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2021: centenáriumi emlékév
Részletek a 3. oldalon

Hűségnap:  
főhajtás

Elkészült az M85-ös gyorsforgalmi út Sopron és Csorna közötti szakasza FOTÓ: DS KONZORCIUM / MAGYAR ÉPÍTŐK

M85: pályán vagyunk!

Halat karácsonyra!
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A hal, a halas étel a legtöbb családban a karácsonyi menü elenged-
hetetlen része. A legkedveltebbek még mindig a ponty, az afrikai 
harcsa, a szürke harcsa, a lazac és a kisebb halfilék. 

Idén – a koronavírus-jár-
vány miatt – csendes fő-
hajtással emlékeztek meg 
az 1921-es népszavazásról. 
A város vezetői megkoszo-
rúzták Sopronyi-Thurner 
Mihály sírját, a városhá-
za előtti szobrát, a Hűség-
kaput és a Hűségzászlót 
(felvételünkön).

Színes gyerekrajzok: Sok csodás rajz érkezett 
a Soproni Szociális Intézmény a karantén jó ol-
dalát bemutató rajzpályázatára. Felvételünkön a 
győztes, Chetoui-Tirászi Amina alkotása. 

Kórházi 
kapcsolatok

2
A fiataloké a jövő

Sikeresen sze-
repeltek az 
őszi szezon-
ban az SC 
Sopron if-
jú labdarú-
gói. Az U7-es 
korcsoporttól 
kezdve foglal-
koznak fiúk-
kal és lányok-
kal – összesen 
500 fiatal jár 
az edzésekre.  
FOTÓ: TÓTH PÉTER
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– A Soproni Gyógy-
központ a járványügyi 
helyzetben, a látogatá-
si tilalom idején is nagy 
figyelmet fordít a hoz-
zátartozókkal való kap-
csolattartás biztosítá-
sára – áll a lapunknak 
eljuttatott közlemény-
ben. A rokonok elsősor-
ban telefonon tudják el-
érni szeretteiket, illetve 
érdeklődni az állapo-
tukról, de biztosítják a 
csomagok bejuttatását, 
valamint speciális ese-
tekben a személyes 
találkozást is. 
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P. HORVÁTH 

LÁSZLÓ

A hal, a 
halas étel 
a legtöbb 

családban a karácso-
nyi menü elengedhe-
tetlen része. A leg-
kedveltebbek még 
mindig a ponty, az af-
rikai harcsa, a szür-
ke harcsa, a lazac és a 
kisebb halfilék.

– Nagy a nyüzsgés ilyenkor, a ka-
rácsony előtti hetekben, napok-
ban nincs megállás – mondta az 
üzlet bejáratánál Kun Attila, az 
egyetlen soproni halbolt tulaj-
donosa. – Ebben az időszakban 
bonyolítjuk az éves forgalom 
negyven százalékát. A soproni, 
városkörnyéki vevők mindin-
kább keresik a friss árut. Az édes-
vízi halaink kizárólag hazai te-
nyésztőktől származnak, hosszú 
évek óta ugyanazok a beszállító-
ink. A halat helyben dolgozzuk 
fel, így mindig friss és ellenőr-
zött körülmények között tenyé-
szett halat árulunk.

Megtudtuk, a legnépszerűbb 
hal még mindig a ponty, de so-
kan keresik az afrikai harcsát, 
a szürke harcsát, a lazacot, a 
kisebb halfiléket. Az élőhalak 
iránt kisebb az érdeklődés, a ve-
vők egyre gyakrabban a feldol-
gozott termékeket választják. 

A halak 99 százalékban szál-
kamentesek, így azokat a gye-
rekek is bátran fogyaszthat-
ják. A hazai kiváló minőségű 

hal külföldön is keresett. Ezt 
alapul véve nyitott boltot 
idén októberben Kun Attila az 
osztrák fővárosban. Az eddigi 

tapasztalatok szerint a hazai 
ízekre vágyó, Bécsben dolgozó 
magyarok is hamar megkedvel-
ték az üzletet.

Panoráma

ÚJVÁRI ILDIKÓ:
Már meg is vásároltam a 
karácsonyi halászléhez 
és rántott halhoz valót. Év 
közben is rendszeresen 
fogyasztunk halat, hiszen 
a férjem gyakran eljár pe-
cázni. Ha kifog egyet-egyet, 
akkor ő szépen megtisztítja, 
én pedig elkészítem. Általá-
ban paprikás lisztbe forgat-
va sütjük ki.

RAGÁCS TIBORNÉ:
Az ünnepi asztal elenged-
hetetlen kelléke a halász-
lé, az alapanyagait mindig 
frissen szerzem be. Ketten 
vagyunk a férjemmel, így 
mindig csak annyit készí-
tek, amennyit el is fogyasz-
tunk. Ha lehet választani, 
akkor inkább az édesvízi ha-
lakat vesszük.

BENCZE ATTILA:
A karácsony elképzelhe-
tetlen hal nélkül. Szakács-
ként jómagam készítem el 
az ünnepi menüt, szeretek 
kísérletezni. Mivel vannak 
thaiföldi munkatársaim, így 
kombinálom a magyar és a 
thai ízeket. Tőlük rendszere-
sen kapok Ázsiából szárma-
zó tengeri herkentyűket is.

VÖRÖS DÁVID: 
A családom kedveli a halas 
ételeket, karácsonykor is 
lesznek ilyenek az asztalon. 
Nekem a halak közül a la-
zac a kedvencem. Általában 
magam készítem el, kerül-
het szendvicsbe, de zöld-
ségekkel, kis olajon serpe-
nyőben megsütve is finom.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›

HUSZÁR JUDIT 

Ne hagyjuk, hogy a zsebesek megkeserítsék 
az ünnepi készülődést! Egyre nagyobb a tö-
meg most a boltokban, ezért a szakemberek 
szerint fontos, hogy elővigyázatosak legyünk. 

Bár a koronavírus-járvány mi-
att azt kérik a járványügyi szak-
emberek, hogy inkább online 
vásároljunk, és minél kevesebb 
időt töltsünk a boltokban, a ta-
pasztalatok szerint egyre na-
gyobb a tömeg az üzletek kör-
nyékén. Ez pedig nemcsak a 
vírus terjedése miatt veszé-
lyes, hanem „munkára” csá-
bítja a zsebeseket is. 

– Alapszabály, hogy semmi-
lyen értéktárgyat ne tegyünk 
a kabát külső zsebébe, mert 
úgy ki tudják venni, hogy ész-
re sem vesszük – kezdte Babel-
láné Lukács Katalin, a Soproni 
Rendőrkapitányság őrnagya, 
kiemelt bűnmegelőzési főelő-
adó. – A háton hordott hátizsák 
is veszélyes, pláne a külső zse-
bei, ahogy az a női táska is, ami 
nincs bezárva. Gyakran látjuk, 
hogy a hölgyek a bevásárlóko-

csiba rakják a táskájukat, majd 
elfutnak a sor végére beszerez-
ni a szükséges dolgokat. Közben 
pedig a kocsi és a táska felügye-
let nélkül marad. 

Bár a nagy bevásárlóközpon-
tokat általában bekamerázták, 
de semmi garancia nincs arra, 
hogy pont rögzítik is az esemé-

nyeket. Ráadásul a felvételeken 
látható kabátos, sapkás, masz-
kos ember meglehetősen ne-
hezen felismerhető. Arról nem 
is beszélve, hogy rengeteg kel-
lemetlenséget, sőt, traumát 
okoz, ha bűncselekmény áldo-
zatai leszünk. 

– Jó megoldás hölgyeknek, ha 
a táskájukat a vállukon átvetve 
viselik és mindig becipzárazzák 
– tette hozzá Babelláné Lukács 
Katalin. – Ha valakinek hátizsák-
ja van, akkor annak a belső zse-
bét használja, a kabátnak pedig 
szintén a belső zsebébe tegye az 
értékeket! 

Ne adjon esélyt a zsebeseknek! 
RENDŐRSÉGI SOROZAT

MIÉRT ESZÜNK HALAT KARÁCSONYKOR? A hal – a kereszténység szimbólumaként – va-
lamennyi európai keresztény ország ünnepi asztalán megtalálható. A keresztény karácsony-
nak a IV. század óta volt része a szigorú karácsonyi böjt, ami december 24-én éjfélig tartott, 
és kizárólag a zöldségek, gyümölcsök és tésztafélék fogyasztását engedélyezte. A nemesség-
nél ilyenkor – a böjtöt enyhítendő – hal és békacomb is terítékre került. Napjainkban már a 
szentestei vacsora is tartalmaz húst, de a legtöbb családnál továbbra is terítéken maradt a hal.

A halat helyben dolgozzák fel, így friss áru kerül a pultba FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Ebédadománnyal támogatja a GYSEV Zrt. a 
soproni rendőrök munkáját. A vasúttársa-
ság üzemi konyhájából 5 napon keresztül 
naponta 20 adag ebédet juttatnak el a vá-
rosi kapitányságra. – A soproni rendőrka-
pitányság kollégáinak szeretnénk kifejezni 
elismerésünket a példamutató helytállá-

sért, melyet a járványhelyzet alatt tanúsí-
tanak – mondta Kövesdi Szilárd, a GYSEV 
Zrt. vezérigazgatója. – A rendőrség és a vas-
úttársaság együttműködése eddig is pél-
damutató volt, ez megkönnyítette a közös 
munkát a koronavírus-járvány okozta viszo-
nyok között is.

Ebéd a soproni rendőröknek

A soproni vásárlók a feldolgozott termékeket keresik

Készül az ünnepi menü Fogyaszt halat?

Soha ne hagyjuk nyitva a táskánkat, mert így köny-
nyen meglophatnak minket! FOTÓILLUSZTRÁCIÓ
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A Tűztorony fényei

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Idén – a koronavírus-járvány miatt – koszo-
rúzással, csendes főhajtással emlékeztek meg 
az 1921-es népszavazásról. Megkoszorúz-
ták  Sopronyi-Thurner Mihály sírját, a városháza 
előtti szobrát, a Hűségkaput és a Hűségzászlót.

1921. december 14-én kezdődött 
az a népszavazás, amelynek vég-
eredményeként Sopron és a vá-
ros környékének nyolc telepü-
lése magyar maradt. Az elmúlt 

évekhez hasonlóan dr. Farkas 
Ciprián a városi intézmények 
képviselőinek jelenlétében meg-
koszorúzta a Szent Mihály-teme-
tőben Sopronyi-Thurner Mihály 

sírját. Ezt követően a polgármes-
ter, valamint dr. Simon István 
és Csiszár Szabolcs alpolgármes-
ter koszorúzott a Hűségkapunál, 
majd a legendás polgármester 
városháza előtti szobránál. Az 
eseményen az érintett falvak ve-
zetői, képviselői is részt vettek. 
A koronavírus-járvány miatt a 
Hűségzászlónál csendes főhaj-
tást tartottak. 

– A hűségnap a legfontosabb 
ünnepe a városunknak, 99 év-
vel ezelőtt történt a népszavazás 

– fogalmazott dr. Farkas Ciprián 
polgármester. – Sopron polgá-
rai akkor bizonyították hűségü-
ket a hazához, és a történelmi 
tettnek köszönhetően városunk 
Magyarország részre maradt. Er-
re minden évben emlékeznünk 
és emlékeztetnünk is kell! Most 
a járvány miatt csendes meg-
emlékezést tudtunk tartani, de 
bízunk abban, hogy jövőre, a 
centenáriumi évben városunk 
lokálpatrióta polgárai méltó-
képpen ünnepelhetnek majd.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Ma már a mindennapjaink 
része, hogy a nemzeti ünne-
peinken piros-fehér-zöldbe, 
a jelesebb világnapokon szé-
pen pompázó fényárba borul 
a Tűztorony. Az autizmussal 
élők világnapján rendezett fi-
gyelemfelhívó séta időpontjá-
ban mindig kék a torony, a ko-
raszülöttek napján lilába öltözik 
– mindez csak néhány példa a 
lehetőségek tárházából

Talán már nem is emlékszünk 
rá, de az újkori fényjáték kezdete 
2012-ig nyúlik vissza. Ez év vé-
gén adták át ugyanis a felújított 
Tűztornyot, és döntöttek ar-
ról, hogy kiépítsék a világítást. 
A fények a következő év nyarán 
gyúltak ki. Olyan rendszert ala-
kítottak ki, amely szabadon ve-
zérelhető és programozható, 
képes különböző színek meg-
jelenítésére is. Korábban csak 
egyszínű, fehér fénnyel lehetett 
megvilágítani a tornyot.

A komponált fényjáték a 
toronyóra zenéjével is össz-
hangban van. 

A kereskedelmi szervezetek és az Idősügyi Tanács javasla-
tára a kormány felfüggesztette az idősek vásárlási idősávját 
december 12. szombattól, ezzel segítve, hogy a karácso-
nyi bevásárlások idején ne legyen tumultus az üzletekben. 
A felfüggesztés az ezzel ellentétes döntésig marad érvény-
ben. A kormány meghosszabbította az ingyenes parko-
lást és a digitális oktatásban résztvevőknek szóló ingyenes 
internetszolgáltatást – jelentette be Szentkirályi Alexand-
ra, kormányszóvivő.
A posta már elkezdte kézbesíteni a mintegy kétmillió nyug-
díjasnak a vakcinaregisztrációs lapokat – mondta Galgó-
czi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járvány-
ügyi osztályvezetője. Azok, akik szeretnének regisztrálni 
a védőoltásra, töltsék ki a Müller Cecília országos tiszti 
főorvos tájékoztató levelének mellékleteként kézbesített 
regisztrációs adatlapot, és küldjék azt vissza az ingyenes 
válaszborítékban.
A kormány 2021. január végéig fenntartja a vendéglátás-
ban már novemberben bevezetett 50 százalékos bértá-
mogatást kiterjesztve a szálláshelyekre, valamint az utazási 
irodákra is – közölte lapunkkal Horváth Vilmos, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara Turizmusért felelős alelnö-
ke, a soproni kamara elnöke. 
Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter be-
jelentette: egy szilveszteri összejövetel többhetes védeke-
zés eredményét sodorhatja veszélybe. A bulitilalom miatt 
betiltják a petárda és a tűzijáték értékesítését az országban.

