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Régi – új csillogás

Visszanyerte régi pompáját a Lenck-villa – a nyár végén birtokba vehetik a soproniak. A Modern
Városok Program keretében kétmilliárd forintból újították fel a belváros emblematikus épületét.
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Még marad
az e-recept
Jól működött az elektronikus receptek kiváltási rendszere, ezért a
veszélyhelyzet megszüntetése után (90 napig) is érvényben marad
az új szabályozás. Bárki
kiválthatja hozzátartozója, ismerőse gyógyszereit, ha az orvos azt az etérben felírta. A patikák
a gyógyszer kiadását felírási igazolás és meghatalmazás nélkül is teljesítik, ha valaki bemutatja
a beteg TAJ-kártyáját, és
saját személyi adatait is igazolja.

3

5

A fák
bűvöletében

Új úton a 84-esen

A 84-es főút nyomvonala az épülő M85-ös gyorsforgalmi alatt vezet majd át FOTÓ: ROSTÁS JÁNOS

Virágvölgyi tündérkert

Mogyorósi Rita mesébe illő csodakertje a Virágvölgy ékessége. Az 1500
négyzetméteres növénybirodalmat az ország minden részéből felkeresik a kertbarátok, hogy inspirációt nyerjenek a látottakból.
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Ötven csodaszép szakmát ismerhetnek meg
mindazok, akik a kezükbe veszik dr. Gerencsér
Kinga Faműves mesterségek című, most megjelent könyvét. A szerző
portrékon keresztül mutatja be a fás mesterségeket. Négy esztendőn
keresztül járta az országot és a hazánkkal
szomszédos magyar lakta településeket, hogy
felkutassa a különleges
mestereket, akikben az
a közös, hogy csodálják a fát.
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Összefogás a
soproni fociért:
Az elmúlt hétvégén rendezték meg városunk
három labdarúgócsapatának
villámtornáját az
SVSE Lövér körúti sporttelepén.
A megmérettetést az SC Sopron
együttese nyerte, miután 3–0-ra
győzött a 2. SVSE
és 5–0-ra a harmadik helyezett
SFAC ellen.
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Újabb családbarát közösségi tér épült

Bűnmegelőzési tábor
CZIRÁKI VIKTÓRIA

Alpin Park
a Lövérekben
A gyerekek vidáman vették birtokba az új parkot, lelkesen próbálták ki a játékokat FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS
HORVÁTH FERENC

– Nemcsak az a fontos, hogy minél több kisbaba szülessen, hanem az is, hogy egészségesen és vidáman nőjenek fel – mondta az Alpin
Park átadóján dr. Farkas Ciprián polgármester.
Sopron egy újabb családi közösségi térrel gyarapodott. A Lövérekben, a Hotel Lövér és a Fagus
szomszédságában lévő egykori
kőbánya területén alakította ki
az önkormányzat a gyermekeknek szánt Alpin Parkot, amely

több mint egy nagy játszótér.
Az átadáson részt vett dr. Simon
István és Csiszár Szabolcs alpolgármester és több önkormányzati képviselő is. A parkban számos kreatív és ügyességi feladat
megoldása, illetve teljesítése vár

a gyerekekre, kiegészítve például mini BMX pályával, KRESZparkkal, mászófallal. Dr. Farkas
Ciprián polgármester az átadón
kiemelte, a 130 millió forintos
beruházás a Modern Sopron
Lövérek Programjának az egyik
eleme. A város a nagyberuházások – M85, uszoda, Fertő, ipari
park, ikonikus épületek és utak
felújítása – mellett odafigyel a
kisebb beruházásokra, fejlesztésekre is. Megtudtuk, hamarosan
kezdődik a Sopron–Fertő Szabadidőközpont és az ipari park

érdemi kivitelése. Emlékeztetett, a Lövérekben történő beruházások mind azt szolgálják,
hogy a soproniak és a vendégeink gyönyörű környezetben,
aktívan tölthessék szabadidejüket. A polgármester szólt arról is, hogy Sopron családbarát
város, és nemcsak az a fontos,
hogy minél több kisbaba szülessen, hanem az is, hogy egészségesen és vidáman nőjenek fel.
Ezt a célt szolgálja az Alpin Park
is, amelyet azonnal birtokba vettek a gyerekek.

A Soproni Rendőrkapitányság bűnmegelőzési és kortárssegítő-képző
tábort szervez augusztus 3–7-ig.
A Soproni Rendőrkapitányság
bűnmegelőzési táborába olyan
káros szenvedélyektől mentes
8–9–10–11. osztályos tanulókat
várnak, akik szeretnének többet megtudni a rendőri munkáról, és kíváncsiak arra, hogy
hogyan tudják saját maguk és
társaik életét biztonságosabbá tenni. A táborban változatos módon (online és offline
játékok és vetélkedők, szituációs feladatok, önismeret-fejlesztés, kommunikációs stratégiák, előadások, bemutatók)
naponta egy-egy kiemelt bűnmegelőzési témakört (internetbiztonság, drogok, bullying,
szexuális visszaélések, vagyonés személybiztonság) dolgoznak fel a fiatalokkal nemzetközi szinten is ismert szakértők
segítségével.
A résztvevők a táborban szerzett ismereteik továbbadására

›

is képzést kapnak, segítve ezzel a bűnmegelőzést, valamint
a szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzését. Továbbá az érdeklődők kortárs segítőként aktívan részt vehetnek
a Soproni Rendőrkapitányság
bűnmegelőzési tevékenységében, amit közösségi szolgálatként is el tudnak végezni.
A fiataloknak 7.30-tól 16.30ig biztosítanak felügyeletet, a
foglalkozások 8-tól 16 óráig tartanak. A táborozók ebédet kapnak, tízórait és uzsonnát mindenkinek magának kell vinni.
A tábor térítési díja ötezer forint, jelentkezni a babellanelk@
gyor.police.hu e-mail-címen
lehet, a diákokat jelentkezési sorrendben tudják fogadni. További információ Babelláné Lukács Katalin őrnagytól
kérhető a +3630/692–1554
telefonszámon.
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Nyitva az ügyfélszolgálat
Hétfőn megnyitotta soproni ügyfélszolgálati irodáját a
Soproni Vízmű Zrt. A szolgáltató közleményében kiemelte:
a személyes ügyfélszolgálat kizárólag előzetes időpontfoglalás mellett vehető igénybe, valamint ügyintézés során kötelező a szájat és az orrot eltakaró eszköz viselése.

Hatvanöt éve együtt

Elköszönt Meszes
KÖVES ANDREA

Két és fél évtizedig hordta a leveleket a Belvárosban Mészégető Tibor, a nagybetűs Postás. Június elején elérkezett az utolsó munkanapja: sokan búcsúztak meghatottan tőle a
körzetében.
A találkozónkra a rá jellemző jókedvvel érkezett Mészégető Tibor, akit a legtöbben Meszesnek
szólítanak. A kedvünkért még
utoljára magára öltötte a postásköpenyt is. – Hozzám nőtt ez
a ruha: sok-sok remek pillanatra
emlékeztet – mesélte. – Nagyon
szép hivatás szerintem a postásoké: nem is történhetett volna
jobb dolog az életemben, mint
hogy erre a pályára kerültem.
Meszes eredetileg a vendéglátásban dolgozott, ám amikor
egyedülálló apává vált, olyan
munkakört keresett, ahol még
több figyelmet tudott fordítani a fiára, így fogott bele a
kézbesítésbe.

– Az utolsó munkanapomon
nagyon meghatódtam azon,
hogy volt olyan utca, ahol a
lakók összefogtak, és amikor
megérkeztem a levelekkel, közösen köszönték meg az addigi
munkámat – idézte fel. – Több
idős néni megkönnyezte a távozásomat, az elmúlt évek alatt
sokat segítettem nekik. Akadtak, akiknek bevásároltam,
vagy kiváltottam a gyógyszerüket, másnak meghallgattam
az ügyes-bajos dolgait, vagy éppen szakembert ajánlottam, ha
elromlott valami a háztartásban. Leginkább talán a Halász
Utcai Óvodába szerettem kézbesíteni, a gyerekek mindig

FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

PLUZSIK TAMÁS

lelkesen futottak elém, és már
messziről kiabálták: „Postás
bácsi, de jó, hogy megjöttél!”.
Akadtak persze nehézségek is,
így nem volt egyszerű a kézbesítés a Belváros rekonstrukciója alatt, ám ennek is megvolt a
szépsége, hiszen testközelből
láthattam, ahogy napról napra szépül Sopron.
Vajon mit lehet leginkább
szeretni a postás munkában?
Mészégető Tibor válasza nagyon egyszerű: a szabadságot.
Mint mondta, amikor elindult
kézbesíteni, csakis rajta múlt,
hogy minden rendben, szervezetten menjen, folyamatosan a
jó levegőn volt, és ami számára nagyon fontos: remek emberi kapcsolatokat alakított ki.
Bár a hivatása nagyon hiányzik
neki, de unatkozni nyugdíjasként sem fog: három unokájára még több időt fordíthat, baráti köre pedig még több finom
bográcsételre számíthat, hiszen
kedvenc hobbija a főzés.

Ezüstlakodalom, aranylakodalom – ünneplésre méltó események. A gyémántlakodalom
már egyre ritkább, ha pedig egy pár az esküvője 65. évfordulóját is megéli, az újságba kívánkozik. A vaslakodalmát ünnepelte a napokban egy pedagógus házaspár, Haller István
és felesége.
– Falubeliek vagyunk, a férjemmel együtt mindketten Nyírcsaholyban, a Mátészalka tőszomszédságában lévő csonka
Szatmár vármegyei kis faluban születtünk – kezdte Marika néni. – Én a debreceni Svetitsgimnáziumban érettségiztem,
majd képesítés nélküli tanárként dolgoztam. Pista akkor
már Gyöngyösön tanított, de
rendszeresen hazajárt orgonálni a templomba. Egy karácsonyi szentmisén az áldozás után
mentem vissza a helyemre, amikor ő éppen jött le a karzatról, és

összeakadt a tekintetünk, talán
hosszabban, mint addig bármikor. Így kezdődött, majd 1955.
május 28-án, pünkösd szombatján már kéz a kézben álltunk az
oltár előtt, hogy örök hűséget
esküdjünk egymásnak.
– Felejthetetlen ez a nap, tele volt a Szent László királyról
elnevezett csaholyi templom,
az egész falu kíváncsi volt a
szép és kedves Gergely Marikára, amikor kimondja a boldogító igent – folytatta a kilencvenéves Haller István. – Ma is
jól emlékszem a minket eskető

Korompai Alajos plébános úr
szavaira: „Hogy mi vár rátok az
életben, azt még nem tudhatjátok, de amíg egymás kezét nem
engeditek el, míg együtt imádkoztok, míg egymásért tudtok
élni, míg szeretet tölti el a szíveteket, addig boldog lesz a házasságotok.”. Megfogadtuk Alajos atya szavait.
Haller István vasdiplomás
történelem – ének–zene szakos
tanár, aki pedagógus és karvezetői pályáját befejezve közel negyed évszázadig volt a soproni
domonkos templom kántora,
orgonistája. Felesége a Debreceni Református Hittudományi
Egyetemtől idén kapta meg a
gyémántoklevelet.
A Haller házaspárnak két fia,
két unokája és egy dédunokája van, akikkel együtt ünnepeltek, templomba a járvány miatt
nem tudtak elmenni, így szűk
családi körben húzták fel egymás kezére ismét a jegygyűrűt.

Haller István és felesége a 65 évvel ezelőtt készült esküvői fotóval
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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Nem állnak
le az óvodák,
bölcsődék
– Sopron azon kevés
megyei jogú város közé
tartozik, ahol a nyáron
nem lesz leállás az önkormányzati fenntartású
bölcsődékben és óvodákban – közölte az elmúlt héten dr. Farkas
Ciprián polgármester.
– Ezzel is méltányoljuk a szülők fáradozását és munkáját, amit
a pandémiás időszak
alatt tanúsítottak. Hálával tartozunk az óvodai és bölcsődei pedagógusoknak is, hogy ezt
az áldozatot meghozzák és végig biztosítják
az ellátást.

Feloldották
a tilalmat
Pénteken feloldották a
teljes körű látogatási tilalmat a Soproni Gyógyközpontban – a döntést
a Nemzeti Népegészségügyi Központ határozata alapján hozta meg a kórház. Mint
arról lapunkban többször is írtunk, március
6-án vezették be a teljes
körű látogatási tilalmat
az egészségügyi intézményben az influenzajárvány miatt, majd azt
a későbbiekben a koronavírus-járvány miatt
meghosszabbították.

