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Milliárdos kórházi fejlesztések

Idén ünnepli alapításának harmincadik évfordulóját a Fertő–Hanság Nemzeti Park. A munka nem állt meg a korlátozások ellenére sem, a kirándulók az arra kijelölt területeket, 
útvonalakat egyénileg látogathatják, az előre meghirdetett programok viszont eddig elmaradtak. FOTÓ: AKTÍV- ÉS ÖKOTURISZTIKAI FEJLESZTÉSI KÖZPONT

Fedezzük fel a nemzeti parkot! 

Haza, szeretet, hűség 

Érezhető forgalomnöve-
kedést hozott Sopron-
ban is a januárban in-
dított otthonfelújítási 
program. Ennek kereté-
ben a gyermeket neve-
lő családok akár három-
millió forint vissza nem 
térítendő támogatást is 
kaphatnak a kormánytól. 
Az általunk megkérde-
zett szakemberek szerint 
most megnőtt a keres-
let a drágább termékek 
iránt is.
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Sopron változatos és gazdag történelme sokakat érdekel – sorozatunkban a különbö-
ző városrészek kialakulásáról, elnevezéséről, érdekes históriáiról írunk. Ezúttal 
a bécsi városrész titkai tárulnak fel. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A Soproni Egyetem hallgatója, Kovács Petra Bianka tervez-
te a népszavazás centenáriumi évének logóját, fő arculati 
elemeit. A szimbólumokkal ellátott zászló most került ki 
az egyetemre is. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Megszépülő 
otthonok
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A divat 
csillogó 
világa
Az egyik legsikeresebb ma-
gyar modell, luxusmárkák 
arca: Ebergényi Réka Sop-
ronban nőtt fel, divatter-
vezőnek tanult. 21 évesen 
kezdte el a szakmát, csilla-
ga nagyon gyorsan ívelt fel-
felé. Most második gyer-
meke születésére készül.

Elkészült a családbarát szülészet is a Soproni Gyógyközpontban.

Zarándokok találkozóhelye
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P. HORVÁTH 
LÁSZLÓ

Jelentős 
fejlesz-
tések fe-

jeződtek be, illetve 
kezdődnek a nagyobb 
soproni hotelekben. 
Több milliárd forintból 
újulnak meg a város pa-
tinás és országszerte is 
ismert szállodái.
A kormány által életre hívott 
Kisfaludy-programnak kö-
szönhetően friss forrásokhoz 
juthatnak a hotelek. Az érin-
tett soproni szálláshelyek ve-
zetői pedig ki is használják a 
pályázati lehetőségeket.

A Pannonia Hotelt három 
ütemben tervezik felújíta-
ni. Dr. Szilágyi Pál ügyveze-
tő lapunknak elmondta: az 
átalakítás célja, hogy nagy-
fokú modernizálással fűsze-
rezve visszahozzák a klasszi-
kus, Monarchiabeli stílust. 
– Úgy véljük, az egyik kitöré-
si pont lehet a kulturális tu-
rizmus, egyre nő az igény az 
egy–háromnapos hétvégi, vá-
rosi pihenésekre – tette hoz-
zá. – Ennek pedig ideális hely-
színe a belváros, ahonnan 
kellemes sétával is elérhetők 
az éttermek, kulturális, mű-
vészeti helyszínek. Olyan mi-
nőségi szálloda szeretnénk 
lenni, mint Salzburgban a Ho-
tel Sacher.

A szálloda az 500 mil-
lió forintos beruházáshoz 
175 millió forint támogatást 
nyert. Ennek első ütemében 

felújítják a Várkerületre néző 
épületszárnyban a lakosztá-
lyokat, a szobákat, valamint a 
spa-részleget.

A Hotel Sopronban ugyan-
csak a Kisfaludy-programnak 
köszönhetően hajtottak vég-
re 400 millió forintos fejlesz-
tést. A munkálatokkal már ta-
valy végeztek, így az idei évre 
már csak kisebb átalakítások 
maradtak.

– Teljesen felújítottuk a kin-
ti medencét és a konferencia-
termet – közölte Szarjas Tí-
mea, a szálloda igazgatója. 
– Az elmúlt év szeptemberé-
ben véget ért beruházás so-

rán korszerűsítettük az egyik 
lakosztályt is. Most már min-
den adott a nyitáshoz. Az ed-
digi megkeresések alapján lát-
juk, hogy nemcsak mi, hanem 
a turisták is várják a korlátozá-
sok feloldását.

A Hotel Sziesztában ösz-
szesen 630 millió forint tá-
mogatással 1,8 milliárd forint 
összértékű beruházás va-
lósul meg.

– Idén tovább folytatódik 
a szálloda tavaly megkezdett 
teljes korszerűsítése – mond-
ta Tóth András, a Hotel Szi-
eszta üzemeltetési igazgatója. 
– A szobákat felújítjuk. Bővül 

és megújul az étterem és a 
wellnessrészleg. Itt egy szau-
navilágot alakítunk ki. A park-
ban lesz egy látványszínpad, 
de épül új játszótér is a gyere-
keknek, valamint kerti pihe-
nőházak a felnőtteknek. A két-
évesre tervezett beruházás 
közben is várjuk vendégeinket. 

A Hotel Lövérben sa-
ját forrásból végzik el az 

á l lagmegóvó mun ká kat. 
– A közel hatvan alkalmazot-
tunk két csapatot alkotva ta-
karít, illetve fest és átalakít 
– mondta Bartha György igaz-
gató. – Nagy eredménynek 
tartjuk, hogy egyben tarthat-
tuk a munkatársainkat, akik 
egy emberként várják, hogy 
visszatérhessenek dolgozni 
az eredeti szakmájukba.

Jó hír Sopronnak:  egyre nagyobb az igény a kulturális turizmus iránt

Korszerűsítenek a szállodák

A tervek szerint a Monarchia időszakát idéző szálloda lesz a Pannonia Hotelből. A felújításhoz 175 millió forint támogatást kaptak – 
tudtuk meg dr. Szilágyi Pál ügyvezetőtől. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Hamis a baba...
CZETIN ZOLTÁN  

Kisorsolták a hétvé-
gi játékon, félmillió fo-
rintot nyert, de ahhoz, 
hogy megkapja, fizes-
sen be 50 ezret! Ugye, 
gyanús a történet? 
Ugye, még véletlenül 
sem fizet? Jól teszi!

Idegent ne engedjen be a la-
kásába, ne adjon neki pénzt, 
olyan játékon, amin el sem in-
dult, pedig nem nyerhet. Pár 
unalomig ismételt alapsza-
bály, de mindegyik fontos. 

– A közelmúltban egy 
idős, magányosan élő sop-
roni hölgyhöz csöngetett be 
egy gyanús külsejű asszony 
– kezdte Babelláné Lukács 
Katalin, a Soproni Rendőrka-
pitányság őrnagya, kiemelt 
bűnmegelőzési főelőadó. 
– Azt mondta a néninek, hogy 
most érkezett egy orvosi kon-
ferenciáról, ahol a játékon 
a hölgy lett az egyik kisorsolt 
nyertes. 500 ezer forint ér-
tékű ágyneműkészlettel lesz 
gazdagabb, ezt át is veheti, 
csak az a gond, hogy ami ná-

la van, az 740 ezer forintot ér, 
így 240 ezret ki kellene fizet-
ni. A hölgy odaadta a pénzt, 
így gyakorlatilag 240 ezer fo-
rintért rásózott az asszony 
egy (pár ezer forintos) ágyne-
műkészletet. Csak akkor jött 
rá, hogy becsapták, amikor 
a szomszédjának elmesélte, 
hogy milyen szerencséje volt, 
de ő elmondta, hogy nála is 
járt az asszony, csak elküldte, 
mert csaló. 

Az őrnagy szerint nagyon 
fontos, hogy senki ne dőljön 
be a nyereményjátékos trükk-
nek. Olyan nincs, hogy egy-
szer csak valaki becsönget 
hozzánk, hogy pénzt hozott. 
A közüzemi szolgáltatók túl-
fizetés esetén hivatalos leve-
let küldenek, és általában jó-
váírják az összeget. Ha pedig 
nekünk kell fizetni a jövőbe-
ni nyereményért, akkor biz-
tosak lehetünk benne, hogy 
csalóval állunk szemben. Fon-
tos, hogy ilyenkor értesítsük 
a rendőrséget, igyekezzünk 
pontos személyleírást adni, 
ha autóval jött az illető, akkor 
a rendszámát írjuk fel, így se-
gíthetünk az újabb csalások 
megelőzésében. 

RENDŐRSÉGI  sorozat

PLUZSIK TAMÁS

Kétszáz évvel ezelőtt, 
1821 februárjában szü-
letett Kismartonban 
idősebb Storno Fe-
renc, a magyar historiz-
mus egyik legnagyobb 
munkásságú restaurá-
tora. Ő és az utódai a 
maga nemében párat-
lan magángyűjteményt 
hagytak ránk.

„Családom az olasz–svájci 
Tessin tartományban fekvő 
Solduno helységből szárma-
zik. Dédapám onnan ment az 
előző század elején Bécsbe, 
majd a bajorországi Lands-
hutba, ahol megtelepedett és 
városi kéményseprő lett.” Így 
kezdődik idősebb Storno Fe-
renc német nyelvű önéletraj-
zi írása, melyből egyebek mel-
lett azt is megtudhatjuk, hogy 
a fentebb említett dédapjá-
nak összesen 25(!) gyermeke 
született, 24 fiú és mindössze 
egy lány, akik közül azonban 
csak nyolcan élték meg a fel-
nőttkort. „Apám feleséget úgy 
talált magának, hogy bátyjá-
hoz utazván Mitrovitzba, el-
jutott Kismartonba, ahol is 

megismerkedett anyámmal, 
akivel össze is házasodtak 
az 1819. évben. Így jöttem én 
Kismartonban a világra, bár 
mégsem itt nőttem fel, mert 
szüleim abban az esztendő-
ben, amikor hároméves let-
tem, elhatározták, hogy visz-
szaköltöznek Bajorországba, 
hazai földre.” – folytatódik az 
1868-ra datált önéletírás.

Idősebb Storno Ferenc ko-
rán elvesztette az édesapját, 
a mostohaapja pedig nem tá-
mogatta ambícióit, hogy eset-
leg a művészetpártoló I. Lajos 
bajor király udvarában ké-
pezze tovább magát, a végcél 
pedig a híres müncheni mű-
vészeti akadémia lett volna. 
Mindezek helyett kitanulta a 
kéményseprő-mesterséget, 

majd miután édesanyját is el-
vesztette, „nehéz szívvel ván-
dorbotot fogott” a kezébe, és 
kisebb-nagyobb kitérőkkel 
eljutott szülővárosába, ahol 
már ismerősre nem talált, 
így hát azt tervezte, hogy Po-
zsonyon át Pestre megy. Ek-
kor történt az a regényes vé-
letlen, aminek köszönhető a 
Storno család sopronisága. 
Elhagyva Kismartont, egy 
vélhetőleg nagyothalló asz-
szonytól megkérdezte, hogy 
melyik út vezet Pressburg-
ba, vagyis Pozsonyba, de a nő 
Pressburg helyett Ödenburg-
ba, Sopronba irányította. 
„…és így Pozsony helyett Sop-
ronba vezetett utam, hogy az-
után végképp itt is maradjak.” 
1848 júniusában megnősült, 
és a kéményseprő-mesterség 
gyakorlása mellett elkezdő-
dött eseményekben és művé-
szi munkákban gazdag élete, 
melynek egyik kiemelkedő 
állomása volt a Szent Mihály-
templom felújítása. Fontos 
szerepe volt a régi városhá-
za lebontásakor a Sopron jel-
képének számító Tűztorony 
megóvásában, megmentésé-
ben is. Élete utolsó éveit be-
tegeskedve, Fő téri házának 
régiségei között töltötte, 86 
éves korában, 1907. január 29-
én halt meg.

Storno a művész kéményseprő

Idősebb Storno Ferenc regényes véletlennek köszönhetően ke-
rült Sopronba. FOTÓ: SOPRONI MÚZEUM

TÁMOGATÁS A HOTEL FAGUSNAK
A kisfaludyprogram.hu oldalon szereplő nyilvános adatok között 
szerepel, hogy a már évek óta zárva tartó Hotel Fagus felújításá-
ra a Kisfaludy-programból 2 milliárd forint támogatást nyert el az 
Adventor Hotel Kft. 

Szja-bevallás
Akinek még nincs ügyfél-
kapuja, az idén is kérheti 
a Nemzeti Adó- és Vámhi-
vataltól (NAV) szja-beval-
lási tervezetének postázá-
sát. Ehhez nem kell mást 
tennie, mint az adóazo-
nosító jelét és a születési 
dátumát tartalmazó kérel-
met SMS-ben vagy egyéb 
módon eljuttatnia a NAV-
hoz március 16-ig. A NAV 
idén is automatikusan el-
készíti azok szja-bevallá-
si tervezetét, akikről mun-
káltatói, kifizetői adattal 
rendelkezik: legyen mun-
kavállaló, őstermelő, áfa 
fizetésére kötelezett ma-
gánszemély vagy egyéni 
vállalkozó.

Egymást segítik  
a színészek
A soproni főállású színé-
szek a szakszervezet köz-
vetítésével anyagi segítsé-
get, támogatást nyújtanak 
a bevétel és munka nél-
kül maradt szabadúszó 
kollégáiknak – írta közle-
ményében Pataki András. 
A Pro Kultúra igazgatója a 
munkahelyek sikeres meg-
őrzése mellett a járvány-
helyzetben a legnagyobb 
értéknek a dolgozók, a 
társulat felelős közössé-
get alkotó erkölcsi erejét 
tartja. 

