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Mézédes soproni borok
Sopron változatos és gazdag történelme sokakat érdekel – új sorozatunkban a különböző városrészek kialakulásáról, elnevezéséről, érdekes históriáiról írunk. Elsőként feltárul-
nak a belváros titkai, melynek arculata az 1676-os nagy tűzvész után alakult ki. A Fő teret az 1379-es Első telekkönyben még Placzként említették. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Tavaly elmaradt az igazi tél

Őseink tisztelete

Balogh Eszter a Szent 
Mihály-templomban lé-
vő szentély ólomüveg 
ablakainak elkészíté-
séért immár negye-
dik alkalommal kapta 
meg a Magyar Kézmű-
ves Remek díjat. Hampl 
Márton asztalos pedig 
egy fakenu megépíté-
sért először részesült a 
rangos elismerésben. 
Az országos pályáza-
tot idén 18. alkalommal 
hirdette meg a Magyar 
Kereskedelmi és 
Iparkamara. 2
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A tavalyi esztendő volt a harmadik legmelegebb az elmúlt másfél évszázadban. 2020 
különös időjárási „kilengéseit” válogattuk össze. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: FILEP ISTVÁN

A hősök előtti tisztelet – ennek a szellemében állnak dísz-
őrséget a jeles ünnepek alkalmából a Honvéd Hagyo-
mányőrző Egyesület soproni tagozatának tagjai.

Újabb 
remekek

5

Sopron Basket: veretlenül  
az Euroligában

A nemzetközi po-
rondon is fan-
tasztikus teljesít-
ményt nyújt idén 
a Sopron Basket 
– az Euroliga cso-
portmérkőzésein 
sorra diadalmas-
kodott a női ko-
sárlabdacsapat. 
FOTÓ: FIBA.COM

Kései szüretet tartottak a Soproni borvidéken. FOTÓ: RIBA SZABOLCS 

Belvárosi emlékek útján



2021. január 27.2 Soproni Téma 10. évfolyam Panoráma

Ne legyünk naivak!
CZETIN ZOLTÁN 

Senki ne vegyen ki úgy 
albérletet, és legfőképp 
ne fizessen érte, hogy 
nem nézte meg! Ez a leg-
főbb tanulsága annak 
a két esetnek, amely a 
közelmúltban történt 
Sopronban. 

Albérletet kivenni mindig jár 
némi kockázattal: a tulajdo-
nos félti az értékeit, a bérlő 
pedig attól tart, hogy példá-
ul nem kapja vissza a kauci-
ót. Éppen ezért azt javasolják 
a szakemberek, hogy mindig 
kössenek szerződést a felek, 
amelyben pontosan rögzítik 
a megállapodást. 

– A közelmúltban kétszer 
is arról kaptunk bejelentést, 
hogy egy nem létező lakásért 
kért kauciót, majd a pénzzel 
eltűnt egy ismeretlen – kezd-
te Babelláné Lukács Katalin, 
a Soproni Rendőrkapitány-
ság őrnagya, kiemelt bűn-
megelőzési főelőadó. – Úgy 
indult, hogy az elkövető fel-
töltötte az egyik legnépsze-
rűbb internetes hirdetési ol-
dalra egy garzonlakás képeit, 
az ingatlant havi 80 ezer fo-

rintért kínálta. Az érdeklődő-
nek először azt mondta, hogy 
valószínűleg kiadják másnak, 
majd utóbb jelentkezett, hogy 
mégsem sikerült megállapod-
niuk, ezért ha még szeretné 
a lakást, akkor gyorsan lépjen. 
Az egyik károsított 80, a másik 
160 ezer forint kauciót utalt el 
anélkül, hogy megnézte vol-
na a lakást. Persze később, 
a helyszíni találkozón már 
nem volt ott a hirdető, illet-
ve a megadott címen kiadó la-
kást sem találtak a sértettek. 

A szakember szerint fontos 
tanulság, hogy látatlanba ne 
vegyünk ki albérletet. Köny-
nyen előfordulhat ugyanis, 
hogy amiért fizettünk, az kö-
szönőviszonyban sincs a fo-
tókkal, vagy egyáltalán nem 
is létezik… A szerződések ese-
tében a közjegyző által hite-
lesített a legbiztonságosabb 
megoldás, de ha magunk le-
töltünk egy sablont az inter-
netről, amelyen szerepelnek 
mind a két fél adatai, a leg-
többször az is elegendő. Fon-
tos tipp: győződjön meg ar-
ról, hogy valós adatokat ír-e 
le a másik fél, hasonlítsa ösz-
sze a szerződésen szereplő cí-
met, születési dátumot az iga-
zolványában lévővel! 

RENDŐRSÉGI  sorozat

PLUZSIK TAMÁS

A másfél évszázadnyi 
török uralom mérle-
gét megvonva kevés 
magyar település di-
csekedhet azzal, hogy 
soha nem tűzték ki a 
félholdas török zász-
lót a várormára. Sopron 
ilyen. Ma viszont török 
zászlót lenget a szél a 
belvárosban... 

A zászló nem díszlet, még 
csak nem is egy történelmi 
film forgatásának kelléke, ha-
nem azt jelzi, hogy az Új utcá-
ban lévő Hotel Palatinusban 
működik a Török Köztársaság 
Tiszteletbeli Főkonzulátusa. 
A soproni születésű Molnár 
Balázs okleveles közgazdász, 
üzletember 2019 óta látja el 
ennek az ezerarcú, a magyar 
történelemben meghatározó 
szerepet játszó országnak a 
tiszteletbeli főkonzuli teen-
dőit. Mellette a Sopron Basket 
klubmenedzsere, a Soproni 
Darazsak Sportakadémiának 
pedig az ügyvezetője.

– Ki kérte fel erre a meg-
tisztelő feladatra?

– Úgy a sportban, mint a 
saját üzleti vállalkozásaim-
ban több török kapcsolatom 
volt, és van jelenleg is. Gyak-
ran és sokfelé jártam Török-
országban, két alkalommal 
miniszterelnöki látogatá-
sokkal egybekötött üzleti de-
legáció tagjaként is, nyilván 
ez kelthette fel a figyelmet a 
személyem iránt. Egy üzle-
ti partnerem, barátom révén 

találkoztam Hasan Kemal 
Gür nagykövet úrral, lénye-
gében ő kért fel erre a tiszt-
ségre, amire azonnal nem 
mondtam igent. Többen is 
megerősítettek abban, hogy 
vállaljam el, ez egy megtisz-
telő, teljesen politikamentes, 
inkább kulturális, gazdasá-
gi együttműködést igény-
lő feladat, úgyhogy végül 
elfogadtam. 

– Milyen feladatai van-
nak egy tiszteletbeli fő-
konzulnak?

– A gazdasági, kulturális, 
sport- és turisztikai kapcso-
latok ápolása mellett az én 
feladatom a nyugat-dunántú-
li régióban a konzuli ügyek 
ellátása, ami igen változatos. 
A napokban például egy sop-
roni hölgy fordult hozzám 
segítségért, török férjével 
ugyanis Törökországban lesz 
az esküvőjük, és a hivatalos 
iratok elintézésében segéd-
keztem neki. A közelmúltban 
például egy török kamionso-
főr került bajba, ugyanis a ha-
táron váratlanul utasok kerül-
tek elő a kamionja rakteréből. 
Hivatalos tolmácsot kellett 
biztosítanom, valamint a 
nagykövetség tőlem kért pon-
tos tájékoztatást az ügyről.

– A török nyelvet valami-
lyen szinten beszéli?

– A tiszteletbeli főkonzu-
lokat jellemzően a fogadó or-
szág állampolgárai közül vá-
lasztják ki, és nem előfeltétel a 
képviselt ország nyelvének is-
merete. Természetesen alap-
dolgokat tudok törökül, de 
adott esetben rendelkezésem-
re áll egy anyanyelvi tolmács, 
egyébként pedig a követséggel 
angolul kommunikálunk.

Izgalmas kihívások  – Molnár Balázs 2019 óta tiszteletbeli török főkonzul

Török zászló a belvárosban

Molnár Balázs feladatai elsősorban kulturális, gazdasági 
együttműködést igényelnek. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Balogh Eszter a soproni Szent Mihály-templomban lévő szen-
tély ólomüveg ablakainak elkészítéséért immár negyedik al-
kalommal kapta meg a Magyar Kézműves Remek díjat. Hampl 
Márton asztalos pedig egy fakenu megépítéséért először része-

sült a rangos országos elismerésben.

Idén 18. alkalommal hirdette 
meg a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara a Magyar Kéz-
műves Remek című országos 

pályázatát. A beérkezett 101 
pályamű közül kettő soproni 
szakember alkotása is elnyer-
te a rangos díjat.

DÍJ AZ ÓLOMÜVEG 
 ABLAKOKÉRT
Balogh Eszter a Szent Mihály-
templomban lévő szentély 
ólomüveg ablakainak elké-
szítéséért immáron negyedik 
alkalommal kapta meg a Ma-
gyar Kézműves Remek címet.

– A pályafutásom első je-
lentős munkája volt a három 
darab tíz méter magas és egy 
méter széles ólomüveg ablak 
elkészítése – emlékezett visz-
sza a kezdetekre Balogh Esz-
ter. –  A néhai Dávid Ferenc 
művészettörténész felügye-
lete mellett végeztem a mai 
szememmel nézve már hihe-
tetlen teljesítmények számító 
restaurációt. A II. világhábo-
rú során a templomot bomba-
támadás érte, és csaknem tel-
jesen odavesztek az ablakok. 
A munkában a Soproni Mú-
zeum is segítségemre volt, 
ugyanis rendelkezésemre bo-
csátották Diebold Károly 1941-
ben készült fotóját, amelyen 
egyben volt látható a szen-
tély ablaka. A szakmai pálya-
futásom fontos eleme volt ez 
a munka. Emlékszem, kicsit 
remegett is a kezem, ugyan-
is a XIX. században Storno 
Ferenc tervei alapján Gruber 

Alajos soproni üvegesmester 
végezte el az ólomüveg abla-
kok felújítását.

HAMPL MÁRTON  
KENUJÁVAL NYERT 
– Öt évvel ezelőtt kezdtem 
komolyabban foglalkozni a 
faiparral, idő közben kita-
nultam az asztalos szakmát 
– mondta lapunknak Hampl 
Márton. – A tanulás során 

sokat dolgoztam együtt fa-
iparos kollégákkal, igyekez-
tem számos szakmai fogást 
minél jobban elsajátítani. 
Már akkor éreztem, hogy a 
napi munkák – konyhabú-
torok, asztalok, gardróbok 
– elkészítése mellett valami 
egyedit is alkothatnék. Egy-
szer csak jött egy ötlet: miért 
ne építhetnék egy igazi, fá-
ból készült kenut. Beleástam 

magam a szakirodalomba, és 
a meglévő terveket átdolgoz-
va építettem meg a mai napig 
is használatban lévő, lécekből 
összeállított kenut. Ennek kü-
lönlegessége, hogy a tisztán 
műanyagból készült társai-
val ellentétben a hajótest egy 
üvegszállal erősített hat mil-
liméter falvastagságú erdei-
fenyő vázból áll. Így rendkí-
vül könnyű.

18. alkalommal  hirdették meg a pályázatot, amelyen 38 alkotót díjaztak

Újabb kézműves remekek

Balogh Eszter jelenleg a vámosszabadi templom, valamint a soproni Zettl–Langer-ház ólom-
üveg ablakainak restaurálásán dolgozik. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

Hampl Márton öt évvel ezelőtt váltott. Kitanulta az asztalos 
szakmát, és törekszik rá, hogy egyedi darabokat készítsen.
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HUSZÁR JUDIT

Újabb nemzetközi el-
ismerést nyert a Ho-
tel Wollner. A soproni 
szálloda a korábbi 
években többször is 
felkerült a TripAdvi-
sor top 10-es listájára, 
most pedig egy másik 
nemzetközi szállásköz-
vetítő portál, a Travel-
myth díjazta. 

Bár az étteremben most is 
friss virág és csillogó teríték 
van az asztalokon, de minden-
hol furcsa a csend – a Hotel 
Wollnerben is nagyon várják 
már a vendégeket. A szálloda 
tavaly tavasz óta összesen hat 
hónapja „lakatlan”. – Az üz-
leti vendégeket tudjuk fogad-
ni, ezért is vagyunk nyitva, 
várjuk, hogy megcsörrenjen 
a telefon – mondta lapunk-
nak Kis Józsefné hotelmene-
dzser. – Idén kezdtük a 21. sze-
zonunkat, összeszámoltuk: 
több mint 100 ezer vendéget 
fogadtunk az elmúlt években, 
akiknek a nyolcvanöt százalé-
ka külföldi volt. 

A tavalyi év és a korona-
vírus viszont rengeteg dol-
got megváltoztatott. A tava-
szi tilalom után nyáron már 
jöhettek a vendégek, és jöttek 
is – az elmúlt évtized legjobb 
augusztusa volt a 2020-as. 
Ezúttal viszont csak magya-
rok szálltak meg a belvárosi 
hotelben, akiknek döntő több-
sége SZÉP kártyával fizetett. 

– A mostani nehéz, csen-
des időszakban különösen 

jólesett nekünk a Travelmyth 
díja – folytatta Kis Józsefné. 
– A szállásközvetítő portál a 
vendégek véleményei alap-
ján összesíti és értékeli a ho-
teleket. A Hotel Wollner nyolc 
kategóriában is a legjobbnak 
bizonyult Sopronban. Ez re-
ményt, illetve erőt ad a további 
munkánkhoz. Fontos szerin-
tem, hogy az ilyen elismerések 
nemcsak egy hotel jó hírét nö-
velik, hanem az egész városét. 