Városi hírek
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Tanácsot adtak, fertőtlenítőszert kevertek a gyógyszerészek

Még marad az e-recept
P. HORVÁTH
LÁSZLÓ

Az előjelek ellenére az elmúlt hetekben jól
működött az elektronikus receptek kiváltási rendszere. Éppen
ezért a veszélyhelyzet megszüntetése
után (90 napig) is érvényben marad az új
szabályozás.
– A forgalom és a gyógyszerészek leterheltsége szépen kezd
visszaállni a koronavírus-járvány előtti időszakra – összegezte tapasztalatait dr. Kárpátiné
dr. Gangl Teréz, az Arany Kígyó
gyógyszertár vezetője. – A március és az április rendkívüli időszak volt a mi életünkben is.
A beteg–orvos személyes találkozások száma a minimálisra
csökkent. Így viszont mindazok,
akik rosszul érezték magukat, hozzánk fordultak tanácsért, illetve gyógyszerért. Akkor, amikor a városban szinte
mindenütt elfogyott a fertőtlenítőszer, a kollégáim a patikai
alapanyagokból folyamatosan,
saját kezűleg keverték ki ezeket

Bárki kiválthatja hozzátartozója, barátja, ismerőse gyógyszereit, ha az orvos azt előzőleg az úgynevezett
e-térben felírta. – Jól működik ez e-recept rendszere – mondta lapunknak dr. Kárpátiné dr. Gangl Teréz.
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

a szereket. Úgy érzem, minden
tisztelet kijár számukra is, hiszen egy rendkívüli időszakban
álltak helyt, és talán nekik is részük van abban, hogy a soproni
lakosság fegyelmezetten betartotta a kijárási korlátozást.
Az év elején vezették be azt
az újítást, amely lehetővé tette
felírási igazolás nélkül az elektronikus receptek kiváltását,
amely a veszélyhelyzet alatt vált

›
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Megnyílt
a Lövér strand

Adomány
Kárpátaljára
A soproni önkormányzat idén 5 millió forinttal
és sportszerekkel segíti a kárpátaljai Csongor
települést – adta hírül facebook-oldalán
dr. Farkas Ciprián polgármester. Az adományt
ifjabb Pocsai Sándor lelkész és felesége vette
át a városvezetőtől. Mint arról lapunkban is
többször beszámoltunk, a soproni közgyűlés
2015-ben határozott úgy, hogy patrónusi
feladatot vállal a Csongoron élő magyarok
megsegítésére. Azóta rendszeresen eljuttatják
a helyiek adományát a kárpátaljai településre,
a korábbi években átadtak például laptopokat
a csongori iskolának, támogatták az óvoda
fűtéskorszerűsítését, valamint a buszmegálló
felújítását is. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

A strandolni vágyók részére jó hír, hogy június 15., hétfőtől megnyílt a Lövér uszodában
a strandfürdő, amely
reggel kilenc és este fél
kilenc között látogatható – olvasható az üzemeltető Soproni Vízmű
Zrt. honlapján. Használható az élménymedence és a négy csúszda,
lehet játszani a strandröplabdapályán, a kültéri pingpongasztalon, a
játszótéren vagy az óriás
sakkal. Mindezek mellett
működik a büfé és az értékmegőrző is.
Arról lapunkban korábban már beszámoltunk (Nyitva a Tómalom strand, Soproni
Téma, 2020. június 3.),
a hónap elejétől ismét
látogatható a Tómalom strand, amely a hét
minden napján reggel
hat óra és este fél kilenc között tart nyitva.

Polgármesteri
elismerő oklevél
Polgármesteri elismerő oklevélben részesült
dr. Hoffer Lajos nyugalmazott sebész főorvos Sopron város egészségügyi ellátása területén végzett
kiemelkedő munkásságáért – írta facebook-oldalán dr. Farkas Ciprián. Mint arról lapunkban is beszámoltunk (Gyógyítók családja, Soproni Téma,
2020. február 12.), a Hoffer család több generációja szolgálja Sopronban az egészségügyet.

Dr. Hoffer Lajos

különösen fontossá, majdhogynem nélkülözhetetlenné. – Az
előjelek nem voltak biztatóak,
de utólag elmondható, hogy jól
működött a rendszer – tette hozzá dr. Kárpátiné dr. Gangl Teréz.
Az emberi erőforrások miniszterének rendelete értelmében bárki kiválthatja hozzátartozója, barátja, ismerőse
gyógyszereit, ha az orvos azt előzőleg az úgynevezett e-térben

felírta. A patikák a gyógyszer kiadását felírási igazolás és meghatalmazás nélkül is teljesítik,
ha valaki bemutatja a beteg TAJkártyáját, és saját személyazonosító adatait is hitelt érdemlően igazolja. A gyógyszertárak
csupán az átvevő személy adatait rögzítik, és kiadják számára
a receptre felírt gyógyszereket.
Ez a lehetőség a veszélyhelyzet megszüntetését követő

kilencven napon keresztül megmarad. Ám ahhoz, hogy a jövőben is ilyen egyszerűen hozzájuthassunk a gyógyszerekhez,
az ügyfélkapun regisztrálni kell.
Akinek nincs ilyen elektronikus
fiókja, személyesen is megteheti mindezt a kormányablakban.
Bővebb információ a 1818-as telefonszámon kapható. Természetesen a hagyományos, papír
alapú receptek is megmaradnak.

Nyár a természetben

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Ahogy tavasszal a természet, úgy éled újjá a
Fertő–Hanság Nemzeti Park is. Július elsejétől már hétfőt kivéve minden nap nyitva lesz a
Lászlómajor Látogatóközpont.
Mint arról lapunkban beszámoltunk (Kinyit a major, Soproni
Téma, 2020. június 3.,) a pünkösdi hétvégétől ismét kinyitott
a Fertő–Hanság Nemzeti Park
kezelésében lévő Lászlómajor
Látogatóközpont. Igaz, egyelőre
csak a kültéri helyek kereshetők
fel, azok is keddtől szombatig,
8–16 óra között. A kinti interaktív bemutatóhely, az állatsimogató, illetve a bolt látogatható, de a nemzeti park készen
áll arra, hogy amennyiben arra
lehetősége lesz, az épületen belüli részeket is megnyissa.
A nemzeti parknál készülnek július elsejére, amikortól
a látogatóközpont vasárnap is
nyitva lehet, illetve ekkortól látogatható az öntésmajori múzeum is. Erre a szerdára terveznek
itt egy ingyenes múzeumvezetést, illetve egy kerékpáros túrát,
amelynek keretében az érdeklődők a Hany Istók tanösvényt
járhatják végig. Ugyancsak nagy

erővel készülnek a nyári táborokra is. A koronavírus-járványhelyzet miatt nagyobb az érdeklődés a nem ott alvós táborok
iránt. Főként az általános iskolásokat várják a nyáron: lesz
természetjárás, növény- és állatmegfigyelés, kézműves foglalkozások, illetve számos, a

természettel és a környezettel
kapcsolatos program.
Az elmúlt időszakban a Lászlómajorban több felújítást is elvégeztek. Lefestették a gyerekek közkedvelt, nagyméretű
játékait, rendbe tették és bővítették a fűszerkertet. A Lászlómajorban, illetve a Borsodi-dűlőnél a természetjárókra
gondolva nádtetős kiülőket helyeztek el. A turisták itt kaphatnak menedéket az eső, illetve
a tűző nap ellen. További hír,
hogy a már említett Borsodidűlőben lévő kilátó felső részét
újra cserélték le.

A nemzeti parki táborokban a fiatalok például a
madárvilággal is megismerkedhetnek
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
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Koronavírus-járvány: kevesebb a fertőzött
Fenntartják az operatív törzs működését, felállítanak egy azonnali bevetési egységet, a kórházparancsnoki rendszer is marad – ezt mondta Orbán
Viktor miniszterelnök.
– A vírus itt van és fertőz, amíg nincs vakcina, addig erre kell készülni, az időseket védő
szabályokat pedig fenn kell tartani – mondta Orbán Viktor.
– A járóbeteg- és az alapellátás esetében is
időkorlátozás nélkül újraindulhatnak az ellá-

tások hétfőtől, tehát megszűnik az óránként
négy beteg ellátását előíró rendelet – ismertette Kásler Miklós, az emberi erőforrások
minisztere. – A szakrendelésekre azonban
továbbra is telefonon kell időpontot kérni,
az egészségügyi ellátó intézményekben el

kell végezni a pre-triázst, a gyanús betegeket pedig teszttel kell kontrollálni, és segíteni kell a diagnózishoz jutást.
– Az idősklubok látogathatók, megkezdhetik a működésüket, a védőtávolság betartása
természetesen javasolt – tette hozzá az országos tiszti főorvos. Müller Cecília azt kérte,
hogy a fenntartók tegyenek ki kézfertőtlenítőket. Természetesen csak egészséges emberek látogassák az idősklubokat.

Az egészségügyben dolgozók a hatályos
kormányrendelet szerint csak a minisztertől kapott külön engedéllyel hagyhatják el
az országot (a katonákkal és a rendvédelmi
dolgozókkal egyetemben), várhatóan a veszélyhelyzet megszűnése után ezt a korlátozást feloldják majd.
Péntektől a magyar állampolgárok hatósági
házi karantén nélkül utazhatnak be hazánkba Horvátországból.

Hétköznapi hős: Bóczi Mátyás László önzetlenül segít

Aki másokért él...
MADARÁSZ RÉKA

Egész életét beteg embertársai gondozásának
szentelte Bóczi Mátyás László. Miután édesanyját és feleségét eltemette, egész napját a
84 éves Vali nénivel tölti, mert nem szeretné,
ha az idős hölgy otthonba kerülne.

pedig különösen nagy örömét
leli. Barkácsolt már Vali néninek
gyógyászati segédeszközöket is.
Gyakori, hogy este fél 9-ig vele
van, mert sajnálja őt ott hagyni. Mindezt 68 évesen, és mindenféle anyagi ellenszolgáltatás
nélkül teszi.

– Egész életemben gondoztam valakit – tette hozzá László. – Amikor a kórházban dolgoztam takarítóként, akkor is
segítettem a betegeknek, kikísértem őket a mosdóba, megigazítottam a fekhelyüket. Ilyen
a természetem.

Várják
a véradókat!
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

László négygyermekes családba született, ő volt az egyetlen
a testvérek közül, aki támogatta
beteg édesanyját. Megfogadta,
addig nem nősül meg, amíg őrá
szükség van. Édesanyja halála
után egy mérgező kapcsolatból
menekítette ki leendő feleségét,
aki az ő segítsége nélkül valószínűleg nem élte volna túl a
sok bántalmazást, amit el kellett
szenvednie. Felesége több súlyos betegséggel küzdött, László
őt is ápolta egészen korai haláláig. Gyermekük nem született.
A jólelkű férfi egyedül élt ezt követően, de hamarosan megint
hasznosította magát.
– Vali néni a feleségem nevelőanyja volt, gyakran jártunk hozzá együtt is – mesélte
László. – Rengeteget dolgozott a

hosszú, meredek földjükön, így
a lábai teljesen tönkrementek.
Miután a férje meghalt, és átesett egy térdműtéten, igyekeztem talpra állítani. Azóta sajnos súlyosbodott az állapota,
így ma már teljes ellátásra szorul. A lánya ugyan sokat segít
neki, de az ő férje sem egészséges, nem is beszélve arról, hogy
egy törékeny nő nem lenne képes egész nap emelgetni, mozgatni valakit.
László reggel 8-kor kopott
biciklijén elindul Vali nénihez,
útközben összeszedi az Erzsébet-kertben a szétszórt szemetet, felállítja a felborult kukákat.
Friss kenyérrel érkezik. Ápolja az
idős asszonyt, kenegeti a lábát,
főz neki, rendet rak, a ház mellett lévő kis kert gondozásában

AJÁNLÓ: Lászlót Vali néni lánya, Márta ajánlotta Hétköznapi hős című rovatunkba. Nagyra értékeli kitartását, szerinte
jóindulata, segítőkészsége messze átlagon felüli. Nélküle jóval nehezebb lenne ellátnia betegeskedő férjét és háztartását, ahogy nagymamai teendőit is.

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedések enyhítése nyomán nő az igény a vérkészítményekre. Ennek fő oka, hogy az egészségügyi intézményekben ismét végeznek
tervezett műtéteket.

Bóczi Mátyás László nap mint nap ellát egy
idős asszonyt, rendben tartja a házát, udvarát
– mindezt anyagi ellenszolgáltatás nélkül
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A védőnői munka elismerése
A védőnők napja alkalmából köszöntötte az ágazatban dolgozókat dr. Farkas Ciprián hétfőn a Jereván-lakótelepi szolgálatóházban lévő védőnői rendelőben. Az eseményen, illetve az ajándékok kiosztásában részt vett Csiszár Szabolcs
alpolgármester, Tóth Éva önkormányzati képviselő, a Jereván-lakótelepi részönkormányzat elnöke, valamint Péli Nikoletta, a Soproni Szociális Intézmény vezetője is.
– Idén százötven éves hazánkban a hungarikumnak minősített
védőnői szolgálat – szólt a megjelent szakemberekhez a polgármester. – Áldozatos és mással nem pótolható munkát végeznek önök, a tanácsadás és a rendszeres vizsgálat kiterjed a

gyermekvárás időszakára, és tart egészen a gyermekek hatéves
koráig. A mostani koronavírus-járvány okozta időszakban az
idősek ellátásában is részt vettek. Ezért pedig külön köszönet
jár. A kormány is fontosnak tartja a védőnők munkáját: 2019–
2022 között négy lépcsőben rendezi az országszerte 3200,
Sopronban pedig 29 szolgálatot teljesítő védőnő bérezését.
Látogatható idősotthonok: Korlátozásokkal, de hozzátartozóik ismét látogathatják szeretteiket az IKVA Idősek Otthonában, a Balfi utcai Idősek Otthonában, valamint a Kossuth
Lajos utcai átmeneti szálláson – tudatta a fenntartó Soproni Szociális Intézmény közösségi oldalán.

