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Fejlődési pályán a város
Előkerültek a szánkók, szinte minden sarkon megjelentek a dagadó hasú hóemberek, a záporozó hógolyók elől pedig mindenki jobban tette, ha menekült. Városunkban is 
 sokakat csábított a szabadba az első hó. Felvételünkön a Szent Orsolya-iskola diákjai hócsatáznak a Deák téren. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

SKC az Alba ellen

Dr. Molnár Sándor PhD, 
a Soproni Gyógyközpont 
új főigazgatója a veze-
tői feladatokat január 
elsejétől vette át dr. Kul-
csár Dánieltől, aki orvos-
igazgatóként továbbra 
is segíti a gyógyközpont 
munkáját. A két szakem-
bert a közelmúltról és a 
jövendő feladatairól is 
kérdeztük, valamint be-
széltek a koronavírus 
okozta helyzet kezelésé-
ről is. 
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A koronavírus miatt sok mérkőzés maradt el a férfi kosár-
labda NB I. A csoportjában is. A sorsolás szeszélye foly-
tán ezen a héten kétszer is az Alba Fehérvár együttesével 
mérkőzik meg az SKC. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Betegbarát 
kórház

Szijjártó Péter a Heineken Zrt. soproni gyárában és a Hirschler Glas  
műveknél (felvételünkön) tett látogatást. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

 A tél varázslatos birodalma

Megemlékezés a doni hősökről
Csendes főhajtással emlékeztek a 
doni katasztrófa hőseire városunk-
ban. A II. világháborús emlékműnél 
múlt kedden először Barcza Atti-
la, Sopron és térsége országgyűlési 
képviselője, dr. Farkas Ciprián pol-
gármester és Csiszár Szabolcs al-
polgármester koszorúzott, majd az 
önkormányzati képviselők,  intéz-
mények vezetői is fejet hajtottak. 
A Soproni Huszár Hagyományőrző 
Egyesület 35 kilométeres lovas em-
lékmenettel és koszorúzással tisz-
telgetett szombaton a doni kataszt-
rófa áldozatai előtt. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Meghosszabbított 
parkolóbérletek 
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A 2020. április 6-ig megváltott felszíni éves parkoló-
bérletek érvényessége 145 naptári nappal hosszabbo-
dik meg, míg a 2020. július 2. és november 3. között 
vásárolt bérletek érvényessége 58 naptári nappal 
lesz hosszabb. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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P. HORVÁTH 
LÁSZLÓ

Az év hon-
lapja kü-
löndíjjal 

ismerte el a Sopron Ré-
gió Turisztikai Központ 
Nonprofit Kft. meg-
újult internetes olda-
lát, a visitsopron.com-
ot a Magyar Marketing 
Szövetség. A díjátadón 
elhangzott: a város és 
térsége a vírushelyzet 
elmúltával ismét várja 
a turistákat.

A z el mú lt héten hét főn 
dr. Farkas Ciprián polgármes-
ter jelenlétében Kovács-Gaz-
dag Nikoletta, a Sopron Régió 
Turisztikai Központ Nonpro-
fit Kft. ügyvezető igazgató-
ja Szász Józseftől, a Magyar 
Marketing Szövetség iroda-
vezetőjétől vette át az év hon-
lapja különdíjat. Mint arról 
lapunkban beszámoltunk 
(Megújult a weboldal, Sopro-
ni Téma 2020. november 11.), 

tavaly év végén teljes ránc-
felvarráson esett át a korábbi 
turizmus.sopron.hu, a város 
turisztikai weboldala. A név-
választásnál arra törekedtek, 

hogy a belföldi és a külföldi 
turisták számára is jól csengő 
és könnyen megjegyezhető le-
gyen. Így esett a választás a vi-
sitsopron.com-ra. Itt hasznos 

információkat olvashatnak 
mind az idelátogatók, mind a 
helyi érdeklődők.

– Ez az elismerés vissza-
igazolása annak a munkának, 

amit Sopronban nap mint nap 
végzünk – mondta dr. Farkas 
Ciprián. – A részletekbe me-
nően is ügyelünk arra, hogy 
megfeleljünk a turisták igé-
nyeinek. Készülünk arra az 
időszakra, amikor visszatér-
hetnek a látogatók a városba. 
Az M85-ös gyorsforgalmi út-
nak köszönhetően már gyor-
sabban és biztonságosabban 
érhető el Sopron, illetve a ré-
gió. Lesz is miért is ide jönni, 
hiszen korábban megújult a 
belváros, gyönyörű a környe-
zet, a Fertő tavi beruházás is 
elkezdődött. Ennek kereté-
ben a magyar partszakaszon a 
környezetvédelmi és nemzet-
közi előírásoknak megfelelő 
óriási szabadidőpark létesül.

Kovács-Gazda Nikoletta 
hozzátette: várják, hogy a ví-
rushelyzet elmúltával újrain-
duljon a turizmus. Addig is az 
érdeklődők az internetes fe-
lületen keresztül már azelőtt 
tájékozódhatnak a város és a 
régió adta lehetőségekről, mi-
előtt útnak indulnának. Szá-
mos olyan különlegesség is 
megtalálható a weboldalon, 
amely a soproniak és a vissza-
térő vendégek számára is kí-
nál érdekességeket.

Az év honlapja  különdíjat kapott a közelmúltban elindított visitsopron.com

Várják Sopronban a turistákat

Közös siker az év honlapja különdíj. Felvételünkön Udvardi Krisztina, a Sopron Régió Turiszti-
kai Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóhelyettese, dr. Farkas Ciprián polgármester és 
 Kovács-Gazdag Nikoletta ügyvezető. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

KÖVES ANDREA

2020-at az esküvők 
évének nevezték el 
még az év elején, hi-
szen számos ifjú párt 
vonzott a kerek év-
szám. Ám a nem várt 
járványügyi helyzet sok 
esetben újratervezést 
igényelt.

– Tavaly januárban már több 
mint száz pár jelezte nálunk 
házasságkötési szándékát, a 
kialakult helyzet ellenére a je-
lentkezők több mint 80 szá-
zalékát összeadtuk – mesélte 
Wirth Éva anyakönyvveze-
tő. – A tavaszi járványidőszak  
alatt is megtarthattuk az es-
küvőket, csak a helyi rendelet 
alapján korlátozott létszám-
ban vehettek részt a pénteki, 
kisebb polgári, illetve a szom-
bati, nagyobb szabású, cere-
móniás szertartáson. Május 5. 
után a nyári, illetve kora őszi 
időszakra bejelentkezett pár-
jaink jelezték: megtartják az 
időpontjukat, mert az étter-
mek nyitásával ismét lehetett 
hagyományos lagzit tartani. 
Kevesen döntöttek úgy, hogy 
az esetleges bizonytalan hely-
zet miatt átteszik az esküvő-
jüket 2021-re, hiszen a baba-
váró hitel és a csok-támogatás 
nagyon népszerű az ifjú párok 
körében.

2020-ban 290-en kötötték 
össze életüket Sopronban, 
az előző esztendőben 305-en 
mondták ki a boldogító igent. 
Ez csak kis mértékű csökke-
nést jelent, ami viszont egy-
értelműen a járványügyi hely-
zet számlájára írható. Az idei 

esztendőre már több mint 
száz időpontot foglaltak le a 
házasodni szándékozók, ez 
is jelzi: az esküvő intézménye 
továbbra is népszerű. A „leg-
forgalmasabb” hónap évek 
óta az augusztus, de akad már 
foglalás 2021 decemberére is. 
A pénteki, kisebb szertartá-
sok továbbra is közkedveltek, 
ezt Sopron város ingyen bizto-
sítja a párok részére, ez egyéb-
ként nem minden településre 
jellemző. Az anyakönyvvezető 
kiemelte: egyre népszerűbbek 
a szűkebb körű polgári szer-
tartás után a különlegesebb 
szabadtéri helyszínek: tó-
part, erdei környezet, itt egy 
szertartásvezető is „össze-
adja” az ifjú párt. Természe-
tesen ez nem hivatalos cere-
mónia, ám Wirth Éva szerint 
ennek is van létjogosultsága: 

bensőséges, meghitt lehet 
egy ilyen szabadtéri szertar-
tás. Az országos tendenciá-
hoz hasonlóan jelentős a vá-
lások száma, ám még mindig 
fele annyi, mint ahány eskü-
vőt kötnek. Az viszont újdon-
ság az utóbbi években, hogy 
azok, akik elválnak, másod-
szor vagy akár harmadszor is 
kimondják a boldogító igent. 

Népszerű az esküvő

Kiss Laura Míra január 1-jén 3390 grammal és 52 centis hosszú-
sággal, egészségesen született a Soproni Gyógyközpontban. 

SOPRONI BABÁK  Január el-
sején 11 óra 38 perckor szüle-
tett meg a 2021-es év első ba-
bája Sopronban. Kiss Laura 
Míra természetes úton, a kiírt 
időpontnál kicsivel korábban 
jött a világra a Soproni Gyógy-
központban. A kórházban ta-
valy 860, 2019-ben 840 gyer-
mek született. 

A hely  
Sopronból
A Kossuth Rádió népszerű 
riportműsora, A hely a kö-
zelmúltban városunkban 
járt, mert egy lelkes sopro-
ni „gyorstalpaló” levelet írt 
a műsornak, hogy ideje len-
ne bemutatni az új attrak-
ciókat.  A felvételekből há-
rom műsor is született, az 
elsőt január 15-én hallhat-
ták. A második rész január 
22-én, pénteken 11.05-től 
jelentkezik, a gyorstalpaló 
városjáró sorozatról szól, a 
harmadik a Lenck-villát és 
a Macskakő Gyermekmú-
zeumot mutatja be febru-
ár 1-jén 11.05-től. A műso-
rok visszahallgathatóak a 
 mediaklikk.hu oldalon.

Köszönet  
a felajánlásért
A Szent Margit Plébániához 
tartozó Nepomuki Szent Já-
nos-kápolna tetőzete javítá-
sának költségét Katona Imre 
ácsmester felajánlotta ado-
mányként. Tisztelettel kö-
szönjük támogató felaján-
lását! – áll Marics István 
teológiai tanár, szentszéki 
bíró, a Soproni Szent Mar-
git Római Katolikus Plé-
bánia plébánosának szer-
kesztőségünkhöz küldött 
levelében.

RÖVIDEN

Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri 
alkotásról mutatunk be részletet, olvasóinknak 
pedig az a feladatuk, hogy a részletből felismer-
jék az egészet, és megírják nekünk, melyik alko-
tást rejtettük el.

December 16-i rejtvényünk megfejté-
se: Rösch Frigyes emléktáblája az Új utcá-
ban, a helyes megfejtőnk: Vanka Eszter.

Rösch Frigyes emléktáblája az Új utcában
Rösch Frigyes, Sopron egykori tűzoltó főpa-
rancsnoka 1832-ben született a németországi 
Reutlingenben. 1863-ban kezdeményezte, hogy 
Sopronban tornaegylet létesüljön. Azt vallotta, 
hogy csak a jó tornász lehet jó tűzoltó, egyút-
tal a jó tűzoltó jó tornász is. 1866. április 26-án 
elsőként hazánkban hivatalosan is megalakult 
a Soproni Torna- és Tűzoltó Egyesület, 1867-
ben pedig tornacsarnok építésére tett javasla-
tot, melyet ünnepélyes keretek között még eb-
ben az évben fel is avattak a Papréten. Ferenc 
József 1887-ben koronás aranyérdemkereszt-
tel tüntette ki Rösch Frigyest, 1906-ban pedig 

munkásságáért megkapta a Ferenc József-rend 
lovagkeresztjét is. Számos jótékonysági egye-
sületnek volt a tagja, városi képviselő és gyü-
lekezeti presbiter is volt. 1911-ben Sopron dísz-
polgárává választották. 1923. augusztus 10-én 
91 éves korában a felvidéki Merényben (Nálep-
kovo) hunyt el. A soproni tűzoltólaktanya Rösch 
Frigyes nevét viseli. Az Új utca 13 számú ház fa-
lán lévő emléktáblát a Soproni Tűzoltóság állít-
tatta 1991-ben, a bronz dombormű alkotója Solt-
ra E. Tamás. Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

HOL JÁRUNK? – rejtvény

Közelítő tél 
Szeret fényképezni, és szívesen 
megmutatná alkotásait? Itt a lehe-
tőség! A Soproni Téma pályázatot 
hirdet – keressük a hónap fotóját! 
Egy jelentkező maximum kettő, 
színes, legalább 3000 pixel szé-
lességű képpel nevezhet, a fo-
tókat jpg formátumban várjuk. A 
beküldött képek közül kiválaszt-
juk az általunk legjobbnak ítélt 
fényképet, amelyet a Soproni Té-
ma február 10-i számában közlünk, 
de valamennyi nevező alkotását 
megtekinthetik honlapunkon, a  
www.sopronitema.hu-n. Janu-
ári felhívásunk témája: KÖZELÍTŐ 
TÉL. A fényképeket február 3-ig vár-
juk e-mailben a szerkesztoseg@ 
sopronitema.hu címre. 

A HÓNAP FOTÓJA  – pályázat

FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: MTI – VARGA GYÖRGY
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Matricázott mozdonnyal ünnepel a GYSEV CARGO Zrt.
Matricázott, tematikus mozdony elkészítésével ünnepli alapításának 
10 éves jubileumát a GYSEV CARGO Zrt. Az árufuvarozással foglalkozó 
társaság a környezetkímélő vasúti áruszállításra hívja fel a figyelmet 
a „NO PLANet B” elnevezésű Siemens Vectron mozdonnyal. A GYSEV 
CARGO alapvetően villamos mozdonyokkal végzi vontatási tevékeny-
ségét, ez pedig töredékére csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást a köz-
úti fuvarozással összehasonlítva.

– Csak egy bolygónk van, a Föld, nincs másik, és nem létezik B-terv 
sem. Közös felelősségünk, hogy élőhelyünkre a lehető legjobban vi-
gyázzunk – hangsúlyozta Boda János, a GYSEV CARGO Zrt. vezérigaz-
gatója. FOTÓ: RÓTH BALÁZS

MUNKATÁRSUNKTÓL

Elkészült a Várkerület Ötvös utca és Széchenyi 
tér közötti szakasza, 30 millió forint támogatást 
kapott az önkormányzattól a Soproni Gyógyköz-
pont, épülhet az Integrált Rendészeti Központ, 
és Horváth Kornél lett az év ütőhangszerese – 
összefoglaltuk az elmúlt hetek legfontosabb 
eseményeit. 