Mint arról lapunkban be-
számoltunk (A legjobb tíz-
ben, Soproni Téma, 2018. 
február 7.), a Hotel Wollner 
a magyarországi kisméretű 
szállodák között ötször fel-
került a TripAdvisor top 10-
es listájára. A vendégek ak-
kor és most is értékelték a 
kiváló elhelyezkedését, a ké-
nyelmes és stílusos berende-
zést, a személyzet figyelmét, 
a tisztaságot. 

Újabb nemzetközi díj  – a Hotel Wollnerben is várják a vendégeket 

Rangos külföldi elismerés

Kis Józsefné szerint a hotelük elismerése az egész város jó hírét növeli. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

MUNKATÁRSUNKTÓL

Sopron változatos és gazdag történelme sokakat 
érdekel – új sorozatunkban a különböző város-
részek kialakulásáról, elnevezéséről, érdekes 
históriáiról írunk. Elsőként feltárulnak a belvá-
ros titkai. 

A soproni belváros mai arcula-
ta az 1676-os nagy tűzvész után 
alakult ki. A belső városfal ál-
tal határolt területet sokan té-
vesen óvárosnak nevezik. Mint 
a középkori városokba általá-
ban, Sopron belvárosába is 
a várfalat megszakító kapu-
kon keresztül lehetett bejut-
ni. A XVIII. század végéig csak 
két főbejárata volt: az Előkapu 
és a Hátsókapu. Az első nem 

középkori eredetű kijárata 
1783-ban, a mai evangélikus 
templom építésekor jött létre. 
A templom mögött ugyanis be-
omlott a városfal, a törmeléket 
pedig a vizesárokba hordták. 
A XVIII. században a közép-
kori eredetű városfalaknak a 
hadviselés fejlődése miatt már 
nem volt védelmi jelentőségük, 
és sokszor a város polgároso-
dásának gátjává váltak. Ezért 

bontották el 1869-ben, a kaszi-
nó építésekor a Templom utca 
– Liszt Ferenc utca sarkán állt 
olaszbástyát is. Azonban a vá-
rosfalak nagyobb részét Sop-
ronban szerencsére inkább 
beépítették, mint elbontották, 
így jött létre a Várkerület belső 
házsora, mögötte pedig meg-
maradt a városfal.

A soproni belváros műem-
lékekben az egyik leggazda-
gabb Magyarországon, az itt 
található utca- és térelneve-
zések középkori eredetűek. 
Talán kevésbé ismert az Új ut-
ca, más néven Zsidó utca elne-
vezése. Első neve onnan ered, 
hogy ezt az utcát viszony-
lag későn, a szomszédos ut-
cák telkeinek megosztásával, 

újonnan alakították ki. Másik 
elnevezése arra utal, hogy az 
utcában jórészt zsidók laktak 
az 1526-os kiűzésükig. A sop-
roniak számára az ország leg-
szebb terének tartott Fő teret 
az 1379-es Első telekkönyv-
ben még Placzként említették. 
1525-ben II. Lajos már oklevél-
ben tiltotta meg a Patikaház 
lebontását, innen datálhatjuk 
a magyar műemlékvédelem 
megszületését. A tér szerke-
zetében jelentős változást ho-
zott a mai városháza megépí-
tése a XIX. század végén. 

Az írás elkészítésben köz-
reműködött dr. Krisch András, 
a Soproni Evangélikus Gyűjte-
mények vezetője.

Bemutatjuk a városrészeket  – amikor a Fő tér Placz volt 

Belvárosi emlékek útján

A soproni belváros műemlékekben az egyik leggazdagabb Magyarországon – ezért is népszerű turistacélpont. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

ARATÓ CSABA: 
Itt élek harminc éve, és úgy 
vélem, sikerült jól megismer-
nem Sopron gazdag történe-
tét. A legjobban sétálva lehet 
felfedezi a város, a belváros 
értékeit. Számos emléktábla, 
felirat mutatja, hogy miről hí-
res az adott épület, vagy ép-
pen ki lakott, dolgozott ott. 
Amikor erre lehetőség volt, 
még egy városismereti sétán 
is részt vettem.

KÖKÉNY TIBOR:
Azt gondolom, az átlagosnál 
jobban ismerem Sopront, és 
tudom a múltját. Mindig is 
érdekelt a város történelme, 
számos könyvet, leírást is be-
szereztem az elmúlt évtize-
dekben. Különösen érdekel a 
régi, de mára már sajnos el-
pusztult épületek története, 
miként az is, hogy ki, hol la-
kott. Emlékekből kifogyhatat-
lan a város.

TAR SZABOLCS: 
Átutazóban vagyok most a vá-
rosban, ugyanis Bécsben dol-
gozom. Sopronban azonban 
élnek rokonaim, és a barát-
nőmmel rendszeresen felke-
ressük őket. Gyakran sétálunk 
a belvárosban, a Várkerületen. 
A természetben is szeretünk 
lenni, így kedvelt helyünk a 
Fertő tó és környéke, valamint 
a soproni erdő.

VARGA SZILVIA:
Tíz éve költöztem a városba, 
szeretek itt lakni. A szépen 
felújított belváros műemlé-
kekben gazdag. Szeretem fel-
fedezni az egyes, néhol eldu-
gott átjárókat, az épületeket 
összekötő folyosókat. A várost 
körbeölelő erdők is számos ér-
dekességet tartogatnak. Sze-
rintem fontos, hogy az ember 
tisztában legyen lakhelyének 
múltjával.

Ismeri a város történetét?

KORONAVÍRUS  aktuális
Kétmillió orosz vakcina
Várhatóan lesz védettséget igazoló okirat vagy plasztikkártya 
február közepétől – közölte Gulyás Gergely a Kormányinfón. 
Mindenki kap egy plasztikkártyát, amelyen szerepel, ha meg-
gyógyult a betegségből vagy beoltották. – A védettség kétfé-
leképpen alakulhat ki, vagy valaki beteg volt és meggyógyult, 
és ennek folytán – ugyan itt van orvostudományi vita –, de fél 
évig, háromnegyed évig, egy évig védettséget élvez, a másik 
lehetőség pedig, hogy már beoltották. Az ő esetükben példá-
ul majd az este nyolc óra utáni kijárási tilalom fenntartásának 
semmilyen észszerű indoka nincs és nem lesz – hangsúlyozta 
Gulyás Gergely.

Egymillió ember beoltásához elegendő, kétmillió adag ko-
ronavírus elleni vakcinát vásárolt Magyarország Oroszország-
tól – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisz-
ter, amikor pénteken Moszkvában orosz kollégájával, Szergej 
Lavrovval találkozott.

Közölte, hogy az oltóanyag három ütemben érkezik majd: 
februárban 300 ezer, márciusban félmillió, áprilisban pedig 
200 ezer ember beoltásához elegendő mennyiségben.

– Emberéletek múlnak a vakcinán, és minden élet számít, 
ezért fontos, hogy minél több vakcina legyen Magyarországon 
– mondta Orbán Viktor a Kossuth rádióban.

A miniszterelnök hangsúlyozta: nem tudják addig felolda-
ni a korlátozásokat, amíg nincs tömeges oltás, a második hul-
lám „magasra csapott”, nagy erőket kellett mozgósítani, hogy 
megfékezzék.

Segítség a vállalkozóknak
Csaknem 30 milliárd forintot ítéltek meg eddig a vállalkozások in-
dítását segítő programban – tájékoztatott az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium. Már több mint 8000-en igényeltek tőke-
támogatást a fiatalok és álláskeresők vállalkozóvá válását segítő 
programban, mintegy 19 milliárd forintot pedig már ki is fizettek. 
A kérelmeket január 31-ig lehet benyújtani.



Városi hírek 2021. január 27.4 Soproni Téma 10. évfolyam 

BERTHA ÁGNES

Százéves évfordulót ül idén Sopron: 
az 1921. december 14–16-i népszava-
záson a város Magyarországra vok-
solt. A 60. évfordulón is harangzúgás 

emlékezett arra, hogy magyarok maradtunk.

A népszavazás kapcsán szá-
mos történet kering a vá-
rosban, Szalay Csaba tanár, 
idegenforgalmi szakember 
Friedrich Kari bácsitól hal-
lotta az alábbi anekdotát. 
A Templom utcai Esterházy-
palotában számolták a szava-
zatokat. 16-án a kapualjban az 
emberek izgatottan várták az 
eredményt. Este 7 óra felé ki-
szivárgott, hogy Sopron ma-
gyar maradt! Ezt meghallva az 
evangélikus templom ott vára-
kozó harangozója szaladt, és 

megszólaltatta a legnagyobb 
harangot, amit perceken be-
lül a város összes harangja 
követett. Amikor Bécsből te-
lefonon érdeklődtek az ered-
ményről, az olasz Ferrario 
tábornok a mikrofont az ab-
lakon kitartva közvetítette a 
harangzúgást: – Uraim, a sop-
roni magyar harangok megad-
ják a választ. 

– A népszavazás 60. év-
fordulóján – amely akkor 
még nem volt „hivatalos” 
ünnep – megkerestem az 

evangélikus egyház egyik elöl-
járóját, és megkértem, hogy 
december 16-án este 7 órakor 
indítsa el a harangokat – em-
lékezett vissza Szalay Csaba. 
– A városplébániától ugyan-
ezt kértem, azzal a kiegészí-
téssel, hogy figyeljék az evan-
gélikus harangokat, és utána 
kezdjenek. Több évtizednyi 
hallgatás után, 1981-ben em-
lékeztettek a harangok újból 
őseink bátor döntésére: Sop-
ron magyar maradt!

– A 80-as évek végéig hiva-
talos körökben nem volt téma 
a soproni népszavazás – tette 
hozzá a 40 évvel ezelőtt tör-
téntekhez Szalay Csaba. 
– Fried rich Kari bácsi és „ta-
nítványai” városnéző séták 
során mindig megemlékeztek 
erről a sorsdöntő eseményről. 
A 90-es évektől kezdett a vá-
ros december 14-én megemlé-
kezni a népszavazásról.

Szalay Csaba diákként né-
hány barátjával mindenszen-
tekkor gyertyát gyújtott az 
ágfalvi csata halottjainak sír-
jánál a Szent Mihály-temető-
ben. – Leróttuk tiszteletünket 

a hősök előtt, akik rést ütöt-
tek a trianoni békeszerződé-
sen: a népfelkelők győzelme 
hozzájárult a népszavazás 
sikeréhez.

Az 1981-es emlékharan-
gozás nem teremtett ha-
gyományt sem az evan-
gélikus, sem a katolikus 
templomokban.

– Az evangélikus temp-
lom négy harangjának egyi-
ke a Hűségharang, amit ma is 
rendszeresen használ a gyü-
lekezet – fűzte hozzá Tóth 
Károly evangélikus lelkész. 
– Kifejezetten a népszava-
zásra utaló emlékharango-
zást nem szoktunk tartani, 
de nem zárjuk ki ennek a le-
hetőségét. Főleg mivel a sop-
roni evangélikus gyülekezet 
szorosan kötődik a népszava-
záshoz: a lelkészek is propa-
gálták, hogy a németajkúak is 
– az evangélikusok többsége 
– Magyarország mellett tegye 
le a voksát 1921-ben. Sőt, 1922. 
január 1-jén – a népszavazás 
eredménye után – templo-
munkban tartották az ünne-
pi istentiszteletet. 

HŰSÉGHARANG:  Az evangélikus templom négy harangját 1864-
ben szentelték fel – ekkor készült el a torony is. Az I. világháború 
alatt három harangot rekviráltak, csak a Hűségharang élte túl, me-
lyet Seltenhofer Frigyes műhelyében öntöttek 1863-ban. A népsza-
vazás győzelmét ez a harang hirdette, innen ered a neve.

Miután az 1921-es népszavazás eredménye kiderült, az evangé-
likus templom ott várakozó harangozója szaladt, és megszó-
laltatta a Hűségharangot. FOTÓK: FILEP ISTVÁN
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CENTENÁRIUMA

Közelítő tél 
Szeret fényképezni, és szívesen megmutatná alkotásait? Itt 
a lehetőség! A Soproni Téma pályázatot hirdet – keressük a 
hónap fotóját! 
Egy jelentkező maximum kettő, színes, legalább 3000  pixel 
szélességű képpel nevezhet, a fotókat jpg formátumban 
várjuk. A beküldött képek közül kiválasztjuk az általunk 
legjobbnak ítélt fényképet, amelyet a Soproni Téma feb-
ruár 10-i számában közlünk, de valamennyi nevező alkotá-
sát megtekinthetik honlapunkon, a www.sopronitema.
hu-n. Januári felhívásunk témája: KÖZELÍTŐ TÉL. A fény-
képeket február 3-ig várjuk e-mailben a szerkesztoseg@ 
sopronitema.hu címre. 

