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Kisgyermekes családoknak is kellemes kikapcsolódást nyújt 
az erdei madárkarácsony-túra, amely január 3-ig teljesíthető 
a Károly-kilátó környékén. A résztvevőknek játékos 
feladatlapokat is kihelyeztek.

Folytatás tavasszal!Folytatás tavasszal!

Teljes hosszában megújul a Virágvölgyi útTeljes hosszában megújul a Virágvölgyi út

Elkészült a 45 millió forintos beruházás a Dózsa György utcai óvodában: a belső fejlesztések mellett 
az udvarra néző teraszt is felújították. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Új terasz az óvodában

Madárkarácsony-túra

Természetes Természetes 
ünnepi trendünnepi trend

Bár a halasztható mű-
téteket most elnapol-
ják, de a sürgősségi el-
látásokhoz, illetve a 
vérkészítmények elő-
állításához továbbra is 
nagy szükség van a vér-
re. Sopronban is várják 
a véradókat – még az 
ünnepek között is. Az 
ingázók továbbra is ad-
hatnak vért, ugyanak-
kor a szakemberek azt 
javasolják, hogy csak 
az menjen segíteni, aki 
teljesen egészségesnek 
érzi magát. 
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Euro liga- 
győzelmek
A rendezés és a 
hazai csapat két 
mérkőzése is fan-
tasztikusan sikerült 
a városunkban tar-
tott női kosárlabda 
Euroliga-csoport-
körben. A Sopron 
Basket a Bourges 
Basket és a Bas-
ket Landes ellen 
is magabiztosan 
diadalmaskodott. 

FOTÓ: MTI 
– KOVÁCS TAMÁS

A karácsony valóságos üzletággá nőtte ki ma-
gát. Ám ha valaki nem szeretne óriási összege-
ket költeni, egy kis kreativitással gyönyörű dí-
szeket alkothat saját kezűleg is.

Várják  
a véradókat
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Akik átestek a koronavírus-fertőzésen, plazmaadásra is jelentkezhetnek

Most is várják a véradókat
HUSZÁR JUDIT

Bár a halasztható műtéteket most 
elnapolják, de a sürgősségi ellátá-
sokhoz, illetve a vérkészítmények 
előállításához továbbra is nagy 

szükség van a vérre. Sopronban is várják a vér-
adókat – még az ünnepek között is. 

A koronavírus-járvány átírta a 
hétköznapjainkat, megváltoz-
tatott több bevett szokást. Or-
voshoz például már csak idő-
pontfoglalás után megyünk, a 
recepteket gyakran telefonon 
íratjuk fel, és taj-kártyával vált-
juk ki. De vannak dolgok, amik 
nem változtak: továbbra is nagy 
szükség van a véradókra. 

– Úgy tapasztaljuk, hogy nem 
rossz a véradó kedv, viszont so-
kan bizonytalanok, hogy mikor 
jöhetnek – nyilatkozta lapunk-
nak Szijártó Gyöngyi, a Magyar 
Vöröskereszt területi koordiná-
tora. – Sopronban különösen 
fontos elmondani: az ingázók 
továbbra is adhatnak vért. Van 
ugyan egy korlátozás, ami arról 
szól, hogy ha valaki az elmúlt 14 
napban külföldön járt, akkor ha-
lassza a véradást, de ez alól kivé-
telt képeznek az ingázók. 

A koordinátor hangsúlyozta: 
ahogy korábban, úgy most is azt 
kérik, hogy csak az menjen vért 

adni, aki egészségesnek érzi ma-
gát. Ha valaki átesett a korona-
vírus-fertőzésen, akkor a teljes 
felgyógyulás (tehát teljes tü-
netmentesség) után legalább 
21 nappal adjon vért! Ha olyan-
nal érintkezett, aki az utóbbi 
14 napban valószínűsítetten 
vagy igazoltan koronavírus-
fertőzött volt, akkor is várjon a 
véradással!

Fontos, hogy azok, akik átes-
tek a fertőzésen, plazmaadásra 
is jelentkezhetnek, ezzel pedig 
segítik a koronavírusos betegek 
felépülését – a vérükben lévő el-
lenanyagból ugyanis gyógysze-
reket készítenek. Sopronban is 
elvégzik az alkalmassági min-
tavételt, majd a plazmaadásra 
Győrbe lehet menni. Az utazás 
költségeit megtérítik. 

– A kórház területén lévő vér-
ellátóba csak előzetes hőmér-
sékletmérés, kézfertőtlenítés 
után lehet belépni, illetve ala-
posan kikérdezzük a véradókat 

az egészségügyi állapotukról, át-
esnek az ilyenkor szokásos or-
vosi vizsgálaton – folytatta Szi-
jártó Gyöngyi. – Van lehetőség 
előzetes, telefonos időpontfog-

lalásra a 99/514–217-es számon, 
így csökkenthető a zsúfoltság. 

Bár a halasztható műtéteket 
most elnapolják, de a sürgőssé-
gi beavatkozásokhoz, illetve a 

vérkészítmények előállításához 
folyamatosan szükség van a vér-
re. A trombociták felhasználási 
ideje öt nap, ezért is szervezik 
rendszeresen az eseményeket. 

Panoráma

Maszkot fel!
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A tapasztalatok szerint a boltba betérő vásár-
lók már előzetes felszólítás nélkül is felteszik a 
szájmaszkot. A 65 éven felüliek számára a hét 
minden napján biztosított az a védett idősáv, 
amikor csak ők tartózkodhatnak az üzletben.

A járvány lassítása és az idősek 
védelme érdekében november 
29-től ismét vásárlási idősávot 
vezettek be a 65 éven felüliek 
számára. Ismert: hétköznapon-
ként reggel 9 és 11, hétvégente 
reggel 8 és 10 óra között csak 
az idősebbek léphetnek be az 
élelmiszerboltokba, az illatszert, 
drogériai terméket, háztartási 
tisztítószert, vegyi árut és hi-
giéniai papírterméket árusító 
üzletekbe, valamint gyógyszer-
tárakba. Fontos, az idősek a vé-
dett idősávon kívül is szabadon 
vásárolhatnak.

– Azt tapasztaljuk, hogy 
sok idős kihasználja a védett 

idősávot  – mondta Madár Bar-
na, a városunkban hét élel-
miszerboltból álló hálóza-
tot üzemeltető cég ügyvezető 
igazgatója. – Azzal, ha az idő-
sebb korosztály tagjai délelőtt 
vásárolnak, elkerülhető, hogy 
délután a munkából – az óvo-
dás, általános iskolás gyerme-
keikkel – hazatartó fiatalokkal 
találkozzanak. A családosok 
ugyanis rendszerint sokszor 
csak ekkor tudják megvenni a 
vacsorára, reggelire valót. A le-
hetőség tehát adott, ennek be-
tartása mindannyiunk érdeke is.

Madár Barna hozzátette: 
a boltokba betérő vásárlók, 

illetve az eladók is megtanul-
tak már együtt élni azzal a hely-
zettel, hogy maszkot kell visel-
niük. – Erre a bejárati ajtón jól 
látható helyen plakátokkal fel 
is hívjuk a vevőink figyelmét. 
Szólni már csak ritkán kell. Úgy 
gondolom, a szabályokat nem-
csak azért kell betartani, mert 
azok rendeletben jelentek meg, 
hanem mert ezzel védekezhe-
tünk hatékonyan a koronaví-
rus ellen. 

– A kereskedelmi egységek 
este hét óráig lehetnek nyit-
va. Igaz, ebben a borús, őszi–
téli időszakban sötétedés után 
egyébként is jelentősen visz-
szaesik a forgalom. Az elmúlt 
években esténként, éjszaka 
csak kisebb dolgokért jöttek be 
az emberek, így ez a korlátozás  
nem érint bennünket annyi-
ra hátrányosan, mint például 
a vendéglátóhelyek esetében 
bevezetett intézkedések – zár-
ta Madár Barna.

ORSZÁGOS ELISMERÉS 
November 27. a magyar 
véradók napja. A korona-
vírus-járvány miatt idén 
online köszöntötték a sok-
szoros véradókat, illetve a 
véradásszervezésben te-
vékenykedőket. Idén a Pro 
Vita díjat – az Emberi Erő-
források Minisztériumának 
elismerését – Lovász Ist-
ván, több mint százszo-
ros soproni véradó kapta, 
a véradóbarát munkahe-
lyek között pedig méltat-
ták a lövői Roto Elzett Cer-
ta Kft.-t is. 

SOPRONI VÉRADÁSOK: 

December 14. Vérellátó, 
Győri út 15. 8–14 óra

December 16. Vérellátó, 
Győri út 15. 8–14 és 
15.30–19 óra

December 21. Vérellátó, 
Győri út 15. 8–14 óra

December 22. Vérellátó, 
Győri út 15. 8–14 óra

December 28. Vérellátó, 
Győri út 15. 8–14 óra

December 30. Vérellátó, 
Győri út 15. 8–10 óra

Sok idős vásárol a védett idősávban – ezt tapasztalták az általunk megkérde-
zett soproni boltosok FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Divósné Varga Henrietta véradás közben – a soproni vérellátóban várnak min-
den segítőt az ünnepek előtt és között is FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Közös járőrözés  
a biztonságért

A koronavírus miatt a korábbi 
évekhez képest új feladatokat 
is el kell látniuk a soproni pol-
gárőröknek. – A kijárási tilalom 
bevezetése óta, a megyei rend-
őrfőkapitány utasítására váro-
sunkban is közösen járőrözünk 
a soproni rendőrökkel – mond-
ta lapunknak Vig József Attila, a 
soproni polgárőr egyesület el-
nöke. – A fokozott védekezés a 
hónap végéig tart. Az egyik fel-
adat a közterületek ellenőrzése, 
hiszen este nyolc óra után csak 
indokolt esetben lehet az utcán 
tartózkodni. A vendéglátóhe-
lyek, éttermek 19 óráig tarthat-
nak nyitva. Ezen időpont után 

szúrópróbaszerűen ellenőriz-
zük, hogy valóban eleget tet-
tek-e az előírásoknak. Bár adven-
ti vásárt nem lehet tartani, de 
napközben is van teendő. A pol-
gárőrök rendszeresen felkeresik 
a bevásárlóközpontokat és kör-
nyéküket, illetve minden olyan 
közteret, ahol több ember gyű-
lik össze, és számítani lehet a ki-
sebb bűncselekmények előfor-
dulására. Ilyenkor már a puszta 
jelenlétünk is visszatartó lehet, 
de amint bűn esetet látunk, érte-
sítjük a rendőrséget. Az elmúlt 
hetekben városunkban kirívó 
esettel nem találkoztunk a jár-
őrözés során.

Elindult a Heal Now – az 
első osztrák–magyar, ha-
táron átívelő egészségügyi 
együttműködési projekt, 
amelyről online konferen-
cián számoltak be az érin-
tettek. A program megvaló-
sítója az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának háttérin-
tézménye, az Állami Egész-
ségügyi Ellátó Központ és az 
Alsó-ausztriai Egészségügyi 
Ügynökség alkotta kon-
zorcium, stratégiai partne-
re pedig Burgenland tarto-
mány. – Nagy örömünkre 
szolgál, hogy a Heal Now 
projekt keretében egy olyan 
egészségügyi együttműkö-
dés valósul meg, amely szo-
rosabbra fűzi a kapcsola-
tot Sopron és Burgenland 
között, hozzájárulva ezzel 
a gyorsabb és fenntartha-
tóbb betegellátáshoz a ha-
tár menti régióban – mond-
ta köszöntőjében dr. Farkas 
Ciprián polgármester. – Az 
elmúlt években számos 
előremutató fejlesztés való-
sult meg a Soproni Gyógy-
központban, amely modern 
és felkészült szakmai hát-
térrel áll a polgárok ren-
delkezésére.
A kétoldalú egyezmény 
megkötése mellett egy kon-
zultációs mechanizmus ki-
építését valósítják meg a 
Soproni Gyógyközpont és 
a bécsújhelyi klinika között. 
Ez a tumoros megbetege-
dések korai felismerésében 
és sikeres kezelésében jelent 
majd jelentős előrelépést.

Egészség-
ügyi együtt-
működés

VIG JÓZSEF ATTILA ELISMERÉSE Vig József Attila 2008 és 
2016 után idén harmadszor kapta meg a polgárőrök Kossuth-
díjának számító Kopácsi Sándor Polgárőr Érdemrend elisme-
rést. A polgárőr szövetség jogelődje, az Önvédelmi Szerve-
zetek Országos Szövetsége (ÖSZOSZ) 1991-ben jött létre. A 
szervezet nevét még a megalakulás évében Országos Pol-
gárőr Szövetségre változtatták. Az alapító elnök dr. Kopácsi 
Sándor nyugalmazott rendőr vezérőrnagy volt.

Vig József Attila (b) dr. Túrós Andrástól, az Orszá-
gos Polgárőr Szövetség elnökétől vette át a díjat  
FOTÓ: SEBESTYÉN JENŐ
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Az ingatlan tulajdonosának a feladata a telek hosszában 
a rá eső járdaszakasz takarítása. Ez különösen igaz a téli 
időszak hó- és síktalanítására. (Sopron Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat Közgyűlésének a köztisztasággal ösz-
szefüggő tevékenységekről szóló 20/2008. (VI. 30.) önkor-
mányzati rendelete alapján.) Aki eddig is így járt el, annak 
köszönjük! Kérjük együttműködésüket! 