Aktualitások  
a koronavírusról

RÖVIDEN›

Bár az adventi vásár idén elmaradt, a Soproni Lions 
Club forralt boros standja most is várja az érdeklő-
dőket a Liszt-központ előtt. A befolyt összeget idén 
a Tómalom utcai Fogyatékos Gyermekek Otthoná-
nak ajánlják fel. – A járványügyi korlátozások miatt 
nehezebb dolgunk volt idén, de sikerült a Liszt Ca-
féval közösen megoldást találni – mondta Nagy Ta-
más, a Soproni Lions Club alelnöke. – Ügyelünk a 
maszkviselésre, a távolságtartásra, és az innivalót 
csak elvitelre biztosítjuk. 
A standnál a bor mellett teát, puncsot és sütemé-
nyeket is lehet vásárolni, de a vakok és gyengén-
látók által készített kis ajándékok is helyet kaptak. 
A faházban minden nap délután 3-tól este 7-ig vár-
ják a vásárlókat. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Jótékonysági 
forralt borozás

Ételosztás, 
összefogás 

Ételosztást szervez de-
cember 24. és 27. kö-
zött a Soproni Szociá-
lis Intézmény (SOSZI) a 
rászorulóknak. A Kos-
suth Lajos utca 10. szám 
alatti épület udvarán 
adják át a csomagokat. 
Vendéglátó egységek 
és civil szervezetek tá-
mogatásával mindegyik 
napon 10 és 14 óra kö-
zött kapnak meleg ételt, 
tartós élelmiszert a rá-
szorulók, nagycsalá-
dosok, nélkülözők. 
A részvételhez szüksé-
ges étel- és tartósélel-
miszer-jegyeket a Major 
köz 3. szám alatt lehet 
igényelni december 
21-ig 10 és 14 óra kö-
zött. A szociális intéz-
ménynél várják a se-
gítő magánszemélyek 
jelentkezését is, akik el-
juttathatják felajánlása-
ikat az ételosztásra. E-
mailben a titkarsag@
soszi.hu címen lehet 
felvenni a kapcsolatot 
a szervezőkkel.Minden este bekapcsolják a Tűztorony világítását 

FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyű-
lése a 2021-es esztendőt emlékévvé nyilvánítja, ezzel 
méltóképpen emlékezve a 100 évvel ezelőtti, 1921. 
évi soproni népszavazásra. A centenáriumi esztendő 
arculati tervét a Soproni Egyetem grafikushallgatója, 

Kovács Petra Bianka készítette – jelentette be a hét-
fői sajtótájékoztatón dr. Farkas Ciprián polgármester. 
(Mint ismert, veszélyhelyzetben az önkormányzat kép-
viselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgár-
mester gyakorolja.)

2021: centenáriumi emlékév

Sopronyi-Thurner Mihály szobrát és a Hűségkaput Sopron és a népszavazásban érintett települések veze-
tői koszorúzták meg FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Az adventi időszak közepén jelképesen három rászoruló csa-
ládnak adott át élelmiszereket, édességet, tízezer forint érté-
kű vásárlási utalványt tartalmazó ajándékcsomagot dr. Farkas 
Ciprián polgármester, valamint Csiszár Szabolcs, szociális 
ügyekért is felelős alpolgármester.
– Városunkban évek óta hagyomány, hogy a rászoruló csalá-
dok ünnepvárását, a gyermekek várakozását szebbé tesszük 
– mondta dr. Farkas Ciprián, a szociális iroda ügyfélszolgá-
latán tartott eseményen. – Idén sincs ez másként. Szemé-
lyesen három családnak tudtuk átadni a csomagokat, de a 
szociális iroda munkatársai a napokban csaknem ötven csa-
lád száz gyermekéhez juttatták el az ajándékokat. Különle-
ges év az idei, március közepétől az életünk része lett a ko-
ronavírus. Az emberi méltóság a legfőbb érték Sopronban is. 
Ennek a szellemében szerettük volna egy kicsit megkönnyí-
teni a rászoruló családok mindennapjait. Nehéz időszak van 
mögöttünk, de akin tudunk, segítünk.
Csiszár Szabolcs hozzátette, a szociális iroda munkatársai 
az év minden napján tartják a kapcsolatot a szociális rend-
szerben szereplő családokkal. Az önkormányzat pedig kü-
lönféle támogatásokat – mint például étkezési hozzájárulást, 
ingyenes tűzifát – biztosít a számukra. A karácsonyi ajándé-
kok összértéke egymillió forint volt, amelyet szintén az ön-
kormányzat fedezett.

Ajándék a gyerekeknek

Hűségnap: főhajtás
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HUSZÁR JUDIT

Rendőrök és polgárőrök közö-
sen ellenőrizték az autóvezetőket 
a hétvégén több soproni gyalog-
átkelőhelynél, valamint segítették 

a biztonságos közlekedést. Az akció előtt két 
gyalogosgázolás is történt városunkban – a 
szakemberek célja a baleset-megelőzés volt. 

Múlt héten csütörtökön és pén-
teken is elgázoltak egy-egy gya-
logost Sopronban. Előbbi bal-
eset a Béke, utóbbi az Ady 
Endre úton történt. – A közös 
pont az volt, hogy mind a két 
baleset este, sötétben történt, 
ráadásul esett az eső – kezd-
te Kovács Miklós rendőr alez-
redes, a Soproni Rendőrkapi-
tányság Közlekedésrendészeti 
Osztályának vezetője. – Sok-
éves tapasztalataink szerint 
ilyenkor hatványozottan meg-
nő a gyalogoselütések száma, 
a burkolat ugyanis szinte fe-
kete, nem tükröződik vissza, 
a gyalogosok pedig gyakran 

viselnek fekete kabátot, vagy 
„elbújnak” egy sötét esernyő 
alá, így nehezen észrevehető-
ek. Pont ezért tartottuk a hét-
végi akciót, hogy megelőzzük 
az újabb baleseteket, felhív-
juk a figyelmet a szabályos 

közlekedés jelentőségére. Si-
keres volt a kezdeményezés, 
hiszen hétvégén nem történt 
újabb gyalogosgázolás.

A rendőrök a Soproni Polgár-
őr Egyesület tagjaival közösen 
vettek részt a prevenciós ellen-
őrzésben, pénteken, szomba-
ton és vasárnap este több hely-
színen (a Béke úton, a Lackner 
Kristóf utca – Patak utca, Lack-
ner Kristóf utca – Ferenczy Já-
nos utca, a Lackner Kristóf utca 
– Gyár utca kereszteződésénél, 
a Deák tér – Erzsébet utca ke-
reszteződésében) találkozhattak 
az egyenruhásokkal a közleke-
dők. Láthatósági szóróanyagot, 

mellényt, fényvisszaverő csíkot, 
a bicikliseknek lámpát, prizmát 
osztottak, többször megállítot-
ták az autós forgalmat, hogy biz-
tonságosan áthaladhassanak a 
gyalogosok. 

– Azt tapasztaltuk, hogy kife-
jezetten visszatartó ereje van 
az egyenruhának – mondta la-
punknak Vig József Attila, a Sop-
roni Polgárőr Egyesület elnöke, 
aki maga is részt vett az akció-
ban. – Az autósok lassítottak, 
megálltak az átkelőhelyek előtt, 
betartották a szabályokat. A la-
kosság pedig nagyon pozitívan 
fogadta a kezdeményezést, örül-
tek a biztosításnak. 

HOL JÁRUNK?

Kiss Szaléz (1904–1946) ferences szer-
zetes pap és kisgazda politikus volt, ezért 
is válhatott a kommunisták egyik első 
magyarországi célpontjává és áldoza-
tává. 1946 húsvét vasárnapján demok-
ráciaellenes összeesküvés vádjával négy 
középiskolás fiúval együtt letartóztatták. 
Ehhez az szolgált ürügyül, hogy néhány 

fiatal fiú szovjet katonák ellen merényle-
teket követett el. A vád szerint a bűncse-
lekményekre Kiss Szaléz biztatta a fiúkat. 
A vádlottakat a mai Terror Házában ke-
gyetlenül megkínozták, hogy terhelő val-
lomást csikarjanak ki belőlük, illetve hogy 
Szaléz atyát a gyónási titok megszegésére 
is rábírják, majd átadták őket a megszálló 

csapatoknak. A szovjet katonai bíróság 
nem tudott magyarul, a halálos ítéleteket 
mutogatással hozták a vádlottak tudo-
mására. Valószínű, hogy a kivégzésekre 
Sopronkőhidán, az akkor Közép-európai 
Gyűjtőfogháznak nevezett intézmény-
ben került sor 74 évvel ezelőtt, 1946 de-
cemberében. Visszaemlékezések szerint 
„...mindig négy–öt–hat személyt végez-
tek ki egyszerre. A sírgödröt a közeli erdő 
más-más részén a kivégzendőknek kellett 
megásni. Utána teljesen le kellett vetkőz-
ni, és azután következett a gödör szélén 
a tarkólövés.”. Páter Kiss Szaléz sírja is-
meretlen, emléktáblája a Sopronkőhidai 
Fegyház és Börtön igazgatási épületének 
falán található. 
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról mutatunk be részletet, ol-
vasóinknak pedig az a feladatuk, hogy a részletből felismerjék az egészet, és megír-
ják nekünk, melyik alkotást rejtettük el. Azok között, akik helyes megfejtést decem-
ber 23-ig beküldik a Soproni Téma, 9400 Sopron, Pf. 241. vagy a  szerkesztoseg@
sopronitema címre, ajándékot sorsolunk ki.
DECEMBER 2-I REJTVÉNYÜNK MEGFEJTÉSE: Kiss Szaléz ferences szerzetes 
emléktáblája, a helyes megfejtőnk: Honti Csabáné, Sopron, Patak utca.

Kiss Szaléz ferences szerzetes emléktáblája

Tovább szépül  
a fertődi kastély
Több mint kétmilliárd forint 
kormányzati támogatásból to-
vább fejlesztik a fertődi Esterhá-
zy-kastélyt. A kivitelezés már el-
kezdődött és várhatóan két éven 
belül befejeződik – hangzott el 
a fejlesztést bejelentő online 
sajtótájékoztatón.

Barcza Attila, Sopron és térsé-
ge országgyűlési képviselője el-
mondta: a beruházás részeként 
több mint 150 millió forintból 
megújítják a keleti gránátoshá-
zat, amelyből fogadóépületet 
alakítanak ki. A lovarda mel-
lett a kastély azon szárnyát is 
felújítják, amelyben korábban 
a Porpáczy Aladár-középiskola 
működött – ez több mint egy-
milliárd forintba kerül. A mun-
kálatok végén itt helyezik majd 
el az Esterházy-kincseket.

– Az elmúlt tíz évben több 
mint tízmilliárd forint érték-
ben valósultak meg fejleszté-
sek a kastélyban, és a mosta-
ni beruházással a kastély mint 
örökségturisztikai elem nagy lé-
pést tesz azért, hogy még több 
turistát vonzzon – hangsúlyozta 
 Barcza Attila.

– A beruházás már elkezdő-
dött és két éven belül befejező-
dik – ezt már Bognár Zoltán, Fer-
tőd polgármestere közölte, aki 
kiemelte azt is, hogy a városban 
a kerékpáros turisták száma az 
elmúlt években megtöbbszö-
röződött, amelyhez hozzájárult 
az is, hogy kerékpáros turiszti-
kai attrakciókat is biztosítanak. 
Ugyanakkor a turisztikai hang-
súly továbbra is a kastélyon van. 
A kastély, a város és a nemzeti 
park egységet alkot a városban. 
Elkezdődött a Fertő tavat kör-
beölelő kerékpárút összekötése 
a hansági kerékpárúttal, meg-
újult a Fertő tó körüli kerékpárút 
utolsó, hat kilométeres szakasza. 
A Muzsikaházban pedig helytör-
téneti kiállítást rendeztek be.

Könnyid László, a Magyar 
Turisztikai Ügynökség vezér-
igazgató-helyettese kiemelte, 
Fertődön a kulturális attrakció 
mellett az aktív kikapcsolódás-
ra is lehetőség van, emellett a 
bor és a gasztronómia is kiváló. 
A kormány a több mint kétmil-
liárd forintos támogatással ezek 
fejlődését kívánja elősegíteni.

KÖVES ANDREA

Napjainkban az egyre jobban kiépülő városré-
szek miatt nehezebb a közösségi összefogás, 
ám az online tér ebben is segítséget nyújthat.

Az egyik legnépszerűbb kö-
zösségi portálon számos olyan 
csoport alakult az elmúlt évek-
ben, amely összefogja a Sopron 
azonos városrészeiben élőket. 
Ezek közül az egyik legaktívabb 
a Kertvárosi Lakópark elneve-
zésű csoport, amely a Bánfal-
ván, az Ágfalvi úti lakópark-
ban és a környékükön élőket 
fogja össze.

– Annak idején azért alakítot-
tam ki ezt az online közösséget, 
hogy segítse az itt élőket a köz-
érdekű, gyors információáram-
lásban – mesélte az oldal mo-
derátora, Lendvai Csaba. – Több 
elveszett házi kedvencet sikerült 
már megtalálni, a lakók a közér-
dekű hulladékgyűjtési időpon-
tokra is figyelmeztetik egymást, 
vagy éppen arra, ha valaki a la-
kóparkban cirkáló gyanús autó-
ra figyelt fel. Időnként egy-egy 
szép képet, gondolatot is köz-
lünk az oldalon.