A HÓNAP FOTÓJA  – pályázat

FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: MTI – VARGA GYÖRGY

Bezzegh László professzor szobra
Dr. Bezzegh László professzor 
a dél-erdélyi Lugoson (Lugoj) 
született 1917-ben. Szombat-
helyen érettségizett, majd a 
József nádor Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem Sop-
roni Erdőmérnöki Karának hall-
gatója lett. Saját szavaival élve 
„élt-halt a repülésért”, ezért 
harmadéves korában a katonai 
sorozást követően bevonult 
a légierőkhöz, majd az újonc-
kiképzést követően bombázó 
továbbképzésre jelentkezett. 
1941-ben leszerelt és repülő-
gépvezető-oktató lett a Ma-
gyar Aero Szövetségnél. 1944 
őszén ismét behívták katonai 
szolgálatra, majd nyugatra irá-
nyították, de ő az alakulattól 
dezertált, és Sopronban ma-
radt. Édesapja, Bezzegh Gyu-
la, ekkor a Széchenyi-gimnázi-

umban földrajz–természetrajz 
tanár volt. Bezzegh László 1946 
őszétől folytatta egyetemi ta-
nulmányait, 1948 márciusában 
kapta kézhez erdőmérnöki ok-
levelét. Változatos életpályá-
ja során dolgozott a Honvéd 
Térképészeti Intézetben, ok-

tatott a Műszaki Egyetem Had-
mérnöki Karán, a Magyar Opti-
kai Művekben pedig geodéziai 
műszerek tervezésével foglal-
kozott, ezen tevékenységéért 
1960-ban Kossuth-díjjal tün-
tették ki. 1963 szeptemberétől 
az Erdészeti és Faipari Egye-
tem Földméréstani Tanszé-
kén előbb docensként, majd 
1979-es nyugdíjazásáig tan-
székvezető egyetemi tanár-
ként dolgozott. 1990-ben vét-
len utasként közúti baleset 
áldozata lett. Bezzegh profesz-
szor kiváló előadó volt, szeret-
te a diákságot, professzorként 
is tisztelte és ápolta a diákha-
gyományokat, e sorok írójának 
a legkedvesebb egyetemi pro-
fesszora volt. 
Fotó és szöveg:  
Pluzsik Tamás

LÁTTA MÁR? – épületek, szobrok, műemlékek

Hegedüs István mesterszakács emlékezete
Életének 62. évében hosszan tartó betegség után elhunyt He-
gedüs István mesterszakács, szakoktató. A sokak által tisz-
telt és szeretett szakember a Danubius Hotels Szakképző Is-
kolában számos tanítványát avatta be szakmája rejtelmeibe. 
Több alkalommal képviselte Sopront, illetve hazánkat Európa- 
és világszerte. A Soproni Szakács Klub alapításában is orosz-
lánrészt vállalt. Nagyszabású fogadások színvonalát emelte 
kiemelkedő szakmai tudásával: hidegtálai a városban foga-
lommá váltak. 2008-ban Sopronért Emlékéremmel ismerték el 
magas színvonalú szakmai munkáját. Sokan csak a „tévé séfje-
ként” emlegették, hiszen a helyi televíziókban közel egy évti-
zeden át adott főzési tippeket, készített az adott évszakhoz il-
lő finom ételeket. Hitt abban, hogy a jól elkészített étkeknek 
lelkük és gyógyító erejük van. Tudását közkinccsé tette egy 
egészséges ételek receptjeit tartalmazó könyv formájában is. 
Aki valaha járt a bánfalvi lángosházban, rögtön a szívébe zár-
ta a mindig derűs Hegedüs Istvánt. Csodaszép útravalót adott 
gyermekeinek, unokáinak. Nyugodjon békében!

Soproni Egyetem: marad a távoktatás
– A felsőoktatási intézményekben a következő 
félévben is érvényben marad a távoktatás – je-
lentette be az elmúlt héten Gulyás Gergely Mi-
niszterelnökséget vezető miniszter.

Az online oktatás a Soproni Egyetem vala-
mennyi hallgatóját, mintegy 2800 diákot érint 
– tudta meg lapunk Katona Györgytől, az egye-
tem oktatási rektorhelyettesétől. – Korábban 
is számoltunk azzal, hogy az új félév távok-
tatásban kezdődik. Oktatóink úgy készülnek, 
hogy amint az lehetséges lesz a szemesz-
ter folyamán, törés nélkül át tudjunk állni je-
lenléti oktatásra. A külső helyszíneken a jár-
ványügyi szabályok betartása mellett zajlanak 
a gyakorlatok. 

Katona György hozzátette: az első félév ta-
pasztalatai alapján elmondható: hasznos volt 
a hallgatók számára – elsősorban az elsőéve-
seknek –, hogy a szemeszter elején részt vettek 
jelenléti oktatásban. Így könnyebb volt az átál-
lás az online rendszerre.

Civitas fidelissima:  a népszavazásról hivatalosan a 80-as évek végéig alig beszéltek

Harang zengte a hűséget
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Szellemiségében és építészetileg is telje-
sen megújul a Széchenyi-kastély Nagycenken. 
A mintegy 2,9 milliárd forintos beruházás alapkö-
vét múlt pénteken tették le.

Szimbolikus időpontban, a 
magyar kultúra napján tették 
le a Széchenyi-kastély fejlesz-
tésének alapkövét. Az emble-
matikus nagycenki épület a 
Nemzeti Kastélyprogram és 
a Nemzeti Várprogram kere-
tében újul meg mintegy 2,9 
milliárd forintból. A felújítás 
után az úgynevezett Öreg-
kastélyban mutatják be a 
Széchenyi-család gazdag és 
országépítő életművét. A Szé-
chenyi-szárnyban pedig a gróf 
életét ismerheti meg a közön-
ség. Megújulnak a 85-ös főút 
melletti bejáratnál lévő Pan-
dúrházak, valamint a kastély 

barokk kertje is. A munkála-
tok már elkezdődtek, várható-
an 2022 őszére fejeződnek be. 

Az alapkőletételen Vi-
rág Zsolt miniszteri biztos 
kiemelte: a kormány célja, 
hogy ne csak az épület újuljon 
meg, hanem egyfajta szellemi 

rehabilitáció is megvalósul-
jon. Mivel a műemlékegyüttes 
nemzeti emlékhely, így a jövő-
ben az ország összes általános 
iskolása szervezett formában 
ellátogathat ide.

– Szeretnénk elérni, hogy 
a felújítás után a kastély nem-
zeti zarándokhellyé váljon 
– mondta Glázer Tamás, a 
Nemzeti Örökségvédelmi Fej-
lesztési Nonprofit Kft. ügyve-
zető igazgatója.

Barcza Attila, Sopron és 
térsége országgyűlési képvise-
lője hangsúlyozta, a Sopron- és 

Fertő-térség 2016 óta kiemelt 
turisztikai övezetnek számít. 
A beruházás után minden ma-
gyar büszkeségére a régió tu-
rizmusa újszerű értékekkel és 
élményekkel gazdagodik.

Egresitsné Firtl Katalin, az 
Eszterháza Kulturális, Kutató 
és Fesztiválközpont igazgató-
ja elmondta: a mostani beru-
házással tovább folytatódik 
2014-ben elkezdett felújítás. 
A Széchenyi-kastély és ter-
mészeti környezete történel-
mi jelentőségű és léptékű fej-
lődés előtt áll – fűzte hozzá.

A KASTÉLY TÖRTÉNETE  A nagycenki kastély építése 1750 körül kezdődött Széchényi Antal megbízá-
sából, aki egy nagyobb rezidenciát akart emeltetni a meglévő emeletes majorház helyén, melynek fa-
lait részben fel is használták. Az új épület barokk stílusban készült el Franz Anton Pilgram tervei alap-
ján. Széchényi Antal utódja, Ferenc idejében vált a birtok a család központi rezidenciájává. A kastélyt 
a század utolsó évében átépíttette, ekkor nyerte el mai, klasszicista homlokzatát. A XIX. század első fe-
lében, Széchenyi István idején újabb bővítés következett: az épület két oldalán egy-egy újabb szárnyat 
emeltek, bevezették a gázvilágítást, és fürdőszobát is kialakítottak. A kastélyt 2016-ban nemzeti em-
lékhellyé nyilvánították.

A nagycenki kastélyban már elkezdődött a munka, a felújítás várhatóan 2022 őszére fejeződik be. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A tavalyi esztendő volt 
a harmadik legmele-
gebb az elmúlt másfél 
évszázadban. 2020 kü-
lönös időjárási „kilen-
géseit” válogatta össze 
lapunknak Kiss Már-
ton, az Országos Me-
teorológiai Szolgálat 
soproni észlelőhálóza-
ti koordinátora.

Tavaly januárban hótakarós 
napot nem jegyeztek fel a me-
teorológusok, csupán 19-én 
reggel voltak hófoltok. A hegy-
vidéken is csupán 2–5 napon 
volt egybefüggő hóréteg. Feb-
ruár az 1856 óta tartó városi 
mérések történetében a leg-
melegebb február volt. A ha-
vi középhőmérséklet megha-
ladta a 7 Celsius-fokot. Ez több 
mint 5 fokkal magasabb a sok-
éves átlagnál. Március első fe-
lében folytatódott a szokatla-
nul enyhe idő, több napon 
is mértek 20 fokot vagy azt 

meghaladó nappali hőmér-
sékleteket. Áprilisban a csa-
padék mennyisége az ilyenkor 
szokásos 15,4 százaléka volt, 
az év negyedik hónapjában 
1856 óta mindössze ötször 
volt a mostanihoz hasonló 
vagy annál kevesebb eső. Sú-
lyos aszály alakult ki.

Az év elejét jellemző rend-
kívüli csapadékhiány eny-
hülni látszott júniusban: 
113,9 milliméter csapadékot 

rögzítettek a szakemberek. 
Igaz, ennek közel a fele egyet-
len napon, 20-án esett le. Jú-
liusban a csapadék 17 napon 
ért el mérhető mennyiséget, 
a sokévi átlagnak azonban 
csak 83 százaléka esett, így a 
mélyebb talajrétegek tovább-
ra is igen szárazak maradtak. 
Augusztus az átlagosnál jóval 
melegebb időt hozott: a ha-
vi átlaghőmérséklet 22,6 fok 
volt, ez 2,3 fokkal magasabb a 

sokévi átlagnál. Szeptember 
középhőmérséklete 17,5 fok 
volt, ami szintén jelentősen 
magasabb a sokéves átlagnál. 
Október csapadékos hónap 
volt: a 109,6 milliméteres havi 
összeg 61,9 milliméterrel ha-
ladta meg a megszokott átla-
got. Novemberben egyáltalán 
nem hullott hó, a december 
pedig az átlagosnál enyhébb 
volt. A hónap elején esett – a 
talajon is megmaradó – hó.

Melegebb és szárazabb volt  az elmúlt év, sok napsütéssel

Tavaly elmaradt az igazi tél

Múlt hét elején még szánkózhattak a soproni gyerekek, de a hét közepén a 10 fokot is meghaladta 
a nappali hőmérséklet. A szakemberek szerint folytatódik az enyhe tél. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: FILEP ISTVÁN

„Mert egyszer minden 
rossznak vége szakad, s 
kezdődhet majd egy új, 
szabadabb élet, amelyben 
mindannyian jobban érez-
zük magunkat.”

JEGYZET

Mi változott?
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

A járvány második hullámával küszködünk, re-
mélve, hogy nem merülünk alá, s hogy az orvo-
sok és az ápolók bírják a rendkívüli terhelést. 
Nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is. Mondják, 
jó esetben már több van mögöttünk, mint előt-
tünk, vagyis elérhető közelségbe került, hogy 

a hullámok megszelí-
düljenek, s lerázzuk 
magunkról a vírust. 
Ehhez segít bennün-
ket az a védekezési 
stratégia, amely a té-
nyek birtokában is-
mételten bizonyított. 
Magyarország, épp-

úgy, mint tavasszal, sikerrel vetett gátat a vírus 
terjedésének. Persze, tudom, egyetlen beteg is 
sok, nem beszélve az elhunytakról, de a számo-
kat nézve és összehasonlítva a környező, de tá-
volabbi országokéval is, kijelenthetjük, hogy „jól 
állunk”, ha lehet egyáltalán ilyent mondani jár-
vány idején. Magyarország megtalálta azt a kö-
zéputat(?), amely egyrészt lehetővé tette az ered-
ményes védekezést, korlátozva, de nem teljesen 
megszüntetve az emberi kapcsolatokat, más-
részt pedig biztosította a gazdaság működé-
sét, megőrizve a munkahelyeket. Ez még akkor 
is igaz, ha a turizmus és a vendéglátás a padló-
ra került, de a kormányzati segítségnek köszön-
hetően a járvány lecsengése után ismét talpra 
állhat. Ekkor kíváncsi leszek majd arra az ösz-
szegre, amelyet a járvány teljes ideje alatt a gaz-
daság életben tartására és a növekedés feltétele-
inek megteremtésére fordítottunk. Mert egyszer 
minden rossznak vége szakad, s kezdődhet majd 
egy új, szabadabb élet, amelyben mindannyian 
jobban érezzük magunkat. Még azok is, akik 
azért szurkolnak nap mint nap, sokszor hazug-
ságokat terjesztve, hogy minél súlyosabb legyen 
a járvány, hogy omoljon össze a gazdaság, s a 
szociális és az esetleges egzisztenciális feszült-
ségek kiéleződjenek, számukra majd pozitív ha-
tással legyenek a 2022-es választásokon.