Kamarai támogatás

A Soproni Kereskedelmi és Iparkamara nevében Horváth Vilmos
elnök (j) és Tóth Kálmán alelnök
(b) támogatást adott át Nagy Nikolett részére. A kamara így járul
hozzá a tavaly Kazanban megrendezett Wordskills szakmák
világversenyén kiválósági érmet
szerzett fodrász felkészüléséhez.
Nikolett már javában gyakorol a
következő nemzetközi megmérettetésére, a Szakmák Európabajnokságára. Jól jött számára az
anyagi támogatás, hiszen az ilyen
típusú versenyekre extrém hajkoronákkal kell készülni, ehhez pedig egyedi eszközök szükségesek.
Az átadásra Nikolettát a felkészítője, Veress Győri Sándor is elkísérte. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Mostanság, ahogy egyre jobban
kezd újraindulni az élet, a figyelem ismét a véradók felé fordul.
Nagy szükség van az önzetlen
segítőkre. Az Országos Vérellátó Szolgálat olyan munkáltatók,
cégek, intézmények, egyesületek
jelentkezését várja, amelyek kiszállásos véradáshoz helyszínt és
lehetőséget tudnak biztosítani.
– Korábban az Ausztriában
dolgozó ingázók nem adhattak
vért, ám ez a tiltás megszűnt, így
rájuk is számítunk – közölte lapunkkal Szijártó Gyöngyi, a Magyar Vöröskereszt területi koordinátora. – A kórházban lévő
vérellátó központban folyamatosan várjuk az új véradókat, hiszen a rendszeresen vért adókat
elérjük és értesítjük is őket. Ám
sajnos ez nem mindig elegendő.
A nyári időszakban egyébként
is kevesebb az önkéntes, ráadásul a VOLT Fesztivált sem tartják meg, ahol, mint megtudtuk,
a négy nap alatt a korábbi években 550–450 adag vért vettek
le. Ezt pótolandó lesz véradás

június 30-án az egyik étteremben (ahol meg is vendégelik a
véradókat), illetve július 3-án a
Jereván-lakótelepen, a Vöröskereszt Nyugdíjas Klubjában.
A járvány kitörése előtt Sopronban, illetve a város térségében
több cég is helyszínt biztosított
a véradásnak. A Vöröskeresztnél
bíznak abban, hogy rövidesen
visszaáll a régi rend, és a munkavállalókat ismét az önkéntesek között tudhatják.
A kérdésre, hogy ki adhat vért,
Szijártó Gyöngyi így válaszolt:
bárki, aki egészségesnek érzi
magát, illetve korábban nem
volt koronavírusos és a közvetlen környezetében sem érintkezett koronavírusos beteggel
vagy emiatt nem került karanténba. A véradás előtt testhőmérsékletet mérnek, illetve ki
kell tölteni egy részletes kérdőívet. Nagyon fontos, hogy
véradás után nem tanácsos a
komoly fizikai munka, illetve
testmozgás, és pótolni kell az
elveszített folyadékot is.

VÉRADÁS A GYŐRI ÚTON: A Győri út 15. szám alatt (a kórházban) lévő Vérellátó Központban minden hétfőn reggel
nyolctól délután kettő óráig várják a véradókat. Pénteken
nincs véradás, a többi napokon pedig folyamatosan változik
az időpont, amelyekről bővebb tájékoztatás a www.ovsz.hu/
ver/veradasok oldalon található. A bejárat előtt egy megállító táblán elhelyezett plakáton ismertetik a főbb tudnivalókat.

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

szerkesztoseg@sopronitema.hu
MÉDIAPARTNEREINK:
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Országos szinten is jól áll a Modern Városok Program

Régi – új csillogás

PLUZSIK TAMÁS

Visszanyerte régi
pompáját a Lenck-villa – a tervek szerint
a nyár végén birtokba vehetik a soproniak. A Modern Városok
Program keretében
kétmilliárd forintból
újították fel a soproni
belváros egyik emblematikus épületét.
Sajtótájékoztató keretében mutatták be szombaton délután a
Modern Városok Program keretében teljes felújításon átesett
Deák téri Lenck-villát, mely a
parkkal együtt előreláthatóan
nyár végén a látogatók előtt is
megnyitja kapuit.
A bejáráson Gyopáros Alpár,
a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos
szólt arról, hogy Sopronban jó
ütemben halad a Modern Városok Program, melynek kiemelt
eleme az M85-ös gyorsforgalmi
út, mely még ebben az évben elér a városig. Hasonlóan jó ütemben halad Sopron belvárosának
megújulása is: a közelmúltban
utcák, terek, épülethomlokzatok
felújítása valósult meg.
– Ebbe a sorba illeszkedik
a Lenck-villa mintegy 2 milliárd forint összköltséggel

megvalósult teljes rekonstrukciója is, melyért őszinte elismerés
illeti meg úgy a városvezetést,
mint a kivitelezésben résztvevőket – mondta Gyopáros Alpár.
A kormánybiztos hozzátette: a
Modern Városok Program 270
eleméből 86 már elkészült, az év
végéig pedig összességében 120
beruházás fog lezárulni.
Dr. Farkas Ciprián polgármester kiemelte: a megújult Lenckvilla és az azt övező park, melyet hamarosan a nagyközönség
is birtokba vehet, a régi Sopron
patinájából és csillogásából
hoz vissza egy darabot a mai
modern Sopronnak. Jelenleg
a Soproni Múzeum interaktív
néprajzi és kézműipari kiállítótereit alakítják ki az épületben.
– A Modern Városok Program azért is fontos városunk
számára, mert a sokmilliárdos
fejlesztések mellett nemcsak
egy gyorsforgalmi utat hoz el

Nemcsak a villa épülete, hanem az azt övező park
is megújult
Sopronba, hanem a város történelmét is lecsiszolja, erre pedig remek példa a megújult
Lenck-villa, mely a város villaépítészetének egyik egyedülálló darabja – fogalmazott Sopron
polgármestere.
Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője a villa történetét elevenítette fel, majd külön kiemelte
dr. Molnár Ágnes országgyűlési
képviselő, Firtl Mátyás korábbi országgyűlési képviselő és
dr. Fodor Tamás korábbi polgármester munkáját, amellyel
a villa megújításában fontos
szerepet vállaltak.

A Lenck-villa bejárásán részt vett Gyopáros Alpár (j2), a modern települések
fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Barcza Attila (j3) Sopron országgyűlési
képviselője, dr. Farkas Ciprián (b2) polgármester, valamint Csiszár Szabolcs (b1)
alpolgármester is FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS

A LENCK-VILLA
TÖRTÉNETE
A villát Hofer Ottó bécsi
építész tervei alapján Lenck
Emil (1845–1898) soproni nagykereskedő építtette
1890 és 1892 között. A család nem sokáig élvezhette a pazar villa kényelmét:
Lenck Emil feleségét 1896ban egy lövéreki kirándulás
során tisztázatlan körülmények között agyonlőtték, majd sorozatos tőzsdei
bukások miatt megrendült
a család vagyoni helyzete,
ezért a villát bérbe adták
Schaumburg Lippe hercegnek, a soproni 9-es Nádasdy huszárok őrnagyának.
A hercegnek többször volt
vendége IX. Keresztély dán
király (1818–1906) és családja, így trónörökösként a
későbbi uralkodó, VIII. Frigyes (1843–1912) is, aki egy
ideig a mai Csatkai utcának
a névadója is volt. A reprezentatív épület 1912-ben
Sopron Város Régészeti
Társulata tulajdonába került. A villa 1990-ig a Soproni Múzeum helytörténeti
gyűjteményének adott otthont, idő közben azonban
az épület állapota annyira
leromlott, hogy be kellett
zárni a látogatók előtt.

Versenyelőny?
Horváth Ferenc jegyzete
A különböző felmérések szerint a
magyarok túlnyomó többsége itthon tölti a szabadságát, fontos szempontként említve
a biztonságot és a higiéniát. Arról ugyan nem szólnak a kutatások, hogy a pénz milyen szerepet játszik
az úti célok kijelölésében, de saját, rögtönzött körkérdésemre számos ismerősöm azt válaszolta, reméli, hogy az árak annak ellenére sem szabadulnak
el, hogy például a balatoni szezon két hónappal később kezdődött. Nem szeretnék, ha a kiesett bevételt
a következő hetekben
„Pihenni, nyaralni min- az árak emelésével pótolnák például a vendenki szeretne, és
déglátósok, a szállássenkinek sem érdeke,
adók és a strandokat
hogy a szolgáltatók
üzemeltetők, mert ak– bárhol is az országkor sokan visszariadnak
ban – tönkremenjemajd a nyaralástól.
nek. Ebben a helyzet- Tudjuk, nagyon sok
ben egymásra vagyunk család volt a vesztese a
utalva, ezért kell(ene)
járványnak, sokan maradtak itthon és külfölmegtalálni az egyendön is munka nélkül,
súlyt. Nem biztos,
vagy szerencsésebb
hogy az árak emelése
esetben kaptak csökjelenti a megoldást.”
kentett fizetést. Mások
meg szabadságukat áldozták fel, hogy ne veszítsék
el, akárcsak átmenetileg is a munkahelyüket. Szóval
a helyzet nem egyszerű. Pihenni, nyaralni mindenki
szeretne, és senkinek sem érdeke, hogy a szolgáltatók
– bárhol is az országban – tönkremenjenek. Ebben a
helyzetben egymásra vagyunk utalva, ezért kell(ene)
megtalálni az egyensúlyt. Nem biztos, hogy az árak
emelése jelenti a megoldást, annak ellenére, hogy
jelenleg a Balatonnak nincs igazi alternatívája – legalábbis itthon. Az a szolgáltató, aki hosszú távon gondolkodik, aki tudja, hogy elérhetőek a közeli külföldi
nyaralóhelyek is, az nem fogja „kifacsarni” vendégét,
inkább arra játszik, hogy jövőre is őt válassza, mert a
turizmus érzékeny iparág, egy-egy döntés mögött
szubjektív tényezők is állnak.
Mindez csak azért jutott eszembe, mert néhány balatoni strandon a belépők árait máris felemelték, és
sajnos már van arról is tapasztalat, hogy megugrottak a vendéglők és büfék árai. Persze lehet, hogy
ezek csak a „természetes” áremelkedési kategóriákba tartoznak, de én félek, hogy azért ennél többről
van szó. Azonban örülnék, ha tévednék, s a következő hetek, hónapok tapasztalatai az ellenkezőjét bizonyítanák. Érdemes lenne egy kicsit körülnézni külföldön is, hogy milyen módon, milyen eszközökkel
csábítják a turistákat, az alacsonyabb áraktól a különböző más kedvezményekig. Mert nem elképzelhetetlen, hogy sokan, kihasználva a külföldi csökkentett árakat, inkább oda utaznak – vállalva némi
kockázatot is –, mint hogy itthon bosszankodjanak
a magasabb árak és az itt-ott még mindig tetten érhető alacsony színvonal miatt.
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Új terelőúton a 84-esen
MUNKATÁRSUNKTÓL

Átszervezte a Sopron keleti csomópont
(szennyvíztisztító-telep) építését az M85
gyorsforgalmi út kivitelezője, a DS Konzorcium. A változtatásnak az a célja, hogy meggyorsítsa a 84-es főút új szakaszának építését
és ne kelljen félpályára korlátozni a forgalmat.
A tervek szerint július elejétől
dolgozik a kivitelező a szennyvíztisztító-telepnél a 84-es

számú főút régi és új szakaszának összekötésén. (A 84-es
nyomvonala az épülő M85-ös

miatt változik.) A DS Konzorcium úgy döntött, hogy a forgalmat nem korlátozza félpályára, hanem kialakít egy új
(ideiglenes) terelőutat, amelyen zavartalanul haladhatnak
majd az autósok. Az elmúlt hetekben megnövekedett a 84-es
számú főúton a forgalom, a kivitelező igyekezett erre a helyzetre mielőbb reagálni, a cél az
volt, hogy a várakozás idejét
minimalizálják.

A tervek szerint a 84-es főút teljes korrekciós szakaszát,
amely már a két új körforgalmon és az M85-ös gyorsforgalmi alatt megy át, várhatóan augusztus első hetében adják át.
Addig az ideiglenes terelőúton
közlekedhetnek az autósok.
Várhatóan július elejéig marad a félpályás lezárás és lámpás forgalomirányítás Sopron
és Kópháza között (az egykori
étteremnél).