A csoport segítséget nyújtott 
egy gyermekek számára meg-
hirdetett kezdeményezésben 
is, amelyet a Bánfalvi Hagyo-
mányteremtők Köre szervezett. 

Ennek keretében december 5-én 
délután a Mikulás segítőivel 
együtt megállt a városrész azon 
házainál, ahol kiscsizmát és mé-
csest látott az ajtó előtt, és cso-
maggal lepte meg a gyerekeket. 

Ugyancsak a közösségi össze-
fogás jegyében született meg a 
Sopron Apácakert és környé-
ke elnevezésű csoport, amely a 
környéken lakóknak nyújt friss 
információkat. A csoport egyik 
koordinátora, Gáncs Krisztián 
12 éve lakik az Apácakertben, 
így saját szemével láthatta: mi-
lyen szépen kiépült a környék. 
Kiemelten figyel arra, hogy az 
oldalon folyó kommunikáció 
megfelelő hangnemű legyen. 
A csoport legutóbbi kezdemé-
nyezése, amely az ott lakó Jaczkó 
Eszter ötlete volt, igazi adventi 
hangulatot kölcsönöz ennek a 
városrésznek. Huszonnégy ház 
tulajdonosa jelentkezett az ün-
nepváró fénygyújtásra: így de-
cember elsejétől karácsonyig 
mindig más-más ablakban gyul-
lad ki az adventi fény, ezzel is 
jelezve az Apácakertben élők 
összefogását.

Összetartó város- 
részi közösségek

Láthatósági mellényeket is adtak az egyenruhások

Biztonságban a zebrán?

ELŐZZE MEG A KÖZLEKEDÉSI BALESETEKET! Gyalogosként fontos, hogy télen, sötétben 
még óvatosabban közelítsék meg a zebrákat, és csak a kijelölt gyalogátkelőhelyeken menje-
nek át. Akinek sötét kabátja van, az hasznos, ha visel valamilyen fényvisszaverő eszközt. Csak 
akkor lépjen le az útra, ha előtte felvette a szemkontaktust az érkező autó vezetőjével, és az 
már lelassított, megállt. A következő sávba is csak akkor lépjen át, ha biztos benne, hogy a 
másik sofőr is észlelte. Az autósok esős időben közlekedjenek még óvatosabban, a gyalogát-
kelőhelyeknél lassítsanak, ha látják, hogy ott gyalogos várakozik, akkor inkább álljanak meg, 
engedjék át, így megelőzhetik, hogy lelépjen eléjük valaki. Fontos, hogy az autóknak jól mű-
ködjenek a lámpái, illetve a fékek, fel legyen szerelve a téli gumi. 

FOTÓ: BATÁR ZSOLT

A Deák tér – Erzsébet utca kereszteződésében is segítették a gyalogosok biztonságos átkelését a rend-
őrök, valamint a polgárőrök – többször leállították az autós forgalmat
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Kórházi kapcsolattartás

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Sopron történetében közlekedési szempontból is sorsfordító nap de-
cember 16. (Ismeretes, hogy 1921. december 14–16. között volt a sop-
roni népszavazás, amelynek eredményeként Sopron és környéke ma-
gyar maradt.) Elkészült ugyanis az M85-ös gyorsforgalmi út Sopron és 
Csorna közötti szakasza. Az előzetes tervek szerint lapunk megjelené-
sének napján, szerdán vehetik birtokba az autósok.

Sopron is bekapcsolódott az 
országos gyorsforgalmiút-há-
lózatba. Lapzártánkkor érkezett 
a megerősített hír, hogy szerdán 
átadják a forgalomnak a Sopron 
és Csorna közötti, mintegy 51 ki-
lométeres szakaszt. A két város 
közötti részt idén még ingyen 
lehet használni. Jövőre azon-
ban már csak megye- vagy au-
tópálya-matrica birtokában le-
het közlekedni a teljes M85-ös 
gyorsforgalmi úton.

A járvány második hullá-
ma megváltoztatta az életün-
ket. A Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt. beruházásai azon-
ban nem álltak le. Ennek ered-
ményeként készülhetett el 
Győr–Moson–Sopron megye 
legnagyobb útfejlesztési pro-
jektje. Az 51 kilométer hosszú 
szakaszon megépítettek 5 kü-
lön szintű csomópontot, 21 fe-
lüljárót, 19 aluljárót, valamint 

pihenőt alakítottak ki Babót-
nál, Fertőszentmiklósnál és 
Kópházánál. Nagycenken új 
üzemmérnökségi telepet és 
rendőrségi irodát is létesítet-
tek. A beruházás során ösz-
szesen 113 kilométer vadvédő 
kerítést építettek. Az út men-
tén élők komfortérzetének 

javítása érdekében három ki-
lométeren zajvédő falat is fel-
húztak. A gyorsforgalmi úton 
110 kilométer/ óra sebesség-
gel haladhatnak a közlekedők. 
A beruházásnak köszönhetően 
45 percre csökken a menetidő 
Sopron és Győr között. Az új 
nyomvonallal érintett 17 tele-
pülés mentesül az átmenő for-
galomtól. A beruházás mintegy 
200 milliárd forintos költségét 
teljes egészében hazai forrás-
ból fedezték.

Az M85-ös történetéről, az 
útról, valamint az építkezés 
fontosabb mérföldköveiről jö-
vő heti lapunkban olvashat-
nak bővebben.

– A Soproni Gyógyközpont a jelenlegi járvány-
helyzetben, a tartósan fennálló látogatási tila-
lom idején is nagy figyelmet fordít a hozzátar-
tozókkal való kapcsolattartás biztosítására – áll 
a lapunknak eljuttatott közleményben. 

Az ünnepek közeledtével még 
inkább felértékelődnek az em-
beri kapcsolatok, az egészség-
ben együtt eltöltött napok. Saj-
nos egyre több családot érint 
a koronavírus-fertőzés, beteg-
ségük miatt sokan kórházban 
töltik az ünnepeket. A Sopro-
ni Gyógyközpont munkatár-
sai ezért szükségesnek érzik, 
hogy a családtagokat folyama-
tosan naprakész információk-
kal lássák el.

Telefonos tájékoztatás 
A járványhelyzetre és a teljes 
körű látogatási tilalomra te-
kintettel a betegek állapotáról 
telefonon adnak felvilágosí-
tást. A koronavírus-fertőzéssel 

kórházban kezeltek megjelölt 
hozzátartozói már a betegfel-
vételkor, a megadott telefon-
számon értesülnek arról, hogy 
a beteg elhelyezése a kórház 
mely COVID-részlegén történt. 
A további, tájékoztatásra kije-
lölt időszakokat és elérhetőséget 
az intézményi honlapon (www.
sopronigyogykozpont.hu) rész-
letesen feltüntetik. A tájékozta-
tásra jogosult hozzátartozót a 
beteg jelöli meg. Felvilágosítást 
minden esetben az adott részle-
gen dolgozó orvos nyújthat – a 
megjelölt idősávban. 

A betegek – amennyiben 
egészségügyi állapotuk engedi 
– saját kommunikációs eszkö-
zeiket is használhatják. A vizitek 

során őket naponta tájékoztat-
ják az egészségi állapotukról. 

Csomagok leadása
A betegeknek összeállított cso-
magok bejuttatására is lehető-
séget biztosítanak. Azokat szer-
vezetten, az érintett osztályok 
bejáratánál lehet leadni a nő-
véreknek, a beteg nevének fel-
tüntetésével. A csomagátadási 
helyszíneket és időpontokat az 
intézmény honlapján részlete-
sen megjelölték. A csomagokba 
célszerű alapvető tisztálkodási 
szereket, papucsot, pizsamát, 
evőeszközt elhelyezni. Érde-
mes mobiltelefont vagy egyéb 
kapcsolattartási eszközt is be-
juttatni. Kérik, hogy a csoma-
gokba csak hűtést nem igénylő 
élelmiszereket tegyenek.

Beteglátogatás
Jelenleg a Soproni Gyógyköz-
pont valamennyi fekvőbeteg-
osztályán teljes körű látogatási 

tilalom van érvényben. Néhány 
speciális esetben vannak kivé-
telek: kiskorú beteg kórházi el-
látása során egyik szülője vagy 
törvényes képviselője is az in-
tézményben tartózkodhat. Szü-
lő nővel az általa megjelölt egy 
felnőtt a járványügyi szabá-
lyok szigorú betartása mellett, 
megfelelő védőfelszerelésben 
a vajúdás és a szülés ideje alatt 
bent lehet.

A fekvőbeteg-osztályokon 
– így a COVID-részlegeken is 
– kizárólag a végstádiumú, illet-
ve kritikus állapotban lévő bete-
geket kereshetik fel a hozzátar-
tozók az érintett osztályvezető 
főorvos előzetes, írásbeli enge-
délyével. Látogatásra az osztály 
által kijelölt időpontban, meg-
felelő védőfelszerelésben van 
lehetőség – naponta egy hoz-
zátartozót tudnak fogadni. Az 
engedélyezett látogatók számá-
ra a szükséges védőfelszerelést 
biztosítják.

Sopron legnagyobb ünnepe az 1921-
es népszavazás december 14-ei kez-
dete. Jövőre immár száz éve történt, hogy a sopro-
niak és a környező településeken élők többsége hitet 
tett magyarsága mellett. Hogy a hazafiasságon felül 
milyen okok és körülmények játszottak közre az ese-
mények ilyetén alakulásában, az a történészeknek 
ad feladatot még napjainkban is. (A népszavazásról 
és előzményeiről a Soproni Téma a centenáriumi év 
őszén indít sorozatot a legújabb kutatások bemutatá-

sával.) A lényeg persze, 
hogy a soproniak hűek 
maradtak önmaguk-
hoz, hazájukhoz, példát 
adva egy egész ország-
nak és talán Európá-
nak is. Ezek a gondo-
latok december 14-én 

jutottak eszembe, azon tűnődve, hogy idén elma-
radt a jeles napra való formális emlékezés és a kitün-
tetések átadása, hiszen a járvány miatt nem volt köz-
gyűlés sem, amelyen eldőlhetett volna, hogy ebben 
az évben kiket érdemesít a város elismerésre. (A fő-
hajtás természetesen nem maradt el dr. Sopronyi-
Thurner Mihály sírjánál és szobránál, valamint a ko-
szorúzás sem a Hűségkapunál és a Hűségzászlónál.) 
Ez persze nem marad így. Az első közgyűlésen dön-
tenek majd a képviselők, s bizonyára megteremtik a 
méltó feltételeket a kitüntettek köszöntésére. Lehet, 
hogy erre március 15-e ad majd alkalmat, de ki tudja, 
addigra miképp állunk majd a járvánnyal. Biztosnak 
csak az látszik, hogy január 11-ig együtt kell élnünk a 
szorító szabályokkal. Az olvadást a tavasz hozhatja el.
Sopron és lakói legendásan hűségesek. Válságos 
helyzetekben is kitartottak, s hiszem, hogy nem bán-
ták, bántuk meg. Még akkor sem, ha a vasfüggöny 
mögött élve sokan sokszor sóhajtoztak, mondván: 
bárcsak Ausztriához kerültünk volna, mert akkor sza-
badon és gazdagon élhetnénk! Ma már talán senki-
nek sem jutnak eszébe ilyen gondolatok. Megszen-
vedve ugyan a rendszerváltásig tartó évtizedeket, 
de Sopron is kiküzdötte szabadságát, s rohamosan 
számolja fel elmaradását. Elfogultság nélkül írha-
tom, hogy kevés ilyen korszaka volt városunknak, 
mint amilyet napjainkban megélünk. Nem sorolom 
a mindennapi életünket és a jövőnket jobbá tevő fej-
lesztéseket és beruházásokat, hiszen mindenki tudja, 
hogy mi történt az elmúlt közel másfél évtizedben, 
s különösen az elmúlt években. Szinte naponta van 
(lenne) okunk valaminek a kezdetét vagy befejezését 
ünnepelni. (Lásd írásunkat az M85-ösről az 5. olda-
lon.) A mai soproniakat a mai életünk köti össze, de 
azonosságtudatunk a múlt és az elődök tiszteletén 
alapul. Azok tiszteletén, akik lehetővé tették, hogy 
eljussunk ideáig, akik, ha a sors úgy hozta, készek 
voltak mindenüket feláldozni. Akik például Trianon 
után szó szerint kiharcolták, hogy Sopron népsza-
vazással dönthessen saját jövőjéről. Ezt nem feled-
jük, hiszen ez a soproniságunk egyik legfőbb ismér-
ve. Ezért aztán ez az ünnep sohasem maradhat el… 

„...a soproniak hűek 
maradtak önmaguk-
hoz, hazájukhoz, pél-
dát adva egy egész 
országnak és talán 
Európának is.”

Horváth Ferenc jegyzete

Elmaradt (?) 
ünnep

Az M85-ös gyorsforgalmi úton Kópháza térségében is kialakítottak egy pihenőhelyet  
FOTÓ: DS KONZORCIUM / MAGYAR ÉPÍTŐK

FOLYTATÓDIK AZ M85-ÖS ÉPÍTÉSE A Csorna–Sopron közötti szakasz átadásával nem zárult 
le az M85-ös építése, hiszen folytatódik egészen a határig. A gyorsforgalmi út Sopront elke-
rülő szakaszán is javában tart már a kivitelezés. Mint arról lapunkban beszámoltunk (Munkák 
már a föld belsejében, Soproni Téma, 2020. november 25.), az elmúlt hónap közepén kez-
dődött el a Bécsi-domb alatt átvezető alagút kialakítása.

M85: gyorsforgalmi úton autózhatunk Győrig

Pályán vagyunk!