TOVÁBB SZÉPÜL 
A VÁRKERÜLET
Átadták az autósforgalomnak, 
valamint a gyalogosoknak és a 
kerékpárosoknak a Várkerü-
let Ötvös utca és Széchenyi tér 
közötti szakaszát. December 
22-én 15 órakor indult meg a 
forgalom a belvárosi útszaka-
szon. A helyszínen dr. Farkas 
Ciprián megköszönte a sop-
roniak türelmét, és reményét 

fejezte ki, hogy az érintett 
rész átadásával csökkenhet a 
forgalomtorlódás a város más 
részein is. A polgármester 
emlékeztetett, az új szakasz 
csatlakozik a Várkerület kö-
zépső részéhez, amely 5 éve 
készült el. 

Fontos információ, hogy a 
Széchenyi tér sarkánál egy új, 
lámpás gyalogos átkelőt alakí-
tottak ki.

TÁMOGATÁS  
A GYÓGYKÖZPONTNAK
30 millió forintos támogatás-
ról szóló szerződést írt alá 
dr. Farkas Ciprián polgár-
mester és dr. Kulcsár Dániel, 
a Soproni Gyógyközpont meg-
bízott főigazgatója december 
21-én. Az eseményen jelen 
volt dr. Simon István és Csi-
szár Szabolcs alpolgármester, 
dr. Molnár Sándor, a gyógy-
központ január elsejétől kine-
vezett főigazgatója, valamint 
az intézmény vezető munka-
társai és a kórházparancsnok. 
Dr. Farkas Ciprián kiemelte, 
a kórház eredményesen vesz 
részt a Covid-19 elleni védeke-
zésben, ezért a város lakói ne-
vében mondott köszönetet az 
orvosoknak, az ápolóknak és a 
háttérben dolgozóknak.

INTEGRÁLT RENDÉSZETI 
KÖZPONT ÉPÜL
Az országban elsőként Sop-
ronban épül Integrált Rendé-
szeti Központ (IRK) – jelentet-
te be Barcza Attila, Sopron és 
térsége országgyűlési képvi-
selője és dr. Farkas Ciprián 
polgármester december 22-
én. A Táncsics utcai egykori 
határőrlaktanya területének 
nagyjából egyharmadán épül 
meg az országban először egy 
olyan központ, amely otthont 
ad a rendőrségnek, a kataszt-
rófavédelemnek és az alkot-
mányügyi hivatalnak. Barcza 
Attila elmondta, a szüksé-
ges kor má nyhatá rozatok 

megjelentek a Magyar Köz-
lönyben. A létesítmény ki-
emelt beruházásként való-
sul meg. Dr. Farkas Ciprián 
kiemelte: a beruházás elő-
készítésére és tervezésére 
kormányzati forrásból 480 
millió forint áll rendelke-
zésre. Ezzel megkezdődik a 
volt laktanya területének re-
habilitációja, amely a jövő-
ben folytatódik. A munkála-
tok várhatóan a jövő évben 
indulnak.

AZ ÉV ÜTŐHANGSZERESE: 
HORVÁTH KORNÉL
Horváth Kornél nyerte el az 
év dzsessz-ütőhangszere-
se címet a magyarjazz.hu 
portál első ízben megtartott 

közönségszavazásán. A lö-
vői születésű, Sopronhoz sok 
szállal kötődő Kossuth-díjas 
zenész, a SopronDrum ala-
pítója és művészeti vezetője 
örül az elismerésnek, és már 
nagyon várja az idei Sopron-
Drumot. Az eseménysoro-
zatot július 15. és 18. között 
rendezik meg Sopronban és 
Fertőrákoson, egy hétvége 
alatt három világsztár és ve-
lük együtt tizenhárom Gram-
my-díjas érkezik a fesztiválra. 

MEGHOSSZABBÍTOTT 
PARKOLÓBÉRLETEK
A 2020. április 6-ig megváltott 
zóna- vagy kombinált felszí-
ni éves parkolóbérletek érvé-
nyessége 145 naptári nappal 

hosszabbodik, míg a 2020. jú-
lius 2. és november 3. között 
vásárolt bérletek érvényessé-
ge 58 naptári nappal lesz hosz-
szabb – tájékoztatott a Sopron 
Holding Zrt. Mindez akkortól 
lép érvénybe, amikortól is-
mét fizetni kell majd a parko-
lásért. A kormány rendelete 
szerint február elsejéig meg-
hosszabbították az ingyenes 
időszakot. Lapunk a Sopron 
Holding Zrt.-nél megtudta: az 
ügyfeleknek egyelőre nincs 
tennivalójuk. Arról, hogy mi-
kortól kell majd megváltani a 
2021-re érvényes éves parko-
lóbérleteket, a cég időben tá-
jékoztatást ad. A döntés Sop-
ronban mintegy kétezer éves 
bérletes lakost érint.

Meghosszabbítja  az éves parkolóbérletek érvényességét a Sopron Holding Zrt. 

Ez történt – hírek, események

Elkészült a Várkerület Ötvös utca és Széchenyi tér közötti szakasza – birtokba vették  
az autósok, a biciklisek, a gyalogosok az utat. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Ismét rangos elismerést nyert a soproni kötődésű Horváth Kor-
nél, ő lett az év dzsessz-ütőhangszerese.

KORONAVÍRUS  aktuális
Folytatódik az oltás
– A magyar oltókapacitás jóval nagyobb, mint amennyi korona-
vírus elleni vakcina van – mondta Orbán Viktor miniszterelnök 
pénteken a Kossuth rádió műsorában. – Nem azért nem hala-
dunk gyorsabban, mert a magyar egészségügy ne tudna gyor-
sabban és tömegesebben oltani, hanem azért, mert nincs elég 
vakcinánk – fogalmazott a kormányfő. Orbán Viktor hozzátet-
te: kínai vakcinát tömegesen is tud szerezni Magyarország, eh-
hez már csak az kell, hogy a magyar egészségügyi hatóság is 
engedélyezze.

Magyarország eddig 19,7 millió adag nyugati vakcinát kötött 
le különböző gyártóknál (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZe-
neca, Janssen, Curevac) több tízmilliárd forint értékben. Ezek-
ből még csak a Pfizer- és a Moderna-vakcinák rendelkeznek az 
Európai Gyógyszerügynökség engedélyével.

Hétfői lapzártánkig több mint 123 ezer ember kapott ol-
tást, többségében egészségügyi dolgozók, de mintegy hétezer 
idősotthonban lakó és dolgozó is szerepel az oltottak között. 
A következő hetekben újabb szállítmányok érkeznek, és annak 
ütemében folytatódhat az oltás az egészségügyben, az idős-
otthonokban, majd az oltási tervben megjelölt további csopor-
toknál, azt követően pedig megkezdődhet a lakosság tömeges 
oltása is. Az ingyenes, önkéntes védőoltásra a www.vakcina-
info.gov.hu honlapon és postai úton eddig több mint egymil-
lióan regisztráltak.

Regisztráció Ausztriában
Január 15-től regisztrációs kötelezettség lépett életbe minden-
ki számára, aki Ausztriába belép, kivéve azokat, akik a beutazá-
si korlátozások alól eddig is kivételt képeztek – ide tartoznak az 
ingázók, a halaszthatatlan családi okból beutazók.

A regisztrációt a www.formularservice.gv.at oldalon le-
het elvégezni, a határátlépéskor az itt kapott, QR-kódot tar-
talmazó visszaigazolást kell elektronikusan vagy kinyomtat-
va bemutatni. Ausztriában másodszor is meghosszabbították 
a koronavírus-járvány terjedésének megfékezését célzó tel-
jes zárlatot – jelentette be Sebastian Kurz kancellár vasárnap. 
A mostani döntés alapján február 8-ig tart az országos karantén.

HORVÁTH MILÁN:
A szilvesztert szűk körben tar-
tottuk – így búcsúztattuk az ó-
évet és köszöntöttük az ideit. 
Fogadalmat nem tettem, de 
máskor sem szoktam. Az éle-
temben sok változás nem tör-
tént: ugyanúgy járok dolgozni, 
mint korábban. Most is próbá-
lom élni a mindennapjaimat.

KELEMEN LÁSZLÓ: 
Jól indult számomra az év, azt 
várom, hogy minél hamarabb 
érjen véget a vírushelyzet, és 
hagyjuk magunk mögött ezt a 
sok korlátozást és nehézséget. 
Az lenne a legjobb, ha ismét 
szabadon élhetnénk, utazhat-
nánk, felkereshetnénk a roko-
nainkat, barátainkat.

VISI PÉTER:
Nyugalmas volt az év vége és 
az évkezdet. Az ausztriai mun-
kahelyemen, ahol fodrászként 
dolgozom, december óta leál-
lás van, és csak január végén 
állok munkába. Az elmúlt hó-
napokban is hol dogoztunk, 
hol nem, így jó lenne, ha vég-
re visszaállna a régi rend.

PÉCSINÉ HORVÁTH JUDIT:
Vallom, ha egészség van, ak-
kor minden van. Szerencsémre 
a lányommal mi egészségesek 
vagyunk, így közösen minden 
nehézséget áthidalhatunk. 
Mostanság kicsit kevesebbet 
dolgozom, mert a lányom rit-
kábban vehet részt napközbe-
ni foglalkozáson. 

Hogyan indult az idei éve, mit vár 2021-től?
MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat
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DR. KULCSÁR DÁNIEL: TIZENEGY ÉV VEZETŐ BEOSZTÁSBAN
– Ön a Gyógyközpont minden bizonnyal 
egyik legnehezebb időszakában volt az in-
tézmény megbízott igazgatója. A minden-
napi teendőkön túl milyen új feladatokat 
jelentett a vírus megjelenése, különösen 
a járvány második hulláma idején?

– 10 hónap covidos időszakot vészeltünk át a 
munkatársaimmal, ami egy teljesen új felada-
tot jelentett mindannyiunk számára. Egy olyan 
világjárványnak lettünk a részesei, amiről ad-
dig senki nem szerzett még tapasztalatot, és ez 
adta elsősorban a feladat nehézségét. Az egész-
ségügyi válsághelyzetben a kormányzati, ága-
zati és népegészségügyi központtal, valamint 
az operatív törzzsel szorosan együttműköd-
tünk. A szükséges személyi és tárgyi feltéte-
lek, a védőfelszerelések, a teljes körű pénzügyi 
fedezet mindvégig rendelkezésünkre állt, és a 
helyi önkormányzat   támogatására is folyama-
tosan számíthattunk. Soha nem látott összefo-
gást tapasztaltunk a lakosság részéről is, helyi 
civilek több mint 100 millió forinttal járultak 
hozzá járványügyi   tevékenységünkhöz, amit 
ezúton is köszönünk.

– Milyen hatással volt a járvány, illet-
ve a belső átszervezés a kórház egészének 
a munkájára? 

– Míg a tavaszi időszak a védekezés és a fel-
készülés jegyében telt, ez jelentette a munka 
jelentős részét, addig a második hullámban 
már kijelölt Covid-ellátó intézetként kaptunk 
jelentős szerepet a régió koronavírusos bete-
geinek kezelésében. A szervezeti átalakítások 
a fekvő- és a járóbeteg-ellátásunkat is érintet-
ték, azonban mindvégig szervezett gépezet-
ként biztosítottuk a térség lakosságának biz-
tonságos betegellátását. 

– Sikerült megbirkózni a plusz teherrel, 
milyen eredményeket értek el a járvány ke-
zelésében? 

– 2020 novemberében kapcsolódtunk be a 
Covid-ellátásba, közben rengeteg tapasztala-
tot szereztünk. Köszönhetően a kiválóan fel-
készült munkatársainknak, eredményeink el-
érték és helyenként meg is haladták az európai 
mutatókat. Volt olyan hét, hogy közel 100 Co-
vid-beteget kezeltünk. Az intenzív osztályos 
eredményeinkről egyetemi klinikák is elis-
merően nyilatkoztak.

Soproni Gyógyközpont:  megyei szintű, önálló városi intézményként működik tovább

 Betegbarát soproni kórház

DR. MOLNÁR SÁNDOR PHD  a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Neurológiai Klinikájáról ér-
kezett Sopronba, ahol 1997-től neurológus rezidensként, 2002-től szakorvosként, majd klinikai tanársegédként dolgozott. 
PhD minősítését 2010-ben szerezte a Debreceni Egyetemen. 2011. szeptember 1-jétől a soproni Erzsébet-kórház neuroló-
gia–stroke osztályának osztályvezető főorvosa. Ezzel párhuzamosan 2014–2016 között a Soproni Gyógyközpont megbízott 
orvosigazgatója, 2016–2018 között az orvosigazgató általános és oktatási tudományos helyettese, 2018. februártól ismét 
megbízott orvosigazgató, 2021. január elsejétől pedig a Soproni Gyógyközpont főigazgatója. A Magyar Neuroszonológi-
ai Társaság és a Magyar Stroke Társaság vezetőségi tagja. Nős, három gyermek édesapja, felesége matematika szakos ta-
nár a Szent Orsolya-iskolában.

DR. KULCSÁR DÁNIEL  az egri Markhot Fe-
renc-kórházból érkezett Sopronba, ahol 2006–
2008 között az urológiai osztályt osztályvezető 
főorvosként irányította. Tizenegy éve veze-
tő beosztásban dolgozik a Soproni Gyógyköz-
pontban: 2009–2019 között az urológiai osztály 
osztályvezető főorvosa, 2018–2019-ben a Sop-
roni Gyógyközpont megbízott orvosigazgatója, 
2019–2020-ban pedig az intézmény megbízott 
főigazgatója. 2012–2018 között a Magyar Uroló-
gus Társaság vezetőségében vállalt tisztséget.

Dr. Molnár Sándor PhD, a Soproni Gyógyközpont új főigazga-
tója a vezetői feladatokat január elsejétől vette át dr. Kulcsár 
Dánieltől, aki orvosigazgatóként továbbra is segíti a gyógy-
központ munkáját. A két szakembert a közelmúltról és a jö-
vendő feladatairól Horváth Ferenc kérdezte.

DR. MOLNÁR SÁNDOR: ÚJABB FEJLESZTÉSEK KEZDŐDNEK
– Ön pontosan ismeri a gyógyközpont mun-
káját, eredményeit, és talán a hiányossága-
it is, ha vannak egyáltalán. Osztályvezető 
főorvosi munkája mellett kétszer is volt az 
intézmény megbízott orvosigazgatója, vala-
mint az orvosigazgató tudományos helyet-
teseként is vállalt feladatot. Tervez változ-
tatásokat?