Tisztelettel: 
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Járdatakarítás
Fejlesztés a Dózsa György utcai intézményben

Új terasz az óvodában

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Elkészült a 45 millió forintos beru-
házás a Dózsa György utcai óvo-
dában: a belső fejlesztések mellett 
az udvarra néző teraszt is felújítot-

ták. Az elmúlt heti bejáráson dr. Farkas Ciprián 
polgármester mellett Csiszár Szabolcs alpol-
gármester is részt vett.

Kormányzati és önkormányzati 
forrásból, összesen 45 millió fo-
rintból elkészült a Dózsa György 
utcai óvoda épületének ener-
getikai felújítása és fejlesztése. 
Ennek keretében kicserélték a 
fűtési rendszert, a nyílászáró-
kat, valamint kifestették a fa-
lakat is. Emellett pedig megva-
lósult az udvari fedett terasz 
korszerűsítése.

– Intézményrendszerünk 
mára modern állapotba került, 
természetesen ezt folyamato-
san fenn kell tartani – mondta 
dr. Farkas Ciprián polgármes-
ter. – A kormányzat 2010 óta ki-
emelten támogatja a családokat, 
olyan intézkedéseket hoz, ame-
lyek révén megéri gyermeket vál-
lalni. Az önkormányzat felada-
ta pedig az, hogy megteremtse 

a gyermekgondozáshoz, gyer-
mekneveléshez a megfelelő inf-
rastruktúrát. Amit használnak, 
az kopik, mi pedig figyelni fo-
gunk arra, hogy a gyerekek nap-
közben, amíg a szüleik dolgoz-
nak, megfelelő körülmények 
között legyenek. Ma elmond-
ható, hogy a városban minden 
kisgyerek biztonságos, napjaink 
elvárásainak megfelelő óvodát, 
bölcsődét és iskolát látogathat.

– A legjobban a terasznak örü-
lünk, mert ez nagyon rossz ál-
lapotban volt, pedig nagyon 

szeretjük a gyerekeket kint, a 
szabadban mozgatni és foglal-
kozni velük – tette hozzá Hor-
váth Márta, a Trefort Téri Óvo-
da vezetője. – Ez a rész mind a 
fejlesztőfoglalkozásoknak, mind 
a délutáni pihenésnek, illetve az 
uzsonnázásnak, tízóraizásnak is 
ideális helyszíne lesz.

Csiszár Szabolcs alpolgár-
mester zárszóként az óvodape-
dagógusok munkáját méltat-
ta, kiemelve, hogy az óvoda és 
az önkormányzat között jó az 
együttműködés.

Január 11-ig maradnak  
a szigorú intézkedések
Ahogyan azt a járványügyi adatok ismeretében várni le-
hetett, december 11-e után is maradnak a szigorú intéz-
kedések. Ezt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be 
közösségi oldalán. Legkorábban január 11. után lehet eny-
hítés, ha kedvező változás áll be a fertőzés terjedésében. 
A korlátozások időbeli meghosszabbítása azt is jelenti, 
hogy idén elmaradnak a szilveszteri utcabálok, közössé-
gi bulik, hiszen az éjszakai kijárási korlátozás is érvényben 
marad. Kivétel lehet a szenteste, de erről december 21-én 
dönt az operatív törzs.

Szakemberek szerint ebben a hónapban várható a koro-
navírus-járvány második hullámának tetőzése – mond-
ta az országos tiszti főorvos. Müller Cecília kifejtette, az 
esetszámokat nézve ugyan még emelkedő szakaszában 
van a járvány, de reménykeltő, hogy csökken a növeke-
dés dinamikája, és lassan elérjük a platót. Bár továbbra is 
terheltek a kórházak, az elmúlt néhány napban kevésbé 
nőtt az ott ápoltak száma.

Aktualitások  
a koronavírusról

Az udvari fedett teraszt is korszerűsítették a Dózsa György utcai óvodában FOTÓ: FILEP ISTVÁN

AZ ÓVODA RÖVID TÖRTÉNETE
A Dózsa György utcai óvoda 1954-ben épült, négy csoport-
szobájában jelenleg 78 gyereket gondoznak. 1991-ig a Bu-
daprint Soproni Pamutipar tulajdonában volt, majd Sopron 
önkormányzata vette át az intézmény üzemeltetését.

Mint arról múlt heti számunkban tudósítottunk (Lemondott 
Szájer József, Soproni Téma 2020. december 2.), dr. Szájer 
József lemondott európai parlamenti mandátumáról. A hír 
november 29-én jelent meg. Ezt megírtuk az akkor ki-
adott indoklást is idézve. Kedden (lapzártánk után) már 
többet lehetett tudni az ügyről, s kiderült, mi is volt a hát-
térben. Dr. Szájer József a belgiumi karanténszabályokat 
megszegve egy férfibuliban vett részt, amelyet a rendőr-
ség feloszlatott. Az EP-képviselő december 31-ei hatály-
lyal lemondott mandátumáról, és felelősségét elismerve 
kért bocsánatot. Egyúttal kilépett a Fideszből, és lemon-
dott soproni díszpolgári címéről is. Erről levélben értesí-
tette dr. Farkas Ciprián polgármestert. 

Vasárnap felragyogott a második, a reményt jelképező gyer-
tya a város adventi koszorúján. Bár vásárt és rendezvénye-
ket idén a vírushelyzet miatt nem tartanak a belvárosban, 
de a karácsonyi hangolódás fontos része a díszkivilágítás, a 
Várkerületen elhelyezett karácsonyfa, betlehem is. Az ad-
venti koszorún a második gyertyát Filep Márk önkormány-
zati képviselő és Filotás Julianna, a Soproni Református Egy-
házközség lelkésze gyújtotta meg. – Ezt a jelképes gyertyát 
a szociális dolgozók tiszteletére gyújtom meg, akiknek kö-
szönjük az egész éves szolgálatot – emelte ki a képviselő.

Dr. Szájer József lemondott 
díszpolgári címéről

A remény gyertyájaFelújított pénztárak
A személypénztárak megújítá-
sával folytatódott a rekonstruk-
ciós program a soproni vasút-
állomáson. A korábbi években 
Kormányablakot alakítottak ki 
az épületben, elkészült a szol-
gáltatóközpont és az új utas-
centrum. Idén augusztusban 
átadták az állomás teljesen 
megújult óratornyát, novem-
ber végétől pedig megújult 

személypénztárak várják az uta-
sokat. A kivitelezés során teljes 
körű építészeti, belső építésze-
ti felújítást végeztek a szakem-
berek, emellett a gépészeti és 
a villamos hálózatot is cserél-
ték. Megújult a fűtési rendszer, 
a melegvízhálózat, és szellőző 
rendszert is kiépítettek. A sze-
mélypénztárakban új átbeszélő-
készülékek is várják az utasokat. 

A tulajdonosok dolga a járda takarítása – erre 
télen különösen figyeljünk! FOTÓ: FILEP ISTVÁN

76 éve, 1944. december 6-án sújtotta Sopront az 
első, hatalmas ember- és anyagi áldozatokat köve-
telő bombatámadás. A későbbi felmérések szerint 
az amerikai gépekből 78 darab 500 és 1000 kilós 
bombát szórtak a városra, a légitámadás kegyet-
len vésővel szabta át a belváros képét. A halotta-
kat Németh Alajos vette számba, könyvében 310 
nevet sorolt fel, egyes kutatók szerint viszont a se-
besültek elhalálozásával jóval megemelkedett az 
elhunytak száma. Sopront a második világhábo-
rú során összesen kilenc légitámadás érte. A leg-
pusztítóbb az első (1944. december 6.) és az ötö-
dik (1945. március 4.) volt.

A soproni bombázás évfordulója
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MÉDIAPARTNEREINK:

„Az ízek iránti vonzalmam, az alkotás öröme vezetett erre a pályára”

A kávék birodalmában

A Lenck-villa volt az otthonuk

KÖVES ANDREA

Elérkezett a téli „bekuckózós”, il-
latos kávét kortyolgatós időszak. 
A minőségi nedűk kedvelőinek jó 
hír: hazánk egyik meghatározó, 

nemzetközi hírű kávépörkölő üzeme Sopron-
ban működik.

Molnár Attila, a „One Eleven” 
kávépörkölő üzemeltetője, 
négyszeres magyar barista 
bajnok mi mással fogadhatna 
a remek ízléssel kialakított ok-
tatótermükben, mint egy kü-
lönleges minőségű kávéval, ami 
éppen Costa Ricából érkezett. 
Kortyolgatom a selymes, zama-
tos finomságot: élvezem az ízek 
kavalkádját.

– Engem pont az ízek iránti 
vonzalmam, illetve az alkotás 
öröme vezetett erre a pályára 
– mesélte Molnár Attila. – Erede-
tileg borász szerettem volna len-
ni, ám a családban ennek nem 
volt hagyománya. Vendéglátó 
iskolában végeztem, kezdet-
ben koktélokkal foglalkoztam: 
egy horvátországi koktélbárban 

résztulajdont is szereztem, az-
tán kaptam egy izgalmas aján-
latot az egyik vendégünktől, 
legyek az ő országos kávézó 
franchise-ának a head baristája. 
Egy olasz mesterrel dolgoztam 
együtt, aki korábban Brazíliá-
ban tevékenykedett szakértő-
ként egy kávéfarmon. Sok-sok 
fogásra tanított meg, és segített 
két hét alatt felkészülni az or-
szágos baristabajnokságra, ahol 
második helyen végeztem. In-
nentől kezdve jól tudtam: ez 
az én utam.

Molnár Attila számtalan te-
rületen kipróbálta magát a spe-
cialty kávé világában: kávézót 
alapított, versenyeken zsűrizett 
kóstolóbíróként, oktatóként ad-
ta tovább tudását külföldön és 

itthon. A palettáról a kávépör-
kölés hiányzott még, ezt az ál-
mát valósította meg az üzem 
alapításával. És miért éppen 
Sopronban? Felesége a város 
szülötte, kisfiúk születése előtt 
Budapestről hazaköltöztek. 
A világ több mint húsz országá-
ból érkezik hozzájuk a kiemelt 
minőségű kávécserjék termése. 

Mindegyik más-más izgalmas 
ízvilággal rendelkezik, hiszen 
közel 130 fajtája van a növény-
nek, ráadásul a farmerek eltérő 
eljárási móddal dolgozzák fel 
a termést. Emiatt a különböző 
alapanyagokat más-más mó-
don kell pörkölni, az egyik leg-
izgalmasabb folyamat ennek 
a finomra hangolása egy-egy 

próbaüzem során. Az elké-
szült pörkölt kávé íze is ezer 
arcát mutatja attól függően, 
hogy milyen jellegű vízzel ké-
szítik el. Ám Attila kávéinak van 
egy egyedi titka: szenvedélye-
sen szereti a szakmáját, no és 
azt a pillanatot, amikor az em-
ber belekortyolhat egy csésze 
finom, illatos kávéba.

PLUZSIK TAMÁS

Gyermekeinek a villa kertje volt a játszóterük, 
fogócskáztak a nagy fák alatt – a Széchenyi-
gimnázium egykori oktatója, dr. Lauringer Er-
nő (1883–1944) hosszú ideig lakott családjával 
a Lenck-villában. 

Mint arról lapunkban beszámol-
tunk (Időtlen minőség, Soproni 
Téma, 2020. október 14.), ismét 
régi fényében pompázik a Sop-
roni Múzeum legújabb kiállító-
helye, a Lenck-villa. Azt valószí-
nűleg már kevesebben tudják, 
hogy Sopron egykori kimagasló 
tanáregyénisége, dr. Lauringer 
Ernő is hosszú ideig lakott eb-
ben az épületben. 

– Kőszegi születésű nagy-
apám a Soproni Bencés Gim-
náziumban érettségizett, majd 
a kolozsvári Ferenc József Tu-
dományegyetemen szerzett 

történelem–földrajz szakos dip-
lomát. Tanári pályáját Kissze-
benben kezdte, majd Brassó és 
Szentgotthárd után 1911-ben a 
soproni Állami Főreáliskolában 
kapott állást – mesélte nagyap-
járól dr. Czike Albert Pro Urbe 
Sopron-díjas ügyvéd, a rend-
szerváltást követő első szaba-
don megválasztott soproni ön-
kormányzat alpolgármestere.

A Lenck-villát 1908-ban vásá-
rolta meg a Sopron vármegye és 
Sopron szabad királyi város Ré-
gészeti Társulata, majd hosszas 
előkészületek után 1913. október 

5-én nyílt meg az épületben az 
első kiállítás. Bünker János Raj-
nárdot követően 1914 decembe-
rében dr. Lauringer Ernőt bízták 
meg a múzeum felügyeletével, 
és egyúttal családjával együtt la-
kást is kapott az épületben.

– Nagyapáméknak négy gyer-
meke született: Margit, Ernő, 
István és az édesapám, Albert. 
Gyermekkorukat mind a né-
gyen a Lenck-villában töltöt-
ték. Nagyapa 1944-ben, néhány 
nappal a szörnyű december 6-ai 
bombázás előtt halt meg itt.

Dr. Lauringer Ernő emlékét 
mint „második iskolaalapító-
ét” őrzi egykori iskolája, mely-
nek 22 évig volt az igazgatója. 
1922-ben ő kérelmezte, hogy a 
főreáliskolát a legnagyobb ma-
gyarról nevezzék el. 

