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Nyelvtanulás kiskorban
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Az Európai Nyelvi Díj első helyezését érte el 2020-ban a Lövérekben működő Szivárvány Óvoda. Az egyetlen vegyes csoportban a magyar mellett német és horvát nyelven is
nevelik a kisgyerekeket. A Montessori-módszert, illetve az élménypedagógia eszköztárát alkalmazzák, e szerint alakították ki a nevelési programot. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Tovább épül az M85-ös

Legendák évada

Átalakuló
gazdaság

7

Gőzerővel dolgoznak a Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínházban – megújulnak a látogatóközpont élményelemei, új
eszközöket helyeznek üzembe. Az évad programja is ös�szeállt, 2021-ben magyar és nemzetközi legendák lépnek
színpadra – köztük Charlie.

Folyamatosan dolgoznak az M85-ös Sopront elkerülő szakaszának
kivitelezésén. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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Bízunk benne, hogy a
belföldi turizmus nyárra helyreáll – nyilatkozta
Szakáli István Loránd. A
Századvég vezető közgazdásza a Sopron TVnek adott interjúban elmondta: a világválság
a leginkább a turisztikai szektort sújtja, de a
munkavállalók rugalmasan reagáltak az új kihívásokra. Decemberben
négyezerrel többen dolgoztak, mint egy
évvel korábban.

Eredményes Jégtörők

Várkerület – a soproni Ring
Sopron változatos és gazdag történelme sokakat érdekel – sorozatunkban a különböző városrészek kialakulásáról, elnevezéséről, érdekes históriáiról írunk. Ezúttal
a Várkerület titkai tárulnak fel. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
3

Vasárnap a soproni műjégpályán rendezték meg a felnőtt 3×3-as
kispályás jégkorongbajnokság nyugati csoportjának első fordulóját.
A Soproni Jégtörők együttese mindkét mérkőzését magabiztosan
nyerte – folytatás február 6-án, szombaton, amikor újabb játéknapot
rendeznek városunkban. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Centenáriumi zászló
a soproni városházán

OLTÓHÉTVÉGE SOPRONBAN

FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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Sopronban is befejeződtek a koronavírus elleni oltások az egyházi és az önkormányzati szociális
intézményekben, valamint idősotthonokban. Országosan 1845 szociális intézménybe jutott el a
koronavírus elleni vakcina a hétvégén. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Az elmúlt pénteken tűzte ki a
centenáriumi zászlót a városháza homlokzatára dr. Farkas
Ciprián polgármester. – Az
idei esztendő az 1921-es soproni népszavazás emlékéve

Polgármesteri látogatás a nagyberuházásoknál
Dr. Farkas Ciprián polgármester hétfőn személyesen tekintette meg, miként haladnak
a nagyberuházások Sopronban. A városvezető felkereste az M85-ös gyorsforgalmi út

várost elkerülő szakaszán épülő Balf csomópontot, a Fő téren a kialakítás alatt álló
Múzeumnegyedet, továbbá az Árpád utcai
parkolóházat, valamint a Lövérekben az új

uszodát is. A látogatásról készült videó honlapunkon, a www.sopronitema.hu oldalon is megnézhető, de elérhető a városvezető facebook-oldalán is.

HUN20: a z első sorozatban a tavalyi évét mutatja be öt kortárs művész

Lobenwein Galéria a neten
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Ismét kitalált valami
újat Lobenwein Norbert, a VOLT Fesztivál
egyik alapítója: arra
kért fel kortárs képzőművészeket, hogy egy
méterszer egyméteres felületen mutassák meg, milyen volt
számukra a tavalyi év.
Az alkotások – egyelőre csak virtuálisan – a
Lobenwein Galériában
láthatóak.
– Régóta g y űjtöm a kortárs művészek alkotásait, és
ugyancsak jellemző rám, hogy
szeretem az összegző jellegű
közös munkát – mondta lapunknak Lobenwein Norbert.
– A VOLT Fesztiválon már
többször voltak jelen kortárs
művészek, akikkel például a
páneurópai piknik évfordulóin készültek Trabantok és más
alkotások. A 2020-as, mindenki számára rendhagyó év elgondolkodtatott, hogy vajon
hányan, hányféleképpen élték
át, hogyan fogunk erre visszagondolni mondjuk öt vagy tíz
év múlva. Ekkor határoztam
el, hogy felkérek öt kortárs
művészt, mutassa be a „saját” 2020-as évét. Bukta Imre,

Lobenwein Norbert és Nemes Anita a Lobenwein Galériában.
Dr. Máriás, Ef Zámbó István,
Nemes Anita és Pakosz Anna
szerepelt a listámon, kivétel
nélkül mind igent mondtak,
és határidőre el is készültek
az alkotások. Az első sorozat
a HUN20 címet kapta, ezt még
idén szeretnénk folytatni.
Megtudtuk, a művek egyelőre csak a Lobenwein Galéria
facebook- (www.faceb ook.
c om / lob enwei n ga ler i a )

és instagram- (www.insta
gram.com/lobenwein_ga
leria) oldalán láthatók. Talán
néhány éven belül egy tényleges galériát is létre lehet
hozni az alkotásokból. Ebben már egy nagyobb kollekciót, több esztendő termését
is bemutathatják.
– Ez az első olyan munkám, amely a családom nevét
viseli – folytatta Lobenwein

Norbert. – Bízom benne, hogy
a későbbiekben, évtizedek
múltán a gyerekeimnek is izgalmas feladat lesz a galéria,
illetve a gyűjtemény kezelése.
A Lobenwein Galéria logójához a korabeli, soproni Lobenwein fotóműterem paszpartun (a kép szegélyén) használt
kézírásos szignóját vettem
kölcsön. Ez még a nagypapám
aláírása volt.

– idézte fel a polgármester.
– Arra törekszünk, hogy az
emberek jártukban-keltükben is találkozzanak a jelképekkel. Arra kértem az önkormányzati tulajdonú, illetve az

állami fenntartású intézmények vezetőit, hogy a saját intézményeikre is tegyék ki a
zászlót, amit a népszavazásban érintett településekre is
elviszünk.

KORONAVÍRUS aktuális
Kezdődik a regisztrációalapú oltás

A tervek szerint a napokban elkezdődik a regisztráltak oltása.
Elsőként legidősebb honfitársaink kaphatják meg a koronavírus elleni vakcinát – őket a háziorvosuk keresi meg a regisztrációkor megadott elérhetőségeken. A háziorvos dönt az oltás
helyszínéről, ez lehet az idős ember otthona, háziorvosi rendelő és kórházi oltópont is.
A Brüsszel által rendelt vakcinákból a szükségesnél jóval kevesebb érkezik, ezért a kormány folyamatosan azon dolgozik,
hogy több forrásból minél több oltóanyag álljon rendelkezésre.
Az eddig alkalmazott Pfizer és Moderna vakcinák mellett
már a brit AstraZeneca, az orosz Szputnyik és a kínai Sinopharm
vakcinák is megkapták a gyógyszerészeti hatóság engedélyét.
5 millió adag kínai vakcinát vesz Magyarország. Szijjártó Péter
a facebook-oldalán jelentette be, hogy 2,5 millió magyar beoltásához elegendő vakcina beszerzéséről állapodott meg Wang
Yi kínai külügyminiszterrel.
– Ha valaki az oltás első dózisa után megbetegszik, a második adagot felépülése után megkaphatja – hangsúlyozta Müller
Cecília. Az országos tiszti főorvos elmondta: a teljes védelem
a második oltás után hét–tíz nappal alakul ki, így nincs kizárva, hogy valaki a két oltás felvétele közötti időszakban lesz beteg. Akut megbetegedés esetén semmilyen oltás nem adható,
csak a gyógyulás után.
A szakember úgy fogalmazott, azt szeretnék, ha jelentősen
csökkenne a koronavírusban elhunytak száma, és széles körben
alakulna ki védettség.
– Amíg nincs elég vakcina, addig alkalmazkodnunk kell a vírushoz – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió
műsorában. – Ha túl korán jönnek a feloldások, akkor a semmibe hullanak az elért eredmények – tette hozzá.
– A novemberben bevezetett korlátozó intézkedésekkel sikerült meggátolni a koronavírus-járvány terjedését – hangsúlyozta Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának
vezetőhelyettese. – Éppen ezért a kormány március 1-jéig meghosszabbította a védelmi intézkedések hatályát.
Ennek kettős célja van: egyrészt az eddigi eredmények megőrzése, másrészt a további járványhullámok elkerülése és a magyar emberek életének, egészségének védelme. Ezért Kiss Róbert továbbra is a lakosság türelmét és együttműködését kérte.

RÖVIDEN
Illegális hulladék

Megszaporodott az illegális hulladék lerakása a Sopron–Ágfalva-vasútvonal mellett – áll a GYSEV közleményében. A vonalszakasz mellett található telkek tulajdonosai több esetben is
a vasúti vízelvezető árokban hagyták a zöld vagy egyéb kommunális hulladékot. A vasúttársaság felhívja a figyelmet, hogy
a területére bármilyen hulladék lerakása szigorúan tilos. Indokolt esetben a GYSEV Zrt. területvédelmi és környezetvédelmi
eljárást indít a szemetelőkkel szemben.
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Emlékek útján – több épület a II. világháború bombázásaiban elpusztult

Várkerület – a soproni Ring

A Várkerület évszázadok óta Sopron kereskedelmi és gazdasági központja – a nagyobb városi eseményeket is itt tartják, népszerűek a sétálóutca mellett sorakozó vendéglátóhelyek. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
MUNKATÁRSUNKTÓL

Sopron változatos és gazdag történelme sokakat érdekel – sorozatunkban a
különböző városrészek kialakulásáról, elnevezéséről, érdekes históriáiról
írunk. Ezúttal a Várkerület titkai tárulnak fel.
A Várkerület (németül Grabenrunde) évszázadok óta
Sopron egyik kereskedelmi és gazdasági központja.
A Várkerület egyes részeit, az
egykor ott folytatott fő tevékenységre utalva, különböző
módon nevezték el. A Széchenyi tértől az Ötvös utcáig terjedő szakasz volt a Szénapiac

(Heuplatz), ezt követte a Kocsmaszer (Wirtshausgasse),
majd a marhavásártér (Viehmarkt), végül pedig a Kovácsszer (Schmiedgasse) vitt
a Festetics-majorhoz. A külső házsora már a középkorban ismert volt. A Várkerület
belső öve a XVIII. században
épült ki, a kuruc háborúkat

AZ ÉV ZÁSZLÓSA

követően ugyanis a belváros
bástyaöve mindinkább veszített jelentőségéből. Ekkor
a várárkot feltöltötték, és helyét apró házakkal és vásáros bódékkal építették be.
Ennek az új házsornak, illetve az itt működő üzleteknek
a gazdasági jelentősége a század végéig folyamatosan nőtt.

A mai Várkerület kőházsorának építése a 18. század végén kezdődött el. Több épület
a II. világháború bombázásaiban elpusztult, viszont a
várfal egyes részei így láthatóvá váltak. A XX. század elején a Várkerületen is áthaladt
a soproni villamos vonala, a
Kisvárkerület pedig hosszú
ideig a városi piacnak adott
otthont. A soproni „Ring”-hez
is rengeteg történet kötődik,
álljon itt ezek közül kettő!
A Várkerület Hátsókapu sarkán álló kőoroszlán,
az egykori Arany Oroszlán

fűszerüzlet cégére. A két világháború közti időben itt
gyülekeztek a munkát kereső emberek. Őket a köznyelv
a ház korábbi tulajdonosáról, Müller Paulin kereskedőről, „Pemüller” huszároknak
nevezte.
Az egykori Arany Szarvas
fogadó híres vendége volt Johann Strauss. A keringőkirály harmadik feleségével,
Adellal mint fiatal házas titokban érkezett a városba, a
nászút eltöltésének szándékával. Munczy Lajos, a világlátott cigányprímás felismerte a

mestert, és egy magyar nótát
félbehagyva hirtelen rákezdett a Kék Duna keringőre.
Ekkor a közönség is felismerte a híres zeneszerzőt, és lelkesen ünnepelni kezdte. A pár
azonban nyugalomra vágyott,
és elmenekült az ünneplés
elől. Valószínűleg ez az oka,
hogy a Strauss repertoárban
nincs Ödenburg-Walzer, mondogatják a soproniak.
Az írás elkészítésben közreműködött dr. Krisch András,
a Soproni Evangélikus Gyűjtemények vezetője.