RÖVIDEN

Ég az öröm lángja
Vasárnap felragyogott a harmadik, az örömöt jelképe-
ző gyertya a város adventi koszorúján. A gyertyát Juhász 
Adrienn önkormányzati képviselő, valamint Tóth Károly, a 
Soproni Evangélikus Gyülekezet lelkésze gyújtotta meg a 
gyertyát. A tervek szerint a negyedik, szeretetet szimbo-
lizáló gyertya lángját vasárnap délután dr. Farkas Ciprián 
polgármester és Horváth Imre városplébános lobbantja fel.  

A hanuka ünnepe
Hanuka alkalmából gyújtott gyertyát dr. Farkas Ciprián, 
Sopron polgármestere, Büchler András, a Soproni Zsi-
dó Hitközség elnöke és Heisler András, a Mazsihisz el-
nöke az Új utcai zsinagógában az elmúlt héten szerdán. 
– A nyolc napon át égő gyertyák a reményt jelképezik 
– közölte közösségi oldalán dr. Farkas Ciprián. 

Kapualj könyvtár 
December 15-től ideiglenesen elindította kapualj szolgál-
tatását a Széchenyi István Városi Könyvtár. Keddtől pénte-
kig 10 órától 14 óráig biztosítanak lehetőséget a dokumen-
tumok visszahozatalára és a félretett könyvek átvételére 
a Pócsi utcai kapualjban. Amennyiben valaki nem él a le-
hetőséggel, a könyvek kölcsönzési idejét automatikusan 
meghosszabbítják, késedelmi díjat nem számolnak fel.

›
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A mikulásvirág 15 és 20 fok között érzi legjobban magát

Ablakunk ünnepi dísze
MADARÁSZ 

RÉKA

Az ünne-
pek kö-
zeledté-

vel sokan nem bírnak 
ellenállni az üzletek 
polcain pirosló miku-
lásvirágnak. Hogy so-
káig gyönyörködhes-
sünk benne, érdemes 
az igényeinek megfe-
lelően ápolni. 

A mikulásvirág őshazájában, 
Mexikóban négy méter ma-
gasra is megnövő cserje, mely-
nek dugványait törpésítő szer-
rel kezelik, hogy alacsonyabb, 
zömökebb példányokká fejlőd-
jenek. Akár 10–15 évig is elél-
het, de szinte mindenkinek ki-
hívást jelent még az is, hogy a 
telet átvészelje. 

– Nagyon fontos, hogy ép, 
egészséges növényt válasszunk, 
melynek pici sárga virágai még 
bimbósak – tudtuk meg Jády-
Mórocz Lívia virágüzlet-tulaj-
donostól. – Mielőtt hazavisszük, 
csomagoljuk be, mert könnyen 
megfázhat, és akkor ledobja a le-
veleit. A huzattól otthon is vé-
deni kell. Hazaérkezéskor rak-
juk először hűvösebb helyre, 
majd fokozatosan szoktassuk 

az otthon melegéhez. A 15 és 20 
fok közötti hőmérséklet ideális 
a számára.

Mivel a növény magas tőzeg-
tartalmú ültetőközegben van, 
amelynek tápanyagtartalma 
hamar kimerül, érdemes még 
a védőfólia levétele előtt átül-
tetni. A lakásban a lehető legvi-
lágosabb helyre tegyük, óvjuk 
a fűtőtest hőjétől! Ne öntözzük 
túl, de legyen mindig enyhén 

nedves a földje! Február környé-
kére virágzik el, ekkortól már ne 
locsoljuk túl gyakran! 

– A növény áprilisra meg-
szabadul a felleveleitől. Vágjuk 
vissza a hajtásait 15–20 centi-
méteresekre, a főhajtását pe-
dig a következő oldalelágazá-
sig – folytatta Lívia. – Egy–két 
hónapig pihentessük enyhe 
öntözéssel, majd átültethet-
jük agyagcserépbe, „B” típusú 

földbe. Nyáron a szabadban is 
tarthatjuk védettebb félárnyék-
ban. Szeptember környékén hat 
hétig biztosítsunk rövid nappalt 
a számára ahhoz, hogy újra szí-
nes fellevelek képződjenek rajta. 
Délutánonként takarjuk le leg-
alább 12 órára például egy papír-
zacskóval, amit reggel vegyünk 
le róla! A friss hajtásai megje-
lenésétől érdemes kéthetente 
tápoldatoznunk. 

HulladékRadar
Zöld Sopron

A Fehér úti tónál tavasszal folytatódik a munka 

Már iszapmentes

KÖVES ANDREA

Régi tradíció a karácsonyi ajándékok becso-
magolása, ami komoly környezeti terhelést je-
lent. Mindezt kiválthatjuk több szemet gyö-
nyörködtető, fantáziadús megoldással.

A csomagolópapírok többsége 
csak egyszeri használatra alkal-
mas. A díszes, fényes csomago-
lók újrafeldolgozása több szem-
pontból is problémás. 

– Az ünnepek közeledtével 
különösen fontos a környezet-
tudatos gondolkodás. Fáj az em-
ber szíve, amikor néhány nap-
pal karácsony után dugig tömve 
vannak csomagolópapírokkal a 
szelektív hulladékgyűjtők – mu-
tatott rá Pfeiffer Judit, az egyik 
soproni csomagolásmentes üz-
let vezetője. – Sopronban van 
egy összetartó, tudatos „zero 
waste”, azaz a hulladékmentes-
ségre törekvő közösség, amely-
nek tagjai mind az ajándékokat, 
mind a csomagolóanyagokat 

tudatosan választják meg, és 
számtalan praktikát ismernek, 
illetve osztanak meg egymással.

Közéjük tartozik a szintén 
Sopronban élő Almási-Thomka 
Orsolya, két kisgyermek anyu-
kája, akinek szívügye a környe-
zettudatos háztartás vezetése. 

– Nemcsak egyszerű megol-
dás, de egyedi is, ha nem a ha-
gyományos csomagolópapírok-
ba burkoljuk az ajándékainkat 
– mesélte Orsi, miközben arra 
a kisasztalkára mutatott, ame-
lyen számos ajándéktárgy sora-
kozott: mind-mind természetes 
alapanyagú „köntösbe” bújtat-
va. – Egyre népszerűbb, ha va-
lamilyen ruhaneműbe csoma-
goljuk az ajándékot, köthetünk 

belőle kisbatyut, de csinosabb 
formában is összehajtogathat-
juk a textíliát, és selyemzsinór-
ral is átköthetjük. Ma már az 
interneten számtalan oktató-
videó segíthet minket a megva-
lósításban. Ha például konyhai 
eszközöket ajándékozunk, akkor 
konyharuhába öltöztethetjük az 
ajándékot. A nagyobb gyerekek 
már a pénzajándéknak is örül-
nek, ötletes, ha egy jópofa min-
tájú pólóban rejtjük el a pénzes 
borítékot. 

Környezetbarát „csomagoló-
anyagok” lehetnek a különbö-
ző formájú üvegek, amelyek 
önmagukban is mutatósak: 
tölthetünk beléjük színes tész-
tákat, fűszereket, magvakat, 
vagy saját készítésű finomsá-
gokat. A lányok hangsúlyozták: 
nem az a fő cél, hogy a papírt 
teljesen „száműzzük” a csoma-
golásnál, de egyrészt érdemes 
minimalizálni, másrészt lehet 
természetes, könnyen lebomló 
változatot használni.

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Az eredeti terveknek megfelelően 3300 tonna 
iszapot kotortak ki a Fehér úti tóból. Ide várha-
tóan tavasszal hoznak halakat. Városunk töb-
bi horgásztavába már megtörtént a ponty és a 
ragadozófélék telepítése.

– A kitermelt hatalmas meny-
nyiségű iszapot a terület egyik 
végében halmoztuk fel. A terep-
rendezéssel egyelőre várnunk 
kell, mert még szikkad a föld 
– mondta lapunknak Honyák 
Gábor, a Pisztráng Horgászegye-
sület elnöke. – Mindez várható-
an egy–két hónapig eltart, így a 
talajmunkának, a zöldítésnek ta-
vasszal foghatunk neki. A tó fo-
lyamatosan töltődik, a vízszint 
már mintegy ötven centimétert 
is emelkedett. Az üzemi szint el-
éréséhez még negyven centimé-
ter kellene. A tóban lévő halak 
telelése nincs veszélyben, már 
van annyi víz, hogy a kemény 

fagyokat is átvészelik. A terve-
ink szerint tavasszal telepítünk 
pontyot, addig pedig horgászati 
tilalom van érvényben.

Mint arról lapunkban beszá-
moltunk (Kotorják a Fehér úti 
tavat, Soproni Téma 2020. szep-
tember 23.), a tavat tápláló Rák-
patak által bemosódott föld fel-
töltötte a tó medrét, csökkent a 
vízmennyiség és a benne élő ál-
latok élettere is. A folyamatot a 
talajerózió felgyorsította.

Idén ősszel egy másik hor-
gásztóval kapcsolatban is írtunk 
(Vizet szomjazó tó, Soproni Té-
ma 2020. szeptember 30.) ar-
ról, hogy jelentősen lecsökkent 

a Gida-patak záportározójaként 
kialakított tó vízszintje. A hely-
zet az elmúlt időszak csapadé-
kosabb időjárásának köszön-
hetően némileg javult, de még 
mindig kevés a víz, és a Gida-pa-
tak is ki van száradva.

– Ebben a helyzetben megfon-
toltan telepítettünk ide halat, a 
tóba csak ponty került, ragado-
zók nem – fogalmazott Hargitai 
László, a Sopron és Vidéke Hor-
gászegyesület elnöke. – Az egye-
sületünk kezelésében lévő többi 
horgásztónál már jobb a hely-
zet. Az elmúlt napokban össze-
sen húsz mázsa halat telepítet-
tünk a Rákos-patakba, a Kis- és 
Nagytómalomba, a Ibolya-tóba, 
valamint a Szalamandra-tóba. 
A tapasztalatok szerint a hor-
gásztársaink fegyelmezetten be-
tartják a vírus miatti korlátozá-
sokat. A tavaknál horgászni este 
hétig lehet, éppen azért, hogy 
nyolc órára, a kijárási tilalom 
kezdetéig mindenki hazaérjen.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Jó ötlet volt a Hulla-
dékRadar nevű, okos-
telefonra telepíthető 
alkalmazás kifejlesz-
tése – ezt bizonyítot-
ta az elmúlt hetekben 
Sopronban és a vá-
ros térségében tar-
tott hulladékgyűjté-
si akció is.

Az elmúlt heti lapszámunk-
ban megírtuk (Megtisztították 
a soproni erdőt, Soproni Téma, 
2020. december 9.), a Tanulmá-
nyi Erdőgazdaság munkatársai 
a kirándulók, az erdőjárók jelzé-
sének köszönhetően tizenkét il-
legális szemétlerakót számoltak 
fel, de a Fertő–Hanság Nemze-
ti Parkhoz is érkezett már beje-
lentés ezzel a módszerrel. A kor-
mány az önkormányzatok, civil 
szervezetek, egyes cégek részé-
re 13 milliárd forintot biztosí-
tott a Tisztítsuk meg az orszá-
got! program idei első ütemére. 
Ennek keretében keresték fel a 
HulladékRadaron keresztül be-
jelentett helyszíneket.

A tapasztalatok szerint 
döntően a vasútvonalak és a 

közúthálózat mentén, pihenő-
helyeknél, benzinkutak környé-
kén, folyópartokon, erdőkben, 
nemzeti parki területeken, ön-
kormányzati külterületeken és 
eldugott közterületen jellemző 
az illegális hulladéklerakás. 

A HulladékRadar az Android 
operációs rendszerű eszközö-
kön 5.0 vagy ennél újabb verzió-
val működik. Az iOS alkalmazás 
11.0 vagy újabb verziója szüksé-
ges a használatához. Egy rövid 
regisztráció után már indíthat-
juk is a programot, amely úgy 
működik, hogy a felhasználó le-
fényképezi a hulladékot, majd 
azt a felületen megtalálható 
címre elküldi. Az adatokat fel-
dolgozó szervezet a bejelentést 
továbbítja az illetékes szakható-
ságok felé. Itt jelzik a terület tu-
lajdonosának, hogy intézkedjen 
a hulladék elszállításáról.

A szakemberek szerint hatal-
mas előrelépés lenne, ha sikerül-
ne Magyarországon az illegális 
hulladéklerakókat felszámolni, 
azonban ez nem elegendő, mi-
vel az is fontos, hogy újabb ille-
gális lerakók ne keletkezzenek. 
Ezért kialakítják az illegális hul-
ladéktól megtisztított területek 
felügyeletét, a leginkább érin-
tett körzeteket a jövőben kame-
rákkal is megfigyelhetik majd.