Belföldi tudakozó 11800

Soproni Szociális Intézmény
506-400
Gyermekjóléti szolgálat
524-361
Támogató szolgálat
06-20/395-9040
Családsegítő szolgálat

524-361
Családok Átmeneti Otthona
524-362

Orvosi ügyelet312-010

Pártfogó felügyelet  508-126

508-395 • 508-392

Soproni Gyógyközpont
központi szám514-200

Telefonos lelki elsősegélyszolgálat116-123

Soproni Gyógyközpont
előjegyzés  514-205 • 514-206

Drog stop 

Polgármesteri hivatal
 06-80/204-322 • 515-100

Áramszolgáltató
06-80/533-533

Soproni Polgárőr Egyesület
06-30/385-5732
Sopron Holding

06-80/505-678

Magyar Autóklub 188

Vízszolgáltató 

519-100

Gázszolgáltató
06-80/440-141
MÁV

06-1/3 49 49 49

központi szám514-600

GYSEV

577-212

Közútkezelés 

Kisalföld Volán

313-130

515-123
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Mogyorósi Rita kedveli a hagyományos magyar növényeket

Virágvölgyi tündérkert

FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS

KÖVES ANDREA

Mogyorósi Rita mesébe illő csodakertje a
Virágvölgy ékessége. Az 1500 négyzetméteres növénybirodalmat az ország minden részéből felkeresik a kertbarátok, hogy inspirációt nyerjenek a látottakból.
Hangulatos sziklakertben, illatos rózsasétányokban, üde örökzöldekben, levendulabokrok
sokaságában, tűzesőkben, kasvirágokban, begóniákban, liliomokban és még sok-sok színes
virág díszítette ágyásban gyönyörködünk, miközben körbejárjuk a mesés udvart. A látottak
alapján nem csodálkozom, hogy
Rita a Virágos Sopronért környezetszépítő verseny többszörös

díjazottja, valamint több országos pályázaton is elnyerte
az „Év kertje” elismerést. Mindezek után meglepő, hogy nem
képzett kertésszel beszélgetek.
– Tíz évvel ezelőtt kezdtük
az építkezést itt, a Virágvölgyben, előtte szőlőtőkék sorakoztak ezen a területen – mesélte
Rita. – Kész lett a ház, és mellette „árválkodott” a nagy, sáros,
rendezetlen udvar. Belefogtam

a szépítésébe, ám ne gondoljon
senki tudatos tervezésre, csupán a fűnyíráshoz értettem.
Először egy kicsi szakaszt ültettem be a nagymamám kertjéből hozott növényekkel, és szép
lassan, évről évre bővítettem.
Az első célom csupán annyi
volt, hogy a ház körül rend legyen, aztán jöhetett a bővítés.
Persze követtem el hibákat: későn kezdtem el fákat, bokrokat
ültetni, így még várnom kell a
szép árnyékos részek kialakítására. Ha lehet, akkor nem vásárolom a növényeket, sok virág származik a nagymamám
vagy éppen az ismerősök kertjéből, jó néhányhoz cserebere
útján jutottam. Imádom az igazi régi magyar hagyományos

növényeket, amelyek nagyon
hálásak, nem kényesek és csodaszépek, ilyen a levendula, a
cickafark, a szarkaláb, a margaréta, az őszirózsa. Az évek során
kialakult bennem a balkonnövények iránti szerelem is. Nyaranta több mint 100 cserepes
egynyári és teleltetős virág színesíti a teraszunkat és a bejárati részt.
A kertben az öntözést elsősorban a tetőről összegyűjtött

csapadékvíz biztosítja. A szépség mögött rengeteg munka
van: Ritát sokszor még a késő
este is a kertben találja, ha kell,
akkor fejlámpával dolgozik. Tudását folyamatosan gyarapítja, sokat olvas a témával kapcsolatban. Gyakran idézi fel
magában azt a képet, ahogy a
nagymamája odaadással gondozta a növényeit. Most már ő
viszi tovább ezt a szép családi
hagyományt.

JÓTÉKONYSÁGI LEVENDULAFESZTIVÁL
Mogyorósi Rita kertjében, a Remetelak utca 12. szám alatt
június 21-én tartják a II. Jótékonysági Levendula Fesztivált 14
és 17 óra között. A levendulás finomságok kóstolása mellett
lehetőség nyílik levendula vásárlására is, a befolyt összeg a
Nektek Ugatunk Állatvédő Egyesületet támogatja

Őseink útján a Várhelyen

2020. június 17.
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A legfontosabb
a vírus után a
fejlesztés
Egyetlen helyes döntés
van a koronavírus utáni helyzetben: fejleszteni kell, mert aki megáll,
az lemarad, piacot veszít
– jelentette ki az agrárminiszter. Nagy István
beszélt arról, hogy a
rendkívüli helyzetben a
baromfiágazatnál az állatjóléti programokban
résztvevő 2370 termelőnek a lehető legrövidebb idő alatt fizetik ki a
támogatásokat, és az állatbetegségek megelőzésével, leküzdésével
kapcsolatos támogatások esetében is ez a cél.
Létrehoztak egy 25 milliárd forintos válságkezelő támogatási programot a mezőgazdaság
és az élelmiszeripar szereplői számára, továbbá
80 milliárd forint értékben új mezőgazdasági beruházási pályázati csomagot hirdet meg
az agrártárca az állattenyésztés és a kertészeti
ágazat számára.
Az agrárminiszter hozzátette: a programot
a következő hetekben
hirdetik meg, ebből az
élelmiszeripar 8 milliárd,
a baromfiágazat 3 milliárd forinttal részesül.
A pályázati csomagot a
nyáron teszik közzé, 50
milliárd forint értékben
a teljes állattenyésztési
ágazatot felöleli majd a
felhívás.
Forrás: mti

Már gyérítik
a szúnyogokat
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Sopronban, illetve a város térségében az elmúlt napokban mintegy 200 hektárnyi területen végezték el a szúnyogirtást. Kémiai
szúnyoggyérítést kizárólag a települések belterületén lehet végezni, és ezt a szert csak a
földről lehet kijuttatni.

Az egyik temetkezési halmot régészeti bemutatóhelyként rekonstruálták FOTÓ: TANULMÁNYI ERDŐGAZDASÁG ZRT.
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A Várhelyen eddig 159 temetkezési halmot
sikerült pontosan azonosítani, az egyiket a
nagyközönség számára is helyreállították.
A történelmi emlékek bemutatása kiemelt feladata a fenntartó erdőgazdaságnak.
Az előző lapszámunkban (Halomsírok a Várhelyen, Soproni
Téma, 2020. június 10.) megírtuk: a korai vaskorban (Kr. e.
7. század) a hegyvonulatokon
épített földvárak természetes
védelmet biztosítottak a veszély idején menedéket kereső
lakosságnak. A Várhely a soproni belvárostól mintegy 5 kilométerre, egy majdnem 500

méter magas gerincen fekszik.
Az erődítményhez délről hozzávetőlegesen 200 kisebb-nagyobb halomsír csatlakozik egy
alacsonyabban fekvő domboldalon, a telephez vezető mai út
két oldalán. A Várhelyről már a
XIX. század végétől kerültek elő
leletek, 1887–1911 között folyamatosan, majd 1932-ig megszakításokkal folytak itt ásatások,

elsősorban a sírhalmok területén, melyek során körülbelül 80
sírhalmot bontottak fel. Patek
Erzsébet további 10 sírhalmot
tárt fel, öt helyen vágta át a sáncot, és a földvár belső területén
is folytatott ásatást. A földvárhoz vezető út mentén találjuk
a Kr. e. 8–6. századi temetőt. Az
1971–1978 között végzett ásatást a még felszínen látható temetkezési halmok (tumulusok)
pontos felmérése és térképezése
előzte meg. Eddig 159 halmot sikerült pontosan azonosítani és a
korábbi számozással összevetni.
A történelmi emlékek nagyközönségnek történő bemutatása
érdekében elődeink már több
mint egy évszázada megtették

az első lépést (1893). Ezt azóta is
fontosnak tartja mind a régész
szakma, mind pedig a terület vagyonkezelője. A 131. számú tumulust régészeti bemutatóhelyként
a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.
rekonstruálta a korábban itt ásató MTA Régészeti Intézet, majd a
Scarbantia Régészeti Park Alapítvány szakmai közreműködésével. A 2018-ban átadott régészeti
örökség tanösvény a legfrissebb
kutatási eredmények felhasználásával 8 állomáson háromnyelvű információs táblákon mutatja be az itt található értékeket.
Forrás: A Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. gondozásában
megjelent a Várisi sétaút tanösvény című kiadványa.

Talán sok olvasónk tapasztalta
az előző években, hogy egy kellemes nyári kora estén a teraszon,
erkélyen üldögélve egyszer csak
a semmiből feltűnt egy repülő,
majd a fejünk felett vegyszert
szórt ki szerte a városban. Fontos változás, hogy idén a kémiai
szúnyoggyérítést, vagyis az irtószer permetezését kizárólag a
települések belterületén lehet
elvégezni, és ezt is csak a földről. A légi korlátozás a biológiai
szerekre nem vonatkozik, de a
cél az, hogy a repülőket csak az
egybefüggő, vizes, ingoványos
területek felett vessék be.
A száraz tavasz nem kedvezett a vérszívóknak, az elmúlt
napok csapadékos időjárása viszont igen. Az elmúlt héten Sopronban, illetve a város térségben
mintegy 200 hektáron végezték
el a biológiai szúnyoggyérítést.

A sok apró, eldugott erdei pocsolyát azonban nem mindig
sikerül elérni, ezért az azokból
kirepülő szúnyogok ellen valószínűleg rövidesen kémiai gyérítéssel kell majd védekezni.
Az eredményességhez a katasztrófavédelem a lakosság
együttműködését kéri. – Célszerű a vízgyűjtőként szolgáló
kerti eszközöket (virágcserepek,
játékok, madáritatók) összegyűjteni, vagy néhány naponta kiüríteni, az esővízgyűjtő hordókat
szúnyoghálóval lefedni, illetve
az árkokat rendben tartani, hogy
hosszabb ideig ne tudjon benne
megállni a víz – mondta lapunknak Dóka Imre tűzoltó őrnagy,
az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság szóvivőhelyettese. – Ezek a helyek ideális környezetet adnak a szúnyoglárvák kifejlődéséhez.

KÉMIAI HELYETT BIOLÓGIAI
A biológiai irtás esetében a felhasznált baktérium csak a szúnyoglárvákat pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan.
Permet vagy granulátum formájában kell eljuttatni a szúnyogbölcsőnek tekinthető területekre.
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Várszínházi
előadások
A soproni színház darabja, a Római karnevál című előadás nyitja
a nemzeti összetartozás évadát július 4-én
az Esztergomi Várszínházban, a Zenta, 1697
rockopera pedig július
24-én vendégeskedik a
Gyulai Várszínházban.
A szabadtéri színpadok az utolsó pillanatig kivártak a műsortervük meghirdetésével,
az időpontokkal, bízva
abban, hogy enyhülnek
a járványügyi korlátozások a kultúra területén. A soproni teátrum
mindkét darabja koprodukcióban készült,
a rendező a Jászai-díjas Pataki András.

Csányi az elnök
Csányi Sándor, az OTP
Bank Nyrt. elnök–vezérigazgatója lett a Soproni Egyetemért Alapítvány
kuratóriumának elnöke. A kuratórium tagjai:
Zambó Péter, az erdőkért és földügyekért felelős államtitkár, Ugró
Sándor, a Kiskunsági
Nemzeti Park igazgatója,
Macsek Lajos, a Vérteserdő Zrt. vezérigazgatója és Csóka Péter, a FAO
Erdészeti Bizottságának
elnöke – közölte Bódis
József, felsőoktatásért is
felelős államtitkár.

Kultúra, művészetek

www.sopronitema.hu

Dr. Gerencsér Kinga már a következő könyvén dolgozik

A fák bűvöletében
KÖVES ANDREA

Ötven csodaszép szakmát ismerhetnek meg mindazok, akik a kezükbe veszik dr. Gerencsér Kinga
Faműves mesterségek című, most
megjelent könyvét. A szerző portrékon keresztül mutatja be a fás mesterségeket.
A Soproni Egyetem címzetes
egyetemi tanárával lapoztam
végig az igényes kivitelű, fotókkal gazdagon illusztrált, hiánypótló kötetet, amelyből sok-sok
nemzedékről nemzedékre öröklődő mesterség és ugyanennyi
emberi sors rajzolódik ki. Négy
esztendőn keresztül járta az országot és a hazánkkal szomszédos magyar lakta településeket, hogy felkutassa a faműves
mesterségeket.

– A fa környezetbarát, melegséget ad, sokoldalúan formálható, az alkotót arra készteti, hogy
a benne lévő szépséget megmutassa – sorolta dr. Gerencsér
Kinga, a kötet írója. – Mind
az ötven általam megszólaltatott mesterember csodálja, tiszteli a fát mint
alapanyagot, egyetértettek abban: nincs annál nagyobb élvezet, mint a fa
megmunkálása.