– Kijelölt intézményként továbbra is bizto-
sítjuk a járványkezelés maximális egészség-
ügyi hátterét, amelyhez minden feltételünk 
adott. A folyamatban lévő, országos szintű 
egészségügyi szervezeti átalakítással létrejö-
vő új struktúra biztosítja intézményünk rang-
jának megtartását, hiszen a jövőben megyei 
szintű, önálló városi kórházként működünk 
tovább. Az egyes szakterületek kapacitásá-
nak és profiljának finomhangolása azonban 
még szükséges. A kormányzati intézkedések-
nek köszönhetően egészségügyi dolgozóink 
számára is kiszámíthatóbb megélhetési és 
előmeneteli lehetőséget tudunk biztosítani. 
Egy történelmi jelentőségű béremelési prog-
ram indult: az orvosoknál az idei évtől kezdő-
dően több lépcsőben 125 százalékos bérnöve-
kedés következik be, szakdolgozók esetében 
pedig 2022-ig 72 százalékos emelkedés várha-
tó. Megtiszteltetés, hogy ebben a kiemelt idő-
szakban lehetek az intézmény vezetője, és a jö-
vőbeli fejlesztéseinket szeretném továbbra is 
sikeresen menedzselni.

– Biztosítottak a szükséges feltételek az 
elképzelései megvalósításához? 

– A személyi és tárgyi feltételek adottak, 
hogy Sopron és a régió lakosságát továbbra is 
magas színvonalon helyben lássuk el. Az el-
múlt év minden nehézsége ellenére számos 
eredményt tudunk felmutatni. A 2012-ben 
megkezdett fejlesztési programunkat 
folytattuk: kormányzati támoga-
tással 230 millió forintból egyna-
pos sebészeti egységet alakítot-
tunk ki, 265 millió forintból új 
műszereket szereztünk be a 

járóbeteg-szakrendelésre, amelyek a korai 
kórfelismerésben és ambuláns ellátásban je-
lentenek segítséget. Három ultrahang-beren-
dezést kaptunk 50 millió forint értékben, to-
vábbá új műszerekkel gazdagodott a patológiai 
osztály, a központi laboratórium. Jelentős volt 
az ápolásieszköz-beszerzés is. Korszerűsödött 
a kórház higiénés rendszere, és megtörtént az 
infekciókontroll-hálózat kiépítése. A családba-
rát szülészet kialakítása is a végéhez közele-
dik. Az intézmény működését segítette az év 
során beérkezett, mintegy 2,4 milliárd forint 
értékű kormányzati működési támogatás. Fo-
lyamatosan keressük a jövőben is a lehetősé-
get a felmerülő új igények kielégítésére pályá-
zatok révén, illetve szakembereink rendszeres 
továbbképzésével.

– Milyen további fejlesztések szüksége-
sek, hogy a soproni kórház a jövőben is meg-
őrizze az elmúlt években kivívott rangját?

– Továbbra is egy betegbarát kórház kiala-
kításán dolgozunk. Kiépült szervezeti struk-
túránk, megvalósult és tervezett fejlesztése-
ink lehetővé teszik a szolgáltatási színvonal 
további emelését, intézményünk rangjának 
megtartását. Legfontosabb feladatunk a járó-
beteg- és az egynapos ellátás további fejlesz-
tése, a rendelőkapacitás növelése, a várakozá-
si körülmények további javítása, a sürgősségi 
betegellátásban a fertőző betegek elkülönített 
betegútjának kialakítása. A várólisták csök-
kentése, a rehabilitációs ágyszámok további 
aktív működtetése, átstrukturálása is fontos. 
Szeretnénk hozzájárulni az alapellátási háló-
zat megerősítéséhez, a háziorvosi rendszerrel 
még szorosabb együttműködést alakítunk ki 
a betegek elégedettségének növelése érdeké-
ben. A Balfi Gyógyfürdőkórház rekonstrukci-

ója, bővítése is a stratégiai feladataink 
közé tartozik. A népegészségügyi 

szűrőprogramokkal, prevenciós 
szolgáltatásainkkal szeretnénk a 
helyi lakosság egészségben eltöl-
tött éveit növelni. 
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„Céljaink tíz év múltával 
sem változtak, de szeret-
nénk, ha még olvashatóbb, 
letisztultabb, jobban átte-
kinthetőbb újságot vehet-
nének kézbe hétről hétre.”

JEGYZET

A tizedik
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Talán olvasóink számára is hihetetlen, de tize-
dik évfolyamát kezdi a Soproni Téma. Lapunk 
először 2012. január 18-án jelent meg. Amikor 
anno tervezgettük az újságot, csak egy dolog 
vezérelt bennünket: a soproniakról, a soproni 
történésekről a soproni embereknek írjunk. Ez 

határozta meg a lap 
tartalmát és szerke-
zetét is, amely kiáll-
ta az idők próbáját, 
hiszen eddig lényegé-
ben változatlanul ke-
rült olvasóink kezé-
be. Aki figyelmesen 
lapozgatja a Soproni 
Témát, az pontosan 

tudja, hogy bármelyik számot is nyitja ki, a kö-
zéppontban a soproni emberek állnak, kezdve 
a tehetséges fiataloktól a hétköznapi hősökön, 
a régi soproni családok és napjaink megbecsült 
polgárainak bemutatásán át az amatőr és profi 
sportolóinkig. Természetesen tudósítunk a tör-
ténésekről, a város közéletéről és fejlesztésének 
eredményeiről is, hiszen ez az egyik küldeté-
sünk. Vagyis politizálunk, a szó eredeti jelenté-
se szerint, hiszen a politika szó közéletet jelent. 
Sokan – úgy hiszem – ezt tévesztik össze a párt-
politikával, s próbálják másképp értelmezni, ha 
mondjuk rendszeresen, de a lap terjedelméhez 
viszonyítva mégis kis felületen számolunk be ki-
sebb-nagyobb önkormányzati és kormányzati 
fejlesztésekről. Szerkesztőségünk szerencséje, 
hogy egy kivételesen eredményes korszak króni-
kása lehet. Ennek az alapjait az önkormányzat 
teremtette meg, amikor felismerte, hogy nem-
csak lehetősége, de kötelessége is a város pol-
gárainak tájékoztatása, akik az első számtól 
kezdve partnereink. Tudjuk, csak együtt létez-
hetünk olvasóinkkal. Nélkülük értelmetlen len-
ne minden törekvésünk. A Soproni Téma csak 
velük együtt kerek egész! Javaslataik, észrevé-
teleik, bírálataik mind-mind jobbá teszik az új-
ságot. Velük értük el, hogy valódi közösségi új-
sággá vált hetilapunk. Köszönet érte!

Céljaink tíz év múltával sem változtak, de 
szeretnénk, ha még olvashatóbb, letisztultabb, 
jobban áttekinthetőbb újságot vehetnének kéz-
be hétről hétre. Ezért változtattunk például a 
betűk stílusán és nagyságán, a grafikai eleme-
ken, a képaláírásokon, a kiemeléseken. Ezek 
egy részét éppen olvasóink javasolták. Figyel-
mes olvasóink néhány tartalmi változást is ész-
revehettek: nincs már „címlaplány”, és ezzel ösz-
szefüggésben a 12. oldalon döntő többségében 
soproni vagy Sopronhoz kötődő sztárok sze-
repelnek. Nyitottunk a fiatalok felé, a Buli van! 
zenei ajánlóval, vagy kedvezünk a humort sze-
retőknek is Széna karikatúráival. Változott a 
sporttudósítások szerkezete is, de nem sorolok 
fel mindent. Lesznek még azonban más tartal-
mi változások is, például azért, hogy mi, sop-
roniak még jobban megismerhessük városunk 
múltját. Ez már csak azért is aktuális, hiszen az 
idén emlékezünk meg a 100 éve történt 1921-es 
soproni népszavazásról. És szeretnénk még job-
ban bevonni olvasóinkat a lapkészítésbe, ezért 
indítottuk útjára fotós játékunkat is. Reméljük, 
az „új újság” elnyeri olvasóink tetszését, és a kö-
vetkező években is örömmel veszik kézbe a Sop-
roni Témát.

Köszönet jár a szerkesztőség munkatársai-
nak is. Többségük évek óta hűségesen szolgálja 
olvasóinkat, de akadnak olyan kollégáink, akik 
az első pillanattól velünk vannak. Munkatársa-
im nevében tisztelettel köszönöm azok támoga-
tását is, akik valamilyen módon közreműködtek 
és közreműködnek a Soproni Téma előállításá-
ban, terjesztésében, és azoknak is, akik a hátte-
ret biztosítják munkánkhoz.

A szerkesztőség minden tagja reméli, hogy 
egy nyugodtabb évünk lesz, s hogy a Soproni Té-
ma továbbra is segíti, színesíti mindennapi éle-
tünket, informálja olvasóinkat. 

www.sopronitema.hu

HORVÁTH FERENC

Sopron már megfelel azoknak a beruházási szem-
pontoknak, amelyeket a befektetők figyelembe 
vesznek – válaszolta egy kérdésre Szijjártó Péter. 
A külgazdasági és külügyminiszter a Heineken 
Zrt. soproni gyárában és a Hirschler Glas művek-
nél tett látogatást, ezt követően adott interjút a 
Soproni Témának.

– Miniszter úr, sűrű prog-
ramja ellenére volt lehető-
sége szót váltani a városve-
zetéssel?

– Természetesen, minden 
ilyen alkalom jó lehetőség, 
hogy szót ejtsünk néhány ak-
tuális kérdésről.

– Akkor nyilván szó-
ba került a határhelyzet is, 
az osztrák oldalon beveze-
tett szigorúbb ellenőrzés, 
amelynek következtében 
az elmúlt napokban hosszú 
sorok alakultak ki a magyar 
oldalon.

– Igen. Azért is meglepő 
szomszédaink lépése, mert 
abban egyetértünk, hogy 
mindkét ország számára fon-
tosak az ingázók. Osztrák és 
magyar érdek, hogy a jelen 
körülmények között is a le-
hető legkevesebb időt vegye 
igénybe a határátlépés. Kéré-
sükre (is) mindig olyan szabá-
lyozókat vezettünk be, hogy 
lehetőség legyen a munkavál-
lalók átjárására. Természete-
sen megtesszük a szükséges 
lépéseket, hogy megoldódjon 
a helyzet, mert a kormánynak 
fontos a magyar munkaválla-
lók segítése.

– A Modern Városok 
Program részeként Sop-
ronban új ipari és innová-
ciós park épül. A miniszté-
rium tud abban segíteni, 
hogy korszerű, környezet-
barát beruházások érkez-
zenek a városba?

– A befektetők négy szem-
pont alapján döntenek a 

beruházásokról. Megvizsgál-
ják az adott ország adópoliti-
káját, fontos a politikai stabi-
litás, a munkaerő helyzete és 
a logisztikai lehetőségek. Nos, 
ismert, hogy Magyarország 
beruházásösztönző politikát 
folytat. Évről évre rekordot 
dönt hazánkban a beruházá-
sok száma. Az elmúlt évben – a 
világjárvány ellenére is – 1434 
beruházást jegyezhettünk, 
1676 milliárd forint értékben. 
A trend folytatódik ebben az 
évben is. Hazánk politikai-
lag stabil, és ez jellemző Sop-
ronra is. A munkaerő képzett, 
köszönhetően a helyi és kör-
nyékbeli oktatási intézmé-
nyeknek. Immár a logisztikai 
feltételek is adottak, hiszen az 
M85-ös autóút elérte a várost. 
Ezt a tényt én is történelmi si-
kernek érzem. Sopron tehát 
már megfelel azoknak a beru-
házási szempontoknak, ame-
lyeket a befektetők figyelem-
be vesznek. A város eddig is a 
befektetésre ajánlott települé-
sek között szerepelt, és biztos 
vagyok benne, hogy a jövőben 
újabb beruházások érkeznek a 
városba. Ezt a folyamatot segí-
ti az új ipari és innovációs park 
is, amely közvetlen összeköt-
tetésben lesz az autóúttal.

– Említette a világjár-
ványt. Sokakat foglalkozta-
tó kérdés, hogy jelenleg hol 
tartunk vakcinaügyben.

– Mindannyiunk számá-
ra kiábrándító volt, amikor 
december végén megérke-
zett a kis darabszámú első 

szállítmány, hiszen egész Eu-
rópa nagyon várta már az ol-
tóanyagot. Az, hogy ilyen ke-
vés vakcina jut az Európai 
Unióba, egyértelműen Brüsz-
szel kudarca. A magyar kor-
mány ezért mindent elkövet, 
hogy plusz oltóanyaghoz jus-
sunk. Tárgyalunk minden ígé-
retes gyártóval, most úgy tű-
nik, hogy a kínai vakcina lehet 
a befutó.

– Ehhez szükséges az eu-
rópai gyógyszerügynökség 
engedélye?

– Nem, mert veszélyhelyzet 
esetén a tagállamok is dönt-
hetnek vakcinabeszerzésről, 
természetesen a magyar ható-
ságok jóváhagyásával. Az Ast-
ra Zeneca vakcinája is ígére-
tes, de érthetetlen, hogy miért 
húzzák ilyen sokáig az enge-
délyezést az uniós hatóságok, 
annak ellenére, hogy már 
több országban oltanak vele. 

(Elvileg január 29-én adnak ki 
jelentést – a szerk.) És ne feled-
kezzünk meg az orosz oltó-
anyagról sem, amelyből 6000 
adag áll rendelkezésünkre.

– Meglátása szerint eb-
ben az évben milyen ütkö-
zési pontok kristályosod-
nak ki Magyarország és az 
unió között?

– Egyértelműen a migrá-
ció lehet egy olyan kérdés, 
amelyről sok vitánk lesz, hi-
szen Magyarország és az unió 
egymástól teljesen eltérő ál-
láspontot képvisel. Az unió 
nem mondott le a migrán-
sok szétosztásáról és letele-
pítéséről. Nem gátolják, in-
kább ösztönzik, hogy milliók 
hagyják el hazájukat. A mi 
álláspontunk egyértelmű és 
következetes. Mi döntjük el, 
hogy hazánkban kikkel sze-
retnénk élni. Ezen a jövőben 
sem változtatunk.