TIT-előadás 
Március 2-án, kedden 18 
órakor Králik Tibor, a Sop-
roni Szakképzési Centrum 
kancellára tart online elő-
adást A jó szakma a siker 
titka címmel. Közvetítés: 
stit .my.webex.com/
meet/stit. 

RÖVIDEN
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MUNKATÁRSUNKTÓL

Családbarát szülésze-
tet alakítottak ki, egy-
napos sebészetet hoz-
tak létre, új eszközöket 
vettek, modernizál-
ták a patológiát és a 
labort – csak pár pél-
da az elmúlt évekből. 
A Soproni Gyógyköz-
pontban 2017 és 2020 
között több mint egy-
milliárd forintot fordí-
tottak fejlesztésre.
– Az elnyert állami pályá-
zati forrásokból az intéz-
mény folytatta a korábban 
megkezdett fejlesztési prog-
ramját – tájékoztatta lapun-
kat dr. Molnár Sándor PhD, 
a kórház főigazgatója. – 2013 
és 2017 között csaknem 8 mil-
liárd forintos komplex prog-
ram valósult meg, amelynek 
legjelentősebb eleme a diag-
nosztikai központ megépítése 
volt. A fejlesztés ezután sem 
fejeződött be, 2017-től 2020-
ig újabb több mint egymilli-
árd forintból modernizáltunk 
több osztályt, valamint azok 
eszközparkját. 

A fejlesztés fontos eleme 
volt az egynapos sebészeti 

egység kialakítsa és eszkö-
zeinek bővítése. Tíz járóbe-
teg-szakrendelésre érkeztek 
a korai kórfelismerést segí-
tő, modern orvostechnoló-
giai berendezések. Ezeknek 
köszönhetően csökkent a 
kórházban töltött napok szá-
ma. A szülészet–nőgyógyá-
szatra, a kardiológiára, a ra-
diológiai osztályra is érkezett 
új ultrahang, de új műszere-
ket kapott a patológiai osz-
tály és a központi laborató-
rium is. Mintegy 200 millió 

forintos pályázati keretből 
valósult meg a gyógyközpont 
teljes higiénés rendszerének 
korszerűsítése, ennek része 
volt a dolgozók képzése is.

– Összhangban a kormány 
családvédelmi intézkedései-
vel, mintegy 145 millió forin-
tos pályázati támogatásból 
kezdődött meg a családbarát 
szülészet kialakítása – foly-
tatta dr. Molnár Sándor PhD. 
– Az első ütemben a koraszü-
lött részleget átköltöztettük 
az újszülött részleg helyére, 

így az édesanyáknak már 
nem kell külön épületben lá-
togatni kisbabáikat. Nyitott 
inkubátorokat, kékfénypó-
lyákat, új babaágyakat, ké-
nyelmi bútorokat, szoptatási 
kellékeket is beszereztünk. 
Megtörtént továbbá a gyer-
mekágyas részleg teljes inf-
rastrukturális és esztétikai 
felújítása, megújultak a vi-
zesblokkok és a betegszobák 
bútorai is. Kialakítottunk 
egy új újszülött részleget és 
egy étkezősarokkal ellátott 

társalgószobát, fejlesztettük 
a korai kötődést elősegítő ba-
ba–mama szolgáltatásokat 
is. A pályázat lehetővé tette a 
szülőszobák modernizálását, 
alternatív szülési eszközök 
beszerzését, valamint a mun-
katársak családbarát szemlé-
letű továbbképzését is.

Mintegy 21 millió fo-
rintból valósultak meg az 
1-es típusú diabétesszel élő 
gyermekek kezelését se-
gítő eszközbeszerzések. 
Speciális diagnosztikai és 

vércukorszint-ellenőrző mű-
szerek is érkeztek a kórházba, 
ezeket az 1-es típusú diabé-
tesszel élő gyermekek kezelé-
sénél használják. 

A fejlesztéseken túl mint-
egy 2,4 milliárd forint kor-
mányzati támogatásban ré-
szesült az elmúlt évben a 
Soproni Gyógyközpont. Eb-
ből az összegből a működési 
kiadásokat és a járványügyi 
védekezéssel kapcsolatos 
többletfeladatokat egyaránt 
finanszírozták.

Gyógyközpont:  modernizálták a teljes higiénés rendszert, egynapos sebészetet alakítottak ki  

Milliárdos kórházi fejlesztések

Nyitott inkubátorokat is kapott a kórház, az újszülötteket pedig új babaágyakban helyezik el – ezek babaöbölként is funkcionálnak, állítható a magasságuk.  
FOTÓK: SOPRONI GYÓGYKÖZPONT 

MUNKATÁRSUNKTÓL

Sopron változatos és gazdag történelme sokakat 
érdekel – sorozatunkban a különböző városré-
szek kialakulásáról, elnevezéséről, érdekes his-
tóriáiról írunk. Ezúttal a bécsi városrész titkai tá-
rulnak fel.

Ez a városrész inkább kisvá-
rosias jellegű, egyfajta kisipa-
ros negyed, szemben az előző 
héten bemutatott balfi külvá-
ros gazdaházaival. 

A városnegyed központi 
területe a szabálytalan alakú 
Sas tér. Valaha fontos közle-
kedési csomópontként mű-
ködött: itt találkozott a Bécs 
és Pozsony felé vezető út. Ne-
vét a 6-os szám alatt 1780-ban 
megnyílt Fekete Sas vendéglő-
ről kapta.

A Bécsi utca a térről egé-
szen az egykori Bécsi kapuig 
vezetett. Az utca meghatáro-
zó épülete a Szent János- vagy 
johannita templom. Az épület 
létrejöttének története szerint 
a tatárjárás keserű tapaszta-
latai és a határszéli viszonyok 
sarkallták IV. Bélát arra, hogy 
szerződést kössön a johanni-
ta lovagrenddel. A lovagok a 
váron kívül, a Bécs felé veze-
tő országút mentén emelték 
megerősített rendházukat és 

templomukat. Szolgálataikért 
a Bécsi kapunál szedett királyi 
vám kétharmadát kapták meg. 
A johanniták hozták létre az 
első ispotályt, továbbá hiteles-
helyet, mai elnevezéssel köz-
jegyzői irodát is működtettek. 

A városrész és a város 
egyik érdekessége a Bástya 
utcában látható kerti ház, az 
úgynevezett esernyős- vagy 
kínai kalapos ház. Ezen a te-
rületen Lackner Kristóf, Sop-
ron XVI–XVII. század fordu-
lóján élt polgármesterének 
kezdeményezésére a város 
gazdag polgárai kis kerti há-
zakat építettek. Ezek nagy ré-
sze a kuruc korban elpusz-
tult, mert a várfalon túlról 
könnyű volt rájuk tűzcsóvát 
dobni. Az egykori polgármes-
ter kezdeményezése aztán a 

18. században újraéledt. Ek-
kor épült a fertődi kínai pa-
vilon soproni utánzata (1800), 
amely mögött látható a külső 
városfal egy része. Az eser-
nyősháztól nem messze áll a 
Fehér vagy Mariazelli kereszt, 
amely az 1670-es években ké-
szült. Nevét szürkésfehér szí-
néről kapta, másik neve pe-
dig onnan származik, hogy 
ott gyülekeztek Mariazellbe, a 
híres stájer Mária-kegyhelyre 
igyekvő zarándokok. 

A Fövényverem (Sandgru-
be) a XVIII. századig egy ho-
mokverem volt, amelyet a 
Sas tér felé támfallal erősítet-
tek meg. 

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

Emlékek útján  – A bécsi városrészbe fontos kereskedelmi utak vezettek

Zarándokok találkozóhelye

A Sas tér valaha fontos közlekedési csomópont volt: itt találkozott a Bécs és Pozsony felé vezető út. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

KORONAVÍRUS  aktuális

Elkezdődött a konzultáció 
Az interneten lehet válaszolni a kormány nyitással kapcsolatos 
kérdéseire, a kérdőív a vakcinainfo.gov.hu oldalon érhető el. 

Az első kérdés a korlátozó intézkedések feloldására vonatko-
zik. A kormány arra is kíváncsi, hogy részesüljenek-e felmentés-
ben a korlátozások alól azok, akik védettségi igazolványt kapnak.

Elmondhatják a véleményüket az esti kijárási korlátozás enyhí-
téséről, a szállodák és az éttermek újranyitásáról, valamint arról, 
hogy ha a járványügyi helyzet megengedi, akkor újrainduljanak-e 
az uszodák, tornatermek, konditermek. A hatodik kérdés arra vo-
natkozik, hogy a védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek megen-
gedjék-e rendezvények látogatását. Végül pedig a határzárról le-
het véleményt mondani.

– Mindenkit biztatok, hogy éljen a véleménynyilvánítás lehe-
tőségével – fogalmazott Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget 
vezető miniszter azt mondta: március elsejéig dönteni kell a „ho-
gyan továbbról”. Szeretnék újraindítani az országot, és ennek ré-
sze lehet valamiféle nyitás, de ez nagy részben függ attól, hogy si-
kerül-e megfékezni a járvány harmadik hullámát, és attól is, hogy 
az emberek mit választanak a konzultációban felkínált reális le-
hetőségek közül.

Itt a harmadik hullám
– Az adatok alátámasztják, hogy elért bennünket a koronavírus-
járvány harmadik hulláma – jelentette ki Orbán Viktor a Kos-
suth Rádió műsorában. – Oltunk, megkezdődött a konzultáció 
az újraindítástól, de közben már mindenki szabadulna. Amelyik 
görbe gyorsabb lesz, az dönti el a sorsunkat. Ha minél többen 
jelentkeznek az oltásra, ha többen lesznek az oltottak, akkor 
nyerünk, ha a harmadik hullám nyer, akkor veszítünk. 

A kormányfő leszögezte: a magyar egészségügy kiváló, az 
orvosok világszínvonalúak, az ápolók jól képzettek és a kórhá-
zak is jók. Akár 20 ezer koronavírusos embernek is képesek len-
nének egyidőben ellátást nyújtani. 

– Húsvétig mindenkit be tudunk oltani, aki eddig regisztrált 
– hangsúlyozta ismételten Orbán Viktor. – Európai összevetés-
ben ma Magyarországon van a legtöbb, oltásra alkalmas vak-
cina az EU tagállamait illetően. Májusra 3,5 millióval több em-
bert fogunk beoltani, mint a többi uniós ország, mert nemcsak 
az uniós, brüsszeli vakcinabeszerzésre támaszkodunk, hanem 
saját forrásból is igyekszünk oltóanyaghoz jutni. 
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MADARÁSZ RÉKA

Egész életét örömteli 
munkálkodással töl-
tötte Alpek Lajosné 
Éva: tanított, panziót 
vezetett, cukrászdát 
nyitott, kertészke-
dett, közben pedig fel-
nevelt két gyereket. 
A Gyapjúszövők Alkotó 
Körének vezetője min-
denkiből előhozza a 
kreativitást.

Egy Tolna megyei kis faluban, 
Németkéren született Barta 
Éva. 22 évig tanított az Alapi 
Általános Iskolában, közben 
pedig megismerkedett későb-
bi férjével, a jó kedélyű helyi 
pékkel. Együtt látogatták meg 
Éva egyik unokatestvérét Sop-
ronban, és az asszonyka any-
nyira beleszeretett a város-
ba, hogy – a jól menő pékséget 
maguk mögött hagyva – ide-
költöztek. Mozgalmas 15 év 
következett: a Bécsi utcában 
vezettek egy panziót, ami hi-
hetetlen népszerűségnek ör-
vendett, majd Fertőrákoson is 
adtak ki szobákat. A Szentlé-
lek utcában nyitottak egy kis 
cukrászdát, ami valóságos ék-
kőnek számított. A gyümöl-
csös süteményeket maga Éva 
készítette. A két ház, a két gye-
rek, a kert a 84 gyümölcsfá-
val azonban egy idő után már 
túl soknak bizonyult, úgy-
hogy fokozatosan megváltak 

mindentől. A házaspár most 
a Híd utcában él egy gyönyö-
rű házban, melynek fényét 
Éva szebbnél szebb szőnyegei 
tovább emelik.

– Kapcsolatom a szövés-
sel 2001-ben kezdődött – me-
sélte Éva ragyogó szemekkel. 
– Amikor Sopronba kerül-
tünk, nem ismertem senkit, 

és szükségem volt a közössé-
gi életre. Egy hímzőkiállítá-
son találkoztam Roskó Mari-
kával, és elmentem közéjük. 
A Pedagógusok Soproni Mű-
velődési Házában mindenki a 
hagyományos erdélyi festékes 
szőnyegszövést tanulta. Miu-
tán az alapokat elsajátítottam, 
elkezdem kísérletezni, hiszen 
mindig is szerettem újítani.

Éva vásárolt magának egy 
gobelinszövőszéket, és – a 
szakköri szabályokat tartva 
– szinte mindent kipróbált 
rajta. 2015-ben vette először 
a bátorságot, és elvitte három 
szőnyegét a Hagyományok 

Házába zsűriztetni. Tehet-
ségét rögtön díjakkal jutal-
mazták, és két alkotását is 
kiállították az Élő Népművé-
szet országos népművészeti 
kiállításon. Ezután munká-
it számos elismeréssel tün-
tették ki.