Hátborzongató, hogy semmitől sem riadnak 
vissza. Minden nemtelen eszközt felhasználnak, 
csak hogy megkaparinthassák a hatalmat. A jó-
zanul gondolkodóknak – szerintem – már az is 
elfogadhatatlan, hogy összeállt a barna a vörös-
sel, kiegészítve egy kis zölddel, meg szürkével. 
Ez azt is jelenti, hogy egyik olyanná vált, mint a 
másik, és ez fordítva is igaz. Tisztességes bal-
oldali ember ennek hátat fordít, de így tesz egy 
következetes radikális jobboldali is. Igaz, mind-
egyik más és más okból. Szóval a gátlástalan po-
litikai haszonszerzés életünk részévé vált. Saj-
nos. Ennek csak egyik megnyilvánulási formája, 
hogy minden lehetséges módon támadják a kor-
mány vírusellenes stratégiáját. Most éppen az 
orosz és a kínai oltóanyag ellen üvöltenek, min-
den megalapozott ismeret nélkül, hátvédként az 
uniót használva. Természetesen én sem tudom, 
hogy mennyire hatásosak és biztonságosak 
ezek a vakcinák, de azért vannak a szakembe-
rek, hogy eldöntsék. A magyar tudósokban, ku-
tatókban pedig megbízhatunk, hiába sugallják 
az ellenkezőjét. Arról nem is beszélve, hogy már 
az uniótól sem idegen az orosz vakcina, s lehet, a 
kínai is bekerül az európai körforgásba…

Ezekben a nehéz hónapokban egy ország zárt 
össze, annak ellenére, hogy akadnak, akik meg-
próbálják aláásni a közbizalmat. Talán nem té-
vedek, ha azt írom, ők saját magukat rekesztik 
ki az összefogásból, mert náluk semmi sem vál-
tozott, s nem csupán tavasz óta…

Szerkesztőségünk elkötelezett a soproni emberek bemutatá-
sa mellett. Olyanokat keresünk, akik szűkebb–tágabb környe-
zetükben valamiért kiérdemelték a körülöttük élők szeretetét, 
tiszteletét. Ha ismernek ilyen embert a környezetükben, írják 
meg nekünk , hogy ki ő, hogy érhetjük el, és hogy miért ol-
vasnának róla örömmel! szerkesztoseg@sopronitema.hu

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK

Széchényi-örökség:  nemzeti zarándokhely Nagycenken

Felújítják a kastélyt
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Minden elsős hallgató-
ja után fát ültet a Sop-
roni Egyetem. Évente 
mintegy ezer csemetét 
helyeznek majd föld-
be – a munkát a Tanul-
mányi Erdőgazdaság 
segítségével való-
sítják meg. 

A Soproni Egyetem már rég-
óta elkötelezett a fenntart-
ható, környezetbarát műkö-
dés mellett, mely szemlélet 
az egyetem négy karán a ku-
tatásokban és az oktatott tan-
tárgyakban is nagy hangsúlyt 
kap. Mint arról lapunkban is 
beszámoltunk (Zöld Soproni 
Egyetem, Soproni Téma, 2020. 
december 16.), a felsőoktatá-
si intézmény idén felkerült a 
legzöldebb, környezettuda-
tos egyetemek világranglistá-
jára, a széles körben elismert 
 Green Metric rangsorba is. 

Az Agrárminisztérium 
2019-ben indított Országfásí-
tási Programjával összhang-
ban most a Soproni Egyetem 
vállalja, hogy minden évben 
az őszi félévre felvett vala-
mennyi elsős hallgatója után 
egy új csemetét ültet, így 
nemcsak a társadalom lesz 

gazdagabb jól képzett szak-
emberekkel, hanem az erdő-
vel borított területek nagysá-
ga is növekszik hazánkban. 
Az erdőterületek bővítése pe-
dig kiemelten fontos a klíma-
változás elleni küzdelemben, 
a fásítás ugyanis a világon a 
leghatékonyabb, ember által 

véghezvihető szén-dioxid-
megkötő tevékenység. 

Évente ez több mint ezer fa 
ültetését jelentheti a Soproni 
Egyetem esetében, amelyet 
a Tanulmányi Erdőgazdaság 
Zrt. segítségével valósítanak 
meg, elsődlegesen Sopron-
ban és környékén. A hallgatók 

is nagy örömmel álltak a kez-
deményezés mellé. 

– Ezzel nemcsak hozzájá-
rulunk a zöldterületek növe-
léséhez, Sopron és környé-
ke szebbé tételéhez, hanem 
hűek maradunk „Zöld Egye-
temünk” értékrendjéhez 
is – mondta Tóth Bálint, a 

hallgatói önkormányzat el-
nöke. – Az új hallgatóknak le-
hetőségük nyílik az egyetemi 
évek alatt nyomon követni az 
értük ültetett növények fejlő-
dését, valamint később visz-
szatérve kellemes emlékek 
elevenedhetnek majd fel a fák 
árnyékában.

Harc a klímaváltozás ellen  – kiemelten fontos az erdők telepítése 

Évente ezer új facsemete

A Soproni Egyetem diákjai lelkesen várják a faültetést – a későbbiekben nyomon tudják majd követni a „saját” fájuk fejlődését. 
FOTÓ: SOPRONI EGYETEM  

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Januárban városunk-
ba is megérkezett az 
igaz tél, a hó és a mínu-
szok. Bizonyára olva-
sóink is tapasztalták, 
hogy – sajnos – mindig 
vannak olyanok, akik 
nem megfelelően fűte-
nek, esténként mérge-
ző füsttel borítva be a 
környéket.

Nem lehet elégszer hangsú-
lyozni, hogy a helytelen fű-
tés miatt a kéményekből ki-
áramló füst és a vele együtt 
távozó mérges gázok beteg-
séget okozhatnak, ártalma-
sak az egészségre, rombolják 
környezetünket. A festett fa, 
a műanyag, a ruha, a fáradt 
olaj nem a kályhába, kazán-
ba, hanem a hulladékudva-
rokba való.

– Az asztmás, krónikus 
bronchitisben, azaz hörg-
hurutban szenvedő bete-
gek tüdőkapacitását jelen-
tősen csökkentik az ipari 
létesítményekből, a háztar-
tási kéményekből, valamint 
a közlekedés során a levegőbe 
kerülő mérges gázok – mond-
ta lapunknak dr. Simon Kinga 
tüdőgyógyász főorvos. – A kis-
babákra, a gyerekekre külö-
nösen oda kell figyelni, hiszen 
az ő fejlődésükhöz elenged-
hetetlenül szükséges, hogy 
jól működjön a szervezetük 

vér- és oxigénellátása. A szén-
monoxid, a kén-dioxid, a kü-
lönféle nitrogén-oxidok mel-
lett további károsító tényező 
a levegőben meglévő szállópor 
is. Az apró részecskék megta-
padhatnak a nyálkahártyán, 
a szemen, illetve a felső lég-
utakban, irritációt és gyulla-
dást okozhatnak. A tíz mikro-
milliméternél kisebb port az 
emberi szervezet csillósejt-
jei nem tudják kiseperni, így 
azok bejutnak a mélylégutak-
ba, és ott képesek megbetege-
dést okozni.

Megtudtuk, a szennyezett 
levegő, a benne lévő por már 
rövid távon is rontja a légző-
szervek állapotát, csökkenti 
az immunrendszer ellenál-
ló-képességét, így szabaddá 
válik az út a megbetegedések 
előtt. A rossz minőségű levegő 

legalább annyira káros, mint a 
dohányzás: becslések szerint 
Magyarországon évente hoz-
závetőlegesen 13 ezer ember 
hal meg idő előtt a légszeny-
nyezettség következtében.

– Már rövid távon is je-
lentősen javulna a levegő-
minőség a megfelelő tűzi-
fa (maximum 15 százalékos 
nedvességtartalmú, erdőgaz-
dálkodásból származó tűzifa, 
brikett vagy pellet) használa-
tával, és a fatüzelésű rendsze-
rek fejlesztésével – hívta fel a 
figyelmet a Mathias Corvinus 
Collegium Klímapolitikai In-
tézete. – Hosszú távon pedig 
a háztartási körülmények kö-
zött termelt megújuló energia 
vagy a földgázra alapozott fű-
téskorszerűsítés, és az ener-
giahatékonyság növelése je-
lenthetne megoldást.

A rossz levegő  annyira káros, mint a dohányzás

Ne mérgezzük egymást!

Fontos, hogyha fával fűtünk, akkor csak a kezeletlen, kiszárí-
tott darabokat égessük el –ezzel tehetünk a saját egészségün-
kért is. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: FILEP ISTVÁNCZIRÁKI VIKTÓRIA

Kései szüretet tartottak a Soproni borvidéken. 
A töppedt szemekből édes, gyümölcsös bor ké-
szül, melyet leginkább desszertek kísérőjének 
ajánlanak a szakemberek. 

A töppedt velteliniszemek 
begyűjtésével kései szüre-
tet tartottak a Soproni bor-
vidéken. Akkor beszélhetünk 
kései szüretelésű borról, 
amikor a megszokottnál to-
vább hagyják a szőlőszeme-
ket érni. – Viszonylag szűk 
a kereslet az ilyen jellegű 
desszertborok iránt, különle-
gességnek számítanak, ezért 
a borászok ritkán szánják rá 
magukat az elkészítésükre 
– mondta lapunknak Iván-
csics Zoltán. – Az őszi szüret 
után a tőkén hagyott fürtö-
ket hálóval kell védeni a va-
daktól, hiszen az állatoknak 

kedvelt csemegéjük az egyre 
nagyobb cukortartalommal 
rendelkező fürt. Volt olyan év, 
amikor az állatok miatt oda-
veszett a teljes termés – koc-
kázatos tehát a fürtök fenn-
hagyása. A töppedés miatt 
kevesebb is a kinyert must 
mennyisége, mindössze fele–
harmada, mint a hagyomá-
nyos szüreten.

Természetes úton kiala-
kult édes borokról van szó, 
amelyek azonban különböz-
nek az aszútól, mert annál 
könnyebbek, légiesebbek. 
Nemcsak kései szüretelésű, 
de úgynevezett „jégbor” is 

készülhet a tőkén hagyott für-
tökből. Ez azonban még rit-
kább, hiszen igazán kemény 
fagyok, -7 Celsius-fok alatti 
hideg szükséges a szüret előtt 
napokig. 

– A mostani kései veltelini-
ből értékes, kései desszertbor 
készül – tette hozzá Iváncsics 
Zoltán. –  Ez sárgább, oxidál-
tabb bor, melyben érett gyü-
mölcsös ízek, illatok jelennek 
meg. Maradék cukortartal-
ma magas, 80–100 gramm kö-
rüli lesz, 12 térfogatszázalék 
alkohollal.

A soproni borász egy ér-
dekes esetet idézett fel: 2012-
ben két alkalommal is sor ke-
rült kései szüretre, abban az 
évben ugyanis januárban szü-
retelték az előző évjárat kései 
termését, decemberben pedig 
már újra alkalmasak lettek a 
körülmények a következő év-
járat kései szüretére is.

Mézédes soproni borok
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Új szabályok
A termék árához igazodó, 
akár kétszer–háromszor 
hosszabb jótállással, egy-
értelmű javítási és csereha-
táridőkkel, az elektronikus 
jótállási jegy bevezetésé-
vel erősítik a fogyasztók 
jogait az új évvel hatály-
ba lépett szabályváltozá-
sok – hívta fel a figyelmet 
az Innovációs és Technoló-
giai Minisztérium. 
A január elsejétől érvényes 
szabályok szerint a 10 ezer 
és 100 ezer forint közötti 
árucikkekre a továbbiak-
ban is egy, a 100 ezer fo-
rintnál drágábbakra azon-
ban már két, a 250 ezer 
forint fölöttiekre pedig 
három évig érvényesíthe-
tők majd jótállási igények.
Visszatérő probléma volt, 
hogy a termék az elhúzódó 
vagy többszöri javítás mi-
att futott ki a jótállási idő-
ből. Ezen a területen is vál-
tozott a szabályozás: 2021. 
január elsejétől a jótállási 
idő meghosszabbodik az-
zal az idővel, amíg a szer-
vizelés tart. 
A jövő évtől a termék el-
adója elektronikus úton 
is átadhatja a jótállási je-
gyet, e-mailben, letölthető 
dokumentumként, appli-
káción keresztül vagy akár 
a kereskedő honlapján re-
gisztrált felhasználói fiók-
ba küldve. 

ZÖLD HÍREK
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Napjainkban is töretlen a népszerűsége a család-
fakutatásnak. Az amatőr történészeket ma már az 
interneten is elérhető levéltári források, keresz-
telési iratok is segítik.

Hogyan induljunk el, ha sze-
retnénk felkutatni a csalá-
dunk történelmét? Milyen 
adatbázisok segíthetik a mun-
kánkat? Vannak-e esetleg 
családfakutató programok? 
A családfakutatás bizony egy 
szövevényes folyamat.

– Mielőtt hozzáfognánk a 
munkának, számítsunk ar-
ra, hogy ez egy időigényes és 
sok utánjárást igénylő „uta-
zás” lesz! – mondta lapunk-
nak Pálmai András, aki több 
mint tíz éve foglalkozik hi-
vatásszerűen a családfaku-
tatással. – Hasznos felkeres-
ni az idősebb rokonokat, akik 

több generációra visszanyúl-
va emlékezhetnek arra, mi 
történt évtizedekkel ezelőtt. 
Emellett ma már az interne-
ten is számos hasznos forrás, 
levéltári anyag, anyakönyv is 
elérhető. Az 1895 előtti egy-
házi anyakönyveket a Ma-
gyar Nemzeti Levéltár digi-
talizálta, és minden megyei 
levéltárban elérhetővé tette. 
A kutatás legfontosabb for-
rásai tehát az anyakönyvek, 
az összeírások, a gyászjelen-
tések, a helytörténeti mun-
kák és a korabeli újságok. 
Ajánlott pontosan feljegyez-
ni a neveket, a településeket, 

a dátumokat, illetve a rokon-
ság fokát is. Arra azonban fel 
kell készülni, hogy a múltfel-
tárás közben a családot érintő 
új fejlemények is előkerülhet-
nek. Ilyen lehet például a név-
változtatás vagy egy „zabigye-
rek” megjelenése.

Persze arra is lehetőség 
van, hogy a családfa megraj-
zolására egy erre szakosodott 
vállalkozást kérjenek fel.