Szijjártó Péter:  A kormánynak fontos az ingázók segítése

Fejlődési pályán a város

– Biztos vagyok benne, hogy a jövőben újabb beruházások 
érkeznek a városba. Ezt a folyamatot segíti az új ipari és in-
novációs park is, amely közvetlen összeköttetésben lesz az 
autóúttal – nyilatkozta a Soproni Témának Szijjártó Péter kül-
gazdasági és külügyminiszter. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Állami támogatásról szóló okiratokat adott át 
Szijjártó Péter Sopronban. A külgazdasági és kül-
ügyminiszter a Heineken Hungaria Zrt.-t és a 
Hirschler Glas Kft.-t is felkereste. 

Szijjártó Péter külgazdasági 
és külügyminiszter elsőként 
a Heineken Hungária vezér-
igazgatójának adta át az ál-
lami támogatásról szóló ok-
iratot, majd a Hirschler Glas 
műveknél a cég képviselőjé-
nek. A múlt keddi eseménye-
ken részt vett Barcza Attila, 
Sopron és térsége országgyű-
lési képviselője és dr. Farkas 
Ciprián polgármester. A sör-
gyárban jelen volt Rene van 
Hell, Hollandia magyarorszá-
gi nagykövete is.

A sörgyárban a minisz-
ter kiemelte: a holland társa-
ság vállalta, hogy az összesen 
540 millió forintos beruházás 
keretében megvéd 465 mun-
kahelyet, emellett 85 száza-
lékban hazai beszállítóktól 

vásárol alapanyagokat. A Sop-
roni Sörgyár modernizáció-
ja tovább folytatódik: üzembe 
állítanak egy, az új termékek 
gyártásához szükséges sör-
tartályt és malátasilót. Emel-
lett hűtőgépházi és ener-
giaüzemi fejlesztéseket is 
végrehajtanak. Az állami tá-
mogatás mértéke 270 mil-
lió forint.

– Különleges év volt a ta-
valyi, készültünk a Soproni 
Sörgyár megalapításnak 125. 
évfordulójára – tette hozzá 
Geert Swaanenburg vezér-
igazgató. – A vírus azonban 
áthúzta a számításainkat, a 
bevezetett korlátozások miatt 
a sörfogyasztás a vendéglátó-
helyeken nullára csökkent. 
Vállaltuk ugyanakkor, hogy 

a koronavírus miatt egyetlen 
munkatársunktól sem válunk 
meg. Jól döntöttünk, hiszen a 
soproni gyár a Heineken vilá-
gában a legmagasabb minősé-
gű sört álltja elő, ezt a díjat ta-
valy kaptuk meg.

Barcza Attila arról beszélt, 
hogy a sörgyár és a város kap-
csolata mindig is erős volt, a 
vállalat Sopron egyik legna-
gyobb foglalkoztatója.

Ezt követően Szijjártó Pé-
ter egy másik soproni üzemet, 
a Hirschler Glas Kft.-t is felke-
reste. A családi vállalkozás 
üzemegységében Hirschler 
Richárd fejlesztési és beruhá-
zási vezető vette át az állami 
támogatásról szóló okiratot.

– A visszapillantó tük-
röket gyártó, több mint 120 
éves, soproni székhelyű cég 
185 millió forintos fejlesztés-
sel növeli kapacitását és a ter-
mékek minőségét – mondta 
beszédében Szijjártó Péter. 
– A 185 millió forintos beruhá-
zást a kormány 92,5 millió fo-
rinttal támogatja. Így a cég 67 

munkavállalóját tudja megtar-
tani. A vállalkozás a síküveg-
gyártás mellett kompletten 
gyárt visszapillantó tükröket, 
egyebek mellett a Volkswa-
gennek, az Ivecónak és a Vol-
vónak is. Ez a beruházás mu-
tatja, hogy a nagy nemzetközi 
vállatok és a magyar tulajdon-
ban lévő családi vállalkozások 
kiválóan kiegészítik egymást.

Hirschler Richárd felidéz-
te: 1899 óta foglalkoznak üveg- 
és tükörmegmunkálással, az 
1970-es évektől pedig jármű-
ipari üvegeket gyártanak első-
sorban haszongépjárművekre, 
munkagépekre, motorkerék-
párokra, illetve kisebb arány-
ban személygépkocsikra, több 
mint kilencven százalékban 
exportra. Az elmúlt két évben 
több kutatásfejlesztési prog-
ramot is megvalósítottak a 
kormány támogatásával.

Barcza Attila kifejtette, 
a kormány valós segítséget 
nyújt a soproni és a környék-
beli nagyvállalatoknak, a kis- 
és közepes vállalkozásoknak.

Munkahelyvédő beruházások
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Megtörtént a munkaterület átadása, kezdődhet 
a mélyépítés és a területrendezés a Fertő-parton. 
A cölöpházak szerződését március 31-i hatállyal 
mondták fel.

– Az első szakasz kivitele-
zői szerződésében nettó 
8.905.814.574 forint szerepel, 
ennek az átfutási ideje 16 hó-
nap, tehát ennyi idő alatt kell 
kiépíteni az alapokat – tájé-
koztatta a Soproni Témát Kár-
páti Béla, a Sopron–Fertő 
Fejlesztő Nonprofit Kft. ve-
zérigazgatója. – Ez egy nagyon 
komplex kivitelezési munka. 
A következő időszakban a ren-
dezési és földmunkák mellett 
kotrási és víziközmű-építé-
si munkálatok kezdődnek. 
Megvalósul a belső locsoló- és 
szennyvíz-, valamint a belső 
csapadékvíz- és a belső víz-
hálózat kiépítése. Kialakít-
ják az északi és déli vitorlás-
kikötőt, valamint a csónak- és 
sétahajó-kikötőt. Fontos ki-
emelni, hogy a tervezési sza-
kaszban használt ütemekről 

a kivitelezés során már nem 
beszélhetünk, mert a beru-
házás egységesen készül. Elő-
ször tehát elkészül a teljes fej-
lesztés alapja. Ezt követően 
tulajdonképpen szintenként 
haladunk fölfelé, tehát most a 
mélyépítés és tereprendezés 
következik.

A vezérigazgatótól meg-
tudtuk, az építkezéssel járó 
forgalom lehetséges környe-
zeti terhelését előre felmérték 
a szakemberek, hatásvizsgá-
latokat végeztek. A természet-
védelmi és környezetvédel-
mi hatóságokkal, valamint 
a Fertő–Hanság Nemze-
ti Parkkal egyeztetve teher-
mentesítő utakat jelöltek ki, 
amelyek nagyrészt kikerülik 
a lakott területeket, Sopront 
és Fertőrákost is. A kivitele-
ző előzetes becslése szerint 

a járműforgalom nem haladja 
majd meg a napi 25 gépjármű-
vet. Tehát nem igazak az ezzel 
kapcsolatos környezetrombo-
lást jövendölő álhírek. 

Kárpáti Béla szólt arról is, 
hogy a cölöp-
házakat el kell 
bontani, erről 
már értesítették 
a bérlőket.

– A cölöphá-
zakkal kapcso-
latban le kell szögezni néhány 
alapvető tényt – hangsúlyozta 
a vezérigazgató. – Ezek bérle-
mények, állami területen lé-
vő horgászstégek, amelyek-
re bérleti szerződésük van az 
építmények tulajdonosainak. 
Ezeket a bérleti szerződéseket 
mondta fel most a tulajdonos, 
március 31-i hatállyal. Sajnos 
a szerződésekkel kapcsolat-
ban is számos téves informá-
ciót terjesztenek. Nincs olyan 
szerződés, amely örökbérletet 
biztosítana. A most érvény-
ben lévő szerződéseket az elő-
ző vagyonkezelő, az Észak-du-
nántúli Vízügyi Igazgatóság 
(Éduvizig) kötötte a bérlőkkel 

még 1999-ben. Ezen szerződé-
sek mindegyike határozatlan 
időre szól, és rövid határidejű 
felmondást tartalmaz. A bér-
lők aláírták ezeket a feltéte-
leket, tehát nem igaz, hogy 

99 év vagy örök 
érvényű bérle-
ti joguk lenne. 
Az is benne van 
a szerződések-
ben, hogy fel-
mondás esetén 

nem jár kompenzáció, ezt is 
aláírták a bérlők. A szerződé-
seket 2016-ban módosították, 
de ez a módosítás csak a nem-
zeti vagyon védelméről szó-
ló rendelkezés miatt történt, 
nem érintette a szerződés lé-
nyegét. Szó sem volt egyolda-
lú szerződésmódosításokról, 
hiszen ez a 2016-os módosí-
tás közös megegyezéssel tör-
tént, mert a bérlők aláírták, 
vagyis mindenki tudatában 
volt annak, hogy a szerződé-
se határozatlan időre szól, 
az bármikor felmondható, 

és kompenzáció sem jár ér-
te. Ezt írták alá, ezt ők ponto-
san tudták.

Arra a kérdésre, hogy mi 
a helyzet a horgászokkal és 
a vitorlázókkal, a vezérigaz-
gató elmondta: a bekötőutat 
ugyan lezárták, viszont a hor-
gászegyesület vezetői azt kér-
ték, hogy a csatorna bizonyos 
szakaszát használhassák, 
mert ott haltelepítés történt. 
A kivitelezővel egyeztetve er-
re lehetőségük lesz a horgá-
szoknak. – Ezen kívül a vi-
torlázóegyesület versenyzői 
számára is megoldjuk, hogy 
edzéseket tarthassanak a ta-
von, a hajóik tárolására már 
találtunk is megoldást, így 
az ő felkészülésüket az épít-
kezés alatt is biztosítjuk. Ezt 
nagyon fontosnak tartjuk, hi-
szen a fejlesztés egyik fontos 
eleme egy korszerű utánpót-
lás-nevelő vitorlásbázis kiala-
kítása lesz, ahol méltó körül-
mények között készülhetnek 
a gyerekek.

EGYKORON HORGÁSZ
STÉGEK VOLTAK
A mostani cölöpházak helyén 
valamikor horgászstégek és 
rajtuk kicsi csónaktárolók lé-
tesültek. A cölöpházak jóval 
később épültek meg vállalati 
üdülők céljából, majd a priva-
tizáció idején kezdtek magán-
kézbe kerülni, többségében 
osztrák magántulajdonba. Az 
épületek nem felelnek meg 
sem a hatályos környezetvé-
delmi, sem pedig a katasztró-
favédelmi jogszabályoknak és 
előírásoknak. Érdemes tudni, 
hogy a Fertő tavi Vízitelep tel-
jes egészében munkaterület-
té vált, ezért oda most csak a 
kivitelezést végzők mehetnek 
be, látogatók nem. Azok, akik-
nek bérleményük van a par-
ton, bemehetnek – kizárólag 
az építményükhöz – a mun-
kavédelmi előírásoknak meg-
felelően.

A CÖLÖPHÁZAKNAK NINCS VILÁGÖRÖKSÉGI ÉRTÉKÜK 
A Fertő tavi Vízitelep területén nincs világörökségi érték, így egyetlen ottani épület sem áll világörök-
ségi védettség alatt. A Fertő mint kultúrtáj nyerte el a világörökségi védettséget, nem pedig kizárólag 
épített öröksége miatt. Világörökségi érték a térségben például a Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszín-
ház vagy a sarródi tájházak, a cölöpházak modern vállalati üdülők, amelyek nagy része ma már osztrák 
magánkézben van, ezek nem képviselnek építészeti értelemben világörökségi értéket. A tervezés során 
készült világörökségi hatásvizsgálat sem határozott meg világörökségi szempontból értékes épületet 
a fejlesztési területen. Ugyanezt erősíti meg a Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület és az 
ICOMOS (Műemlékek és Műemlékhelyszínek Nemzetközi Tanácsa) nemzetközi szakmai civil szervezet 
Magyar Nemzeti Bizottsága által kiadott állásfoglalás is.

TIZENKÉT HEKTÁROS ÖKOPARK ÉS  ÖKOCENTRUM IS ÉPÜL
Ismert, hazánk egyik legnagyobb turisztikai beruházása kezdődött el a Fertő-parton. A fejlesztés a Mo-
dern Városok Program keretében valósul meg, mintegy 30 milliárd forintos állami támogatással. A be-
ruházás több évtizedes elmaradást pótol, hiszen egy nagyon erősen leromlott állapotú területen kell 
olyan színvonalú idegenforgalmi központot kialakítani, hogy az versenyképes legyen a környező osztrák 
üdülőövezetekkel. A fejlesztés központi célkitűzése, hogy minél több közösségi használatú, élményt kí-
náló elem kerüljön a területre. A beruházás szempontjából kiemelt figyelmet kap a természeti környezet 
megóvása, az egész fejlesztés egyfajta területrekultivációnak is tekinthető, amelynek része, hogy az a 
lenyűgöző környezeti és kulturális érték, ami a Fertő-tájat meghatározza, megismerhető legyen egy he-
lyen. A Fertő-part-fejlesztés keretében megépül egy 12 hektáros ökopark és egy hozzá kapcsolódó öko-
centrum, amelyben egy kicsi lagúnán keresztül például megtekinthető lesz a nádas rejtett élővilága, de 
számtalan séta- és tanösvény is lesz, madarásztó, vidramegfigyelő állomás, és egy hatalmas akvárium 
segíti majd a természeti kincsek láthatóvá tételét.

Egy nagyon erősen leromlott állapotú területen kell olyan színvonalú idegenforgalmi központot kialakítani, hogy az versenyképes legyen a környező osztrák üdülőövezetekkel. FOTÓ: SOPRONMÉDIA

Az elmúlt év végén megtar-
tott, a koronavírus-járvány 
miatt rendhagyó hűség napi 
borversenyen választották ki 
Sopron város kékfrankos bo-
rát. A szervező Soproni Bor-
vidék Hegyközségi Tanácsa a 
városvezetéssel egyetértés-
ben ezúttal kettő győztest hir-
detett ki. Az önkormányzat 

a Sop-vin Kft. (Lövér pince) 
kékfrankosa mellett a Steig-
ler Pincészettől is vásárol 
majd kékfrankost. Ezek a bo-
rok jelennek meg kiemelten 
az egyes városi rendezvénye-
ken, és reprezentációs célokat 
is szolgálnak idén.

Molnár Ákos, a hegyköz-
ségi tanács elnöke lapunknak 

elmondta, a Soproni borvi-
dékről több mint negyven té-
telt neveztek a versenyre.