Népszerű e-kerékpárok
KÖVES ANDREA

Ismét lehet pályázni
elektromos kerékpárok
kedvezményes vásárlására, amely iránt Sopronban és környékén is
nagy az érdeklődés.

A soproni hivatásos tűzoltóság különlegesszer-kezelője, Rögler
László tűzoltó főtörzszászlós lett Az év zászlósa. Dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója ítélte oda az elismerést a soproni tűzoltónak. Az országos katasztrófavédelmi főigazgató évről évre
nevesíti az ország legjobb teljesítményt nyújtó szervezeteit,
munkatársait, az elismerést eddig a szokásos évértékelő állománygyűlésen kapják meg az arra érdemesek. Idén a rendezvény a virtuális térbe költözött.

SOE: Új kutatók
A Soproni Egyetem 2020-ban indult modellváltásának egyik lépéseként az Erdészeti Tudományos Intézet 2021. február 1-től kivált
a megszűnő Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központból, és
a Soproni Egyetemhez csatlakozott. Az intézet mind a 100 munkatársa az egyetem keretein belül folytatja pályafutását.

Az Innovációs és Technológiai
Minisztérium novemberben
írta ki első pályázatát, amelyet nagy figyelem kísért: több
mint ezren részesültek kedvező elbírálásban összesen közel 110 millió forint értékben.
Idén havonta lehet öt napon
keresztül pályázni az elektromos rásegítésű kerékpárok megvásárlását támogató
kiírásra. Olyan magánszemélyek indulhatnak a pályázaton, akiket elsősorban a munkába járásnál segít az „e-bike”,
ezzel kiváltják az autó használatát, tehermentesítik a forgalmat, és környezetbarátabb
megoldást választanak.
– Lényeges, hogy a pályázónak ki kell jelölnie egy a
kiírásban regisztrált szaküzletet, illetve az ott megtalálható valamelyik szintén
regisztrált elektromos kerékpárt – emelte ki Németh
Lóránt, az egyik soproni regisztrált kerékpárüzlet tulajdonosa. – Mivel a vártnál

– A vártnál nagyobb az érdeklődés az e-kerékpárok iránt, így érdemes felkészülni a pályázatra –
mondta Németh Lóránt, az egyik soproni regisztrált kerékpárüzlet tulajdonosa. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
is nagyobb az érdeklődés,
így érdemes alaposan felkészülni a pályázatra. Javasolt
olyan üzletet keresni, ahol
felkészült szakemberek segítik a pályázót, hiszen több
olyan szakmai kérdésben
kell dönteni, amelyben sokat
segíthet a megfelelő tanács.
Emellett az is fontos, hogy legyen készleten a kiválasztott
kerékpár, hiszen a nyertes
pályázónak mindössze 180

napja van arra, hogy elhozza a kiválasztott kétkerekűt.
A támogatás a régebbi típusú, pedálszenzoros kerékpárok esetén a bicikli értékének fele, maximum 90 ezer,
a jövő technikáját jelentő,
nyomatékszenzoros kerékpároknál maximum150 ezer
forint. Érdemes arra is figyelni, hogy a pályázat elsősorban
a munkába járást támogatja,
így a benyújtásához ennek

megfelelően munkaviszonyt
vagy jövedelmet igazoló dokumentumot kell csatolni.
Az elektromos kerékpárok
nem csupán forgalomcsökkentő, környezetbarát közlekedési eszközök, de sportolásra is kiválóan alkalmasak. Ha
valaki hosszabb ideig nem biciklizett, és fél a komolyabb fizikai kihívástól, annak remek
visszatérést jelenthet az elektromos kerékpár használata.
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Átalakuló gazdaság: látszik a fény az alagút végén
Bízunk benne, hogy a belföldi turizmus nyárra helyreáll – nyilatkozta Szakáli István Loránd. A Századvég vezető közgazdásza a Sopron TV-nek adott interjúban elmondta: a világválság a leginkább a turisztikai szektort sújtja, de a munkavállalók
rugalmasan reagáltak az új kihívásokra.
– Egy olyan járvánnyal állunk szemben, ami eddig nem tapasztalt kihívások elé állítja az emberiséget – kezdte Szakáli István Loránd. – A válság
gazdasági dimenzióját próbálják kezelni a kormányok, a magyar kormány is több ütemben vezetett
be intézkedéseket. Ezek fő célja a munkahelyek
védelme, a vállalkozások működőképességének
megőrzése volt. Nehéz felsorolni a kkv-kat segítő támogatásokat, a legfontosabb a járulékok elengedése, a kata-mentesség, a bértámogatás volt.
A válság világszerte a turisztikai, vendéglátó szektort sújtotta a legjobban. Tavaly tavasszal

szinte mindenki bezárt, a nyári nyitás időszakában viszont hatalmas növekedést tapasztaltak ebben az ágazatban. – A 2020-as nyár kiemelkedő
eredményeket hozott a szállásadóknak, vendéglátóhelyeknek – folytatta Szakáli István Loránd.
– A járvány második hulláma viszont ismét nehéz
helyzetbe hozta a szektort. Éppen ezért a kormány
járulékmentességgel, bértámogatással segít most
is. Sokan „előremenekülnek”, elvégzik a korábban
halogatott fejlesztéseket, újabb attrakciókkal bővítik a kínálatukat. Ehhez segítséget nyújt például
a Kisfaludy-program, illetve a kedvezményes hite-

lek is. Már látszik a fény az alagút végén, véleményem szerint a belföldi turizmus – ha már lesz elegendő oltóanyag – hamar helyre fog állni, és idén
nyáron ismét egy rendkívül jó időszakra készülhetnek a szektorban dolgozók. Persze elsősorban
a belföldi turizmus erősödését várjuk.
Érdekes adat, hogy a gazdaságvédelmi intézkedések hatására tavaly év végén négyezerrel több ember dolgozott, mint 2019 ugyanezen
időszakában. Viszont a munkaerőpiac átalakult:
sokkal többen vállaltak munkát informatikai, építőipari területen és kevesebben az idegenforgalomban. – A munkavállalók rugalmasak voltak,
vállalták az átképzéseket, amelyeket a kormány
is támogatott – tette hozzá Szakáli István Loránd. – Fontos még megemlíteni a 25 év alattiak szja-mentességéről született döntést, hiszen

Néphagyományok:a farsang a párválasztás időszaka volt

Téli dínom-dánom

ettől is a gazdaság további növekedését várjuk.
Elmondható ugyanis, hogy az Európai Unióban
nagy probléma a fiatalok munkanélkülisége, Spanyolországban például 40 százalékos ez a ráta.
Magyarország (a 12 százalékos aránnyal) az EU-s
átlagnál jobban teljesít. Az intézkedéstől azt várjuk, hogy a fiatalok könnyebben beilleszkednek
a tanulás után a munka világába, a magasabb fizetések miatt motiváltabbak lesznek, és szívesebben is alkalmazzák őket. Ha pedig itthon jó
munkát találnak, akkor hamarosan itt fognak családot alapítani és igénybe venni a lakhatási támogatásokat. Ez utóbbiak pedig felpörgetik az
építőipart, így hatnak az egész gazdaságra. A várakozások szerint 2021-ben a lakástámogatások
hatására 1 százalékos GDP-emelkedés várható, és
10 ezer új munkahely keletkezik.

MEGKÉRDEZTÜK o lvasóinkat

Hogyan farsangol?

KÖVES ANDREA

A farsang időszakát éljük, eleink ilyenkor
avatták a fiúkat férfivá,
a lányok párra találtak,
és a böjti időszak beköszönte előtt vigassággal, étellel, itallal bőven töltekeztek.
Vízkeresztkor, azaz január
6-án kezdődik a farsang időszaka, amely egészen hamvazószerdáig tart. Bár a járványügyi helyzet miatt a
hagyományos bálok, társasági események
egy évet váratnak
magukra, ám érdemes felidézni
azokat a kedves,
régi hagyományokat, népszokásokat,
amelyek ehhez az időszakhoz kapcsolódnak.
– A legjellegzetesebb szokások egykoron „farsang farkához”, azaz a farsangvasárnaptól húshagyókeddig tartó
utolsó három naphoz kapcsolódtak, amelyek egyben
a télbúcsúztatót is jelentették – mondta Csiszár Attila,
a Soproni Múzeum néprajzos–muzeológusa. – Kutatásaim során megyénk több településén is rábukkantam a
farsangi bohócjárás hagyományaira. Mindez egy tréfás
lakodalmi menetben ölt testet, ahol elmaszkírozott figurák járják a házakat: a menyasszony bőrébe is férfi bújik,
a bolondos násznép pedig falatozva, iszogatva követi őket.
A farsang a párválasztás, a
lagzik, no és a bálok időszaka is

FÜZI TAMÁS:
Nyugalomban telik a farsang.
A családomban szeretnénk
megjeleníteni a keresztény
szokásokat is. A gyermekeim természetesen idén is jelmezbe öltöznek, erre pedig
már hetek óta készülnek. A feleségem óvodapedagógus, az
ő intézményében már megtartották a farsangi mulatságot.
Ahogy mondta, jól sikerült …

DR. SZELES ENDRE:
A szomszédasszonyom mindig meglep bennünket egy
nagy tál finom és omlós szalagos fánkkal. Ennek az ételnek most van itt az ideje, és
ahogy nézegettem, az interneten számos recept található. Az egyiket meg is mutattam a feleségemnek. A farsang
elmúltával a nagyhéten megtartjuk a böjtöt.

VASINSZKY ERZSÉBET:
A gyermekink már elszármaztak Sopronból, így a farsangi
időszakot is a férjemmel töltjük. Igaz, mostanság nem nagyon mozdulunk ki otthonról.
Korábban, még fiatalkorunkban eljártunk bálokba, mulatságokba. Jelmezbe ugyan
nem öltöztünk be, de jókedvűen szórakoztunk. Szép időszak volt.

FARKAS ERIKA:
Idén számomra elmarad a farsang, a mulatság. Különösen nehéz időszak kellős közepén vagyunk, nekem pedig
fontos a családom egészsége. Vigyáznom kell a kilencvenéves édesanyámra. Ebben
az időszakban a szalagos fánk
helyett inkább csörögefánkot
szoktam sütni. Ez utóbbit szerintem könnyebb elkészíteni.

Martos Virág és Egresits Anita, a gyermekmúzeum munkatársai a friss farsangi fánkkal – a Pékmúzeum hagyományos receptje alapján sütötték a
finomságot. FOTÓ: HADARICS DÓRA
volt, amelyeket húshagyóhétfőn és húshagyókedden tartottak. Sopron vármegyében
is nagy szerepe volt a legénycéheknek, amelyek a kocsmákhoz kapcsolódtak. Ekkoriban zajlott az ifjú legények
bekeresztelése is, amely után
a céhek tagjaivá válhattak.
A 16–17 éves ifjú ilyenkor választott egy keresztapát magának, aki aztán akár egy verekedésben is a védelmére
sietett. A bálokat az elsőlegények szervezték, akiknek
mindenekelőtt zenekart kellett szerezniük, utána szervezték meg a mulatságot,
amely húshagyóhétfőn a mise után vette kezdetét. Az első nap a pártában lévő lányoké és a legényeké volt, akik

éjfélig ropták a táncot,
húshagyókedden pedig már
az ifjú házasokat várta a bál,
akik szintén megadták a módját a mulatságnak. Az idősebb
házaspároknak bizony nem
járt a dínom-dánom, helyette imaórán vehettek részt a
templomban, ahol az ifjak fékevesztett mulatozásai miatt
kértek engesztelést. Aki 18, 19
évesen sem ment férjhez, az

már vénlánynak számított,
ilyenkor bizony környékünkön is előfordult az a nem túl
szép hagyomány, hogy a téltemető szertartásokon kicsúfolták a pártában maradt lányokat. Ezek közé tartozott a
tuskóhúzás: végigvonszolták
a falun az óriás fadarabot, és
odatámasztották a kérő nélkül maradt leány ajtajához
megszégyenítésképpen.