– A szülői házban mást sem 
hallottam, csak zenét – foly-
tatta a tevékeny hölgy. – A kul-
túra iránti igényem hozott 
Sopronba. A muzsika életem 
meghatározó része maradt, 
főleg a klasszikus zenéért ra-
jongok. Dallamok iránti szere-
tetemet unokámnak, Eszter-
kének igyekszem átadni.

AJÁNLÓ:  Alpek Lajosnét a Gyapjúszövők Alkotó Körének egyik 
tagja, Némethné Veronika ajánlotta figyelmünkbe. Az ajánló sze-
rint példaértékű az a lelkesedés, amellyel Éva azon fáradozik, hogy 
ez az ősi tevékenység fennmaradjon, fejlődjön. „Szakmai hozzá-
értése mellett emberi hozzáállása, empatikus viselkedése is szí-
nesíti a szakkör tevékenységét.”

Alpek Lajosné miután megtanulta a hagyományos erdélyi festékes szőnyegszövést, elkezdett 
kísérletezni. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A Stagl-ház – Hátulsó utca 11.
A Hátulsó utca és a II. Rákóczi Ferenc utca sarkán 
áll ez az egyszerű, múltidéző parasztház, ponto-
sabban ikerház, melynek kapuján a közelmúlt-
ban egy darabig ott volt az ELADÓ tábla, aztán 
lekerült, és ezzel talán meg is pecsételődött az  
épület sorsa: nyilván új gazdára talált… A régi 
soproniak így hívták: a Stagl-ház. E sorok írója is 
emlékszik még arra, amikor a kapu előtt kis ho-
kedlin árulták a kertben termelt gyümölcsöket, 
zöldségeket a ház tulajdonosai, a Stagl nővérek: 
Mária, Erzsébet és Margit. A Thirring-féle topo-
gráfia szerint a ház 1734-ben már állt, de Stagl 
Mária annak idején egy visszaemlékezésben el-
mondta, hogy a családi hagyomány szerint há-
zuk 1560 táján épült az egykori Hindergasse és 
a Lange Zeile (a Hátulsó utca és a Hosszú sor, 
később II. Rákóczi Ferenc utca) sarkán, mint a 

várfalon kívül álló házak egyik előhírnöke. A 19. 
század második felében Stagl Mátyás a házban 
úgynevezett beálló kocsmát (Einkehrwirtshaus) 
üzemeltetett. A család hagyományosan szőlő-
műveléssel, borkészítéssel foglalkozott, a Há-
tulsó utcai házban néhány évtizeddel ezelőtt 
még megvoltak az ehhez szükséges eszközök 
is, így az a borsajtó, vagyis szőlőprés, melyen 
az 1721-es évszám volt olvasható. Az évszázadok 
folyamán az úttest feltöltődött, így az utcai szo-
bák ablakai már csak néhány arasznyira vannak 
az utcaszinttől, a pinceablakokat pedig már el is 
fedte a feltöltés. Körülbelül húsz évvel ezelőtt, 
amikor a városnak ezen a részén folyt a közmű-
felújítás, a kapu előtti munkagödörből két üres, 
római kori kőszarkofág került elő.
Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

LÁTTA MÁR? – épületek, szobrok, műemlékek A HÓNAP FOTÓJA  – pályázat

– ezzel a címmel folytatódik 
pályázatunk. Februárban is 
keressük a hónap fotóját! 
Egy jelentkező maximum ket-
tő színes, legalább 3000 pixel 
szélességű képpel nevezhet, 
a fényképeket jpg formátum-
ban várjuk. A beküldött fotók 
közül kiválasztjuk az általunk 
legjobbnak ítélt alkotást, 
amelyet a Soproni Téma már-
cius 3-i számában közlünk. 
Valamennyi nevező képét 
megtekinthetik a későbbiek-
ben honlapunkon, a  
www.sopronitema.hu-n. 
A fényképeket február 28-ig 
várjuk e-mailben a szerkesz-
toseg@sopronitema.hu 
e-mail-címre. 
FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: FILEP ISTVÁN

„Akinek nincs múltja, 
annak jövője sincs”

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Esztergomtól Máriagyűdig, 430 kilométeren ke-
resztül szeli át hazánkat a Magyar Zarándok-
út, melyet sikerrel teljesített két soproni barát-
nő. A zarándoklat – az El Caminóhoz hasonlóan 
– nemcsak élményeket és kihívást tartogat, de új 
életszemléletet is nyerhet általa a zarándok.
Még az ősszel határozott úgy 
két soproni asszony, hogy út-
nak indul Magyarország tá-
jain. Gyakorlott túrázókként 
ezúttal nem sportkihívást ke-
restek, sokkal inkább valami 
olyasmit, ami lelki–szellemi 
táplálékul is szolgálhat. Így 
esett a választásuk a Magyar 
Zarándokútra, mely 430 kilo-
méteren keresztül szeli át Ma-
gyarországot, érintve jelentős 
vallási kegyhelyeket és apró, 
eldugott falvak templomait.

– Engem régóta foglalkoz-
tat a magyarországi zarán-
doklat, már akkor felfigyeltem 
erre az útra, amikor 2011-ben 
átadták – mondta Hegedűsné 
Lévai Márta. – De akkor még 
aktív dolgozó voltam, se időm 
nem volt, sem az az igazi kész-
tetés nem volt meg bennem. 
Időközben aztán elmentem 
nyugdíjba, és akkor felerősö-
dött bennem az érzés, hogy 
véig szeretném járni. Terivel 
már több alkalommal túráz-
tunk együtt, sőt éppen egy 
mariazelli zarándoklaton 

ismerkedtünk meg. Azóta 
többször szóba került, hogy 
az El Caminót bejárnánk, de 
először hazai tájakon lenne jó 
zarándoklatot tenni.

– Nem túrázási élménye-
ket kerestünk, sokkal inkább 
olyan próbatételt, ami vala-
mi spirituális többletet is ad 
– vette át a szót Táp Lászlóné. 
Teri számára szintén nem is-
meretlen a sportos múlt, hi-
szen korábban sokat bicikli-
zett, túrázott, evezni is járt.

Testi, lelki, szellemi kihí-
vás a zarándoklat, melynek 
egyik fő célja, hogy az ember 
el tudjon szakadni a rohanó 
mindennapoktól. – Hihetet-
len élmény, a mai rohanó vi-
lágban mindenkinek meg kel-
lene tapasztalnia ezt az érzést 
– tette hozzá Teri. – Érdekes 
tapasztalat, hogy amikor se-
gítségre volt szükségünk az 
úton, azt mindig megkaptuk. 
A Szűzanya valószínűleg tény-
leg gondját viseli annak, aki 
segítséget kér tőle az út elején 
az esztergomi bazilikánál. 

430 kilométeres  
zarándokúton

A MAGYAR ZARÁNDOKÚT  hazai szent helyeket érintve, 430 ki-
lométeren keresztül, Esztergomból vezet Máriagyűdre. Kitérők-
kel együtt közel 600 kilométerre bővíthető a zarándoklat. Az út 
országhatártól országhatárig szeli át hazánkat. Keresztmetszetet 
ad Magyarországról, természeti és épített értékeinkről, az itt élők 
életéről. A Magyar Zarándokút egy keresztény szellemiségű út. 
A barátság, békesség, szeretet, elmélyülés és megnyugvás útja. 
Segít a testi, szellemi és lelki megújulásban. 

www.sopronitema.hu

Hétköznapi hős:  Alpek Lajosné 2001 óta foglalkozik szövéssel 

Az alkotás éltető öröme
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„A cél természetesen nem 
más, mint hogy az ország 
visszatérjen arra a növe-
kedési pályára, amelyen a 
járvány előtt járt. Persze 
van mire alapoznunk, hi-
szen a gazdaságvédelem 
sikeres volt.”

JEGYZET

Felszálló ágban
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Lezárult a gazdaságvédelem időszaka, s a fő 
figyelem immár az élet újranyitására irányul, 
hiszen a járvány előbb-utóbb elmúlik. A kor-
mány már kidolgozta a gazdaság-újraindítási 
akciótervet, amelynek egyes elemei már életbe 
is léptek. 

Érdemes, ha csak vázlatszerűen is áttekin-
tenünk az egyes lépéseket. Az április 1-jéig tar-
tó szakasz része a lakásépítési áfa 5 százalékra 

csökkentése, a lakás-
felújítási támogatás, 
a vállalkozások bér-
támogatása, a hitel-
moratórium, az or-
vosbéremelés, a 13. 
havi nyugdíj vissza-
építése, a 25 év alatti 
fiatalok (2022-től ér-
vényes) szja-mentes-
sége, valamint a kis-

vállalkozásoknak nyújtott 10 millió forintos 
kamatmentes kölcsön. Az akcióterv második ré-
szének középpontjában a felsőoktatás áll. Mint-
egy 1500 (de lehetséges, hogy 2000) milliárd fo-
rintot fordítunk az egyetemek fejlesztésére. 
Elkezdődik egy tízéves agrár- és vidékfejleszté-
si stratégia megvalósítása, s ezzel párhuzamo-
san kiemelt szerepet kap a zöldenergia, a kör-
forgásos gazdaság felépítése és a digitalizáció. 

A cél természetesen nem más, mint hogy az 
ország visszatérjen arra a növekedési pályá-
ra, amelyen a járvány előtt járt. Persze van mi-
re alapoznunk, hiszen a gazdaságvédelem si-
keres volt. Ennek kapcsán arról is érdemes 
szót ejtenünk, hogy a kormány válságkezelé-
sének a középpontjában a munkahelyek meg-
őrzése, az adók csökkentése, az emberek segí-
tése állt. Nemet mondtak a megszorításokra, 
az adóemelésekre, a családok ellehetetleníté-
sére, amire a baloldal épített. Hogy Magyar-
ország jól teljesített, az nem egy szubjektív ér-
zés. A tények bizonyítják, de ha ez sem elég, 
akkor tessék csak átolvasni, hogy mit is írtak 
a közelmúltban a hitelminősítők országunkról! 
A Standard & Poor’s (S&P) és a Fitch jelentésük-
ben ugyanis elismerik a magyar válságkezelés 
hatékonyságát, s bíznak a magyar gazdaság-
ban. (A befektetők is úgy látják, hogy érdemes 
Magyarországra jönni, hiszen szinte naponta 
halljuk, hogy újabb és újabb beruházások érkez-
nek.) A Standard & Poor’s várakozása szerint 
az idei hazai össztermék (GDP) 4,6 százalékkal 
növekszik, a Fitch Ratings előrejelzése pedig 4,9 
százalék. Azt azért nem árt tudni, hogy a hitel-
minősítők általában szigorúak, s inkább alábe-
csülik a várt teljesítményt, mint ami a valóság-
ban aztán lenni szokott. Erre Magyarország 
esetében is többször volt példa. 

A lényeg azonban, hogy a tavalyi válság mi-
atti visszaesés után újból növekedési pályára 
állt a gazdaság, s folytatódhat az ország mo-
dernizálása és felzárkóztatása, a családok ki-
emelt támogatása.

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni embe-
rek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat a jövőben is tartjuk, 
sőt szélesíteni kívánjuk újabb és újabb olvasóink megismerte-
tésével. Ezért olyan embereket keresünk, akik szűkebb–tágabb 
környezetükben valamiért kiérdemelték a körülöttük élők sze-
retetét, 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!

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Érezhető forgalomnö-
vekedést hozott Sop-
ronban is az otthonfel-
újítási program. Ennek 
keretében a gyermeket 
nevelő családok akár 
hárommillió forint visz-
sza nem térítendő tá-
mogatást is kaphatnak 
a kormánytól.
A gyermekeket nevelő csalá-
dok idén január elseje és 2022. 
december 31. között az ottho-
nuk felújítására vissza nem 
térítendő támogatást vehet-
nek igénybe.

– A családom életében a le-
hető legjobbkor jött a kormány 
új otthonfelújítási programja 
– mondta a Soproni Témának 
Ocskai Bence. – A feleségem 
várandós, már csak a gyer-
mekünk megszületése miatt 
is terveztük a hetven négyzet-
méteres lakásunk teljes átala-
kítást. Sok munka vár ránk, 
jelenleg az alapanyagokat sze-
rezzük be, aztán pedig jöhet-
nek a kivitelezők. Szeretnénk 
minél jobban kihasználni ezt 
a lehetőséget, amelynek vég-
eredményeként szebb és jobb 
lesz az otthonunk.

– Tavaly decemberben, il-
letve idén év elején inkább 
csak érdeklődtek a vásárlók, 
februárban azonban jelen-
tősen megnőtt a forgalmunk 
– számolt be tapasztalatairól 
Sándor Éva, az egyik soproni 

építőanyag-kereskedéssel 
foglalkozó cég áruházveze-
tője. – Érezhető mindez ab-
ból is, hogy egyre többen 
kérnek tételes, áfás számlát. 
Egyes vevőink azt mondták: 
a programnak köszönhetően 
a trendibb, de drágább esz-
közöket, építőanyagokat is 
megvásárolhatják.

Az állami támogatás össze-
ge a lakás felújítására fordított 
költségek legfeljebb fele lehet, 
azonban nem haladhatja meg 
a hárommillió forintot. Fon-
tos szabály, hogy a kincstár ál-
tal kiutalt összegben a vállal-
kozási díj és az anyagköltség 
ötven–ötven százalékban osz-
lik meg. Azt, hogy mit is jelent 
mindez a mindennapokban, 
három példával mutatják be 
az államkincstár honlapján. 