– A bor a kultúránk, a sop-
roniságtudat fontos része. 
Nálunk készülnek az ország 
legjobb kékfrankosai, ami-
re igazán büszkék lehetünk! 
– hangsúlyozta dr. Farkas Cip-
rián polgármester.

Városunkban a lakótelepeken 
– a kijelölt gyűjtőhelyekről – a 
Sopron Holding Zrt., a csalá-
di házas övezetekben pedig a 
Sopron és Térsége Környezet-
védelmi Kft. szállítja el a kará-
csonyfákat. A pontos helyszí-
nek, valamint az időpontok a 

www.sopronholding.hu, va-
lamint a www.stkh.hu olda-
lon érhetők el. Fontos, a kará-
csonyfákat senki ne dobja az 
úttestre, a parkokba, zöldte-
rületekre, hanem azokat leg-
korábban a gyűjtést megelőző 
napon helyezzék az ingatlan 

elé. A talpat és díszeket le kell 
szedni. A fákat a szelektív szi-
getekről is elszállítják. A fák 
egy részét idén is ledarálják, 
a mulcsot a virágágyásokban 
terítik szét, míg a fennmara-
dó részt a hulladékégetőbe 
szállítják. 

Sopron város kékfrankosai A Sopron Holding és az STKH 
gyűjti a kidobott karácsonyfákat

Fertő-part:  A beruházás során kiemelt figyelmet kap a természeti környezet megóvása

Kezdődhet az érdemi munka

„Szó sem volt egyolda-
lú szerződésmódosí-
tásokról…”

KÁRPÁTI BÉLA



Városi hírek2021. január 20. 7CIVITAS FIDELISSIMA  
2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA Soproni Téma

KÖVES ANDREA

A hagyományoknak 
megfelelően év végén 
megjelent a Soproni 
Füzetek 2020-as szá-
ma, a város kulturális 
és művészeti életének 
igényes összefoglalója.

A járványügyi helyzet sem 
akadályozhatta meg, hogy az 
1978-ban alapított antológia 
ismét tartalmas olvasnivalót 
kínáljon dr. Zentai László fő-
szerkesztésében. Bár az ün-
nepélyes decemberi bemutató 
elmaradt, ám a kultúrabará-
tok örömmel vették kézbe a 
közel 350 oldalas nívós kiad-
ványt, amelyben mintegy száz 
alkotó jelenik meg. Tematiká-
jában is kiemelkedően színes 

a legfrissebb antológia. A ta-
valy útjára indított Alkotómű-
helyek rovat igazi mélyinter-
júkat kínál, amelyben három 
jeles soproni művész életút-
ja elevenedik meg:  Fejér Zol-
tán festőművészé,  Horváth 
Endre fotóművészé, valamint 
Grabner József festőművészé. 
Ha az olvasó továbblapoz, ak-
kor üdítő látni és végigbön-
gészni a tehetséges diákköltők 
és diákírók verseit, novelláit. 
A Helyi Memoárok rovatban 
egy szép megemlékezést is 
olvashatunk Turbuly Éva tol-
lából Sarkady Sándor alapító 
főszerkesztőről „Minden élet 
szolgálat” címmel, de az is ki-
derül: kik voltak azok az egy-
kori licisták, akikből elismert 
nyelvtudósok váltak. A hagyo-
mányoknak megfelelően szá-
mos soproni költő és prózaíró 
gyöngyszemeiből is válogat 
a kiadvány. Ezúttal sem ma-
radnak el a képzőművészeti 
csemegék, sőt a fotóművészet 
világában is kalandozhatnak 
az olvasók. Izgalmas és ta-
nulságos meglátásokat kínál 
az Olvasónapló, Zentai Lász-
ló: Bolhasípok Jankó városá-
ban című, Sopronban játszó-
dó regényét két szerző, Frang 
Gizella és dr. Kovács András is 
górcső alá veszi.

Aki kezébe veszi a kiad-
ványt, az elégedetten mond-
hatja: Sopron városa pezsgő 
kulturális élettel rendelkezik. 
Az antológiára büszkék lenné-
nek egykori alapítói is.

Soproni Füzetek

KÖVES ANDREA

A magyar kultúra napját 1989 óta ün-
nepeljük január 22-én, annak emlé-
kére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban 
Csekén ezen a napon fejezte be a 

Himnuszt. Vajon mit jelent ez a jeles nap a sopro-
ni kötődésű alkotóknak?
Sulyok Gabriella grafikus-
művésznek éppen ezen a na-
pon nyílt volna nagyszabású 
kiállítása a fővárosban, ám a 
járványügyi helyzet ezt meghi-
úsította. – Január 22-e hangsú-
lyos ünnep számomra – emelte 
ki a művész. – A nagy elődöket 
követve – esendő próbálkozá-
sokkal – megszólít tetteik sú-
lya, története. Őszinte gondo-
latok bevallására biztat ma is. 
Nem tartom elfogultságnak, 
hogy Sopronhoz kötöm a ma-
gyar kultúra napja alkalmá-
ból emlékeimet. Felidézem 
gyermekkorom nagyszerű ta-
nárait, nekik köszönhetően 
az irodalom, a történelem, de 

leginkább a képzőművészet és 
a zene tette tartalmassá éle-
temet. A népdal, a népművé-
szet olyan tiszta „rajzolatát” is-
merhettem meg, amely örökre 
fogva tartott. Zongoráztam 
és énekeltem Bartók Bélát és 
Kodály Zoltánt. Öt évig dol-
goztam Bagdadban, az Ira-
ki Régészeti Múzeumban, ezt 
követően még biztosabb, szo-
rosabb lett a vonzalmam szü-
lővárosom, Sopron iránt. Ha-
zatértem után rajzaimban ott 
a város, a vidék varázsa: nem 
egy-egy épületben vagy híres-
ségben, hanem oltalmazó va-
lóságában. Így számomra az 
oltalom eszenciája Sopron. 

Kóczán Péter, a Sopro-
ni Liszt Ferenc Szimfonikus 
Zenekar művészeti vezetője 
sem tud az elfogultság hang-
ja nélkül beszélni a jeles nap-
ról: – A zene egy speciális kö-
zösségi nyelv. Bármennyire 
ösztönös vagy elvont is né-
ha, a zene esetében is igaz: 
csak a megfogalmazott gon-
dolat, csak a formába öntött 
érzelem juthat el a másik em-
berhez. Magyar előadóként 
nagyon fontosnak tartom kor-
társ magyar művek megszó-
laltatását. Amennyiben a jár-
ványügyi helyzet ezt lehetővé 
teszi, ebben az évben német-
országi és erdélyi koncerte-
ken is vezényelhetek magyar 
bemutatókat, ezeket nagyon 
várom. Mindeközben a Liszt-
központban azon dolgozunk, 
hogy városunk vérkeringését 
járja át a kulturális kincseink-
ből áradó erő, és legyen öröm-
forrás a művészet mindenki 
számára ebben a nehéz hely-
zetben is.

Dr. Hegyi Ferenc író 
szintén Sopront idézi a ma-
gyar kultúra napja alkalmá-
ból: – Sopronban születtem, 
itt tanultam az első szava-
kat, láttam, sajátítottam el az 
alapvető viselkedési formá-
kat, azaz szívtam magamba 
a magyar kultúrát annak he-
lyi sajátosságaival gazdagítva. 
A gyermekkorban szerzett ta-
pasztalatok meghatározóak, 
befolyásolják az ember egész 
életét, az írással foglalkozó-
nak pedig munkájához ki-
fogyhatatlan munícióval szol-
gálnak. Még óvodásként apám 
esténként mese helyett a Tol-
dit, Arany János költeményét 
olvasta fel nekem. Ez, majd az 
Egri csillagok, Illyés Gyula 77 
magyar népmeséje, Jókai re-
gényei vontak bele kultúránk 
egyik ága, a magyar irodalom 
bűvkörébe. Szókincsemet, 
a múltunkhoz való kötődést 
köszönhetem nekik, szemlé-
letük pedig beépült regénye-
imbe, novelláimba.

A soproni alkotók is a magyar hagyományokból táplálkoznak

A kultúra ünnepnapja 

Sulyok Gabriella grafikusművésznek 
január 22-én nyílt volna nagyszabású 
kiállítása.

1980
Népszámlálás
Negyvennégyezer számlá-
lóbiztos szerdán megkezdte 
munkáját, hogy valamennyi 
háztartást felkeresve összeírja 
a lakosság valamennyi lakás- 
és magánüdülő-adatait. Ha-
zánkban a felszabadulás óta 
a negyedik alkalommal tarta-
nak általános népszámlálást, 
amely képet ad a lakosság ösz-
szetételéről, iskolai végzettsé-
géről, szakmai megoszlásáról, 
lakásviszonyairól, szociális 
helyzetéről és sok egyébről, 
ami a távlati tervezéshez is 
alapokat nyújt. Mindenütt a ja-
nuár 1-i 0 órai helyzetet veszik 
alapul. Tehát összeírnak min-
denkit, aki 1979. december 31-
én 24 órakor életben volt, így 
azt is, aki január 1-jén vagy ezt 
követően meghalt, de nem ír-
ják össze azokat, akik január l-
én 0 órát követően születtek. 
A népszámlálás hivatalosan 
január 15-ig tart, a munkával 
azonban előbb szeretnének 

végezni, hogy a számlálóbiz-
tosok, akiknek java része peda-
gógus, mielőbb visszatérhes-
senek szakmai munkáikhoz. 
(Kisalföld)

Éleslövészet
A soproni határőrség értesíti a 
lakosságot, hogy január 5-én 
reggel 6 órától 10 óráig, vala-
mint 23-án, 24-én és 25-én 6 
órától 16 óráig éleslövészetet 
tart a harkai katonai lőtéren. 
(Kisalföld)

1960
Kerámiaműhely 
Sopronban
Sopronban jó néhány képzőmű-
vész foglalkozik kerámiaművé-
szettel, de az eddig külön-külön 
kísérletezők nem sok ered-
ményre jutottak. Most a Kép-
zőművészeti Kör segítségükre 
siet, és megteremti annak le-
hetőségét, hogy tapasztalatai-
kat egymással kicserélhessék. 
Steinbach Károly fazekasmes-
ter e célra ingyen felajánlotta 

műhelyét, agyagot ad, a koron-
golásban segít, és a kísérleti 
tárgyakat ki is égeti. A kerámia-
művészettel foglalkozó képző-
művészek elhatározták, hogy 
emléktárgyszerű kerámiákat 
fognak készíteni, és ha piacot 
tudnak teremteni, szövetkezeti 
alapon közös kerámiaműhelyt 
alapítanak. (Kisalföld)

1930
Sopronban is tisztelték és 
szerették
A Sopronnal szomszédos Kóp-
háza község plébániájának ve-
zetésében nagy változás tör-
tént. Szicherle János, az öreg 
esperes–plébános közel fél-
százados kópházi lelkészkedé-
se után nyugalomba vonult. A 
kópházi plébánia Sopron város 
kegyuraság alá tartozik, ennél 
fogva Sopronban is jól ismer-
ték és szerették a vendégszere-
tetéről híres, finom lelkű, ked-
ves modorú plébánost, akinek 
műemlékszámba sorozott Má-
ria-kegykápolnájához évenként 

sok ezer számban zarándokol-
tak ki a soproni hívők. Amikor 
Sopront az elszakítás vesze-
delme fenyegette, Szicherle 
János plébános Kópháza né-
pét hatalmas tiltakozó küldött-
séggé szervezte. Az aggastyán 
pap a nyugalom éveit rokoná-
nál, Fabiankovich Lőrinc hor-
vátkimlei plébánosnál tölti el. 
(Magyarság)

Gyémántcsiszoló nyílik 
Sopronban
Az egyik antwerpeni előkelő 
gyémántcsiszoló cég Sopron-
ban fióküzletet kíván létesíteni. 
Thurner Mihály polgármester-
rel történt tárgyalás után a cég 
a belügyminisztertől letelepe-
dési engedélyt kért munkásai 
részére. A belügyminiszter már 
meg is adta az engedélyt, de 
kikötötte, hogy a cég a soproni 
üzemben a külföldi munkások 
számarányának megfelelően 
magyar munkásokat is tartozik 
alkalmazni. (Új Barázda)

Összeállította:  
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli soproni sajtóból

– A gyermekkorban szerzett tapasztala-
tok meghatározóak – nyilatkozta  
dr. Hegyi Ferenc író. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Kóczán Péter, a szimfonikusok művé-
szeti vezetője fontosnak tartja a magyar 
művek bemutatását. FOTÓ: CSIGÓ GERGELY

Földes Tamásné  
1953–2021
Életének 68. évében tragikus 
hirtelenséggel elhunyt Földes 
Tamásné, születési nevén Szili 
Antónia Mária, Sopron Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatal Humánszolgáltatási Osz-
tályának volt osztályvezető-he-
lyettese.

Földes Tamásné 1976-ban 
szerzett népművelő és könyv-
táros képesítést a Szombathe-
lyi Tanárképző Főiskolán, majd 
1981-ben gyógypedagógusként 
diplomázott a Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Tanárképző 
Főiskolán. Életpályáját 1983-
ban Csornán, a Művelődési Ház-
ban kezdte. 1976-tól dolgozott 
Sopronban, ekkor került a Tóth Antal Óvoda, Általános Iskolába. 
1992-ben lépett közszolgálati jogviszonyba a soproni polgármes-
teri hivatalnál. Az előképzettségének megfelelően oktatási szak-
referensi beosztásba került. Földes Tamásné az egykor huszonhat 
oktatási intézmény irányítását és a helyi közoktatás ügyeit intéz-
te nagy szakmai tudás birtokában. Ismereteinek továbbfejlesztése 
érdekében 2005-ben a Pécsi Tudományegyetemen közoktatás-ve-
zetői diplomát szerzett.

A hosszan tartó szakmai munka eredményeként 2007-ben Sop-
ron Közoktatásáért oklevéllel tüntették ki, majd 2012-ben megkap-
ta a legmagasabb soproni közszolgálati elismerést, a Thurner Mi-
hály-emlékgyűrűt. 2013-ban a soproni polgármesteri hivatalból 
ment nyugdíjba, de továbbra is aktív közéleti tevékenységet foly-
tatott. A Hova Tovább Közhasznú Alapítvány elnökeként a halmo-
zottan sérült soproni gyerekek mindennapi életén segített. Saját 
bevallása szerint három dolog határozta meg az életét és pályáját: 
a hit, a család iránti szeretet és a folyamatos tudásvágy, ami a mun-
kája során vezette. Élete utolsó szakaszáig aktívan élt, mindig a tett-
rekészség, a nyitottság, a céltudatosság és a precizitás jellemezte.
Hirtelen és váratlan halála mindannyiunk számára fájdalmas és 
nagy veszteséget jelent a soproni közéletben, hiszen olyan önzet-
len, közösségi ember távozott, akit olyan sokan szerettek és tisz-
teltek. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük!
Nyugodjon békében!