– Fontos, hogy ép, egészséges növényt válasszunk – javasolta Jády-Mórocz 
Lívia FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A Fehér úti tó vízszintje folyamatosan emelkedik, a tervek szerint tavasszal te-
lepítenek bele pontyot, addig viszont marad a horgászati tilalom  
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Csomagolás 
természetesen
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1960
Téli előkészületek
A korcsolyázásnak évről évre 
egyre több híve van Sopronban. 
A kereskedelem jól felkészült a 
télre, a sportüzletekben elegen-
dő korcsolya van. Az Ifjúság téri 
pályán már gondosan egyenge-
tik a jégpálya talaját. Tavaly ki-
tűnően sikerült a városi gyors-
korcsolyázó bajnokság, az idén 
a helyi jellegű vetélkedések mel-
lett fővárosi résztvevőkkel jég-
parádé rendezését tervezik. 
Az Ifjúság téri pályán kívül a 
Kazinczy utcában is készülnek 
az idénynyitásra, továbbá szá-
mos iskola tervezi jégpálya lé-
tesítését. A ródlizás nem szá-
mít hivatalos sportnak, pedig 
a Károly-magaslati 1500 mé-
ter hosszú pálya versenyek le-
bonyolítását is lehetővé teszi. 
Az elmúlt évben a pályát rend-
be hozták, és az idén remélhető-
leg megrendezik az első szánkó-
versenyt is. (Kisalföld)

1940
Babakiállítás
Érdekes babakiállítás nyílt 
meg Sopronban. A Magyar 
Asszonyok Nemzeti Szövetsége 
(MANSz) postáscsoportjának 
asszonyai 90 babát küldtek 
a kiállításra, mindegyik baba 
más-más magyar népviseletet 
mutat be. A kiállítás is ékes bi-
zonyítéka annak, mily változa-
tos, színgazdag a magyar nép 
asszonyainak öltözködése. A 
pompás ötlet megvalósítása 
Kuzmich Gábornénak, a MANSz 
postáscsoport vezetőjének érde-
me. (Új Magyarság)

Szerelmi dráma
Gáspár László soproni erdő-
mérnök özvegyét szerelmével 
és házassági ajánlataival zak-
latta Gross Péter 42 éves volt bá-
nyamérnök-hallgató, aki a csi-
nos özvegy két gyermekét taní-
totta. Özvegy Gáspár Lászlóné 
elutasította a férfi közeledését, 

és a házitanítóságból is elbo-
csátotta. A férfi most ismét kö-
zeledési kísérletet tett, és ami-
kor Sopronban, a Szent István 
körúton az asszony elutasította 
magától, revolvert rántott és a 
menekülni igyekező asszonyra 
lőtt. A lövedék Gáspárné mel-
lét fúrta át. Grósz azután szájá-
ba vette a revolver csövét és fej-
be lőtte magát. Mindkettőjüket 
életveszélyes, eszméletlen álla-
potban szállították kórházba.
(Friss Újság)

1920
Magyarok maradunk! 
Sopron a nyugati kultúra ha-
tása alatt fejlődött a Dunántúl 
legszebb kultúrvárosává, és 
nyugodt vérkeringésű, jómódú 
lakosait csak a forradalom ráz-
ta fel szendergéséből. A háború 
alatt nem sokat szenvedett, de 
a kommunizmus megpróbál-
tatásainak idején gyakori láto-
gatója volt a soproni állomás-

nak Szamuely hóhérvonata, és 
a „Lenin-fiúk” ennek kivilágított 
ablakaiból rendezték dőzsölése-
ik közepette a megyebeli vérfür-
dőket. A jogrend helyreálltával 
Fertsák Jenő kormánybiztossá-
ga alatt megint megnyugod-
tak a kedélyek, és Sopronban a 
legkritikusabb időben sem bo-
rult fel a felekezeti béke. A vá-
rost azonban igazán csak az 
átcsatolás kérdése hozta lázba. 
Magára ébredt Sopron, és kitört 
belőle magyarsága, az ezeréves 
hazához való törhetetlen hű-
sége. A legöregebb németnyel-
vű polgárok is büszkén kiáltják: 
mi magyarok maradunk! A vá-
ros minden ablakában ott tün-
tet a dacos fölírás: Magyarok 
maradunk! A város lakossága 
a legnagyobb bizalommal van 
eltelve, és hiszi, hogy sohasem 
válik aktuálissá a vörös szom-
szédhoz való átcsatolás kérdé-
se. (Pesti Hírlap)
Összeállította: Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

Megjelent dr. Baranyai Lenke nyolcadik kötete 

A Barthodeiszky család
PLUZSIK TAMÁS

A közelmúltban jelent 
meg dr. Baranyai Len-
ke, a Széchenyi-gim-
náziumban több mint 
négy évtizedig oktató 
Apáczai Csere János-
díjas tanárnő legújabb 
kötete. A könyvben 
egy nagyon érdekes 
hátterű családnak, a 
Barthodeiszkyeknek 
állít emléket. 

– Helytörténet, iskolatör-
ténet, családtörténet, hon-
nan a tanárnő indíttatása 
mindezekhez?

– A beledi vonatkozású köny-
veimhez természetesen a csalá-
di háttér adja az indíttatást, hisz 
onnan indult az életem, ennek a 
rábaközi településnek vagyok a 
díszpolgára. Az általános iskola 
befejezését követően kerültem 
Sopronba, és az itteni tanító-
képzőben folytattam a tanul-
mányaimat, mindennek közel 
hét évtizede. Sok-sok tanítvány, 
kolléga, barát és ezer emlék köt a 
városhoz, mindehhez motiváci-
óként még hozzájárul a szakmai 
elhivatottság, a magyar–törté-
nelem–filozófia szakos tanári 
diplomám.    

– Első könyve közel negyven 
évvel ezelőtt jelent meg, mely 
Sopron és vidékének munkás-
mozgalmát tárgyalja, majd ezt 
követte a Rábaköz és Beled 

történetéhez kapcsolódó kul-
túrtörténeti böngésző, és foly-
tathatnánk a sort. Melyik áll 
legközelebb a szívéhez?

– Ez olyan kérdés, mintha 
egy édesanyától megkérdez-
nék, hogy nyolc gyermeke közül 
melyik a legkedvesebb. Örülök, 
hogy emléket állíthattam isko-
láimnak, az egykori Soproni Ál-
lami Tanítóképzőnek, az Utolsó 
nárciszok című kötetben pedig 
a Széchenyi-gimnázium 20. szá-
zadi történetét dolgoztam föl. 
Ez utóbbi immáron forrásmun-
ka is, hamarosan a második ki-
adása is a boltokba kerül. A Múl-
tunk tükörcserepei és a Beled 
hideg napjai 1944–45 című 

munkáimban szülőfalum 20. 
századi történetének egy-egy 
időszakára tekintettem vissza. 
Feldolgoztam saját családom 
történetét is, visszatekintve egé-
szen Mária Terézia koráig. Ez a 
munkám könyv alakban nem 
jelent meg, mindössze a csa-
ládtagok kaptak belőle egy-egy 
példányt, az anyagot levéltári le-
tétbe helyeztem. 

– Legutóbbi munkája azzal a 
Barthodeiszky családdal fog-
lalkozik, amelynek élete és 
munkássága nemcsak Beled-
hez köthető, hisz tagjai orszá-
gos tisztségeket is viseltek.

– Nagyon érdekes hátterű, 
morva eredetű családról van 

szó, a reformkori országgyűlé-
seknek több Barthodeiszky is 
tagja volt, majd aktívan részt 
vettek a szabadságharcban. 
Beledi kastélyukat az osztrák 
sztárépítész, Ludwig Schöne 
tervezte, egyébként az ő mun-
kája a soproni evangélikus 
templom is. Nagyon szerte-
ágazó kutatást igényelt a könyv 
megírása, amiben nagy segít-
ségemre volt a család egyik 
leszármazottja.

– Mi lesz a tanárnő követke-
ző munkája?

– Könyvben már nem gondol-
kozom, de vannak befejezetlen 
témáim, ezekkel szeretnék a kö-
zeljövőben foglalkozni. 

Adventi tárlat 
– virtuálisan
MADARÁSZ RÉKA

Hagyománnyá vált, hogy advent első vasár-
napján nyitják meg a Soproni Képzőművészeti 
Társaság éves tárlatát, és mutatják be a Sopro-
ni Füzetek című antológia legújabb számát. Az 
aktuális helyzet miatt idén a kiállítást virtuálisan 
nézhetjük meg.

Évtizedek óta örömünnep az 
alkotók és a művészbarát kö-
zönség számára egyaránt az év 
nagy közös kiállítása, melynek 
megnyitóján vehetik kezükbe 
először a Soproni Füzetek leg-
frissebb példányait. Az éves an-
tológia az irodalmárok művein 
kívül képzőművészeti alkotáso-
kat és fotókat is tartalmaz.

– A hagyományos festőter-
mi kiállítás helyett idén virtuá-
lis tárlatot szerveztünk, amely 
természetesen a karácsonyi 
ünnepkör szellemében állt ösz-
sze – tudtuk meg Jakabné Tóth 
Mártától, a Soproni Képzőmű-
vészeti Társaság elnökétől. – Az 
„adventus Domini”, vagyis az 
ünnepvárás, a szeretet, a család, 
az imádság, valamint a fehér ru-
hába öltözött természet ihlette 
az online felületen megtekint-
hető alkotásokat.

Az év végi megnyitón az elnök 
megemlékezik a társaság éves 
munkájáról is. Ahogy az szinte 
mindenkire igaz, ez az év a kép-
zőművészek életében sem ala-
kult a várakozások szerint. A ter-
vezett kilenc kiállítás helyett a 

nyári, kora őszi időszakban ösz-
szesen három jubileumi tárlatot 
sikerült megrendezniük a Várke-
rület 19 Galériában. Természete-
sen köszöntötték jubiláló tag-
jaikat, Grabner Józsefet és Fejér 
Zoltánt. Ünnepi közgyűlés kere-
tében méltatták leköszönt elnö-
kük, Keresztény Richárd 30 éves, 
Sopron kulturális élete érdeké-
ben végzett munkáját. 

– Miután társaságunk közös 
kiállításai meghiúsultak, Her-
czeg Anikó alelnökünk ötlete, 
szerkesztése és technikai tevé-
kenysége eredményeképpen 
online felületen, virtuális for-
mában valósultak meg kiállítá-
saink – folytatta az elnök. 

A hét elején a Soproni Füze-
tek 2020 is kijött a nyomdából. 
A soproniak a Cédrus Könyvke-
reskedés és Antikváriumban ve-
hetik át, a vidékieknek pedig az 
önkormányzat postán elküldi.

A virtuális adventi tárlat meg-
tekinthető a Soproni Képző-
művészeti Társaság facebook 
oldalán és a www.sopronikep-
zomuveszetitarsasag.hu inter-
netes oldalon.

Kultúra, művészetek

180 évvel ezelőtt, 1840. december 11-én született Fel-
sőszeliben (ma: Szlovákia) Póda Endre soproni városplé-
bános, kanonok. Sopronban hunyt el, 1902. február 3-án.

170 évvel ezelőtt, 1850. december 29-én született Po-
zsonyban Bella Lajos tanár, régész, az MTA levelező tag-
ja. Sződligeten hunyt el 1937. július 8-án.

130 évvel ezelőtt, 1890. december 27-én született a Tren-
csén vármegyei Facskón (ma: Fačkov) Sébor János erdő-
mérnök, egyetemi tanár, a műszaki tudományok kandidá-
tusa. Sopronban hunyt el 1965. február 26-án.

110 évvel ezelőtt, 1910. december 26-án született Sop-
ronban Reinecker János festőművész. Miskolcon hunyt 
el 1990. július 1-én.

90 évvel ezelőtt, 1930. december 27-én hunyt el Sop-
ronban Meiszner Ernő ügyvéd, a Függetlenségi és 48-as 
Párt főtitkára, a városi Reformpárt alapítója. Kemendollá-
ron született, 1876. augusztus 15-én.

25 évvel ezelőtt, 1995. december 29-én hunyt el Sop-
ronban Majer Antal erdőmérnök, egyetemi tanár. Kálózon 
született 1920. január 3-án.

A Széchenyi István Városi Könyvtár oldalán (www.szivk.hu) 

megtalálható adatbázisból közlünk részleteket.

Ez történt…

Lélekmelengető címmel ingyenesen, online nézhető adventi 
estekkel kedveskedik a közönségnek a Pro Kultúra. A videók 
december 7-től láthatóak a cég közösségi oldalain. A Sopro-
ni Petőfi Színház társulata a karácsonyi készülődés időszakát, 
az ünnepet szeretné meghitté tenni a versekkel, prózákkal.    
A három és nyolc perc közötti filmekben láthatják a nézők 
Molnár Anikót, Kisfaludy Zsófiát, Farkas Ibolyát, Simon And-
reát, Szupper Fannit, Savanyu Gergelyt, Papp Attilát, Kiss No-

rót, Marosszéki Tamást, Major Zsoltot és Gál Tamást. Külön 
érdekesség, hogy Szilágyi Tibor önéletrajzi könyvéből a sa-
ját írását olvassa fel.
A színészek főként a karácsonyi ünnephez, az adventi idő-
szakhoz kötődő költeményeket, prózákat mondanak, fontos, 
személyes üzenettel bíró írások is elhangzanak majd a tol-
mácsolásukban. Ilyen például Székely János Zene című ver-
se, Fekete István Téli berek regényéből egy részlet, illetve az 

írónak a Roráte című novellája, József Attila Betlehemi kirá-
lyok, Reményik Sándor Pilátus vagy épp Császár Mónika Hó 
című költeménye.
Az ünnepi összeállítás szerkesztője Pomezanski György, a 
soproni teátrum kreatív tanácsadója, az operatőr Szabó Ger-
gely, a kreatív Fábián Dániel alkotása. A videók bevezetőjét a 
Soproni Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézetének hallga-
tói készítették. 

Lélekmelengető online videók a soproni színészektől

Dr. Baranyai Lenke legújabb könyvével – megírását szerteágazó kutatás előz-
te meg FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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Ötszáz fiú és lány jár rendszeresen az utánpótlás edzésekre

SCS: a fiataloké a jövő
TÖREKI AMAND

Sikeresen 
szerepel-
tek az őszi 
szezon-

ban az SC Sopron if-
jú labdarúgói. A ver-
senyző korosztálynál 
három fiúcsapat is a 
dobogón zárt. 

Az SC Sopron egyesületi rend-
szerében az U7-es korcsoporttól 
kezdve foglalkoznak fiúkkal és 
lányokkal – összesen 500 fiatal 
jár az edzésekre, több korosztá-
lyos csapat szerepel a különböző 
bajnokságokban. Három fiúcsa-
pat is a dobogón végzett az őszi 
szezonban, az U17-es együttes az 
első, az U14-es és megyei U14-
es csapatok a második pozíció-
ból várják a tavaszi folytatást. 
Emellett az U19-es és az U15-ös 
korosztály a 4. helyen, míg az 
U13–U12-es csapat az 5. helyen 
„telel”. A lányegyüttesek szin-
tén szépen helyt álltak, közü-
lük az U16-os csapat rendelke-
zik a legjobb eredménnyel, ez az 
ötödik hely. A képzés minőségét 
jól mutatja, hogy az SC Sopron 
férfi felnőtt csapatának játékos-
keretét legnagyobb arányban a 
saját utánpótlásukból kikerült 
játékosok alkotják. 