Az első esetben a felújítás 
teljes költsége hatmillió fo-
rint, ebből az anyagköltség 4,5, 
a munkadíj pedig 1,5 millió fo-
rint. Így a kifizethető támoga-
tás eléri a maximumot, azaz 
a 3 millió forintot. Egy másik 
eshetőség szerint 5 millió fo-
rintot tesz ki a felújítás, eb-
ből az építőanyagokra 4 milli-
ót költöttünk, míg a munkadíj 
1 millió forint volt. Az 50–50 
százalékos szabály miatt a tá-
mogatás maximum 2 millió 

forint. A legrosszabbul pél-
dánk harmadik esetében jár-
hatunk. A felújítási költség 
egymillió forint, amely meg-
egyezik anyagköltséggel. Mi-
vel az összes munkálatot sa-
ját magunk végeztük el, így a 
munkadíj nulla forint. Azaz így 
támogatást sem kaphatunk.

Érdemes tehát előzetesen 
érdeklődni a feltételekről. 
Hasznos információk érhe-
tők el a www.allamkincstar.
gov.hu internetes oldalon.

KEDVEZMÉNYES HITEL IS IGÉNYELHETŐ
A kormány gondolt azokra a családokra is, ahol nem áll rendelke-
zésre egy összegben a hatmillió forint. A támogatást ugyanis utó-
lag, a benyújtott számlák alapján fizeti ki az Államkincstár. Lehe-
tőség van kedvezményes kamatozású hitel felvételére. A kölcsönt 
tízéves futamidőre folyósítják a pénzintézetek, így a szükséges el-
bírálást is ők végzik el.

Megnőtt a forgalom az építőipari kiskereskedelemben. Az általunk megkérdezett szakemberek 
szerint az emberek most a drágább alapanyagokat is keresik. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Támogatás felújításra  – fellendülés az építőiparban

Megszépülő otthonok

GOTTLIEB BORBÁLA
Teljesen jó iránynak tartom 
a kormány családtámogatási 
politikáját. Nekem is van ket-
tő fiam, és egy négyéves uno-
kám. A gyermekeim szeret-
nének saját lakásba költözni. 
Már az is nagy segítség lesz 
számukra, ha a felújítás ösz-
szegének felét az állam kifi-
zetni. Így a fennmaradó ösz-
szegből további hasznos 
dolgokat vásárolhatnak.

HANTOS CSABA
Hallottam már a kormány ott-
honfelújítási kezdeményezé-
séről, ami szerint a gyereke-
ket nevelő szülők összesen 
hárommillió forintos támo-
gatást kaphatnak. Ez a lehe-
tőség engem még nem érint, 
most az a legfontosabb szá-
momra, hogy márciustól mun-
kába állhatok. Igaz, a program 
jövő év végéig tart, addig pe-
dig bármi megtörténhet...

RÁCZ SZILVIA
Jelenleg lakásvárlás előtt ál-
lunk. Amint ezt megtörtént, 
akkor az esetleges felújítás, 
átalakítás során nagy segít-
séget jelenthet számunkra is 
ez a támogatási lehetőség. 
Úgy vélem, minden, a csalá-
doknak adott plusz forrás jó 
helyre kerül, hiszen így a fi-
ataloknak nem mindent kell 
önerőből megoldaniuk a fel-
újítás során. 

Mi a véleménye az otthonteremtési programról?
MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

Sopron Card: 2021-re meghosszabbítva
– Év végéig díjmentesen meghosszabbítjuk a Sopron 
Card érvényességét minden kártyatulajdonos szá-
mára, aki korábban kiváltotta azt, de a járványhely-
zet miatt nem tudta igénybe venni a meglévő szol-
gáltatásokat és kedvezményeket – közölte dr. Farkas 
Ciprián polgármester a facebook-oldalán. Hozzátet-
te: a város emellett – a tavalyi évhez hasonlóan – az 
éves TDM-tagdíjak befizetését is elengedi. Ezzel is 

segítve a turisztikai szektor szereplőit. Reméljük, 
hogy a 2019-ben elindult, nagy népszerűségnek ör-
vendő Sopron Card is hozzájárul majd a helyi gazda-
sági élet újraindításához.

A már meghosszabbított érvényességű kártyával 
kapcsolatos teendőkről a Szent György utcában lévő 
Tourinform Irodában lehet érdeklődni. Az elérhető-
ségek a www.soproncard.hu oldalon találhatók meg.

BELLA FERENCNÉ
Hallottam és olvastam is erről 
a támogatási formáról. Nyug-
díjasként ebben az esetben 
már nem én vagyok a célcso-
port. Tudom, a fiataloknak is 
jól jön minden egyes plusz fo-
rint, hiszen így több pénz jut-
hat például az otthonok fel-
újítására, kicsinosítására. Ez 
a lehetőség két évig tart, így 
kiszámíthatóbb is, hogy mi-
kor állnak neki a munkának.

Terjesztési reklamáció: 
+3620/368-2027



2021. február 24.6 Soproni Téma 10. évfolyam Zöld Sopron

BENKE ÉVA

Idén ünnepli alapításának harmincadik évfordu-
lóját a Fertő–Hanság Nemzeti Park. A munka nem 
állt meg a korlátozások ellenére sem, a kirándu-
lók az arra kijelölt területeket, útvonalakat egyé-
nileg látogathatják. 

A tavasz egyértelmű jele, ami-
kor nyílni kezd a tőzike. – Az 
idén a fagyok miatt ez febru-
ár végére tolódott – mondta a 
Soproni Témának Babos Atti-
la, a nemzeti park ökoturiszti-
kai osztályvezetője. – A virág-
zás alakulásáról, valamint a 
tanösvény látogatásának sza-
bályairól naprakész informá-
ciókkal szolgálunk a nemze-
ti park facebook-oldalán és a 
honlapunkon is.

Babos Attila beszámolt ar-
ról is, hogy a kormányrende-
let értelmében a Fertő–Han-
ság Nemzeti Park Igazgatóság 
bemutatóhelyei, szálláshe-
lyei tavaly novembertől zárva 

vannak, de a munka egyálta-
lán nem állt meg, csupán na-
pi rutinná vált az online plat-
formokon történő egyeztetés, 
megbeszélés és tapasztalat-
csere. Az előre meghirdetett 
szakvezetések, programok, 
mint például a madárles azon-
ban sajnos elmaradnak. 

– A nemzeti park szaba-
don látogatható tanösvényei 
egyénileg és családoknak to-
vábbra is felkereshetőek, hi-
szen információgazdag táb-
láink segítségével önállóan 
is felfedezhetőek – tette hoz-
zá az osztályvezető. – Min-
denki megtalálja a kedvé-
re valót, akár a legrövidebb 

(1 kilométeres) csáfordjános-
fai Tőzike Tanösvényünkről, 
akár a lényegesen hosszabb 
(18 kilométeres) Szigetközi 
Ökoturisztikai Bemutató Út-
vonalról legyen szó. A tanös-
vények fontos előnye, hogy 
zsúfolt helyszínek helyett a 
ritkán látogatott, de ugyanúgy 
elkápráztató helyszínekre is 
elkalauzolják a látogatókat. 

A szakemberek a sza-
badban történő kirándulá-
sok alkalmával arra kérik a 
látogatókat, hogy fokozot-
tan figyeljenek egymásra, és 
tartsák be a járványügyi elő-
írásokat, továbbá törekedje-
nek a természeti értékek vé-
delmére is.

Az aktuális kormányren-
delet értelmében a bemutató-
helyek és látogatóközpontok 
sem látogathatók, így a lász-
lómajori látogatóközpont be-
mutatómajorsága és kiállítása 
is zárva tart, de az ajándék-
boltja továbbra is nyitva van. 

Itt a nemzeti park saját ter-
mékei mellett nemzeti parki 
termékvédjegyes termékek is 
vásárolhatók.

– 2021 különleges év a Fer-
tő–Hanság Nemzeti Park éle-
tében, ugyanis idén ünnepel-
jük az alapítás 30. évfordulóját 
– hangsúlyozta Babos Attila. 
– A jubileumi esztendőben 
kiemelt rendezvényekkel, 
újabb programhelyekkel és 
-típusokkal szeretnénk várni 
a nemzeti parkba látogatókat. 
Természetesen látogatóink 
és munkatársaink biztonsá-
ga a legfontosabb, így ennek 
függvényében biztosat a je-
len körülmények között nem 
tudunk mondani, bízunk a 
mielőbbi pozitív fordulatban. 
Ha a helyzet engedi, a tavaszi 
időszakban játszóházzal egy-
bekötött kézművesvásárokat 
szervezünk, emellett hétvé-
gente gyalogos és e-kerékpá-
ros programjainkra is várjuk 
majd a túrázni vágyókat.

Egyéni túrák:  fedezzük fel a Fertő–Hanság Nemzeti Parkot!

A tavasz hírnökei 

Idén a fagyok miatt előreláthatólag február végén borul teljesen virágba a Csáfordjánosfa határában lévő a Tőzike Tanösvény.  
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM – GODA ISTVÁN

MADARÁSZ RÉKA

Egyesek környezetvé-
delmi, mások érzelmi 
megfontolásból dön-
tenek úgy, hogy régi, 
esetleg nagymamájuk-
tól örökölt bútoraik-
tól nem válnak meg, 
hanem újjávarázsol-
ják azokat.

Szedlákné Eidler Éva elein-
te vintage stílusú díszpárná-
kat varrt. Innen jött az ötlet, 
hogy hozzájuk illő bútorokat 
is készíthetne. Egy garázsból 
átalakított helyiségben kezd-
te a tevékenységet, de néhány 
év alatt megvalósulni látszik 
az álma: egy saját bemutató-
terem műhellyel.

– Hatalmas élmény lát-
ni, hogy egy régi darabból mi 
mindent ki lehet hozni – me-
sélte Éva. – Szívvel-lélekkel 
csinálom, amit csinálok, és 
amikor elkészül, úgy örülök 
neki, mint az, aki kapja.

Azoknak, akik saját hasz-
nálatra szeretnének bútoro-
kat felújítani, és nincs külön 
erre kialakított terük, Éva azt 

javasolja, hogy körültekintően 
vásároljanak, csak szerkeze-
tileg ép, minimális munkával 
felújítható darabokat szerez-
zenek be, a kreatívabbak vi-
szont a rosszabb állapotúakkal 
is kísérletezhetnek. Amennyi-
ben lehetséges, a szakember 
az eredeti fogantyúkat hasz-
nálja, mivel fontosnak tartja 
az értékmegőrzést. A festékek 
közül szinte már mindent ki-
próbált, többek között a házi 
krétafestéket is. Előnye, hogy 

nagyon olcsó, mivel csak latex 
falfesték, gipsz és víz kell hoz-
zá, viszont több réteg festéket 
kíván a bútor. A szakember 
azt ajánlja, mindenki kísérle-
tezzen minél több fajta festék-
kel, hogy rátaláljon arra, ami-
vel könnyen tud dolgozni. Ő 
maga véletlenszerűen keverte 
ki azt az egyedi, smaragdzöld 
árnyalatot, ami ma a megren-
delői kedvence.

– Rengeteg jegyzetet, köny-
vet végigolvastam, YouTube-

videót megnéztem, hogy fej-
lesszem a technikáimat 
– folytatta Éva, aki több sop-
roni üzlet berendezésében 
is közreműködött. – A bútor-
felújításból ugyan nem fogok 
meggazdagodni, de az, hogy 
a munkám a hobbim, nekem 
felér még egy fizetéssel.

Éva sokáig ragaszkodott 
a vintage stílushoz, de egyre 
többen kérnek tőle régi retró 
bútorokból art deco stílusban 
átalakított darabokat is. 

Kreatív bútorfelújítás

– Hatalmas élmény látni, hogy egy régi darabból mi mindent ki lehet hozni – nyilatkozta la-
punknak Szedlákné Eidler Éva.

Mennyit bír a kuka?
Az ember mindig elmosolyodik, majd 
azonnal tesz egy hajító mozdulatot a 
szemetes felé, mikor a leghétközna-
pibb eszközök mellé – mint egy asztali lámpa vagy egy kerék-
pár – 20 oldalas használati útmutatót nyomnak a kezébe. Va-
lószínűleg nem lenne ez másként akkor sem, ha a kukák mellé 
küldenénk egy füzetet, igaz? Pedig egyáltalán nem mindegy, 
hogyan használja a kukáját. Ígérjük, mi letudjuk röviden a leg-
fontosabb szabályokat!
Kommunális hulladék a kommunális kukába!
A kommunális kukába értelemszerűen a háztartásban keletke-
ző olyan kommunális hulladékot dobhat, amely nem veszélyez-
teti a gyűjtést végzők testi épségét (például: maró, fröccsenő 
hulladék), és nem rongálja az edény fizikai állapotát (például: 
műanyag kuka esetén forró hamu, esetleg beszoruló nagydara-
bos tárgy, fagyveszélyes időben nedves hulladék).
Mennyi az annyi? 
A kommunális kukában elhelyezhető hulladék mennyiségére 
két szabály vonatkozik. Az egyik az űrméret szerinti felső határ 
(ezt az év elején az első negyedéves számlával együtt kiküldött, 
a kukára kötelezően kiragasztandó edényazonosító matrica is 
jelöli), amelyet könnyedén betarthat: csupán arra kell odafi-
gyelnie, hogy a kuka fedele mindig lehajtható legyen. A túl-
rakott edények esetében a perem feletti hulladékot a gyűjtést 
végzők leveszik, majd az ürítés után visszahelyezik a kukába. 