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
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TÖREKI 
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Megkezd-
te a felké-
szülést a 

tavaszi szezonra az NB 
III. nyugati csoportjá-
ban szereplő SC Sop-
ron csapata. A Weitner 
Ádám vezette fiatal és 
ambiciózus szakmai 
stáb január 7-én vezé-
nyelte az első edzést a 
játékosoknak. 

Az SC Sopron játékosai meg-
kezdték a nyolchetes intenzív 
felkészülést, amelyben elő-
ször a fizikai erősítésen van 
a hangsúly. A tervek szerint 
január 30-án játssza az el-
ső edzőmérkőzését a soproni 
csapat. A február 28-i Lipót el-
leni tavaszi bajnoki rajtig ösz-
szesen öt felkészülési mecs-
cset játszanak a piros-fehérek, 

pályára lépnek például a  Pápa, 
az Illés Akadémia U19-es csa-
pata, a Mosonmagyaróvár 
vagy a Drassburg ellen.

A játékoskeretben egyelőre 
nem történt változás, a klubnál 
továbbra is az eddigi filozófiát 
követik, a régióban egyedül-
állóként a saját utánpótlásuk-
ra támaszkodva, a csapat 90 
százalékát a saját nevelésű fi-
atalok alkotják, akik az edzé-
sek és a mérkőzések mellett 
főállásban dolgoznak. Weit-
ner Ádám vezetőedző a követ-
kezőképpen vélekedik a felké-
szülésről, illetve az előttük álló 
félszezonról:

– A januári időszak a fizi-
kai felkészítésről szól. A játé-
kosok nagy elánnal, akarattal 
és odaadással vetették bele 
magukat a munkába, eddig 
mindenkivel nagyon elége-
dett vagyok. Gáncs Gergő saj-
nálatos módon megsérült, de 
őt igyekszünk házon belül pó-
tolni. Remélem, a későbbiek-
ben elkerülnek minket a sé-
rülések, és teljes kerettel, jó 
állapotban vághatunk bele a 
tavaszi szezonba.

SC Sopron:  öt edzőmeccs az első bajnoki találkozó előtt

Elkezdték a felkészülést

AZ SC SOPRON FELKÉSZÜ
LÉSI MÉRKŐZÉSEINEK 
PROGRAMJA:

Január 30. 11 óra, 
Ágfalvi úti pálya  
SC Sopron – ETO FC Győr II. 

Február 6. 11 óra, 
Ágfalvi úti pálya  
SC Sopron – Pápa 

Február 10. 18 óra, 
Ágfalvi úti pálya  
SC Sopron  
– Illés Akadémia U19

Február 13. 11 óra, 
Mosonmagyaróvár  
Mosonmagyaróvár  
– SC Sopron

Február 20. 14 óra,  
Drassburg  
Drassburg (osztrák)  
– SC Sopron

Már elkezdődtek a labdás edzések is – az első bajnoki meccs előtt öt felkészülési találkozót 
játszanak a soproni fiatalok. FOTÓK: NÉMETH PÉTER

Az SC Sopron felkészülésének fontos része a fizikai erősítés.

MUNKATÁRSUNKTÓL

A jelenlegi elképzelések sze-
rint február 6-án kezdődik a 
téli teremlabdarúgó-bajnok-
ság városunkban. – Ameny-
nyiben február elseje után is 
fennmaradnak a szabadidő-
sportra vonatkozó korláto-
zások, akkor el kell halasz-
tanunk a kezdési időpontot 
– mondta lapunknak Kósa Ist-
ván, a szervező Sopron Váro-
si Szabadidősport Szövetség 
elnöke. – Bízunk benne, hogy 
megrendezhetjük a tornát.

Kósa Istvántól megtud-
tuk, a tavaszi, szabadtéri kis-
pályás bajnokságra már le-
het nevezni. A tervek szerint 
az első mérkőzést április 12-
én játsszák, és a bajnokság 

június 11-ig tart. Fontos, a ta-
vaszi szezonban is hirdetnek 
eredményt. 

– Az elmúlt években hat-
vannál is több csapat játszott 
a bajnokság négy osztályában, 
bízunk benne, hogy ez idén is 
így lesz – tette hozzá Kósa Ist-
ván. – A fordulók továbbra is 
hétfőn, szerdán és pénteken 
lesznek a tóparton, illetve a 
Halász Miklós Sporttelepen. 
A csütörtök a senioroké lesz. 
Az eddigi visszajelzések alap-
ján tudható, hogy az amatőr 
játékosok is várják már, hogy 
ismét pályára lépjenek. Hosz-
szú idő telt el mérkőzések 
nélkül. Az sem utolsó szem-
pont, hogy a rendszeres moz-
gás segít megőrizni az ember 
egészségét.

Ismét diadalmaskodott Babos Tímea. A Magyar 
Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) 63. alkalom-
mal választotta meg Az év sportolóit, a mostani 
szavazáson 412 sportújságíró adta le voksát.

A DÍJAZOTTAK
Az év férfi sportolója: Szobosz-
lai Dominik (labdarúgó), az év 
női sportolója: Karakas Hedvig 
(cselgáncsozó), az év csapata a 
férfi labdarúgó-válogatott, az 
év csapata (egyéni sportágak 
csapatversenye): Babos Tí-
mea, Kristina Mladenovic (te-
niszpáros), az év edzője: Marco 
Rossi (férfi labdarúgó-váloga-
tott), az év fogyatékos sporto-
lója: Berente Judit (szervát-
ültetett sífutó, sílövő). Az év 
sportpillanata: Szoboszlai 
Dominik gólja az Izland elle-
ni pótselejtezőn. MSÚSZ-élet-
műdíj: Keleti Ágnes (tornász) 
a világ legidősebb, 100 éves 
olimpiai bajnoka. Az év e-
sportolója: Bereznay Dániel 
(Formula-1). Az év szabadidős 
sporteseménye: Streetball 
Challenge Hungary.

BABOS TÍMEA FŐTÁBLÁS
Babos Tímea három játsz-
mában nyert az elmúlt szer-
dán a szlovák Anna Karolina 

Schmiedlova ellen az ausztrál 
nyílt teniszbajnokság Dubaj-
ban zajló selejtezőjének har-
madik fordulójában. Ennek ér-
telmében egyesben feljutott az 
Australian Open főtáblájára. 
– Szinte egész decemberben 
itt voltam Dubajban, jól si-
került a felkészülésem. Na-
gyon akartam ezt a sikert, és 
most kifizetődtek az erőfe-
szítéseim. Azért jöttem ide, 
hogy ott lehessek egyesben 
is  Melbourne-ben, és már 
nagyon várom az Australian 
Opent – nyilatkozta Babos Tí-
mea. A melbourne-i Grand 
Slam-torna nyitónapja egyéb-
ként február nyolcadikán 
lesz, ahol Babos Tíma olda-
lán a francia Kristina Mlade-
noviccsal párosban címvédő-
ként indul.

A szintén soproni Jani 
 Réka a selejtező első mérkő-
zésén kikapott indiai ellen-
felétől, így kiesett. Fucsovics 
Márton és Balázs Attila a fő-
táblán kezdi a szereplést.

Kispályás foci: 
rajt februárban?

Az év sportolói

Babos Tímea FOTÓ: AFP

• Általános segélyhívó .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 112
• Mentők      .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 104
• Orvosi ügyelet    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   312-010
• Soproni Gyógyközpont     központi szám .    .    .    .    .    .   514-200
• Soproni Gyógyközpont     előjegyzés  .    .    .    .  514-205, 514-206
• Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség  

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

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

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK

Sopron Megyei Jogú Város pályázatot hirdet szociális helyzet
alapján meghirdetett önkormányzati lakás bérbevételére: 

Sopron, Táncsics Mihály u. 17–19. I/13.
(szociális helyzet alapján � atalok részére, szociális helyzet alapján 

közszolgálati feladatot ellátó foglalkoztatottak részére)
1 szoba, étkező–konyha, előszoba,

fürdőszoba WC-vel, 41 m²-es összkomfortos.

A lakás megtekinthető:
2021. január 26. (kedd) 10.00–10.30 között

A pályázat benyújtási határideje:
2021. február 08. (hétfő) 13.00–17.00 között

A pályázati kiírás átvehető
a Humánszolgáltatási Osztály

Szociális Csoport ügyfélszolgálatán, Sopron, Új u. 3.
kizárólag ügyfélfogadási időben: hétfőn: 13.00–17.00 óráig

Bővebb tájékoztatás kérhető személyesen és telefonon (tel.: 99/515–210)

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kosárlabda
Január 22. 19 óra, Krasznai Ferenc Sportcsarnok
SMAFC – Ceglédi KE

Január 29. 19 óra, Krasznai Ferenc Sportcsarnok
SMAFC–DEAC U23

Január 30. 18 óra, Novomatic-aréna
Sopron KC – DEAC

LELÁTÓ

U8-as jégkorongtorna 
U8-as jégkorongtornát rendeztek hétvégén a Soproni Műjégpályán. 
A koronavírus miatt mindössze négy csapat vett részt az esemé-
nyen. A gyermekek ennek ellenére élvezték a játékot, és remek mér-
kőzéseket játszottak. 
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RÁZÓ LÁSZLÓ

A héten 
két alka-
lommal is 
az Euro-

ligában lép pályára a 
Sopron Basket. Gás-
pár Dávid együttese 
Franciaországba uta-
zott, ahol Bourges-ban 
rendezik meg a né-
gyescsoport hátralévő 
összecsapásait.

A Sopron Basket kiváló formá-
ban érkezett meg a helyszín-
re, múlt héten két alkalommal 
is a PEAC-Pécs ellen léptek pá-
lyára és tudtak győzni Fegy-
vernekyék. Ez azt is jelenti, 
hogy a soproni együttes fan-
tasztikus szériát produkálva 
17 mérkőzésből 17 győzelmet 
ért el, és ezzel természetesen 
vezeti a magyar bajnokság 
alapszakaszát.

– A szezon előtt nem tűz-
tünk ki konkrét célokat, azt 
fogalmaztuk meg, hogy mér-
kőzésről mérkőzésre a sa-
ját határainkat feszeget-
ve lépünk pályára – mondta 

Gáspár Dávid. – Örülök neki, 
hogy ilyen szép sorozatot tu-
dunk felmutatni a hazai baj-
nokságban. Nincs különösebb 
titkunk, a játékosok jól dolgoz-
nak, kiváló a munkamorál, az 
összes kosárlabdázónk elhi-
vatott arra, hogy minden nap 
fejlődjünk egy kicsit. Öröm 

dolgozni egy ennyire céltuda-
tos csapattal. 

A vezetőedző azonban 
hangsúlyozta: téli hasonlat-
tal élve sok minden akkor de-
rül majd ki, amikor majd „el-
olvadt a hó”, azaz a bajnoki 
alapszakaszt követően meg-
kezdődik a rájátszás.

– Tényleg szép eredmény-
sort tudhatunk magunkénak 
az alapszakaszban, a sok győ-
zelem önmagáért beszél még 
akkor is, ha tudjuk: a honi baj-
nokság más szintet képvisel, 

mint az Euroliga – tette hoz-
zá a vezetőedző. – Ugyan-
akkor a fontos dolgok nem 
ilyenkor, hanem a play-off-
ban dőlnek el, akkor kell iga-
zán élesnek lennünk, amikor 
az alapszakasz lezárása után 
már a konkrét helyezésekért 
lépünk pályára.

CZUKOR DALMA ÖRÜL 
MINDEN JÁTÉKPERCNEK 
A Sopron Basket fiatal játé-
kosa, Czukor Dalma reméli, 
hogy a csapat folytatja kiváló 

szereplését az Euroligában. 
Az első mérkőzés hétfőn, lap-
zártánk után kezdődött. 

– Nagyon ügyesek voltunk 
az eddigi mérkőzéseken, úgy 
érzem, amit taktikailag meg-
beszéltünk az végrehajtot-
tuk, és igazi csapatként értük 
el a győzelmeket az Euroli-
gában – mondta a huszonegy 
éves bedobó. – Természetesen 
nagy segítség volt számunkra, 
hogy mind a négy mérkőzé-
sünket hazai pályán, Sopron-
ban tudtuk megvívni. Érdekes 

volt megélni a „buborékos” 
rendszerben a napokat, azt, 
hogy csak az aréna és a szállo-
da között mozogtunk, de min-
den körülmény profi volt, ez 
pedig négy győzelemhez se-
gítette hozzá együttesünket.

Czukor Dalma abban bízik, 
hogy a franciaországi „bubo-
rékban” is jól teljesít a sopro-
ni együttes.

– A csapatok alaposan fel-
készültek egymásból, min-
denki ismer mindenkit, ter-
mészetesen azon vagyunk, 
hogy valami újat, meglepőt vi-
gyünk a játékba az egyes mér-
kőzéseken, talán épp ez segít 
bennünket a győzelemhez. Jó 
a sorsolásunk, a meccsek kö-
zött lesz idő regenerálódni. 
Mindkét ellenfelünk nagyon 
fizikális csapat, alsó poszto-
kon erősek, a Bourges-nak 
magasabb kvalitású kosár-
labdázói vannak, de mindket-
tő meccs nagyon nehéz lesz.

A soproni játékos elmond-
ta: bármennyi játékpercnek 
örülne, igyekszik minden le-
hetőséget megragadni, hogy 
győzelmekhez segítse a csa-
patát. Az első négy győze-
lem után kicsit szomorúak 
lennének, ha nem sikerülne 
kiharcolni a csoportelsősé-
get, ugyanakkor fél szemmel 
a másik négyest is figyelik, a 
körbeverések miatt ugyanis 
egyáltalán nem egyértelmű, 
hogy abban a kvartettben mi-
lyen sorrend alakul ki.