A Faműves mesterségek című kötet

Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
1990
Döntés a pártházról
Egy-egy községből, városból
esetenként ijesztő hírek érkeznek az olvasókhoz: a helyi tanácsok működésképtelenek,
érdemi döntéseket már nem
hoznak, a pártok versenyében nemcsak a szakapparátusok, hanem a testületek is
felmorzsolódnak. Sopronban
a bizonytalanság ellenére is
vállalkoznak a soros döntések
meghozatalára. A városi tanács tegnap délutáni ülésén a
számos napirendi pont közül
nagy érdeklődést váltott ki az
MSZP Erzsébet utcai épületének hasznosítása. Két javaslatot terjesztettek a testület elé.
Az első változat szerint 8 orvosi
munkahelyes szakrendelő, 100
személyes diákotthon és egy 16
tantermes középiskola kialakítására nyílik lehetőség. A másik variáció csak oktatási célokat jelölt meg. Az érvekből és
az ellenérvekből azonban kiderült, hogy az első változat
elfogadása esetén a középiskolás fiatalok kollégiumi elhelyezése nem oldható meg, mert
az Entzbruder fiúkollégium
160 tanulójának kell mielőbb
nyugodt körülményeket biztosítani. (Kisalföld)

1970
Úttörő rádiósverseny
Sopronban
Kedden délelőtt Sopronban
rendezték meg a Pajtás újság
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szerkesztősége által kiírt úttörő rádió-távírász verseny
Győr–Sopron megyei döntőjét. Az „Akarsz-e Lenin távírásza
lenni?” című vetélkedőt az úttörőszövetség az MHSZ Győr–
Sopron megyei szervezetének
és ezen belül a soproni járási
rádiósklub tagjainak önzetlen
segítségével szervezte és bonyolította le. Az úttörők a morzejelek tökéletes ismeretéből, valamint adásvételi feladatok megoldásával vizsgáztak, majd a
rádiótechnika elméleti kérdéseiből kellett számot adni felkészültségükről. Az eredmények
értékelése után a következő
sorrend alakult ki a versenyző
pajtások között: 1. Lengyel
Boldizsár (Bőny), 2. Mozsolits
Károly (Sopron, Petőfi téri iskola), 3. Dósai Lívia (Sopron,
Petőfi téri iskola), 4. Sárkány
Csaba (Bőny), 5. Székely Gábor
(Sopron, Hunyadi úti iskola),
6. Bujdosó Ferenc (Sopron,
Színház utcai iskola). A verseny kedves epizódja volt, hogy
Mozsolits Károly 12 éves soproni úttörő rádió összeköttetést
tudott teremteni a jugoszláviai
YT-2-HBC jelű, Zomborban élő
rádióamatőrrel. (Kisalföld)

Új orgona Sopronban

Elkészült Sopronban a művelődési ház új orgonája. Annak
a szakértő bizottságnak, amely
az orgonaépítési tervet készítette, a kivitelezést művészi és műszaki szempontból
irányította, Pécsi Sebestyén

volt a vezetője, tagjai pedig
Margittay Sándor és Soproni
József. A nagyközönségnek az
új orgonát június 22-én mutatják be, a tervező orgonaművészek hangversenyével. (Magyar
Nemzet)

1920
Sopronból jelentik
Vasárnap délelőtt nagyarányú i tiltakozó gyűlés volt
Nyugat-Magyarország elszakítása ellen. Thurner Mihály
dr., Sopron város polgármestere magyar és német nyelvű
beszédben fejtette ki, hogy
Nyugat-Magyarország népe
jó szomszédságot akar fenntartani Ausztriával, de határozottan tiltakozik az országrész elszakítása ellen. Szavai
után Moson, majd Vas megye
lakosságának kiküldöttei, végül pedig Pinezits István dr. a
horvátok nevében tiltakozott
a párizsi béketerv ellen. A gyűlés után a tömeg a Sopronban
székelő entente-misszió elé
vonult. A soproniak gyűlésével egy időben tartotta
Budapesten rendkívüli közgyűlését a Nyugat-Magyarországi
Liga, amelyen Thirring Gusztáv
dr. elnöki megnyitója után
Domanovszky Sándor dr.
egyetemi tanár tartott történeti adatokban bővelkedő beszédet Nyugat-Magyarország
hovatartozásáról. (Világ)
Összeállította:
Pluzsik Tamás

– Mind az ötven általam megszólaltatott mesterember csodálja, tiszteli a fát
mint alapanyagot – mondta dr. Gerencsér Kinga FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS
A szerzőnek az egyik legkedvesebb találkozása egy színészből lett fajátékkészítővel
volt, saját maga is évtizedeken
át készített hallgatóival együtt
az egyetemen egyedi játékokat.
Elvarázsolta a meseterek, meseparkok készítőjének, Kő Boldizsár képzőművésznek a munkája és elhivatottsága. Kevesen
tudják, hogy egy kis zsákfalu,
Mátrakeresztes a fakanálkészítés európai hírű őshazája, szinte minden családban űzi valaki ezt a faműves mesterséget.
A könyvben bemutatott, ma

már elhunyt hintókészítőtől,
Galambos Sándortól még a kenyai király is rendelt különleges
kocsit. Az újrahasznosítás egyik
csodálatos példái a fák gyökeréből készített meseszép bútorok,
az erdélyi Gergely József alkotásai. A hangagyökérből vagy mocsári tölgyből készített míves pipák is helyet kaptak a kötetben.
A pásztorbotok faragója azt is
elmeséli az olvasóknak, hogy
miért is bírnak mágikus erővel
alkotásai. A mohácsi búsómaszkok készítője ragaszkodik a hagyományokhoz, így a fűzfából,

nyárfából faragott álarcokat
disznóvérrel festi meg. Különleges, összecsukható jurtákat készít a kötet egyik szereplője, egy
építészmérnök. Megismerhetik
az olvasók annak az intarziakészítőnek a Szent Családról készített alkotását is, amelyet a Vatikánban is bemutattak.
Dr. Gerencsér Kinga továbbra
is a fák bűvöletében él, így máris nekilátott legújabb kötetének, amely azt mutatja be, hogy
miként lehet hasznosítani a fás
szárú növények minden egyes
„porcikáját”.

SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

Gróf Apponyi
Albert mellszobra
Június 4-én emlékezett az ország a trianoni békediktátum aláírásának századik évfordulójára. Gróf Apponyi
Albert (1846–1933) volt az 1920. január 14-én kezdődött párizsi békekonferencián résztvevő magyar delegáció vezetője. A francia külügyminisztérium földszinti dísztermében a békekonferencia Legfelsőbb Tanácsa
előtt franciául, angolul és olaszul elmondott híres békeexpozéjában szólt arról, hogy a soknemzetiségű Magyarországon ugyan lehettek olyanok, akiket sérelmek
értek, de a wilsoni önrendelkezés eszméjére hivatkozva
kérte, hogy legyen népszavazás Magyarország minden
elszakításra ítélt területén: „…előre is alávetjük magunkat a népszavazásnak, akármi is legyen az eredménye”.
Apponyi gróf szavai nem találtak meghallgatásra, amikor pedig megtudta, hogy a Legfelsőbb Tanács nem
volt hajlandó a békeszerződést az általa javasoltak szerint módosítani, lemondott tisztéről. Ezzel együtt komoly érdemei vannak abban, hogy az 1921 októberében megkötött velencei szerződés Sopronban és a
környező községekben (köztük Balfon) lehetővé tette a
népszavazást, melynek eredménye ismert. Kortársai a
„legnagyobb élő magyar” névvel illették Apponyit, akit
magyarországi egyetemek, tudósok, illetve politikai csoportok 1911 és 1932 között öt alkalommal jelöltek Nobel-békedíjra. A balfi kultúrház előtt 2002-ben felavatott mellszobor Kutas László szobrászművész alkotása.
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Újra pöfög az András gőzös
Július 4-től újra közlekedik a Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút. Az első üzemnapon
András, a gőzös várja utasait. A vasút a közlekedési napokon 8–18 óra között tart nyitva, bővebb információ a GYSEV internetes
oldalán érhető el.
Bár a múzeumvasút vonala mindössze 3,6
kilométer hosszú, nagy népszerűségnek örvend mind a fiatal, mind a felnőtt „vasútbará-

tok” körében. Az 1972-ben megépült vonalon a szolgálatot gyermekvasutasok látják el.
A vonalon tavaly jelentős felújításokat végeztek: új peronok épültek, a kastély állomáson pedig megújult a térvilágítás és a hangos
utastájékoztatás is. A pályához csatlakozó
két vasúti útátjárót is átépítették, és látványos eleme volt a beruházásnak az Ikva patakon átívelő acélhíd megújítása.
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A soproni labdarúgás történetének első NB I-es együttese lett az SLC

Foci – múltidéző: SLC II. rész
PÁDER VILMOS

Az MLSZ
elnökségének
döntése
szerint véget értek az
amatőr bajnokságok,
minden országos és
megyei bajnokságot,
kupát lezártak. Olvasóinknak múltidéző
sorozattal kedveskedünk. A 12. részben
folytatjuk az SLC múlt
héten megkezdett
történetét az NB I-es
osztályozótól.
A dorogi siker utáni ünneplést
hamar félretették a Győrfi fiúk, ugyanis a mindent eldöntő két mérkőzés következett a
rutinos I. osztályú Diósgyőr ellen. A soproniak terve az volt,
hogy az első, idegenbeli találkozón olyan eredményt érjenek
el, hogy legyen esély a visszavágóra. A borsodi kirándulás jól
sikerült, 1–0-s vereséggel tértek
haza Balatonék, s elérhető közelségbe került az NB I. A soproni labdarúgás történetének
legemlékezetesebb napja volt
1993. június 30. Ezen a délutánon úgy játszottak Deákék,
amire még álmukban sem gondoltak a soproni szurkolók. Zsúfolt nézőtér, 9000 néző előtt az

Az SLC NB I-es csapata 1994 tavaszán – az együttes osztályozón harcolta ki a bajnokságban bent maradást
SLC-s fiúk olyan focival rukkoltak ki, amiről csak felső fokon
lehet beszélni. A Borsos, Chiratcu, Deák, Ördög, Majoros támadósor őrületbe hajtotta a diósgyőrieket. Az EMDSZ SLC 5–0-ás
kiütéses vereséget mért volt
NB I-es ellenfelére. A gólokat
Deák (3), Chiratcu (2) szerezte.
Harttmann játékvezető hármas
sípszavát követően a többezres tömeg a pályára özönlött,
szinte meztelenre vetkőztette a kedvenceket, akik soproni focitörténelmet írtak. A leghűségesebb város együttese

és a három sikerkovács: Laczó
István elnök, Győrfi László vezetőedző, Horváth László (Garas) pályaedző – Kállai L., Milchramm P., Babos G., Árpási Cs.,
Balaton V., Borsos I., Chiratcu
P., Deák G., Gombás K., Horváth
B., Horváth P., Katona S., Korsós
A., Kovács G., Kovács T., Majoros
Z., Mentes A., Udvardi T., Varsányi P., Nagy J., Ördög J., Supka A.
Azon a szép nyári napon a
gyerektől a felnőttig, fiataltól
öregig egységben ünnepelt a város. Szólt a „Hűség városa, szép
volt fiúk, Győrfi a király”.

Összefogás
a soproni fociért

A soproni villámtornán az SC Sopron diadalmaskodott FOTÓ: NÉMETH PÉTER
PÁDER VILMOS

Az elmúlt hétvégén rendezték meg városunk
három labdarúgócsapatának villámtornáját az
SVSE Lövér körúti sporttelepén. Ragyogó időben, nagyszámú szurkoló előtt lépett pályára
az SC Sopron, a SFAC és a házigazda SVSE.
A rendezvényen megjelent
Barcza Attila, a térség országgyűlési képviselője, dr. Farkas
Ciprián, Sopron polgármestere, Csiszár Szabolcs sportért felelős alpolgármester és Abdai
Zsolt, a körzet önkormányzati
képviselője.

Csiszár Ákos, az SC Sopron
elnöke megköszönte az ötletadó Mozsolits Jenőnek a szervező munkáját, amit a publikum nagy tapssal honorált.
A megállapodás értelmében
negyvenöt perces körmérkőzéseket játszottak a csapatok.

A népes szurkolótábor előtt Szabó György játékvezető sípszavára indult a torna az SVSE–SFAC
találkozóval, amit a házigazda
Vasutasok nyertek 1–0-ra. A folytatásban egymást követően lépett pályára az SC Sopron, először az SVSE-t győzte le 3–0-ra,
majd a SFAC legénységét 5–0-ra,
a tornát így az SC Sopron nyerte. Az első találkozóhoz hasonlóan rendkívül sportszerűen és
fegyelmezetten fociztak a soproni játékosok, Szabó György és
Fekete Henrietta játékvezetőknek még sárga lapot sem kellett
felmutatni.

Rövid pihenőt követően kezdődött az NB I-es bajnokság. Az
első bajnoki mérkőzésre az Újpest ellen 9000 néző váltott jegyet. A rajt és Borsos István első

NB I-es gólja is történelmi pillanat volt. A második találatot Deák Gábor szerezte, és a hazaiak
2–0-s győzelemmel rajtoltak az
élvonalban.

A jó kezdést követően az
együttes ősszel még a 10. helyen tanyázott, de a tavasz már
kevésbé volt sikeres. Az EMDSZ
SLC-nek osztályozót kellett játszania az NB I-ben maradásért
a Hatvan együttesével. Az első
találkozón Sopronban 11000
néző előtt 2–0-ra győzött az
SLC, a visszavágón a hatvaniak diadalmaskodtak 2–0-ra. Tizenegyes rúgások döntöttek, a
végeredmény 4–2 lett, a Sopron
javára, így megmaradt az NB Ies tagság.
Az 1994–95-ös szezonban
már elpártolt a szerencse, sok
volt a sérült, a csapat utolsó
helyen végzett a bajnokságban és kiesett. Zárómérkőzését az élvonalban Zalaegerszegen játszotta.
A sors érdekessége, hogy
az NB I-ből búcsúzó együttesből Babos Gábor, Korsós Attila magyar válogatott labdarúgó lett. Németh Zoltán, Csiszár
Ákos, Ördög József, Kucselata
János továbbra is NB I-es egyesületekben folytatta labdarúgó
pályafutását.