A FÁNK ÉS A HIEDELMEKA legismertebb és legnépszerűbb farsangi étel a szalagos fánk, amelynek a készítéséhez, fogyasztásához több hiedelem is kapcsolódik. Régen úgy tartották, hogy ha a
böjti időszak előtt fánkot sütöttek és ettek, akkor a legerősebb tavaszi vihar sem képes elsöpörni a ház tetejét. Ha az eladósorba került lány megfelezte udvarlójával a fánkot, akkor az azt jelentette,
hogy viszonozta a szerelmét. A Soproni Múzeum munkatársai a Pékmúzeumban hagyományos recept alapján sütötték meg a farsangi
finomságot, amelyet házi lekvárral tálaltak.

HOL JÁRUNK?– rejtvény
Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról
mutatunk be részletet, olvasóinknak pedig az a feladatuk, hogy a részletből felismerjék az egészet, és megírják nekünk, melyik alkotást rejtettük el.
Megfejtéseiket a szerkesztoseg@sopronitema.hu
e-mail-címre várjuk február 10-ig.
A helyes megfejtők között a Rubikon páneurópai piknikkel foglalkozó különszámát sorsoljuk ki, melyet a
szerencsés nyertes – a járványhelyzet elmúltával – a
Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc utca 1.).

TIT-előadás
Február 9-én, kedden 18 órakor dr. habil. Tóth Imre történész, múzeumigazgató tart
online előadást (meetingsemea37.webex.com/meet/
stit) Várfal–Romkert–Múzeumnegyed címmel. Sopron
évszázados hagyományokkal
bír a letűnt korok emlékeinek
gyűjtésében, az első múzeumi
tárlat 1866-ra tehető.

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK
Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni emberek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat a jövőben is tartjuk,
sőt szélesíteni kívánjuk újabb és újabb olvasóink megismertetésével. Ezért olyan embereket keresünk, akik szűkebb–tágabb környezetükben 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 Soproni Témában! Leveleiket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre várjuk!
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Gyorsforgalmi út: k észül a Sopront elkerülő szakasz is

Tovább épül az M85-ös

A 6,4 kilométeres Sopron-kelet – Tómalom (Fertőrákos) szakaszon a nagy tömegű földmunkák már befejeződtek, jelenleg az
egyes pályaszerkezeti rétegeket alakítják ki. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Folyamatosan dolgoznak az M85-ös
Sopront elkerülő szakaszának kivitelezésén. Új fejlemény, hogy egy
összekötő út is épül a gyorsforgalmi és az elkerülőút között. Ezen a nyomvonalon
már elkezdődött a területszerzés és a régészeti
feltárás is.
Nincs megállás a M85-ösön!
Igaz ez a megállapítás a tavaly átadott Csorna–Sopron
közötti szakaszra, ahogy a
még hiányzó, Sopront elkerülő részre is. A gyorsforgalmi
út a Sopron-kelet csomópontban véget ér ugyan (A város
útja a jövő útja, Soproni Téma, 2020. december 22.), de
az innen Tómalomig (Fertőrákos) vezető 6,4 kilométeres
szakaszon javában dolgoznak.

Információnk szerint, ha minden a terveknek megfelelően
alakul, akkor egy éven belül
átadhatják a forgalomnak ezt
a szakaszt is. A Balfra vezető, úgynevezett Fertő-parti út
forgalma a Pihenőkeresztnél
már az M85 fölött átívelő új
nyomvonalon halad.
Lapunk a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF)
Zrt.-nél megtudta, ezen a
szakaszon a nagy tömegű

földmunkák már befejeződtek, jelenleg az egyes pályaszerkezeti rétegeket alakítják ki. A vadvédő kerítés és az
üzemi hírközlési hálózat építése, valamint a növénytelepítés is folyamatosan történik.
A Pihenőkereszt térségében,
az ott élők nyugalma érdekében, zajvédő falat is építenek.
A NIF tájékoztatásában
az is szerepel, hogy az autóút Sopron-kelet – Tómalom
(Fertőrákos) csomópont átadása után várható a Tómalom (Fertőrákos) csomópont
– országhatár közötti szakasz
befejezése. Azért, hogy minél zavartalanabbul haladjon

a forgalom, több változtatásra is szükség volt. Például a
Mély út nyomvonalán egy ös�szekötő utat építenek a gyorsforgalmi út és a 84-es számú, a
köznyelvben elkerülőnek nevezett út között. Az elvégzett
vizsgálatok ugyanis azt mutatták: a megnövekedett forgalmat nem bírná elvezetni a
Pozsonyi út.
Az összekötő úton a területszerzés és a régészeti feltárás már elkezdődött. A közlemény szerint a Sopron-kelet
– Tómalom (Fertőrákos) közötti szakaszt csak az összekötő út elkészülte után lehet
átadni.

ÉPÜL AZ ÉSZAKNYUGATI ELKERÜLŐ IS: Lapunk megtudta, az
északnyugati elkerülő úton is jól haladnak a kivitelezéssel. Elkészült a szintbeli vasúti átjáró kiépítése. A fénysorompónál pedig
már elkezdődött a próbaüzem.

Széchényi-örökség: minél teljesebben szeretnék bemutatni az értékeket

Világörökségi fejlesztés

Városi hírek
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JEGYZET
HORVÁTH FERENC
főszerkesztő

A hazugság háza

Olvasom a Szeretet Háza nevezetű szervezet közösségi oldalán közzétett – mint utóbb kiderült
–, hazug állításait egy önkormányzati bérlakásról és annak bérleti díjáról, valamint az önkormányzat reakcióját. Kiderült, szinte semmi
sem igaz, amit „tényszerűen” állított a szervezet.
A 70 ezer forintos bérleti díj csak az egyik
„Én úgy gondolom, hogy a
hamis állításuk, hisegítő, támogató munka
szen kiderült, a bérlő
csak összefogással lehet
saját zsebből csak 953
eredményes.”
forintot fizet, mert lakásfenntartási támogatásban is részesül. Egyébként a komfort nélküli, 25 négyzetméteres lakás bérleti díja 5953
forint. Ugye, köszönő viszonyban sincs a 70 ezer
forintos tétellel? Az sem mellékes, hogy a bérlő
1991 óta él a lakásban, s a szerződés szerint köteles lenne gondoskodni a lakás állagáról, berendezéseinek karbantartásáról, de a közzétett
fotók alapján nem tette, és a leromlott állapotot
mégis az önkormányzatnak róják fel.
A tényekhez tartozik, hogy a bejegyzést és a
fotókat azóta törölték, de ez nem változtat a lényegen: nevezetesen, hogy hazugságokkal próbálták heccelni az embereket. Ebbe a kategóriába tartozik az az internetes újság is, amely
ellenőrzés nélkül átvette a bejegyzést, és csak
utólag járt utána a dolgoknak. Azóta ők is vis�szakoztak.
Nekem nem tisztem megvédeni az önkormányzatot (mint kiderült, megteszi ezt saját
maga), és azt sem vitatom, hogy sokan élnek
még – akár önhibájukon kívül is – nehéz körülmények között. Az ő támogatásuk, életük jobbra fordítása nemes feladat, akár az önkormányzat, akár a civil szervezetek teszik. Ezért
jó, hogy vannak ilyen önszerveződések, hiszen
mindig lesznek elesett emberek. Én úgy gondolom, hogy a segítő, támogató munka csak ös�szefogással lehet eredményes. Esetünkben a
Szeretet Háza talán jobban tette volna, ha felkeresi az önkormányzatot, és meggyőződik,
hogy helytállóak-e állításai, igazak-e információi, vagy sem. Azonban ők nem ezt tették, mert
– gyanítom – nem az volt a valódi céljuk, hogy
segítsenek, hanem hogy belerúgjanak az önkormányzatba. Még úgy is, hogy nyilvánvaló
hazugságot terjesztenek, mert gondoljuk csak
el: ki az az őrült, aki 70 ezer forintért bérel egy
komfort nélküli kis lakást, amikor ennyi pénzért már sokkal jobbat is találna. Szóval átlátszó, nagyon is átlátszó volt a szándék.
Így vált (válhat) a szeretet háza a hazugság házává.

MUNKATÁRSUNKTÓL

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK

Elkészült a nagycenki Remetekápolna. Az
imaházat a Sopron–Fertő kiemelt turisztikai
térség idegenforgalmi
fejlesztése részeként
építették fel az eredeti
helyétől nem messze.
Az 1754-ben Széchenyi Antal
gróf és felesége, Barkóczy Zsuzsanna által ültetett hársfasor
végében állt egykor egy remetelak és mellette a Remetekápolna. A mindenkori „cenki”
remete feladata volt az épület
őrzése, gondozása, a déli harangozás és az, hogy a kápolna
esti imáján részt vegyen.
A Széchényi-örökség minél
teljesebb bemutatása érdekében, a beruházás részeként
az egykori Remetekápolna
helyétől nem messze, a szoborpark mellett építették újjá az imaházat. Mint arról
lapunkban korábban beszámoltunk (Megújuló Fertő-táj,

• Általános segélyhívó 112
• Mentők 

104

• Orvosi ügyelet312-010
• Soproni Gyógyközpont
központi szám 
514-200
• Soproni Gyógyközpont
előjegyzés  514-205, 514-206
• Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség (Tűzoltóság, Polgári Védelem)

105, 510-672, 510-617
• Rendőrség

107, 311-234

• Előfizetői tudakozó 11818
• Belföldi tudakozó 11800
• Polgármesteri hivatal

06-80/204-322, 515-100

A nagycenki Remetekápolnát a Hársfa sor bejáratánál építették újjá. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
Soproni Téma, 2020. február 26.), 300 millió forint értékű világörökségi beruházást
hajtanak végre a Fertő-tájon.
Ennek keretében végeznek
fejlesztéseket Fertőbozon,

Fertőszéplakon, Sarródon, valamint Fertőrákoson, a kőfejtő
és barlangszínházban.
Az elmúlt héten tartott átadáson részt vett Barcza Attila, Sopron és térsége

országgyűlési képviselője,
Kárpáti Béla, a Sopron–Fertő
Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, valamint Csorba János, Nagycenk
polgármestere is.

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

514-600

• Soproni Szociális
Intézmény 
506-400
• Támogató szolgálat
06-20/395-9040
• Családsegítő szolgálat

524-361
• Családok Átmeneti
Otthona 
524-362
• Pártfogó felügyelet
 508-126, 508-395, 508-392
• Telefonos lelki
elsősegély-szolgálat
116-123
• Drog stop 

06-80/505-678

• Magyar Autóklub 

188

• Áramszolgáltató
06-80/533-533
• Vízszolgáltató 

519-100

• Gázszolgáltató
06-80/440-141

• Közútkezelés 515-123

• MÁV

• Gyermekjóléti szolgálat
524-361

• GYSEV 

577-212

• Kisalföld Volán 

313-130

06-1/3 49 49 49
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A ciklámen t öbb éven keresztül díszítheti lakásunkat

Virágos kedvenceink

2021. február 3.

Kreatív otthon:
zuzmódekorációk
MADARÁSZ RÉKA

Aki már találkozott zuzmóból készült fallal vagy
képpel, biztos, hogy utána nem tud szabadulni a
gondolattól: a saját otthonába is szeretne ilyet.
Az élő hatású dekoráció nem olcsó mulatság, viszont az élmény mindenért kárpótol.