A nagyapai ágon soproni 
felmenőkkel rendelkező Pál-
mai András hozzátette: a leg-
több esetben a családfát az 
1700-as évekig lehet visszave-
zetni. A mai magyar terüle-
tek nagy részén csak a török 
hódoltság után kezdődött el 
az anyakönyvezés. Ennek kö-
szönhetően az egykori várme-
gyék adatai is rendelkezésre 
állnak, így a határon túli ku-
tatás esetén is jó eredménye-
ket lehet elérni.

A történelmi utazást  kezdjük az idősebb rokonok felkeresésével!

Újkori családfa kutatás
KÖVES ANDREA

A hősök előtti tisztelet – ennek a 
szellemében állnak díszőrséget a je-
les ünnepek alkalmából a Honvéd 
Hagyományőrző Egyesület soproni 

tagozatának tagjai. A helyi civil szervezet har-
minc esztendővel ezelőtt alakult.
– Vitéz Molnár László, a Köz-
ponti Bányászati Múzeum 
egykori igazgatója, volt ma-
g yar királyi honvéd had-
nagy alapította a soproni 
tagozatot – mesélte Igler At-
tila, a helyi hagyományőrző 
csoport jelenlegi vezetője. 
– Néhány évvel az alakulá-
sa után jelentkeztem az ak-
kor szép létszámú, számos 
veteránnal rendelkező szer-
vezethez, hiszen én is a há-
borúban szolgálatot telje-
sítő nagyapám történetein 
nevelkedtem. Akkoriban jó 
pár fiatal jelentkezett velem 
együtt a hagyományőrzők-
höz. Vittük a lendületünket, 
meghonosítottuk Sopronban 
a történelmi egyenruhás ha-
gyományőrzést, hogy ne csak 
a történetek által őrizzük a 
hagyományokat, hanem a 

korabeli ruhákon, felszere-
léseken és díszőrségen ke-
resztül is.

Ennek és az évtizedeken át 
végzett színvonalas és kitartó 
munkának köszönhető, hogy 
ma nincs Sopronban olyan 
jeles megemlékezés, ahol ne 
emelné az ünnep fényét a ha-
gyományőrző csoport tagjai-
nak részvétele. Igler Attila 
szerint meghatározóak vol-
tak azok a benyomások, ame-
lyeket azoktól az idős tagoktól 
szerezhettek, akik megjárták 
a poklok poklát a második vi-
lágháborúban, és saját tapasz-
talataikat megoszthatták a 
korszak iránt elkötelezett fia-
talokkal. Mint kiemelte: ezért 
is annyira katonás és hite-
les a soproni hagyományőr-
zők díszőrsége, a ruházata, a 
felszereléseik. 

– Bár a második világhábo-
rú soproni hősei iránti tiszte-
let volt az alakuláskor a leg-
főbb szempont, ám idővel 
bővült a kör. Az első világhá-
ború 100. évfordulójának négy 
éven keresztül tartó ünnep-
ségsorozatánál számos hely-
színre: Erdélybe, Szlovéniába, 
Olaszországba is meghívást 
kaptunk. Áder János köztár-
sasági elnök olaszországi láto-
gatásánál a soproniakat kérték 
fel a díszőrségre és a koszorú-
zások végrehajtására az első 
világháborús emlékhelyeken. 
Így szélesedett a hagyomány-
őrzésünk területe.

A honvéd hagyományőr-
zést csak szívvel-lélekkel le-
het csinálni. A tagok féltett 
kincsként őrzik az eredeti 
vagy az eredetit hűen formá-
zó egyenruhákat, hatástala-
nított fegyvereket, felszerelé-
seket, a szöges bakancsokat. 
Nem csupán az ünnepségek 
fényét emelik, hanem számos 
filmben szerepeltek. Puskafo-
gásukra és „Vigyázz menet”-
ükre eleink is büszkék lenné-
nek. Legfőképpen pedig arra, 
hogy a múlt értékeiből merít-
ve a jelent gazdagítják. 

Filmszereplést  is vállalnak a hagyományőrzők

Őseink tisztelete

A Honvéd Hagyományőrző Egyesület soproni tagozata hegyivadász-síkiképzésen Breznóbányán.

1999
Szokolay Sándor újabb 
elismerése
A Sopronban élő Kossuth-dí-
jas zeneszerző, Szokolay Sán-
dor eddigi életműve újabb el-
ismerést érdemelt ki: a magyar 
kultúra napja alkalmából az al-
kotóművész a magyar zenekul-
túra gazdagításában kifejtett 
eredményes munkálkodásáért 
Kodály Zoltán-díjban részesül. 
A hírneves komponista Buda-
pesten a Professzorok Házában 
ma délelőtt veheti át a Pro Reno-
vanda Cultura Hungáriáé Alapít-
vány elnökétől, Glatz Ferenctől a 
Kodály Zoltán-díjat. – Hét ope-
ra és megannyi más mű megal-
kotása után alkotókedvem egy-
re inkább a szimfónia irányába 
mozdul el. Nemeskürty István, 
a millenniumi ünnepségek kor-
mánybiztosa felkért, hogy az 
alkalomra írjak egy kórusze-
nekari művet. Ezt szánom III. 

szimfóniámnak, amelynek elő-
adása 2000 első napjaiban lesz, 
mondotta Szokolay Sándor.  
(Kisalföld)

1979
Látogatás Rázó József 
festőművésznél
„Mi van a Rázóval?” – kérdez-
gették mostanában a szakma-
beliek egymástól, Rázó József 
ugyanis az utóbbi két évben 
keveset hallatott magáról. 
Igaz, hogy kollektív kiállításo-
kon részt vett 1977-ben Győrött 
és Sopronban, tavaly Csornán 
volt önálló kiállítása, de főleg 
a régebbi képeivel szerepelt. 
A csornai kiállítás kicsit haza-
térés is volt: csornai születésű, 
és nemcsak ifjúkori emlékeket 
hozott onnan magával Sopron-
ba, hanem olyan régi festett és 
faragott bútorokat is, amelyek-
nek korát háromjegyű számmal 
írják. Maga restaurálja a ládá-

kat, asztalokat (…). Az igazság 
az, hogy hosszas betegség kí-
nozta, és ez elvette a kedvét a 
munkától, mostanára azonban 
szinte kiéhezett a festésre: az 
egész napos fárasztó munka 
után (a siketek és nagyothal-
lók soproni iskolájában tanít) 
gyakran késő estig dolgozik a 
padlástérből leválasztott han-
gulatos műteremben. Szelíd 
derűvel emlegeti, hogy hány-
szor tanácsolták neki: „Te csak 
akvarellezz, ne csinálj mást!”. 
Nem tudja, biztatás-e ez vagy 
bántás. Mindenesetre most 
régóta csak olajjal fest, vázla-
taiból is rendre olajkép kereke-
dik. (Kisalföld)

1959
Dicsőséget szerez 
Sopronnak
Szekeres Béla, a MAFC atlé-
ta szakosztályának egyik leg-
eredményesebb versenyzője 

Sopronban érettségizett 1956 
nyarán. 4.14 perces idővel kö-
zépiskolás bajnokságot nyert 
ezerötszáz méteren. 

Szekeres Béla 1957-ben 
négy országos ifjúsági rekor-
dot állított fel 1500-on, 2000 
méteren, 3000 méteren és 
akadályfutásban. 

Jelenleg a villamosmérnö-
ki kar III. éves hallgatója. 1958-
ban 4,22 tanulmányi átlaggal 
és kiemelkedő sporteredmé-
nyeivel elnyerte a Műszaki 
Egyetem hallgatói részére ala-
pított „Jó tanuló – jó sportoló” 
vándordíját. A rendszeres ta-
nulás, a napi átlag két – két és 
fél órás edzések mellett arra is 
van ideje, hogy a Hess András 
téri kollégiumban kedves szó-
rakozásának, a rádióamatőr-
ködésnek is hódoljon. (A jövő 
mérnöke)

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli soproni sajtóból
170 ÉVVEL EZELŐTT,  1851. január 16-án hunyt el Sopronban 
gróf Festetich Vince főnemes. Sopronban született 1788. augusz-
tus 19-én.

135 ÉVVEL EZELŐTT,  1886. január 9-én született Sopronban 
Richly Rezső (Richly Rudolph) festőművész. A reáliskola diák-
ja volt, majd újságíróként népszerű tárlatvezetőket írt. 1921-től 
Bécsben élt, számos művészeti díjban részesült. Bécsben hunyt 
el 1975. január elsején.

125 ÉVVEL EZELŐTT,  1896. január 10-én kezdődött a termelés 
az első Soproni Serfőzde és Malátagyár R. T.-ben.

105 ÉVVEL EZELŐTT,  1916. január 10-én hunyt el Pozsonyban 
Fuchs Károly Henrik, a soproni líceum tanára, a földi és légi fo-
togrammetria magyar megteremtője. Pozsonyban született 1851. 
június 5-én.

60 ÉVVEL EZELŐTT,  1961. január 7-én hunyt el Sopronban Roth 
Gyula erdészmérnök, egyetemi tanár. Sopronban született 1873. 
szeptember 26-án.

35 ÉVVEL EZELŐTT,  1986. január 16-án hunyt el Sopronban 
Tárczy-Hornoch Antal, akadémikus, a hazai és nemzetközi geo-
tudomány nagy egyénisége. Oroszvégen (ma: Rosvigovo, Ukraj-
na) született 1900. október 13-án.

A SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR INTERNETES 
OLDALÁN (WWW.SZIVK.HU) MEGTALÁLHATÓ ADATBÁ-
ZISBÓL KÖZLÜNK RÉSZLETEKET. 

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

NEMZETI IMÁDSÁGUNK EMLÉKEZETE

Csendes főhajtást tartottak  január 22-én Sopronban, a Deák téri Kölcsey-szobornál annak emlékére, 
hogy 1823-ban ezen a napon tisztázta le Kölcsey Ferenc Hymnus című költeményét. A magyar kul-
túra napi megemlékezésen Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője, dr. Farkas 
Ciprián polgármester, valamint dr. Simon István és Csiszár Szabolcs alpolgármesterek koszorúz-
tak, majd az önkormányzati képviselők, intézmények vezetői is fejet hajtottak. 
FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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MUNKATÁRSUNKTÓL

A héten két hazai mérkőzéssel folytatja sze-
replését a Sopron KC férfi kosárlabdacsapata. 
Kostas Flevarakis együttese szerdán a Kecske-
mét, szombaton pedig a DEAC ellen lép pályára 
– mindegyik találkozó fontos a nyolc közé kerü-
lés szempontjából.
A múlt hét a Sopron–Fehérvár 
találkozókról szólt, hiszen a 
csapatok kétszer is megmér-
kőztek egymással. A Sopron-
ban rendezett meccs hozott 
csak izgalmakat: az utolsó 
percig nyílt volt a találkozó, 
Boriszov és Takács is dobha-
tott hármast az egyenlítésért, 
azonban ezek kimaradtak, így 
kis különbséggel a vendégek 
nyertek. A végeredmény: Sop-
ron KC – Alba Fehérvár: 83–87.

Sajnos a székesfehérvári 
találkozó hamar eldőlt: az el-
ső két negyedben 55 pontot 
dobott az Alba, az SKC pedig 
mindössze kilenc egységig ju-
tott a második negyedben. 
A végeredmény: Alba Fehér-
vár – Sopron KC: 95–71.

– A hazai meccsen kellett 
volna egy extra kosár vala-
melyik játékostól, ez azonban 
nem jött, így elvesztettük az 
egylabdás meccset – összeg-
zett Kostas Flevarakis vezető-
edző. – Székesfehérváron vi-
szont többen a tudásuk alatt 
játszottak, nem tettek annyi 
energiát a meccsbe, mint amit 

elvárunk, ez a hozzáállás elfo-
gadhatatlan számomra. Több 
variációt próbáltunk, sajnos 
nem találtuk meg az Alba já-
tékának ellenszerét.

Az SKC a héten kétszer is 
hazai pályán szerepel: szer-
dán a Kecskemét, szombaton 
pedig a Debrecen lesz az el-
lenfél, mindkét mérkőzést 18 
órakor rendezik.

– A Kecskemét kiváló for-
mában van, élet-halál meccset 
vívunk szerda este – mondta 
az esélyekről Bors Miklós má-
sodedző. – A DEAC eredmé-
nyei is javuló formát mutat-
nak, de bizakodóak vagyunk. 
Legfontosabb feladatunk, 
hogy az új irányítónkat, El-
more-t a rövid idő alatt is mi-
nél jobban be tudjuk illeszte-
ni a csapat játékrendszerébe. 
Sajnos Supola Zoli visszatéré-
se még mindig bizonytalan.

ISMÉT JÓ FORMÁBAN 
TAKÁCS NORBI
Az Alba Fehérvár elleni mér-
kőzéseken k ivá ló formá-
ban játszott az SKC rutinos 

kosarasa, Takács Norbert. 
A játékos több csapattársához 
hasonlóan ősszel esett át a ko-
ronavírus-fertőzésen, amely 
nagyon megviselte.

– Három hétig voltam ott-
hon a Covid miatt, az első na-
pokban magas lázam volt, 
egy hétig alig tudtam felkel-
ni az ágyból – mesélte Takács 
Norbert. – Utána a lázam le-
ment, de elképesztő köhögő-
rohamok jöttek rám. Szin-
te folyamatosan köhögtem, 
a végén már ott tartottunk, 
hogy a feleségemmel írásban 

kommunikáltunk, mert elég 
volt egyetlen szót kimonda-
nom, és máris rám tört a kö-
högés, ami sokszor fél óráig 
tartott. A szagokat, ízeket sem 
éreztem, és csak lassan eny-
hültek a tüneteim, szerencsé-
re a feleségem könnyebben át-
vészelte a betegséget.