A másik fontos előírás a hulladékgyűjtő edények gyártó ál-
tal meghatározott teherbírása. Természetesen a kukákat ürítők 
nem mérleggel járnak házról házra, de a napi szinten megemelt 
1200–1500 kuka azért ad annyi rutint, hogy azonnal észreveszik 
a komolyabb különbségeket.

Néhány dekás eltérésre persze ők sem fognak szúrós szem-
mel nézni. Viszont, ha rendszeresen 5–10 kilogrammal túl-
rakja edényét, azt idővel még a legstrapabíróbb, szabványos 
kuka is megsínyli, hiszen hamarabb öregszik el, sérül meg, hi-
ába készül jó minőségű, rugalmas műanyagból. 

Ha nehezebb a kuka, vagy gyakran nem lehet lecsukni a fe-
delét, az STKH munkatársai matricát ragasztanak rá, ezzel hív-
ják fel a figyelmet a szabályok betartására. A többlet kommuná-
lis hulladék elhelyezésére STKH emblémával ellátott zsákokat 
vásárolhat, amelynek ára a hulladékkezelés költségeit fedezi. 
A kukák mellé kihelyezett, jelölt zsákokat külön bejelentés nél-
kül, ürítési napokon az ingatlanok elől szállítják el. Más zsák-
ban kihelyezett hulladékot viszont nem szállítanak el.

KUKAHÍRADÓ

Konzultáció az állatvédelemről
– Már kétszázezren mondták el a véleményüket a kormány ál-
tal az állatvédelem és a felelős állattartás témakörében indí-
tott online felmérésben – mondta Nyitrai Zsolt. A miniszterel-
nöki megbízott arra buzdít mindenkit, hogy március 7-ig töltse 
ki a kérdőívet, hiszen kevesebb mint három perc alatt lehet vá-
laszolni a felmérés 13 kérdésére. Szerinte azért is megéri részt 
venni ebben a párbeszédben, mert a kormány a jövőben fontos 
döntéseket és szabályozásokat kíván hozni ezen a területen, és 
ehhez mindenképpen fontos a polgárok véleménye.

A magyarok többek között az állatvédő szervezetek tá-
mogatásáról, a kóbor kutyák befogadásáról, a pirotechnikai 
szabályokról és az állatkínzással kapcsolatos büntetésekről 
is kifejthetik a véleményüket. Ezek a témák egyaránt érintik 
a társállatok és a gazdasági haszonállatok helyzetét is.

Az allatvedelem.kormany.hu internetes oldalon tölthe-
tik ki a kérdőívet. 

Gyarapszik a túzokállomány
Az idei felmérés is alátámasztotta, hogy sikeresek a túzokvé-
delmi programok, a Kárpát-medencei és azon belül a hazai ál-
lomány is tovább növekedett. Hazánkban a nagytestű madarak 
főként a Fertő–Hanság Nemzeti Parkban, a Mosoni-síkon, a Du-
na–Tisza közén és Kelet-Magyarországon élnek.
A túzokok költése szempontjából sikeres év volt 2020. A tavaszi 
száraz időszakban a mélyebb fekvésű, ilyenkor kevésbé inten-
zíven művelt területeken nem voltak veszélyeztetve a fészekal-
jak, és a legtöbb fióka már kikelt, mire megérkeztek a nagyobb 
esőzések. A túzok a hazai természetvédelem emblematikus fa-
ja, hazánkban körülbelül 1600 ilyen madár él. Természetvédel-
mi értéke egymillió forint. 

ZÖLD HÍREK
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KÖVES ANDREA

A Lehár család nemcsak páratlanul tehetséges 
zenészeket adott a hazának, hanem egy ismert 
katonát is Lehár Antal személyében. Az elveihez 
végsőkig hű tiszt 145 éve született Sopronban.

Harminc rendezvényből álló 
sorozattal idézik fel Lehár An-
tal alakját és tetteit az őt tiszte-
lő utódok, az események közt 
konferencia, emlékkönyv-be-
mutató és emlékbélyeg-kiállí-
tás is szerepel, valamint több 
helyszínen, köztük Sopronban 
is emléktábla-avatás.

– A Lehár család nemcsak 
a neves zeneszerzőre: Lehár 
Ferencre volt büszke, hanem 
testévére: báró Lehár Antalra 
is. Az idei évet az ő emlékének 
szenteljük – emelte ki Fülöp 
András hadszíntérkutató, a 
Szent György Lovagrend tagja 
és a Grádics Egyesület elnöke. 
– A rendezvénysorozat a száz 
évvel ezelőtti soproni népsza-
vazás előtt is tiszteleg, hiszen 
Lehár Antal tevékenysége is 
összefüggött a történelmi je-
lentőségű eseménnyel. 

Lehár Antal Sopronban ne-
velkedett, atyai indíttatásra 
kezdett katonai tanulmányok-
ba Bécsben. Az első világhá-
borúban a 83. gyalogezred-
nél őrnagyi rangban szolgált, 
később beosztották a 13. nép-
felkelő gyalogezredbe, ahol 
kiérdemelte a katonai Mária 
Terézia-rend lovagkeresztjét, 

s vele együtt az osztrák bárói 
címet. A háború végére már 
ezredesi rendfokozattal bírt, 
és megkapta a Tiszti Arany 
Vitézségi Érmet is, amit csak 
a leghősiesebb katonák érde-
melhettek ki. Ő volt az egyet-
len a Monarchia szárazföldi 
hadseregében, aki a háború 
utolsó hónapjaiban a két ma-
gas kitüntetést együtt visel-
hette zubbonyán. A Magyar 
Tanácsköztársaság kikiáltása 
után Ausztriába távozott, ahol 
a bécsi Antibolsevista Comité 
megbízásából különítménye-
ket szervezett. Később azzal 
bízták meg, hogy Vasból, Za-
lából és Győr–Moson–Sopron 
megyéből toborzott katonák-
kal hozza létre az úgynevezett 
szombathelyi hadosztályt, ez-
zel megakadályozva az oszt-
rák területi igények érvénye-
sítését. Csapatai az uralkodó, 
IV. Károly oldalán vettek részt 
1921 októberében a budaör-
si csatában, azonban a király 
második visszatérési kísérle-
te is kudarcba fulladt. A puccs 
résztvevőire hadbíróság várt, 
ami elől Lehár Ausztriába me-
nekült, ahol 86 éves korában, 
1962-ben hunyt el.

Emléktáblát kap 
Lehár Antal?

Lehár Antal Sopronban nevelkedett, atyai indíttatásra válasz-
totta a katonai pályát.

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Egy egyetemi hall-
gató, Kovács Pet-
ra Bianka tervezte a 
népszavazás cente-
náriumi évének logó-
ját, fő arculati eleme-
it. A grafikushallgató 
elmondta lapunknak, 
hogy mit is jelképeznek 
az egyes szimbólumok.
Barcza Attila, Sopron és tér-
sége országgyűlési képvise-
lője, valamint dr. Farkas Cip-
rián polgármester sorra járja 
a Sopron környéki települé-
seket, valamint a város köz-
intézményeit, hogy átadja a 
1921-es népszavazás emléké-
re készült zászlókat. Az el-
múlt héten szerdán a Soproni 
Egyetemen jártak. Mint arról 
lapunkban beszámoltunk (Az 
emlékév szimbolikája, Sopro-
ni Téma, 2020. december 22.), 
Kovács Petra Bianka, az Alkal-
mazott Művészeti Intézet har-
madéves tervezőgrafikus-hall-
gatója készítette a népszavazás 
centenáriumi évének szimbo-
likáját. Az idei év eseményei-
nek jelmondata: „Haza, szere-
tet, hűség – Sopron 100”.

– A munka tavaly szep-
temberben kezdődött, a 

feladatunk az volt, hogy ké-
szítsük el az emlékév arcu-
lati tervét – mondta lapunk-
nak Kovács Petra Bianka. 
– A munka során folyamato-
san konzultáltunk Lenkei Ba-
lázs intézetigazgatóval, vala-
mint több tanárunkkal. Végül 
az öt pályamű közül az én ter-
vemet választották ki. Aztán a 
városvezetés több módosítást 
is javasolt, ezeket beépítve ké-
szült el a végleges arculat.

Kovács Petra Bianka szólt 
a Sopron 100-ban megjele-
nő szimbólumok jelentéséről 
is. A 1-esben látható a Tűzto-
rony, a háttérben pedig a Sop-
roni-hegység mögött bukkan 
fel a Nap éltető sugara. Az első 
nullában jelenik meg a törté-
nelmi Sopron, amely a művé-
szetek, az egyetem, valamint 
a szabadság városa is. A má-
sodik nullában kapott helyet, 
hogy Sopron szívesen várja a 

vendégeket, s egyúttal meg-
jelent a bor, amely az elmúlt 
évszázadokban egybeforrt a 
várossal.

Az Ajkán élő Petrának ez 
volt az első jelentősebb mun-
kája, amellyel ilyen szép sikert 
ért el. Most a legfontosabb, 
hogy befejezze a diploma-
munkáját, egy gyógynövény-
teás dobozt. Ezzel pedig sze-
retne indulni a Hungaropack 
csomagolási versenyén is.

Kovács Petra Bianka  tervezte a centenáriumi év grafikáját

Haza, szeretet, hűség 

Kovács Petra Bianka, a Soproni Egyetem grafikushallgatója a jubileumi 100-as szám jegyeiben 
szimbolikusan bemutatta városunk múltját és jelenét is.

1991
Lövér Kupa
A fallabdázók Sopronban kezd-
ték meg a szezont a hétvégén. 
A Sportcentrumban megrende-
zett 11. Lövér Kupán a papírfor-
ma volt az úr, a Kontrax csapa-
táé lett a kupa. Az USC végzett 
a második helyen, a házigazdák 
első csapata pedig a bronzér-
met szerezte meg. 

Czibula Miklós, a soproni 
Sportcentrum igazgatója, aki-
nek Miklós fia a magyar fallab-
da-válogatott keretének tagja, 
a versenyt követően elmond-
ta, hogy a Sportcentrum veze-
tősége a sportágnak minden 
támogatást megad, hisz ezen 
a versenyen is kiderült, hogy 
rendkívül népszerű a fallabda. 
(Magyar Nemzet)

Misszionárius  
szemléletű 
természetvédelem
„Az a típusú hivataloskodás, 
ami eddig volt a magyar termé-
szetvédelemben, tőlem telje-
sen idegen. A múltban renge-
teg területet védtek papíron, 
de a valóságban nem történt 
semmi. Különböző elvtársak 

tovább vadásztak, mások to-
vább vágták az erdőt, min-
denki azt csinált, amit akart, 
mindenkinek annyi joga volt, 
amilyen magas pozícióban ép-
pen ült. Ma már ezt tovább 
nem lehet csinálni. A haté-
konyság csak úgy növelhető, 
ha a jog behatol mindenütt a 
természetvédelem területé-
re. Ez az egyik fontos dolog, 
a másik pedig, hogy az egész 
szakma egy kicsit misszioná-
rius szellemű, idealista embe-
rekből álljon. Ahogy a katoli-
kus papot is fölkelthetik éjjel 
fél kettőkor, hogy utolsó ke-
netet adjon, úgy a természet-
védőnek sincsen se szombat-
ja, se vasárnapja. Egyetlen 
feladata van, hogy a rábízott 
értékeket, életközösségeket 
mindenképpen megőrizze.” 
Dr. Kárpáti László, a Nyugat-
dunántúli Természetvédelmi 
Igazgatóság megbízott igaz-
gatója ezekkel a mondatok-
kal mutatkozott be a hétvégén 
Sopronban az igazgatóság te-
rületén dolgozó természetvé-
dőknek. Az Erdészeti és Faipari 
Egyetem adjunktusa a termé-
szetvédelmi ellenzékből került 
az év elején felállított igazga-
tóság élére. (Kisalföld) 

1971
A legudvariasabb eladók
A Győr–Sopron megyei Iparcikk-
kiskereskedelmi Vállalat dolgo-
zói a X. pártkongresszus tisz-
teletére versenyt szerveztek „a 
vállalat legudvariasabb, szak-
mailag legfelkészültebb dolgo-
zója” cím elnyeréséért. A ver-
senyt a napokban értékelte a 
vállalat vezetősége. Sopronban 
Kisréti Ignácné, a Lenin körút 43. 
szám alatti villamossági bolt el-
adója nyerte el az első díjat, a 
második és a harmadik helyen 
Knábel József és Papp Györgyné 
végzett. „A vállalat kiváló tanu-
lója” címet a soproni Pandur Éva 
érdemelte ki. (Kisalföld) 

1946
Betiltották  
a Soproni Újságot
A belügyminiszter a Sopronban 
Komlós Géza felelős szerkesz-
tésében és kiadásában meg-
jelenő „Soproni Újság” című 
napilap további megjelenését 
30 (harminc) napra megtiltot-
ta, mert a lap az ország biz-
tonsági érdekét, jó hírét sértő 

és belső rendjét veszélyezte-
tő közleményt tartalmazott. 
(Rendőrségi Közlöny)

Márciusban kezdődik 
az oktatás
A Péch Antal Bánya-, Kohó- 
és Mélyfúróipari Középisko-
la (Sopron, Széchenyi-tér 15.) 
közhírré teszi, hogy az új tan-
év 1946. évi március hó első 
napjaiban kezdődik meg Sop-
ronban, az Evangélikus Gimná-
ziumban. Azok a tanulók, akik 
1944 szeptemberében Nagybá-
nyán beiratkoztak, újabb be-
iratkozás nélkül folytathatják 
tanulmányaikat, mind a bá-
nyászati, mind a kohászati ta-
gozaton. A régi tankönyvek és 
jegyzetkönyvek továbbra is 
használhatóak. Tankönyvekről 
és jegyzetekről a tanulók gon-
doskodjanak. Sopronban inter-
nátusi elhelyezés nem lehet-
séges, legfeljebb 15–20 tanuló 
részére biztosítható. Ajánla-
tos, hogy több tanuló nevében 
egy-két tanuló korábban utaz-
zon Sopronba, lakás és ellátás 
biztosítása végett. Ebéd a nép-
konyhán valószínűleg kapható 
lesz. (Magyar Közlöny)
Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

275 ÉVVEL EZELŐTT,  1746. február 15-én született Kismar-
tonban (Eisenstadt) Szaitz Leó Antal szervita rendi szerzetes, 
szakíró, hitvitázó. Egerben hunyt el 1792. július 30-án.