MADARÁSZ
RÉKA

A téli hónapok két
közkedvelt növénye a fokföldi ibolya és a ciklámen.
Ragyogó színük vidámságot csal a szürke
hétköznapokba, ráadásul még a gondozásuk
sem igényel különösebb szakértelmet.
A fokföldi ibolya érdekessége, hogy sem nem fokföldi,
sem nem ibolya. A hazánkban is népszerű szobanövény
Kelet-A frikában őshonos,
és virága is csak hasonlít az
ibolyafélékre.
– A laza, tápanyagban gazdag talajt kedvelő növény jól
megvilágított helyen, és kizárólag 18 fok feletti hőmérsékleten érzi igazán jól magát
– tudtuk meg Jády-Mórocz Lívia virágüzlet-tulajdonostól.
– Annak ellenére, hogy kedveli a párát, ha vízcseppek érik
húsos, szőrzettel sűrűn borított leveleit, azok foltosodhatnak. Éppen ezért alulról
érdemes locsolni, a felesleges

A ciklámen a hűvös évszakok virágzó szobanövénye. Szereti a nyirkos, tápanyagban dús talajt, és
jelzi is, ha szomjazik – tudtuk meg Jády-Mórocz Lívia virágüzlet-tulajdonostól. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
vizet pedig fontos leönteni
alóla. Ha túlöntözzük, a virág
alsó levelei kókadni kezdnek.
Gyakran előfordul az is, hogy
megnyúlnak a levelei, ami pedig arra utal, hogy nem kap
elég fényt. A tűző napfényt
szintén nehezen viseli, arra is foltosodással reagálnak
a levelei. Ha ügyesen kezeljük a kis élőlényt, egész évben
virágoztatható.
A ciklámen a hűvös évszakok virágzó szobanövénye. Szereti a nyirkos,

tápanyagban dús talajt, és
jelzi is, ha szomjazik. Emiatt gyakran túlöntözzük, ami
– mint a növények többségénél – a pusztulásához vezet.
Az igényeinek megfelelően locsoljuk alulról, és ügyeljünk
rá, hogy ne álljon vízben!
– A ciklámen beéri a mérsékeltebb fényviszonyokkal,
ami aljnövényzet-származására utal. Gondoljunk csak a
soproni erdők védett kincsére, az erdei ciklámenre! – tette hozzá Jády-Mórocz Lívia.

– Nagyszüleimmel még gyermekként kirándultam, amikor először éreztem az erdőt
belengő finom, bársonyos illatát. A szobaciklámennél is előfordul, hogy illatos. Csodás,
parfümöket felülmúló illata
még maszkon át is érezhető.
Sokan sajnos csak egyéves szezonnövénynek tartják meg a cikláment, pedig
– mivel évelő gumós növény
– kis odafigyeléssel minden évben újra hajtatható és
virágoztatható.

Márk Klaudia először hobbiból kezdett el zuzmóból dísztárgyakat készíteni, aztán a
növényekkel való foglalatosság a szenvedélyévé vált, és
művészi szintre fejlesztette.
– Ezeket a növényeket az
élőhelyükön, Izlandon kézzel
szedik. Odafigyelnek a környezet megóvására is, hiszen
ez a szüretelési módszer biztosítja a növény folyamatos
megújulását – mesélte Klaudia. – A nyersanyagot koszosan, gyökeresen kapjuk, aztán letisztítjuk, és méretre
vágjuk. A falak, képek, logók,
feliratok elkészítéséhez csak
a legszebb zuzmófejeket használjuk fel.
Természetesen a kreatívabbak saját maguk is kreálhatnak dekorációs elemeket,
viszont a szakember óva int
attól, hogy olcsó, kínai nyersanyagot szerezzenek be,
ugyanis attól akár mérgezést
is lehet kapni.
– A növény már nem él,
amitől mégis élő hatása van,
az az, hogy a tartósított zuzmó

a levegő páratartalmából nyeri a nedvességet – folytatta a
zuzmófal-készítő. – Gondozást, így locsolást sem igényel.
Ügyelni kell arra, hogy a belőle készült dísztárgyakat közvetlenül ne tegyük ki nedvességnek, illetve napfénynek,
vagyis csak beltéri használatra alkalmasak. Mivel a növény lélegzik, a párát visszaadja a szobának, a port lelöki
magáról, nem gyúlékony, és a
hangot is teljesen leszigeteli.
Élettartama 15–20 év.
Illata – főleg kezdetben
– annyira intenzív, hogy a szobánkban ülve úgy érezhetjük,
mintha az erdőben lennénk.
Feldobhatjuk vele a nappalinkat, a fürdőszobánkat, a konyhánkat, az előszobánkat vagy
akár az irodánkat. Alapszíne
eredetileg piszkosfehér, amit
természetes ételszínezékkel
festenek pirosra, narancssárgára, rózsaszínre és a különösen kedvelt tavaszzöldre.
Bővebb információk a
„Kreatív Otthon – Izlandi
zuzmófal” facebook-oldalon.

AddTovább: ruhacsere
Önkéntes
erdőtisztítók
és környezettudatosság
„A szemét szemetet termel”– ne dobjunk el semmit!

MADARÁSZ RÉKA

AddTovább ruhacsereprogramot hirdettek a
hulladékmentes életforma elkötelezettjei.
A Kertvárosi Vásárcsarnokba bárki elviheti megunt, de még jó állapotban lévő darabjait, és új
kincsekre is bukkanhat.
„Helyi programok, ötletek,
megoldások az ökotudatosság
jegyében” – foglalja össze témáit a Zöld Sopron Local ZW
Facebook-csoport, melynek
számtalan ötlete közül csak
egy a ruhacsere.
– Általában börzéken szoktak ruhákat csereberélni, ám
a pandémia miatt erre most
nincs lehetőség. Így merült
fel az állandó helyszín gondolata, ahol – a járványügyi

előírásoknak megfelelően
– nem gyűlik össze tömeg
– tudtuk meg Almási-Thomka Orsolyától, az egyik szervezőtől. – Pfeiffer Judit rendelkezésünkre bocsátotta
csomagolásmentes üzletének
az egyik sarkát, ahol a közelmúltban már fel is állítottunk
egy sztendert.
A barátságos kis boltban
keddtől péntekig napi egy
órában (az időpontot hetente

Egy ember legfeljebb tíz ruhadarabot vihet be, és helyettük
szabadon választhat a mások által leadott holmik közül a kapott kuponok felhasználásával. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

frissítik a Facebook-csoportban) vesznek át kifogástalan
és gyűrődésmentes állapotú, frissen mosott darabokat.
Mindenki kap annyi – természetesen újrahasznosított papírra, fabélyegzővel nyomtatott – kupont, amennyi a
leadott ruháinak a száma. Egy
ember legfeljebb tíz nadrágot,
kabátot, pólót, pulóvert vihet
be, és helyettük szabadon választhat a mások által leadott
holmik közül a kapott kuponok leadásával. A program lényege a csere, a körforgás beindítása. A távlati cél az, hogy
a kezdeményezéshez több, az
oldal profiljához illő vállalkozás csatlakozzon befogadóként, így több helyen nyílik
lehetőség a kincsvadászatra.
Mivel a beváltásuk nincs időhöz kötve, aki a héten leadott
ruhák között nem talál neki megfelelőt, az akár a nyári
kollekcióból is válogathat.
– Nem néhány emberre
van szükségünk, akiknek az
életmódja tökéletesen hulladékmentes, hanem millióra,
akiknek ez tökéletlenül sikerül – tette hozzá Orsi. – Szeretnénk egy jól együtt mozgatható, tömör közösséget
létrehozni, melynek tagjai
helyi szinten segítik egymást
a zöld témákhoz való hozzáférésben – kezdve azzal,
hogy mit, hol érdemes vásárolni, egészen addig, hogy ki,
mit tehet a környezetvédelem
érdekében.

KÖVES ANDREA

Gyerekkora óta erdőjáró a soproni Jahn Krisztina jógaoktató, aki
nagy tisztelője a természetnek. Az erdőjárások után a magával
vitt zsákot megtölti a
szeméttel, ami az útjába kerül.
– Talán nem is tudjuk, milyen
nagy ajándék, hogy Sopronban és környékén csodálatos erdei környezetben kirándulhatunk, milyen sokat
segít egy-egy túra a feltöltekezésben, a belső harmónia
megtalálásában – mesélte lelkesen Kriszti, aki két kutyusával és férjével naponta rója
az erdei utakat. – A Sopronihegységet az elmúlt években
alaposan megismertem, bátran merészkedem el kevésbé
járt útvonalakra, távolabbi
helyekre. Miközben túráztam, először bosszankodtam az eldobott szemeteken:
chipseszacskókon, sörösdobozokon, műanyag f lakonokon, de rájöttem, ezzel nem
segítek, csak saját magamat

Jahn Kriszti többeket „megfertőzött” a szemétszedéssel – Hajósné Roll Tímeával ennyi hulladékot gyűjtött egy kiránduláson.
idegesítem fel. Megoldásképpen vettem nagyobb méretű
szemetes zsákokat, amelyek
közül mindig zsebre rakok
egyet a túrázás előtt, és séta közben összegyűjtöm az
utamba kerülő szemeteket.
Hiszek abban a mondásban,
amely szerint: „A szemét
szemetet termel.”, vagyis ha
túrázás közben valaki eldobált szemetet lát, akkor saját

AZ ÖNKÉNTES SZEMÉTGYŰJTŐKNEK nagy segítséget nyújt
a HulladékRadar elnevezésű mobilalkalmazás, melynek célja az
illegális szemétlerakás terjedésének megakadályozása. Az alkalmazás biztosítja az illegálishulladéklerakó-helyek bejelentési lehetőségét mobileszköz használatával. A bejelentés az illetékes hatósághoz érkezik meg.

maga is könnyebben hajítja el
a hulladékát. Ezért is annyira fontos, hogy nem hagyom
ott az erdőben előbukkanó
szemetet.
A természetvédő tevékenységét a Tanulmányi Erdőgazdaság is figyelemmel
követi. Ugyan a gazdaság
munkatársai rengeteget dolgoznak a parkerdő megtisztításáért, ám az olyan lelkes
önkéntesekre, mint amilyen
Jahn Krisztina, nagy szükség
van. A jó példa pedig szerencsére ragadós: Krisztit egyre
több barátja, ismerőse követi, hatására egyre többen indulnak szemeteszacskóval az
erdőjárásra.
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CIVITAS FIDELISSIMA

2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA

A hűség indulója

Soproni Téma

Legendák évada
Gőzerővel dolgoznak a Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínházban – megújulnak a látogatóközpont
élményelemei, új eszközöket helyeznek üzembe. Az évad programja is összeállít, 2021-ben magyar és nemzetközi legendák lépnek színpadra a
barlangban.

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A népszavazás centenáriumán (a tervek szerint)
ismét felcsendül Thier László 1931-ben írt Ave Civitas fidelissima című indulója a Juventus Koncert Fúvószenekar előadásában. A művet a szerző
eredetileg a tizedik évfordulóra írta.
Élt egykor Sopronban egy polihisztor: az 1898-ban született Thier László dolgozott
újságíróként, helytörténeti gyűjtéseit cédulára írta le
(ezekből mintegy 200 ezer
darab maradt fenn), elkezdte
összeállítani Sopron bibliográfiáját, illetve a Scarbantia
könyvsorozatot, de harmonikázott is a városi moziban, illetve zongorát oktatott.
Thier László az 1921-es népszavazás tizedik évfordulójára Ave Civitas fidelissima címmel – zongorára – írt indulót,
amelyet 1931-ben mutattak be
először. A művet az idei centenáriumra a Juventus Koncert
Fúvószenekar ismét elővette,
és szeretné az 1921-es eseményekhez méltó módon előadni. A koronavírus-helyzet miatt a zenészek nem tudtak az
utóbbi hónapokban próbálni,
de bíznak abban, hogy tavas�szal ismét összegyűlhet a tagság, és közösen készülhetnek
a bemutatóra.