Sopron Basket Euroliga:  Czukor Dalma továbbra is jó szereplést vár az együttestől 

Győzelmekkel hangolt a csapat

EUROLIGAMÉRKŐZÉSEK (helyszín: Bourges): 
Január 18., hétfő 20 óra Sopron Basket – Bourges Basket
Január 22., péntek 17 óra Basket Landes – Sopron Basket

A Sopron Basket fantasztikus sorozatot produkált a magyar bajnokságban: 17 győzelemmel, veretlenül áll az élen. Czukor Dalma 
(középen) bízik benne, hogy a bourges-i „buborékban” is jól szerepel a csapat. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MUNKATÁRSUNKTÓL

A koronavírus miatt sok 
mérkőzés maradt el a 
férfi kosárlabda NB I. A 
csoportjában is. A sor-
solás szeszélye folytán 
ezen a héten kétszer is 
az Alba Fehérvár együt-
tesével mérkőzik meg 
az SKC. 

Múlt hétvégén a legjobb 8 kö-
zé kerülés szempontjából kie-
melten fontos meccsen látta 
vendégül a Pécs együttesét a 
Flevarakis legénység. Az An-
tonio Jackson hirtelen távo-
zása után igazolt új irányító, 
Jonathan Elmore ezen a mecs-
csen debütált a csapatban.

A mérkőzés nehezen in-
dult, de Bernard Thompson 
vezetésével ledolgozta hátrá-
nyát az SKC. Az amerikai gya-
korlatilag végig pályán volt a 
meccsen, 29 pontot dobott. 
Boriszov és Jogéla is rendkí-
vül hasznosan kosárlabdá-
zott, Takács Norbert pedig a 
legjobbkor, a meccs hajrájá-
ban szerzett hármast. Rend-
kívül izgalmas meccsen így 
végül a hazaiak örülhettek, 
a végeredmény: Sopron KC 
– PVSK VEOLIA: 83–76.

Az SKC a héten szerdán 
18 órakor fogadja az Alba Fe-
hérvár együttesét, majd 
szombaton 17 órától Székes-
fehérváron mérkőzik meg a 
két csapat.

– Fantasztikus játékosok 
szerepelnek az Alba Fehérvár-
nál, elég csak Vojvoda Dávid 
vagy Turner nevét említeni 
– mondta Bors Miklós, az SKC 
másodedzője. – Természete-
sen mi sem feltartott kézzel 
szállunk harcba, kisebb sérü-
lések vannak, de reményeink 
szerint már Supola is játszhat 
a héten, így teljes a keretünk. 
A kulcsjátékosaik semlegesí-
tése, a játékunk gyorsasága és 
a külső dobásaink lehetnek a 
döntő momentumok a mér-
kőzéseken, bizakodóan vár-
juk az összecsapásokat.

EGYRE TÖBBET JÁTSZIK 
FAZEKAS CSABA 
Egyre több játéklehetőséget 
kap az SKC mérkőzésein Fa-
zekas Csaba. A fiatal kosaras 
2-es, illetve 3-as pozícióban 
mozog igazán otthonosan, 
ugyanakkor az amerikai An-
tonio Jackson furcsa távozá-
sa után a játék szervezéséből, 
irányításából is komolyan ki 
kellett vennie a részét. 

– Egyáltalán nem számí-
tottunk arra, hogy Antonio 

távozni fog, kicsit minden-
kit letaglózott az eltűné-
se – mondta Fazekas Csaba. 
– A meccsek azonban jöttek, 
Halász Ákosnak és nekem kel-
lett többet vállalnunk. Rend-
kívül magas az iram, gyors a 
kosárlabda az első osztályban, 

és ezeken a mérkőzéseken lát-
szott, hogy sokat kell még fej-
lődnöm. Nehéz felismerni a 
másodperc tört része alatt, 
hogy épp melyik begyako-
rolt csapatfigurát indítsam 
el, a csapattársakat hozzam 
helyzetbe, esetleg egyéni 

betörésre vállalkozzak. Nem 
könnyű az irányító szerepkör, 
ugyanakkor nagyon sokat le-
het fejlődni a pályán töltött já-
tékpercek alatt.

A 197 centi magas játé-
kos szerint a csapat összes-
ségében jól szerepel, pedig a 

koronavírus és a légióscse-
rék miatt nem egyszerű a sze-
zonjuk. A csapatjáték szem-
pontjából fontos, hogy már 
szinte teljes kerettel készül-
nek és játszhatják a meccsei-
ket, hiszen ősszel volt, ami-
kor csak nyolc–kilenc játékos 
állt Kostas Flevarakis vezető-
edző rendelkezésére. A Falco 
legyőzése nagy bravúr volt, 
ezután több olyan vereség is 
becsúszott, amelyeken apró-
ságok döntöttek. A rájátszás 
szempontjából most jönnek 
az igazán fontos mérkőzések.

– Ezúton is szeretném 
megköszönni a szakmai stáb-
nak a bizalmat – tette hozzá 
az SKC játékosa. – Viszonylag 
sok időt tölthetek a pályán, 
vezetőedzőnk szerint pedig 
már nem úgy kell gondolnom 
magamra, mint egy tehetsé-
ges fiatalra, hanem úgy, mint 
a csapat fontos tagjára. Igyek-
szem a rám bízott feladatot 
minél hatékonyabban végre-
hajtani, egyelőre a védekezés 
az elsődleges, fárasztanom 
kell az ellenfél mezőnyjáté-
kosait. Emellett kell, hogy 
maradjon energiám a táma-
dások segítésére is, ami ezen 
a szinten nem egyszerű fel-
adat, sokat kell fejlődnöm, de 
úgy érzem, összességében jó 
úton járok.

Folytatódik a bajnokság  – a soproni kosárlabdacsapat kerete mostanra lett teljes

SKC: két meccs az Alba Fehérvár ellen

Fazekas Csaba (j) egyre komolyabb szerepet kap az SKC mérkőzésein FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!

„Ott kezdődik a 
nagyemberség, 
hogy az ember 
észreveszi, hogy 
mások is élnek 
a földön őkívü-
le, és amit tesz, 
úgy teszi, hogy 
nemcsak magára 
gondol, hanem 
másokra is.”

Szabó Magda Kossuth-díjas 
magyar írónő, műfordító

MOTTÓ

Szabó Magda:  
A Danaida
A mitológiai Danaosz ki-
rály lányai a nászéjszakáju-
kon apjuk parancsára meg-
ölték férjeiket, és tettükért 
azzal bűnhődtek az alvilág-
ban, hogy egy lyukas hor-
dóba kellett vizet merniük 
az idők végezetéig. Csán-
dy Katalin könyvtáros lel-
kiismeretes, jó szándékú, 
tisztességes. Ám haszta-
lan igyekszik, nem talál-
ja helyét a világban. Nem 
is találhatja, mert csak 
önmagára és legszűkebb 
környezetére figyel, bele-
veszve a mindennapok ki-
csinyes gondjaiba. Élete 
úgy folyik ki az ujjai közül, 
mint lyukas hordóból a víz.

KÖNYVAJÁNLÓ

MUNKATÁRSUNKTÓL

A középfokú oktatás-
ban digitális tanrend-
del indult az év, az ál-
talános iskolák és az 
óvodák továbbra is sze-
mélyesen várják a diá-
kokat, kisgyerekeket. 
A középfokú központi 
írásbeli felvételi vizsga 
első időpontja január 
23., a kormány tervei 
szerint az érettségit is 
a szokott időben tart-
ják meg.

A központi írásbeli felvéte-
liken országosan mintegy 
75 ezer tanuló vesz részt az 
eddiginél jóval több, 535 
helyszínen. A vizsga első 
időpontja január 23. – Az in-
tézmények felkészültek, a 
beosztások megvannak, és a 
már megszokott védelmi in-
tézkedésekkel rendezik meg 
a felvételiket – hangsúlyoz-
ta Maruzsa Zoltán közne-
velésért felelős államtitkár. 
– A hagyományos pótló idő-
pont (január 28.) mellett egy 
második pótnapot (február 
5.) is beillesztettek, hogy azok 
is megírhassák a felvételit, 
akik az első napon betegek 
vagy karanténkötelezettek. 

A Soproni Széchenyi Ist-
ván Gimnáziumban már ké-
szülnek a központi felvételi-
re. A járványügyi szabályokat 
szigorúan betartják a vizsgán 
is, így egy tanteremben egy-
szerre tíz diák és egy pedagó-
gus tartózkodhat. – Hét tante-
remben írják meg a felvételit 
a hatodikasok, akik a hatosz-
tályos képzésre jelentkeztek 
– tájékoztatta lapunkat Far-
kas Gábor igazgató. – A diá-
kokat a szülők csak a portáig 
kísérhetik el, az intézmény-
be nem léphetnek be, viszont 
a kollégáim ott lesznek, és 

segítenek mindenkinek elfog-
lalni a helyét. 

A Széchenyiben a hatodi-
kasok mellett 112 nyolcadi-
kos írja meg a központi felvé-
telit. A szakemberek szerint 
a felkészüléssel nem lehetett 
probléma, hiszen az általános 
iskolások hagyományos okta-
tásban vesznek részt.

A középiskolában a kor-
mány a járványügyi védeke-
zés érdekében a hónap végéig 
meghosszabbította a tanter-
men kívüli digitális munka-
rendet, és abban bíznak, hogy 
ezeket a korlátozásokat 

hamarosan teljesen vagy rész-
legesen fel lehet oldani. Az ál-
lamtitkár kiemelte, az érett-
ségi vizsgákig még csaknem 
négy hónap van hátra, de a 
kormány nem tervez változ-
tatni az érettségi szabályain 
és időpontjain sem. 

A Soproni Szakképzési 
Centrumnál is úgy számol-
nak, hogy idén májusban az 
elmúlt években megszokott 
módon tarthatják meg a vizs-
gákat. – A tavalyi év bebizo-
nyította, hogy a járványügyi 
keretek között is biztonsá-
gosan meg lehet rendezni az 

érettségit – közölte lapunkkal 
Kuntár Csaba, a szakképzési 
centrum főigazgatója. – A kö-
zépfokú oktatás elméleti ré-
sze digitális formában zajlik, 
a gyakorlati órákat pedig az 
oktatási intézményekben 
– kiscsoportokban – tartják. 
Az érettségire való felkészü-
lés körülményei biztosítottak, 
az órák során – még ha szá-
mítógépen keresztül is – le-
het kérdezni a tanároktól. Az 
érettségi vizsgákra – ahogy a 
felsőoktatási felvételikre is 
– a hagyományos február 15-
ei időpontig lehet jelentkezni. 

Tizen egy teremben:  szombaton kezdődnek a központi felvételi vizsgák

Készülnek az érettségire

A kisgimnazisták a Berzsenyi-líceumban személyesen tanulnak, míg 9. évfolyamtól digitálisan oktatják a diákokat FOTÓ: FILEP ISTVÁN

PLUZSIK TAMÁS

Az új soproni japánta-
nár – Towaki Mimu ta-
valy októberben költö-
zött városunkba, azóta 
online oktatja diákjait. 
Sopron és a japán Ka-
zuno között 2002 má-
jusában jött létre test-
vérvárosi kapcsolat, 
de már ezt megelőző-
en is volt együttműkö-
dés, például 1997-től 
rendszeresen érkez-
nek a nyelvtanárok 
városunkba. 

– Honshú Japán legnagyobb 
szigete, lényegében ez az or-
szág központja. Mie a sziget 
egyik prefektúrája, itt szü-
lettem – kezdte Towaki Mi-
mu. – Később a szüleim a 
Kazuno közelében lévő Aki-
tába költöztek, itt jártam kö-
zépiskolába és egyetemre 
is. Két évvel ezelőtt, másod-
éves egyetemistaként a szü-
leimmel Budapesten töltöt-
tünk néhány napot, és ez a 
rövid idő elég volt arra, hogy 
azonnal beleszeressek az or-
szágba, az önök kultúrájá-
ba. Visszatérve Japánba ezt 

elmondtam az egyik profesz-
szoromnak, aki óriási segít-
ségemre volt abban, hogy a 
jelentkezők közül végül is én 

legyek a „befutó”. Ha lehet ezt 
mondani, Sopronon keresz-
tül még inkább beleszeret-
tem Magyarországba. 

Ugyan a járványhelyzet mi-
att most korlátozottak a lehe-
tőségek, de az új japántanár 
azt mondja, hogy Sopron tör-
ténelmi belvárosa mindenért 
kárpótolja. Bár az éttermek is 
zárva vannak, de már így is 
van kedvenc magyar étele, ez 
pedig a lángos. 

– Sajnos a tanítványaim-
mal, akik már mindnyájan 
haladó szinten tudják a ja-
pán nyelvet, csak online, egy 
videokonferencia-szoftver 
segítségével tartom a kap-
csolatot, illetve néhányszor 
találkoztunk az utcán, szigo-
rúan maszkban, így igazán 
mély ismeretség nem tudott 
kialakulni köztünk – folytat-
ta Towaki Mimu. – Ha végre 
visszatérhetünk a tantermi 
oktatásra, akkor a Széchenyi-
gimnáziumban kezdő cso-
portok számára is indítunk 
japán nyelvoktatást, amitől 
nem kell megijedni, a magya-
rok számára viszonylag köny-
nyű megtanulni ezt a nyelvet, 
nem véletlenül állította több 
nyelvkutató is a japán–ma-
gyar nyelvrokonságot, ami-
nek egyébként nincs tudo-
mányos alapja. Az írás az már 
bonyolultabb, de ez ne szeg-
je senki kedvét, a járvány le-
csengésével remélem, hama-
rosan új tanítványokkal is 
találkozhatok.