185 ÉVVEL EZELŐTT,  1836. február 12-én született Sopron-
ban Kugler Pál Ferenc szobrász, Kugler Henrik cukrász és Kugler 
Mihály mérnök testvére. Bécsben hunyt el 1875. április 11-én.

100 ÉVVEL EZELŐTT,  1921. február 15-én Gratz Gusztáv kül-
ügyminiszter vezetésével kormányküldöttség érkezett Bécsbe, 
hogy Nyugat-Magyarország helyzetéről tárgyaljon.

75 ÉVVEL EZELŐTT,  1946. február 15-én hunyt el Sopron-
ban Schármár Károly építész. Sopronban született 1877. már-
cius 16-án.

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

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző



2021. február 24.8 Soproni Téma 10. évfolyam Sport

MOLNÁR ZOLTÁN

Egy bő héthetes felkészülés után vasárnap folyta-
tódik a 2020/21-es idény a férfi NB III-as labdarú-
gó-bajnokságban. A téli felkészülésről, valamint 
a tavaszi rajtról Weitner Ádám, a csapat vezető-
edzője nyilatkozott. 

Egy hosszú téli felkészülésen 
van túl az SC Sopron NB III-
as csapata. A játékosok ezalatt 
az idő alatt a tervezett öt fel-
készülési mérkőzésből négyet 

le is tudtak játszani – 1 győze-
lem, 2 döntetlen és 1 vereség 
volt a végeredmény.

– A körülményekhez al-
kalmazkodva, a legjobb 

tudásunk szerint végeztük 
el a kitűzött feladatokat. A já-
tékosok jól dolgoztak, elége-
dett voltam velük a felkészü-
lés alatt – kezdte Weitner 
Ádám. – Az edzőmérkőzések 
lényege a gyakorlás volt, ami-
ket elképzeltem, azt a csapat 
maximálisan végrehajtotta. 
A majdnem 3 hónapos szü-
net alatt a fiúkat elsősorban 
fizikálisan szerettünk vol-
na rendbe rakni. Akik végig 
tudták csinálni a felkészülési 

időszakot, ők kirobbanó for-
mában vannak jelenleg.

A 20 csapatos bajnokság-
ban a szezon első felében 
már 21 mérkőzést lejátszot-
tak a csapatok, így a tavaszra 
17 összecsapás maradt még. 
A nyitófordulóban rögtön egy 
nehéz ellenfél vár a srácokra, 
ugyanis a tabella 3. helyén ál-
ló Lipót Pékség SE együttesé-
hez látogatnak vasárnap 14 
órakor. A Győr–Moson–Sop-
ron megyei csapattal az ősz 

folyamán 1–1-es döntetlent 
játszottak. A lipótiak jelen-
leg 5 ponttal állnak a sopro-
niak előtt a tabellán. – Egyik 
fő célunk a tavaszi szezonra, 
hogy a játékosok még dinami-
kusabban fejlődjenek egyéni-
leg és csapatszinten is – zárta 
Weitner Ádám. – A keretün-
ket döntőben fiatal játékosok 
alkotják, ezt figyelembe kell 
vennünk, viszont az eredmé-
nyesség ugyanúgy nagyon 
fontos számunkra. 

SC Sopron:  hétvégén kezdődik az NB III-as tavaszi szezon

Jól sikerült a felkészülés 

A Lipót ellen ősszel 1–1-es döntetlent játszott a Sopron, most ellenük kezdi a tavaszi fordulót. Weitner Ádám vezetőedző bizakodó. FOTÓK: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

Kosárlabda
Február 26., péntek  
19 óra, Krasznai Ferenc 
Sportcsarnok
SMAFC  
– Vásárhelyi Kosársuli

Március 3., szerda  
17 óra, Novomatic-aréna
Sportdarázs-SMAFC  
– VASAS Akadémia II.

Március 3., szerda  
18 óra, Novomatic-aréna
Sopron KC – OSE Lions

Labdarúgás
Február 27., szombat 
15 óra, Anger réti 
sporttelep
SFAC 1900  
– Jánossomorjai SE

LELÁTÓ

MUNKATÁRSUNKTÓL

Hosszú kihagyás után 
ismét játszhat az SKC 
mérkőzésein Supo-
la Zoltán. A 191 centi-
méter magas hátvéd 
augusztus óta szinte 
folyamatosan sérülé-
sekkel bajlódott.

– Először a jobb lábamon az 
Achilles-ín gyulladt be, folya-
dék is volt benne, ezt kezelni 
kellett – mondta idei kálváriá-
járól a 33 éves kosaras. – Kicsit 
talán túl korán tértem vissza 
ebből a sérülésemből, csak 
egy meccsen tudtam játsza-
ni, utána az Achilles-em mel-
lett egy izom szakadt be, ezért 
ismét kiestem a játékból. De-
cemberben elkezdtem kosa-
razni, azonban január elején 
egy edzésen lerántottak, ami-
nek következtében magam 
alá fordult a bal bokám. Nem 
akartam elhinni, hogy megint 
csak a maródiak listájára ke-
rültem. Borzasztó frusztráló 
volt, hogy úgy telt el a szezon 
jelentős része, hogy szinte alig 
játszottam bajnokin.

Supola Zoltán január vé-
géig nem tudta terhelni a bal 
lábát. Visszatérni a bravúros, 
Paks elleni győzelem alkal-
mával tudott, igaz, elmondá-
sa szerint még messze nincs 
100 százalékos állapotban.

– Az idei szezonban már 
az is öröm, hogy egyáltalán 
pályára tudtam lépni – foly-
tatta a hátvéd. – Azért is saj-
náltam, hogy nem tudtam 
segíteni a csapatot, mert de-
cemberben kiváló szériában 
voltunk, a Falcót is le tudtuk 
győzni. Utána kis törés állt be 
a csapat játékában, amiben 

nyilván szerepe volt az irá-
nyítónk, Antonio Jackson tá-
vozásának is. Az 1-es poszton 
szereplő kosaras az egész csa-
pat játékát nagyon befolyásol-
ja, ezért természetes volt, 
hogy kisebb hullámvölgybe 
kerültünk, hiszen akkor még 
alig ismertük az új játékszer-
vezőt, Jon Elmore-t. A Paks 

elleni győzelem viszont bizta-
tó a jövőre nézve.

Supola Zoltán szerint re-
ális esélye van a csapatnak a 
nyolc közé kerülésre. Ehhez 
arra van szükség, hogy ha-
zai pályán még a rangadókat 
is megnyerjék, a Kecskemét 
ellen pedig idegenben kelle-
ne győzni.

A Paks elleni győzelem  biztató a jövőre nézve

Ismét játékban Supi

Supola Zoltán (j2) bízik benne, hogy mostantól folyamatosan játszani tud. FOTÓ: NÉMETH PÉTER 

MUNKATÁRSUNKTÓL

Igyekezett maximálisan ki-
használni a válogatott mér-
kőzések miatti szünetet a 
Sopron KC. Kostas Flevara-
kis vezetőedző elmondta: el-
sősorban a védekezésükön 
dolgoztak. A szakember sze-
rint alapvető fontosságú, 
hogy soproni játékosok tá-
madásban megtalálják a csa-
pat számára legelőnyösebb 
szituációkat.

– A szünet előtti progra-
munk nagyon nehéz volt, kü-
lönösen egy ilyen szezonban, 
mint az idei – kezdte Kostas 
Flevarakis. – Sok mérkő-
zésen kellett a kulcsjáté-
kosaink nélkül játszani, 
vagy úgy kellett pályára 
lépniük, hogy nem voltak 
teljesen egészségesek. Rá-
adásul két új kosarast is be 
kellett építenünk a csapat-
ba. Sok problémával küzdöt-
tünk és küzdünk, de a fiúknak 
most maximális koncentráci-
óval és energiával kell edzeni-
ük és játszaniuk. Jelenleg Ba-
gó Martin és Fazekas Csaba 
sérült, reméljük, felépülnek, 
mire az alapszakasz utolsó 6 
mérkőzésére kerül sor. 

A vezetőedző szerint a rá-
játszásba kerülés nagy do-
log lenne a csapatnak. Hisz-
nek abban hogy sikerülhet, 
de egy ilyen szezonban, ahol 
a pandémia, a sérülések, 
egyéb problémák szinte a 
semmiből jöttek és jönnek, 
csak a következő edzésre és 

mérkőzésre lehet koncentrál-
ni. Ez a meccs pedig a KTE el-
leni rangadó lesz szombaton.

– A Kecskemét erős hazai 
pályán, de mi is megmutattuk 
már, hogy teljes kerettel nagy 
győzelmeket is képesek va-
gyunk elérni – tette hozzá az 
SKC vezetőedzője. – Tapasz-
talt és régóta együtt játszó ko-
sárlabdázóik vannak, de ne-
künk is megvannak a saját 
erősségeink. Különösen érté-
kes lenne egy győzelem.

SKC: kihasználták  
a bajnoki szünetet

Kostas Flevarakis vezetőedző 
szerint a legjobb 8 közé jutás 
szempontjából nagyon fontos 
lesz a szombati, Kecskemét 
elleni mérkőzés.

Kosár Eb-n  
a válogatott
Kétszer is legyőzte Ausztriát, 
ezzel Eb-résztvevő a magyar 
férfi kosárlabda-válogatott. 
Az együttes első mérkőzésén 
kikapott Szlovénia ellen, majd 
következett a dupla osztrák 
siker. A negyedik, Ukrajna el-
leni összecsapás lapzártánk 
után ért véget. A selejtezőt 
Kijevben, „buborékban” tar-
tották. A 2022-es kosárlabda 
Eb-nek Csehország, Georgia 
(Grúzia), Olaszország és Né-
metország ad otthont.
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RÁZÓ LÁSZLÓ

Címvédőként utaz-
hat Budapestre a Kil-
lik László Magyar Kupa 
nyolcasdöntőjére a Sop-
ron Basket női kosárlab-
dacsapata. Gáspár Dávid 
együttese először szer-
da este lép pályára. 

Mint ismeretes, a 2019/2020-
as szezonban a Magyar Kupa 
volt az egyetlen sorozat, ame-
lyet hivatalosan is befejeztek, 
és amely a Sopron Basket el-
sőségével ért véget. Gáspár 
Dávid együttese a szerda esti 
negyeddöntőben lép pályára 
először Budapesten, a Gabá-
nyi László Sportcsarnokban.

– A Ludovika FCSM Csa-
ta lesz az első ellenfelünk, 
Sopronban nagy különbsé-
gű győzelmet arattunk felet-
te, ugyanakkor biztos vagyok 
benne, hogy a kupa negyed-
döntőben jobban játszanak 
majd – mondta Laczka Miklós, 
a Sopron Basket másodedzője. 
– Érdekesség, hogy – ameny-
nyiben papírforma-eredmé-
nyek születnek – épp azokkal 
az együttesekkel játszunk az 
elődöntőben és reményeink 
szerint a fináléban, akikkel 
bajnoki mérkőzéseken is ta-
lálkoztunk az elmúlt hetek-
ben. A Szekszárd és a Győr is 
nagyon komoly játékerőt kép-
viselő csapat, maximális kon-
centrációt igényel, ha győzni 
szeretnénk ellenük.

A tréner szerint külön 
nem készülnek a Magyar Ku-
pa nyolcasdöntőjére. A csapa-
tok ismerik egymás játékát, 
egy-egy taktikai húzás okoz-
hat meglepetést a mérkőzé-
seken, ugyanakkor mindenki 

tudja, hogy az aktuális ellen-
felétől mire számíthat.

– Természetesen jó lenne 
kupagyőztesként hazaérkez-
ni Budapestről, ugyanakkor 
egyelőre nem tekintünk ennyi-
re előre – tette hozzá Laczka 
Miklós. – Kizárólag a követke-
ző mérkőzésre koncentrálunk, 
ez pedig a kupa nyolcas finá-
léjában az FCSM Csata elleni 
negyeddöntő. Az elvárásunk 
mindig az saját magunkkal 
szemben, hogy az adott mér-
kőzésen a lehető legjobban 

játsszunk, a legtöbbet hozzuk 
ki a csapatból. Ha ezt sikerül 
megvalósítani, jó esélyekkel 
léphetünk pályára a Magyar 
Kupa összecsapásokon is.