– Mindkét gyermekem 
a Széchenyiben érettségi-
zett, ahol az egyik tanterem a 

dédnagyapjukról van elnevez-
ve. Hiszem és remélem, hogy 
a közeljövőben a megújult 

Lenck-villában is elhelyeznek 
majd egy Lauringer-emléktáb-
lát – zárta Czike Albert.

A Felsőlövér gerincén, a Hársfa sor legmagasabb pontján, 
az egykori Alm, avagy későbbi nevén Alpesi vendéglővel 
szemben áll ez a jellegzetes, kápolnára emlékeztető, vö-
rös téglatornyos épület, melyet a régi soproniak humoro-
san Zwetschgenburgnak, vagyis Szilvavárnak neveztek. Egy-
kori tulajdonosa, így az épület névadója farádi dr. Szilvásy 
Márton (1853–1918) ügyvéd, udvari tanácsos, országgyű-
lési képviselő volt. „Szilvásy Márton a századforduló idején 
Sopron legnépszerűbb közéleti férfia volt. Ő volt a Marci, 
a jovialitás, gavallérság, közvetlenség, a mindig találó, de 
soha nem bántó szellemesség megtestesítője, várospoli-
tikus, majd országos politikus, 1915 és 1918 között Sopron 
országgyűlési képviselője. Az akkori kor divatja szerint, ga-
vallér módra öltözködött. Ő volt sok éven át a Kaszinó lelke 
és igazgatója. Fent a Hofburgban is nagy kegyben állott, és a 
bécsieknek is többször volt alkalmuk megbámulni azt a kó-
csagtollas, bogláros, meggyszínű mentébe öltözött magyar 
urat, aki a tisztelgő őrség előtt fiákeren behajtott a Hofburg 
kapuján, hogy kihallgatáson jelenjék meg I. Ferenc József 
előtt.” – írta Becht Rezső a Soproni figurák című visszaem-
lékezésében. FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Szilvavár (Zwetschgenburg) a Hársfa soron
SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

MEGKÉRDEZTÜK  
A SOPRONIAKAT›

Fogyaszt 
kávét?

GUZMITS SÁNDOR: 
Igen, mindig egy erős fe-
ketével kezdem a napot, 
amit magam készítek el a 
kotyogós kávéfőzőmmel. 
Napközben is szívesen fo-
gyasztom, bár jellemző-
en akkor már a lágyabb, 
gyengébb főzeteket része-
sítem előnyben, és már tej-
jel iszom. Így nem annyira 
megterhelő. A kávé nekem a 
mindennapok egyik fontos 
és kihagyhatatlan adaléka.

HAUER MÁRIA: 
Bár tudom, hogy a zöld 
tea hatásosabb és egész-
ségesebb lenne, de sajnos 
a kávéról nehezen tudok 
lemondani Reggelente há-
rom gyermeket kell útnak 
indítanom, kell az energia. 
Igaz, a nagyobbik középis-
kolás, így ő most otthonról 
tanul. A megfelelő mér-
tékkel fogyasztva nem tar-
tok a hátrányaitól, a gőzöl-
gő kávé illata megalapozza 
a napomat.

GÁSPÁR ANDRÁS: 
A boltokban már számta-
lan kávéfőzőt be lehet sze-
rezni, nekem kapszulás van 
otthon. Ezzel a géppel teát 
is tudok készíteni. A nap-
palok rövidebbek, így most 
többen érezzük azt, hogy 
szükségünk van egy kof-
feinadagra az ébren ma-
radáshoz. A párom sosem 
kávézik, ő inkább teát iszik, 
vagy készít magának egy 
forró csokit.

Molnár Attila számtalan területen kipróbálta magát külföldön és itthon is, 
most a kávépörkölésben merült el 

Dr. Czike Albert nagyapja, dr. Lauringer Ernő fény-
képével FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a sop-
roni emberek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat 
szélesíteni kívánjuk újabb és újabb olvasóink megis-
mertetésével. Ezért olyan embereket keresünk, akik 
valamiért kiérdemelték a körülöttük élők szeretetét, 
tiszteletét. Lehet ő egy nagymama, másokon segí-
tő ezermester vagy segítő tanácsadó, egy közösség 
szervezője vagy aktív tagja. Szóval bárki, akire fel-
néznek olvasóink! Ha ismernek ilyen embert a kör-
nyezetükben, írják meg nekünk, hogy ki ő, hogy ér-
hetjük el, és hogy miért olvasnának róla örömmel a 
 Soproni Témában!

Hősöket keresünk!

szerkesztoseg@sopronitema.hu

RÖVIDEN

Megújul az Elvira
A december 13-i menet-
rendváltástól megújul az 
Elvira vasúti jegyértéke-
sítési rendszer. A fejlesz-
tés során az internetes 
felületet összekötötték a 
MÁV mobilalkalmazás-
sal. Így a jövőben még 
egyszerűbben és gyor-
sabban vásárolhatunk 
vasúti jegyet, bérletet, 
illetve értesülhetünk a 
legfrissebb hírekről.

›
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Hívja a +3620/368–2027 számot!

NEM KAPTA MEG AZ ÚJSÁGOT?

Vásároljunk hazai terméket!
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A tejtermékek után 
jövő januártól a hú-
sokra és húskészít-
ményekre is meg le-
het szerezni a kiváló 
minőségű élelmiszer 
védjegyet. 

Az Agrárminisztérium szerve-
zésében országos felvilágosító 
kampány is indult a védjegy 
megismertetése érdekében. 
A cél az, hogy felhívják a vásár-
lók figyelmét: ha a hazai termé-
ket választják, akkor a magyar 
gazdákat, termelőket segítik. 
A védjegy egyedülálló, mert 
mögötte valóban ott a hatósá-
gi garancia, a Nemzeti Élelmi-
szerlánc-biztonsági Hivatal (Né-
bih) szakértelme.

A rendszer kétszintű: alap- és 
aranyfokozata van. Az alapfoko-
zatra bárki pályázhat, aki élelmi-
szert állít elő, vagy saját márkás 
terméket forgalmaz. Az arany-
fokozatra csak azzal a termékkel 
lehet pályázni, amely a Nébih 
által koordinált, összehasonlí-
tó termékteszten, az úgyneve-
zett Termékmustrán a legjobbak 
között szerepel. A védjegyek a 

termelők, az előállítók, a fel-
dolgozók, a forgalmazók és a 
vásárlók számára egyaránt ga-
rantálják a kiváló minőséget. 
A minősítést elsőként a tejter-
mékek esetében lehetett meg-
szerezni, de jövő év januárjában 
a kört kiterjesztik a húsokra, il-
letve húskészítményekre is.

A lapunk által megkérde-
zett hentesüzlet vezetője, Páz-
mándi Attila jónak tartja a 
kezdeményezést.

– A hazai húsok, illetve hús-
készítmények jó minőségűek. 
Az élő állatokat, valamint a le-
vágás után az elárusító pultra 
kerülő húsokat folyamatosan 

ellenőrzik a szakemberek – tette 
hozzá Pázmándi Attila. – Kará-
csony tájékán különösen fontos 
ez a téma. Ilyenkor az emberek 
olyan termékeket is megvásárol-
nak, amelyeket korábban nem 
biztos. Keresett a lazac, a liba- 
és kacsamáj, a hátszín, a szűz-
pecsenye, a fácán, a gyöngytyúk.

Amiben néhány hónapja még csak 
reménykedtünk, az napjainkra elér-
hető közelségbe került, hitet adva sok százmillió em-
bernek. Hitet, hogy érdemes kitartani, hogy a sza-
bályok betartásával, mások és önmagunk óvásával 
elérkezhetünk addig a pontig, hogy beoltathatjuk ma-
gunkat, hogy aztán a védettség kialakulásával ma-
gunk mögött hagyjuk a vírust, amely megkeserítette 
ezt az évünket. Nehéz volt, pokolian nehéz. Tragé-
diák, félrecsúszott életek sora. Megrendült, belere-

megett a világ, de nem 
adtuk fel. Először csak 
tétován, kevés ismeret-
re hagyatkozva véde-
keztünk, de mégis sike-
rült. Az alattomos vírus 
azonban nem hagy-
ta magát és visszatért, 
hogy még több embert 
betegítsen meg, hogy 

még nagyobb pusztítást végezzen, mint tavasszal. 
De most már hamarosan vége.(?) 
Naponta hallunk híreket a különböző, hatásosnak 
remélt vakcinákról, amelyek képesek lesznek fel-
számolni a járványt a világ minden pontján. A tu-
dósok és a gyártók emberfeletti munkát végeztek 
(végeznek), hogy minél előbb, minél több ember-
hez jusson el az oltóanyag. Magyarországra várha-
tóan még ebben a hónapban és januárban érke-
zik vakcina, ekkor még korlátozott mennyiségben. 
Hogy honnan, az még bizonytalan, de az már eldőlt, 
hogy 12 millió adagot kötöttünk le előzetesen, le-
het szó kínai, orosz vagy akár izraeli oltóanyagról is. 
Kérdés, hogy ki nyeri a versenyfutást, és kinek lesz 
a leghatásosabb és legbiztonságosabb a vakcinája. 
Mi nyitottak vagyunk, mert a legfontosabb az em-
berek élete. Tudom, sokan vannak, akik eleve oltás-
ellenesek, mások pedig megkérdőjelezik a leendő 
oltóanyagok biztonságosságát. Érthető az aggoda-
lom, hiszen – a helyzetre való tekintettel – nagyon 
gyorsan fejlesztették ki a különböző típusú vakci-
nákat, de mindegyik gyártó kiemelt figyelmet for-
dított a mellékhatások elkerülésére. Ami számomra 
igazán megnyugtató, hogy Magyarország „oltáskul-
túrája” Európában is egyedülálló, s használatra csak 
száz százalékig biztonságos vakcinát engednek a 
hatóságok. Eddig legalábbis így volt, és meggyő-
ződésem, hogy így lesz a jövőben is. Amikor meg-
érkezik az oltóanyag, először érthetően a védeke-
zésben résztvevőket és a védett csoportokat oltják 
be. Mint kiderült, az országban 13 ezer oltópon-
tot alakítanak ki, s ha már lesz elég vakcina, akkor 
csak jelentkezni kell a helyszínek egyikén. Hogy hol 
lesznek az oltópontok, az még nem volt nyilvános 
e sorok írásakor, de Sopronban biztosan lesz több 
is. Ezen a héten talán már lehet regisztrálni az ol-
tásra az interneten, a vakcinainfo.gov.hu címen. 
A hírek szerint a 60 éven felüliek külön tájékozta-
tó levelet is kapnak. 
Jól érzékelhető tehát, hogy valóban közeleg a vírus-
sal való leszámolás ideje. Addig csak egyet tehetünk: 
a szabályok betartásával vigyázunk magunkra és má-
sokra, bizalommal várva az oltóanyagot.

„…valóban közeleg a 
vírussal való leszámo-
lás ideje. Addig csak 
egyet tehetünk: a sza-
bályok betartásával 
vigyázunk magunkra 
és másokra...”

Horváth Ferenc jegyzete

Bizalom

Megszavazta az Országgyűlés a csecsemőgondozási díj 
(csed) emelését, az új építésű ingatlanok áfacsökkentését 
és a családi otthonteremtési kedvezménnyel (csok) vásá-
rolt ingatlanok illetékmentességét – közölte Novák Katalin 
családokért felelős tárca nélküli miniszter az elmúlt ked-
den. Kiemelte: mostantól törvény garantálja, hogy július-
tól a csed összegének emelésével az édesanyák a szülést 
követő első hat hónapban a korábbi nettó keresetüknél 
magasabb összeget kapnak. Jogszabály garantálja azt is, 
hogy januártól 27 százalékról 5 százalékra csökken az új 
ingatlanok áfája, és nem kell illetéket fizetniük azoknak, 
akik csokkal vásárolnak új vagy használt ingatlant.

Támogatás  
a családoknak

Gazdag a kínálat a soproni henteseknél – az általunk megkérdezett szakem-
berek szerint a hazai húsok, illetve húskészítmények jó minőségűek  
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Teljes hosszában megújul a Virágvölgyi út

Folytatás tavasszal!

HORVÁTH FERENC

– A Virágvölgy Sopron egyik legszebb város-
része, amely dinamikusan fejlődik – mondotta 
dr. Simon István alpolgármester, a körzet ön-
kormányzati képviselője a Virágvölgyi út bejárá-
sán, ahol a felújítás a második ütemnél tart.

A kivitelezők a Virágvölgyi út 
felső részén – a Csőszház dűlőtől 
lefelé – már aszfaltoznak, így ha-
marosan befejeződik a szakasz 
felújítása. A munkát a helyszí-
nen nézte meg dr. Farkas Cip-
rián polgármester és dr. Simon 
István alpolgármester, a körzet 
önkormányzati képviselője.

– A soproni polgárokkal kötött 
társadalmi szerződés szerint 
kiemelt feladatként kezeljük a 
soproni utak és közterületek, 
járdák felújítását, parkolók ki-
alakítását, építését – emlékez-
tetett a polgármester. – Ebben 
az évben másfél milliárd forint 
áll rendelkezésre útfelújításra. 

Ebből az összegből a következő 
évben is tudunk fejleszteni. A vá-
ros közlekedési infrastruktúrá-
jának részét képezik a Sopronba 
vezető utak is, amelyek szintén 
megújultak az elmúlt időszak-
ban. A Virágvölgyi út első sza-
kasza már elkészült. A mostani 
mintegy 400 méteres rész 100 
millió forintba kerül.