Takács Norbertnek a visz-
szatérése sem volt egyszerű: 
a háromhetes otthon tartóz-
kodás után még egy sétában 
is elfáradt, kosárlabdáról egy 
darabig szó sem lehetett. Elő-
ször egyéni edzéseket végzett, 

sokat kerékpározott, közben 
pedig folyamatosan műszer-
rel figyelték a pulzusát.

– Volt egy pont, amikor 
már ugrásszerűen indult 
meg a fejlődés, teljes intenzi-
tással tudtam edzeni. Mégis, 
amikor először pályára lép-
tem, úgy éreztem, alig ka-
pok levegőt – folytatta Ta-
kács Norbert. – Több meccs 
kellett, mire már a játékra 
tudtam koncentrálni, nem 
pedig azzal kellett foglalkoz-
nom, hogy van-e elég levegőm 
a pályán.

A rutinos játékos szerint 
idén nem könnyű a dolga: 
a fiatalokra vonatkozó sza-
bály miatt leginkább a má-
sodik félidőben kap játékle-
hetőséget, ráadásul posztján 
Boriszov és Jogela személyé-
ben erős a konkurencia. Az 
idei szezon elég kaotikusan 
alakult: a fertőzés és a sok 
légiós csere, sérülés miatt 
szinte alig volt meccs, ami-
kor teljes kerettel játszhatott 
a csapat. Ezzel együtt tovább-
ra is elérhető a kitűzött cél, a 
legjobb nyolc közé kerülés. 

Takács Norbert:  Elérhető a kitűzött cél, a legjobb nyolc közé kerülés

Kétszer hazai pályán az SKC

Takács Norbertet nagyon megviselte a koronavírus, a rutinos já-
tékos mostanra nyerte vissza jó formáját. FOTÓK: WÖLFINGER BÉLA

Az SKC az Alba Fehérvár ellen kikapott hazai pályán, a héten a 
Kecskemét és a DEAC látogat a Novomatic-arénába.
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Elhunyt Bokor István
Súlyos betegség következtében 80. évében elhunyt Bokor István, 
az 1980-as évek sikeregyesülete, a 9 szakosztályt működtető Sop-
roni SE elnöke. Sopron kiemelt sportegyesületét egy évtizedig irá-
nyította.

MADARÁSZ RÉKA

A 13 éves Mentes Domonkos a soproni Széchy Ta-
más Sportiskola úszó szakosztályának versenyző-
je. A hunyadis fiú a sportban elért sikerei mellett 
számos más területen is jeleskedik.

A tavaly decemberi regionális 
úszóbajnokságról nyolc érem-
mel tért haza Mentes Domon-
kos, ráadásul három egyéni 
számban ő lett a nyugat-du-
nántúli régió regionális bajno-
ka. A soproni fiú már koráb-
ban is eredményesen úszott, 
2019-ben például országos 
bajnoki címet szerzett. Sike-
re azért is kiemelkedő, mert a 
fiataloknak a vírushelyzet mi-
att a tavaszi időszakban nem 
volt lehetőségük az uszodai 
edzésekre, ezért otthon vé-
gezték el az edzőjük, Gyu-
rátz Edit által összeállított 
feladatokat.

– A Széchy Tamás Sport-
iskola úszó szakosztályában 
úszom már 7 éves korom óta. 
Azóta Edit néni az edzőm, aki-
nek rengeteget köszönhetek 
– mesélte Domi. – Annak elle-
nére, hogy tavasszal a járvány 
miatt nem volt lehetőségünk 

medencében edzeni, az év vé-
gi regionális bajnokságon az 
egész csapat kiválóan teljesí-
tett. Egyéni csúcsok és sok do-
bogós helyezés született.

2019-es teljesítménye alap-
ján Domonkos bekerült a Ma-
gyar Úszó Szövetség Jövő 
Bajnokai programjába, mely 
az ország legtehetségesebb 
utánpótláskorú úszóinak 
nyújt magas szintű szakmai 
támogatást. Mivel Domi nem-
csak az úszásban kiemelkedő, 
beválasztották a  Matehetsz 
(Magyar Tehetségsegítő Szer-
vezetek Szövetsége) program-
jába is, ahol  Halvax Julianna 
vezetésével a tehetséges gye-
rekek kiscsoportos foglalko-
zásokon vesznek részt. 

– Domi reggel 5.30-kor in-
dul az uszodába. Utána su-
li, majd jön a délutáni edzés. 
Sokszor csak fél 6-kor ér haza. 
Egy rövid szusszanás, aztán 

kezdődik a tanulás. És ez nem 
csak a fiamra igaz. Így van ez-
zel minden társa, aki az úszást 
és a versenysportot választot-
ta – folytatta Horváth Ágnes, a 
fiú édesanyja. – Minden tisz-
teletem ezeké a gyerekeké, 
akikben ennyi akaraterő és 
kitartás van. Domi a tanulást 
sem hanyagolja el. Szülőkként 
mindenben támogatjuk, hogy 

elérje kitűzött céljait. És igen, a 
tehetség önmagában nem elég, 
a sikerért keményen meg kell 
dolgozni nap mint nap.

Az idei év legfontosabb fel-
adata a középiskolai felvételi. 
Domi gimnáziumban szeret-
ne továbbtanulni, és termé-
szetesen nagyon várja, hogy 
az új soproni uszoda rajtkö-
vére lépjen.

„A sikerért meg kell dolgozni” 

Mentes Domonkos három egyéni úszószámban lett a nyugat-
dunántúli régió regionális bajnoka.

Férfi kézilabda-vb: eredményes magyarok 
Az előzetes célkitűzést elérve, a lengyeleket 
is legyőzve bejutott a negyeddöntőbe a ma-
gyar férfi kézilabda-válogatott az egyiptomi 

világbajnokságon. A hétfői, spanyolok el-
leni mérkőzésen ugyan kikaptak, de így is 
csoportmásodikként jutottak tovább. Ha a 

szerda esti találkozón nyer a magyar csapat 
a franciák ellen, akkor a legjobb négy közé 
kerül a vb-n. 
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RÁZÓ LÁSZLÓ

A nem zet közi porondon is fantaszti-
kus teljesítményt nyújt idén a Sopron 
Basket – az Euroliga csoportmérkő-
zésein sorra diadalmaskodott a női 

kosárlabdacsapat. 

Gáspár Dávid együttese a „bu-
borékos” rendszerben meg-
vívott csoportmérkőzések 
mindegyikét megnyerte, így 
végül veretlenül jutott tovább. 
A soproni csapat múlt héten 
két újabb bravúrt végrehajtva 
a hazai pályán játszó Bourges 
Basket, majd a szintén francia 
Basket Landes ellen is győzni 
tudott. A Final Four, azaz a né-
gyesdöntő eléréséhez így már 

csak egy párharcot kell meg-
nyernie a csapatnak.

A franciaországi „buborék-
ban”, a Bourges elleni mecs-
csen úgy léphettek pályára 
a soproni hölgyek, hogy tud-
ták: egy esetleges győzelem 
már biztos csoportelsőséget 
ér. A meccsen Fegyverneky, 
Williams, Brooks és Krajis-
nik is remekelt, a találkozót 
kézben tartotta a Sopron. 

A végeredmény: Sopron Bas-
ket – Bourges Basket: 74–67.

Pénteken aztán a papíron 
gyengébb Basket Landes kö-
vetkezett – ráadásul a soproni 
együttes már biztos csoport-
győztesként léphetett pályára. 
Gáspár Dávid csapata azon-
ban komolyan vette a felada-
tot, és már az első negyedben 
állva hagyta ellenfelét. A talál-
kozó végül soproni örömjáté-
kot hozott, a fiatalok is bőven 
kaphattak játéklehetőséget. 
A végeredmény: Basket Lan-
des – Sopron Basket: 54–84.

– Fantasztikus érzés, hogy 
végül veretlenül, hat győze-
lemmel tudtuk zárni az Euro-
liga-csoportkört – összegzett 
Gáspár Dávid vezetőedző. 
– Fontos, hogy a hazai mecs-
csek után most két idegenbe-
li találkozón is bizonyítottuk 
versenyképességünket. Rend-
kívül büszke vagyok a lányok-
ra, akik hihetetlenül sokat és 
keményen dolgoztak ezekért 
a sikerekért. Nagyon jó ér-
zés most már arról beszélni, 
hogy a négyesdöntőért játsz-
hatunk. A második meccsen a 
fiatalok is kaptak lehetőséget, 
amellyel éltek is, ez pedig fon-
tos a magyar játékosok fejlő-
dése szempontjából.

A Sopron Basket újabb 
francia csapattal csaphat ösz-
sze a Final Fourért: a Lyon el-
len oda-visszavágós rendszer-
ben dől majd el, melyik csapat 
lehet részese a 2020/21-es Eu-
roliga négyesdöntőjének.

JECA: TÖKÉLETESEN 
MŰKÖDIK A RENDSZERÜNK
Jelena „Jeca” Brooks sokat 
tett azért, hogy a Sopron Bas-
ket meg tudja nyerni mindkét 
bourges-i mérkőzését. A ruti-
nos játékos mindkét találko-
zón húsz pontot dobott.

– Fontos volt számunkra, 
hogy a „buborékos” rendszer-
ben az első meccseinket Sop-
ronban játszhattuk, ez erőt és 
plusz energiát adott a csapat-
nak – értékelt Jelena Brooks. 
– Gáspár Dávid rendszere tö-
kéletesen működik, min-
den játékos helyét pontosan 

megtalálta a csapatban. A vé-
dekezés a kulcs a győzelmek-
hez, nagyon jól összeálltunk 
mostanra. Tavaly is jó együt-
tesünk volt, de idén még jobb. 
Vannak persze gyengébb pe-
riódusok, de a franciaországi 
meccseken ezek öt percig tar-
tottak, miközben 35 percig tö-
kéletesen végrehajtottuk a fel-
adatainkat védekezésben és 
támadásban egyaránt.

A kosárlabdázó szerint 
 Bourges-ben a hazaiak ellen 
óriási dolog győzni, ebben 
most segítségükre volt a „bu-
borékos” rendszer, hiszen így 

a francia csapatot nem biztat-
hatták a nézőik. A játékos azt 
mondta: a kiváló egyéni tel-
jesítménye a csapatjátéknak 
köszönhető. Szerinte most a 
legfontosabb, hogy a magyar 
bajnokság mérkőzéseire, a 
bajnoki alapszakasz megnye-
résére koncentráljon a csapat. 
Óriási eredménynek tartja a 8 
közé kerülést az Euroligában, 
azzal pedig egyelőre nem fog-
lalkozik, hogy milyen esélyek-
kel vágnak neki a negyeddön-
tőnek, hisz még az sem dőlt el, 
hogy hol rendezik a következő 
„buborékot”. 

Jelena Brooks:  A védekezés a kulcs a győzelmekhez, jól összeállt a csapat

Veretlenül az Euroligában

A Sopron Basket elképesztő teljesítményt nyújtott az Euroligában: a négy hazai mérkőzés után a 
két franciaországi meccsét is megnyerte, így a négyesdöntőért játszhat. FOTÓK: FIBA.COM

Jelena Brooks Franciaországban is kiváló játékkal járult hozzá 
a 8 közé kerüléshez az Euroligában.

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A Delta MTB Sopron 
kerékpáros egyesület 
színeiben is versenyző 
Vas Kata Blanka hegyi-
kerékpár szakágban in-
dulna a tokiói olimpi-
án. A fiatal sportoló jó 
formában van: a hétvé-
gén megnyerte a terep-
kerékpár világkupát.
Már az év elején megszüle-
tett a magyar kerékpáros-
sport első világsikere. Az 
öt állomásos terepkerékpár 
(cyclo-cross) világkupa utol-
só fordulóját az elmúlt héten 
rendezték Belgiumban. Az 
U23-as korosztályban induló 
Vas Kata Blanka, bár itt nem 
elsőként ért célba, az összesí-
tett eredményei alapján meg-
nyerte a kupát. 

Pihenésre azonban nem 
jut sok idő, ugyanis a hétvé-
gén szintén Belgiumban tart-
ják a világbajnokságot. A nem 
titkolt cél, hogy itt is dobogós 
helyen érjen célba, a csúcs-
formáját erre a világverseny-
re időzíti. Az elmúlt időszak 
krónikájához az is hozzátar-
tozik, hogy Blanka idén meg-
nyerte a magyar bajnokságot.

A fiatal sportoló hegyike-
rékpáros szakágban arra ké-
szül, hogy részt vegyen a to-
kiói olimpián. Ez utóbbi a 
soproni kerékpársport nagy 
eredménye lenne. Azt, hogy 
mikor rendezik a kvalifiká-
ció szempontjából döntő fon-
tosságú versenyt, a jelenlegi 
pandémiás helyzet miatt még 
biztosan nem lehet tudni. Azt 
viszont igen, hogy közte és 
Benkó Barbara között nagy 
csata várható a kijutásért.

– Blanka kettő szakágban, 
a terepkerékpárban, illetve 
a hegyikerékpárban verse-
nyez. Az előbbit a belga Dolt-
cini-Van Eyck Sport, az utób-
bit pedig a Delta MTB Sopron 
színeiben teszi – mondta la-
punknak Horváth Csaba, 
az egyesület alapító tagja. 
– A húszéves versenyző tavaly 
érkezett hozzánk. A szponzo-
runkkal közösen biztosítjuk 
számára a megfelelő kerék-
párt, valamint a technikai 

hátteret. Mindezek garantál-
ják, hogy a legjobbat hozza ki 
magából. Ha a sok verseny, és 
a koronavírus-járvány miatt 
bevezetett korlátozások után 
teheti, akkor Blanka a sopro-
ni erdőkben is edz. Egyesüle-
tünknek harminc utánpótlás 
korú versenyzője van, akiket 
nagyban motiválnak Blanka 
sikerei és eredményei. Felnéz-
nek rá. Úgy vélem, leigazolásá-
val a soproni kerékpársport is 
sokat profitálhat.