FELHASZNÁLT FORRÁSAINK: Múltidéző sorozatunk végéhez értünk. Ezúton köszönjük Oláh
Jenő, Drázsnyák István, Bakonyi Gábor, Szupper Róbert, a Scheidl család, Ferling József,
Vessző József, Horváth Zoltán, Kuslics Balázs, Tremmel Teofil, Papp Győző, Mozsolits Jenő
sportbarátaink segítő támogatását. Felhasznált irodalmak: Kisalföld, Soproni Hírek, Mező László:
Soproni Focikrónika, Sport ’94 Sopron, Papp Győző: Bajnoki címektől a kupasikerekig, Soproni
Hírlap, Népsport. A Soproni Football Atlétikai Club kiadványa – az anyagot összeállították:
Erdélyi Géza, Mayer Árpád, Pálhegyi Jenő, Scheiner Jenő, Sipos Lajos, Tóth Antalné, Weisz
Ferenc, Zambó Mátyás. Internetes portálok: www.magyarfootball.hu, www.mlsz.hu, www.
kisalfold.hu, www.wikipedia.hu

A ’60-as évek legendája
PÁDER VILMOS

Számos soproni csapatban játszott, tagja
volt az NB III-ban bajnokságot nyerő Soproni Textilesnek is a most 78 éves Korenika Lajos
(Nika). Az egykori labdarúgó három felnőtt
lány és egy fiú édesapja, valamint négy fiú és
kettő lány nagypapája.
Lakásán kerestük fel az egykori
nyurga csatárt, aki korát meghazudtolva, fiatalosan fogadott.
– Hála a sorsnak, a génjeim
jók, édesapámtól örököltem,
de odafigyelek a táplálkozásra, mozgásra. A versenysúlyom
hetven kilogramm volt, amit a
mai napig tartok.
– Pályafutása hogyan és hol
kezdődött?
– Már kiskoromban a labda
volt az első nagy szerelem, kortársaimmal nap mint nap a Bécsidombon fociztunk. Egyesületi szereplésem az Anger réten, a
patinás SFAC úttörő csapatában
kezdődött. Itt figyeltek fel rám

a Sotex vezetői és leigazoltak az
ifi csapatba. Új egyesületemben
jó nevelőedző (Poór Béla) kezébe
kerültem. Sokat tanultam tőle,
jól értett a fiatalok nyelvén. Korán felkerültem az első csapathoz, hamar beilleszkedtem.
– Tehetséges labdarúgónak
tartották. Hogyan alakult a
felnőtt karrierje?
– 1962-ben két évre bevonultam katonának Tatára, és a helyi katonacsapatban folytattam
a labdarúgást. Hatan voltunk
itt megyénkből, jó társaságban voltam, ma is visszamennék. Visszakerültem Sopronba,
a Sotexhoz. A Soproni Textillel

való összevonás után, Kertész
Imre irányításával bajnokságot
nyertünk az NB III-ban. Ez idő
alatt többször kaptam lehetőséget a Sopron válogatottban
való szereplésre. Időközben hívott a Soproni Vasas, ahová több
társammal együtt átigazoltam.
Abban az időben nagyon jó és
tehetséges társaság jött össze a
Vasasnál, két válogatott labdarúgó – Pénzes Mihály és Bordás
Csaba – is ott nevelkedett.
– Mi volt a korai visszavonulásának oka?
– Egy Csorna elleni találkozón
megsérültem, felgyógyulásom
után nem kockáztattam, harmincegy évesen abbahagytam a
nagypályás focit. Kispályán még
játszottam, majd rövid idő után
végleg leálltam. Sokáig hiányzott a labdarúgás.
– Az aktív sport végeztével
hogyan alakult élete?
– Tudatosan építettem a jövőmet, vállalkozásba kezdtem,
s onnan is mentem nyugdíjba.

Gyulai Memorial augusztusban
A korábban bejelentettnél egy nappal előbb,
augusztus 19-én kerül sor Székesfehérváron
a 10. Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjra, melyen a tavalyi év női atlétája, Dalilah Muhammad is vállalta az indulást.
A verseny sajtótájékoztatóján elhangzott: a
Gyulai Memorial az idei évtől a világ második
számú versenysorozatának, a Kontinentális
Kör 10 állomásos aranyszekciójának a része
és 6 olyan szám is lesz a programjában, mely
értékét és erejét tekintve gyémántliga-szintű. Spiriev Attila sportigazgató hangsúlyozta,

klasszikus viadalt szeretnének rendezni, ám
bizonyos korlátozásokat kénytelenek tenni,
így például nem lesznek 400 méternél hos�szabb futószámok. Számos sztárral megállapodtak már a szereplésről, de a koronavírus-járvány miatt egyelőre sok a kérdőjel.
Ha lehet, indul Fehérváron Dalilah Muhammad, a női 400 gát olimpiai és világbajnoka, világcsúcstartója, valamint a kétszeres
hármasugró olimpiai aranyérmes Christian
Taylor és a férfi 400 méter vb-címvédője, a
bahamai Steven Gardiner. (mti)
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Szezonzáró
a Tigriseknél
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Formában tartja magát

MUNKATÁRSUNKTÓL

Értékelték a szezont és átadták a Balogh Sándor-díjat a Soproni Tigrisek SE-nél. Nagy Tamás, az egyesület elnöke elmondta: a 24.
évértékelőt tartották meg idén, de ez az első alkalom, hogy ennyire szűk körben kellett
megrendezni az eseményt.
– A sport nagyon sok mindenre
képes megtanítani minket, többek között az alkalmazkodásra is, amire az elmúlt időszakban különösen nagy szükség
volt – fogalmazott értékelőjében Nagy Tamás. – Ugyanakkor büszkén mondhatom, hogy
egyesületünknél az edzők, játékosok és nem utolsó sorban a
gyerekek szülei is kiválóra vizsgáztak a pandémiás időszakban
a nehézségek közepette. Ehhez
Sopron város támogatására is
szükség volt, amit ezúton is szeretnék megköszönni.
Dr. Farkas Ciprián köszöntőjében hangsúlyozta: azért érkezett a rendezvényre, hogy nagyrabecsülését fejezze ki, hiszen
az egyesület kötelékében 200
gyermek gyakorolja a kosárlabdát, így a Soproni Tigrisek
SE a város egyik legjelentősebb
sportegyesülete. A Tigriseknél

példamutató munka zajlik, a város pedig a jövőben is mindent
megtesz azért, hogy településünkön minél több gyermek
sportolhasson a lehető legjobb
körülmények között.
Az értékelőn Csiszár Szabolcs alpolgármester gratulált
az egyesület tagjainak, és reményét fejezte ki, hogy a következő
szezont már pandémiától mentesen, a megszokott körülmények között rendezhetik meg.
A koronavírus-járvány miatt
úgy döntött az egyesület, hogy
idén csupán egy elismerést adnak át. A legjobb kosárlabdázónak járó Balogh Sándor-díjat az
idei szezon teljesítménye alapján Szlávik Bence vehette át.
Az elismerést dr. Farkas Ciprián, Sopron polgármestere és az
egykori legendás kosárlabdázó,
Balogh Sándor fia, Balogh Gergely adta át.

Ferenczi Csongor továbbra is motiváltan készül és segíti klubtársai fejlődését FOTÓ: NÉMETH PÉTER
RÁZÓ LÁSZLÓ

Újra csapatban edz és készül a következő megmérettetésre Ferenczi
Csongor. A karatéka ugyan idén kijutott a grúziai Európa-bajnokságra, de azt a járványhelyzet miatt elhalasztották.
Mint arról lapunkban is beszámoltunk, kemény küzdelemben
szerezte meg az országos bajnoki címet idén tavasszal Ferenczi
Csongor, a WAIDO Fight Academy versenyzője (Magyar bajnok
karatés, Soproni Téma, 2020.
március 4.). A 22 éves fiatalember így kvalifikálta magát a grúziai kyokushin karate Európabajnokságra. A kontinensviadalt

májusban rendezték volna meg,
azonban a koronavírus-járvány
miatt természetesen ez a verseny is elmaradt.
– Egyrészt rossz érzés volt lemaradni az Eb-ről, hiszen ez akár
kiugrási lehetőség is lehetett volna számomra – mondta Ferenczi Csongor. – Ugyanakkor fiatal vagyok még, ez lett volna az
első kontinenstorna, amin részt

veszek, de úgy gondolom, bőven lesz még lehetőségem nagy
nemzetközi versenyeken megmutatni a tudásom. Érdekesség,
hogy egy másik karateszervezet
Spanyolországban rendezett volna Eb-t, ezen is részt vehettem
volna, de a másikhoz hasonlóan
ez a verseny is elmaradt.
A karatéka hozzátette: arról
egyelőre nincs információjuk,
hogy pótolják-e az elmaradt
nemzetközi tornákat, és ha
igen, akkor milyen időpontban.
Jelenleg úgy készülnek, hogy a
karateversenyzők legkorábban
szeptemberben találkozhatnak
ismét nemzetközi versenyeken,
akkor hagyományosan Horvátországba szoktak utazni.

– Úgy érzem, jó formában
mentem volna az Európa-bajnokságra, fejben nagyon rendben voltam, megvolt a kellő motivációm, innentől már „csak” a
testi, fizikai felkészülés kellett
volna – tette hozzá Csongor.
– Nyolc közé vártam magamat,
de dobogós helyben is reménykedtem. Ugyanakkor az élet a vírushelyzet miatt átalakult, jelenleg annak is nagyon örülök,
hogy teremben, csoportosan
edzhetünk. Ez azért nagy dolog, mert három hónapig csak
otthon végeztem saját testsúlyos gyakorlatokat, illetve futást
és kerékpározást. Ehhez képest
nagyon motiváló a csoportos
edzéslehetőség.

Czukor Dalma ikonikus játékos szeretne lenni
INGYENES
KÖZÖSSÉGI
HETILAP

A Balogh Sándor-díjat az idei szezonban nyújtott
teljesítménye alapján Szlávik Bence vehette át
dr. Farkas Cipriántól FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

AZ INTERNETEN IS!
www.sopronitema.hu

„Határainkat feszegetjük”
MUNKATÁRSUNKTÓL

Átalakított és megfiatalított kerettel vág neki a
2020–21-es szezonnak a Sopron Basket női
kosárlabdacsapata.
Gáspár Dávid vezetőedző elmondta: egyelőre nehéz pontosan megtippelni, hogy mire
lesz képes az új szezonban az
együttes. Az azonban biztos,
hogy több fiatal játékosnak
lesz lehetősége a bizonyításra,

elsősorban Varga Alíz és Czukor Dalma kaphat komolyabb
feladatokat. A két új amerikai
légiós, Gabby Williams és Megan Walker rendkívül atlétikus
kosaras, bennük nagy potenciált lát a vezetőedző, aki szerint

Gáspár Dávid, a Sopron Basket vezetőedzője
azt mondja, alapvető céljuk lesz, hogy a lehető
legfelkészültebbek legyenek FOTÓ: NÉMETH PÉTER

ezáltal a csapat játéka is dinamikusabb lehet.
– Konkrét célt nem határoztunk meg, hiszen a mi együttesünk is változott, de más kluboknál is komoly játékosmozgás
volt – mondta Gáspár Dávid.
– Egy biztos: az idei évben is
alapvető célunk lesz, hogy a lehető legfelkészültebbek legyünk
és feszegessük a határainkat a
hazai bajnokságban és a nemzetközi mérkőzéseinken is.
A vezetőedző hozzátette:
egyelőre nem tudni, mikor állhat össze a teljes keret, hiszen ez
nagyban függ a WNBA küzdelmeitől, amelyben három soproni kosaras is érintett. Egyelőre
az sem biztos, hogy elindul idén
az amerikai profi női liga, és ha
igen, akkor melyik időpontban.
– A fiatalokkal folyamatosan
edzettünk a bajnokság felfüggesztése óta – tette hozzá a Sopron Basket vezetőedzője. – Fegyverneky Zsófi, Jelena Brooks és
Tina Krajisnik-Jovanovic külön
munkával készül. Augusztus
elején kezdjük majd meg a közös tréningeket, akkortól indul
a felkészülés. Ugyanakkor nehezíti a helyzetünket, hogy nem
tudni, október elején vagy végén indul majd a bajnokság.

A munkában hisz
MUNKATÁRSUNKTÓL

Dubei Debóra és Weninger Virág távozásával
nagyobb szerepet kaphat a Sopron Basket hazai és nemzetközi meccsein a 21 éves Czukor
Dalma. A sokszoros utánpótlás-válogatott játékos minél több játékpercet szeretne kapni a
tétmeccseken.
– A játékoskeret átalakulásával mennyire változott a
helyzeted?
– Nagy váltás ez az év számomra, hiszen 21 évesen kiöregedtem az U20-as csapatból, tehát már csak a felnőttek
között bizonyíthatok. Pörgős, fiatal együttesünk lesz a következő szezonban, én pedig minden

egyes edzésen olyan munkát
szeretnék végezni, amellyel bizonyítom, hogy helyem van a
csapatban. Nagyon bízom benne, hogy ennek hatására több
játékpercet is kapok. Amikor
tavaly sérülések miatt többet
játszottam, úgy érzem, megálltam a helyem a bajnokságban és
a nemzetközi porondon is.