Dr. Simon István kiemelte, a 
Virágvölgy Sopron egyik leg-
szebb városrésze, amely di-
namikusan fejlődik. Sok fiatal 
család él itt, a virágos- és sző-
lőskertek között. Sajátossága en-
nek a városrésznek, hogy csak 
egy úton lehet megközelíteni, 

amely már nem bírta a nagy 
terhelést, ezért vált szükséges-
sé korszerűsítése és felújítása. 
Ez azonban nem csupán egy új 
aszfaltréteg felhúzását jelenti. 
Megoldották a szükséges kor-
rekciókat és a vízelvezetést is, 
új bejárókat építettek.

– A munkálatok nem fejeződ-
nek be a mostani szakasz felújí-
tásával – tájékoztatta lapunkat 
az alpolgármester. – A polgár-
mester úr már utalt rá, a Virág-
völgyi út város felőli része, a 
Diófa közig már elkészült. A kö-
zépső szakaszra a tél végén, ta-
vasszal kerül sor, az időjárás-
tól függően.

A Virágvölgyi út felső részén dolgoznak jelenleg a szakemberek – itt 400 méteres szakasz újul meg  
FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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Madárkarácsony-túra
KÖVES ANDREA

Kisgyermekes családoknak is kellemes kikap-
csolódást nyújt az erdei madárkarácsony-tú-
ra, amely január 3-ig teljesíthető a Károly-kilá-
tó környékén. A szervezők a túra során játékos 
feladatlapok segítségével mutatják be a téli 
madáretetés fontosságát.

A családok és a kisebb csoportok 
számára önállóan teljesíthető 
túra ötlete a Soproni Szakképzé-
si Centrum Vas- és Villamosipa-
ri Technikum égisze alatt mű-
ködő kutatóprogram vezetője, 
dr. Gyimóthy Zsuzsanna kutató-
tanár fejéből pattant ki. Ő már 
a tanítványaival többször is ki-
próbálta a kellemes túrát. 

– Egy 2,6 kilométeres, 12 ál-
lomásos körtúráról van szó, 
amely az egészséges, sportos 
életmód mellett a téli madár-
etetést népszerűsíti – mesélte 
a kutatótanár. – A túrázók egy 
feladatlappal és a hozzá tartozó 
térképpel járják körbe a kijelölt 
helyszíneket. Az állomásokon el-
helyeztünk egy-egy zsírkrétát, 
és a madárismereti feladatokat 
segítő képeket. Megtalálásukat 
játékos leírás segíti. 

A feladatlapok az erdei büfé-
ben és a Vasvilla portáján sze-
rezhetők be, és oda is adhatók 

le, de a kalandpark parkolójá-
hoz is kihelyeztek lapokat. Akik 
teljesítik a túrát, azok megle-
petést: gyermekeknek szóló 
erdei naplót kapnak jutalmul. 
A Soproni Vándorok Túraegy-
let és a Tanulmányi Erdőgaz-
daság Zrt. is segítséget nyújt a 
szervezésben.

– Nagyon jónak találtuk ezt az 
ötletet, hiszen számos túra és 
program marad el a járványügyi 
helyzet miatt, ám ez a családok 
vagy néhány fős társaságok szá-
mára szervezett séta megfelel 
az előírásoknak. Ünnepi aján-
dék lehet a családok számára a 
parkerdei friss, egészséges leve-
gőn való tartózkodás – említette 
dr. Takács Viktor, az erdei isko-
la vezetője.

A madárkarácsony-túra ja-
nuár 3-ig teljesíthető családok-
nak, kiscsoportoknak, a szerve-
zők örömmel fogadják a túra 
során készített fotókat.

Megtisztították 
a soproni erdőt
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A Tisztítsuk meg az országot! felhívás kere-
tében az elmúlt napokban mintegy harminc 
köbméternyi illegálisan kirakott hulladékot 
szedtek össze a Soproni Parkerdőben a TAEG 
munkatársai. A sétautakat, forgalmasabb hely-
színeket rendszeresen takarítják.

A Tanulmányi Erdőgazda-
ság (TAEG) Zrt. is csatlakozott 
a Tisztítsuk meg az országot! 
kezdeményezéshez. – A mun-
katársaink az elmúlt napokban 
mintegy harminc köbméternyi 
illegálisan kirakott hulladékot 
szedtek össze – tájékoztatta la-
punkat Bánáti László, a TAEG 
Zrt. közjóléti vezérigazgató-he-
lyettese. – Ebben segítségünkre 
volt az úgynevezett hulladékra-
dar elnevezésű okostelefonos 
alkalmazás. A kirándulók, az er-
dőjárók jelzésének köszönhető-
en tizenkettő helyszínt sikerült 
felszámolnunk. A legnagyobb 
mennyiségben vegyes kommu-
nális hulladék kerül ki az erdő-
területre, de jelentős az illegá-
lisan lerakott építési törmelék 
aránya is. Veszélyes hulladékot, 
például palát is nagyobb meny-
nyiségben találtunk, de gumi-
abroncs is előkerült.

Bánáti László hozzátet-
te: az erdőgazdaság kezelésé-
ben lévő erdei sétautakat, tor-
napályát, az autóspihenőt, a 
Szalamandra-tavat, illetve a Ká-
roly-kilátót és környékét rend-
szeresen takarítják. A kihelyezett 

szemétgyűjtőket hétfőn és pén-
teken, valamint a főszezonban 
hétvégente is kiürítik.

A munka folytatódik, az ün-
nepek előtt újabb takarítási ak-
cióval készülnek az erdőgazda-
ságok. A további szemétszedés 
nemcsak az ország környezeti 
állapotát javítja, hanem azon 
túl is kiemelt jelentősége van. 
A járvány miatt ugyanis jelen-
tősen megnőtt az erdők látoga-
tottsága, így a hulladékmente-
sítés hozzájárul, hogy tiszta és 
egészséges környezetben pihen-
hessenek az emberek.

Az állami erdőgazdaságok 
hosszabb távon a megelőzés-
re helyezik a hangsúlyt, ezért 
elkészítették azokat a terveket, 
amelyek alapján a megtisztított 
területekre a jövőben ország-
szerte 900 kamerát és több 
mint 300 sorompót helyez-
hetnek ki, hogy megakadályoz-
zák a hulladék újbóli lerakását. 
A kiírásra a TAEG is beadta pá-
lyázatát. Sikeres elbírálás ese-
tén a parkerdőben a leginkább 
érintett területeket a jövő-
ben kamerákkal is megfigyel-
hetik majd.

Zöld Sopron

Érdemes ablakban elhelyeznünk a virágokat 

Csodaszép orchideák

MADARÁSZ RÉKA

Sokak nagy kedvence az orchidea, 
ami talán – sokfélesége és szépsé-
ge mellett – annak is köszönhető, 
hogy gondozása nem igényel nagy 

szakértelmet. Néhány jó tanácsot azért érde-
mes megfogadnunk.

Az orchideák vagy kosborfélék 
számtalan faja közül több Ma-
gyarországon is szabadon él. 
Szobanövényként a legelterjed-
tebb a phalaenopsis vagy lepke-
orchidea. Hálás növény, hosszú 
hónapokig virágzik.

– Többen tévesen úgy gondol-
ják, hogy az orchidea élősködő 

– tudtuk meg Zügn Judit virág-
kötőtől. – Ez a kedves növény 
epifita, vagyis nem vesz el táp-
lálékot a lakóhelyéül szolgá-
ló fától, azt csak támasztéknak 
használja. Tápanyaga a madarak 
ürüléke. Mivel a levelek között 
él, a lakásban is a szűrt fényt 
kedveli. Érdemes az ablakban 

elhelyeznünk – a nap beesési 
szögével ellentétes oldalra. 

Sokan virágzó orchideát vá-
sárolnak az üzletben, és arra 
panaszkodnak, hogy a levirág-
zás után a növény nem hoz új 
bimbókat. Ahhoz, hogy az orchi-
dea virágzási hajlandósága újból 
kialakuljon, minimum három 
hétig olyan helyiségben kell tar-
tanunk, ahol a nappali és az éj-
szakai hőmérséklet között leg-
alább 5–10 fok különbség van. 
Miután kivirágzik, átvihetjük 
állandó hőmérsékletre.

– Az orchidea nem azért van 
átlátszó cserépben, hogy fény 
érje a gyökérzetét, hanem azért, 
hogy lássuk, szüksége van-e 

öntözésre. Nyugodtan tarthat-
juk kaspóban is – folytatta Ju-
dit. – Ha a gyökérzete zöld, nincs 
szüksége vízre, ha viszont szür-
ke, akkor igen. Mivel az orchi-
dea eredendően esőerdőkben 
él, és vastag, húsos gyökereivel 
az állandóan nedves korhadék-
ból szívja fel a vizet, a legjobb 
számára a talaja átnedvesítését 
szolgáló felszívatás. 

Az orchideát kizárólag speci-
ális orchideaföldbe szabad át-
ültetni. A növénynek alacsony 
a tápanyagigénye: kizárólag 
speciális tápoldattal elég 2–3 
hetente kezelni. Télen elvétve 
igényel tápoldatozást, esetleg 
kéthavonta.

Horváth Árpád, az egyik soproni virágbolt eladója mutatja a virágzó orchideákat FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Az élelmiszerláncok téli szezonális ellenőrzését rendelte el 
december elsejétől Erdős Norbert, az Agrárminisztérium 
élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára. Az akció 
célja, hogy a hatóság biztosítsa, hogy az ünnepeket meg-
előző időszakban is biztonságos élelmiszerek kerüljenek 
az üzletek polcaira, majd az otthonokba – fogalmazott Er-
dős Norbert. Az államtitkár kiemelte, a koronavírus okozta 
különleges helyzetben fokozott figyelem irányul a higiéni-
ai előírások szigorú betartására. Az ellenőrzés december 
végéig tart, és az ünnepekhez kötődő népszerű terméke-
ket érinti. Külön figyelnek a hús- és húskészítmények, az 
édesipari termékek előállítóira és forgalmazóira. Emellett 
ellenőrzésre számíthatnak a zöldség- és gyümölcsárusok, 
valamint a piacokon édességet forgalmazók is.

Szezonális ellenőrzések

Szeméthalom az Öntöde utcában, a TAEG Zrt. 
 fűrészüzemének kerítése mellett FOTÓ: TAEG ZRT.

A madárkarácsony-túra állomásainak egy részén 
madárodút is elhelyeztek a szervezők – ezzel is fel-
hívják a figyelmet a téli madáretetés fontosságára 
FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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1975
Giczy János sikere
Giczy János, Sopronban élő fes-
tőművész elnyerte a Pannónia 
Biennálé egyik díját. Giczy János 
képei oldottak, finomak, a fe-
lületes szemlélőnek naivnak is 
hatnak, de mindenképpen rea-
listák. A Jegyesek című képe, kö-
zépen az erős gyökereket eresz-
tett fával, kék és zöld színeivel a 
kiállítás egyik kedves, meghatá-
rozó színfoltja. (Kisalföld)

Szupper Róbert 
az új titkár
A Sopron városi Természetbarát 
Szakszövetségnek új titkára van: 
Szupper Róbert, az AFIT volt 
szakosztályvezetőjének szemé-
lyében. Októberben végre egy-
másra talált a Természetbarát 
Szakszövetség és a középiskolai 
Országjáró Diák Körök! Az első 
közös rendezvényünk a vártnál 
nagyobb sikert hozott, mondot-
ta Szupper Róbert. Sopron tíz kö-
zépfokú iskolája huszonkét csa-
patot nevezett be a város- és 
környezetismereti versenybe. Az 
öttagú csapatok vetélkedőjében 
a Széchenyi István Gimnázium 

tanulói végeztek az élen. A fel-
szabadulás 30. évfordulójának 
tiszteletére többfordulós gyalog-
túra-sorozatot szervezett a szak-
szövetség, 70 kilométer Sopron 
körül elnevezéssel. (Kisalföld)

1955
Kőkoporsó a 
Sztálin téren
Értékes római kori leletekre 
bukkantak a Sztálin téri lakó-
ház építésének megkezdésekor. 
A földből egy méter hosszú kő-
láda–koporsó került elő, benne 
egy kisgyermek csontváza. Az 
ásatást tovább folytatják, mert 
még több értékes leletre számí-
tanak a régészek, akik szerint 
temető volt annak idején ezen 
a területen. (Magyar Nemzet)

Nincs panasz a Soproni 
Ruhagyárra
A soproni Állami Áruházban 
már jól ismerik a ruhagyár fia-
tal munkásait, akik minden hó-
napban érdeklődnek a vásárló-
közönség véleménye iránt: va-
jon hogy vannak megelégedve 
az általuk készített ruhákkal? A 
felszabadulási verseny alatt a 

Soproni Ruhagyár DISZ-fiataljai 
ismét felkeresték az áruházat, és 
kiderült: nincs panasz a készít-
ményeikre. A DISZ tagjaiból ala-
kult brigádok minden nap át-
vizsgálják az aznapi termelést, 
így elérték, hogy készítményei-
ket szívesen vásárolják nemcsak 
Sopronban, de a közeli falvak-
ban is. Remélik, hogy jó munká-
juk alapján sikerül legyőzni ver-
senytársukat, a Zalaegerszegi 
Ruhagyárat. (Népszava)