Vas Kata Blanka célja, hogy a Delta MTB Sopron színeiben kijusson a tokiói olimpiára.

Világkupán nyert,  és világbajnokságra megy Vas Kata Blanka

Olimpiára készül a bringás
A magyar válogatott nyerte a 
Triesztben rendezett női ví-
zilabda olimpiai selejtezőtor-
nát: Bíró Attila szövetségi ka-
pitány együttese a vasárnapi 
döntőben 13–11-re győzött a 
hollandok ellen. Az olimpiai 
szereplést egy nappal koráb-
ban, az olaszok legyőzésével 
kiharcoló magyar női vízilab-
da-válogatott a hollandok el-
leni fináléval zárta a trieszti 
olimpiai kvalifikációs tornát, 
ám a döntőnek igazi tétje nem 
volt. Viszont presztízse igen. 
Bíró Attila szövetségi kapi-
tány szerette volna folytatni 
a hollandok elleni remek szé-
riát, másrészt további építke-
zésre igyekezett felhasználni 
az összecsapást.

– A magyar vízilabda nem 
engedheti meg magának, 
hogy hiányozzon az olimpi-
áról – szögezte le Faragó Ta-
más, aki szövetségi kapitány-
ként világ- és Európa-bajnoki 
győzelemig vezette a női válo-
gatottat. – Ennek megfelelően 
összetett győzelmet arattunk 
az olaszok ellen, és azért fo-
galmazok így, mert minden 
megvolt a csapatban, ami egy 
ilyen csodálatos eredmény-
hez szükséges. 

A rendkívül kemény kva-
lifikációs időszak után a ma-
gyar válogatott éremesélyes-
ként utazik majd az olimpiára, 
erről Bíró Attila is beszélt a já-
tékosoknak még a trieszti tor-
na előtt.

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

„Aki másokat 
győz le, mindig 
beszennyeződik. 
De aki önmagán 
győzött, meg-
tisztul általa.”
Örkény István  
Kossuth- és kétszeres 
József Attila-díjas magyar 
író, gyógyszerész

MOTTÓ

KÖNYVAJÁNLÓ

MADARÁSZ RÉKA

Másodszor nyerte el a Széchenyi-ösztöndíjat Si-
pos Bence, aki az összeget ezúttal is filmes tanul-
mányai finanszírozására fordítja. A tehetséges 
fiatalember Sopron művészeti életének fellendí-
tését tartja a küldetésének.

Sipos Bencéről filmes sikerei 
kapcsán már többször is ír-
tunk újságunkban (a legutób-
bi megjelenés: Soproni fil-
mes sikerek, Soproni Téma, 
2020. szeptember 9.). Amióta 
a Soproni Egyetem kommu-
nikáció és média szakképzé-
sén megragadta 
a mozgókép 
elkészítésé-
nek komp-
lexitása, a 
f iú folya-
m a t o s a n 
b őv ít i  a z 
ismereteit: 

a Kaposvári Egyetem kép-
alkotás szakán először elvé-
gezte a mozgóképkultúra és 
média szakirányt, majd be-
iratkozott az ELTE filmtudo-
mány mesterszakára, ahol 
most elsőéves.

– Mivel az államilag finan-
szírozott féléveim elfogynak, 
az ösztöndíj nyújt lehetőséget 
arra, hogy mesterképzésen 
vegyek részt – mesélte Bence. 
– Kaposváron magas színvo-
nalú képzést kaptam. Az ok-
tatóimnak köszönhetően ta-
láltam meg azt a két irányt, 

amit most is viszek: több do-
kumentumfilmemmel értem 

el nívós helyezéseket, töb-
bek között a Vá-

ratlan vár a ha-
táron és Az 

ösvényen jár-
va címűekkel. 
Le a bikával! 
címmel ké-
szült diplo-

m a m u n -
k á m a t 
több fesz-
t i v á l r a 
is bene-

veztem.

Bence az utóbbi időben kí-
sérleti filmeket készít, több-
nyire 3D animációs módszer-
rel. Növekvő című alkotása a 
4. Zsigmond Vilmos Nemzet-
közi Filmfesztiválon bekerült 
a legjobb öt közé. 

– Több kísérleti munkám 
nem a filmes világban, ha-
nem galériákban, installált 
formában találta meg a he-
lyét – folytatta az if jú mű-
vész. – A Bauhaus-centená-
rium kapcsán Moholy-Nagy 
László Fekete–fehér–szürke 
című zseniális filmje adta az 
inspirációt két rövidebb fil-
memhez, a Tér és formához 
és a Fény-árnyékhoz, melye-
ket Kaposváron és Budapes-
ten is kiállítottak.

Bence szeretné az isme-
reteit továbbadni: érdekli az 
akadémiai pálya, szívesen fog-
lalkozna tudományos szinten 
a filmmel. A film és peremte-
rületei az a témakör, ami leg-
inkább közel áll hozzá. A mes-
terképzés elvégzése után a 
következő terve egy doktori 
programban való részvétel.

– Minden filmem Sopron-
hoz kötődik. Amikor csak le-
het, hazajövök, mert ezt a vá-
rost tartom az otthonomnak 
– tette hozzá az eltökélt fiú. 
– Hosszú távon itt szeretnék 
élni és alkotni. Nagyban gon-
dolkodom: az a célom, hogy a 
város művészeti közegéért és 
képzéséért tegyek – akár egy 
új képzés meghonosításával.

A filmezés a szenvedélye

Sipos Bence FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MADARÁSZ RÉKA

A Széchenyi István Ta-
nulmányi Ösztöndíjat 
városunk önkormány-
zata idén öt felsőokta-
tásban tanuló fiatalnak 
ítélte oda, köztük – im-
már második alkalom-
mal – Horváth Ábel-
nek. Az ösztöndíjjal 
járó juttatásokat tudá-
sa elmélyítésére sze-
retné fordítani az ifjú 
zongorista.
Horváth Ábelt néhány évvel 
ezelőtt már bemutattuk új-
ságunkban (Kitüntetett zon-
gorista, Soproni Téma, 2017. 
december 6.), ugyanis már 
berzsenyis diákként kitűnt 
zenei tehetségével a társai 
közül. Zongoratudását az-
óta a Zeneakadémián fej-
leszti tovább. Idén végez, és 
rendkívül tudatosan számolt 
be nekünk jövőre vonatkozó 
terveiről.

– A soproni származású 
zenetudós és tanár, Komlós 
Katalin, akitől rengeteget ta-
nultam, egy kutatási anya-
gom hatására meghívott a 
Zeneakadémia doktori isko-
lájába – mesélte Ábel. – Emel-
lett gondolkodom azon is, 

hogy Salzburgba felvételizem. 
Ez az év a zenészek számára 
megterhelő volt, hiszen nem 
lehetett koncertezni. Az utol-
só szólóestem Sopronban volt 
még februárban, és remélem, 
március 17-én a Wespa Vonós-
négyessel együtt ismét itt tu-
dok játszani – szólót és kama-
rát egyaránt.

Ábel számára hatalmas 
megtiszteltetés volt, hogy 
nyáron Vértesacsán négyke-
zest játszhatott Csalog Gábor 
zongoraművésszel. Az ösz-
töndíj azért is óriási segítség 
a számára, mert az anyagi 

támogatást külföldi tanárok-
nak való előjátszásra és kotta-
vásárlásra tudja felhasználni. 
Egy berlini és egy salzburgi 
professzorral már egyezte-
tett is. 

– A soproni koncert után 
a diplomamunkámra szeret-
nék koncentrálni – folytatta 
az ifjú tehetség. – Nálunk ez 
úgy néz ki, hogy teljesen ön-
állóan össze kell állítanunk 
egy koncertet, amit aztán ne-
ves zongoristák értékelnek és 
osztályoznak.

Ami Ábel távlati terve-
it illeti: már most tanít egy 

osztályban a Weiner Leó Ze-
neművészeti Szakközépiskola 
fuvola tanszakán Horgas Esz-
ter és Nagy Judit tanárnőkkel. 
Nagyon élvezi ezt a munkát, 
és a diákoktól is folyamatosan 
pozitív visszajelzéseket kap. 
A koncertezés mellett szíve-
sen tanítana a Zeneakadémi-
án is, mert szerinte annyira 
telített a piac, hogy csupán a 
koncertezésből megélni csak 
a kiemelkedően szorgalmas, 
tehetséges és kitartó zené-
szeknek sikerülhet. Bízzunk 
benne, hogy Ábel közéjük fog 
tartozni!

Horváth Ábel  méltán lett másodszor is Széchenyi-ösztöndíjas

Tehetséges zongorista

Horváth Ábel a koncertezés mellett szívesen tanítana a Zeneakadémián is. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Nagy-
takarítás  
a GYIK-ban
Az elmúlt időszakban a pin-
cétől a padlásig teljesen kita-
karították a GYIK Rendezvény-
házat. – A koronavírus-járvány 
alatti leállást használtuk ki ar-
ra, hogy elvégezzük a lomta-
lanítást és az egyes termek 
átrendezését – mondta la-
punknak Betuker Botond, 
a GYIK szakmai vezetője. 
– A letisztult, megújult GYIK-
ból már csak a közönségünk 
és a sokszínű kulturális prog-
ramok hiányoznak. A jövő fe-
lé kacsintva már hónapokkal 
ezelőtt elindult a tervezés. 
Kollégáimmal azon leszünk, 
hogy a lehetőségeket a leg-
jobban kihasználjuk. Új mot-
tót is alkottunk: Legyen a 
GYIK-ban minden, amit az em-
ber szeret! 

A munkálatokról készült 
videó www.sopronitema.
hu oldalon is megnézhető.

PLUZSIK TAMÁS

Szinte minden fotóhoz tartozik egy történet, le-
gyen szó családi képről, egy elkapott pillanatról 
vagy éppen egy gondosan megkomponált cso-
portképről. A 75. születésnapját a napokban ün-
neplő Kótai Géza barátomtól kaptam az alábbi fo-
tót és hozzá a történetet.
– Németh Béla, a Szentlélek-
templom egykori káplánja le-
hetett a fotós, és ahogy több 
mint hat évtized távlatából 
elnézem a felvételt, újra elő-
jönnek az emlékek: a minist-
ránspróbák, a kora hajnali, 
decemberi roráték, Bán Já-
nos apát úr hol szigorú, hol 
derűs arca, és persze a tár-
sak, a régi barátok, akik közül 
többen már nincsenek közöt-
tünk. A guggoló sor bal szélén 

Balogh Sanyi, kiváló kosaras 
lett belőle, fiatalon hagyott 
itt bennünket és a családját. 
Mellette Bárdics Jóska, né-
ha látom őt a városban fotóz-
ni, aztán Viczén Ottó, disszi-
dált Amerikába, semmit nem 
tudok róla, a szélen Ambrus 
Sanyi, régen nem láttam őt. 
A középső sorból sok a „hi-
ányzó”: Friedl Jóska meghalt, 
mellette én vagyok, majd az 
egyik unokatestvérem, Salfer 

Miska, aki szintén nincs már 
közöttünk, aztán Pál Jóska, 
hála Istennek tartjuk a kap-
csolatot, mellette Ürmös Csa-
ba, kiváló jégkorongozó volt 
és nagy dohányos, sok évvel 
ezelőtt tüdőrákban halt meg, 
és kimagaslik a sor végén Ba-
logh Árpi, akivel időnként 
szoktam találkozni. A hátsó 
sor szélén Schöll Feri, majd 
Taschner László, aki mellett 
a másik unokatestvérem, Bel-
lák Karcsi áll, majd Hirsch-
ler Tibi, Schmidt Jóska és 
sor végén Viczén István, aki 
már szintén nincs közöttünk. 
A képet sok évvel ezelőtt ad-
ta nekem a templom egyik 
volt kórustagja, Első Má-
ria – hálás vagyok érte neki. 
Jó volt, szép volt, talán igaz 
sem volt…

 Egy régi történet…
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Örkény István: 
Tóték
A  Tóték című kisregény Ör-
kény egyik legismertebb 
és legjellegzetesebb mű-
ve, melyben a szerző az ab-
szurd és a groteszk csúcsait 
ostromolja – nem véletlen, 
hogy a kisregény, illetve 
az abból készült színpadi 
adaptáció nem egy mon-
data szállóigévé vált („Há-
romba vágtad, édes, jó 
Lajosom?”). A Tóték drá-
maváltozatát nagy siker-
rel játszották külföldön is, 
az előadás 1971-ben Párizs-
ban elnyerte a Fekete Hu-
mor Nagydíját. A történet 
alapján Latinovits Zoltán 
és Sinkovits Imre főszerep-
lésével készült, Isten hozta, 
őrnagy úr című film nagy-
ban hozzájárult ahhoz, 
hogy Tótékat az egész or-
szág megismerje.

Nem kapta meg 
az újságot?