KETTŐBŐL KETTŐ! 
Két rangadó megnyerésével 
készült a Magyar Kupa nyol-
casdöntőjére a Sopron Bas-
ket. Gáspár Dávid tanítványai 
Szekszárdon és Győrben is 
győzni tudtak.

Szekszárdon csak az el-
ső negyedben volt izgalmas 

a mérkőzés, utána nagy ira-
mot diktálva faképnél hagy-
ta ellenfelét a soproni csapat. 
A Szekszárd a harmadik ne-
gyedben mindössze 3 pon-
tot tudott dobni, a vége pe-
dig kiütés lett. Az eredmény: 
KSC Szekszárd – Sopron Bas-
ket: 49–74.

Szombaton már sokkal ne-
hezebb dolga volt Fegyverne-
kyéknek: a megyei rivális Győr 
otthonában léptek pályára. 
Igazi rangadó volt a mérkő-
zés, egyik csapat sem tudott 

komolyabb előnyt szerezni, 
a hajrában is felváltva vezet-
tek. Nagy szerepe volt ebben 
a korábbi soproni játékosnak, 
Dubei Debórának, aki 6 kí-
sérletből 4 triplát helyezett el 
a meccs során a soproni gyű-
rűben. A soproni csapatból 
Williams mellett ezúttal Jele-
na Brooks mutatott elképesz-
tő formát. Nagy izgalmakat 
hozott a hajrá, amelyet a ven-
dégek bírtak jobban, a vég-
eredmény: UNI Győr Mély-Út 
– Sopron Basket: 79–85.

– A Szekszárd ellen kon-
centráltan játszottunk, kemé-
nyen védekeztünk, a harma-
dik negyedben így el is dőlt a 
találkozó – összegzett Gáspár 
Dávid vezetőedző. – Ugyanezt 
nem mondhatom el a Győr el-
leni teljesítményünkről. Nem 
voltunk elég élesek, többször 
visszaengedtük ellenfelünket, 
amikor nagyobb előnyt sze-
reztünk. Apróságokon múlt a 
győzelmünk, ellenfelünknek 
is szeretnék gratulálni a kivá-
ló játékukhoz!

A Sopron Basket  továbbra is őrzi veretlenségét a hazai bajnokságban

Bizakodva várják a Magyar Kupát

A Sopron Basket a Szekszárd és a Győr otthonában (felvételünkön) is győzni tudott, ezekkel a sikerekkel hangolt a szerdán kezdődő Magyar Kupa nyolcasdöntőjére.
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KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK

MUNKATÁRSUNKTÓL

A tervek szerint április 12-én 
indul a kispályás amatőr lab-
darúgó-bajnokság városunk-
ban – a versenykiírás már meg 
is jelent a szervező Sopron Vá-
rosi Szabadidősport Szövet-
ség facebook-oldalán. A neve-
zési határidő március 8., hétfő 
17 óra. A nevezés díja csapa-
tonként 35 ezer forint, a se-
nior bajnokság részvételi díja 
pedig 20 ezer forint. A mér-
kőzéseket a korábbi éveknek 
megfelelően a Halász Miklós 
Sporttelepen, valamint a tó-
parton tartják. Az időpontok 
is változatlanok: hétfő, szer-
da, péntek, csütörtökönként 
pedig a seniorok lépnek pályá-
ra. Az átigazolási időszak áp-
rilis 12-ig tart.

Az első- és a másodosz-
tályban 16–16 csapat szere-
pel. Az, hogy mennyi csapat 
játszik majd a harmadosz-
tályban, még nem tudha-
tó, ugyanis az újonnan neve-
zett együttesek itt kezdik a 
pontvadászatot. Így a pontos 
adatok a nevezési idő letel-
te után derülnek ki, miként 

az is, hogy megszervezzék-e 
a negyedik osztályt. Fontos, 
idén ezúttal csak tavaszi sze-
zon lesz, amely végén bajno-
kot is hirdetnek. Ősztől már 

visszatér a szokásos rendszer: 
a 2021/2022-es bajnoki szezon 
őszi fordulójának első mecs-
csét várhatóan augusztus 30-
án rendezik.

A szabadidősport szövet-
ség tervei szerint a SÜH-ku-
pát június 26-án rendezik, a 
XXXIV. Soproni Sör Kupa au-
gusztus 20–21-én lesz.

Kispályás foci: még lehet nevezni

Tavasszal is a Halász Miklós Sporttelepen (felvételünkön), valamint a tóparton játsszák a kispá-
lyás labdarúgó-mérkőzéseket. FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!

Az irónia azért 
működik, mert 
a személyiség 
kettéválik, és az 
egyik a másik-
ra reflektál, ami 
az identitáste-
remtés legfőbb 
eszköze.”
Rátz Zsuzsa  
magyar író, újságíró

MOTTÓ

Állítsátok  meg 
Terézanyut!
Rácz Zsuzsa első regénye 
2002-ben jelent meg, ki-
robbanó sikerét jelzi, hogy 
2004-ben film is készült 
belőle. 2010-ben az évti-
zed kedvenc regénye lett a 
szórakoztató irodalom ka-
tegóriában. A könyv fősze-
replője Kéki Kata, a tipikus 
magyar szingli, aki az iga-
zit keresi – férfiban és hi-
vatásban is.

KÖNYVAJÁNLÓ

Tanítsunk Magyar országért!
A tavaszi félévben is folytatódik a Tanítsunk Magyarországért! program. A cél, 
hogy segítsenek a kistelepüléseken élő, 14 éven aluli gyerekeknek a pályavá-
lasztásban, továbbtanulásban. A diákokat rendszeresen korrepetálják, külön-
böző helyszínekre kirándulásokat, túrákat szerveznek nekik. 

A Tanítsunk Magyarországért! programot 2018-ban indították útjára, hogy 
a munka- és továbbtanulási lehetőségektől távoli településeken élő fiatalok-
nak nyolcadik osztályban ne jelentsen nehézséget az iskolaváltás, az azzal já-
ró rendszeres utazás és a beilleszkedés. 

MADARÁSZ RÉKA

Mindenféle előkép-
zettség nélkül kapta 
meg a Valahol Európá-
ban című musical egyik 
főszerepét Hegedüs 
Csanád. A berzsenyis 
fiú azóta több darab-
ban is játszott, mosta-
nában pedig fotózással 
tölti a szabadidejét.
Emlékezetes nap volt Csa-
nád számára 2019. február 13. 
A szüleivel fél óra késéssel ér-
kezett meg a Valahol Európá-
ban castingjára, és megvár-
ta, míg sorra kerül a nyolcvan 
egynéhány jelölt után. Végül 
is megérte, mivel ő kapta meg 
Csóró szerepét.

– A kiírás szerint egy ver-
set és egy dalt kellett volna 
előadnom, viszont a végére 
már egy dallal is megelége-
dett a bizottság – mesélte a 
vidám fiú. – Alapítótagja va-
gyok a Kalimba Gospel nevű 
gyermekkórusnak, viszont 
színészi tapasztalataim ad-
dig még egyáltalán nem vol-
tak. A próbák alatt mindig 
rettenetesen elfáradtunk, en-
nek ellenére minden percet 
élveztem. A legnagyobb él-
mény a „darabtemetés” volt a 
barlangszínházban.

A fiú ezután egy tanter-
mi drámában, A muter meg 
a dzsinnekben alakította a 
főszereplő, Kiss Andris kép-
zeletbeli barátját, Sárkány 
Dragonicsot. Ez azért volt em-
lékezetes, mert egy kilencéves 
gyerek fantáziájában bármi 
megtörténhet, úgyhogy Csa-
nád bátran mókázhatott a di-
ákok előtt – Soprontól Győrig. 
Volt még egy kevésbé kreatív 
szerepe is A víg özvegy máso-
dik felvonásában, ahol három 

percen át néma csendben kel-
lett ülnie. Addig is, amíg nem 
adódik lehetősége ismét szín-
padra állni, Csanád új hob-
bi után nézett: egy egyhetes 
táborban kedvet kapott a fo-
tózáshoz. Mivel a humoros 
fiatalember még csak nyol-
cadikos, félve kérdeztük a jö-
vőjéről, ő azonban határozott 
elképzelésekkel rendelkezik.

– A fotózás azért köt le, 
mert nagy öröm meglátni a 
világban a szépet – folytatta 

Csanád. – A színészet varázsa 
pedig abban rejlik, hogy öt-
száz ember tapsol, miközben 
az ember meghajol a fényben. 
Az is érdekelt mindig, hogy mi 
történik a kulisszák mögött: 
mit csinál az ügyelő, a súgó, a 
hang- és a fénytechnikus. Szí-
vem szerint mindenképp va-
lamilyen színházhoz kapcso-
lódó hivatást választanék.

Zárásképpen pedig Csanád 
fontosnak tartotta magáról el-
mondani: nem jó tanuló.

Egy táborban kapott kedvet  a fotózáshoz a nyolcadikos fiú

Csanádot vonzza a színpad

A Valahol Európában című darabban Csóró szerepét játszotta Hegedüs Csanád.

Bővülni fog a Szent Orsolya 
Római Katolikus Gimnázi-
um, Általános Iskola, Óvo-
da és Kollégium épületháló-
zata: az iskola felügyeletébe, 
illetve a Győri Egyházmegye 
tulajdonába kerül a Soproni 
Egyetem eddig is használatá-
ban lévő, egykori AMI épülete 

–  jelentette be dr. Veres And-
rás megyéspüspök. Az isko-
la tervei szerint az alsó tago-
zat marad a továbbiakban is a 
Deák téri épületben, melyben 
a szükséges felújítások – vi-
zesblokkok, konyha rendbe-
tétele, modernizálása – a nyá-
ri szünetben megtörténnek. 

Az intézmény bővítése ez-
után sem áll meg: dr. Veres 
András közölte, hogy mivel 
nagy igény mutatkozik a böl-
csődei ellátás bővítése iránt, 
az eg yházmeg ye döntése 
alapján a Halász utcai volt ár-
vaházban épül ki a katolikus 
bölcsőde.

Új épületekkel bővül  
az Orsolya-iskola

2023: Új 
érettségi 
feltételek
Megújulnak az érettségi ál-
talános vizsgakövetelményei 
2023-tól: még nagyobb szere-
pe lehet a vizsgákon a tanu-
lói kreativitásnak, probléma-
megoldó-készségnek – adta 
hírül az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma. 

Az általános vizsgaköve-
telmények (a vizsgák célja, 
formája, időtartama, számon-
kérési formái) továbbra is az 
érettségi vizsgaszabályzatról 
szóló kormányrendeletben je-
lennek meg. A részletes vizs-
gakövetelmények pedig ta-
vasszal, további egyeztetések 
után tárcadokumentumként 
lesznek elérhetők a minisztéri-
um, illetve az Oktatási Hivatal 
honlapján. A módosított sza-
bályok felmenő rendszerben 
lépnek életbe, a 2023/2024-
es tanév őszi vizsgaidőszaká-
ig az eddigi követelmények 
szerint zajlanak majd az érett-
ségik, a módosításnak tehát 
semmilyen hatása nem lesz az 
idei vizsgákra. A rendeletmó-
dosítás részeként a kormány 
az Oktatási Hivatalt jelölte ki 
a jelnyelvoktatói névjegyzé-
ket vezető hatóságként, vala-
mint módosulnak a tankönyvi 
eljárásokkal kapcsolatos ha-
táridők. (mti)

Terjesztési reklamáció: 
+3620/368-2027
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A fejünkbe is belepiszkálhat
Szerintem nem vagyok egyedül azzal az érzéssel, hogy a leg-
kevésbé olyan betegséget szeretnék, ami a fejembe (is) bele-
piszkál. Nos, rossz hír (és érdekes módon nem túl gyakran ke-
rül szóba), hogy a Covid-fertőzés egyike az ilyen bajoknak. Az 
oly gyakori íz-, illetve szagvesztés a betegség akut időszakában 
és az azt követő hónapokban sem ritka (csaknem minden har-
madik embernél megjelenő!), a szorongásos vagy hangulati za-
var oka éppen ez. Vagyis a Covid belepiszkál az agyunkba (is). 
Ez a legmeghatározóbb oka annak, hogy én (is) „oltáspárti” 
voltam és vagyok. Nagyon nem mindegy, hogy megkockázta-
tom-e ezt az idegrendszeri érintettséget (is), vagy elviselem 
az oltás okozta esetleges kisebb-nagyobb átmeneti kellemet-
lenségeket. 

Nagyon örülök, hogy nálam az oltás – aggódáson kívül 
– semmi zavaró érzést, panaszt nem okozott. 

Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket március 3-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sopron 
Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a Rubikon páneurópai piknikkel foglalkozó 
különszámát sorsoljuk ki, melyet a szerencsés nyertes – a járványhelyzet elmúltával – a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sop-
ron, Liszt Ferenc u. 1.).
Február 10-i rejtvényünk megfejtése: „A legszebb hozomány a boldog gyerekkor”. Szerencsés megfejtőnk: Varga 
Alfrédné, Sopron, Frankenburg út.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Február 24. – március 2. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig 
este 8 órától reggel 8 óráig tart.