– Nagyon büszke vagyok rá, 
hogy az NB III-ban szereplő férfi 

felnőtt csapatunk több mint 90 
százalékát soproni és környék-
beli fiatalok alkotják, a beléjük 
vetett bizalommal éltek, ezt 
mutatja az őszi szezon végén 
megszerzett 6. pozíciónk – ér-
tékelt Csiszár Ákos, az SC Sop-
ron elnöke. – Minden elismeré-
sem a játékosoké, mindannyian 
munka mellett végezték óriási 
elánnal az edzéseket, és vetet-
ték bele magukat a mérkőzé-
sekbe. Örülök, hogy Weitner 

Ádám személyében egy olyan 
vezetőedzőt sikerült találnunk, 
aki teljesen azonosulni tudott 
az elveinkkel, és a stábjával mi-
nőségi munkát tett le az asz-
talra. Köszönjük a szurkolóink-
nak, játékosaink szüleinek, hogy 
mellettünk álltak, köszönjük 
edzőkollégáinknak az elvégzett 
munkát! Köszönjük az önkor-
mányzat és a szponzorok tá-
mogatását, amellyel segítették, 
hogy az NB III-ban elinduljunk!

Az utánpótlás korosztályok-
nál az idei szezonban sokkal 
specifikusabb programot sze-
retnének kialakítani, amelynek 
keretein belül már az alsóbb 
korosztályoknál is az egyé-
ni képzéseken van a hangsúly. 
A belga Double Pass nevezetű 
utánpótlás-elemző cég idén au-
ditálja a klubot, az a cél, hogy 
kiemelt központ legyen. Ezt a 
titulust Magyarországon ösz-
szesen 30 egyesület kapja meg. 

– Nemcsak szakmailag, de inf-
rastruktúra szempontjából is 
előreléptünk, és a fejlesztést 
folytatjuk – tette hozzá Csiszár 
Ákos. – Természetesen továbbra 
is várjuk a soproni és környék-
beli gyerekek jelentkezését, hi-
szen mindenki számára egy reá-
lis jövőképet tudunk biztosítani. 
Büszkeséggel tölt el az is, hogy a 
másik két soproni csapatnak, a 
SFAC-nak és az SVSE-nek is tud-
tunk játékosokat adni.

Sport

LELÁTÓ

Kosárlabda
December 17., 
csütörtök 14.30, 
Novomatic-aréna
Sopron Basket 
– Galatasaray

December 18., 
péntek 19.30, 
belvárosi sportcsarnok
Soproni Tigrisek 
– CVSE Vulkán Fürdő
 
December 19., 
szombat 16.30, 
Novomatic-aréna
Sopron Basket 
– Vasas Akadémia

December 19., 
szombat 19 óra, 
Novomatic-aréna
Sopron KC 
– OSE Lions

Jégkorong
December 19., 
szombat 10 óra, 
műjégpálya
U16 jégkorongtorna

›

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

ADÓIGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ  
munkakörök betöltésére (1 fő határozatlan idejű és 1 fő határozott idejű).

Pályázati feltételek:
• egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség, 
• számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség

Előnyt jelent:
• közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett gyakorlat

Munkakör fő tartalma:  
• jogszerű és szakszerű elsőfokú adóhatósági ügyintézés helyi iparűzési adó, építményadó, magánszemély  

kommunális adója és talajterhelési díj vonatkozásában és az adóvégrehajtási feladatok ellátása során
• fizetési könnyítés iránti kérelem döntésre történő előkészítése
• adóellenőrzés helyszínen vagy a rendelkezésre átadott iratanyag összevetése 

saját nyilvántartással az osztályon; helyszíni szemle lefolytatása

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• önéletrajzot, a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
• az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát, 
• előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást,
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban közölt személyes adatokat a pályázati eljárásban részt vevők kezeljék.

Illetmény és juttatások:
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint

A kinevezés határozatlan, illetve határozott időre szól. A próbaidő: 6 hónap.

További információ kérhető Gintnerné Orbán Mária adóügyi osztályvezető helyettestől a 99/515–114-es hivatali telefonszámon.

A jelentkezéseket 2020. december 31-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron, Fő tér 1. 

A borítékra kérjük ráírni „Adóigazgatási ügyintéző”!

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok 2021. január 10. napjáig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a pályázók meghallgatásáról. 
A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak, a sikertelen pályázatokat visszaküldjük. 
A pályázat benyújtásának tényét és a pályázó személyes adatait az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete a 
GDPR előírásainak megfelelően kezeljük. 

Az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT

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 Gyógyközpont  központi szám .  .  .  .  .  .  .  514-200
Soproni Gyógyközpont  előjegyzés .   .   .   .   .   . 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

KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK

Az SC Sopron U17-es együttese az őszi szezon végén az első helyen áll a tabellán FOTÓ: TÓTH PÉTER

Az eredeti tervek sze-
rint január 9-én kezdő-
dött volna városunkban a 
téli teremlabdarúgó-torna. 
Orbán Viktor miniszterel-
nök ugyanakkor a közel-
múltban azt jelentette be, 
hogy január 11-ig érvény-
ben maradnak a korlátozó 
intézkedések, így az amatőr 
sportesemények, köztük a 
kispályás bajnokságok sem 
rendezhetők meg.
– A december elején meg-
jelent kiírást nem vontuk 
vissza, bízunk abban, hogy 
a koronavírus-járvány miatt 
meghozott intézkedéseken 
a jövő év elején enyhíteni 
fognak – mondta lapunk-
nak Kósa István, a szervező 
Városi Szabadidősport Szö-
vetség elnöke. – Ameny-
nyiben nem lesz további 
szigorítás, akkor a Krasz-
nai-sportcsarnokban január 
23-án elkezdődik a hat for-
dulóból álló bajnokság. Az 
előzetes jelentkezések alap-
ján arra készülünk, hogy ti-
zenhat, de akár huszonnégy 
csapat is jelentkezik majd. 
Úgy számolunk, hogy az 
utolsó mérkőzés márci-
us elején lesz. Ha még-
is úgy alakulnak a dolgok, 
hogy januárban–február-
ban sem lehet mérkőzése-
ket szervezni, akkor a ne-
vezési díjakat visszautaljuk.
Megtudtuk, a hagyományos 
városi kispályás labdarúgó-
bajnokság nyitánya várha-
tóan április elején lesz.
– Jövő tavasszal csonka 
szezont szervezünk, lesz 
eredményhirdetés, vala-
mint éremosztás is – tette 
hozzá Kósa István. – A nyár 
végétől pedig visszatérünk 
az őszi–tavaszi rendszer-
hez. A vírus mindannyiunk 
életét jelentősen átformálta, 
de azt látjuk, hogy az ama-
tőr labdarúgók is szeretné-
nek már sportolni. A téli ku-
pát várják már a csapatok, 
nézők nélkül is játszanának. 
Bízunk abban, hogy enyhül 
a járvány, és lehetőség lesz 
a mérkőzések megtartására.

Készülnek  
a bajnokságra

A női tenisztornákat szervező WTA idén is a soproni Babos 
Tímeának és a francia Kristina Mladenovicnak ítélte oda 
Az év párosa-díjat. A címvédő kettős favoritnak számított 
a négy duót felvonultató jelöltlistán, mivel idén megnyer-
te az Australian Opent és a Roland Garrost is. A soproni 
teniszezővel kapcsolatos hír, hogy a 100 ezer dollár (29,8 
millió forint) összdíjazású dubaji keménypályás női tenisz-
tornán a párosoknál az első kiemelt Babos Tímea, Kristina 
Mladenovic kettős nem állt ki negyeddöntőjére egy spa-
nyol, szlovén duó ellen. Ennek oka, hogy a francia teni-
szező néhány órával korábban feladta meccsét egyesben.

Babosék az élen
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RÁZÓ LÁSZLÓ

Ezen a héten ismét Euroliga-mér-
kőzéseket rendeznek városunkban. 
A nemzetközi szövetség döntése 
egyértelmű visszajelzés arról, hogy 

a december első napjaiban rendezett csoport-
meccsek soproni rendezése kiválóan sikerült. 

– Nagyon örültem, hogy egy 
ilyen nehéz, kaotikus időszak 
után mindkét mérkőzésünket 
győzelemmel zártuk – mondta 
lapunknak Fegyverneky Zsófia, 
a Sopron Basket csapatkapitá-
nya. – Látszott, hogy ez a legma-
gasabb szint, szerintem sokat 
tudtunk fejlődni, ugyanakkor az 
is látszott, hogy csapatszinten a 
védekezésben és a támadásban 
is van még mit csiszolniuk.

Fegyverneky Zsófia úgy vé-
li, hatalmas sportdiplomáciai 
siker, hogy az első után újabb 
HUB-ot rendeznek Sopronban, 
immár csak két csapat részvé-
telével: a Galatasaray és a Sop-
ron Basket kétszer is összecsap 
városunkban.

– Az újabb rendezés lehető-
sége is mutatja, mennyire pro-
fi munkát végeznek a klubunk 
vezetői – tette hozzá a csapat-
kapitány. – Számunkra is rend-
kívül pozitív a hazai rendezés, 
hiszen nem kell Törökországba 
utaznunk, az ottani protokoll 
szerinti tesztelésen átesni, meg-
szokni a környezetet. Emellett 
az is lényeges, hogy ezzel a két 
mérkőzéssel elkerültük, hogy a 

januári csoportmeccsek során 
néhány nap alatt három helyett 
négy mérkőzést kelljen leját-
szani. Ez így sokkal élhetőbb és 
jobb megoldás.

A Galatasaray elleni két mér-
kőzésen (a keddi találkozó lap-
zártánk után ért véget) a Sopron 
Basket csapatkapitánya szerint 
az a fontos, hogy kihozza magá-
ból minden játékos azt, amire a 
jelenlegi állapotban maximáli-
san képes. Fegyverneky Zsófia 
bízik benne, hogy fizikálisan 
előrelép a csapat, és egyre ke-
vésbé látszanak majd rajtuk a 
koronavírus-fertőzés miatt ki-
hagyott edzések.

Győzelmekkel hangoltak
Két bajnoki találkozóval hangolt 
a Galatasaray elleni Euroliga-
mérkőzésekre a Sopron Basket. 
Gáspár Dávid együttese múlt 
héten két idegenbeli összecsa-
páson magabiztosan győzött. 
A fővárosban, a Vasas Akadémia 
ellen lejátszott találkozó első két 
negyedében 52 pontot szerzett 
a soproni együttes, amelyben 
ezúttal is többet szerepeltek a fi-
atalok. Czukor Dalma 13 pontot 

és három triplát tudott szerezni 
a mérkőzésen, amelyen a ven-
dégek meg sem álltak száz pon-
tig. A végeredmény: Vasas Aka-
démia – Sopron Basket: 71–100.

A szombatra tervezett, 
PINKK-Pécsi 424 elleni talál-

kozó esetében több minden 
is változott: egyrészt az Euro-
liga-szereplés miatt már pén-
teken megtartották a meccset, 
másrészt pedig a pécsiek rend-
kívül sportszerűen feladták a 
pályaválasztói jogot azért, hogy 

a Sopron Basketnek ne kelljen 
hosszú utazást vállalnia a fon-
tos nemzetközi találkozók előtt. 
Így tehát szombat helyett pén-
teken és Pécs helyett Sopron-
ban rendezték meg a mérkő-
zést, amelyen érvényesült a 

papírforma: ezen a meccsen 
is 52 pontot szerzett a Sopron 
az első két negyedben, a végé-
re pedig száz pont fölé került a 
csapat. A fiatalok közül Czukor 
Dalma 15, Pfeiffer Virág 11, Var-
ga Aliz 9 pontot dobott. A vég-
eredmény: PINKK-Pécsi 424 
– Sopron Basket: 53–104.

– Köszönjük a pécsi csapat 
sportszerű hozzáállását, ko-
molyan felkészültünk ellenük, 
látszott csapatukon a fejlődés 
– mondta az Euroliga-találkozók 
előtti utolsó mérkőzésről Gás-
pár Dávid vezetőedző. – Örülök, 
hogy a fiataljaink ma ismét bi-
zonyították, hogy komoly lehe-
tőség rejlik bennük.

Múlt héten két bajnoki találkozón kétszer is nyert a Sopron Basket csapata 

Újra Euroliga Sopronban

Sport

Fegyverneky Zsófia szerint az, hogy Sopronban játszhatnak a Galatasaray el-
len, élhetőbb és jobb megoldás számukra FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

SKC az OSE ellen

MUNKATÁRSUNKTÓL

A Kaposvár elleni, hazai győzelem után hét-
végén kiélezett mérkőzésen szenvedett vere-
séget a Sopron KC Körmenden. Kostas Fle-
varakis együttese szombaton az Oroszlány 
ellen játszik.

Az SKC egyik meghatározó já-
tékosa, az első számú center, 
Tyler Wideman nélkül lépett 
pályára Körmenden. A közve-
títésnek köszönhetően a tévé-
nézők is láthatták, hogy ennek 
ellenére parádésan kezdett a 
Sopron: Fazekas triplát szer-
zett, Jogela jól mozgott a pa-
lánk alatt, Jackson és Thomp-
son pedig labdaszerzések után 
és távolról is eredményesnek 
bizonyult. Egy negyed alatt 
35 pontot szerzett a sopro-
ni együttes, ami nagy bravúr 
Körmenden. A vasi csapat in-
nentől folyamatosan zárkózott 

fel, majd a harmadik negyed-
ben a vezetést is átvették. Egy-
re inkább kiütközött Wideman 
hiánya, Jogela kipontozódásáig 
hatalmasat küzdött, és nagyon 
eredményesen játszott, hiszen 
20 pontja mellett rengeteg ki-
harcolt faultja is volt. A végére 
azonban a rutinosabb hazaiak 
biztosan őrizték meg előnyü-
ket. Az eredmény: EGIS Kör-
mend – Sopron KC: 89–83.