1935
A kormányzót 
ünnepelték
A kormányzó neve napja alkal-
mából Sopronban valamennyi 
felekezet templomában isten-
tisztelet volt. Délben a helyőrség 
tisztikara a polgári hatóságok 
fejeinek részvételével díszebé-
den ünnepelte Horthy Miklós 
kormányzót. (Magyarság)

Ingyen vacsora…? 
Jól megvacsorázott egy nagyka-
nizsai vendéglőben tegnap es-
te egy idegen. A vendéglő már 
teljesen kiürült, de az ismeretlen 
vendég még mindig ott ült az 

asztalnál. Goszpod Sándor fi-
zetőpincér kérte, hogy fizessen, 
mire kijelentette, hogy semmi 
pénze sincsen. Bekísérték a rend-
őrkapitányságra, ahol elmon-
dotta, hogy Varga Károlynak 
hívják. Sopronban jól menő sza-
bóüzlete volt, de teljesen tönkre-
ment, és gyalog járja be az or-
szágot, hogy munkát keressen. 
Belső zsebében élesre fent bal-
tát találtak. Átvitték az ügyész-
ségre, hogy kinyomozzák, nem 
követett-e el valami bűncselek-
ményt. (Új Nemzedék)

Kicsi volt a felhozatal
Sopronban mindössze 491 db 
állatot hajtottak fel a vásár-
ra. Ebből belföldre 67 db vágó-
marhát és 269 db sertést, kül-
földi számlára pedig 38 db vá-
gómarhát és 6 db lovat, 111 db 
sertést adtak el. Árak: ökör 36–
42, bika 38–43, kolbásznak való 
marha 20–28, növendékmarha 
34–43, borjú 64–77, hízott sertés 
72–86, süldősertés 59–73 fillér 
élősúly kilogrammonként. Ló 
200–360 pengő darabonként. 
(Pécsi Napló)
Összeállította: Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

Megjelent Turbuly Lilla első novelláskötete

Az Alaszkai-öböl
KÖVES ANDREA

A soproni kötődésű 
Turbuly Lillának regé-
nyei, verses- és me-
sekönyvei után Az 
Alaszkai-öböl cím-
mel megjelent az el-
ső novelláskötete. 

Az íróról sokan tudják: húsz 
éven keresztül jogi pályán dol-
gozott, így Sopronban is éve-
ken keresztül tevékenykedett 
bíróként, közben próbált az al-
kotásra is időt szorítani. Végül 
rájött: az ő útja az írás, ezzel tel-
jesítheti ki leginkább önmagát. 
Turbuly Lilla korábban is írt no-
vellákat, ám új kötetébe ezek 
közül csak néhány került be, a 
többi történet friss írás. A no-
vellákban megjelenik az a sok-
rétű tapasztalat, sok-sok meg-
rendítő emberi sorssal való 
találkozás, amelyet a bírói pá-
lyáján szerzett.

– A novelláim két csoportra 
oszthatók, egyszerűen csak úgy 
szoktam fogalmazni: vannak 
a falusi és a városi történetek 
– mesélte a szerző. – Ez abból 
következik, hogy kétlakiként 
élem az életem, azaz aprócska 
zalai szülőfalum és Budapest 
között ingázom. A kötet cím-
adó története: Az Alaszkai-öböl 
is erre a kettősségre utal, hiszen 

van egy olyan érdekes jelenség, 
hogy ebben az öbölben találko-
zik a Jeges-tenger az óceánnal, 
és a kétfajta víz mégsem ke-
veredik. Mindez egy metafora 
számomra: úgy látom, hogy a 
mai falusi valóság a budapesti 
valósággal nem tud találkozni, 
ahogy bizonyos helyzetekben 
nem lelnek egymásra a szerel-
mesek, vagy akár a családi kap-
csolatokban nem jönnek létre 
harmonikus találkozások. Most 
már talán tisztábban látszik, 

hogy én is azok közé a szerzők 
közé tartozom, akik ugyan-
azokat a témákat írják újra és 
újra, még ha más és más mű-
fajokban is.

A novellák között egy sopro-
ni kötődésű is helyet kapott: a 
Színház utca című, amely az ut-
ca nagyjából tíz évvel ezelőtti 
állapotát idézi fel egy séta so-
rán. A szerző rendszeresen visz-
szajár Sopronba: ahogy meséli, 
élete meghatározó évei voltak 
a városban töltött esztendők.

Múzeumi advent
Idén sem hagyja adventi prog-
ramok nélkül látogatóit a Sop-
roni Múzeum. A személyes 
találkozás helyett most on-
line ünnepvárásra csábítják 
a soproniakat. Az intézmény 
munkatársai Édes advent a 
Pékmúzeumban címmel videó-
sorozatot készítenek. Ezekben 
a videókban elárulják például, 

hogy mi kell a finom házi sza-
loncukorhoz, de forraltbor-re-
ceptet is kaphatnak a nézők, 
illetve betekinthetnek tradici-
onális karácsonyi sütemények 
elkészítésébe. Az összeállításo-
kat a múzeum YouTube-csa-
tornáján teszik közzé advent 
hétvégéin, és elérhetőek a mú-
zeum facebook-oldalán is. 

Kultúra, művészetek

315 évvel ezelőtt, 1705. december 23-án Vak Bottyán ku-
ruc generális csapatai Sopront ostrom alá vették. Az ost-
rom 1706 vízkeresztjéig tartott, több épület is elpusztult, 
de a várost bevenni nem tudták. 

200 évvel ezelőtt, 1820. december 13-án hunyt el Bécs-
ben gróf Széchényi Ferenc, főispán, helyettes országbíró, a 
Magyar Nemzeti Múzeum és könyvtára alapítója, Somogy 
vármegye főispánja, királyi főkamarásmester, aranygyapjas 
lovag, királyi küldött és biztos, Széchenyi István édesap-
ja. Széplakon (Fertőszéplak) született, 1754. április 28-án. 

180 évvel ezelőtt, 1840. december 15-én született a 
csehországi Egerben (ma: Cheb) Müller Antal orgona-
építő, hangszerkereskedő. Sopronban hunyt el 1901. jú-
nius 19-én.

110 évvel ezelőtt, 1910. december 14-én született Sop-
ronban Verbényi (Veszelka) László, a nyelvtudományok 
kandidátusa, a magyar–német és német–magyar külke-
reskedelmi szótár szerkesztője. Budapesten hunyt el 1993. 
december 17-én.

110 évvel ezelőtt, 1910. december 20-án született Sop-
ronban Pinezich Jenő huszárfőhadnagy. Rembertowban 
(Lengyelország) hunyt el 1944. augusztus 25-én.

55 évvel ezelőtt, 1965. december 15-én kapcsolták be 
a határőrizetbe az S-100-as mintájú elektronikus jelző-
rendszert (EJR). A korábbi elaknásított drótkerítés helyé-
re épült rendszert 1989-ben bontották le.

A Széchenyi István Városi Könyvtár oldalán (www.szivk.hu) 
megtalálható adatbázisból közlünk részleteket.

Ez történt…

A napokban jelent meg Csi-
szár Attilának, a Soproni 
Múzeum néprajzos–muze-
ológusának könyve. A kötet 
a Rábaköz parasztságának 
18–19. századi anyagi kul-
túráját tárja elénk. A téma 
kutatása több mint másfél 
évtizede kezdődött a levél-
tári források, végrendeletek, 
hagyatéki leltárak, kárvallá-
sok módszeres feltárásával. 
A közel százdoboznyi irat-
anyag rengeteg információt 
őrzött meg elődeink min-
dennapi életének és ünne-
peinek tárgyairól.

Csiszár Attila új könyve

A Soproni Múzeum munkatársai az adventi videók 
forgatása közben 

Turbuly Lilla élete meghatározó éveit töltötte Sopronban, legújabb novellás-
kötetében helyet kapott egy soproni kötődésű mű is FOTÓ: KOPECSKÓ JÁNOS

Az Országgyűlés egyhangúlag, 172 igen szavazattal Pető-
fi Sándor-emlékévvé nyilvánította 2022-t és 2023-at. Kor-
mánypárti képviselők Petőfi Sándor – a magyar költészet 
egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja – születésé-
nek kétszázadik évfordulója alkalmából nyújtották be kez-
deményezésüket. 
Az országgyűlési határozat alapján a parlament támogatja és 
szorgalmazza olyan megemlékezések, rendezvények szer-

vezését, oktatási anyagok és művészeti alkotások készítését, 
amelyek Petőfi Sándor életművével kapcsolatosak és hozzá-
járulnak a méltó emlékezéshez. 
Petőfi Sándor 1823. január 1-jén született Kiskőrösön. Az egyik 
legnagyobb magyar lírikus volt, aki rövid idő alatt fényes pá-
lyát futott be. Petőfi Sándor szüntelenül jelen van a magyar 
irodalomban, megkerülhetetlen példakép és mérce. 
(mti)

2022–23: Petőfi Sándor-emlékévek



www.sopronitema.hu 2020. december 9.8

SC Sopron: győzelemmel zárták az őszi szezont

Eredményes munka
MUNKATÁRSUNKTÓL

A hétvégén befeje-
ződött a 2020/21-es 
NB III-as idény őszi 
szezonja, amelyet az 
SC Sopron a THSE–
Szabadkikötő csapata 
ellen (győzelemmel) 
zárt. A soproniak az 
ötödikek a tabellán. 

A mély talajú pályán lejátszott 
mérkőzést a soproni fiatalok 
kezdték jobban, a 25. percben 
Gere Richárd fejesével megsze-
rezték a vezetést. A második 
félidőben még nagyobb ira-
mot tudtak diktálni a piros-fe-
hérek, és Krizsonits Mátyás 49. 
percben szerzett találatával már 
2–0-t mutatott az eredmény-
jelző. A mérkőzés további ré-
szében sok hazai helyzet volt, 
ám ezek sorra kimaradtak. Az 
elszalasztott szituációk meg-
bosszulták magukat, hiszen a 
77. percben Fodor Norbert góljá-
val a Szabadkikötő szépített. Ez-
zel a győzelmével az SC Sopron 
az 5. helyen zárta az őszi szezont 
36 ponttal, 21 mérkőzésükön 11 
győzelmet, 3 döntetlent és 7 ve-
reséget szerezve. A csapat ösz-
szesen 34 találatot ért el, míg a 
soproni kaput 31-szer zörgették 
meg az ellenfelek. A házi góllö-
vőlistát Kustor Noel vezeti, aki 
az ősz folyamán 12 góllal járult 
hozzá a sikeres szerepléshez.

Az SC Sopron idényénél fon-
tos megemlíteni, hogy a csa-
pat a 6. fordulóig Horváth Csa-
ba irányításával mindösszesen 
2 pontot szerzett. Ekkor edzővál-
tás történt, a vezetőség  Weitner 
Ádámot nevezte ki a felnőtt fér-
fiegyüttes élére. Bemutatkozá-
sa álomszerűre sikeredett, az el-
ső 8 mérkőzéséből mindegyiket 
győzelemre vezette, majd 3 ve-
reséget követően ismét 3 diadal 
következett. 

– Nagyon jól kezdtünk, majd 
kisebb hullámvölgybe kerül-
tünk, de a stábom munkájá-
nak köszönhetően sikerült eb-
ből kijönni, és a bajnokság végi 
3 győzelmünkkel kiegyenesed-
tünk – értékelt Weitner Ádám. 
– A szezon során fokozatosan 
fejlődtek a játékosok, kialakult 
egyfajta stílusunk, amit fokoza-
tosan fejleszteni fogunk, hogy 
minél nézhetőbb focit tud-
junk bemutatni. Köszönöm 

segítőimnek, Németh Norbert-
nek, Töreki Amandnak, Bor-
si Csabának, Szabó Szabolcs-
nak és Körmendi Tamásnak a 
munkát, a vezetőségnek és nem 
utolsó sorban a játékosoknak, 
hiszen nélkülük nem sikerült 
volna ilyen eredményesre ez a 
félszezon.

Az NB III-as bajnokság febru-
árban folytatódik, az első tét-
mérkőzés február 28-án lesz a 
Lipót csapata ellen.

SKC: formába 
kell lendülni
MUNKATÁRSUNKTÓL

Bors Miklós szerint az SKC leg-
fontosabb feladata, hogy a lehe-
tő legjobb formába lendüljön. 
A másodedző szerint még látni 
az együttesen, hogy sok talál-
kozójuk maradt el, kevés meccs 
van a „kezekben”, az ilyenkor 
szükséges rutint pedig kizá-
rólag éles helyzetekben lehet 
visszaszerezni.

– Nem egyszerű ez az időszak, 
nem a sorsolás határozza meg, 
kivel játsszuk a következő mecs-
csünket, hanem az, hogy melyik 
csapatnál van elegendő bevet-
hető játékos – mondta a másod-
edző. – Nagyon gyorsan változ-
nak a meccskiírások, alig van idő 
egy-egy ellenfél feltérképezésé-
re. Lényegében úgy kell dolgoz-
nunk a napi edzésmunka során, 
hogy bármelyik csapat ellen fel-
készülve várjuk a bajnoki talál-
kozót. Hozzá kell tennem: ezzel 
minden csapat így van, és így is 
sokkal jobb a szituáció, mint ta-
vasszal, amikor az egész kosár-
labda- és sportélet leállt.

Bors Miklós szerint a legutóbb 
lejátszott mérkőzések statiszti-
káin is meglátszik, hogy az SKC 
játékosai is sok edzést és mecs-
cset hagytak ki. A karanténból és 
sérülésekből azonban a játéko-
sok nagy többsége már vissza-
tért, Halász Ákos még könnyí-
tett edzésmunkát végez, Supola 
Zoltán pedig egy vádli-, illetve 
Achilles-ín-sérülés miatt keze-
léseket kap, de néhány nap múl-
va már ő is edzésbe állhat, így 

hosszú idő után ismét teljes ke-
rettel készülhet az SKC.

– Meg kell találnunk mihama-
rabb az optimális játékritmust, 
fontos, hogy mindenki vissza-
nyerje a legjobb dobóformáját 
– tette hozzá Bors Miklós. – Ezen 
dolgozunk edzéseken és mecs-
cseken egyaránt. Igyekszünk 
mindig kizárólag az adott fel-
adatra koncentrálni, és ebben 
a helyzetben is a lehető leg-
jobban felkészülni az adott 
ellenfelünkre.

Az SKC kedd esti Kaposvár el-
leni hazai mérkőzése lapzártánk 
után ért véget. A meccsnaptár 
szerint a soproni csapat decem-
ber 12-én, szombaton Körmen-
den lép pályára.

Sport

LELÁTÓ

Kosárlabda
December 11., péntek 
19 óra, Krasznai 
Ferenc Sportcsarnok
SMAFC–Tiszaújváros

December 18., péntek 
19.30 Belvárosi 
Sportcsarnok
Soproni Tigrisek 
– CVSE Vulkán Fürdő

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

December 19., 
szombat 16.30 óra, 
Novomatic-aréna
Sopron Basket 
– Vasas Akadémia

Évzáró
December 15., kedd 
óra, városháza
Sportszervezeti évzáró

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

›

A pályázatot meghirdető 
szerv neve, címe:
Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése
9400 Sopron, Fő tér 1.

A meghirdetett munkahely:
neve: Soproni Önkormányzati
Intézmények Könyvelési Szerve
címe: 9400 Sopron, Fő tér 1.
beosztás: vezető

A magasabb vezetői megbízás 
betöltésének képesítési feltétele:
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtá-
sáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12 
(1) és (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően:
- a felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett
a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási 

mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az 
engedélyezés szempontjából ezzel egyenér-
tékű szakképesítés, vagy

b) gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, 
pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt 
az Áht. szerinti ellenjegyzői – vagy a számvi-
telről szóló 2000. évi C. törvény (a további-
akban: Szt.) 150.§ (1) és (2) bekezdése szerinti 
feladatok ellátásában költségvetési szervnél 
szerzett legalább ötéves igazolt szakmai gya-
korlat, valamint mérlegképes könyvelői szak-
képesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gaz-
dasági szakképzettség.

A magasabb vezetői megbízás 
kezdő időpontja és időtartama:
2021. április 1-től 2026. március 31-ig

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:
- Más szerv részére végzett pénzügyi–gazdál-

kodási, üzemeltetési és egyéb szolgáltatások 
nyújtása

Juttatások:
a) illetmény, vezetői pótlék a közalkalmazottakra 

vonatkozó hatályos jogszabályok szerint

b) egyéb juttatások: jogszabály, illetve munkál-
tatói döntés alapján.

A pályázat tartalmazza:
- szakmai önéletrajzot

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

- iskolai végzettséget, képesítési feltételeket ta-
núsító oklevélmásolatot

- vezetésre vonatkozó szakmai programot

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati 
anyagában foglalt személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüggő kezeléséhez hoz-
zájárul

A pályázat benyújtásával 
kapcsolatos adatok:
Benyújtás módja: kizárólag postai úton, egy pél-
dányban papíron, egy példányban CD lemezen, 
Word-formátumban

Határidő: A www.kozigallas.gov.hu honlapon 
való megjelenéstől számított 30. nap éjfél

Címzett: Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője; 
postacíme: 9400 Sopron, Pf.: 127.

A pályázat elbírálásának határideje:
Jogszabály szerint, legkésőbb 2021. február 28.

Kiegészítő információ:
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Humán-
szolgáltatási Osztályától postai úton beszerez-
hető „Az intézményvezetői pályázat felépítése, 
tartalmi követelményei” dokumentum alapján 
kell elkészíteni. További információ kérhető a 
99/515–298 telefonszámon.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A magyar női kézilabda-válogatott 24–22-
re kikapott Horvátország csapatától a dáni-
ai Európa-bajnokság csoportkörének első 
fordulójában az elmúlt pénteken. A Kolding-
ban zajló kontinensviadal második meccsén 
már sikerült a javítás: a szerbek ellen 38–26-
ra győztek a lányok vasárnap. Danyi Gábor, 

a magyar válogatott társ-szövetségi kapitá-
nya azt mondta, jó, hogy így tudott reagálni 
a csapat a horvátok elleni fiaskó után.
A válogatott lapzártánk után, kedden játszot-
ta a Hollandia elleni sorsdöntő, a csoportból 
való továbbjutásról döntő mérkőzést. 
(mti)

Kézilabda Európa-bajnokság

Bors Miklós, az SKC 
másodedzője  
FOTÓ: WÖLFINGER BÉLA
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KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK

Az SC Sopron 2–1-re nyert hazai pályán a THSE–Szabadkikötő csapata ellen 
FOTÓ: TÓTH PÉTER
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RÁZÓ LÁSZLÓ

A rende-
zés és a 
hazai csa-
pat két 

mérkőzése is fan-
tasztikusan sikerült a 
városunkban tartott 
női kosárlabda Eu-
roliga-csoportkör-
ben. A Sopron Basket 
a Bourges Basket és a 
Basket Landes ellen is 
diadalmaskodott. 

A koronavírus-járvány miatt 
„buborékrendszerben” szer-
vezték a zárt kapus meccseket: 
ez azt jelentette, hogy kizáró-
lag a csapatok, edzők, stábtagok, 
technikai személyzet és termé-
szetesen a népes szervezői gárda 
találkozhatott egymással a le-
bonyolítás során. A négycsapa-
tosra tervezett csoportkör végül 
három együttesre szűkült, hi-
szen koronavírusos esetek miatt 
a Galatasaray nem utazhatott el 
városunkba.

A Sopron Basket így két fran-
cia együttessel csapott össze 
az első számú európai kupa-
sorozat keretében. A Bourges 
Basket elleni mérkőzésen mu-
tatkozhatott be a Határ Ber-
nadett pótlására igazolt Glory 
Johnson. A meccsen mindkét 
csapat keményen védekezett, 
jobbára Fegyvernekyék vezet-
tek, de csak néhány pontos kü-
lönbség alakult ki, a harmadik 
negyedben pedig a vendégek 
tettek szert egypontos előnyre. 
A soproni pontfelelősök azon-
ban jó napot fogtak ki: Williams 
19, January 18, Brooks pedig 17 
pontot szerzett. A legnagyobb 
különbség a meccs végére ala-
kult ki, a végeredmény: Sopron 
Basket – Bourges Basket: 70–60.

A győzelem után három nap-
pal következhetett a másik gall 
együttes, a Basket Landes elle-
ni összecsapás. Ezen a mérkő-
zésen azonnal magához ragadta 
a kezdeményezést a hazai csa-
pat, tíz pont körüli különbség 
alakult ki a felek között. Ez csak 
a harmadik negyedben csök-
kent minimálisra, utána a haj-
rában ismét a Sopron szája íze 
szerint alakult a találkozó. Gaby 

Williams 18 pontot és négy hár-
mast szerzett, Jeca Brooks pedig 
szintén 18 egységgel terhelte 
meg az ellenfél kosarát. A vég-
eredmény: Sopron Basket – Bas-
ket Landes: 70–59.

A négyes csoport második 
körének mérkőzéseit január-
ban rendezik, a helyszín egye-
lőre kérdéses, jelenleg a bour-
ges-i rendezés tűnik leginkább 
valószínűnek.

Gáspár Dávid: 
elégedett vagyok
Összességében elégedett a Sop-
ron Basket Euroliga-mérkőzé-
seivel Gáspár Dávid. A csapat 
vezetőedzője azt mondta: a két 
győzelem nagyon komoly sikert 
jelent, ezzel együtt nem volt vé-
gig tökéletes az együttes játéka.

– Néha bizony akadozott a 
gépezet, ez több tényezőnek is 
köszönhető – kezdte az edző. 
– Egyrészt Glory Jonhson sze-
mélyében új játékost kellett 
beépíteni a csapatba, másrészt 
nem hagyhatjuk figyelmen 
kívül, hogy a járványhelyzet 

miatt sokat hagytak ki a já-
tékosok, csapatszinten pedig 
nem tudtunk minőségi edzés-
munkát végezni. Ilyen körülmé-
nyek között még értékesebb a 
két győzelmünk.

Gáspár Dávid szerint fon-
tos, hogy ezen a két meccsen 
testközelből is megtapasztal-
ták, mennyire erős idén a nem-
zetközi mezőny. Ugyanakkor a 
koronavírus alapvetően hatá-
rozza meg a csapatok sorsát, 
játékerejét: van olyan együt-
tes, amelynél még nem is vol-
tak megbetegedések, és ott a 
Galatasaray példája, amelynél 
úgy tűnt, hogy minden rendben 
van, mégis közvetlenül a sopro-
ni csoportkör előtti napokban 

derült ki, hogy nem vehetnek 
részt a küzdelmekben.

– Az edzésmunkát is nagyban 
befolyásolja a vírus megjelenése 
egy-egy csapatnál – tette hoz-
zá a szakember. – Meghatáro-
zó játékosok eshetnek ki, mint 
ahogy nálunk most is hiányzott 
Határ Betti. Kérdés, hogy elő-
fordulhat-e nálunk újbóli meg-
betegedés, mert akkor megint 
változik a helyzetünk. Abban 
bízom, hogy mindenki egész-
séges marad csapatunkban a 
következő időszakban. Így el 
tudjuk végezni a legmagasabb 
szinten is szükséges, minőségi 
edzésmunkát. Ez esetben fejlő-
dő pályára állhat együttesünk, 
és reményeink szerint a héten 

esedékes bajnoki mérkőzéseken 
is nyerni tudunk.

A Sopron Basket szerda este 
fél 8-tól a Vasas Akadémia ott-
honában pótolja be az 5. fordu-

lóból elhalasztott mérkőzést. 
A meccsnaptár szerint decem-
ber 12-én, szombaton a PINNK-
Pécsi 424 ellen idegenben lép 
pályára Gáspár Dávid együttese.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Kiváló évet zárt 2020-ban a BMX Sopron SE. 
Az országos bajnokságon a legjobban szerep-
lő egyesület volt, szép eredményeket ért el a 
Magyar Kupában, valamint a nemzetközi ver-
senyeken is.

– A hazai versenyeket szeren-
csére kivétel nélkül meg tudtuk 
rendezni, esetleg az időponto-
kon kellett módosítani – kezd-
te Farkas Kálmán, a BMX Sop-
ron SE elnöke. – A Magyar Kupa 
veszprémi, gencsapáti és sopro-
ni fordulója is rendben lezajlott, 
így teljessé vált a sorozat. Emel-
lett városunkban rendezhettük 

meg nyáron az országos bajnok-
ságot, amelyen ez alkalommal 
is kiemelkedően szerepeltünk, 
hiszen versenyzőink érték el a 
legtöbb dobogós helyezést, így 
idén is mi lettünk a legeredmé-
nyesebb egyesület az ob-n.

Az egyesületi vezető sze-
rint hiányérzetük csak a nem-
zetközi versenyek miatt lehet. 

Legnagyobb sajnálatukra az Al-
pok–Adria kupasorozat, amely 
négy ország – Szlovénia, Olasz-
ország, Ausztria és Magyar-
ország – sportolóinak nyújt 
versenyzési lehetőséget, tel-
jes egészében elmaradt. Ettől 
függetlenül nem maradtak 
nemzetközi siker nélkül a sop-
roniak: a 12 éves Farkas Ben-
degúz két csehországi és egy 
szlovéniai rangos nemzetkö-
zi versenyt tudott megnyerni. 
A fiatalember így elmondhatja 
magáról, hogy az idei évben az 
összes versenyen győzött, ame-
lyen elindult.

– Farkas Bendegúz kiváló ver-
senyszereplése is mutatja, hogy 

jó úton járunk. Két edzőnk, 
 Vincze Gergő és Prájczer Péter 
kiváló munkát végez, sok tehet-
séges gyerekünk van már a fia-
talabb, 6–10 éves korosztályban 
is, reméljük, hogy ők lesznek a 
jövő bajnokai – hangsúlyozta 
Farkas Kálmán.

Az egyesületi elnök hozzátet-
te: a licensszel rendelkező spor-
tolóik a mostani időszakban is 
rendszeresen edzenek, és ké-
szülnek a jövő évi versenysze-
zonra, amely remélhetőleg már 
teljes lesz.

Jövő héten városunkban játszik a Sopron Basket a Galatasaray ellen 

Győzelmek az Euroligában

Jó évet zárnak a soproni BMX-esek

Sport

Farkas Bendegúz min-
den versenyen nyert, 

ahol elindult 

A Sopron Basket fantasztikus formában játszott, és mindkét mérkőzését megnyerte a soproni Euroliga-csoportkörben. Felvételün-
kön Gabrielle Lisa Williams (b) és Jelena Brooks (j) küzd Miranda Ayimmal, a Basket Landes játékosával. FOTÓ: MTI – KOVÁCS TAMÁS

Gáspár Dávid összességében elégedett a Sopron 
Basket Euroligában nyújtott teljesítményével 
FOTÓ: MTI – KOVÁCS TAMÁS

VISSZATÉR A BUBORÉK
A nemzetközi szövetség nagyra értékelte a soproni rendezé-
sű Euroliga HUB-ot, azaz a csoportkört, ennek köszönhetően 
újabb Euroliga-mérkőzések helyszíne lesz városunk. A Gala-
tasaray és a Sopron Basket részvételével december 13-a, va-
sárnaptól Sopronban folytatódik a „buborék”. A mérkőzések 
kedden és csütörtökön 14.30-tól kezdődnek. Az M4 Sport 
mindkét találkozót élőben közvetíti.
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!›

A HÉT MOTTÓJA:

„A Világlélek az 
emberek öröméből 

táplálkozik. Vagy 
a bánatból, az 
irigységből, a 

féltékenységből. 
Az ember egyetlen 

kötelessége, 
hogy beteljesítse 

személyes 
Történetét.”

Paulo Coelho (brazil író,  
az ENSZ békenagykövete)

KÖNYVAJÁNLÓ

Paulo Coelho: 
Az alkimista

Santiagónak, az andalúz 
pásztorfiúnak meseelemek-
kel átszőtt kalandtörténetét 
a kritikusok Saint-Exupéry 
Kis hercegéhez szokták ha-
sonlítani. Santiago, miután 
kétszer látja azt az álmot, 
hogy valahol a piramisok 
lábánál elásott kincs várja, 
elindul megkeresni azt. Vé-
gigzarándokol Afrika észa-
ki, sivatagos részén, szokat-
lan élményekkel töltekezik, 
számos különös figurával 
találkozik, köztük az alki-
mistával, akitől megtanul-
ja, hogy mindig hallgasson 
a szívére, vegye észre a sor-
sára utaló jeleket, és igye-
kezzék beteljesíteni álmait. 

›

„Nem sikerre vágyom, a színpadon vagyok önmagam”

Csenge nagy tervei
MADARÁSZ RÉKA

Alig múlt 14 éves, de már kilenc színházi da-
rabban szerepelt Pócsi Csenge. A hunyadis 
lány hihetetlenül sokoldalú: énekel, táncol, 
verseket mond és ír, mégis rendkívül szerény. 

Még óvodás volt Csenge, amikor 
a szüleivel megnézte a komá-
romi lovas színház Honfogla-
lás című előadását, és már ak-
kor tudta, hogy színésznő lesz. 
Édesanyja beíratta a színitano-
dába, és úgy tűnik, ott meg is 
találta a helyét.

– Rengeteget köszönhetek el-
ső tanáromnak, Szluka Brigittá-
nak, aki beleegyezett a felvéte-
lembe, annak ellenére, hogy 
még írni-olvasni sem tudtam 
– mesélte Pócsi Csenge. – Az ő 
közreműködésével kaptam meg 
a Csonka délibáb című magyar 
filmben Nemes Katónak a szere-
pét. Azóta több darabban is ját-
szottam a Soproni Petőfi Szín-
házban. Az összetartó csapat 
különösen emlékezetessé tette 
számomra a Valahol Európában 
című musicalt.

Csenge a versmondásban is 
jeleskedik, több megméretteté-
sen is részt vett. Idén bekerült 
a „Regösök húrján...” országos 
vers- és prózamondó találkozó 
és verseny országos döntőjébe. 
A versenyre Molnár Anikó szín-
művész készítette fel. Az ifjú te-
hetség maga is ír verseket, me-
lyekben saját érzelmeit fejezi ki. 
Ez azonban még nem minden: 
Sárdy Barbarától énekelni, a Ci-
nege Alapfokú Művészeti Isko-
lában pedig három éve táncolni 
tanul, sőt még szívesen rajzol is, 
bár ez a terület – saját bevallása 
szerint – nem az erőssége.

– Színésznőnek készülök, 
ezért is van szükségem arra, 
hogy fejlesszem a képességei-
met. Minden érdekel, ami a szín-
házzal kapcsolatos – folytatta vi-
dáman az érett gondolkodású 

lány. – Nem sikerre vágyom, ha-
nem a színpadon vagyok önma-
gam, és egyszerűen csak önma-
gam szeretnék lenni.

Csenge útjának egyengeté-
sében jelenlegi drámatanára, 

Komáromi Sándor is nagy szere-
pet vállal. Ő hívta fel a figyelmét 
a MATEHETSZ egy tehetségkuta-
tó pályázatára, melyen – legjobb 
barátnőjével, Grubits Flórával 
– el is nyertek egy ösztöndíjat.

Soproni fiatalok

A jövő évtől katolikus kiadá-
sú történelem-, irodalom- 
és magyarnyelv-tankönyvek 
is szerepelnek a tankönyvlis-
tán – közölte a Magyar Ka-
tolikus Püspöki Konferen-
cia (MKPK). Tóth Tamás, az 
MKPK titkára tájékoztatása 
szerint a 2017-ben kezdett 
tananyagfejlesztés szakmai 
felelőse a Katolikus Peda-
gógiai Intézet, az elsőként 
elkészítendő könyvekről a 
püspökök testülete dön-
tött. 2021-ben a 9–12. év-
folyam számára összeállított 
irodalom-, magyarnyelv- és 
történelemtankönyvek, iro-
dalom szöveggyűjtemény és 
tanári módszertani segéd-
anyag jelenik meg.
Az irodalomtankönyvbe 
számos tanulást segítő ele-
met építettek bele, vannak 
továbbá motivikus leckék, 
amelyek egy-egy irodalmi 
motívum különböző korok-
ban való megjelenését, ér-
telmezését mutatják be.

Katolikus 
tankönyvek

FÓKUSZBAN A TEHETSÉGGONDOZÁS 
Pócsi Csengét Halvax Julianna, a Hunyadi János Evangéli-
kus Óvoda és Általános Iskola tehetséggondozó, tehetségfej-
lesztő szakpedagógusa ajánlotta a figyelmünkbe. Elmondta, 
hogy 2018 tavaszán – a közoktatási intézmények közül Sop-
ronban elsőként – iskolájuk „Akkreditált kiváló tehetségpont” 

minősítést kapott. A Nemzeti Tehetség Program célkitűzése-
inek megfelelően figyelnek a tanítványaik képességeire, igye-
keznek felfedezni mindannyiukban a tehetséget, és azt fejlesz-
teni. Mindemellett foglalkoznak a diákok gyenge oldalával is. 
Próbálják megtalálni a magatartászavarok okát. Nem törődnek 
bele abba, hogy egy tanuló nem tud beilleszkedni.

Pócsi Csenge a Soproni Petőfi Színház előtt – ott-
hon érzi magát a színpadon, több darabban 
szerepelt már

Közgazdászok 
Sopronban

Egyedül, de nem magányosan ünnepelni

A szeretet ereje 
MADARÁSZ RÉKA

Az advent a várako-
zás, az ünnepre való 
felkészülés időszaka, 
melynek megkoro-
názása a karácsony. 
Sokan viszont egye-
dül kénytelenek tölte-
ni ezt a néhány napot. 
Nekik adunk hasznos 
tanácsokat. 

A jelenlegi helyzetben szinte 
biztos, hogy nem ünnepelhe-
tünk a megszokott módon. So-
kaknak a külföldön élő gyerme-
kei nem tudnak hazalátogatni, 
mások – az idősebb családtag 
védelme érdekében – idén szű-
kebb körben töltik a karácsonyt.

– Ez az időszak érzelmileg 
még a családban élők számá-
ra is megterhelő lehet, ugyanis 
szinte elvárás, hogy boldogok le-
gyünk, hogy szeressük egymást 
– mondta Kissné Facskó Kata kli-
nikai szakpszichológus. – Óriá-
si a társadalmi nyomás, hogy 
az ünnep legyen tökéletes, ám 
gyakran ezzel éppen ellentétes 
érzések – magányosság, szomo-
rúság, elkeseredettség, remény-
vesztettség – lesznek úrrá raj-
tunk. Fontos, hogy elfogadjuk 
az érzéseinket: engedjük meg 
magunknak, hogy szomorúak 
legyünk, ha sírnunk kell, sírjunk, 
ha pedig dühösek vagyunk, 
menjünk ki az erdő közepébe, és 

kiabáljuk ki magunkat! Ha szük-
ségünk van valamire, jelezzük a 
környezetünknek, ugyanis senki 
sem gondolatolvasó.

Ha nincs lehetőségünk a sze-
mélyes találkozásra, vegyük elő 
az elektronikus eszközöket: a te-
lefont, a videochatet. Sokat se-
gíthet, ha hasonló helyzetben lé-
vő embereket keresünk, például 
ha elvesztettük egy hozzátarto-
zónkat, akkor vegyük fel a kap-
csolatot egy gyászcsoporttal! 

– Előfordulhat az is, hogy 
úgy érezzük, az esne jól, ha ott-
hon maradnánk, egyedül len-
nénk – folytatta a klinikai szak-
pszichológus. – Kényeztessük 

magunkat úgy, mintha a leg-
kedvesebb vendégünket vár-
nánk: díszítsük fel a lakást, te-
rítsük meg szépen az asztalt, 
vegyünk magunknak virágot, 
készítsük illatos fürdőt! Fordul-
junk figyelemmel és szeretettel 
saját magunk felé!

Jobb adni, mint kapni – tart-
ja a mondás, és nem véletlenül. 
Szívmelengető lehet, ha részt 
veszünk valamilyen önkéntes 
munkában, adományozásban, 
ételosztó akcióban. Lényeges, 
hogy odafigyeljünk egymásra: 
a barátainkra, a munkatársaink-
ra, az ismerőseinkre, hátha va-
laki segítségre szorul.

Pontosan céloz, 
lő – és nyer!
Aranyérmet szerzett a licista Tóth Levente a 
tízméteres zártirányzékú légpuska kategóriá-
ban a Bakonyszentlászlón megrendezett me-
gyei lövészversenyen. 

– Édesapám mesélte, hogy ré-
gebben koronglövész volt, és ez 
nekem is felkeltette az érdeklő-
désemet. Mondtam a szüleim-
nek, hogy ezt szeretném én is 
kipróbálni, ők pedig támogat-
tak – kezdte Levente. – Sopron-
ban nem találtam koronglövé-
szetre lehetőséget, de a Polgári 
Lövész Egyesületnél elkezdtem 
a légpuskával gyakorolni. 

A kilencedikes diák az elmúlt 
években korosztályában és kate-
góriájában minden házi versenyt 
megnyert a soproni lőtéren. De 

eljutott a diákolimpia országos 
döntőjébe is, ahol szintén elő-
kelő helyen szerepelt. Levente 
most a Fertőrákosi Lövész Egye-
sület versenyzője, edzője, Fekete 
Zsolt megpróbálja a lehető leg-
többet kihozni belőle. 

– Egyelőre hobbinak tekin-
tem a lövészetet, de ki tudja, 
mit hoz a jövő. Ha továbbra 
is jól megy, és mások is látnak 
bennem lehetőséget, akkor le-
het, érdemes lesz komolyabban 
is foglalkoznom vele – zárta a te-
hetséges fiú. 

Ha nincs lehetőségünk a személyes találkozásra, 
vegyük elő az elektronikus eszközöket! – javasolja  
Kissné Facskó Kata klinikai szakpszichológus  
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Tóth Levente korosztályában minden házi versenyt 
megnyert a soproni lőtéren

A Soproni Egyetem Lám-
falussy Sándor Közgazda-
ságtudományi Kara kapta a 
2021-es Országos Tudomá-
nyos Diákköri Konferencia 
(OTDK) Közgazdaságtudo-
mányi Szekciójának rende-
zési jogát.
Az országos seregszemlét 
kétévente rendezik meg, ez 
a hazai felsőoktatás egyik 
legrangosabb rendezvénye. 
Az OTDK 16 szekcióban zaj-
lik, melyek közül az egyik 
legnépesebb a közgazda-
ságtudományi szekció.
A rendezvényt a tervek 
szerint 2021. április 22–
24. között rendezik meg, 
a konferenciára az egész 
Kárpát-medencéből, ha-
zánkból és a határon túl-
ról is érkeznek közgazdász-
hallgatók. Ők várhatóan 
40–45 tagozatban 300–
400 dolgozatot fognak 
előadni, megvitatni és ér-
tékelni. A megnyitó- és zá-
róünnepség, valamint ta-
gozati ülések mellett több 
kötetlen programra is sor 
kerül a tervek szerint, így 
közösségi és sportese-
mények is lesznek a ren-
dezvényen. Összességé-
ben 800 embert érint ez a 
konferencia.
A Soproni Egyetem fontos 
küldetése a fenntarthatóság 
megjelenítése, ezért a ren-
dezvényt is a „zöld gondo-
lat” mentén szervezik meg. 
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ÉRTENI ÉS TUDNI! 