– A helyenként töredékeiben fennmaradt induló nem
volt ismeretlen számunka,
ugyanis a zenekarunk ötvenedik évfordulójára kiadott
emlékkönyv CD mellékletében is megjelent – emlékezett vissza Friedrich András
karnagy. – Nagy Alpár zenetudós ötlete nyomán írtuk át
fúvós hangszerekre az eredetileg zongorára komponált háromperces művet. Thier László édesapám jó barátja volt, az
idegenforgalmi hivatalnál annak idején együtt is dolgoztak.
A családi feljegyzések szerint
nemcsak jól zongorázott, hanem kiválóan hegedült. A II.
világháború előtt játszott a
Rajta Úribanda nevű együttesben, úgynevezett Stehgeiger, a mai fogalmaink szerint
elsőprimás volt. Az abban a
korban tapasztalható nemzeti felbuzdulás adta az alapot, hogy emléket állítsanak
a népszavazásnak. Ezek közül
az egyik volt a hűség indulója.

ÉLETMŰKONCERT
Az idén nyolcvanéves Friedrich András, amint erre lehetősége lesz,
szeretne a fúvósokkal egy nagyszabású koncertet tartani. Méltó módon szeretné megünnepelni, hogy tavaly megkapta a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség életműdíját. A repertoáron szerepel
a tervek szerint Thier László egy másik indulója, egy szerzemény a
Cinfalván (Siegendorf) született Takács Jenőtől, valamint Tom Jones és Ennio Morricone egyveleg.

EZ TÖRTÉNT – múltidéző
200 ÉVVEL EZELŐTT, 1821. január 22-én született Kőhalom
községben (Sopron vármegye) Bertha János Krizosztom győri nagyprépost, 1885-ben soproni főesperes. Győrben hunyt el
1905. január 27-én.
105 ÉVVEL EZELŐTT, 1916. január 26-án hunyt el Sopronban
Hagymássy Béla orvos. 1867 körül született.
100 ÉVVEL EZELŐTT, 1 921. január 24-én hunyt el Pozsonyban
Gerronnai Kossow Jenő jogász, a soproni zenei élet jeles képviselője. Sopronban született 1860. március 30-án.
90 ÉVVEL EZELŐTT, 1 931. január 20-án született Sopronban
Kéky-Magyar Éva festőművész, grafikus. Münchenben hunyt el
1998. április 21-én.
A SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR INTERNETES
OLDALÁN (WWW.SZIVK.HU) MEGTALÁLHATÓ ADATBÁZISBÓL KÖZLÜNK RÉSZLETEKET.
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Új infópontokat is kialakítanak a barlangszínházban

HUSZÁR JUDIT

Friedrich András karnagy FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Városi hírek

Bár a járványhelyzet miatt
most semmilyen nyilvános
kulturális eseményt nem lehet tartani, de a szakemberek remélik, hogy hamarosan újra elindulhat az élet.
A Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínházban most sem
tétlenkednek, elkezdődött a
látogatóközpont kiállításának megújítása, új, interaktív
eszközöket helyeznek üzembe, információs pontokat is
kialakítanak. A fejlesztésnek az a célja, hogy még több

élménnyel gazdagodjanak a
látogatók, akik saját tempójukban haladva többféle tárlatvezetés közül is választhatnak, miközben felfedezik
a kőfejtő minden zugát. A fejlesztés célja, hogy a Fertő-táj
turisztikai attrakcióit bekapcsolja a térség idegenforgalmi
vérkeringésébe. A munkákkal a tervek szerint nyárra
végeznek.
– A felújítás nem akadályozza azt, hogy húsvétkor kinyisson a témapark – tudtuk

meg Kóczán Pétertől, a fenntartó
Pro Kultúra kulturális igazgatóhelyettesétől.
– Bízunk benne, hogy a
járványhelyzet is lehetővé
teszi majd a nyitást. Az
idei évadban egyébként szeretnénk
újra nagy hangsúlyt fektetni a
családi programokra. Speciális vezetéseket,
gyerekfoglalkoztatásokat,
szórakoztató műsorokat is tartunk majd.
A ba rla ngszínház műsora is teljes.
Az ünnepek
előtt különösen nagy volt
az érdeklődés a programok
iránt, több előadás Július 31-én Presser Gábor Dalok régről
már most telt há- és nemrégről című produkcióját láthatzas. A szakemberek ja a közönség Fertőrákoson.
idén a járványhelyzet miatt inkább a magyar című drámát rendezi. Nemvendégeket várják a barlang- zetközi porondon a Sopron
ba. Nagy hangsúlyt fektetnek Drum kínálata a „legerősebb”.
a vírushelyzettel kapcsolatos Jön David Sanborn, Stanley
szabályok betartására.
Clarke és velük együtt egy tu– A 2021-es a legendák éva- cat Grammy-díjas. Megidézda – folytatta Kóczán Péter. zük egy barokk megasztár és
– Magyar és nemzetközi le- Tesla szellemiségét, valamint
gendák is fellépnek a barlang- felcsendülnek a legnagyobb
ban. Ha a hazai művészekkel filmzenék a Star Warstól a
kezdjük, akkor ki kell emel- Harry Potterig.
nünk Charlie, Presser Gábor,
A barlangszínház 2021Kovács Kati, Rúzsa Magdi, es programját megtalálják a
Bogányi Gergely nevét, Vid- www.fertorakosikofejto.
nyánszky Attila a Bánk bán hu oldalon.

Kovács Kati Symphonic live életműkoncertje július 30-án szerepel a barlangszínház műsorán.

TALLÓZÓ – válogatás a korabeli soproni sajtóból

1995
Érkezők és távozók
az EMDSZ–SLC-ben
Két előkészületi mérkőzésen
van túl az EMDSZ–SLC NB I-es
labdarúgócsapata, amelyen az
együttes két meghatározó játékosa, Dragoner és Chiratcu
sérülés miatt nem léphetett
pályára. Ott volt viszont a soproni gárdában az ukrán Melnyicsuk, akire csatárként számíthat Csernai Pál vezetőedző,
valamint a román Adrian Geor
ghiu, aki irányító középpályás.
Utóbbi 23 éves, a másodosztályú Constanca futballistája, és
mindenképpen szerződtetni kívánja az SLC. Hír még a soproniak háza tájáról, hogy immáron
biztossá vált, Szántó Siófokon
folytatja pályafutását, Cservenkai pedig külföldre igazol.
(Kisalföld)
Gellér Sándor lemondott
A Falco KC-tól elszenvedett hazai vereséget (91–79) követően lemondott Gellér Sándor, a
Soproni Ászok KC vezetőedzője. Lemondtam, befejeztem az

edzősködést Sopronban. Lemondásom oka az, hogy úgy
érzem, báb vagyok a csapatnál.
Amíg a játékosok nem azt csinálják, amit kérek tőlük, addig
felesleges a kispadra edzőt ültetni. Nagyon sajnálom, én sem
így gondoltam soproni pályafutásom befejezését, nyilatkozta
Gellér Sándor. (Kisalföld)

1975
Kevés a koraszülés
Sopronban
A soproni kórházban 1974-ben
1348 gyermek született élve, míg 1973-ban csak 1158.
A születések számának gyarapodása indokolja a kórház szülészeti és újszülött osztályának bővítését, amely egyelőre
megoldható átszervezéssel is.
Győr–Sopron megyében a legeredményesebb terhesgondozást Sopronban végzik. A soproni kórházban örvendetesen
kevés a koraszülés, 50 százalékkal jobb az átlag a megyeinél, mindezek a soproni egészségügyi dolgozók jó munkáját
bizonyítják. (Kisalföld)

Kismamaüdülő Sopronban
Januárban nyílt meg Sopronban
az ország első kismamaüdülője. A lövéreki volt textiles üdülőben jelenleg négy ember szolgálja ki a 39 beutaltat, akik közül
17 gyermek, négy hónapostól
hatévesig. Az ebédlőben az első nap damasztabrosszal kezdtünk. Aztán két perc múlva kiderült, hogy sajnálatos módon
a terítőnek csak két oldala van.
Sürgősen vettünk egy vég viaszosvásznat. A gyerek akkor tanul, ha önállóan „dolgozhat”, az
evésnél is. Naponta sikáljuk hát
a padlót a Rigójancsitól, vakarjuk a tökfőzeléket a szék karfájáról, szedegetjük a rizsszemeket
az asztal alól, töröljük a krumplipürét a falról, mondja Czuczor
Mária gondnok. (…) Felnőtt 336
forintért, a gyermek 196 forintért kap teljes ellátást két héten
át. (Kisalföld)

1925
Friedl Mici a bálkirálynő
A hivatalos neve az, hogy a
Soproni Gazdapolgárok Férfi Dalegyletének bálja, de rö-

viden és népszerűen Poncichter Bál. Rangban ez Sopronban
a Turista Bál után a második,
amelyet a Kaszinó összes termeiben rendeztek, s amelyen a
csillárok fényözönében Sopron
intelligenciája, minden vezető
embere részt vett.
Sopronyi-Thurner Mihály
dr. polgármesterrel élükön hivatali előkelőségek, magas
rangú katonatisztek, papok
érkeztek a bálterembe, ahol
a bálelnök vagy ha tetszik, főponcichter asztalhoz vezette
és a régi szokás szerint egy pohár borral, a Gastweinnel kínálta meg őket.
Sok százan voltak együtt
a fényes bálon, amelynél kevés
érdekesebb mulatsága akad
a soproni farsangnak. Frakkos, ragyogó egyenruhás urak
mellett öreg „gazdapolgárok”
csizmásan, fekete bőrnadrágban, hatalmas ezüstgombos
mellényben feszítenek. Az idei
bálkirálynő természetesen egy
poncichter lány, Friedl Mici
lett. (Budapesti Hírlap)
Összeállította:
Pluzsik Tamás
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Sport

SC Sopron:hétvégén rajtolnak az utánpótlás-bajnokságok

Pályán a fiatal focisták
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Gulyás István:Elértük a célunkat

Dánia világbajnok
Dánia férfi kézilabda-válogatottja megvédte világbajnoki címét, miután 26–24re legyőzte Svédországot az
egyiptomi torna vasárnapi
döntőjében Kairóban.
Gulyás István szövetségi kapitány leszögezte: a magyar férfi kézilabda-válogatott
elérte a célját azzal, hogy a negyeddöntőbe jutott az egyiptomi világbajnokságon.
– Kicsit keserű most a
szánk íze, de remélem, hogy
ez hamarosan elmúlik. Többször nüanszokon múltak a
helyzetek, de végül az 5. helyen zártunk, és elértük a célunkat – nyilatkozta az edző.