Czukor Dalma azért dolgozik, hogy minél több
játéklehetőséget kapjon a következő szezonban
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

– Komoly sikereket ért
el a Sopron Basket csapata
az elmúlt években, milyen
érzés volt ezt megélni kerettagként?
– Négy éve vagyok a felnőtt
keret tagja, óriási megtiszteltetés volt bekerülni. Ha nem
is voltam meghatározó játékos, igyekeztem minél többet
fejlődni, átvenni a többiek tehetségéből, hiszen kiváló kosárlabdázókkal készülhettem.
Régebben én ültem a lelátón,
nézve a nagycsapatot, vagy én
kérdeztem csillogó szemekkel
a „nagyoktól”, példaképként tekintettem Honti Katáékra. Most
már tőlem kérdeznek a fiatalok,
én pedig azért dolgozom, hogy
belőlem is igazi ikonikus játékos legyen.
– Milyen szezonra számítasz, mire lehet képes a csapat, és magadtól milyen játékot vársz?
– Nem volt jó megélni, hogy
befejezetlen maradt az idei
bajnokság, és a koronavírusnak gazdasági hatásai is vannak, komoly változások, játékosmozgások voltak az elmúlt
hónapokban. Ezzel együtt fiatal
csapatunk szerintem fel tudja
venni a versenyt bármelyik ellenféllel, legyen az hazai bajnokság vagy Euroliga. A nyári
válogatott tornák elmaradtak,
ezért rengeteg egyéni képzésen
veszek részt, korrekciós munkát és rehabilitációt végzek.
Olyan fizikai állapotba szeretném hozni magam, hogy kellő formában legyek akkor is,
ha többet szerepelek majd a
tétmérkőzéseken.
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Felsőfokon
a Fáyban
Júniusban érettségiztek
az első két tanítási nyelvű
osztály tanulói a Soproni Szakképzési Centrum
Fáy András Két Tanítási Nyelvű Gazdasági Szakgimnáziumában.
A diákok a 2015–16-os
tanévben kezdték tanulmányaikat angol–magyar és német–magyar
nyelven. Az előkészítő év
során 18 órában tanulták
a választott idegen nyelvet, év végén pedig komoly szintvizsgán bizonyították tudásukat. Ezt
követően két közismereti tantárgyat, majd a 11.
évfolyamtól egy szakmai tantárgyat tanultak
idegen nyelven. A sikeres
felsőfokú nyelvvizsgának
az volt a feltétele, hogy
a két tantárgyból idegen
nyelven érettségizzenek,
továbbá az emelt szintű
német vagy angol nyelvi
érettségi eredménye jeles legyen. Az iskola nagyon büszke a tanulóira, ugyanis 21-ből 21-en
sikeresen vették az akadályt. A diákok többsége
a Fáyban marad, itt szerzi meg szakmai képesítését. A nyelvtanulás is
folytatódik, a 13. évfolyamon ugyanis szakmájukhoz kapcsolódó speciális
szaknyelvet fognak elsajátítani a tanulók.

www.sopronitema.hu

A ballagásokat most szűkebb körben tartják meg

Vége az idei tanévnek
HUSZÁR JUDIT

Hétfőn
véget ért
a 2019–
2020-as
tanév, kitört a vakáció. Az idei tavasz sok
újdonságot hozott, a
koronavírus-járvány
miatt szinte az egyik
napról a másikra kellett átállni a digitális
oktatásra. A szakemberek szerint a pedagógusok, a gyerekek
és a szülők is jelesre
vizsgáztak.
Országszerte elkezdődtek az általános iskolai ballagások. Idén
viszont nem tudunk egymás
vállát fogó, virágokat szorongató, meghatott arcú diákokat
fotózni. És nem azért, mert elromlott a gépünk... Az oktatási
intézményekben szigorú óvintézkedések mellett tartják (tartották) meg az ünnepségeket,
de van olyan iskola is, ahol csak
online, interneten keresztül búcsúznak el a pedagógusok a diákoktól. A Soproni Tankerületi
Központ azzal a kéréssel fordult
az iskolák felé, hogy a helyzetre
tekintettel az idei évben iskolai

Szerelmük a latin
Harmadik helyezést ért el a Berzsenyi Dániel Evangélikus
(Líceum) Gimnázium csapata az ország legrangosabb görög–római műveltségi vetélkedőjén, a Pécsi Tudományegyetem által szervezett Hyperión versenyen. Halmai
Rozália Julianna, Lankovics Lilla, Mayer Bertalan és Domonkos Petra Jakabné Csizmazia Eszter latin szakkörén
készült fel a megmérettetésre.

A HÉT MOTTÓJA:
„Ez a legfontosabb,
ez mindenek felett
való: a hűség
önmagunkhoz.
Tragikus, hogy
legtöbben nem
ismerik önmagukat,
s így nincs mihez
hűségesnek
lenniök.”
Márai Sándor
(magyar író, költő, újságíró)

›

KÖNYVAJÁNLÓ

Márai Sándor:
Szindbád
hazamegy
Az Orsolya-iskola 8.a osztályosai a szülők által szervezett kirándulással
búcsúztak egymástól FOTÓ: BERTHA ÁGNES
szintű évzárókat a szokásos módon ne szervezzenek. Lehetőség
szerint csak a végzős (negyedik,
nyolcadik) osztályokban tartsanak ballagást, azokon pedig csak
a diákok és a pedagógusok vegyenek részt, a szülők, rokonok
most ne az iskolában ünnepeljenek a gyerekekkel! Felhívták a
figyelmet a biztonsági előírások
(kiemelten a 1,5 méteres védőtávolság) betartására. Információink szerint több iskolában is
szabadtéri búcsúzást szerveztek
a szülők, sokszor erdei kirándulással, sütögetéssel egybekötve.

A középiskolás ballagásokat
augusztusra–szeptemberre halasztották a koronavírus-járvány miatt, a bizonyítványaikat
viszont személyesen vehetik át
a végzősök a napokban. Hamarosan kiderülnek egyébként a felsőoktatási felvételi ponthatárok.

Idén több mint kilencvenegyezren jelentkeztek valamely felsőoktatási intézménybe, számukra
különösen fontos nap lesz június 23-a. Ekkor határozzák meg
ugyanis a felvételi ponthatárokat, kiderül, hogy a diákok hova
nyertek felvételt.

KÖZÉPISKOLAI BEIRATKOZÁS: A napokban kezdődnek a
középiskolai beiratkozások is Sopronban. Minden intézmény
közzétette a honlapján, hogy milyen iratokat szükséges beszerezni, illetve kitölteni a szülőknek. Van olyan iskola, ahol személyes beiratkozást tartanak, máshol azt kérik, hogy a KRÉTArendszerbe töltsék fel a szükséges dokumentumokat a szülők.

Vince szeretné
bejárni a világot
MADARÁSZ RÉKA

Alig töltötte be a 18. életévét, de már két nyelven is tökéletesen beszél Bakay Vincent.
A berzsenyis diák sokáig orvosnak készült, de
úgy döntött, inkább vegyészmérnök lesz.
Vince ötéves koráig Németországban élt a családjával, nem
csoda, hogy szinte anyanyelvi
szinten elsajátította a nyelvet.
– Apukám, aki holland–német–magyar származású, az
augsburgi egyetemen ismerkedett meg édesanyámmal – mesélte a kedves fiú. – A szüleim
nem szerették volna, hogy kizárólag német nyelvterületen nőjünk fel a testvéremmel (Bakay
Benjámint szintén bemutattuk
már újságunkban: Berzsenyis sikerek, Soproni Téma, 2019. 05.
08.), így – mivel édesapám Bécsben kapott állást – Sopronban
telepedtünk le.
Kisiskolás kora óta szívesen
vesz részt német nyelvi versenyeken Vince. A német nemzetiségi OKTV-n (Országos
Középiskolai Tanulmányi
Verseny) idén indult először,
és a 15. helyen végzett. Jövőre
szeretne még jobb eredményt
elérni. Hatalmas élmény volt
számára, amikor 10. után
– a családi hagyományoknak
megfelelően – egy évet cserediákként az USA-ban töltött.

›
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– Egy négygyermekes családhoz kerültem Michigan államba – folytatta a
sokoldalú fiatalember.
– Az egyik
srác egyidős volt
velem,
neki kös z ö n hetően
gyorsan
szereztem
barátokat.

Egy vidéki farmon éltünk rengeteg csirke, tehén, kutya és
macska között.
Az amerikai iskolarendszer
teljesen más, mint az itteni.
Vince magának állította össze
az órarendjét. Mindennap hat
órája volt, a kötelező tantárgyakon kívül kémiát, tesit és videószerkesztést vett fel. A tanév
végén jött rá, hogy jobban is
kihasználhatta volna a lehetőségeket, például szívesen megtanult volna
főzni. A fiú – nagypapája nyomdokait követve
– vegyészmérnök szeretne lenni. Az a terve,
hogy megismer más
külföldi országokat is,
és azon a helyen telepszik le, amely a legjobban
tetszik neki.

Bakay Vincent németül és angolul is kiválóan
beszél FOTÓ: NÉMETH PÉTER

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

Szindbád, a hajós, író és
úriember egy szép májusi reggelen elindult Óbudáról, mert estére hatvan
pengőt kellett szereznie.
Így indul Márai legköltőibb regénye – és a legönzetlenebb is: a mesterének
tartott Krúdy Gyulának állít
benne emléket úgy, hogy
ebben a regényben megéli
és megélteti az olvasóval is
a Krúdy-világot. Nem történik ugyan semmi, csak
elmúlik egy élet – miközben ízeiben, színeiben és
szagában föléled egy varázslatos Magyarország,
egy mesés világ.

Ez történt
Sopronban
430 évvel ezelőtt, 1590. június 9-én kisebb földrengés
volt Sopronban, melyről
Bruckner Gottlieb krónikája számolt be.
305 évvel ezelőtt, 1715. június 8-án védte meg orvosdoktori címét a bázeli egyetemen Komáromy Péter
János soproni diák. Dissertatio physico-medica inauguralis De vino hungarico
soproniensi című, a soproni borokról szóló értekezése az első magyar borászati szakmunka.
135 évvel ezelőtt, 1885. június 8-án hunyt el Sopronban Borgátai Szabó József
műkedvelő őstörténész,
nyelvész. 1789. október
2-án született a Vas megyei
Gércén. 1829-ben Sopronban a tanítóképző tanfolyamot vezette 1829–1853 között. Ez a tanfolyam volt az
1858-ban megalapított tanítóképző intézet alapja.
A Széchenyi István Városi
Könyvtár internetes oldalán (www.szivk.hu) megtalálható adatbázisból közöl
részleteket lapunk.
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Katterné Pummer Zsuzsanna büszke őseire

KATTINTGATÓS?

Olyan rég írom ezeket a cikkecskéket, hogy kezdetben,
amikor ez a téma felmerült,
még hagyományos tollal papírra módszerrel töltögettük
nagyrészt a laborkéréseket.
Ma már online világot élünk.
A kattintás a menő. Pontosabban, egyes esetekben
ebből valamiféle kattintgatás születik, rengeteg–rengeteg laboreredménnyel,
de… A kevesebb bizony
néha több.
Ha az előszoba festése a feladat, akkor ahhoz ugyebár
festék kell, és hiába veszünk

›

cserepet és betonvasat, azzal nem tudjuk megcsinálni
az előszobát. Remélem, érthetően írok!
A közelmúltban egy páciens eddig általam sosem
látott mennyiségű laboreredménnyel érkezett. Pedig
higgyen nekem, láttam én
már furcsaságokat! Ő maga
készíttette el egy magánlaborban – nem túlzás – a
több százezer forintnyi vizsgálatot. Miért? „Hogy lássam,
minden rendben van-e.” Na,
ez így nem működik!
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
JÚNIUS 17–23.

Június 17.,
szerda

BENU Medicina gyógyszertár
Erzsébet u. 6.

99/505–500

Június 18.,
csütörtök

Oroszlán gyógyszertár
Várkerület 29.

99/524–005

június 19.,
péntek

Segítő Mária gyógyszertár
Béke u. 13.

99/523–232

Június 20.,
szombat

Sepia gyógyszertár
Ipar krt. 30., Tesco

99/702–012

Június 21.,
vasárnap

Szebellédy gyógyszertár
Deák tér 35.

99/505–469

Június 22.,
hétfő

Than Károly gyógyszertár
Újteleki u. 54.

99/510–787

Június 23.,
kedd

Patikaplus gyógyszertár
Határdomb u. 2., Alphapark

99/505–220

Az ügyeleti idő hétfőtől szombatig 19 órától 8 óráig,
vasárnap pedig 17.30-tól reggel 8 óráig tart.