– A meccs nagy részén meg-
felelő volt a koncentráció, oko-
san kosárlabdáztunk. Sajnos két 
kulcsemberünk hiányzott, ellen-
felünk pedig jóval több büntetőt 

dobhatott nálunk, részben a mi 
hibánkból – értékelt Kostas Fle-
varakis vezetőedző.

A Sopron KC szombaton az 
OSE Lions ellen folytatja baj-
noki szereplését. A csapatnak 
van miért visszavágnia, hiszen 
az idei bajnokság Oroszlányban 
lejátszott mérkőzésén a hazai-
ak győztek.

– Nagyon szeretnénk meg-
nyerni az Oroszlány elleni 
meccset, úgy érzem, a papír-
forma alapján erre minden esé-
lyünk megvan – mondta az esé-
lyekről Bors Miklós másodedző. 
– Sajnos továbbra sem biztos, 
hogy Wideman tudja-e vállalni 
a játékot, az azonban minden-
képpen jó hír, hogy Supola Zoli 
a héten már teljes értékű edzés-
munkát végez, így hétvégén 
akár a pályára is visszatérhet. 

A Sopron KC – OSE Lions ta-
lálkozó december 19-én, szom-
baton 18 órakor kezdődik.

Remélik, hogy jövőre teljes lesz a versenyszezon

Magányos terepfutók
MUNKATÁRSUNKTÓL

A táj- és terepfutókat 
sem kímélte a pan-
démia. Idén hat re-
gionális versenyből 
négyet nem tudtak 
megrendezni, és a 
koronavírus-járvány 
miatt a nagyszabá-
sú Sopron Trail te-
repfutó versenyt is le 
kellett mondaniuk a 
szervezőknek. 

– A mi sportágunk még szeren-
csésebb helyzetben volt, mint 
a teremsportok, hiszen edzeni 
folyamatosan tudtunk: egyé-
ni futásokra az erdőben fo-
lyamatosan volt lehetősé-
günk – mondta Molnár Tibor, 
a SMAFC Tájfutó Szakosztályá-
nak vezetője. – Ugyanakkor a 
versenyek, a közösségi élmény 
nagyon hiányzott egész évben. 
Sok megmérettetés maradt el 
nálunk, illetve az ország más 
területein, amikor találkoz-
ni tudtunk volna egymással, 
a többi futóval. Ezek az élmé-
nyek hiányoznak, de az élet 
megy tovább, bízunk benne, 
hogy jövőre már teljes lesz a 
versenyszezon. 

A Mirelit-Zimankó Kupát spe-
ciális szabályok mellett tud-
ták lebonyolítani a hétvégén a 
Muck térségében.

– A lehető legegyszerűbb kö-
rülmények között rendeztük 
meg az évzáró versenyt: a szoká-
soktól eltérően nem kínáltunk 
teát és üdítőt, nem tudtunk öl-
tözőt biztosítani, nem volt meg-
nyitó és eredményhirdetés sem: 
virtuális vállveregetést kaptak a 
résztvevők és a helyezettek. Két 
nap helyett csak egynapos volt 

 a megmérettetés, a terepfutók 
tömegrajtja helyett pedig min-
denki egyénileg indult.

A Mirelit-Zimankó Kupa ke-
retében a terepfutók egy 6,8 
kilométeres pályán teljesíthet-
tek egy, kettő vagy három kört, 
a tájfutók pedig négy különböző 
nehézségi fokozatú pálya közül 
választhattak.

– A mi sportágunk még szerencsésebb helyzet-
ben volt, mint a teremsportok, hiszen edzeni fo-
lyamatosan tudtunk – nyilatkozta Molnár Ti-
bor, a SMAFC Tájfutó Szakosztályának vezetője 
FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

BOURGES-BAN LESZ  
A KÖVETKEZŐ BUBORÉK
A FIBA döntése értelmében 
biztossá vált, hogy január-
ban Franciaországba utazik 
a Sopron Basket. Az Euro-
liga „buborék” rendszerű 
csoportmeccseinek első 
körét városunkban ren-
dezték. A januári második 
csoportkör mérkőzéseit a 
franciaországi Bourges vá-
rosában játszhatja Gáspár 
Dávid együttese. A Sopron 
Basket két francia csapat, a 
Bourges Basket és a Basket 
Landes együttesei ellen lép 
parkettre, mert a Galatasa-
ray elleni mindkét összecsa-
pást már ezen a héten le-
játsszák Sopronban. 

A Sopron KC a Kaposvár ellen győzött hazai pályán, szombaton az Oroszlányt 
fogadja a soproni együttes  FOTÓ: WÖLFINGER BÉLA
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A HÉT MOTTÓJA:

„Tudni semmit 
sem tudok. De a 
szívével egyet és 
mást megérez az 

ember. Hagyd, hogy 
a szíved szóljon, az 
arcokat faggasd, ne 
arra hallgass, amit a 
nyelvek mondanak.”

Umberto Eco (olasz író, 
szemiotikus, irodalomkritikus 

és filozófus)

KÖNYVAJÁNLÓ

Umberto Eco:  
A rózsa neve

Az olasz szemiotikaprofesz-
szor 1980-ban megjelent 
regénye az utóbbi évtizedek 
egyik legnagyobb világsike-
re. Szórakoztató és fordula-
tokkal teli könyv, amely egy 
XIV. századi apátság min-
dennapjaiba nyújt betekin-
tést. Bűntények és rejtélyes 
halálesetek váltják egymást. 
Vajon kiderül, ki a tettes?

›

Fontos, hogy a fenntarthatóság elveit terjessze az intézmény

Zöld Soproni Egyetem
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Soproni Egyetem is 
szerepel a világ kör-
nyezettudatos egye-
temeinek listáján, a 
széles körben elismert 
Green Metric rang-
sorban. A 84 ország 
912 egyeteme kö-
zül a soproni a kö-
zépmezőnyben, az 
590. pozícióban he-
lyezkedik el. 

A rangsort 2010-ben hívták 
életre az egyetemi kampuszok 
fenntarthatóságáért tett erő-
feszítések mérésére. A felmé-
rés rámutatott az erősségekre 
és a fejlesztendő területekre is. 
A Soproni Egyetem kimagasló 
pontszámot ért el a fenntartha-
tósággal kapcsolatos „Oktatás és 
kutatás”, valamint az „Elhelyez-
kedés és infrastruktúra” terüle-
tén, köszönhetően a témához 
kapcsolódó nagyszámú kurzus-
nak és tudományos kutatásnak, 
valamint az egyetem csodálatos 
zöld környezetének. Fejleszten-
dő fókuszterületnek bizonyult a 
régi épületállomány zöld irány-
elvek szerinti korszerűsítése, a 
hulladékgazdálkodás még ha-
tékonyabbá tétele és a víztaka-
rékossági programok indítása. 

– Először vettünk részt a meg-
mérettetésben, így az elért ered-
ményt úgy tekintjük, mint egy 
rajtpozíciót – mondta prof. 
dr. Fábián Attila, a Soproni Egye-
tem általános rektorhelyettese. 
– A következő esztendőkben 

rendkívül ambiciózus terveink 
vannak arra, hogy a rangsor-
ban egyre előkelőbb helyezést 
érjünk el. A helyezésnél is fon-
tosabb, hogy az egyetem részt 
vegyen a fenntarthatóság elve-
inek terjesztésében, valamint a 

fenntarthatóság érdekében al-
kalmazott megoldások kimun-
kálásában. Ha ezt eredménye-
sen megvalósítjuk, akkor az 
nemcsak a Soproni Egyetem, 
hanem a város, a térség és az 
egész ország javát is szolgálja.

Dr. Fábián Attila hozzátette: a 
Soproni Egyetem mindig is ma-
gáénak tudta a „zöld egyetem” 
koncepciót. A Green Metric mu-
tatókon keresztül mostantól a 
„zöld teljesítmény” objektíven 
is mérhetővé válik.

Soproni fiatalok

Jákli Zsófi különdíjat kapott első írásáért

A művészetek vonzása
MADARÁSZ RÉKA

Különdíjat nyert a Családi legendárium című 
irodalmi pályázaton Jákli Zsófia. A széchenyis 
diáklány „Határok nélküli szerelem” című írásá-
ban a kor hangulatát remekül felidézve osztja 
meg az olvasókkal nagyapja egyik történetét.

Zsófi a magyartanárától, 
Juhászné Sebestyén 
Andreától hallott a 
Soproni Múzeum 
Macskakő Gyer-
mekmúzeumá-
nak pályázatá-
ról ,  amelyre 
általános és 
középiskolás 
g y e r m e k e k 
küldhettek 

családi elbeszé-
léseket. Zsó-

finak éppen 
szabadide-
je és egy 
történe-
te is volt, 
úgyhogy 
g o n d o l -
t a ,  m i t 
veszíthet?

– Korábban még sohasem 
pályáztam, nem is ez volt a 
célom – mesélte a kedves lány. 
– Rozika néni és a német ka-
tona szerelmi történetét ren-
getegszer hallottam a nagy-
apámtól, úgyhogy még utána 
sem kellett járnom. Sokáig el-
mélkedtem rajta, hogy a rövid 
idő alatt összedobott írásomat 
be merjem-e küldeni a pályá-
zatra, de végül a leadási határ-
idő utolsó percében úgy dön-
töttem, megpróbálom.

Zsófit nagyon meglepte a kü-
löndíj, hát, még amikor felhív-
tam, hogy szeretném bemutat-
ni. Az elbeszélés pedig valóban 
remekül sikerült: az olvasó telje-
sen átérzi a főhős bánatát, ami-
kor nem hall a szerelme felől, 
és együtt örül vele a viszont-
látásnak. A kreatív ifjú hölgy 
egyébként imád alkotni: rajzol 
és fest. Rajzórákra jár Halácsi 
Katalinhoz, ugyanis képző-

művészeti főiskolán szeret-
ne továbbtanulni, valószí-

nűleg külföldön. 
– Leginkább Bécs vonz, 

de a némettudásomon 
még van mit fejlesz-
teni. Az angol jobban 
megy, mivel gyakran 
nézek angol nyelvű vi-
deókat – folytatta a 
lány. – Több mint tíz 
éve lovagolok. Gyak-
ran járok Ágfalvára, 

ugyanis van ott 
egy lovam.

Húsz rúd saját készítésű mákos bejglit adott a soproni men-
tőállomás dolgozóinak a Soproni Szakképzési Centrum 
Vendéglátó, Kereskedelmi Technikumának vezetősége. 
Az iskola társadalmi szerepvállalása a járványügyi veszély-
helyzet idején – már tavasz óta – folyamatos. Mint arról 
lapunkban is beszámoltunk, védőmaszkokat is készítet-
tek a diákok, tanárok – legutóbb a kórházban adtak át 100 
plexi védőmaszkot. A mákos bejgliket az iskola tizennégy 
oktatója sütötte az intézmény tankonyháján. A kalácsokat 
a hagyományos hozzávalók mellett egy jó adag szeretet-
tel fűszerezték. A soproni mentőállomás dolgozói öröm-
mel és köszönettel fogadták a karácsonyi süteményeket.

Ajándék bejgli

A Soproni Egyetem kimagasló pontszámot ért el a fenntarthatósággal kapcsolatos „Oktatás és kutatás”, 
valamint az „Elhelyezkedés és infrastruktúra” területeken FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Jákli Zsófia képzőművészeti főiskolán szeretne továbbtanulni

RÖVIDEN

Jön az iskolai 
téli szünet!

Az általános iskolákban 
a 8. osztályig a megszo-
kott rend szerint zajlik a 
tanítás, míg a középfo-
kú intézményekben to-
vábbra is digitális for-
mában oktatnak. Az 
iskolások számára jó hír, 
hogy néhány nap múlva, 
december 18-án lesz az 
utolsó tanítási nap. A téli 
szünet utáni első tanítá-
si nap 2021. január 4-én, 
hétfőn lesz.
A nyolcadikos diákok-
nak a következő fon-
tos dátum január 23., 
szombat, ekkor tart-
ják ugyanis a központi 
írásbeli felvételi vizsgá-
kat. A pótvizsga idő-
pontja: január 28-án. 
A jelentkezési határidő 
már december 4-én le-
járt. Fontos, egy tanuló 
csak egy intézménybe 
jelentkezhetett közpon-
ti írásbeli vizsgára. Tehát 
a központi írásbeli vizs-
gát mindkét tárgyból 
ugyanabban az intéz-
ményben kell megírni.
A középfokú iskolák-
ba február 19-ig lehet 
jelentkezni. A szóbeli 
meghallgatásokat feb-
ruár 23. és március 13. 
között szervezik meg. 
A diákokat április 30-
ig értesítik, hogy me-
lyik intézménybe vet-
ték fel őket.

› Színes gyerekrajzok
Sok csodás rajz érkezett a Sop-
roni Szociális Intézmény rajz-
pályázatára. Mint arról lapunk-
ban beszámoltunk (A karantén 
jó oldala, Soproni Téma, 2020. 
november 4.), soproni általános 
iskolák felső tagozatos diákjai-
nak hirdették meg a versenyt, 
amelyre a karantén jó oldalát 
bemutató alkotásokat vártak. 