A magyarok a Zöld-foki
Köztársaság, Uruguay és Németország legyőzésének köszönhetően a maximális négy
pontot vitték magukkal a csoportkörből a középdöntőbe,
ahol Brazília és Lengyelország ellen is nyertek, az Európa-bajnok Spanyolországtól
viszont kikaptak. A szerdai
negyeddöntőben hosszabbítás után 35–32-re kikaptak
a hatszoros vb-aranyérmes
Franciaországtól, így búcsúztak a további küzdelmektől,
és minden idők harmadik
legjobb vb-szereplését produkálva az ötödik helyen végeztek. (mti)

Babos Tímea k észül az Ausztrál Openre
Az U7-es és U9-es fiatalok tavasszal is részt vesznek a Bozsik fesztiválokon. FOTÓ: TÓTH PÉTER
MOLNÁR ZOLTÁN

Előkelő helyről várja az SC Sopron több utánpótláscsapata is a 2020/21-es bajnokság tavaszi folytatását. A koronavírus-járvány miatti szigorítások
után november közepén szinte mindegyik utánpótlás-bajnokság félbeszakadt.
Már a hétvégén pályára lépnek
az SC Sopron fiatal labdarúgói. A játékosok a szokásostól
eltérően egy rövidebb, négyhetes felkészülésen vannak
túl. A tervek szerint a tavaszi
szezon február végén kezdődött volna, viszont a pótlásra

váró őszi mérkőzéseket már
február elején lejátsszák.
Az SC Sopron korosztályos
csapatai közül 6 fiú- és 3 lányegyüttes szerepel MLSZ-rendezésű bajnokságban. A fiúk
közül ősszel a legkiemelkedőbbek az U17-es és az U14-es

csapatok voltak, akik az 1. és
a 2. helyről várják a folytatást.
A lányoknál a legjobban az
U16-os csapat teljesített, ők az
5. helyről kezdik a szereplést.
– A rövidebb felkészülés
ellenére, amit eddig elterveztünk, azt megvalósítottuk
– értékelt Németh Norbert
szakmai vezető. – A munkát folytatjuk, csak annyi különbséggel, hogy az edzőmérkőzések helyett már bajnoki
meccseket játszunk. Szeretnénk, ha a tavasszal minél
több tehetséges fiatal játékosunk bemutatkozna felnőtt

NB III-as csapatunkban, valamint örömmel töltene el bennünket minél több megszerzett érem a szezon végén.
A versenyző csapatok mellett az U7–U11-es korosztályok
is edzésbe álltak már. A kisebbek (9 éves korig) márciustól a
Bozsik-program keretén belül
Bozsik fesztiválokon vehetnek
részt az SC Sopron rendezésében. Ennek fő célja a játék és a
foci megszerettetése a gyerekekkel. Az idősebbek (az U11–
U10-es csapatok) már tornarendszerben mérkőznek meg
a régió csapataival.

Az első győzelem
Melbourne-ben

Határ Bernadett és Fegyverneky Zsófia is pályára lép Szlovákia ellen

Határ Bernadett fix kerettagnak számít, de egy meccsre Fegyverneky Zsófia is visszatér a válogatottba. FOTÓ: FIBA.COM
RÁZÓ LÁSZLÓ

Kulcsfontosságú Eb-selejtező meccset játszik csütörtökön Szlovákiában a magyar női kosárlabdaválogatott. A csapatban két soproni is pályára lép.
A soproni Határ Bernadett fix
játékosnak számít a nemzeti
együttesnél, azonban ezen a
mérkőzésen még egy Sopron
Basket-játékos léphet pályára:
egy meccs erejéig ismét vis�szatér a válogatottba Fegyverneky Zsófia.
Határ Betti két és fél hónapig nem léphetett pályára a koronavírus-betegsége és annak
szövődményei miatt, érthető

módon a center még nem érzi
csúcsformában magát.
– Napról napra jobb a helyzet, konkrét tüneteim már
nincsenek, ugyanakkor en�nyi kihagyás után nehéz játékba lendülni – mondta Határ Bernadett. – Azt biztosan
mondhatom, hogy minden tőlem telhetőt megteszek a szlovákok elleni válogatott mec�csen is. Szerintem nyerhető

a mérkőzés, nagyon hasonló
játékstílust képvisel a szlovák és a magyar válogatott.
Nekünk elsősorban nem az
ellenfélre, hanem saját magunkra kell koncentrálni, ha
tudjuk hozni a játékunkat,
nyerhetünk Szlovákiában.
Fegyverneky Zsófia természetesen komoly erősítést
jelent a nemzeti együttesnek. A Sopron Basket csapatkapitánya utoljára 2019-ben,
szintén Európa-bajnoki selejtezőben lépett pályára Albánia ellen.
– Fegyverneky Zsófi sokadvirágzását éli, hatalmas szerepe van abban, hogy klubja

eddig veretlen az Euroligában
– nyilatkozta az MKOSZ honlapjának Székely Norbert
szövetségi kapitány. – Az ő
szereplésével jelentősen megnőnek a variációs lehetőségeink a külső posztokon, rutinja, kimagasló játéktudása és
személyisége sokat jelenthet
fiatal csapatunknak. Köszönöm a soproniaknak, hogy támogatták Zsófi visszatérését a
válogatottba!
A magyar válogatott február 4-én 20.30-kor játssza
utolsó Európa-bajnoki csoportmérkőzését, a nemzeti
együttes a szlovákiai Pöstyénben lép parkettre.

FOTÓ: BABOS TÍMEA INSTAGRAM

Soproniak a válogatottban

Babos Tímea bejutott a második fordulóba a Gippsla nd Trophy el ne vezésű
melbourne-i, 448 ezer dollár (137 millió forint) összdíjazású keménypályás női
tenisztornán.
A világranglistán 115. játékos vasárnap – idei első mérkőzésén – az 56. helyen álló
Patricia Maria Tiggel találkozott, és két szettben verte román ellenfelét.
Babos párosban is versenyez a héten, de érdekes módon nem a Gippsland

Trophyn, hanem a párhuzamosan ugyanott zajló Yarra
Valley Classicon indul a francia Kristina Mladenoviccsal,
akivel címvédőként készülnek
a február 8-án rajtoló Australian Openre.
A soproni teniszező január
16. óta van Ausztráliban. Az
első napokat teljes karanténban töltötte, nyolc négyzetméteres szobájában készült.
Az Ausztrál Openen egyéniben és párosban is indul, előtte viszont még részt vesz a két
másik kupán.

Oltják az olimpikonokat
Múlt pénteken megkezdődött a nyári és a téli olimpiára készülő magyar sportolók koronavírus elleni oltása a Sportkórházban.
A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) honlapjának közlése alapján
elsőként tízen kapták meg a vakcinát, köztük a dél-afrikai edzőtáborba utazó kajakválogatott keretének tagjai.
Hozzátették: a következő hetekben további sportolók és a közvetlenül mellettük dolgozó szakemberek folyamatos oltását is tervezik. Az oltási sorrend alapja az olimpiai kvalifikációs események és a külföldi edzőtáborok időpontjaiból összeállított naptár.
A MOB a sportági szövetségekkel közösen 868 fős listát állított
össze, amelyen azok szerepelnek, akiknek van esélye a tavalyról
idénre halasztott tokiói vagy a jövő februári pekingi olimpián a
részvételre. A listán nem szerepel egyetlen sportvezető sem.
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Milos Borisov: N
 agyon szeretnénk a nyolc közé kerülni a bajnokságban

A Paks ellen készül az SKC
RÁZÓ LÁSZLÓ

Egy hazai győzelem és egy vereség
után a Paks elleni mérkőzésre készül
ezen a héten az SKC. Kostas Flevarakis együttese csak szombaton lép pályára, így a szakmai stábnak jó néhány napja van
arra, hogy az új irányítót és a centert, Elmore-t és
Padgettet beépítse a csapatba.
A Kecskemét ellen óriási küzdelem folyt a pályán, a végsőkig kiélezett csatában végül az
SKC játékosai bírták jobban a
végjátékot, és egy ponttal tudtak győzni. A végeredmény:
Sopron KC – Duna Aszfalt
DTKH Kecskemét: 82–81.
Hétvégén a Debrecen ellen
viszont nem ment a játék a
soproniaknak. A meccs elején
összeszedett hátrányt szünetre még sikerült kiegyenlíteni, azonban a fizikailag
jobb erőkből álló vendégcsapat kezében tartotta a mec�cset. A végeredmény: Sopron
KC – DEAC: 71–83.
– A Kecskemét ellen nagy
győzelmet arattunk annak ellenére, hogy a sok meccs miatt
sem a csapat regenerálódására, sem pedig az új játékosok
beépítésére nem volt elég idő
– mondta Kostas Flevarakis
vezetőedző. – A Debrecen ellen sajnos nagyon simán elvesztettük a lepattanócsatát,
és ez már nem az első eset,
ezen dolgoznunk kell. Fontos a csapat frissítése, hogy
negyven percen keresztül

tudjunk megfelelő intenzitással játszani.
Az SKC szombaton Paksra utazik, este 6 órától az
Atomerőmű ellen lép pályára
a csapat.
– Elmore és Padgett érkezése óta ez az első hetünk,
amikor van lehetőségünk
dolgozni a csapatkémia kialakításán, az új játékosok beépítésén – tudatta Bors Miklós másodedző. – Gyorsítani
kell a játékunkat, javítani a
kettő-kettő elleni védekezésen, hogy ne kapjunk könnyű
kosarakat. Erős a játékoskerete a Paksnak, bő rotációval dolgozhatnak és atlétikus
játékosok állnak a szakmai
stáb rendelkezésére. Azonban nincsenek csúcsformában, remélem, tudunk meglepetést okozni.

VISSZATÉRT SOPRONBA
A Kecskemét elleni győzelemből 25 ponttal vette ki a
részét Milos Borisov. A montenegrói játékos az idei szezonban visszatért Sopronba, hiszen korábban két évet

Blanka bronzérmes
meredek emelkedőkkel és a
nehéz, homokos talajjal is.
Blanka fantasztikus időszakot tudhat maga mögött:
már nemcsak világkupagyőztes, hanem világbajnoki
bronzérmes is.
Mint arról lapunkban beszámoltunk (Olimpiára készül a bringás, Soproni Téma,
2021. január 27.), a húszéves
versenyző tavaly érkezett a
soproni egyesülethez. A fiatal sportoló hegyikerékpáros
szakágban arra készül, hogy
részt vegyen a tokiói olimpián.

FOTÓ: VANIK ZOLTÁN

Éremesélyesként indult, és
végül az előkelő harmadik
helyen végzett Vas Kata Blanka az elmúlt vasárnap Belgiumban megrendezett terepkerékpáros (cyclo-cross)
v ilágbajnokság U23-as
mezőnyében.
A belga pálya rendkívül
technikás és nagyon komoly
akadályokkal tarkított volt,
de Blanka, aki a soproni Delta MTB Sopron színeiben mountain bike szakágban is ott
van a világ legjobbjai között,
szerencsére megbirkózott a

Az SKC a Kecskemétet legyőzte, a Debrecentől kikapott, most szombaton pedig a Paks otthonában lépnek pályára Borisovék. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
játszott az SKC színeiben.
A 201 centiméter magas, kiváló kosárlabdázót az idei,
furcsa szezonról és saját játékáról is kérdeztük.
– Már másodszor szer
ződtél Sopronba, miért
döntöttél most a visszaté
rés mellett?

– A döntésem hátterében
több dolog is állt. Korábban
két sikeres évet töltöttem Sopronban, nagyszerű emlékeim
vannak azokból az időkből,
sok barátom van a klubon belül és kívül egyaránt. Természetesen ki kell emelnem a
soproni közönséget is, amely

remek hangulatot teremtett a
mérkőzéseinken.
– Bár jelenleg nincsenek
nézők, Sopronban nagy kö
zönségkedvenc vagy most
is. Ez szerinted minek kö
szönhető?
– Nagyon sajnálom, hogy
nem lehetnek szurkolók a

mérkőzéseken, a nézők mindig is hatalmas segítséget jelentettek a csapatnak. Éppen
ezért bízom benne, hogy hamarosan rendeződik ez a kaotikus helyzet a világban és
nálunk is, utána pedig ott lehetnek velünk a meccseinken.
– Mennyire vagy elége
dett a csapat, illetve sa
ját magad játékával ebben
a szezonban?
– Egy picit talán most jobb
a helyzetünk, de rengeteg
problémával küzdöttünk a
szezonkezdet óta. Elsőként
a vírus kuszálta össze a szálakat a csapaton belül, és játékoscserék is történtek. Két
irányító- és egy centerváltoztatás után nem könnyű
megtalálni a saját játékunkat, de úgy érzem, jó úton járunk. Mindig lehet jobb a csapat szereplése, de úgy érzem,
most nem panaszkodhatunk,
megyünk előre.
– A sérülések mennyire
befolyásolják a szezonodat?
– Nem szeretném elkiabálni, de a deréksérülésem
úgy tűnik, már a múlté. Jól
és egészségesnek érzem magam, és bízom benne, hogy ez
így is marad.
– Milyen szerepléssel len
nél elégedett a szezon végén?
– Nagyon szeretnénk a
nyolc közé kerülni, és minél
tovább menetelni a rájátszásban. Tudjuk, hogy rendkívül
kiegyenlített a mezőny, ezért
nem lesz könnyű, de egyértelműen ez a célunk.

Veretlen Soproni Tigrisek
MUNKATÁRSUNKTÓL

Továbbra is őrzi veretlenségét a Soproni Tigrisek kerekesszékes
kosárlabdacsapata. Az
együttes legutóbb a
bajnokság pécsi fordulójában lépett pályára,
és mindkét mérkőzését
megnyerte.
A november végére tervezett
fordulót nem rendezték meg a
kerekesszékes bajnokságban,
így az idei szezonban második alkalommal találkoztak
egymással a kiírásban résztvevő csapatok. A pécsi játéknapon a házigazdák mellett a
Diósgyőr és a Soproni Tigrisek együttese mérkőzött meg
egymással.
A soproniak első összecsapása mindjárt egy nagyon komoly rangadó volt: a bajnoki
cím sorsát is befolyásoló mérkőzésen játszott egymással a
DVTK és a Soproni Tigrisek
együttese. A meccset a soproni csapat kezdte jobban,
azonban a harmadik negyedben úgy tűnt, fordítani tud a
DVTK. A végén mégis Magyar
András együttese örülhetett.
A végeredmény: DVTK – Soproni Tigrisek: 43–51.

A Soproni Tigrisek kerekesszékes kosárlabda-csapata veretlenül vezeti a bajnokságot.
A házigazda Pécs elleni
meccsen már könnyebb dolga
volt a Tigriseknek, végig vezetve, magabiztosan győzött.
A végeredmény: Soproni Tigrisek – PTE-PEAC Rolling Basket: 53–38.
– A DVTK ellen óriási mec�cset játszottunk, kemény küzdelemben tudtunk győzni,
bravúrosan fordítottunk a

meccs végén – mondta a pécsi fordulót összegezve Nagy
Tamás, a Soproni Tigrisek SE
elnöke. – A Pécs ellen aztán
már más típusú meccset játszottunk, itt inkább az volt a
fontos, hogy mindenkinek játéklehetőséget adjunk. Négyből négy győzelemmel állunk
eddig, természetesen idén
is a bajnoki elsőség a célunk,

szépen haladunk a címvédés felé.
A kerekesszékes bajnokság következő fordulóját városunkban rendezik: február
28-án a Törekvés SE és a Pécs
részvételével. Nagy Tamás
szerint a soproni fordulóban
egy Törekvés elleni győzelem
mérföldkő lehet a bajnoki címért folyó küzdelemben.
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Rangos díjat nyert a közelmúltban a lövéreki Szivárvány Óvoda

MOTTÓ

Nyelvtanulás kiskorban

„Az emberi élet
ádáz ellenségei
önnön fajukat, s
benne önmagukat pusztítják.”
Robert Merle
francia író

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Az Európai Nyelvi Díj
első helyezését érte el
2020-ban a Lövérekben
működő Szivárvány
Óvoda. Az egyetlen vegyes csoportban a magyar mellett német és
horvát nyelven is nevelik a kisgyerekeket.
– Fontos visszajelzés volt számunkra az Európai Nyelvi Díj,
úgy vélem, beérett a tizennégy éve tartó óvodai nevelési
munka – mondta lapunknak
Puttkamer Emőke, aki 2006ban a Lövérekben egy családi
házban alakította ki a Szivárvány Óvodát. – A most elnyert
díjnak köszönhetően a G
 oethe
Intézettel együttműködve továbbképzéseket szervezhetünk. Egyetlen csoportban
legfeljebb tizenhat kisgyermekkel foglalkozik a három
óvodapedagógusunk. Amit mi
csinálunk, az nem nyelvtanítás, hanem a nyelv elsajátítása. A Montessori-módszert,
illetve az élménypedagógia
eszköztárát alkalmazzuk, és
e szerint is alakítottuk ki a nevelési programunkat. A hétfői
foglalkozásokat a német nyelv

KÖNYVAJÁNLÓ
Robert Merle:
Mesterségem
a halál

Robert Merle korhű képet tár elénk a holokauszt
valóságáról. A főszereplő, Rudolf Lang személyén
keresztül hívja újra életre
a valóságban Rudolf Höss
néven ismert náci párttagot, a szabadcsapatok vezetőjét, az auschwitzi haláltáborok parancsnokát.
Lang egyes szám első személyben mesél a háborús évekről, amelyek során emberek milliói estek
áldozatul a Führer kegyetlenségeinek.

Közös játék a Szivárvány Óvodában – a gyerekeknek három nyelven tartanak foglalkozásokat. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
kíséretében magyarul tartjuk meg. Kedden és szerdán
németül, csütörtökön pedig
horvátul történik a nevelés.
A péntek pedig a héten tanultak összefoglaló napja. Évente cserelátogatásokat szervezünk a partneróvodáinkkal.
Ilyenkor együtt énekelünk németül, horvátul, táncolunk,

és önfeledten játszanak egymással a gyerekek. Mi pedig
kicseréljük gondolatainkat a
kolléganőkkel.
Puttkamer Emőke hozzátette: az első óvodás csoport tavaly érettségizett.
– A visszajelzések jók voltak,
mindannyian arról számoltak be, hogy az általános és

középiskolában a nyelvtanulást tekintve előnyös helyzetből indultak, illetve kön�nyen sajátítottak el egy újabb
idegen nyelvet – folytatta az
alapító. – Többen pedig már
nyelvvizsgát is tettek. Voltak
szülők, akik elmondták: a külföldi nyaralásukon a gyermekük volt a tolmácsuk.

– 2004-ben, amikor úgy
döntöttem, hogy németországi pedagógiai munkásságom
után idehaza szeretnék egy
többnyelvű óvodát alapítani, a
választás a háromnyelvű Sopronra esett. A városban évszázadok óta magyar, német, horvát nyelven van jelen a kultúra
– zárta Puttkamer Emőke.

Országos elismerés Ábel filozófusnak készül
a digitális oktatásért
MADARÁSZ RÉKA

A Széchenyi-ösztöndíj egyik idei nyertese, Csigó
Ábel filozófia mesterszakon szeretné folytatni tanulmányait. Távlati terve az egyetemi tanári pálya, de addig is kihasználja a fővárosi élet nyújtotta előnyöket.

A díjazott csapat tagjai: Horváthné Gyurisán Szabina, Folcz Tóbiás, Horváth Anita.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az év középiskolai tanári csapata a digitalizációért nevű díjban részesült a Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Technikum három
pedagógusa.
A nyertes csapatot Horváth
Anita informatikatanár, Horváthné Gyurisán Szabina magyartanár és Folcz Tóbiás faipari szakoktató alkotta.
A Handler-iskolában más
intézményekkel szemben a
szakmai gyakorlat távoktatásba, digitális környezetbe való áthelyezése jelentette a kihívást, mivel a szakmai
fogások elsajátítása során

elengedhetetlen a személyes
jelenlét. Már csak a gépek,
szakeszközök miatt is. A pedagógusok egyik újítása az volt,
hogy külön szakmai videókat készítettek. Voltak persze
kétségeik, hiszen a szakmai
gyakorlatot áthelyezni a digitális térbe nem volt egyszerű. A külső gyakorlóhelyekkel
intenzív volt az együttműködésük, ennek köszönhetően

a szakmai vizsgákat eredményesen zárták diákjaik.
A tavaly tavaszi helyzet kiváló alkalom volt arra, hogy
fejlesszék a diákok önállóságát és felelősségvállalását
saját tanulmányaikkal kapcsolatban. Nem a tananyag
mennyiségére, hanem annak
elsajátítási módjára helyezték a hangsúlyt a pedagógusok. Így többségében a felfedező tanulásra, az egyéni
feladatokra, a szabad tanulási utak biztosítására törekedtek. Nem elméleti tudást,
hanem a mindennapokban is
szükséges készségek, képességek fejlődésének lehetőségét adták meg diákjaiknak.

Csigó Ábelt még berzsenyis
diákként mutattuk be újságunkban (Ábelre ragadnak
az idegen nyelvek, Soproni
Téma, 2018. április 4.). Már
12. osztályban volt felsőfokú
nyelvvizsgája angolból és németből, latin nyelvből pedig
több nemzetközi versenyre is eljutott. Az ELTE német
nemzetiségi és latin nyelvtanár képzésén azóta elvégzett
két évet, idén pedig germanisztika alapszakon folytatja
tanulmányait.
– Már a középiskolában
is rengeteg filozófiai művet olvastam, ám az egyetemen jöttem rá, hogy az ember foglalkozhat azzal is, ami
csak közepesen érdekli, de

nem érdemes – mesélte a fiú.
– Ezért döntöttem úgy, vállalom a kockázatot, és egy kevésbé „piacképes” szakon
tanulok tovább. Később szívesen tanítanék az egyetemen, de attól sem félek, ha ez nem jönne
össze: valahogy biztosan feltalálom magam.
Ábel természetesen a nyelvtanulást sem
hagyta abba: az ELTE
Eötvös József Collegiumnak a tagja,
ahol franciaoktatásban vesz
részt. Nyáron
szeretne még
jobban elmélyülni ebben

a csodálatos nyelvben, és reméli, hogy idén a középfokú
nyelvvizsgát is le tudja tenni.
– Időm egy részében kutatok: részt vettem a TDK-n,
melynek az országos fordulója áprilisban lesz – folytatta a
fiatalember. – Egy 20. századi
német írónő, Christa Wolf két
rövidebb elbeszélését vizsgálom – társadalomtudományi
szempontokat is bevonva.
Ábelre inspiratívan hat
a
budapesti környezet
és a szakkol lég ium,
ahol lakik.
Az ösztöndíjból egy
új laptopot
vásárolt.

Csigó Ábelt a filozófia mellett továbbra is érdekli a nyelvtanulás – most franciaórákra jár.

Rendhagyó irodalomóra Balfon
Hetvenhat éve, 1945. január 27-én halt meg Balfon a magyar irodalom egyik kiválósága, Szerb Antal. A Líceum magyarfakultációra járó diákjai Tölli Balázs
igazgatóval rendhagyó irodalomórán emlékeztek az író tragikus sorsára. A balfi
temető előtti emlékmű megrázó hátteret adott a tényeknek: itt működött a vidék egyik legnagyobb erődítő munkatábora.

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

Legyen vége!
Már mindenki azt szeretné, ha vége lenne végre a Covid-helyzet
okozta testi–lelki nyomásnak. Persze azért nagyon nem mindegy,
hogyan (és mikor) ér véget ez a vesszőfutás. Szerezhetünk védettséget a betegség átélésével vagy védőoltással. Sokan, akik
nem ismerik (még) ezt a nyavalyát, azt gondolhatják, mindegy,
melyiket „választjuk”. Azoknak viszont, akik átéltek (és túléltek) Covid-fertőzést, zömmel teljesen világos, hogy nagyon nem
mindegy. Sokan ugyanis hónapokig nyögik még a betegség lassú gyógyulását, utóhatását, a furcsa érzészavarokat, a hullámokban visszatérő érthetetlen fáradtságot, a terhelhetőségromlást,
szorongásérzést…
Nos, ezektől is mentesül, aki oltással szerez védettséget. Sajnos nem rögvest, egy lépésben, hiszen az első oltás után három
héttel kell még a második, és utána még egy hetet ki kell húzni a megfertőződést elkerülendő, így összesen négy hét, mire
– egyénileg – fellélegezhetünk.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Soproni Téma

SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK– asztalosmesterek útjai
Bellák Károly igazán kikapcsolódni mindmáig csak a műhelyében tud

Édesapja nyomdokában
PLUZSIK TAMÁS

„Sopron, te l elkünk 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.
Bellák Károly a Halász utcába
járt általános iskolába, Szigeti Dezső volt az osztályfőnöke,
majd a MÜM 403-as szakmunkásképzőben folytatta tanulmányait mint asztalos ipari tanuló. Édesapja mellett olyan
kiváló mesterei, szakoktatói
voltak, mint Gergely Pál és Pintér György. Egészen a megszű-

néséig a Soproni Bútoripari
Szövetkezetben dolgozott, leste el a mesterfogásokat a „régi
nagyoktól”, Gerdenics Józseftől, Höller Károlytól, Knábel
Henriktől, majd 1995-től nyugdíjba vonulásáig magánvállalkozó asztalosként tevékenykedett, és készített édesapja
munkáihoz hasonló bútorre-

Február 3–9. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig este 8 órától
reggel 8 óráig tart.
Február 3.,
szerda

Erzsébet gyógyszertár
Győri u. 15.

99/311–254

Február 4.,
csütörtök

Ezüst Kehely gyógyszertár
Kodály tér 12.

99/505–078

Február 5.,
péntek

Hajnal gyógyszertár
Malompatak u. 10.

99/506–544

Február 6.,
szombat

Ikvahíd gyógyszertár
Híd u. 21.

99/314–084

Február 7.,
vasárnap

Király gyógyszertár
Várkerület 114.

99/508–242

Február 8.,
hétfő

Korona gyógyszertár
Várkerület 73.

99/505–865

Február 9.,
kedd

Lövér gyógyszertár
Béke u. 4.

99/329–921
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Bellák Károly FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel!

mekeket. Nyugdíjasként ma
már csak „tesz-vesz”, de ahogy
mondja, igazán kikapcsolódni mindmáig csak a műhelyében tud.
– Bellák nagyszüleim a Felvidékről, Nyitra környékéről
származnak – kezdte Bellák Károly. – Bellák Ágoston nagyapám szabómester volt, még
az Osztrák–Magyar Monarchia időszakában helyezték őt
a kor egyik legmodernebb börtönébe, Sopronkőhidára, ahol
a rabok munkáját irányította. Anyai felmenőim régi, tősgyökeres soproniak, dédapám,
Salfer Mihály annak idején postakocsis volt Sopron és Bécsújhely között, nagyapám pedig
a selyemgyárban dolgozott.
– Apámék nyolcan voltak
testvérek, egy lány és hét fiú.
Apám volt a hetedik gyerek
a sorban, úgyhogy ő viccesen
VII. Henriknek is nevezte magát, lévén Henrik a keresztneve – folytatta Bellák Károly.
– A fiúk mind megbecsült iparosemberek lettek, többen is
a nagyapa foglalkozását vitték
tovább, városszerte elismert
szabómesterek, úgynevezett
úri szabók voltak. Guszti nagy-

bátyám cipész volt, talán neki
köszönhetően apám életpályája is a kaptafa mellől indult, két
évig inasoskodott, amikor azt
mondta, hogy ő ennél többre
képes, ezért elment tanulónak
a Csengery utcában lévő Rauch
asztalosmesterhez. Hamarosan saját lábára állt, majd jöttek a nehéz idők, és 1950-ben
neki is be kellett vinnie a műhelyét az ekkor megalakult Asztalos és Faipari Ktsz.-be.
– Apám kiválóan tudott rajzolni, érdekelte a bútortörténet, igazi őstehetség volt, akihez közel állt a biedermeier
stílus, fantasztikus, topolyaintarzia-berakásos sakkasztalokat készített, Mária Terézia korát idéző tabernákuluma pedig
külföldre is elkerült. Volt egy
mondása, ha netán sürgette a megrendelő: „Akkor van
kész, amikor én mondom”. Sokszor és sokat sürgölődtem körülötte, és amikor egyszer azt
mondtam neki, hogy én is asztalos szeretnék lenni, fölcsillant a szeme, talán még egy
könnycsepp is kigördült belőle. Ezek után, ha még akartam
volna sem választhattam volna más szakmát.

CSALÁDI HÁTTÉR 1947-ben született Sopronban, az egykori
Póda Endre utca, ma Híd utca 78-ban. Édesapja műbútorasztalos-mester volt. Édesanyja a háztartást vezette és nevelte a gyerekeket, a négy fiút és az egy lányt. Felesége a Soproni Járási Ügyészség irodavezetője volt. Mindkét fia, Károly és Norbert
a vendéglátásban dolgozik.

A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket február 10-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sopron Pf. 241.
vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a Rubikon páneurópai piknikkel foglalkozó különszámát
sorsoljuk ki, melyet a szerencsés nyertes – a járványhelyzet elmúltával – a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
Január 20-i rejtvényünk megfejtése: „Az igaz szerelem útja egyszer sem sima”. Szerencsés megfejtőnk: Németh L.
Tamásné, Sopron, Machatsek Gyula utca.
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BluesHangers: s túdióznak a blues soproni nagyágyúi

Továbbra sincs megállás

2021. február 3.

HUMORSAROK
Szénási Ferenc (Széna) soproni karikaturista
alkotásai hétről hétre.

RÖVIDEN
Petőfi Zenei Díj soproni sikerrel

KÓCZÁN BÁLINT

A BluesHangers is fellépett a „hegykői konyhában”, ahol az utóbbi időszakban több helyi formáció is megfordult. Szőke Geri, az együttes
vezetője beszámolt a friss élményekről és a különleges soproni blues-csapat terveiről.
– Nemrég voltatok a Music &
Jam – The Kitchen Session
Live vendégei. Milyen élmé
nyekkel gazdagodtatok?
– Elsősorban szeretnénk
itt is megköszönni Tarnai „Tatus” Lászlónak a meghívást és
e kezdeményezés kitalálását,
amely hazai viszonylatban
szerintem mindenképp úttörőnek számít. Jó ötletnek
tartjuk, hogy ezekben a nehéz
időkben is van lehetősége egyegy zenekarnak formában
maradni, újabb formációknak
pedig remek bemutatkozási

lehetőség. Ami az online koncertet illeti, természetesen
furcsa volt közönség nélkül
játszani, igaz, a stáb ott volt,
de megoldottuk a helyzetet
pár üveg belga sörrel. Emlékezetes volt újra közösen zenélni, már nagyon hiányoztunk egymásnak.
– Úgy tudom, hogy új da
lok is születnek…
– Lassacskán készülnek,
ebben a műfajban nem kön�nyű saját szerzeményekkel
hitelesnek lenni. Képesek vagyunk rá, de most nem erre

koncentrálunk, inkább az újraindulásra. Természetesen
pár dalnak a váza felhangszerelve már megtalálható a
számítógépeinken, és közben
stúdióba is járunk.
– A vírushelyzetben
mennyire nehéz együtt tar
tani a csapatot?
– Próbákat egyelőre nem
tartunk, hogy vigyázzunk
egymásra ebben az időszakban, de megtaláltuk a módját,
hogy a zenekar tovább tudjon dolgozni. A stúdiózás eleve úgy működik, hogy mindig
csak két ember tartózkodik
ott egyszerre, így minimálisra
tudjuk szorítani a fertőzés veszélyét. A csapat amúgy egyben van, napi szinten online

formában és telefonon is tartjuk a kapcsolatot.
– 2021-től mit reméltek?
– Sajnos a tavalyi év a két
karantén miatt nagyon rövidre sikerült, összesen három megnyilvánulásra volt
csak lehetőségünk, a többi
mind elmaradt, pedig a zenekar történetében a legeredményesebb évet zárhattuk
volna. Terveink között szerepel a stúdióanyag befejezése,
amely lassan a célegyenesben van. Szerencsére írogatjuk már a zenekari naptárat,
több, megyén kívüli településről is érkeztek megkeresések
a nyárra. A tavaly beharangozott mérföldkő reméljük, még
idén megvalósul.

FOTÓ: MTI – MTVA – KASZNER NIKOLETT

A közelmúltban a Music & Jam – The Kitchen Session Live vendége volt a BluesHangers. Most új albumán dolgozik a zenekar.

A közelmúltban adták át a Petőfi Zenei Díjakat, a gálát idén
a közmédián keresztül kísérhette figyelemmel a közönség.
A szakmai díjak közül Az év gitárosa elismerést a soproni születésű Madarász Gábor kapta, akivel a közeljövőben egy hos�szabb anyagot is közlünk. „Madi” pályája során számos jelentős zenésszel dolgozott együtt, népszerű filmek betétdalai
köthetők munkásságához.
A díjátadó gálán tarolt a Bagossy Brother Company, hiszen Az
év zenekara mellett Az év videoklipje díját is bezsebelte, emellett A legjobb férfi előadónak választották Bagossy Norbertet
(felvételünkön).

A BLUESHANGERS: A soproni blues-zenekar 2014 novemberében
alakult, azóta számos emlékezetes koncertet adtak már a srácok.
A formáció főként a Chicago blues irányát követi.

NŐI SAROK – stílus, divat, praktikák

„A nyári alak télen készül”
MADARÁSZ RÉKA

Ha nem akarunk a bikiniszezon előtt pár héttel kétségbeesetten edzőhöz, dietetikushoz és/ vagy alakformáló szalonokba rohangálni, akkor érdemes
szem előtt tartanunk: „a nyári alak télen készül”.
Bár a konditermek és a szaunák zárva tartanak, a szép sziluettért otthon is rengeteget
tehetünk: házilag is feszesíthetjük a bőrünket, kezelhetjük a narancsbőrt, fokozhatjuk
a zsírégetést és a méregtelenítő folyamatokat. Nem kell
hozzá más, mint egy speciális
tekercselő fólia és egy, a drogériák többségében is kapható zsírégető, izzasztó hatású
krém, gél vagy olaj. A készítmény felvitele előtt radírozzuk

le a kezelni kívánt bőrfelületet (comb, fenék, csípő, derék,
has), ugyanis a hatóanyagok
könnyebben bejutnak a bőrbe
az elhalt hámsejtek eltávolítása után. A tekercselő fóliát tekerjük körbe először mindkét
lábunkon – a térdtől a combtő irányába haladva –, majd
folytassuk a hasunkon. A 30–
60 perces hatóidő alatt takarókba burkolva is izzadhatunk,
de mozgással még intenzívebbé tehetjük a hatást. A kezelést

hetente két-háromszor érde- ra is. Ha valaki nem változtat
mes megismételnünk.
az életmódján, sokkal lassab– Ahogy nincs két egyfor- ban fogja elérni a kívánt eredma ember, nincs két egyfor- ményt. Az sem mindegy, hogy
ma alkat sem
mióta van va– tudtuk meg „Ha valaki nem változtat lakinek súlyGrubichné Ani- az életmódján, sokkal
feleslege: mikótól, egy sop- lassabban fogja elérni a nél régebben
roni alakfor- kívánt eredményt.”
szedte fel a kimáló stúdió
lókat, annál netulajdonosától. – Személyre sza- hezebb tőlük megszabadulnia.
bott kezeléseket kínálunk a ven– Sokaknak fontos, hogy
dégeinknek, legyen szó súly-, kontroll alatt legyenek, és olyan
alak-, kritikuszóna- vagy kötő- miliőben, ahol nemcsak a testet
szöveti problémáról. Ingyenes szépítjük, hanem akarva-akaratés semmilyen kötelezettséggel lanul a lelket is ápoljuk – folynem járó konzultáció során ala- tatta a szakember. – Lényeges,
kítjuk ki a kezelési tervet.
hogy a vendég együttműködő
Anikó tapasztalatai alapján legyen, fogyasszon sok folyaa jó alak eléréséhez szükség dékot, és figyeljen oda a rendvan a megfelelő táplálkozás- szeres mozgásra is.
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