Towaki Mimu  szívesen sétál Sopron történelmi belvárosában 

„Beleszerettem Magyarországba”

Towaki Mimu jól érzi magát Sopronban, már várja, hogy sze-
mélyesen is tudjon órákat tartani. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Megbízta a Soproni Egyetem rektori feladatainak 
ellátásával dr. Fábián Attila (b) egyetemi tanárt 
dr. Áder János államfő. A kinevezés 2021. január 
1-től 2025. december 31-ig szól. Prof. dr. Fábián 
Attila, aki már a Soproni Egyetem modellváltása, 
2020. augusztus 1. óta általános rektorhelyettes-
ként vezette az intézményt, január 13-án vette át 
rektori megbízólevelét dr. Palkovics László inno-
vációs és technológiai miniszter jelenlétében a 
Sándor-palota Tükörtermében. 
FOTÓ: MTI – BRUZÁK NOÉMI 

REKTORI KINEVEZÉS

Tehetségpont 
A Nemzeti Tehetségsegítő Ta-
nács pozitívan bírálta el a pá-
lyázatát, így a Soproni Szé-
chenyi István Gimnázium 
megkapta a Regisztrált Tehet-
ségpont címet. Az elismerés 
lehetőséget nyújt arra, hogy a 
tehetséggondozó munkát még 
magasabb szinten lássák el.
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Fekete himlő
Érdekes, hogy most egy olyan betegségről írok, ami Önt (vagy 
engem) sem veszélyeztet. Ha valami borzalmas rossz állapotban 
a bárányhimlőhöz hasonló bőrjelenségekkel fordulna hozzám, az 
biztosan nem fekete himlő. Bár ez a vírusbetegség alapjaiban na-
gyon gyakran halált okoz(ott), gyorsan fertőz(ött), Ön (vagy én) 
ebben a betegségben biztosan nem fogunk meghalni, hisz meg 
sem fertőződhetünk. Ha Ön (mint én) a 70-es évek előtt szüle-
tett, akkor a felkarján van egy többé-kevésbé látható, kissé be-
húzódott heges bőrfelület. 
Ennek oka, hogy Ön (mint én) kapott még himlő elleni oltást. 
Annak a szisztematikusan folytatott oltásnak köszönhetően a fe-
kete himlő megszűnt, eltűnt a Föld betegségeinek térképéről. 
A kórokozó pedig csak néhány jól őrzött kutatólaboratóriumban 
tenyészik. Ilyesmikre (is) képes a tudomány… 

Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Főzött a japán császárnak
SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK – Gálos István mesterszakács

PLUZSIK TAMÁS

„ Sopron, te  lelkünk éltető láng! Hű 
őr az ősi végeken” – hangzanak Sar-
kady Sándor sorai a város himnuszá-
ban. Vallják ezt azok, akik már nem-

zedékek óta itt élnek, és azok is, akik elszakadtak 
 Soprontól.
Gálos  István Venesz-díjas mes-
terszakács eredetileg villany-
szerelőnek készült, de szív-
zöreje miatt más szakmát 
javasoltak neki. Az egykori Gu-
lyás vendéglő vezetője, Vas-
vári József irányította őt arra 
az életpályára, melyen később 
nemzetközi sikereket is elért. A 
Fenyves Szállóból indult, mint 
mondja, sokat köszönhet kiváló 
tanárainak, elsősorban Burián 
Györgyné Edit néninek és Vrá-
nich Istvánnak. Egyik alapító 
tagja, majd elnöke volt a Sopro-
ni Szakácsklubnak, főzött gála-
vacsorát a japán császárnak és 
Göncz Árpád köztársasági el-
nöknek, csapattagként érmes 
volt a luxemburgi szakács-vi-
lágbajnokságon, majd a bázeli 
Európa-bajnokságon a Soproni 
Szakácsklub csapatával arany-
érmesek lettek, így ők képvi-
selhették Magyarországot az 
erfurti szakácsolimpián, ahol 
ismét szép sikert értek el.

– Félig német, félig horvát 
származású apai felmenőim 
a mai Burgenlandból, Gálosból 
(Gols), illetve Sopronkeresz-
túrról (Deutschkreutz) szár-
maznak – kezdte Gálos István. 
– Nem néztem utána, de erős 
a gyanúm, hogy annak idején 
a Fertőhomokon élő és ott gaz-

dálkodó Gálos Vince nagyapám 
magyarosíthatta a családne-
vünket a rendkívül beszédes és 
egyúttal a család származási 
helyére is utaló Gálosra. Édes-
apám Fertőhomokon született, 
majd miután összeházasodtak 
édesanyámmal, Sopronba köl-
töztek, a Magyar utca 3-ba, ahol 
egy nagyon egészségtelen la-
kásban laktak, ezért az én szü-
letésemet követően a Nyugati 
majorba költöztek. Mindketten 
az állami gazdaságban helyez-
kedtek el, apám traktorosként 
dolgozott, édesanyám pedig 
az üzemi konyhán. Édesanyám 
családja generációkra vissza-
menőleg a Kisalföld északke-
leti, löszös–homokos perem-
vidékén, Ács településen élt. 
Szentmihályi István anyai nagy-
apám csendőr volt, nagy tekin-
télynek és egyúttal közmeg-
becsülésnek örvendett, sajnos 
fiatalon meghalt. Nagyanyám 
később újból férjhez ment, és 
utolsó gyermekét, édesanyám 
féltestvérét 51 éves korában 
hozta világra, ami manapság 

minden bizonnyal szenzációs 
újsághír lenne.

– A Nyugati majorban nőt-
tem fel – folytatta a nyugdí-
jas mesterszakács –, ami a ha-
tár közelsége miatt különleges 
hely volt. Belül voltunk a szi-
gorúan őrzött műszaki záron, 
iskolába egy lovaskocsi fu-
varozott bennünket. Reggel 
megérkezett Nagy Jenő bá-
csi a gumirádlival, majd irány 
a Táncsics major, ahol az ot-
tani gyerekek is csatlakoztak 
hozzánk, és így érkeztünk meg 
a Ferenczi János utcába. Dél-
után ugyanígy vissza, sokan 

még irigykedtek is ránk, fel-
felkéredzkedtek néha közénk, 
és egy darabig jöttek velünk. 
Inas koromban volt olyan eset, 
amikor este tízkor gyalog men-
tem haza, a műszaki zár kapu-
ja ilyenkor már zárva volt, nem 
tudtam mást tenni, mint ösz-
szeérintettem a drótokat, ami 
beriadóztatta az őrsöt. Csőre 
töltött géppisztollyal érkezett 
a járőr, aki ugyan kicsit mor-
cosan, de beengedett. Ma már 
mindez szinte meseszerű a fia-
taloknak, nekem jó iskola volt 
a későbbi életemhez: erőt és ki-
tartást adott.

Gálos István FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

CSALÁDI HÁTTÉR  1955-ben született Sopronban. Szülei az egykori Soproni Állami Gazdaságban 
dolgoztak. Felesége a Soproni Szőnyeggyárban volt textiltechnikus. Péter fiuk egy kommunikációs 
cég helyi kirendeltségének vezetője, Gábornak saját vendéglője van a Balfi utcában, Károly fodrász 
Budapesten, Aranka cukrász, Ilona pedig szakács.

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket január 27-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 járványhelyzet elmúltával – a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
December 16-i rejtvényünk megfejtése: „Minél meredekebb az út, annál édesebb a megérkezés.”. Szerencsés meg-
fejtőnk: Kiss Károly, Sopron, Kisfaludy utca.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Január 20–26. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig este 8 órá-
tól reg gel 8 óráig tart.

Január 20., 
szerda 

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

Január 21., 
csütörtök 

Király gyógyszertár  
Várkerület 114. 99/508–242

Január 22., 
péntek 

Korona gyógyszertár  
Várkerület 73. 99/505–865

Január 23., 
szombat 

Lövér gyógyszertár  
Béke u. 4. 99/329–921

Január 24.,  
vasárnap 

BENU Medicina gyógyszertár 
Erzsébet u. 6. 99/505–500

Január 25., 
hétfő 

Oroszlán gyógyszertár  
Várkerület 29. 99/524–005

Január 26., 
kedd 

Segítő Mária gyógyszertár 
Béke u. 13. 99/523–232
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HUMORSAROK
Szénási Ferenc (Széna) soproni karikaturis-
ta alkotásai hétről hétre.

RÖVIDEN

NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

Haladjon lépésenként! 
MADARÁSZ RÉKA

Talán a legnépszerűbb újévi foga-
dalmak közé tartozik az életmód-
váltás: a felesleges kilóktól való 
megszabadulás és természetesen a 
rendszeres testmozgás bevezetése a 
mindennapjainkba.
A tapasztalatok sajnos azt mutatják, hogy ezek 
a szépnek hangzó elhatározások csak ígéretek 
maradnak. Mit tehetünk annak érdekében, hogy 
véghez tudjuk vinni, amit eldöntöttünk?

– A sikertelenségnek többnyire két oka van 
– tudtuk meg Hodvogner Katalin dietetikus és 
személyi edzőtől. – Az egyik az, hogy az élet-
módváltást sokan büntetésként élik meg ko-
rábbi viselkedésükért, vagyis nem megfelelő 
a motivációjuk. Kudarchoz vezethet az is, hogy 
olyan új szokásokat szeretnének meghonosíta-
ni, amelyek teljesen eltérnek a régi életvitelük-
től, vagyis túl radikálisak ahhoz, hogy tartható-
ak legyenek.

Kati szerint rendkívül fontos mérlegelnünk, 
hogy az új szokások bevezetése veszteségekkel 
is fog járni, például a rendszeres edzések mel-
lett nem feltétlenül jut ugyanannyi időnk a ba-
rátainkra, mint korábban. Ha a veszteség–nye-
reség mérleg elkészítése után úgy határozunk, 
hogy mégsem változtatunk, akkor legalább tisz-
tán fogjuk látni ennek az okait, és értékelni tud-
juk a jelenlegi életmódunk előnyeit is.

– Ha valaki mégis a változtatás mellett dönt, 
lényeges, hogy legyenek konkrét és reális céljai 
– folytatta a szakember. – Haladjon lépésenként 
– mind a táplálkozási szokások megváltoztatá-
sában, mind pedig a mozgásban! Eleinte bőven 
elég heti két edzés, amit – ha tud tartani – ké-
sőbb felemelhet akár három–négyre is.

Mint mindenben, az új szokások bevezetésé-
ben is hihetetlenül fontos a tudatosság: tervez-
zük meg az étrendünket, és ennek megfelelően 
vásároljunk! Ne veszítsük el a lelkesedésünket 
még akkor sem, ha az eredmények egy idő után 
már nem lesznek annyira szembetűnőek, mint 
az elején voltak! A motiváció megőrzésében so-
kat segíthet egy edzőtárs vagy egy támogató 
szakember.

Hodvogner Katalin dietetikus, edző
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KÓCZÁN 
BÁLINT 

Óriási elis-
merésben 
részesült 

Varga Gábor, ugyanis 
triójával az öt évvel ez-
előtt kiadott Cool Jazz 
lemeze Az év albuma 
lett dzsesszkategóriá-
ban. Magyar kiadvány 
ilyen elismerést még 
nem nyert.

– Mit is takar ez Az év albu-
ma elismerés?

– A NativeDSD az ultra-
magas felbontású kiadványo-
kat összegyűjtő és terjesztő 
nemzetközi szervezet. Az év 
albuma díjat különböző ka-
tegóriákban ítélik oda, mi a 
dzsesszalbumok között dia-
dalmaskodtunk. Az elbírálás 
során a tartalmi és a formai, 
tehát a felvétel technikai mi-
nőségét is értékelik, így ez a 
díj nemcsak a zenekar kizáró-
lagos érdeme, hanem a hang-
mérnökön is múlik, így Dex-
ter neve a Hunnia Records 
részéről kihagyhatatlan.

– Milyen formátumban 
jelent meg az album?

– Ezek a felvételek termé-
szetesen elérhetőek hagyomá-
nyos CD, LP, illetve online le-
tölthető formában is, de ezen 
túl, akinek van lehetősége 

kihasználni, hozzájuthat az 
élő zenét legjobban megköze-
lítő DSD256 formátumhoz is.

– Hogy fogadtad a hírt?
– Már az is nagy meglepe-

tés volt, hogy egyáltalán je-
löltek, az első hely pedig ab-
szolút hihetetlen számomra. 
Azért tartom különösen fon-
tosnak és értékesnek, mert 
erről az elismerésről több 
ezer kilométerre döntenek, 
semmilyen ráhatása nincs 
senkinek, tehát ez egy orga-
nikus eredmény.

– Mit jelent ez a karrie-
redben?

– Valószínűleg renge-
teg lehetőség elérhetőbb 

közelségbe kerül. Nyilván 
most a pandémia kapcsán 
koncertmeghívásokra nem 
lehet számítani, de semmi 
nem tart örökké. Reméljük, 
hogy a zenei szcéna világszin-
tű normalizálódása után sok-
kal konkrétabban érzékelhető 
lesz egy ilyen siker hosszú tá-
vú hatása. Nem utolsó sorban 
a Varga Gábor Jazz Trio vagy 
Quartet neve olyan helyekre 
is eljut ahova egyébként szin-
te esélytelen lett volna.

– Mik a további tervek?
– Kihasználva ennek a si-

kernek a kedvező hozadékát, 
reményeink szerint még ja-
nuárban stúdióba vonulunk. 

Ebben a különleges helyzet-
ben elsősorban az online je-
lenlét és megjelenés az, ami-
re számíthatnak világszinten 
a zenei formációk. Úgy érez-
zük, hogy számunkra kivé-
teles lehetőség ez a nemzet-
közi publicitás a high end 
felvételek piacán. Mindentől 
függetlenül azért a legfonto-
sabb terv a jövőt illetően to-
vábbra is a minőségi zene al-
kotása és az abszolút alázat 
a zene kimeríthetetlen vég-
telenjével szemben, hiszen 
minden siker forrása a hang-
szer mögötti kitartó és szen-
vedélyes gyakorlás és a han-
gok szeretete.

A soproni dzsesszzenész  új, nemzetközi lehetőségek kapujában áll 

Varga Gáboré az év albuma

– A siker forrása a hangszer mögötti kitartó és szenvedélyes gyakorlás és a hangok szeretete 
– vallja Varga Gábor

Széchenyi: már próbálnak
Elkezdődtek a próbái a Széchenyi című történelmi drámának a 
Soproni Petőfi Színházban. A járványhelyzet miatt azt még nem 
tudni, hogy a közönség mikor láthatja az előadást, de az alkotó-
gárda február végére szeretne elkészülni a produkcióval. A stá-
bot az első próbán Pataki András, a színházat működtető Pro 
Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezetője köszöntötte, aki el-
mondta: Széchenyi István a város első díszpolgára, élete, sorsa 
összefonódott a településsel, a térséggel. Az elmúlt évek mű-
sorpolitikai törekvéseit tovább erősíti üzenetként az, hogy egy 
történelmi korszakot és egy emberi sorsot több irányból meg-
mutató izgalmas darabot választottak. Csiszár Imre Kossuth- és 
Jászai-díjas, kiváló és érdemes művész, az előadás rendezője 
részletes elemzést tartott. Kiemelte: Németh László 1946-ban 
írta ezt a művét, beszélt a dráma keletkezésének történetéről, 
Széchenyi Istvánról, életéről, sorsáról. 
A produkció címszereplője Széles Tamás színművész, aki elő-
ször játszik a soproni teátrumában.