KERESZTREJTVÉNY

Évszázados soproni múlt
PLUZSIK TAMÁS

„Sopron, te lelkünk éltető láng! Hű
őr az ősi végeken” – hangzanak
Sarkady Sándor sorai a város himnuszában. Vallják ezt azok, akik már
nemzedékek óta itt élnek, és azok is, akik elszakadtak Soprontól.
A Sopronban kiváló akvarellistaként is jegyzett Katterné
Pummer Zsuzsanna az egykori „kékkeriben”, a jelenlegi SSzC
Idegenforgalmi, Kereskedelmi,
Vendéglátó Szakképző Iskolája és Kollégiumában érettségizett. Mádai Dezsőnéhez, Frida nénihez járt zongoraórákra,
ugyanis óvónői pályára készült,
de édesapja korai halála miatt
hamar pénzkereső állást kellett találnia. Kül- és belföldön
több vendéglátó-ipari egységben is dolgozott, majd az úgynevezett hatszáz ágyas, az egykori
KPVDSZ üdülő, a mai Hotel Szieszta étteremfőnöke volt. Nyugdíjba vonulását megelőzően egy
tüköripari vállalkozás titkárságát vezette.
– Apai felmenőim szerint évszázadokra visszamenőleg tősgyökeres soproniak vagyunk
– mesélte Katterné Pummer Zsuzsanna. – A soproni polgárkönyv
bejegyzése szerint szépapám,

Pummer Ignác római katolikus
földműves 1851. szeptember 21én tette le a polgáresküt. Pummer János nagyapám már iparosemberként tevékenykedett,
cipészműhelye mindaddig a
Hátulsó utcában volt, míg a II.
világháborúban egy bombatalálat a lakásukkal együtt romba
nem döntötte, ekkor költöztek a
Kossuth Lajos és a Táncsics utca
sarkán lévő házba, ahol együtt
lakott az egész család, a szülők,
valamint a Pummer lányok a
férjeikkel.
– Édesapám, Pummer Viktor,
vagy ahogy a barátai nevezték,
Vix, vélhetőleg mindig is katonai pályára készült – folytatta
Katterné Pummer Zsuzsanna.
– Elkezdte ugyan a kereskedelmi iskolát, de azt félbehagyva a Magyar Királyi Kinizsi Pál
Honvéd Altisztképzőt végezte
el. Ez az iskola a Veszprém közelében lévő Jutaspusztán volt.
Édesanyám felmenői gyergyói

Katterné Pummer Zsuzsanna FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
székelyek voltak. A háború alatt
édesapámat Gyergyószentmiklósra vezényelték, ott ismerkedtek meg, majd később összeházasodtak. Apám a háború végén
hadifogságba esett, ahonnan betegsége miatt viszonylag hamar
szabadult, de nehéz volt számára a civil életben elhelyezkedni.
Ott volt a billog a homlokán,
hogy „jutasi”, végül a Soproni

CSALÁDI HÁTTÉR: 1953-ban született Sopronban, a Kossuth Lajos utca 8-ban,
az úgynevezett Hild-házban. Édesapja hivatásos katonatiszt volt, édesanyja
pedig varrónő. Férje Élelmiszeripari Főiskolát végzett, a sörgyárban dolgozott.
János fiuk családjával Pápua Új-Guinea fővárosában, Port Moresbyben él, egy
biztonsági cég csendes-óceáni térségének regionális igazgatója. Zsuzsanna
lányuk férje fogorvosi rendelőjében dolgozik.

Pamutipari Vállalatnál kapott
gondnoki állást, de a hadifogságban szerzett kiütéses tífusznak a következményei sajnos fiatalon sírba tették őt.
– Édesanyám erdélyi rokonsága, a Bíró család is megszenvedte a „magyarságát”, azzal együtt,
hogy az egyik nagybátyám később magas rangú katonatiszt
lett, de le kellett tagadnia magyar rokonait. Természetesen
büszke vagyok nemcsak soproni, hanem gyergyói őseimre is, az egyik unokatestvérem
szépen helyreállította Gyergyószentmiklóson az ősi Bíróházat, ahol én már csak vendég
vagyok, hisz természetesen nekem Sopron az otthonom.

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket június 24-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 Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
Június 3-i rejtvényünk megfejtése: mindenki önmagának balsorsa, s öröme. Szerencsés megfejtőnk: Németh Mónika
Katalin, Sopron, Teleki Pál utca.
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A karantén alatt online órákon vettek részt a gyerekek

2020. június 17.

Soproni humorsarok

Nem pihent a Kalimba
KÓCZÁN
BÁLINT

A karantén
ideje alatt
is tanította a Kalimba gyerekkórus tagjait Kun Olga. A soproni csapat a
Vackorral közös klipet
készített. A TDL Hangképző Stúdió vezetője arról is mesélt, hogy
reményeik szerint ős�szel nagyszabású koncertet adhatnak.
– Tudtátok tartani a kapcsolatot a gyermekekkel az utóbbi
időszakban?
– A részleges karantén alatt
Skype-on tartottam a Kalimba
órákat, négyfős csoportokra osztottam a kicsiket. Számomra egy
kicsit fárasztó volt, hogy a heti
egy alkalomból 6 lett, de a gyerekek nagyon hálásak voltak, és
ez lelkesített engem is. Ezen kívül heti egyszer élő online órát
tartottam nekik. Ugyanúgy tanultak hangképzést, új dalokat,
koreográfiát is. A gyermekkórus

egyébként huszonhárom főből
áll, és elsősorban afrikai spirituálékat énekelnek–tanulnak a
gyerkőcök. Bízunk benne, hogy
hamarosan felléphetünk nyilvános rendezvényen is.
– Mit kell tudni a Vackorral
közös klipről?
– A Vackor dal ötlete–dallama
körülbelül egy éve pattant ki a
fejemből, és egy pesti dalszövegíró barátomat, Kis Józsefet

kértem meg, hogy írjon egy
bájos szöveget a gyerekeknek.
A Vackor együttesben Németh
Lászlóval (Bendzsó) dolgozom
együtt, akivel egy húron pendülünk zeneileg. Rögtön tudjuk, hogy a másik félnek mik
az elképzelései egy-egy új dalt
illetően. Nagyon kreatív Laci,
és inspiráló számomra a közös
munka. Olyannyira kedvet kaptunk a dalszerzésre, hogy már

Újdonság Vikitől
Lehengerlő dallal jelentkezett pár hete Metzker Viktória. A dögös DJ nevét a
soproniak is ismerhetik, hiszen a Rádió1 egyik népszerű
lemezlovasa.
Metzker Viki hazánk egyik legismertebb DJ-je, aki évek óta hazai és nemzetközi klubokat tölt
meg elképesztő bulijaival. A dögös lemezlovas már többször is
megmutatta, hogy rapperként
és énekesnőként is megállja a
helyét a hazai zenei szcénában
– legutóbb Dukai Reginával és
Miss Mooddal közösen meneteltek hatalmasat Titok című
slágerükkel, aminek a klipjét
több mint kétmillióan látták a
YouTube-on.
Nemrég a rap fenegyerekével,
Curtisszel karöltve jelentkezett
egy olyan új dallal, amiben kőkeményen benne van a slágerpotenciál. A Szívemen szárny című
felvételben a táncolható beateknél és fülbemászó dallamnál már csak a szöveg erősebb.
Viki és Curtis pedig zseniálisan

egészítik
ki egymást.
Elmondásuk
szerint a Fonogram-díjas producerrel, King BJ-jel is
élmény volt összedolgozniuk, a közös
munka végeredménye
pedig egy komoly dal lett.
– A szöveg mondanivalója a zenei pályánk összegFOTÓ: DJMETZKERVIKTORIA.HU
zése. Curtisszel mindketten
több mint tíz éve vagyunk a
szakmában, és rengeteg dolgot kapott, hiszen sok éve a társam.
megéltünk, örömöt, kudarcot, A macskáim nagyon fontos résikereket vagy épp bukásokat szei az életemnek.
– mesélte Viki. – Úgy gondolAz énekesnő a nyárra még
tuk, a fekete-fehér képi világ jel- egy slágervárományos felvélemzi a zenei élet kettősségét, tellel készült: legújabb The
azaz a pozitív elismeréseket és a Rhythm Of The Night című
megpróbáltatásokat. Az anyag- dala egy hivatalos feldolgozásban Sphynx cicám is szerepet ként látott napvilágot.

Világvége egy
señoritával

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

Szénási Ferenc (Széna) soproni karikaturista alkotásai hétről hétre.

A soproni Kalimba gyermekkórusnak 23 tagja van, elsősorban afrikai
spirituálékat énekelnek a fiatalok FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

Mindannyiunknak vannak jobb és ros�szabb napjai. És van olyan is, hogy egyszerűen jólesik a világvégéről dalt írni.
Így tett a norvég–ír–magyar trió, a
Mongooz and the Magnet is.
A pécsi illetőségű Mongooz and the
Magnet hosszú szünet után télen jelentkezett négyszámos EP-jével, ami egy
újabb lendületet adott a zenekarnak.
A járványhelyzet pedig arra ösztökélte a srácokat, hogy újra alkotásra adják
a fejüket. Így született meg a señorita.
A pozitív hangvételű zenekar egy tőle
szokatlan irányt vett új dalával: a világvégét idézi meg.

Majka újra úton

születőben van a következő saját szerzemény is.
– Mik a további tervek?
– A tavalyi évhez hasonlóan idén is tervben van a TDL
Hangképző Stúdiónak egy évzáró koncertje, úgyhogy a spirituálék mellett ismert világslágereket is tanulnak a gyerekek.
Reméljük, hogy novemberben
egy nagyszabású koncerttel térhetünk vissza a közönség elé.

›

Majoros Péter hazánk egyik ismert sztárja, aki műsorvezetői karrierje mellett a magyar zenei szcéna meghatározó alakja is egyben. Nevéhez olyan slágerek
köthetők, mint a Curtissel és BLR-rel
közös Belehalok, ami a YouTube-on
már 68 milliós megtekintésnél jár,
vagy a Mindenki táncol.
A New Level Empire elektro–pop
banda szintén a magyar rádiók és
bulik egyik kedvenc produkciója.
Olyan sikerdalokat köszönhetünk
a tagoknak, mint a Szerteszét vagy
a Beléd fulladnék.
Az Újra úton című közös felvétel az
elektronikus zene és a rap tökéletes találkozása. Ráadásul témájában sem lehetne ennél aktuálisabb:
végre itt a nyár, és mindenki kimozdulhat az elmúlt hónapok szürreáFOTÓ: TV2
lis valóságából.
SAJTÓSZOBA

RÖVIDEN

Sia új korszaka
Végre elkészült Sia új
dala, a Together. A világ
egyik legkarakteresebb
hangú énekesnője sokáig újdonságok nélkül
hagyta rajongóit.

sarok

Krízis esetén párterápia
MADARÁSZ RÉKA

A párok többsége krízis esetén kér
csak segítséget. A párterápia azonban egy működő kapcsolaton is sokat tud javítani, és a válás is jóval kevesebb sérüléssel úszható meg, ha szakemberhez
fordulunk.
Módszereit tekintve a párterápia nem tér el a családterápiától, sőt mindkettőt
ugyanazok a szakemberek
végzik. Párterápiának nevezik azt, amelyben csak
a párkapcsolat tagjai vesznek részt, csak őket érinti a
probléma (például szexuális jellegű), vagy amelyben
a résztvevőknek még nincsenek közös gyermekeik. Egyre elterjedtebbek a
rendszerszemléletben képződött családterápiás iskolák, amelyek a családot
egységes rendszerként kezelik. Rendkívül hatékony
az egész család bevonása
a terápiás folyamatba például evés- vagy viselkedészavaros tinédzserek kezelése esetén.

– Régen nem volt „divat”
párterápiára járni, ma már
egyre többen vállalkoznak
erre, főként kapcsolati krízis esetén – tudtuk meg Vas
Csaba klinikai szakpszichológustól. – A legideálisabb,
ha két kolléga vezeti az üléseket, mert így kiküszöbölhető az elfogultság, illetve
több szempont juthat érvényre. A terápiás folyamat
elején szerződést kötünk,
amelyben megfogalmazzuk, hányszor találkozunk,
meddig tart a terápia, és
min szeretnének változtatni a felek.
Fontos, hogy a pár mindkét
tagja motivált legyen. A férfiak többnyire csak akkor
szánják rá magukat „ilyesmire”, ha már ég a ház, és a

párjuk ultimátumot ad nekik. Az alkalmak pozitív hatásainak megtapasztalása
után viszont többnyire benne maradnak a folyamatban.
A szakemberek előszeretettel adnak fel lélektani házi
feladatokat, a tapasztalatokat pedig az ülések során
átbeszélik.
– A terápia alatt jelentős pozitív változásokat lehet elérni a párok harmadánál–felénél, amennyiben komolyan
veszik az együttműködést,
és energiát fektetnek bele
– folytatta a pszichológus.
– A folyamat végeztével sokaknál visszarendeződés figyelhető meg, de tíz–tizenöt
százalékuknál a párkapcsolat minősége még akkor is
tartósan javul, ha idő előtt
megszakították a folyamatot. A párok, családok közötti konfliktusok nagy részéért
a nem megfelelő kommunikáció a felelős. Ha ezt sikerül
megváltoztatni, vagyis a terápián tanultakat a gyakorlatban is tudják alkalmazni a felek, az számít valódi
eredménynek.

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