Terjesztési reklamáció: 

+3620/368-2027
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Védő-oltás 
Van Covid ellen védőoltás. Sőt, vannak védőoltások. Talán a vá-
laszték bősége okozza egyesek elbizonytalanodását? Vagy a ren-
geteg egymásnak (részben) ellentmondó hír? Vagy a rémhírek? 
Vagy még mindig vonzó a léleknek a Covid-probléma tagadása?
Nem tudom. 
Számomra teljesen egyértelmű volt, hogy beoltattam magam. 
Az oltás az egyetlen reális lehetőség a betegség elkerülésére 
úgy, hogy a korábbi években megszokotthoz hasonlóan élhes-
sük az életünket. Roppantul örülök, hogy (eddig úgy tűnik) meg-
úsztam, megúszhatom magát a fertőzést. Így elkerülhetem an-
nak akut és hosszú távú veszélyeit, szövődményeit is. 
Az már csak ráadás, hogy a wikipédia szerint is... „Amennyiben 
egy közösségben elég embert oltanak be egy adott betegség 
ellen, kialakul az adott betegséggel szembeni teljes védelem 
(nyájimmunitás, átoltottság).”. 
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Egy igazi kosaras család
ALMA ÉS FÁJA  – Bácskai Kornél és ifj. Bácskai Kornél

PLUZSIK TAMÁS

Az alma nem esik messze a fájától, tartja a mondás, mely-
nek igazságáért nem kell messzire menni Sopronban sem. 
A Bácskai családban nemcsak a Kornél keresztnév, ha-
nem a kosárlabdázás is családi tradíció.

– A mai fogalmak szerint nem volt különö-
sebben sportos család a miénk, bár édes-
apám úszott és evezett, ami tekintettel 
arra, hogy eredetileg bajai a családunk, tel-
jesen természetes – kezdte Bácskai Kornél. 
– Általános iskolás koromban néhány évig 
vívtam, majd elég későn, talán nyolcadi-
kos koromban kezdtem el kosarazni. A Tóth 

Kálmán Gimnáziumba jártam, emlékezetes 
csatákat vívtunk a másik nagy középiskola, 
a III. Béla diákjaival. Talán éppen ez a nagy 
rivalizálás is hozzájárult ahhoz, hogy szép 
sikereket értünk el az országos középisko-
lás bajnokságokon, hárman is ifjúsági válo-
gatottak lettünk. Érettségi után felvettek a 
Budapesti Műszaki Egyetemre, így a MAFC-
ban folytattam a kosárlabdát, ahol olyan 
„nagyágyúkkal” játszhattam együtt, mint 
például a sokszoros válogatott Kangyal 
Öcsi, illetve a MAFC jelenlegi tanárelnö-
ke, az egyetem professzora, Salgó András. 
Végzés után visszakerültem Bajára, több-
ször játszottam úgy a MAFC, mint a Baja 

színeiben az akkor fény-
korát élő SMAFC ellen, 

ahol az edző apám 
hajdani osztálytár-

sa, későbbi apó-
som, Krasz-

nai Ferenc 

volt. Sem MAFC-osként, sem a Baja játé-
kosaként nem nyertem meccset a SMAFC 
ellen, egy kivétellel, ami másról is emlé-
kezetes, ugyanis szoros állásnál Sopron-
ban, az egyetemi csarnokban pár perccel 
a lefújás előtt kialudtak a fények, elment 
a villany. Sokak szerint ez a közel egyórás 
kényszerszünet is hozzásegített bennünket 
a győzelemhez. 

Bácskai Kornél 1976-ban került Sopron-
ba, ekkorra már befejezte aktív sportpálya-
futását. A GYSEV soproni igazgatóságának 
informatikai osztályán dolgozott (később 
vezetőként is) egészen nyugdíjba vonulá-
sáig. A palánkok világától soha nem távo-
lodott el, hosszú ideig a Soproni VSE ügy-
vezető elnöke volt, 13 évig az országos 
szövetség elnökségi tagja, több mint ne-
gyed százada pedig a megyei kosárlabda-
szövetség elnöke.

– A sport, ezen belül is a kosárlabda csa-
ládi örökség számomra, hisz a nagyapá-
mat, Krasznai Ferencet ma egy generáció 
emlegeti úgy, hogy a Mester – kapcso-
lódott a beszélgetésbe az ifjabb Kornél. 
– Édesanyám, nagynéném és a testvé-
rem is testnevelő tanárok, ők is kosaraz-
tak, úgyhogy fel sem merült más sportág. 
Alig múltam nyolcéves, amikor apu levitt 
Bakonyi Pista bácsihoz a Lackner-iskolá-
ba egy edzésre, így indult kosaras pályafu-
tásom, ami elvezetett odáig, hogy közép-
iskolás koromban diákolimpiát nyertünk 
a Széchenyi-gimnázium csapatával, majd 
egyetemistaként játszottam a SMAFC-ban. 
Egy makacs sérülés aztán közbeszólt, a ko-
sárlabdától azonban így sem szakadtam el. 
Hosszú évekig ültem még ezt követően az 
időmérő asztalnál, készítettem a játékos-
statisztikákat, úgy, hogy ebben az időszak-
ban talán én voltam Sopronban a legtöbbet 
kosármeccsen. Manapság ismét ott állok 
időnként a pálya szélén, Kornél fiam ugyan-
is a Sportiskolában kosarazik, viszi tovább 
a családi tradíciót.

Ifj. Bácskai Kornél és Bácskai Kornél FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket február 3-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 23-i rejtvényünk megfejtése: „Áldott ünnepeket kívánunk!”. Szerencsés megfejtőnk: Vörös Tibor, Sopron, 
Gyóni Géza utca.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Január 27. – február 2. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig  este 
8 órától reggel 8 óráig tart.

Január 27.,  
szerda 

Sepia gyógyszertár  
Ipar krt. 30., Tesco 99/702–012

Január 28., 
csütörtök 

Szebellédy gyógyszertár  
Deák tér 35. 99/505–469

Január 29.,  
péntek Than Károly Újteleki u. 54. 99/510–787

január 30., 
szombat 

Patikaplus gyógyszertár  
Határdomb u. 2., Alphapark 99/505–220

január 31., 
vasárnap 

Patikaplus gyógyszertár  
Selmeci u. 15–17., Interspar 99/505–472

Február 1., 
hétfő 

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

Február 2., 
kedd 

BENU Állomás gyógyszertár 
Mátyás király u. 23. 99/312–437
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Szénási Ferenc (Széna) soproni karikaturis-
ta alkotásai hétről hétre.

RÖVIDEN

KÓCZÁN 
BÁLINT 

Már ké-
szül ősz-
szel meg-

jelenő nagylemezére 
a Pair o’ Dice, amely az 
év elején stúdióba vo-
nult. A soproni zene-
karnak is több nehéz-
séget hozott a 2020-as 
esztendő, de a tagok 
nem állnak le, dolgoz-
nak tovább. 

– Természetesen már nekünk 
is nagyon hiányzik a színpad, 
és reméljük, hogy ez az év po-
zitív irányba fog haladni. Mint 
minden zenekart, minket is 
érzékenyen érintett a 2020-as 
év, de igyekeztünk jóra fordí-
tani a fejleményeket – mesélte 
Pohl Dávid, a Pair o’ Dice ze-
nekar tagja.

A gitáros elmondta, bár a 
koronavírus miatt több kon-
certjüket is törölték, de a 
helyzethez képest aktívak 
maradtak. 

– Úgy gondolom, hogy min-
den formáció életében fon-
tos a megújulás. Mi is próbá-
lunk mindig valami új dolgot 
kitalálni, így a járványügyi 
helyzetben sokat ötletel-
tünk, kreatívkodtunk. Abból 

a szempontból különösen jól 
alakult a karantén, hogy eb-
ben a leállásban sikerült szin-
te teljesen készre dolgozni az 
új nagylemezünket, amely 
ősszel lesz hallható a nagy-
közönség számára – fejtette 
ki Dávid. 

A zenekarnak még tavaly 
márciusban jelent meg Emlék 
című dala, amely egyben már 
az új korong egyik előfutá-
ra, majd november végén egy 
különleges videóval kedves-
kedtek rajongóinknak a srá-
cok: – Az Illúzió lemezünkről 

az egyik számra készítettünk 
egy koncert-feelinges video-
klipet a legjobb pillanatokról. 
Így ebben a nehéz időben a kö-
zönség és mi is jól érezhettük 
magunkat, sok pozitív vissza-
jelzés érkezett. 

A csapat január elején járt 
a törökbálinti stúdióban, ahol 
új dalokat rögzítettek, de nyá-
ron még biztosan visszatér-
nek ide. – Úgy tervezzük, hogy 
a nyári hónapokban is felme-
gyünk stúdiómunkálatokra, 
és akkor már készre gyártjuk 
az őszre tervezett albumot. 

Addig még biztosan sok-sok 
új ötlet is születik, és sok me-
ló lesz még vele – mesélte a 
zenész. 

A Pair o’ Dice titkon már 
az élő koncertekre is gondol, 
hiszen a zenekar szeretné 
megturnéztatni az új hang-
anyagot, és minél szélesebb 
közönség előtt bemutatni. 
Persze, ha erre nem ad lehe-
tőséget a pandémiás időszak, 
akkor a srácok mindent meg-
tesznek azért, hogy az online 
térben is minél több rajongó-
hoz eljussanak az új dalok. 

Új album:  a soproni zenekar már rögzítette az első felvételeket

Stúdióban a Pair o’ Dice

A  Pair o’ Dice zenekar tagjai már várják az élő koncerteket. FOTÓ: MÉSZÁROS MÁRK Zséda Kökény Attilával énekel 
Szívhez szóló közös szerzeménnyel jelentkezett Zséda és Kö-
kény Attila. A szerelmes balladához csodás klip is forgott, amit 
a világhírű Casablanca című film ihletett. Akárcsak a klasszi-
kus mozi, a dal is egy olyan párról szól, akik sosem lehetnek 
igazán együtt. 
– A Casablanca sohasem lesz régi vagy poros, ahogyan a sze-
relem sem lesz az – nyilatkozta Zséda. – A „Hello” különleges 
helyet foglal el a szívemben. Egyrészt, mert zeneileg egy érde-
kes variáció egy korábbi témára. Másrészt mert ez a dal a sze-
relem egy régi–modern feldolgozása egyszerre. És akárhogy is 
múlik az idő, ahogyan a filmben is elhangzik: „Párizs örökre a 
miénk marad”.

Kisfiúból felnőtt énekes
A fiatal zenész neve már többeknek ismerősen csenghet: Ba-
ri Lacit 12 éves korában ismerhették meg a nézők Az ének is-
kolája című produkcióban, ahol egészen a döntőig menetelt. 
Laci az elmúlt nyolc évben rengeteget tanult, képezte magát, 
most pedig készen áll arra, hogy rabul ejtse a közönség szívét. 
A „Féltelek” bejutott A Dal 2021-be, így hamarosan élő adás-
ban is elkápráztatja a nézőket a tehetség.
– Nagy utat jártam be az első médiaszereplésem óta, amit ak-
kor nagyon élveztem, viszont a szüleim azt mondták, hogy el-
ső a tanulás – nyilatkozta az énekes. – A Miskolci Bartók Béla 
Zene- és Táncművészeti Szakgimnáziumban dzsesszzongoris-
taként végeztem. Azóta pedig pedagógusasszisztensként dol-
gozom és tanítom a gyerekeket, akiket imádok. Remélem, új 
dalomat hamar megszereti a közönség.
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NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

Könnyen kezelhető frizurák
MADARÁSZ RÉKA

Azoknak, akik nem szeretnek 
sokat vacakolni a hajukkal, 
jó hír, hogy a fodrászok most 
könnyedén kezelhető frizurák 
elkészítésére törekszenek. 

Egyre több szépségszalon-
ban személyre szabott hajdiag-
nosztika segítségével választ-
ják ki a vendég hajtípusának 
legmegfelelőbb ápolószereket. 

– A pontos diagnózis után 
minden vendégünket megta-
nítjuk hajat mosni – tudtuk meg 
Boda Balázs mesterfodrásztól. 
– Minden esetben kétszer mos-
sunk hajat! Öblítés után a sam-
pont a tenyerünkben oszlassuk 
el, vigyük fel a fej négy pont-
jára, a maradékot pedig a haj-

végekre! Mivel az első mosás 
célja csak a zsírtalanítás, nem 
gond, ha nem habzik a sam-
pon. Miután alaposan kiöblí-
tettük a hajunkat, mossuk meg 
másodszor is, majd a vizet tö-
rülközővel csak itassuk le róla. 

A minimális mennyiségű 
pakolást tegyük a tenyerünk-
be, vigyük fel a törülközőszáraz 
hajvégre maximum a fejbőrtől 5 
centire, majd 5–8 percig hagy-
juk rajta. Ha balzsamot haszná-
lunk, ugyanezzel a metódussal 
vigyük fel, 1–2 percig hagyjuk 
hatni, majd alaposan öblítsük 
ki! Ezután szintén törülközőszá-
raz hajra jöhet a hővédő krém, 
a hajhab, majd a szárítás. 

– Idén az a trend, hogy nincs 
trend. Vagyis bármilyen frizu-

ra szóba jöhet – folytatta Ba-
lázs. – Úgy vágjuk a hajat, hogy 
a vendég otthon is ugyanúgy el 
tudja készíteni magának, mint 
mi a szalonban. Nőknél a la-
za hullámtól az egyenesig szé-
les skálán mozog a hajdivat – az 

arcot kiemelve és keretezve –, 
a szivárványszínek hódítanak 
jelenleg. Férfiaknál egyre in-
kább előtérbe kerülnek a tech-
nikásabb, hosszabbra hagyott 
hajak, precíz vágásokkal készí-
tett frizurák.

Boda Balázs mesterfodrász munka  közben. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A korona – The crown
A drámasorozat II. Erzsébet király-
nő uralkodását kíséri végig a XX. 
század második felét formáló ese-
mények tükrében. Magyarorszá-
gon a sorozat első évada 2018 már-
ciusában jelent meg, a negyedik 

a közelmúltban kezdődött. Ez az 
1980-as években játszódik, Erzsé-
bet és Margaret Thatcher egymás-
nak feszül, miközben Károly her-
ceg viharos frigyre lép Lady Diana 
Spencerrel.