Hiszek abban, hogy egy bi-
zonyos szintig szinte bárki, 
bármit megtanulhat. Okos 
emberek már azt is kiszámí-
tották, hogy egy-egy „szak-
terület” használható elsajá-
tításához átlagos esetben, 
átlagos felfogóképességgel 
mennyi idő kell. Nem emlék-
szem már a pontos számra, 
de több száz óra. 
Ez azt jelenti, hogy sem 
csempézni, sem biciklit sze-
relni, sem a testünk műkö-
dését nem lehet megtanul-
ni egy füzetke elolvasásával 
vagy egy hétvégi „képzés” 

során. Ez egyrészt szomo-
rú, másrészt teljesen logikus, 
érthető helyzet. 
Nem is kell mindent megta-
nulnunk. Elég, ha a csempé-
zést jó burkolóra (manapság 
sajnos kevés van), a bicikli-
szerelést jó bicikliszerelő-
re (manapság sajnos kevés 
van), egészségünk karban-
tartásának irányítását egy 
jó orvosdoktorra (manap-
ság…) bízzuk.
Ne gondolja, hogy minden-
hez ért, mert az egyszerűen 
lehetetlen. 
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

DECEMBER 9–16.

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

›

Tallózó

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket december 16-ig várjuk a Soproni Téma, 
9401 Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a Rubikon páne-
urópai piknikkel foglalkozó különszámát sorsoljuk ki, melyet a szerencsés nyertes – a vírushelyzet elmúltával – a Pro 
Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

November 25-i rejtvényünk megfejtése: „Csak annyit ér az életünk, amennyit adtunk”. Szerencsés megfejtőnk: Fabó 
 Károlyné, Sopron, Zerge utca.

KERESZT-
REJTVÉNY

December 9.,  
szerda

Than Károly gyógyszertár, 
 Újteleki u. 54. 

99/510–787

December 10.,  
csütörtök

Patikaplus gyógyszertár,  
Határdomb u. 2., Alphapark

 99/505–220

December 11.,  
péntek

Patikaplus gyógyszertár,  
Selmeci u. 15–17., Interspar 

99/505–472

December 12.,  
szombat

Arany Kígyó gyógyszertár, 
Magyar u. 6.

99/311–732

December 13.,  
vasárnap

BENU Állomás gyógyszer-
tár, 
Mátyás király u. 23.

99/312–437

December 14.,  
hétfő

Erzsébet gyógyszertár  
Győri u. 15.

99/311–254

December 15.,  
kedd

Ezüst Kehely gyógyszertár  
Kodály tér 12.

99/505–078

PLUZSIK TAMÁS

„Sopron, te lelkünk éltető láng! Hű 
őr az ősi végeken” – hangzanak 
Sarkady Sándor sorai a város him-
nuszában. Vallják ezt azok, akik már 

nemzedékek óta itt élnek, és azok is, akik elsza-
kadtak Soprontól.

Prof. dr. Baranyai Tibor címze-
tes egyetemi tanár 1969-ben 
kapta kézhez orvosi diplomá-
ját, melyet követően hét évig 
Tállya környékén, a híres to-
kaj–hegyaljai borvidéken kör-
zeti orvosként dolgozott. Ezt 
követően visszament az egye-
temre, ahol szakmai érdeklődé-
se nagyon hamar a radiológia, 
ezen belül is az ultrahang- és a 
CT-diagnosztika irányába for-
dult. Olyan tanítómesterei vol-
tak, mint Péter Mózes és Var-
gha Gyula professzor. 1985-ben 
nevezték ki a soproni kórház 
radiológiai osztályának élére. 
Tizenhat éven át volt a kórház 
igazgatója, kiemelkedő szere-
pe volt az intézmény rekonst-
rukciójában. Több cikluson át 
töltötte be a Magyar Radio-
lógus Társaság elnöki tisztét. 
Az onkológiai bizottság veze-
tője, jelenleg is aktívan részt 
vesz a röntgen és izotópdi-
agnosztikai osztály szakmai 
munkájában.    

– Kisnemes őseim, mint a csa-
ládnevem is mutatja, eredetileg 
Baranyában éltek, majd később 
egy a Zempléni-hegység lábá-
nál, a Hernád folyó völgyében 
fekvő kis faluban, Zsujtán tele-
pedtek le – kezdte dr. Baranyai 
Tibor. – Baranyay Sándor 

nagyapámnak, 
aki még y-
nal írta a 
család-
nevün-
ket, a 
t o k a -
ji bo-
rokhoz 
használt 
hordóiról 

elhíresült Göncön volt húsbolt-
ja. Édesapám is a nagyapa mel-
lett dolgozott, nyilván vitte is 
volna tovább a szakmát és az üz-
letet, ha nem jön közbe a hábo-
rú. Nem sokkal annak befejezése 
előtt hívták be katonának, 1944 
novemberében Budaörs közelé-
ben halt hősi halált, huszonnégy 
évesen. Édesapám egyébként 
kiváló zenész volt, a hegedűjét 
meg is örököltem tőle, de saj-
nos csak azt, istenáldotta te-

hetségét csak részben. Anyai 
nagyszüleim is Zsujtán éltek, 

Bittó András nagyapám-
nak kovácsműhelye volt. 
Gyerekként ámultam és 
bámultam, hogy mi min-

dent tudott 

az izzó vasdarabból formálni. 
Keménykötésű, karakán em-
ber volt, még akkor is föl tu-
dott állni, amikor kuláklistára 
tették, és mindenét elvették. 
Sokat köszönhetek neki, meg-
tanított emberségre, tisztesség-
re, a munka szeretetére.

– Abban, hogy én orvos let-
tem, meghatározó szerepe volt 
Nagymáté Gyula doktor úrnak, 
egykori körzeti orvosunknak 
– folytatta dr. Baranyai Tibor. 
– Lovaskocsival járta a falvakat, 
mindenki szerette őt, ugyanis 
nemcsak a testet, hanem a lel-
ket is meggyógyította. Az ózdi 
József Attila Gimnáziumban 
érettségiztem, majd elsőre fel-
vettek a Debreceni Orvostudo-
mányi Egyetemre. Hogy jól vá-
lasztottam-e hivatást? Goethe 
szavaival élve „Jól válaszd meg 
az álmod, mert ez meghatároz-

za egész életed alakulá-
sát…”. Azért pedig, 

hogy életpályám 
Sopronban tel-

jesedett ki, 
hálás  va-
gyok a vá-
rosnak és 
mindenki-

nek, aki 
ebben se-
gítségem-
re volt. 

CSALÁDI HÁTTÉR: 1944-ben született a Borsod–Abaúj–Zemplén megyei Zsujtán. 
Édesapja fél évvel fia születését követően halt hősi halált Budapest ostromakor. 
Édesanyja a háztartást vezette. Felesége röntgenasszisztens volt, három évvel 
ezelőtt hunyt el. Andrea lánya informatikus–matematikus, könyvelőként dol-
gozik. Tibor fia közgazdász, egy ingatlaniroda vezetője.

SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK

Dr. Baranyai Tibor 16 éven át volt a kórház igazgatója

Sopronban teljesedett ki

Dr. Baranyai Tibor jelenleg is aktívan dolgozik  FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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KÓCZÁN BÁLINT

A járványhelyzet ellenére is sikeres 
évet zár Mentes Norbert és a Hun-
garica. A soproni gitáros zenekará-
val új anyagot ad ki, legújabb klip-

jükben pedig igazi sztárok is közreműködnek. 
Mentes Norberttel beszélgettünk.

– Bár a pandémia megnehezí-
tette sokak életét, de zenész-
ként talán te nem panaszkod-
hatsz. Hogyan tekintesz vissza 
az esztendőre? 

– Való igaz, én is úgy érzem, 
hogy bár az élőkoncertek idén 
sajnos nem úgy alakultak, 
mint a korábbi években, de az 
alkotói munkából jócskán ki-
vettem a részem. Megjelent 
egy különleges instrumentá-
lis lemezem Renato Pavesivel. 
A projekt hallatán országosan 

is többen felkapták a fejüket, 
és sokan megszerették, hiszen 
a flamenco gitározását gyúr-
tuk össze az én stílusommal, 
ami egyedi. Mivel koncertezni 
nem nagyon volt lehetőség, csak 
az online fronton tudtunk bizo-
nyítani, illetve a fizikális hang-
hordozónkat is sokan begyűjtöt-
ték, több hétig benne voltunk az 
eladási sikerlista első 10 helye-
zettje között.

– Emellett jó híred van a 
Hungarica-rajongóknak is.

– Abszolút. A Hungarica „visz-
szatért”. Az eredeti felállással 
dolgozunk ismét, és új dalokat 
is készítettünk.

– Ez mit jelent, lemez is lesz? 
– Még karácsony előtt, decem-

ber 18-án lát napvilágot az idén 
nyár óta újra az eredeti felállás-
ban működő Hungarica jubile-
umi kiadványa. A tizenöt téte-
les CD-n a Hungarica 2006 és 
2012 közötti, legsikeresebb kor-
szakában, Pusztai Zoltán költő 
örökérvényű szövegeivel szüle-
tett és most teljesen újrakevert 
és remaszterizált számok mel-
lett két vadonatúj szerzemény 
is helyet kapott.

– Ráadásul készült egy vado-
natúj videoklip, nem is akár-
milyen nevekkel...

– Tulajdonképpen a Hun-
garica című új album címadó 
dalához készült a kisfilm, és 

valóban a rockzene krémje is 
közreműködik benne. Olyan ze-
nészek vendégeskednek a klip-
ben, mint például Papp Szabi, 
Szendrey „Szasza” Zsolt, Kala-
pács József, Szekeres András és 
Barbaró Attila. Nagyon jó volt a 
srácokkal együtt dolgozni, kö-
szönöm nekik a közreműködést. 
A végeredmény már látható a 
videomegosztón. 

– Összességében elége-
dett vagy?

– Igen, ahogy említettem, a 
járvány engem inkább az al-
kotás irányába vitt, inspirációt 
kaptam, és próbáltam kihasz-
nálni ezt az időszakot. Úgy ér-
zem, sikerült maradandót al-
kotnunk. Jövőre tervezünk még 
videoklipeket, és ezzel együtt bí-
zom benne, hogy lesz lehetőség 
újra élőben koncertezni. Nem 
adjuk fel! 

Szénási Ferenc (Széna) soproni karikaturista al-
kotásai hétről hétre.

Soproni humorsarok 
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MADARÁSZ RÉKA

A karácsony valóságos üzletággá nőtte ki ma-
gát. Ám ha valaki nem szeretne óriási össze-
geket költeni, egy kis kreativitással gyönyörű 
díszeket alkothat saját kezűleg is.

Az aktuális karácsonyi divat-
irányzatot minden év elején 
Frankfurtban egy kiállításon 
mutatják be. Idén visszatértek 
a hagyományosabb árnyala-
tok: az ezüst–fehér kombiná-
ció, ami kiegészül a jégkékkel 
és további jeges–havas tájat 
idéző színekkel. Újra előtérbe 
kerültek a melegebb, arany, 
sárga és bronzos árnyala-
tok is. A természetes, faala-
pú, tobozból vagy parafából 
készült dekorációs eleme-
ket azért is érdemes válasz-
tanunk, mert mi magunk is 
előállíthatjuk őket. 
– Legjobbnak a saját ma-
gunk által gyűjtött összetevő-
ket tartom, de alapanyagokat, 
illetve ötleteket kaphatunk a 

kedvenc virágárusunktól is 
– mondta Németh-Kóczán 
Edina virágműhely-tulajdo-
nos. – Közös séták alkalmá-
val találhatunk szép termése-
ket, tobozokat, fenyőágakat, 
melyekből néhány perc alatt 
csodálatos díszeket varázsol-
hatunk. Az alkotásba vonjuk 
be a gyerekeinket is!
Ötletes karácsonyfadísz le-
het például egy-egy toboz 
masnival átkötve és fellógat-
va. Akár több évig is felhasz-
nálható díszeket kapunk, ha 
átlátszó üveggömböket szá-
rított virágokkal, bogyókkal 
töltünk meg. Olcsó megoldás 
és még jól is mutat, ha fogunk 
egy pezsgős poharat, fejjel 
lefelé fordítjuk, tobozokat, 

terméseket vagy szárított vi-
rágokat teszünk bele, a tete-
jére pedig egy teamécsest. 
– Az ünnepi asztal hangula-
tát emelheti egy fenyő alakúra 
hajtott szalvéta, rajta fenyőág-
gal, egy rúd fahéjjal, magyal- 
vagy fagyöngyágacskával 

– folytatta Edina. – Másfél 
perc alatt aranyos asztaldíszt 
kreálhatunk úgy, hogy egy 
gömb alakú vázába néhány 
kis fenyőágat, tobozt és bo-
gyókat helyezünk, vízzel fel-
öntjük, és a tetejére teszünk 
egy úszógyertyát.

sarok

Természetes ünnepi trend

Egy egyszerűen elkészíthető adventi asztaldíszt 
mutat Németh-Kóczán Edina virágműhely-tulaj-
donos FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Nagy sztárokkal készített klipet az újjászervezett zenekar

Visszatért a Hungarica

A Hungarica visszatért – az eredeti felállással dolgoznak ismét és új dalokat is készítenek

Jess Glynne karácsonyi meglepetéssel jelentkezett. 
A különleges hangú énekesnő (aki korábban a sopro-
ni VOLT Fesztiválon is fellépett) ezúttal Donny Hatha-
way karácsonyi klasszikusát dolgozta fel, a This Christ-
mas újragondolása pedig igazán meghittre sikerült. 
– Embert próbáló éven vagyunk túl, és ez a karácsony 
sokak számára nehéz lesz. A zene ilyenkor még fonto-
sabb, hiszen segítségével egy pillanatra kiszabadul-
hatunk a valóságból – mesélte Jess, akinek új dala 
valóban szívmelengető kikapcsolódást nyújt a hall-
gatók számára.

Karácsonyi dal 
Jess-től