A pályázat győztese Chetoui-
Tirászi Amina lett (Hunyadi-is-
kola), a második helyen Szabó 
Bendegúz (Hunyadi-iskola), a 
harmadikon Lederer-Vágó Fló-
ra (Soproni Német Nemzetiségi 
Általános Iskola) végzett. A kü-
löndíjat Pfeiffer Ákos, a Dobor-
jáni EGYMI diákja érdemelte ki 
(felvételünkön az ő alkotása). 
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TUDÁSUNK  
ANNYIT ÉR,  
AMENNYIT... 

…át tudunk adni másoknak 
belőle. Első hallásra furcsa 
ez a mondat, de az orvosi 
tudásra biztosan igaz. Egy-
részt rendkívül fontos, hogy 
kis és nagy orvosi műhelyek 
alakuljanak, és mesterektől 
tanulhassuk szakmánk for-
télyait, aztán adjuk tovább 
másoknak, amit tudunk.
Másrészt, és ez talán még 
fontosabb, pácienseinknek 
is használható tudást adjunk 
át, hogy tartós bajaikat meg-
felelően kézben tarthassák. 
Mert nem lehetünk mindig 
ott mellettük. Önjáróvá kell 

válniuk! Legtöbbször nem a 
korszerű technikai eszközök 
vagy gyógyszerek hiánya az, 
ami a célok elérését akadá-
lyozza, hanem a tudáshiány, 
ami lehetetlenné teszi, hogy 
hatékonyan alkalmazni tud-
juk ezeket az eszközöket. 
Amikor valaki semmit sem 
ért abból, hogy mi a baja, 
miért várjuk el tőle, hogy 
tegyen önmagáért? A tudás 
nem csak hatalom. A tudás 
lehetőség a segítésre, a vi-
lág jobbá tételére. Éljünk kö-
zösen ezzel a lehetőséggel!  
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

DECEMBER 16–22.

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

›

Tallózó

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket december 23-ig várjuk a Soproni Téma, 
9401 Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a Rubikon páne-
urópai piknikkel foglalkozó különszámát sorsoljuk ki, melyet a szerencsés nyertes – a járványhelyzet elmúltával – a Pro 
Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

December 2-i rejtvényünk megfejtése: „Az élet, amit élni szeretnél, a fejedben kezdődik”. Szerencsés megfejtőnk:  Szilágyi 
László, Sopron, Bécsi út.

KERESZT-
REJTVÉNY

December 16.,  
szerda 

Hajnal gyógyszertár  
Malompatak u. 10. 

99/506–544

December 17.,  
csütörtök 

Ikvahíd gyógyszertár  
Híd u. 21. 

99/314–084

December 18.,  
péntek 

Király gyógyszertár  
Várkerület 114. 

99/508–242

December 19.,  
szombat 

Korona gyógyszertár  
Várkerület 73. 

99/505–865

December 20.,  
vasárnap 

Lövér gyógyszertár  
Béke u. 4. 

99/329–921

December 21.,  
hétfő 

BENU Medicina gyógyszertár  
Erzsébet u. 6. 

99/505–500

December 22.,  
kedd 

Oroszlán gyógyszertár  
Várkerület 29. 

99/524–005

PLUZSIK TAMÁS

Az alma 
nem esik 
mesz-
sze a fá-

jától, tartja a mondás, 
melynek igazságá-
ért nem kell messzi-
re menni Sopronban 
sem. Böröcz István 
nyugalmazott tűzol-
tó alezredes 1991 és 
1995 között Sopron 
tűzoltó parancsnoka 
volt. Híres volt hatá-
rozottságáról és szak-
értelméről, amit fiai, 
Máté és Tamás is örö-
költek tőle.

– Édesapám lakatos volt a Batsá-
nyi utcai GYSEV javítóműhely 
helyén lévő „soproni autógyár-
ban” – kezdte Böröcz István. – Így 
bizonyos mértékig én is alma 
vagyok, aki nem esett messze 
a fájától, hisz eredeti végzettsé-
gem autógépész üzemmérnök, 
a győri Közlekedési és Távköz-
lési Műszaki Főiskolán szerez-
tem diplomát. Ma is a fülemben 
csengnek édesapám szavai: „Fi-
am, olyan helyre menj dolgoz-
ni, ahol fix a fizetés, legyél bör-
tönőr, rendőr vagy tűzoltó!”. Az 
első lehetőséget elvetettem, a 
rendőrségre elmentem, de nem 
voltak velem valami barátságo-
sak, míg a tűzoltóknál az akkori 
parancsnok, Lajtai József nem-
csak, hogy rendkívül szívélyes 
volt, de kecsegtető lehetőségeket 

is fölvázolt számomra, így ott 
ragadtam. 1982-ben főtörzs-
őrmesterként kezdtem, majd 
egy átképzés keretében a civil 
diplomámat szakismeretekkel 
úgymond „tűzoltósították”, így 
lettem tűzoltótiszt, majd végig-
járva a ranglétrát negyedszázad 
szolgálat után alezredesként 
mentem nyugdíjba. „István, a 
marsallbot ott van a tarisznyád-
ban!”, mondta első beszélgeté-
sünkkor Lajtai József. Igaza volt, 
hálás vagyok érte neki. 

Böröcz István ma sem tét-
lenkedik, gyermekeivel és fe-
leségével egy tűz-, munka- és 
környezetvédelmi szaküzletet 

is üzemeltet, valamint tűzvédel-
mi szaktanácsadóként dolgozik.

– Aputól mindig azt hallottuk, 
hogy egész életében azt csinál-
ta, amit szeretett, soha nem úgy 
ment el otthonról, hogy most 
dolgozni megy, láthatólag örö-
me telt a hivatásában. Ennél na-
gyobb inspiráció nem kell egy 
gyereknek a pályaválasztáshoz 
– kapcsolódott a beszélgetésbe 
Böröcz Máté, aki a budapesti 
Műszaki Egyetemen a környe-
zetvédelem és a munkavédelem 
képzés mellett felsőszintű tűz-
védelmi képesítést is szerzett.

– A családi komplexitás is apu 
ötlete volt, hogy egy vállalkozás 

keretében a kezében legyen a 
munka-, a tűz- és a környezetvé-
delem – vette át a szót bátyjától 
Tamás, aki a Soproni Egyetem 
környezetmérnöki mesterkép-
zési szakán diplomázott, majd 
munkavédelmi technikusi, il-
letve ADR biztonsági tanács-
adói képesítést is szerzett, így 
veszélyes anyagok közúti szál-
lításában is szakmai tanácsok-
kal tud szolgálni. – Bár sok te-
kintetben Mátéval már önállóak 
vagyunk, de azért szinte min-
den megkeresésünkben apa 
neve a hívó szó, ő teremtette 
meg az alapokat, ő a védjegye 
a vállalkozásainknak.

Alma és fája

Örökölték az elhivatottságot

Böröcz István és fiai: Máté és Tamás FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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Szénási Ferenc (Széna) soproni karikaturista al-
kotásai hétről hétre.

Soproni humorsarok 

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP
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MADARÁSZ RÉKA

A korlátozások miatt idén sajnos nem lesz al-
kalmunk parádés összejöveteleken részt venni 
az ünnepekkor. Ennek ellenére semmi akadá-
lya nincs, hogy a sminkünkkel alkalmivá va-
rázsoljuk a megjelenésünket.

Karácsonykor és szilvesz-
terkor még azok is feltesz-
nek egy szolid sminket, akik 
egyébként egyáltalán nem 
festik magukat. Ők már egy 
szempillaspirál és egy száj-
fény segítségével elkápráz-
tathatják a környezetüket, a 
merészebbek viszont a meg-
szokottnál is több csillogást 
engedhetnek meg maguk-
nak – persze a jó ízlés hatá-
rain belül. 
– Ha otthon készítjük el a 
sminkünket, néhány szem-
pontot érdemes figyelem-
be vennünk – osztotta meg 
velünk a tapasztalatait Sza-
bó Ildikó holisztikus mes-
terkozmetikus. – Először is 

állapítsuk meg, hogy milyen 
színtípusba – tavasz, nyár, ősz 
vagy tél – tartozunk, és ennek 
megfelelően válasszunk 
magunknak színeket. 
Fontos kiindulópont 

lehet az arc- és a szemfor-
mánk is, ha pedig még job-
ban le akarjuk egyszerűsíte-
ni a dolgot, tartsuk be azt az 
elvet, hogy ha a szemünket 
szeretnénk kiemelni, akkor a 
szánk legyen kevésbé hang-
súlyos, és fordítva.
A jó smink alapja a megfelelő 
alapozás: először használjunk 
valamilyen sminkalapot (pri-
mert), aztán folyékony alapo-

zót, végül pedig porpúdert. 
Az ügyesebbek kontú-

rozhatják is az arcukat, 

amihez rengeteg kontúrpa-
letta áll a rendelkezésükre. 
– Ezután következik a szem 
kiemelése – folytatta Ildi. 
– A karácsonyi ünnepkör-
höz a téli, hideg színek illenek, 
azoknak is a csillogó árnyala-
tai: a fehér, a türkiz, az ezüst, 
a meleg színek közül pedig az 
arany és a bronz. Mindegyik 
remekül kombinálható feke-
tével, úgyhogy készíthetünk 
magunknak füstös szemet, 
vagy húzhatunk egy gyönyö-
rű tusvonalat is. A szilveszter 
szinte megköveteli a tündök-
lést: a csillámporokból juthat 
a szem környékére is. 
A pirosítónk színe természe-
tesen harmonizáljon a smin-
künkkel. A szemöldökünket 
is áthúzhatjuk porral, a mű-
veletet pedig a rúzzsal zárjuk 
– a szakember idén feltétle-
nül pirosat ajánl, ami szinte 
mindenkinek jól áll. Ha na-
gyon hangsúlyos a szemünk, 
válasszunk valamilyen natúr 
árnyalatot!

sarok

Tündöklő smink az ünnepekre

A szakember az ünnepekre ajánlja a piros rúzst

KÓCZÁN BÁLINT

Már látható a Lopott Idő új klipje, 
amely a soproni zenekar első sa-
ját szerzeményéhez készült – nem 
is akármilyen körülmények között 

és helyszínen. A dal a mulandóság kérdéskörét 
feszegeti. 

– Nagyon vártuk, hogy megje-
lenjen a klip Zuhanás című da-
lunkhoz, amely tulajdonképpen 
az első igazán komoly projektje 
volt a zenekarnak – mesélték a 
Lopott Idő formáció tagjai.

A soproni csapat több helyszí-
nen több napig forgatta a látvá-
nyos klipjét az egyik Sopronhoz 

közeli repülőtéren. – A kisfilm 
felvétele teljesen kötetlen han-
gulatban zajlott, mint akárme-
lyik próbánk. Természetesen a 
repülőn forgatni sem hétköz-
napi, de a kezdeti izgalmat jó-
kedv váltotta fel. Ki kell emelni 
Mészáros Márk operatőr hoz-
záállását, aki nagyon profin 

megoldotta a feladatot, sze-
rintünk ez a végeredményen 
is látszik.

A Zuhanás című dal a Lopott 
Idő első igazi saját szerzeménye, 
amire büszkék a zenészek.

– Loptunk egy kis időt a sűrű 
hétköznapokból, hogy nekünk 
tetsző dalokat szerezzünk. Egy 
gitártémaötletből építettük fel 
a dalt. Próbán összejátszottuk, 
és a harmadik alkalomra már 
kilencven százalékosan kiala-
kult a szerkezete és szövege, 
amelyen a későbbiekben már 
csak finomítottunk. A dal üze-
nete a rohanó élet, a mulan-
dóság és a nagy kérdés, hogy 
mindent helyesen csináltál-e, 

és hagysz-e magad után nyo-
mot a világban.

A soproni zenészek kétség-
telenül azt várják az új nótá-
tól, hogy többen megismerjék 
őket. Az első benyomások jók 
az elkészült kisfilmről, remé-
lik, a közönségnek is tetszik a 
végeredmény.

Ahogy arról a Soproni Téma 
korábban beszámolt, a Lopott 
Idő a pandémia alatt sem tét-
lenkedett: a karantént új dalok 
gyártására fordította, amivel 
nem állt le azóta sem.

– Folyamatosan íródnak az 
új ötletek és dalok. Terveink 
között szerepel még egy felvé-
tel bemutatása a közeljövőben, 
valamint szeretnénk befejezni 
az első komplett hangzóanya-
gunkat is. Bízunk benne, hogy 
jövőre majd a közönséggel is 
többször találkozhatunk – zár-
ták a zenészek.

Zuhanás: itt az első klip a soproni zenekartól

Aktív a Lopott Idő

KÉTÉVES A ZENEKAR A Lopott Időt 2018 év végén alapították a tagok: Tujmer Gábor (dob), 
Fördős István (basszusgitár), Szokodi Zoltán (ének), Egyházi Krisztián (gitár). A zenekar első 
anyagán 2019 óta dolgozik. Stílusuk egyértelműen nem bekategorizálható: sajátos elegye a 
rock/ hardrock és blues irányzatoknak.

Szerelmes karácsonyi felvétellel jelentkezett a Soproni Pe-
tőfi Színház társulatát is erősítő Békefi Viki és Feng Ya Ou. 
Az „Egész évben ölelnélek” pár percre elfeledteti a hallga-
tóval a 2020-as év nehézségeit, és azonnal meghitt, ün-
nepi hangulatot varázsol. Bár a két előadó régóta alkot 
egy párt, a közös zenélés ötlete nem volt ennyire egyér-
telmű számukra. 
– Először feldolgozásokat készítettünk. Aztán hónapok-
kal később, sokak bátorítására belevágtunk egy teljesen új 
szerzeménybe, és így meg is született első duettünk egy 
karácsonyi dal formájában. A zene és a videó tökéletesen 
tükrözi a mi életünket, ami az érzelmek mellett tele van 
humorral – mesélte a páros.

Karácsonyi meglepetés
A rohanó élet és a mulandóság kérdéseit boncolgatja a soproni Lopott Idő első saját szerzeménye