Február 24.,  
szerda 

Király gyógyszertár  
Várkerület 114. 99/508–242

Február 25., 
csütörtök 

Korona gyógyszertár  
Várkerület 73. 99/505–865

Február 26.,  
péntek 

Lövér gyógyszertár  
Béke u. 4. 99/508–614

Február 27., 
szombat 

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

Február 28., 
vasárnap 

Oroszlán gyógyszertár  
Várkerület 29. 99/524–005

Március 1.,  
hétfő 

Segítő Mária gyógyszertár 
Béke u. 13. 99/523–232

Március 2.,  
kedd 

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

Iparos tradíciók folytatója
SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK  – Nagy egyéniségek nyomában

PLUZSIK TAMÁS

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

zedékek óta itt élnek, és azok is, akik elszakadtak 
Soprontól.
Németh Péter a Széchenyi-gim-
náziumban érettségizett, majd 
édesapja nyomdokába lépve 
az Állami Felsőépítő Iparisko-
la jogutódjában, az Ybl Mik-
lós Építőipari Műszaki Főisko-
la magasépítési szakán szerzett 
okleveles üzemmérnöki dip-
lomát. A Győr Megyei Állami 
Építőipari Vállalatnál kezdte 
szakmai pályafutását, majd a 
Soproni Postaigazgatóság Ma-
gasépítési Üzeménél építésve-

zetőként dolgozott. 1988 óta 
egy tetőfedéssel és kereskede-
lemmel foglakozó vállalkozás 
ügyvezetője, aranykoszorús te-
tőfedőmester. Kiváló sportem-
berként finn-dingi hajóosztály-
ban sokszoros Fertő-bajnok és 
Építők-kupa-győztes volt.

– A 19. század végén, a 20. 
század elején Süttörön sok ipa-
ros élt, elsősorban kőművesek, 
asztalosok és ácsok – kezdte 
Németh Péter. – Apai felmenő-

im is innen, az egykoron önál-
ló, ma Fertődhöz tartozó köz-
ségből származnak. Németh 
Jenő nagyapám ácsmester 
volt, egyik kiemelkedő munká-
ja az 1943-ban felszentelt ku-
rucdombi Szent István-temp-
lom tetőszerkezete. Édesapám 
követte a családi tradíciót, Bu-
dapesten elvégezte az Állami 
Felsőépítő Ipariskolát, majd 
1948-ban Sopronban, a Magas-
építési Nemzeti Vállalatnál kez-
dett el dolgozni. Több építke-
zésen is együtt tevékenykedett 
az akkor pályakezdő Kubinszky 
Mihállyal, így például a Sotex-
kultúrház (mai GYIK) kivitelezé-
si munkálatainál és a Russ-vil-
la felújításánál. Az ország akkor 
második legnagyobb építőipa-
ri cége volt a GYÁÉV, a Győr Me-
gyei Állami Építőipari Vállalat, 
melynek apu 25 éves korában 
már a fő-építésvezetője volt. 
Ipari létesítmények sora, a Je-
reván-lakótelep, a GYSEV-pá-
lyaudvar, és még hosszan le-
hetne sorolni, hogy mi minden 
köthető az ő nevéhez. Később 
a vállalat főmérnökévé nevez-
ték ki, majd nyugdíjba vonu-
lása előtt rövid ideig ő volt 
a  GYÁÉV tervezési igazgatója.

– Anyai nagyapám, Bisz-
teritz Ferenc is karizmatikus 

egyénisége volt az egykori Sop-
ronnak – folytatta Németh Pé-
ter. – 1899-ben Budapesten, 
Angyalföldön született, majd 
a „nagy háborúban” megjár-
ta az olasz frontot. Az 1920-as 
évek végén ő volt az első gu-
mijavító Sopronban. A Várke-
rületen, az úgynevezett Pan-
nónia udvarban laktak. Jóval 
túl a nyolcvanon is dolgozott 
még, az Árpád utca elején, há-
tul az udvarban tevékenyke-
dett, de sokszor beszélgetett 
a kuncsaftokkal a Várkerületen, 
szája sarkában az elhagyhatat-
lan Csongor szivarral. Minden 
zsebében volt egy-egy benzi-
nes öngyújtó. Büszkén mondta, 
hogy Sopron összes gumisa ná-
la sajátította el a szakma forté-
lyait, utolsó tanulója a néhány 
évvel ezelőtt Flandorffer-díjjal 
kitüntetett Kozma Miklós volt. 
Nagyanyám, Galauner Margit 
tősgyökeres soproni lány volt, 
a Bécsi utcai Lähne-házban szü-
letett. Élete végéig imádta a fo-
cit, egyedüli nőként tagja volt 
a SFAC elnökségének, a mecs-
cseken pedig az esernyőjével 
riogatta a szerinte rosszul ítél-
kező bírókat. Nagy egyéniség 
volt mindegyik felmenőm, fel-
nőni hozzájuk nem kis feladat 
számomra.

Németh Péter tetőfedőmester FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

CSALÁDI HÁTTÉR:  1957-ben született Sopronban. Édesapja, 
Németh László kiváló építőipari, magasépítési szakember volt. 
Édesanyja a háztartást vezette, nevelte a két fiút, majd a Köz-
tisztasági Vállalattól ment nyugdíjba. Felesége évfolyamtár-
sa volt a főiskolán, szintén magasépítési üzemmérnök. And-
rea lányuk a Soproni Földhivatalban dolgozik, Viktória pedig 
Hotel Pannoniában személyi asszisztens.



2021. február 24.12 Soproni Téma 10. évfolyam Sztárok itt és ott

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

Vadító klip  
Tolvai Renitől
Vadító újdonsággal jelentke-
zett Tolvai Reni, aki ezúttal 
spanyolul énekel: megérkezett 
az „Ay Ay Ay”!

A fülbemászó, azonnali csí-
pőmozgásra késztető dalban 
egy különleges partnerrel dol-
gozott együtt Reni, a kolumbiai Skinny Man pedig további színt 
ad a felvételnek. Jól kiegészíti egymást a két előadó, akik nem 
éppen hétköznapi módon találtak egymásra.

– Sokáig kutattam, míg rátaláltam Skinny Manre, akit végül 
Instagramon kerestem meg – mesélte Reni. – Másnap már vá-
laszolt is az üzenetemre, hogy nagyon tetszik neki a számom, 
csináljuk!

RÖVIDEN

KÖVES ANDREA

Az egyik legsikeresebb magyar modell, luxus-
márkák arca: Ebergényi Réka Sopronban nőtt 
fel, divattervezőnek tanult. 21 évesen kezdte el 
a szakmát, csillaga nagyon gyorsan ívelt felfelé. 
Gyermeke születése után visszavonult.

Réka párja szülővárosába, 
Londonba költözött kislá-
nyuk, Mara megszületése 
után, online beszélgetésünk 
már nagy izgalomban telt, hi-
szen bármelyik nap megszü-
lethet második kislánya.

– Mit adott neked, hogy 
Sopronból indult a szuper-
modell-karriered?

– Sok minden köt Sopron-
hoz: gyönyörű kis történel-
mi város meseszerű belvá-
rossal, csodálatos természeti 
adottságokkal. A 20-as, 30-as 
éveimet hatalmas nagyváro-
sokban éltem, ám a soproni 
származásom olyan alapot 
adott, amellyel ma értékel-
ni tudom a régi otthoni nyu-
galmat, azt, hogy ismerek 

minden kis utcát, és élvezem 
a friss, egészséges levegőt.

– Kislányként álmodtál-e 
arról, hogy szupermodell 
leszel? 

– Nem is tudtam, hogy lé-
tezik ilyen foglalkozás, állat-
orvos szerettem volna lenni. 
A modellvilágra 16–17 éves 
koromban figyeltem fel, ami-
kor menő lett a Fashion TV. 
Sóvárgó szemekkel néztem 
a gyönyörű lányokat a kifu-
tón, arra gondolva, hogy ha 
csak egy hetet én is Párizs-
ban tölthetnék... Pár év múl-
va megadatott. 

– A nagy nevek többsége 
tinikorban kerül be a szu-
permodellek világába, te 
ahhoz képest viszonylag 

későn, ez mit jelentett a kar-
riered szempontjából?

– Valóban szerencsésebb, 
ha a modellek korábban be-
kerülnek a divatvilágba. Tu-
dom, hogy nagyon sok tini 
lány álmodozik modellkar-
rierről, üzenem nekik, hogy 
ez tényleg egy nagyon érde-
kes szakma, és sokat lehet ve-
le nyerni. Nemcsak az anyagi 
oldalára gondolok, hanem in-
kább a sok-sok tapasztalat-
ra, ami az utazásokkal együtt 
jár: a különböző nemzetisé-
gű, kultúrájú emberek megis-
merése csodálatos kaland. De 
van árnyoldala is: küszköd-
tem a magánnyal, önismereti 
problémákkal, étkezési zavar-
ral, sokszor fáradt és kimerült 
voltam. Ám így is szerettem, 
ma sem csinálnám másként.

– Mit jelenet számodra az 
anyaság, mennyiben változ-
tatta meg a gondolkodásod, 
életviteled?

– Az anyává válással 180 
fokos fordulatot vett az éle-
tem. Akkor szűnt meg a 11 

éves New York-i létem, Lon-
donba költöztem a párom-
hoz, teljesen átrendeződött a 
fókusz. Amikor 30 évesen vá-
randós voltam Marával, még 
nem tudtam, hogy mindent 
fel fogok adni, terveztem, 
hogy ha majd a pici nagyobb 
lesz, folytatom a modellke-
dést. Nem így történt. A pici 
és a család vált a legfontosab-
bá, már nem vágytam a kifu-
tóra, a csillogásra. Ma is örü-
lök egy-egy jobb felkérésnek, 
de mivel ez ritka alkalom, így 
nem megterhelő számomra. 
Mara egyébként igazi csajos 
kislány, szereti a fotózásokat, 
jól érzi magát a stúdióban, re-
mekül kijön a stábbal, energi-
kus, és jó érzéke van a fényké-
pezéshez is.

– Milyen terveid vannak 
a jövőre nézve a babázáson 
kívül vagy leginkább utána?

– Elkezdtem egy divatter-
vezői főiskolát, ha minden jól 
megy, jövőre végzek. Tervező-
ként a saját márkámat szeret-
ném felfuttatni.

Anyai örömök elé néz Réka,  a soproni szupermodell

A divat csillogó világa

– Az anyává válással 180 fokos fordulatot vett az életem – nyilatkozta lapunknak Ebergényi Réka, aki kislányával, Marával már 
nagyon várja az újabb baba érkezését.
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NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

Bohém kiegészítők
MADARÁSZ RÉKA

Tavasszal nemcsak a szikrázó napsütés csal mo-
solyt az arcunkra, hanem az is, ha – megválva a sö-
tét árnyalatoktól – színes kiegészítőkkel dobjuk fel a 
megjelenésünket. 

A soproni Schmaler Petra tíz év-
vel ezelőtt a saját kedvtelésé-
re kezdett el ékszereket készí-
teni. Szinte mindent kipróbált, 
míg néhány évvel ezelőtt meg-
találta a saját stílusát. Munkái-
nak különlegessége a színek és 
formák bohém változatossá-
gában rejlik. Az ékszerkészítő 
szenvedélyesen gyűjt mindent, 
ásványok, üveg- és porcelán-
gyöngyök, korallok, lávakö-
vek, selyemszalagok, zsinórok 
és különböző textíliák alkotják 

fülbevalóit, karkötőit, szettjeit 
és táskáit. Kedvence a bőr.

– 1998-ban elvégeztem egy 
stylistképzést. Rájöttem, hogy 
a trendek világa nem áll kö-
zel hozzám, de azóta is szíve-
sen megkomponálok mindent 
– mesélte az ékszerkészítő, 
akinek munkái országos ma-
gazinokban is megjelentek. 
– Az egyszerűség híve vagyok. 
Ha valaki mondjuk nagy fülbe-
valót szeretne nagy nyaklánc-
cal, elmondom neki, hogy sze-

rintem az sok, de ha továbbra is 
ragaszkodik az elképzeléséhez, 
hagyom. Viselje mindenki azt, 
amiben jól érzi magát!

A kreatív hölgy Mödling-
ben dolgozott egy ékszerké-
szítő üzletben, ahol sok prakti-
kát elsajátított, de tudása nagy 
részét autodidakta módon 
szerezte.

– Az ünnepi szezonban 
többnyire az arany, az ezüst, 
a bronz és a rosegold kiegé-
szítőket keresik az emberek, 
tavasszal és nyáron a színekre 
éheznek – folytatta Petra. – Ér-
dekes volt az elmúlt pár hó-
nap: a fülbevalókat szerették 
leginkább. Sokan mesélték, 
hogy home office-ban dolgoz-
nak, úgyhogy a kamerán csak 

az arcuk látszik, így jól jött, 
hogy lehet váltogatni a fülbe-
valókat, azt viszont nem tud-
ta senki, hogy alul pizsamát 
viselnek.

Petra többször tapasztal-
ta már, hogy elkészít egy fa-
zont, amiről azt gondolja, hogy 
óriási sikere lesz, és eleinte 
nem értik az emberek. Így volt 
ez a levélfülikkel is, melyek kö-
rülbelül két év után váltak ked-
vencekké. Szeret új formákkal 
kísérletezni, így született meg 
a bogárfülbevaló is. Az ékszer-
készítő tapasztalata az, hogy 
a hölgyek azt merik bátrabban 
viselni, amit már láttak valakin, 
ezért sokszor modelleken vagy 
vásárlóktól kapott fényképeken 
is közzéteszi a munkáit.

Soproni Téma - hivatalos oldal

Hamarosan  
a facebookon is!

Soproni Téma10. ÉVE SOPRONRÓL, SOPRONÉRT

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP


