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Fejlődik az Orsolya

Az enyhe tavaszi idő-
járás sokunkat csábít a 
kertbe, hogy az éppen 
aktuális teendőinket el-
lássuk. A szabad leve-
gőn végzett munkálatok 
nemcsak a testünknek, 
hanem a lelkünknek is 
felüdülést jelentenek. 
Az almatermésűek met-
szését követően már-
ciusban már sort lehet 
keríteni a csonthéjasok 
– őszibarack, sárgaba-
rack, cseresznye, meggy, 
szilva – met-
szésére is. 6

3

Lendületesen fejlődik az Orsolya-iskola: az utolsó üteméhez ért a Széchenyi téri 
szárny felújítása, az egykori AMI épületét megvásárolja a fenntartó Győri Egy-
házmegye, és a bölcsőde kivitelezésén is dolgoznak már. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Kezdődik  
a permetezés 

4
A lejtők királya

Világbajnoki címet 
szerzett az U18-asok 
mezőnyében óriás- 
műlesiklásban a bul-
gáriai Banskóban a 
soproni Úry Bálint. 
A fiatal sportoló eb-
ben a szezonban a 
Fullsport SE szí-
neiben versenyez. 
A magyar szövetség 
beszámolója szerint 
Beszterczey Kris-
tóf szintén az U18-
as a kategóriában az 
5. lett.  
FOTÓ: MAGYAR SÍ SZÖVETSÉG

Folytatódik az oltási program, miközben egyre több beteget regisztrálnak. Ezért a kormány újabb szigorításokat vezetett be. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Szigor a mielőbbi nyitásért

A soproniak pihenőhelye

Hogyan válasszunk?
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Közeleg az iskolai beíratás időpontja, sok szülőt foglal-
koztat a kérdés, hogy milyen szempontok szerint válasz-
szon megfelelő oktatási intézményt. Ehhez adunk prakti-
kus tanácsokat. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Ezúttal a Lövér városrész titkai tárulnak fel. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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MUNKATÁRSUNKTÓL

Sopron változatos és 
gazdag történelme so-
kakat érdekel – soroza-
tunkban a különböző 
városrészek kialakulá-
sáról, elnevezéséről, 
érdekes históriáiról 
írunk. Ezúttal a Lö-
vér városrész titkai tá-
rulnak fel.
A Lövér városrész sajátos név-
vel, karakterrel és történettel 
rendelkezik. A „Lőver” kife-
jezés jelenti a városrészt, de 
kertet, illetve nyaralót, házi-
kót is értünk alatta. Eredete 
ma sem teljesen tisztázott, de 
származhat a német  Lewer 
szóból, melynek jelentése 
domb. Területileg két részre 
oszthatjuk: a belvároshoz kö-
zelebb eső, kisvárosias Alsólö-
vért a Sörházdomb erdősávja 
választja el a magasabban fek-
vő Felsőlövértől. 

A XIX. században felgyor-
suló urbanizáció elszakította 
a városlakókat a természettől. 
A vagyonosabb soproni polgá-
rok ennek ellensúlyozására a 
század végén a Lövérben vet-
tek kertet, gyümölcsöst, aho-
vá sokszor egy kis házat is épí-
tettek. A kerteket jellemzően 
sövénnyel kerítették el. Az 
idő múlásával ezeket a favá-
zas házakat elkezdték repre-
zentatívabb nyaralóépületek-
ké, villákká átépíteni. Ekkor 

már nemcsak a nappalokat 
töltötték itt, hanem a hétvé-
géket vagy egész nyarakat is. 
A két világháború között már 
nemcsak a soproniak pihe-
nőhelye lett a Lövér, hanem a 
belföldi idegenforgalom egyik 
kiemelt célpontja is. Ez jelen-
tősen átalakította az itteni 
életet, hiszen a turisták min-
dennapjaihoz szórakozás és 
sport is társult. Kedvelt volt 

az uszoda, sokan keresték fel 
a teniszpályákat, vagy pihen-
tek a lövéri szállodákban. A II. 
világháború után megszűnt a 
polgári életmód, ezzel a Lövér 
fénykorának is vége szakadt. 
Ma már ez a városrész is sű-
rűn lakott. Nyomokban azon-
ban még ma is felfedezhető 
a régi Lövér hangulata. A vá-
rosrész látnivalói elsősorban 
a természeti kikapcsolódást 
szeretőknek kedveznek. A Lö-
vérek több pontjáról, kilátójá-
ról csodálatos panoráma tá-
rul elénk. 

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

Emlékek útján  – Csodálatos panoráma nyílik a Lövér városrészből 

A soproniak pihenőhelye

A XIX. században a Lövérekben kerteket, gyümölcsösöket ala-
kítottak ki, kis házakat építettek. Később ezeket építették át 
nyaralókká, villákká. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

Legyen biztonságban a bankszámlája!
CZETIN ZOLTÁN 

A bank alkalmazottainak adták ki magukat a csa-
lók, akik elhitették egy soproni hölggyel, hogy épp 
hekkertámadás áldozata, majd ők maguk rövidítet-
ték meg jelentős összeggel. Nagyon fontos, hogy ilyen 
esetben is legyünk gyanakvóak, semmiképp ne ad-
juk meg az adatainkat! 
Napjainkban egyre több inter-
netes csalásról lehet hallani, 
hamis e-maileket kapunk, álte-
lefonokkal bombáznak minket 
– ráadásul sokszor nem is any-
nyira gyanús a történet. 

– A közelmúltban történt 
a következő eset: az egyik bank 
számához megtévesztően ha-
sonló számról hívtak fel egy 
soproni hölgyet azzal, hogy 
a pénzintézet munkatársai, és 
egy nagy összegű tranzakció ná-
luk jóváhagyásra vár, ő indítot-
ta-e – kezdte Babelláné Lukács 
Katalin, a Soproni Rendőrkapi-
tányság őrnagya, kiemelt bűn-
megelőzési főelőadó. – A hölgy 
elmondta, hogy nem ő volt. Ek-

kor közölték, hogy hekkertáma-
dás áldozata, majd átkapcsol-
ták egy másik „ügyintézőhöz”. 
A csaló tudta a nő nevét, bank-
számlaszámát, a többi adatát 
(születési helye, ideje, lakcí-
me, telefonszáma) pedig kikér-
dezte. Ezután felajánlotta, hogy 
biztosítanak egy tűzfalrendszert 
a bankszámlájához, csak tölt-
sön le egy applikációt. A nő ezt 
megtette, majd megjelent egy 
kód a telefonján, amit kérésük-
re megadott. Ezután azt látta, 
hogy percről percre apad a pénz 
a számlájáról. Azonnal értesítet-
te a bankját, valamint a rendőr-
séget is, így megkezdődött az 
eljárás. 

A lényeg: a csalás azon az 
elven működik, mint amikor 
egy számítógép „távoli eléré-
sét” engedélyezzük. Ezt tet-
te meg a sértett az alkalmazás 
telepítésével. 

– Nagyon fontos, hogy tele-
fonon ne adjuk ki a személyes 
adatainkat – folytatta az őr-
nagy. – Ha mi hívjuk a bankot, 
akkor kérhetnek adategyezte-
tést, de ha ők keresnek min-
ket, akkor ilyen módon ez nem 
lehetséges. Olyan szolgálta-

tás nem létezik, hogy egy bank 
tűzfalalkalmazást töltet le tele-
fonon az ügyfelével. Ráadásul 
már minden pénzintézetnél kö-
telező a kettős védelem, ezt is 
alkalmazzuk! 

A csalók kihasználják a páni-
kot, hogy ilyenkor nem tud hig-
gadtan gondolkodni az ember. 
Ha gyanakszunk, kérjünk időt, 
visszahívást. Ha úgy gondol-
juk, hogy csalás áldozatai let-
tünk, akkor pedig értesítsük 
a rendőrséget! 

RENDŐRSÉGI  sorozat

NEPOMUKI SZENT JÁNOS-KÁPOLNA:  A Várisi út és a Villa sor kereszteződésénél található a Ne-
pomuki Szent János-kápolna. Története kalandos: 1764-ben az Előkapuban, a Tűztorony árnyékában 
állították fel. Amikor 1893-ban a régi városházát elbontották, értékes régészeti leletek kerültek elő. 
Több épületet is lebontottak, ez a sors várt a Nepomuki Szent János-kápolnára is. A soproniak viszont 
nem akarták elveszíteni, ezért köveit, faragványait megszámozták, elszállították és a Lövérekben 1899-
ben eredeti formájában felépítették újra. 

LÖVÉR–LŐVÉR–LŐVER?  A szó magánhangzóinak jelölése gyak-
ran vita tárgya és nem egységes a városban: az utca- és közúti táb-
lákon a helyi ejtésmód a gyakoribb (Lőver, Lővér) annak ellenére, 
hogy a Magyar Tudományos Akadémia által kiadott 12. Helyesírási 
szabályzat (és a 2015-ös kiadást megelőző több változat is) a  Lövér 
írásmódot fogadja el nyelvtanilag helyesnek. 
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EREDICSNÉ TÉNYI 
TILDA ÉS BENCE: 
A két nagyobb gyermekem 
már óvodás, így velük ott-
hon folytatjuk majd közö-
sen a zászló- és kokárda-
készítést. Közben pedig 
magyaros zenéket hallga-
tunk. A nagyobbik fiam 
ötéves, vele sokat beszél-
getünk a forradalomról, 
a huszárokról, illetve  
a piros–fehér–zöld zász-
lóról is.

VAS BARBARA: 
Mivel most online okta-
tás van abban az iskolá-
ban, ahol az érettségi utá-
ni képzésen veszek részt, 
még nem tudom, hogyan 
lehet majd megszervezni a 
megemlékezést. Korábban 
az iskolai programon min-
dig rész vettünk, így ünne-
peltük március 15-ét.

ARATÓ CSABA: 
Mivel hétfőre esik márci-
us 15., így hosszú hétvé-
génk lesz. Hétfőn biztosan 
sétálunk egyet a belváros-
ban. Idén csendes megem-
lékezés várható a forrada-
lom és szabadságharcról. 
A korábbi években min-
dig részt vettem a váro-
si rendezvényen. A Petőfi 
téren már-már állandó he-
lyem volt. Sajnos idén ez 
elmarad. 

HORVÁTH TIBOR: 
A Kempelen Farkas Gépipa-
ri Technikumban dolgoz-
tam, így pedagógusként 
hosszú éveken át én vittem 
ki az iskolai csoportokat a 
városi ünnepségre. Évtize-
dekkel ezelőtt volt mind-
ez, hiszen a technikumban 
az 1990-es évek közepén 
megszűnt az oktatás.

Készül már-
cius 15-re?

MEGKÉRDEZTÜK

HORVÁTH FERENC 

Folytatódik az oltási program a háziorvosoknál és 
az oltópontokon, miközben egyre több beteget 
regisztrálnak. Ezért a kormány újabb szigorításo-
kat vezetett be.

Világszerte tart a világjárvány 
harmadik hulláma, ezért egy-
re nagyobb a versenyfutás a 
vakcinákért. Sajnos ebbe a 
küzdelembe politikai felhan-
gok is keverednek, Európa 
számos országában és nálunk 
is. Magyarország eddig féken 
tartotta a járványt, de tény, 
a legújabb hullám elől senki 
sem menekülhet. Az ország 
védekezési stratégiája két pil-
lérre épül. Az egyik a lehetsé-
ges érintkezések minimálisra 
csökkentése. Ezért vezettek 
be újabb szigorító intézkedé-
seket március 8-tól 22-ig. Az 
általános iskolákban áttér-
tek a digitális oktatása ápri-
lis 7-ig, a tavaszi szünet végéig 
– ugyaneddig az időpontig az 
óvodák is zárva lesznek.

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSEK:
– Az üzleteket be kell zárni. 
Kivétel: az élelmiszerüzle-
tek, a patikák, a benzinkutak, 
a drogériák, a dohányboltok, 
gazdasági, mezőgazdasági és 
erdészeti tevékenységhez nél-
külözhetetlen anyagokat és 
eszközöket árusító üzletek, 
valamint az állateledelt, takar-
mányt forgalmazó üzletek, a 
piacok és a termelői piacok.

– Minden szolgáltatás szü-
netel, kivéve a magánegész-
ségügyi, szociális, pénzügyi, 
postai, járműszerviz-szolgál-
tatásokat.

– Az éttermekben tovább-
ra is lesz lehetőség elviteles 
vásárlásra.

– Az óvodák és az általános 
iskolák a tavaszi szünet végé-
ig nem nyithatnak ki, a digi-
tális oktatás tartalmi felté-
teleit az érintett miniszterek 
határozzák meg. Az önkor-
mányzatok kérésére a kor-
mány hétfőtől is biztosítja az 
óvodákban és az iskolákban a 
gyermekfelügyeletet.

– A középiskolákban és 
a felsőoktatásban a digitá-
lis oktatás továbbra is fenn-
marad. Az alacsony fertőzési 

számokra tekintettel a bölcső-
dék nem zárnak be.

– Az esti kijárási tilalom 
továbbra is érvényben marad 
20 óra és reggel 5 óra között. 
A kijárási tilalom alóli mente-
sülés egyik esete a munkavég-
zés, amelyet azonban igazolni 
szükséges. 

– A maszkviselés a lakott 
területen belül valamennyi 
utcán, közterületen kötelező.

– A másik embertől lehető-
ség szerint legalább 1,5 méter 
védőtávolságot kell tartani.

– A munkavégzés lehetsé-
ges, de ahol megoldható, ott-
honi munkavégzést javasol-
nak. Az államigazgatásban 
otthoni munkavégzés rendel-
hető el, kivéve a védekezésben 
közreműködők esetében.

– A szabadtéri sporttevé-
kenység lehetséges, ahol tart-
ható a másfél méteres távol-
ság. Megengedettek az igazolt 
sportolók edzései, a meccsek 

megtartása kizárólag zárt ka-
puk mögött lehetséges.

– A parkok, arborétumok 
és erdők nyitva maradnak.

– Szigorítják a határátlé-
pést, de a tranzit- és teherfor-
galmat nem korlátozzák.

– Kiterjesztik a bértámoga-
tást és az adókedvezményeket 
azokra a szektorokra, ame-
lyeknek be kell zárniuk.

FOLYTATÓDIK AZ OLTÁS
Az aggodalom nem véletlen, 
hiszen gyorsan nő a megbete-
gedések, a kórházba kerülők 
és sajnos az elhunytak száma 
is. A szakemberek szerint mi-
nimum két hét kell, hogy meg-
törjük a mostani trendet. Ez 
azonban csak akkor lehetsé-
ges, ha mindannyian betart-
juk a védekezés szabályait. 
Nem lazítunk, annak ellené-
re, hogy már nagyon várjuk a 
nyitást, amelynek első lépése-
it talán húsvét környékén te-
hetjük meg, ha… 

A védekezési stratégiánk 
második oszlopa az oltás, 
mert csak ez jelentheti a jár-
vány végleges visszaszorítá-
sát. Ismert, hogy napról napra 
több oltóanyag érkezik, s meg-
kezdődtek a tömeges oltások a 

kijelölt oltópontokon, Sopron-
ban a gyógyközpontban, vala-
mint a háziorvosi körzetekben 
is folytatják a vakcinázást.

Dr. Kárpáti György rende-
lőjében is folyamatos az oltás. 
Volt páciense, aki a Modernát 
kapta, mások pedig a kínai 
vakcinát.

– Eddig még nem tapasz-
taltunk semmilyen rendkívü-
li reakciót – mondotta Kárpáti 
doktor. – Egyre többen érdek-
lődnek, folyamatosan cseng 
a telefon. Olyan sokan, hogy 
már-már jelentősen hátrál-
tatja a munkánkat. Ezért arra 
kérek mindenkit, hogy legyen 
türelemmel, ha elérkezett az 
idő, értesíteni fogjuk.

Véleménye szerint a kínai 
vakcina biztonságos és hatá-
sos. Ráadásul a használata is 
praktikus, hiszen a finom tűt 
és fiolát egybeépítették, így 
gyorsabb az oltás, a páciens 
pedig szinte semmit sem érez.

Müller Cecília országos 
tiszti főorvos azt nyilatkoz-
ta, nem remélte senki, hogy 
Magyarországot elkerülik a 
vírusvariánsok, tudták, hogy 
ezeket előbb-utóbb itthon is 
kimutatják. – Nem tudunk 
mást tenni, mint a fertőzési 

láncot megszakítani – jelen-
tette ki. Arra a kérdésre, mit 
eredményez a kormány által 
bevezetett szigorú zárás, Mül-
ler Cecília kifejtette: átlagosan 
5–6 nap a vírus lappangási ide-
je, a kéthetes zárás alatt meg-
szakítható a fertőzési lánc, hi-
szen az emberek nem tudják 
egymásnak a vírust átadni. 
Eközben gőzerővel tart a vé-
dőoltások beadása, és ugyan 
a védettség kialakulásához 
kell néhány hét, de a két in-
tézkedés párhuzamosan min-
denképpen azt eredményezi, 
hogy csökken majd a fertőzöt-
tek száma, „de legalábbis nem 
emelkedik”. Az országos tiszti 
főorvos hozzátette, azt remé-
lik, hogy megtorpan a fertő-
zöttek száma, beáll a „plató”, 
és mivel az oltakozók száma 
egyre magasabb lesz, a fogé-
kony szervezetek számát is 
csökkentik. – Ebben remény-
kedünk, itt tudjuk megfogni a 
harmadik hullámot – mondta.

Sopronban is  egyre többen érdeklődnek az oltás iránt

Szigor a mielőbbi nyitásért
Dr. Kárpáti György rendelőjében is folyamatos az oltás. Felvételünkön Izsó Katalin kapja meg a koronavírus elleni vakcinát. FOTÓK: FILEP ISTVÁN 

A hétfőtől érvényes szabályok szerint a maszkviselés a lakott területen belül valamennyi utcán, közterületen kötelező. Sopron-
ban eddig is maszkot kellett hordani az utcán. 

INGYENES INTERNET A DIÁKOKNAK, TANÁROKNAK:  Márci-
usban az általános iskolás diákoknak és tanáraiknak 30 napra in-
gyenes lesz az internet, ugyanúgy, mint azoknak a tanulóknak és 
pedagógusoknak, akiknek korábban a járványhelyzet miatt digi-
tális oktatásra kellett átállniuk.

AZONNALI FELFÜGGESZTÉS:  Az emberi erőforrások minisz-
tere felfüggesztette az egynapos sebészeti ellátásokat. Az ok: az 
egyre növekvő számú koronavírusos beteg folyamatos ápolásá-
nak a garantálása, a járvány megfékezése, valamint a kórházak 
tehermentesítése.

LEHET PONTOSÍTANI
A 1818-as telefonszámon le-
het javítani, pontosítani a re-
gisztráció során megadott 
adatokat.
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A HÓNAP FOTÓJA  – pályázat

BERTHA ÁGNES

Lendületesen fejlődik az Orsolya-is-
kola: az utolsó üteméhez ért a Szé-
chenyi téri szárny felújítása, az egy-
kori AMI épületét megvásárolja a 

fenntartó Győri Egyházmegye, és a bölcsőde kivi-
telezésén is dolgoznak már.
A Szent Orsolya Római Kato-
likus Gimnázium, Általános 
Iskola, Óvoda és Kollégium 
fejlesztése és felújítása évek 
óta tart: első ütemben elké-
szült a tetőtér beépítésével a 
3. emelet, megújult az Orso-
lya téri épületszárny, most 
pedig az egykori Horváth-há-
zon dolgoznak a kivitelezők. 
Az „anyaépületek” rekonst-
rukciója mellett bővül az in-
tézmény: dr. Veres András 
megyéspüspök nemrégiben 
jelentette be, hogy az iskolát 
fenntartó Győri Egyházmegye 
megvásárolná a Soproni Egye-
tem alapítványától az egykori 
AMI-t (Új épületekkel bővül az 
Orsolya-iskola, Soproni Téma, 
2020. február 24.). A Deák té-
ri épület 2020 januárjában fo-
gadta be az iskola alsósait – il-
letve ebben a tanévben az 5., 6. 
osztályos általános iskolásait 
is. – A nyári, illetve a hosszabb 
tanítási szünetekben elvégez-
zük a szükséges feladatokat 
– mondta dr. Kovács András, 

az Orsolya-iskola igazgatója 
–, a vizesblokkok bővítését, a 
nyílászárók cseréjét, a végle-
ges konyha és étkező kialakí-
tását, az udvarrendezést, és 
új iskolabútorokat is beszer-
zünk. A beruházás után itt 
alakítjuk ki az alsó tagozat 
végleges helyét. 

Mivel a városban nagy 
igény mutatkozik katolikus 
fenntartású bölcsődére, ezért 
az egyház a tulajdonában lé-
vő Halász utcai volt árvaház 
épületét átalakíttatja a leg-
kisebbek számára alkalmas 
intézménnyé – tette hozzá 
dr. Kovács András. A bölcső-
deépítés állami pályázatból 
valósul meg, a terveket Józsa 
Dávid építész készítette; jog-
erős építési engedély birtoká-
ban már dolgoznak is a gépek. 
Az elképzelések szerint legké-
sőbb két éven belül alkalmas-
sá válik az épület a kisgyerme-
kek fogadására.

Az iskola Széchenyi téri 
szárnyában az utolsó ütemnél 

tartanak a szakemberek: a 
szerkezetépítés mindenhol 
befejeződött, elkészült a meg-
növelt konyha, étkező és az 
új színházterem is. Ez utóbbi 
összenyitható helyiségekkel, 
színpaddal, modern techni-
kával 300 fő befogadására lesz 
alkalmas. A 2. emeleten már 
a gipszkartonszerelés, festés 

és burkolás is zajlik. – Az ed-
digi zsúfoltság helyett több és 
nagyobb szaktantermet tu-
dunk kialakítani, így egysze-
rűbbé válik a bontott nyelvi 
és matekcsoportok elhelyezé-
se – hangsúlyozta az igazgató. 
– Rövidesen felállványozzák 
az épületet a Széchenyi tér és 
a Várkerület felől, elkezdődik 

a nyílászárók cseréje és a 
homlokzatfelújítás. A portát 
és a személyi forgalmat áthe-
lyezzük a várkerületi – eddig 
lezárt – bejárathoz, itt lassan-
ként befejeződik a boltívek, 
stukkók restaurálása. Esély 
van arra, hogy a következő 
tanév elején birtokba vehes-
sük az elkészült épületet.

Jelenleg az Orsolya-iskola Széchenyi téri szárnyában dolgoznak a szakemberek. Hamarosan kez-
dődik a nyílászárók cseréje és a homlokzatfelújítás. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri 
alkotásról mutatunk be részletet, olvasóinknak 
pedig az a feladatuk, hogy a részletből felismer-
jék az egészet, és megírják nekünk, melyik alko-
tást rejtettük el. Azok között, akik a helyes meg-
fejtést március 17-ig beküldik a Soproni Téma, 
9400 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sop-
ronitema címre, ajándékot sorsolunk ki.

Február 17-i rejtvényünk megfejtése: 
emléktábla a Caesar-házon, a helyes meg-
fejtőnk: Borsos Ferenc, Sopron, Paprét.

Emléktábla  
a Caesar-házon
A Hátsókapu (az egykori Müller Paulin utca) és 
a Szent György utca sarkán álló, műemlékileg 
védett épület eredete a XIV. századig vezethe-
tő vissza, amikor is két középkori házból épült 
egybe. Ma használatos nevét egykori tulajdo-
nosairól, a Caesar-családról kapta. 1681 máju-

sa és decembere között katonai–polgárháborús 
állapot volt Magyarországon, amelyet a Thököly 
Imre vezette kurucfelkelés idézett elő, ezért, va-
lamint a Pozsonyban dúló pestisjárvány miatt 
átmenetileg Sopron volt a Magyar Királyság po-
litikai–döntéshozatali központja, így az aktuális 
országgyűlés színhelye is. Mint a Soproni Város-
szépítő Egyesület által az épületen elhelyezett 
emléktáblán olvasható: „Ez a ház volt az 1681. 
évi országgyűlés idején a főrendiház, a melyet 
akkor a pozsonyi példa szerint „Zöld ház”-nak 
neveztek. Ebben választották meg Esterházy Pál 
herceget nádornak.”. (Érdekességként megem-
lítendő, hogy Esterházy Pálnak egyetlen házas-
ságából 18 gyermeke született.) A hivatkozott 
„Zöld ház” (Grün-Stübl) a pozsonyi Fő tér köze-
lében található, ahol I. Ferdinánd idejében or-
szággyűléseket és megyegyűléseket tartottak, 
később mulatóház volt, melyben a város borait 
mérték. Ez az időközben jelentősen átalakított, 
még ma is fennálló, zöldre festett pozsonyi épü-
let arról is nevezetes, hogy több alkalommal la-
kott benne Kossuth Lajos.

Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

HOL JÁRUNK? – rejtvény

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni emberek bemutatása mellett. Ezt a válla-
lásunkat a jövőben is tartjuk, sőt szélesíteni kívánjuk újabb és újabb olvasóink megismertetésé-
vel. Ezért olyan embereket keresünk, akik szűkebb–tágabb környezetükben valamiért kiérdemel-
ték 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 ol-
vasóink! 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 HŐSÖKET KERESÜNK!
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Leghűségesebb társaink 
– ezzel a címmel folytatódik pályázatunk. Már-
ciusban is keressük a hónap fotóját! 

Egy jelentkező maximum kettő színes, leg-
alább 3000 pixel szélességű képpel nevezhet, 
a fényképeket jpg formátumban várjuk. A be-
küldött fotók közül kiválasztjuk az általunk 

legjobbnak ítélt alkotást, amelyet a  Soproni 
Téma március 31-i számában közlünk. Vala-
mennyi nevező képét megtekinthetik a ké-
sőbbiekben honlapunkon, a www.soproni-
tema.hu-n. 

A fényképeket március 24-ig várjuk e-mailben 
a szerkesztoseg@sopronitema.hu címre. 

www.facebook.com/sopronitemahivatalos

Csökken  
a várakozás
Átalakította a sorompó 
működését a GYSEV Zrt. a 
soproni Kossuth Lajos ut-
cai vasúti átjárónál. En-
nek köszönhetően a vona-
tok áthaladásakor csökken 
a várakozási idő.
Sopronban, illetve a GYSEV 
vonalhálózatán is az egyik 
legforgalmasabb a Kos-
suth Lajos utcai vasúti át-
járó. A szükséges techni-
kai átalakítások, valamint 
a hatósági engedélyek 
megszerzése után febru-
ár végétől már úgyneve-
zett automata üzemmód-
ban működik a fény- és 
félsorompó az átjáróban. 
Ez azt jelenti, hogy a vo-
natokat érzékelő pontok 
közelebb kerültek az átjá-
róhoz, így számottevően 
csökkent a sorompó zárva 
tartási ideje, a vasúti átjá-
rónál álló járműveknek is 
kevesebb várakozási idő-
vel kell számolniuk.

Útfelújítás a  
Tómalom soron
Megkezdte a Tómalom sor 
felújítását a kivitelező. 
A STRABAG Általános Építő 
Kft. arról értesítette lapun-
kat, hogy kedden elkezd-
ték a munkát, amelynek 
idejére a Tómalom sort 
egyirányúsítják, a buszfor-
galom pedig ideiglenesen 
megszűnik. 

RÖVIDENA következő tanévre  elkészül a Széchenyi téri épület, jövőre a bölcsőde is

Fejlődik az Orsolya-iskola
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sopronitemahivatalos

„Március elsejétől már el-
érhetőek vagyunk a 
www.facebook.com/ 
sopronitemahivatalos  
címen. Fontos, hogy ez a 
Soproni Téma hivatalos 
oldala.”

JEGYZET

Vigyázat, hamisítják!

HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Napjainkban mindent hamisítanak. Ezen már 
nagyon meg se lepődünk. Megpróbálnak becsap-
ni bennünket márkás ruhák és cipők utánzata-
ival, eredetinek feltüntetett étrend-kiegészítők-
kel, élelmiszerekkel, óra- és ékszerutánzatokkal, 
konyhai gépekkel. A sort szó szerint a végtelen-
ségig folytathatnám. Ugyanis minden termék-

nek előbb-utóbb el-
készül az utánzata, 
azt a hamis látszatot 
keltve, mintha erede-
ti lenne. Bizonyára a 
Soproni Téma olva-
sói is találkoztak már 
ilyen hamisítványok-
kal. Sajnos, sokszor 
csak később derül ki, 

hogy selejtet sóztak ránk borsos áron. A hami-
sítást büntetni hivatott a törvény, de bizony elő-
fordulhat, hogy a hamisítók rejtve maradnak, 
különösen, ha külföldről érkezett az áru. Szóval 
egy folytonosan, újra és újra felvirágzó, soha vé-
get nem érő „üzletágról” beszélünk.

Ami különösen elszomorító és felháborító, 
hogy a szellemi termékek sem jelentenek immár 
kivételt. Olvasóink talán emlékeznek, hogy né-
hány évvel ezelőtt ezeken a hasábokon (is) szóvá 
tettem, hogy valakik létrehoztak a  facebookon 
egy ál Soproni Téma oldalt, azt a látszatot kelt-
ve, mintha lapunk facebook-oldala lenne. A hi-
telességét azzal próbálták igazolni, hogy ellop-
ták a lap fejlécét, így a gyanútlan érdeklődőknek 
fel sem tűnt, hogy hamisítás történt. A tartalmát 
is meghamisították. Kimásolták lapunk egy-egy 
írását, amikhez aztán hozzáírtak, kommenteket 
fűztek, teljesen más értelmet adva nekik. Plusz 
olyan cikkeket is közöltek, amelyek nálunk nem 
jelentek meg. A Soproni Témát szerették vol-
na felhasználni önös (politikai) érdekeikért. Ez 
az oldal sajnos még mindig létezik, a facebook 
többszöri hivatalos kérésünk ellenére sem tö-
rölte. Létrehozói természetesen nem vállalják a 
nyilvánosságot, ahhoz egyfajta tisztességre len-
ne szükség. Egyszerűen sunyik és gyávák. Még 
önmagukat sem merik vállalni.

Amikor arra készültünk, hogy miképp újít-
suk meg a tizedik évfolyamába lépő hetilapun-
kat, már akkor felmerült, hogy hozzuk létre a 
mi valódi facebook-oldalunkat. Így is történt. 
Március elsejétől már elérhetőek vagyunk  
www.facebook.com/sopronitemahivatalos 
címen. Fontos, hogy ez a Soproni Téma hivata-
los oldala. Reméljük, hogy az internet világá-
ban böngésző olvasóink rátalálnak az oldalra, 
s örömmel fogadják az itt elérhető friss tartal-
makat, kiegészítve lapunk írásaival és más ér-
dekességekkel. Kérem, osszák meg barátaikkal, 
ismerőseikkel, hogy minél többen jussanak így 
is a Soproni Téma eredeti híreihez, információ-
ihoz, írásaihoz!

• Általános segélyhívó  112
• Mentők      104
• Orvosi ügyelet 312-010
• Soproni Gyógyközpont     

központi szám  514-200
• Soproni Gyógyközpont     

előjegyzés  514-205, 514-206
• Soproni Katasztrófavédel-

mi Kirendeltség (Tűzoltó-
ság, 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
• Soproni Polgárőr 

Egyesület      06-30/385-5732
• Sopron Holding    514-600 
• Közútkezelés  515-123

• Gyermekjóléti szolgálat      
 524-361

• 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  
első  segély-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
• MÁV      06-1/3 49 49 49
• GYSEV      577-212
• Kisalföld Volán      313-130

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK

P. HORVÁTH 
LÁSZLÓ

Hosszú tá-
von is ki-
számítható 

rend szerint támogatja 
a kormány a családokat. 
A gyermekvállalás előtt 
állók is biztosan tervez-
hetnek: nyártól például 
a bruttó bér 100 százalé-
kára emelkedik a cse-
csemőgondozási díj.

Ahogy megérkeztek a tavasz 
első napsugarai, úgy teltek 
meg ismét gyermekzsivajjal a 
játszóterek, parkok. – A csa-
ládoknak járó támogatások 
mindegyik elemével egyet-
értek – mondta Kovács Nóra, 
miközben a Deák téren a ki-
lenc hónapos kislányát, Lilit 
tolta a babakocsiban. – Sokak 
számára jelent anyagi köny-
nyebbséget például az adó-
kedvezmény vagy éppen az, 
hogy Sopronban ingyenes a 
bölcsődei ellátás. Bizonyára 
sokan szeretnének majd visz-
szamenni dolgozni, és szá-
mukra fontos, hogy napköz-
ben is képzett szakemberek 
felügyelete mellett legyenek a 
gyermekeik.

Ez utóbbival kapcsolatban 
Novák Katalin, családokért 
felelős tárca nélküli minisz-
ter a közelmúltban jelentet-
te be, hogy a három vagy több 
gyereket nevelő szülők men-
tesülnek a bölcsődei téríté-
si díj megfizetése alól. Igaz, 

városunkban ez az ellátási 
forma minden család számá-
ra évek óta térítésmentes. 

A bölcsődei férőhelyek szá-
ma pedig tovább emelkedik. 
Mint arról lapunkban beszá-
moltunk (Új épületekkel bő-
vül az Orsolya-iskola, Sopro-
ni Téma, 2021. február 24.), 
dr. Veres András megyéspüs-
pök kijelentette: a Szent Or-
solya Római Katolikus Gim-
názium, Általános Iskola, 
Óvoda és Kollégium bővíté-
se ezután sem áll meg. Mivel 

nagy igény mutatkozik a böl-
csődei ellátás iránt, az egy-
házmegye döntése alapján a 
Halász utcai volt árvaházban 
épül meg a katolikus bölcső-
de (ennek részleteiről lapunk 
4. oldalán is olvashat: Fejlődik 
az Orsolya-iskola).

Az év elejétől elérhető egy 
újabb családtámogatási forma 
is: a többgenerációs otthonte-
remtés segítése. A program 
keretében a tetőtér-beépítést 
kívánják ösztönözni. Gyakran 
megesik, hogy a családi ház 

tetőterét beépítené a fiatal 
pár, hogy ott nevelje gyerme-
keit. Erre a célra is igényelhe-
tő vissza nem térítendő támo-
gatás. Ez egy gyermeknél 600 
ezer forintot, kettőnél 2,6 mil-
lió, három gyermek nevelése 
vagy vállalása esetén 10 mil-
lió forintot jelent.

Érdemes felidézni még 
azt is, hogy 70 százalékról a 
bruttó fizetés 100 százaléká-
ra emelkedik július 1-jétől a 
csecsemőgondozási díj (csed) 
összege. 

Városunkban  évek óta ingyenes a bölcsődei ellátás

A családok biztonsága

Felvételünkön Kovács Nóra kilenc hónapos kislányával, Lilivel. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

BERTHA ÁGNES

Nemrégiben jelent 
meg lapunk munka-
társának, Kóczán Bá-
lintnak a könyve, Okos 
gyerek lesz az okos-
eszközöktől? címmel. 
Mikor vegyek mobilt a gyer-
mekemnek? Meddig nyom-
kodhatnak a gyerekek? Mi-
lyen veszélyek leselkednek 
rájuk? Miben gátolják a kü-
tyük a fejlődésüket? – ilyen és 
hasonló kérdések tucatjaival 
szembesülnek a szülők, ami-
kor csemetéjük belenő az on-
line térbe. 

– A digitális világ kérdé-
sével sokan foglalkoznak, 
de ez mégsem elég – szögez-
te le  Kóczán Bálint újságíró, 
műsorvezető. – Háromgyer-
mekes apaként tapasztalom, 
hogy ez egy olyan kihívás, 
amellyel idővel minden szü-
lő szembesül: a digitális világ 
egy szempillantás alatt be-
szippantja a gyereket. Fontos-
nak tartottam megvilágítani, 
valóban kártékonyak-e ezek 
az eszközök, illetve ha már 
használják a gyerekek, ho-
gyan lehet az előnyükre fordí-
tani. A kötetben szakmai ta-
nulmányokat vizsgálok. Nagy 
segítséget kaptam dr. Bodnár 

Máriától, a Soproni Gyógy-
központ Gyermekpszichiát-
riai Szakrendelésének és a 
Pszichiátriai Rehabilitációs 
Osztály Ifjúságpszichiátriai 
Részlegének vezetőjétől. 

A doktornő több évtizedes 
praxisa alapján osztotta meg 
tapasztalatait a témával kap-
csolatban, és hiteles, hasznos 
tanácsokat is ad a szülőknek. 
A könyvben a szerző bemu-
tatja a digitális világ sokszí-
nű palettáját is a televíziótól, 

a telefonoktól a videójátéko-
kon és közösségi médián át 
a videósok/ vloggerek tevé-
kenységéig – olvashatunk az 
eszközök fejlődéséről, jellem-
zőiről, a gyerekekre gyakorolt 
hatásairól. 

A kiadvány a napokban ke-
rült a könyvesboltok polcaira, 
de az érdeklődők a szerzőtől is 
beszerezhetik (elérhetőségek 
a közösségi oldalán).

– Az írás a hobbim, a ke-
vés szabadidőmben szívesen 

művelem – tette hozzá Kóczán 
Bálint. – Pár éve megjelent a 
Házi sörkalauz című kiadvá-
nyom, amely már a második 
kiadásban kerül a boltokba, 
de foglalkoztam regények-
kel, drámákkal is. A terveim-
ben szerepel – a szépiroda-
lom mellett – érdekes, színes 
könyvek írása, például a vi-
lág szép tájairól, a mesés ten-
gerpartokról, csodatevő zöld-
ségek ről– g y ü mölcsök ről , 
gyógynövényekről.

Okos gyerek lesz az okoseszközöktől?

Kóczán Bálint legújabb könyvével – gyakorló apukaként ő is minden nap szembesül a digitális 
eszközök okozta  kihívásokkal. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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Az erdők 
védelmében
Magyarország üdvözli az 
ENSZ főtitkár szavait, me-
lyekkel az erdők fontossá-
gára hívta fel a figyelmet 
a vadvilág napja alkalmá-
ból – mondta Zambó Pé-
ter, erdőkért és földügye-
kért felelős államtitkár. 
A jeles nap alkalmából ki-
adott közleményében An-
tonio Guterres ENSZ főtit-
kár hangsúlyozta: az erdők 
megóvása egyúttal a fenn-
tartható fejlődési célok el-
érésének eszköze is. 

– Magyarország terü-
letének egyötödét borít-
ják erdők, így kiemelkedő 
a szerepük az ország kör-
nyezeti állapotának alakí-
tásában – hangsúlyozta a 
felhívásra reagálva Zam-
bó Péter. – Elkötelezettek 
vagyunk meglévő erde-
ink megóvásában és a fá-
val borított területek nö-
velésében. Ezt szolgálja az 
Agrárminisztérium két év-
vel ezelőtt meghirdetett 
Országfásítási Program-
ja, amelynek hatására már 
mintegy 26 ezer hektár új 
erdő telepítésére nyújtot-
tak be pályázatot a ma-
gyar gazdák, az állami er-
dőgazdaságok pedig több 
száz hektár erdőt ültettek, 
és egyre nagyobb terüle-
teken alkalmazzák a ter-
mészetközeli erdőgazdál-
kodás módszereit.

ZÖLD HÍREK

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

VÁROSÜZEMELTETÉSI ÜGYINTÉZŐI 
határozatlan idejű köztisztviselői  állás betöltésére

Munkakör alkalmazási feltételei:
• felsőoktatásban szerzett műszaki szakképzettség,
• számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet használat),
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség.

Előnyt jelent: 
• közigazgatási gyakorlat.

Munkakör fő tartalma:   
• városüzemeltetési feladatok ellátása,
• beruházások lebonyolítása,
• éves zárszámadáshoz, költségvetési beszámolókhoz, költségvetéshez részanyag készítése.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• önéletrajzot, a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
• az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát, 
• előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott 

összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy annak megkéréséről szóló igazolást,
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban közölt személyes adatokat a pályázati eljárásban részt vevők kezeljék.

Illetmény és juttatások:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.
A kinevezés határozatlan időre szól. A próbaidő: 6 hónap.
További információ kérhető Papné Horváth Barbara osztályvezetőtől a 99/515–123-as telefonszámon.
A jelentkezéseket 2021. március 25-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:

Dr. Sárvári Szabolcs jegyző részére
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

9400 Sopron, Fő tér 1.
A borítékra kérjük ráírni: „Városüzemeltetési ügyintéző munkakör”

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok 2021. április 5. napjáig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a pályázók 
meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak, a sikertelen 
pályázatokat visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és a pályázó személyes adatait az Európai Unió 2016/679. számú 
általános adatvédelmi rendelete a GDPR előírásainak megfelelően kezeljük. 

Az állás betölthető az elbírálást követően azonnal.  

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

licittárgyalást hirdet
a tulajdonában álló ingatlanok értékesítésére:

Sopron, Színház u. 18. fszt. 3. szám alatti,
67 m2 alapterületű lakás 

Az ingatlan megtekinthető: 2021. március 16. (kedd) 9 óra
A licit időpontja: 2021. március 23. (kedd) 9 óra

 (induló licitár: 14.320.000 Ft)

Sopron, Újteleki u. 10. fszt. 1. szám alatti,
72 m2 alapterületű lakás 

Az ingatlan megtekinthető: 2021. március 16. (kedd) 9.30 
A licit időpontja: 2021. március 23. (kedd) 10 óra

 (induló licitár: 13.320.000 Ft)

Sopron, Újteleki u. 10. 1. emelet 7. szám alatti,
96 m2 alapterületű lakás 

Az ingatlan megtekinthető: 2021. március 16. (kedd) 9.30 
A licit időpontja: 2021. március 23. (kedd) 11 óra

 (induló licitár: 22.050.000 Ft)

Sopron, Újteleki u. 12. 1. emelet 7. szám alatti, 
127 m2 alapterületű lakás 

Az ingatlan megtekinthető: 2021. március 16. (kedd) 10 óra
A licit időpontja: 2021. március 23. (kedd) 14 óra

 (induló licitár: 32.400.000 Ft)

• • • • •
A licittárgyalás helye:

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városgazdálkodási Osztály, 9400 Sopron, Fő tér 1.

Az ingatlanok műszaki állapotával kapcsolatban a Sopron Holding 
Vagyonkezelő Zrt.-nél a  99/514–566-es telefonszámon tájékozódhat.

A licittárgyalás részleteiről érdeklődhet
az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

személyesen Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Városgazdálkodási Osztályán ügyfélfogadási időben telefonon,

a 99/515–404-es telefonszámon, illetve a
takacs.andras@sopron-ph.hu e-mail-címen.

Sopron Megyei Jogú Város

LICITTÁRGYALÁS

Eltörött a kukám,  
mit tegyek?
Mit tegyünk, ha megsérült, el-
törött a hulladékgyűjtő edényünk? Mehet a ku-
kákba, vagy még menthető? Az esetek jó részében 
a károk helyrehozhatók, viszont semmiképpen 
sem ajánlott otthon nekiesni a javításnak. 

Az első és legfontosabb kérdés, ha a kuka eltörik, hogy hova 
fordulhatunk segítségért. Először mindig jelentsük a káresetet 
az STKH helyileg illetékes ügyfélszolgálati irodájánál vagy akár 
online, a honlapjukon található chatbot segítségével, amely 
végigvezeti a folyamaton! Egy gyors adategyeztetés után mun-
kalapon rögzítik a kivizsgálás megkezdéséhez szükséges in-
formációkat. Kollégáik 10 munkanapon belül a helyszínen ki-
vizsgálják az esetet, majd ennek eredménye alapján értesítik a 
tulajdonost a megoldásról, további teendőkről.

A sérülés gyakran a kuka elöregedésének, az anyag hosszú 
évek alatti elfáradásának a következménye, de sokszor előfor-
dul, hogy az edény soha nem is volt alkalmas gépi ürítésre, azaz 
nem felel meg a szabványnak (erről múlt heti lapszámunkban 
írtunk: Tényleg nem mindegy, hogy milyen kukám van? Soproni 
Téma, 2020. március 3.). A vizsgálat során ellenőrzik, hogy ren-
deltetésszerűen használtuk-e kukát, például nem került-e be-
le olyan „tiltólistás hulladék” (forró hamu, maró anyag), amely 
roncsolja az edényt.

Csak abban az esetben vállal az STKH garanciát és kárta-
lanítja az ügyfeleket, ha a kuka szabványos, 4 évesnél nem 
idősebb, a cégtől vásárolták és rendeltetésszerűen használ-
ták. A sérülés mértékének függvényében javítják vagy cserélik 
a kukát. A bérelt kukákat minden esetben cserélik, ha ürítés-
re alkalmatlanná váltak, de természetesen a rendeltetésszerű 
használatot itt is vizsgálják.

Az STKH tapasztalatai szerint sokan megpróbálják otthon, 
saját kezűleg kijavítani a sérült kukaedényeket. És bár elsőre si-
keresnek tűnhet a művelet, egy hulladékgazdálkodási szakem-
ber olyan szempontokat is figyelembe vesz, amelyre az ember 
elsőre nem is gondolna. Az önmagában ugyanis nem elegen-
dő, ha a kuka stabilan áll, az otthoni javítások következtében 
gyakran megváltozik az edény súlypontja vagy a rögzítés, pe-
rem formája. Ezek pedig balesetveszélyessé vagy szimplán fi-
zikailag lehetetlenné tehetik a gépi ürítést, ezért célszerű in-
kább a céghez fordulni.

KUKAHÍRADÓ

MADARÁSZ RÉKA

Az enyhe tavaszi idő-
járás sokunkat csábít 
a kertbe, hogy az ép-
pen aktuális teendőin-
ket ellássuk. A szabad 
levegőn végzett mun-
kálatok nemcsak a 
testünknek, hanem a 
lelkünknek is felüdü-
lést jelentenek.
Az almatermésűek – alma, 
körte, birs, naspolya – metszé-
sét követően márciusban már 
sort lehet keríteni a csonthé-
jasok – őszibarack, sárgaba-
rack, cseresznye, meggy, szil-
va – metszésére is.

– Ha már fagymentes az 
idő, a metszés végeztével 
– még a kihajtás előtt – elvé-
gezhetjük az úgynevezett tél 
végi lemosópermetezést – ja-
vasolta Horváth Gábor, a Kis-
alföldi ASzC Roth szakképző 
iskola kertészeti tangazdasá-
gának vezetője. –  Mivel a vege-
tációs időszak előtt vagyunk 
még, nincsen lombozat, ame-
lyet károsíthatnánk, így nagy 
lémennyiséggel tudunk dol-
gozni, egyenletesen fedve a fa 
minden részét. Ám fontos az 
időzítés is, hiszen ha túl ko-
rán végezzük a tevékenységet, 
nem lesz kellően hatékony 
a védekezés, mivel a károsí-
tók még inaktív állapotban 

vannak. A permetezés előtt 
elvégzett metszés fokozza a 
művelet hatékonyságát.

A lemosópermetezés ki-
váló lehetőség a kórokozók 
és a kártevők gyérítésére. 
Ezt a módszert a rügyfaka-
dás után már nem lehet al-
kalmazni a perzselés veszé-
lye miatt. Használhatunk 

hozzá réztartalmú szereket, 
melyek a lisztharmat kivéte-
lével a legtöbb gomba és bak-
térium ellen hatásos védelmet 
nyújtanak, kéntartalmúakat, 
amelyek az áttelelő liszthar-
matgombákat károsítják, de 
olajos készítményeket is, ame-
lyek a különböző rovar- és at-
kakártevők ellen hatásosak. 

– Márciusban érdemes át-
szellőztetnünk a gyepet. Ha 
kellően száraz már a talaj, 
ahol szükséges, vessük új-
ra! – folytatta Horváth Gábor. 
– Ebben az időszakban tele-
píthetünk gyümölcsfákat, 
cserjéket, sövényt. Ha enyhe 
az idő, már elvethetjük a bor-
sót és a céklát is. 

Kedvez a mostani időjárás  a tavaszi kerti munkálatoknak

Kezdődik a permetezés

– Ha már fagymentes az idő, a metszés után célszerű elvégezni a tél végi lemosópermetezést – 
javasolta Horváth Gábor, a Roth-szakképző iskola kertészeti tangazdaságának vezetője.
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PLUZSIK TAMÁS

A Soproni Petőfi Szín-
házban befejeződtek 
a próbái Németh Lász-
ló: Széchenyi című tör-
ténelmi drámájának, a 
járvány miatt viszont 
még a premierre vár-
ni kell. A darabban 
 Boráros Imre Kossuth-
díjas színész alakítja 
Lonovics érseket.

– Ön az első felvidéki ma-
gyar színész, akinek mun-
kásságát Kossuth-díjjal 
ismerték el. Elmondaná 
életútjának meghatározó 
és fontos sarokpontjait?

– Pozsonyban születtem 
1944-ben, amikor a kereszt-
leveleket, így az enyémet is, 
még négy nyelven, magyarul, 
latinul, németül és szlová-
kul állították ki, ezt követően 
már csak szlovákul. Verek-
nyén nőttem föl, ez a kis falu 
ma már nem létezik, Pozsony 
része lett. Volt a faluban egy 
kis színjátszó kör, a nővérem-
mel együtt először ott léptem 
színpadra. 

– Ha jól tudom, a számta-
lan színpadi siker mellett 
egy kis híján Oscar-díjas 
filmben is szerepelt.

– A Komáromi Jókai Szín-
háznak örökös tagja vagyok, 
talán a legemlékezetesebb 
színpadi szerepeim is ide 

köthetőek, ezek közül is ki-
emelem Örkény István Tóték 
című drámáját, amiben az Őr-
nagyot, illetve Az ember tra-
gédiáját, amiben Lucifert ala-
kítottam. A sor még hosszan 
folytatható lenne, a kassai 
Thália Színházon át a buda-
pesti József Attila Színházig 

és nem utolsó sorban Sop-
ron, hisz még a járvány előtt 
mutattuk be és még most is 
játszanánk Ibsen Peer Gynt 
című drámai költeményét, 
melyben én a Papot alakí-
tom. Több filmben is szere-
peltem, ezek közül is Ondřej 
Trojan cseh rendező Želary 

című filmjében, mely 2004-
ben egy hajszállal maradt le 
az Oscar-díjról. 

– Néhány évvel ezelőtt sa-
ját színházat alapított, er-
ről mit kell tudnunk?

– Amikor nyugdíjba men-
tem, a soproni közönség előtt 
is jól ismert Dráfi Mátyás Já-
szai Mari-díjas színészkol-
légával megalapítottuk a 
Teátrum Színházi Polgári 
Társulást azzal a céllal, hogy 
a Felvidék olyan, kisebb fal-
vaiban élő emberei közé is 
elvigyük a színházat, akik-
hez nemigen jutnak el a kő-
színházi társulatok. Sikeres 
évek után feleségemmel, Pet-
rács Anna színművésszel lét-
rehoztuk saját színházun-
kat. Olyan darabokat állítunk 
színpadra, melynek közép-
pontjában a haza, a szeretet, 
a hit, az Isten áll. 

– Az elmúlt év augusztu-
sában a Magyar Színházak 
XXXII. Kisvárdai Feszti-
válján életműdíjjal tüntet-
ték ki önt.

– Augusztus 29-én vehet-
tem át a kitüntetést, éppen 
55 évvel azt követően, hogy 
a komáromi Magyar Területi 
Színházhoz szerződtem. Jól 
emlékszem, első szerepem 
egy beugrás volt A lőcsei fe-
hér asszony című darabban. 
Kisvárdán a Peer Gyntöt ad-
tuk elő, amikor megtudtam, 
hogy életműdíjat kapok. Ál-
momban sem gondoltam vol-
na, hogy ilyen ajándék érhet 
még az életben. 

Boráros Imre:  Segít az erős hit, amely végigkísér a pályámon

Fél évszázad a színpadon

A közelmúltban életműdíjjal tüntették ki Boráros Imrét. – Ál-
momban sem gondoltam volna, hogy ilyen ajándék érhet még 
az életben – nyilatkozta lapunknak. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

1996
Aranylakodalom Balfon
Az elmúlt vasárnapon a balfi 
evangélikus templomban ün-
nepelte házasságkötésének öt-
venedik évfordulóját Sörtély 
József és Auer Mária. Az arany-
lakodalmon három gyermekük, 
nyolc unokájuk és öt dédunoká-
juk körében Árvái Miklós, Bal-
fon élő református lelkipásztor, 
valamint Weltler Sándor sop-
roni evangélikus lelkész áldot-
ta meg a fogadalmát megújító 
idős párt. (Kisalföld)

Soproni cserkészek 
utaznak Svájcba
A 364. sz. Scarbantia Cser-
készcsapat a napokban Sop-
ron egyik testvérvárosából, 
Rorschachból kapott levelet, 
amelyben a helvéciai városka 
polgármestere kéthetes svájci 
tartózkodásra hívta meg a gyer-
mekek egy csoportját. Svájcban 
egyhetes körutazást is szervez-
nek a soproniaknak, akik ezt kö-
vetően Rorschach cserkésztá-

borában töltenek el hét napot, s 
így módjukban áll újra találkoz-
ni azokkal a cserkésztársakkal, 
akikkel tavaly Magyarországon 
is együtt táboroztak. Informáci-
ónk szerint több mint harminc 
soproni cserkész várhatja iz-
gatottan a svájci cserkészélet-
tel való nyári megismerkedést. 
(Kisalföld)

Eladó boroshordók
Egy darab 150 literes és egy 
darab 200 literes (vörös) bo-
roshordó Balfon eladó. A ket-
tő együtt 9.000 Ft. Cím és te-
lefonszám a Kisalföld soproni 
szerkesztőségében. (hirdetés a 
Kisalföldben)

1971
Fedett uszoda épül 
Sopronban
Az Építésügyi és Városfejlesz-
tési Minisztérium győri ter-
vezővállalatának és sopro-
ni kirendeltségének mérnökei 
szocialista szerződést kötöttek 
a győri és soproni városi tanács-

csal. A szerződés alapján nyolc 
javaslatot készítettek egy rövi-
desen felépítésre kerülő fedett 
uszoda tervére. A terveket a hé-
ten tárgyalták Sopronban. Az 
egyik legfontosabb kérdésben, 
hogy hol épüljön fel a mint-
egy 50–60 milliós beruházást 
igénylő új uszoda, megoszlot-
tak ugyan a vélemények, de az 
már biztos, hogy a létesítmény 
méreteivel, a 33 és egyharmad 
méter hosszú és 21 méter szé-
les medencével alkalmas lesz a 
vízilabdasport soproni megho-
nosítására is. A tervben hatszáz 
személy befogadására szolgá-
ló, lépcsőzetes lelátó is helyet 
kapott. (Népsport)

1921
Bécsi bankok Sopronban
A bécsi pénzintézetek már 
Ausztriának tekintik Nyugat-
Magyarországot, és sietnek ot-
tan fiókokat felállítani. Sopron-
ban már három bécsi banknak 
van telepe és pedig a Wiener 
Bankvereinnek, az Angol–Oszt-

rák Banknak, mely a Soproni 
Takarékpénztárt affiliálta, míg 
a Centralbank der Deutschen 
Sparkassen a Soproni Forgal-
mi Bankot vonta érdekkörébe. 
Legközelebb az Osztrák Hitel-
intézet fog Sopronban fiókot 
állítani, mely célra ott már há-
zat is vásárolt. (Magyar Keres-
kedők Lapja)

Hazafias művészestély 
Sopronban
A Területvédő Liga a soproni 
városi színházban magas szín-
vonalú hazafias művészestélyt 
rendezett. A nézőteret zsúfolá-
sig megtöltő magyar és német 
közönség szűnni nem akaró 
tapssal honorálta a művésze-
ket. A közreműködők között ott 
volt K. Somló Emma, a Nemze-
ti Színház művésze, valamint 
Némethy Ella, Toronyi Gyula, 
Szende Ferenc, Karácsony Ist-
ván és Géczy Barnabás, mind-
nyájan a Magyar Királyi Opera-
ház tagjai. (Magyarság)

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

255 ÉVVEL EZELŐTT,  1766. március 3-án hunyt el Kismarton-
ban Werner József György (Gregor Joseph Werner) zeneszer-
ző, az Esterházy család udvari karmestere. Halála után Joseph 
 Haydn töltötte be a pozíciót. Az ausztriai Ybbs an der Donau-
ban született 1693. január 28-án.

180 ÉVVEL EZELŐTT,  1841. március 2-án született Sopronban 
Wagner Lőrinc bencés apát, főgimnáziumi tanár, szentszéki ta-
nácsos. Celldömölkön hunyt el 1910. június 4-én.

130 ÉVVEL EZELŐTT,  1891. március 2-án született Kemenes-
szentpéteren Soproni Horváth József festőművész. Sopronban 
hunyt el 1961. április 22-én.

105 ÉVVEL EZELŐTT, 1917. március 7-én megkezdődött a Pan-
nónia-szálloda gyökeres felújítása. A tervek szerint a lépcsőház 
tatarozása után a szálló többi részére is sor kerül, mert nagyon 
rossz állapotban voltak az épület részei.

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

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

Az év novellái antológia – kész a válogatás
Megjelent Az év novellái antológia, az idei 
válogatásban szerepel a Petőfi Irodalmi 
Ügynökség Trianon 100 pályázatának nyer-
tese, az erdélyi prózaíró Lokodi Imre Ölelni 
galagonyát című novellája is – közölte a Ma-
gyar Napló kiadó.

Immár huszadik éve jelennek meg a nép-
szerű antológiák Az év novellái és Az év ver-
sei címmel, amelyek a magyar irodalmi élet 
színe-javát tárják az olvasók elé. Az alapkon-
cepció szerint az irodalmi művek kiválasztá-
sánál döntő szempont a magyarság elmúlt 

évszázadi történetének, megpróbáltatásai-
nak bemutatása, valamint a kisemberek sor-
sának ábrázolása. A gyűjteményben azon-
ban szerepelnek szerelmes és szórakoztató 
tematikájú írások, az emberi kapcsolatok tö-
rékenységét bemutató novellák is. (mti)

Huszárjárás – kalandtúra 12 pontban
Egy történelmi kalandozásra invitálják a Pro Kultúra munka-
társai a soproniakat március idusán – természetesen 12 pont-
ban. A belvárosi sétát 14 és 18 óra között lehet teljesíteni olyan 
pontok érintésével, melyek a reformkori Sopron és az 1848-as 
idők emlékét idézik. Az ehhez szükséges menetlevelet a Liszt-
központ előtti teraszon kapják kézbe az érdeklődők, a 12. állo-
más pedig az Orsolya téri Huszármúzeumnál lesz. Mindenki a 
maga tempójában és a maga útvonalán járhatja végig a hely-
színeket. A lényeg az emlékezés, a múltidézés és egy tanulsá-
gos séta a csodaszép soproni belvárosban. Közreműködnek a 
Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület katonái és paripái. 
A program ingyenes.  www.prokultura.hu 

Könyvtár: nincs könyv a kapualjban! 
A járványügyi intézkedések miatt március 22-ig szünetel a 
Soproni Széchenyi István Városi Könyvtár kapualj-szolgáltatá-
sa – tájékoztatta lapunkat az intézmény. A könyvtár Pócsi utcai 
épülete, valamint a bánfalvi fiókkönyvtár továbbra is zárva tart. 

TIT-előadás kerecsensólyom-kutatásról
Március 16-án, kedden 18 órakor Váczi Miklós őrszolgálat-ve-
zető tart online előadást Mongóliai kerecsensólyom-kuta-
tó expedíció, 2017. címmel. https://stit.my.webex.com/
meet/stit

A meghirdetett hat bérletes előadás helyett aján-
dékként összesen kilenc produkciót kínálnak a 
nézőknek az idei, 2020/21-es szezonban a Sopro-
ni Petőfi Színház művészei. 

A színészek, alkotók, munka-
társak gazdag kínálattal kö-
szönik meg mindenkinek a 
járványhelyzetben mutatko-
zó hűséget, szeretetet és bi-
zalmat. Az előadások rész-
letes programját a www.
soproniszinhaz.hu oldalon 
találják.

A biztonsági intézkedé-
seket tovább növeli, hogy az 
előadások alatt a tavaly októ-
berben beszerelt különleges, 

a műtőkben, zárt terekben 
használt, vírusok, baktériu-
mok, penészgombák semle-
gesítésére készült légtisztító 
berendezések is működnek 
a Soproni Petőfi Színház né-
zőterén, ruhatárában, kö-
zönségforgalmi területén, 
színpadán. A társulat tag-
jai, munkatársai pedig, hogy 
megóvják a közönséget és egy-
mást, regisztráltak a korona-
vírus elleni oltásra.

Hat helyett 
kilenc előadás!

RÖVIDEN
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Hétvégén a Szolnok, 
jövő szerdán pedig a 
Szombathely ottho-
nában lép pályára a 
Sopron KC férfi ko-
sárlabdacsapata. Az 
együttes két hazai győ-
zelem után utazhat el 
a két magyar topcsapat 
otthonába.
Múlt héten két hazai mecs-
cset is játszott az SKC. Az 
Oroszlány ellen csak a hosz-
szabbítás döntött, de végül a 
soproni csapat örülhetett, az 
eredmény: Sopron KC – OSE 
Lions: 85–83.

A Körmend elleni rangadó 
első két negyedében nagyon 
ment a szekér a hazaiaknak: 
Thompson, Elmore és Bori-
sov kosaraival 53 pontot szer-
zett és csak negyvenet ka-
pott a Sopron. A nagyszünet 
után azonban magára talált 
a kiváló játékosokból álló va-
si együttes, és megkezdte a 
felzárkózást, sőt, a vezetést 
is átvette. A hajrában Padgett 
fontos pontokkal és blokko-
lással, Borisov pedig triplá-
val és büntetőkkel segítette 
az SKC-t, amely végül kis kü-
lönbséggel, de megszerezte a 
győzelmet. A végeredmény: 
SKC – Egis Körmend: 89–87.

– Jól kezdtünk a Körmend 
ellen, de ezt a szintet nehéz 
tartani a meccs végéig, főleg 
úgy, hogy a héten három já-
tékosunk is hagyott ki edzést 
– mondta Kostas Flevarakis 
vezetőedző. – Nagyot küzdött 
mindkét csapat, rendkívül ne-
héz negyven percen keresztül 
koncentrálni egy ilyen erős 

ellenféllel szemben. Ez so-
rozatban a negyedik győzel-
münk, bízom benne, hogy az 
alapszakasz végéig kitart ez a 
formánk.

Az SKC szombaton es-
te 6-kor a Szolnok ottho-
nában játszik, jövő szer-
dán pedig Szombathelyen 
vendégszerepel.

– A körmendi siker után 
másfél nap pihenőt kaptak a 
játékosok – folytatta Bors Mik-
lós másodedző. – Hétvégén 
már a Szolnok vár ránk, itthon 
jó meccset játszottunk velük, 
de tudni kell ellenfelünkről, 
hogy amellett, hogy listaveze-
tő, az egyik legmagabiztosabb 

csapat is egyben. Mi ettől füg-
getlenül szeretnénk folytat-
ni jó sorozatunkat, de nem 
lesz könnyű dolgunk, a szol-
noki magas emberek is kivá-
lóan dobnak kintről. Erre kell 
készülnünk, utána pedig egy 
szintén nehéz meccsre a Fal-
co otthonában.

JAMES PADGETT: 
„JÓL HALAD 
A BEILLESZKEDÉSEM”
A bajnoki szünet után kezd 
formába lendülni James Pad-
gett. Az amerikai játékos az 
első mérkőzésein nem igazán 
találta helyét a csapatban, 
mostanra azonban egyre jobb 

teljesítményt nyújt. A 203 cen-
ti magas játékos szerint sokat 
számított, hogy a válogatott 
szünet miatt volt idő a gyakor-
lásra, beilleszkedésre.

– A szünet arra is jó volt, 
hogy segített kiszellőztetni 
egy kicsit a fejemet – mond-
ta a játékos. – Amikor csa-
patot váltok, mindig nagyon 
ügyelek a beilleszkedésre: az 
a célom, hogy segítsem az új 
együttesemet anélkül, hogy 
bármelyik társam játéka sé-
rülne az érkezésem miatt. 
A szünet segített az apróbb 
sérüléseim gyógyulásában, 
amelyek már régóta zavar-
tak. Volt időm visszanézni és 

elemezni a saját játékomat, és 
rájöttem, hogy nem voltam 
elég agresszív. Ezen igyekez-
tem javítani, hogy jobb legyen 
a játékom.

James Padgett, aki a sérü-
léssel bajlódó Wideman he-
lyére érkezett a Sopron KC 
együtteséhez, azt mondta: 
egyre jobban összeáll a csa-
pat és a játékrendszer, amit a 
szakmai stáb elvár az együt-
testől. Elmore és ő is csak 
nemrég csatlakoztak a ke-
rethez, sok változás történt 
az idei szezonban. A jó csa-
patjáték azért is fontos, mert 
centerként mindig megfele-
lő ritmusban kell kosaraznia 

a mérkőzéseken, ami nem 
könnyű, hisz magas ember-
ként nála nincs annyit a lab-
da, mint a hátvédeknél. 

– Úgy gondolom, az SKC 
egy remek klub, örülök, hogy 
itt játszhatok, sok potenciál 
rejlik együttesünkben – tette 
hozzá James Padgett. – A ma-
gyar bajnokság nagyon jó szín-
vonalú, sok erős csapat van és 
több olyan együttes, amely a 
keret alapján nagyjából egy-
forma játékerőt képvisel. Ez 
talán az egyik legerősebb li-
ga, ahol eddig játszottam, kö-
szönhetően a négylégiós sza-
bálynak és a kiváló magyar 
játékosoknak. 

James Padgett  szerint a magyar bajnokság nagyon magas színvonalú

Sopron KC: kettőből kettő siker

TOVÁBBI EREDMÉNYEK
Női NB II. nyugati csoport 
13. forduló (pótlás):  
SC Sopron  
– 2011 Champion-Metis: 1–4

Megyei I. osztály  
18. forduló:  
Abda SC – SFAC 1900 SE: 1–1

Az SKC a Körmend elleni rangadót hatalmas küzdelemben tudta megnyerni, James Padgett (25-ös mezben) egyre jobb teljesítményt nyújt. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MOLNÁR ZOLTÁN

Az NB III. nyugati csoportjának 23. fordulójában 
az SC Sopron felnőtt férfi labdarúgócsapata a 
múlt hétvégén ismét idegenben lépett pályára. 
Ellenfele a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő csapata 
volt, amelytől 1–0-s vereséget szenvedett.

A soproni csapat a Lipót Pék-
ség SE elleni biztató döntet-
len után egyértelműen azzal 
a céllal utazott Agárdra, hogy 
elhozza a 3 pontot. Ennek 
megfelelően is kezdte a csa-
pat a mérkőzést, jellemzően 
a piros-fehérek birtokolták a 
labdát, valamint a meccs nagy 
részében mezőnyfölényt is ki 
tudtak alakítani. A gól nélküli 
első félidő után, a második já-
tékrész elején aztán egy sza-
badrúgás utáni fejest követő-
en mégis a hazaiak szerezték 
meg a vezetést. A Gárdony ez-
után is taktikusan tördelte a 
játékot, a 87. percben pedig to-
vább árnyékolta a soproniak 

helyzetét, hogy Weitner Ádám 
vezetőedzőt a játékvezető pi-
ros lappal kiállította. A mér-
kőzésen több gól már nem 
született, így maradt az 1–0-s 
végeredmény.

Weitner Ádám vezetőedző 
röviden így értékelte a mérkő-
zést: – Az ellenfél ma jól rom-
bolt, mi pedig hiába játszot-
tunk mezőnyfölényben, nem 
tudtunk jelentősebb helyzete-
ket kialakítani. Egy pontrúgás 
pedig eldöntötte a mérkőzést.

Bő 3 hónap után ezen a 
hétvégén a csapat ismét baj-
noki mérkőzést játszhat a 
soproni városi stadionban. 
A vasárnap 14 órakor kezdődő 

(a vírushelyzet miatt tovább-
ra is zárt kapus) meccsen nem 
más lesz az ellenfél, mint a lis-
tavezető III. Kerületi TVE csa-
pata. A két csapat őszi mér-
kőzésén a budapestiek 3–0-s 
győzelmet arattak hazai pá-
lyán. A fővárosiak célja egyér-
telműen a bajnoki cím meg-
szerzése, jelenleg 8 pontos 
előnnyel vezetik a tabellát, 
így tehát kijelenthetjük, hogy 
újabb nehéz összecsapás vár a 
soproni alakulatra.

Az SC Sopron 23 fordu-
lót követően a 7. helyen áll a 
tabellán. 

SCS: vereség idegenbenKosárlabda
Március 12.,  
péntek 19 óra,  
Krasznai Ferenc 
Sportcsarnok
SMAFC  
– Óbudai Kaszások KA

Labdarúgás
Március 13.,  
szombat  15 óra,  
Anger réti sporttelep
SFAC 1900  
– Győrszentiván SE

Március 14.,  
vasárnap 14 óra,  
városi stadion
SC Sopron – III. ker. TVE

LELÁTÓ

www.facebook.com/sopronitemahivatalos

A magyar csapat minden idők 
legeredményesebb szereplé-
sével, hat éremmel, három 
arannyal és három ezüsttel 
zárta a vasárnap véget érő rö-
vidpályás gyorskorcsolya vi-
lágbajnokságot Dordrecht-
ben.  Magyarországnak eddig 
csak egy világbajnoki arany-
érme volt, még 2016-ból, Liu 
Shaolin Sándor révén. Ezt si-
került most megnégyszerez-
ni. Szombaton Liu Shaoang 
500 méteren győzött, test-
vére a B-döntőt megnyerve 
ötödik lett. Vasárnap az 1000 
méteres fináléban kettős ma-
gyar siker született, Liu Shao-
lin Sándor ért elsőként célba, 
mögötte Liu Shaoang.

A testvérpár összetett-
ben is duplázott, csak fordí-
tott sorrendben, a 3000 mé-
teres szuperdöntő után Liu 
Shaoang végzett az összetett 
élén, ezzel Magyarország el-
ső összetett világbajnoki cí-
mét szerezte meg. Liu Shao-
lin Sándort megzavarta egy 
csengetés, így az utolsó kör 
előtt kiengedett, végül har-
madik lett. 

A férfi váltó ezüstérmes-
ként zárt. A nőknél 1000 mé-
teren Jászapáti Petra 7.,  Kónya 
Zsófia 28. lett, a váltó a hato-
dik helyen végzett. Magyar-
országot csak a házigaz-
da Hollandia előzte meg az 
éremtáblázaton.

Korcsolya-éremeső

Sikeres  
tornászok 
A soproni serdülőcsapat 
arany-, az ifjúsági ezüstér-
met szerzett a Budapest-vi-
dék serdülő, ifi és felnőtt II. 
osztályú tornászbajnokságon 
Budapesten. Az STC a serdülő 
és az ifi korosztályban is két 
csapattal indult.

Sikeresen szerepeltek a Liu testvérek. FOTÓ: MTI – CZEGLÉDI ZSOLT
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RÁZÓ LÁSZLÓ

Fegyverneky Zsófia aktív részese volt 
a 10. Magyar Kupa győzelmét ünnep-
lő Sopron Basket együttesének, a 
DVTK elleni finálé legértékesebb já-

tékosának járó díjat is átvehette, múlt héten pe-
dig a városházán kapott elismerést.
– A rengeteg megnyert tró-
fea között hol helyezkedik 
el a mostani kupagyőzelem?

– Természetesen, mint 
minden sikernek ennek is 
nagyon örülök, különbséget 
nem tennék. Ez a trófea is 
épp olyan értékes, mint a ko-
rábbi kupagyőzelmekért járó 
elismerések.

– A meccsek alapján úgy 
tűnt: nagyon kiemelkedett 
a mezőnyből a Sopron Bas-
ket, hogy láttad belülről?

– Azt hiszem, túlzás nél-
kül kimondhatjuk: végig do-
mináltunk a kupadöntő so-
rán, a negyeddöntőben, az 
elődöntőben és a fináléban is 
húsz pont feletti sikert arat-
tunk. Persze egy győzelmet 
sem adnak ingyen: nagyon 
készültünk a nyolcasdöntőre, 
és végig kellően koncentrált a 
csapat, amelynek meg is lett 
az eredménye.

– Minek köszönhető az  
elképesztő győzelmi széria?

– Nem von le az eredmé-
nyeink értékéből, de azért el 

kell mondani, hogy az Euroli-
ga speciális, buborékos rend-
szerű lebonyolítása talán hoz-
zájárult a sikereinkhez, ezzel 
együtt is óriási dolognak tar-
tom a szezonbeli veretlensé-
günket. A magyar bajnokság-
ban szinte minden meccsen 
favoritként lépünk pályá-
ra, ami nem könnyű, hiszen 
küzdhet egy játékos kisebb 
betegséggel, lehet rossz nap-
ja egy-egy csapattársunknak, 
és ilyenkor is győznünk kell. 
Eddig szinte minden mecs-
csen tudtunk csaknem száz-
százalékosan koncentrálni, 
de rengeteg munka szüksé-
ges ehhez. A csapattagok nem 
elégszenek meg csak a győ-
zelemmel, a lehető legtöbbet 
szeretnénk kihozni minden 
egyes meccsből. És a sikerrel 
megvívott mérkőzések után is 
átbeszéljük, mit lehetett volna 
jobban csinálni.

– A Magyar Kupa döntőjé-
ben a legértékesebb játékos 
elismerést is átvehetted, ez 
mit jelentett számodra?

– Ez már csak hab volt a 
tortán a kupagyőzelem mel-
lett, örülök, hogy ennyi idősen 
is komolyan tudom segíteni az 
együttesünk játékát. Ugyan-
akkor a kiváló kvalitású csa-
pattársak nélkül az MVP cí-
met sem tudtam volna elérni.

KÉSZÜLNEK AZ EUROLIGÁRA
A DVTK ellen a vártnál nehe-
zebben hozta a győzelmet a 
Sopron Basket. Az együttes 
szerdán az MTK otthonában 

zárja az alapszakaszt, amelyet 
az utolsó meccs eredményé-
től függetlenül már megnyert. 

A DVTK elleni találkozón a 
hazaiak arra is készülhettek, 
hogy visszavágnak a Magyar 
Kupa döntőjében elszenvedett 
vereségért. Jól is játszott a Di-
ósgyőr, a miskolciak nem en-
gedtek nagyobb előnyt. Gaby 
Williams 25 pontja és lepat-
tanói kellettek ahhoz, hogy 
végül ne a hazaiak ünnepel-
hessenek. A végeredmény: 

Aluinvent DVTK – Sopron 
Basket: 66–73.

– Nem voltunk ma élesek, 
dekoncentráltan és fáradtan 
játszottunk – értékelt Gás-
pár Dávid vezetőedző. – Nem 
mentesít bennünket az, hogy 
kemény időszak áll mögöt-
tünk, és hosszú utat tettünk 
meg Miskolcig. Kinti dobá-
sokra kényszerített bennün-
ket a jól játszó Miskolc, mi 
viszont nem voltunk elég jó 
dobóformában.

A Sopron Basket szerdán 
a TFSE MTK budapesti ottho-
nában zárja a bajnoki alapsza-
kaszt, a mérkőzés este 7 óra-
kor kezdődik.

– Erre a találkozóra is ma-
ximálisan felkészülünk, fon-
tos lesz, hogy visszanyerjük 
a legjobb formánkat – mond-
ta Laczka Miklós másodedző. 
– A  meccset egy lépcsőfoknak 
is tekintjük a felkészülésben a 
jövő heti Euroliga negyeddön-
tő mérkőzéseinkre.

Fegyverneky Zsófia:  Rengeteget dolgozott a csapat az idei sikerszériáért

Csak a győzelem már nem elég!

Fegyverneky Zsófia kiváló játékkal segítette Magyar Kupa-győzelemhez a Sopron Basket együttesét. Ezt is elismerte a város-
vezetés. Felvételünkön a csapatkapitány mellett Török Zoltán ügyvezető, valamint (balról jobbra) Csiszár Szabolcs alpolgármes-
ter, dr. Farkas Ciprián polgármester és dr. Simon István alpolgármester. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÜGYINTÉZŐI 
határozatlan idejű köztisztviselői  állás betöltésére

Munkakör alkalmazási feltételei:
• felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi szakképzettség,
• számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet használat),
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség.

Előnyt jelent: 
• közigazgatási gyakorlat.

Munkakör fő tartalma:   
• vagyongazdálkodási feladatok ellátása,
• önkormányzati lakások bérbeadásával összefüggő feladatok ellátása,
• éves zárszámadáshoz, költségvetési beszámolókhoz, költségvetéshez részanyag készítése.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• önéletrajzot, a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
• az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát, 
• előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott 

összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást,
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban közölt személyes adatokat a pályázati eljárásban részt vevők kezeljék.

Illetmény és juttatások:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.
A kinevezés határozatlan időre szól. A próbaidő: 6 hónap.
További információ kérhető Papné Horváth Barbara osztályvezetőtől a 99/515–123-as telefonszámon.
A jelentkezéseket 2021. március 25-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:

Dr. Sárvári Szabolcs jegyző részére
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

9400 Sopron, Fő tér 1.
A borítékra kérjük ráírni: „Vagyongazdálkodási ügyintéző munkakör”

A pályázat elbírálásának rendje: 
A pályázatok 2021. április 5. napjáig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a pályázók 
meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak, a sikertelen 
pályázatokat visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és a pályázó személyes adatait az Európai Unió 2016/679. számú 
általános adatvédelmi rendelete a GDPR előírásainak megfelelően kezeljük. 

Az állás betölthető az elbírálást követően azonnal.  

Sopron Megyei Jogú Város

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

„Megesik, hogy 
az ember egye-
dül – vagy ket-
tesben – marad, 
és ez nem feltét-
lenül jelenti azt, 
hogy nincsen 
igazsága.”

Závada Pál  
Kossuth- és József 
Attila-díjas magyar író, 
szerkesztő, szociológus

MOTTÓ

Závada Pál:  
Jadviga párnája
Az 1997-ben megjelent re-
gény cselekménye egy ma-
gyarországi szlovák közös-
ség mindennapjait mutatja 
be a századelőn. A napló-
formában írt regény „írója” 
Osztatní András, aki az es-
küvője napjától kezdve írja 
bejegyzéseit. A naplót ké-
sőbb folytatja és kiigazítja 
Jadviga, András felesége, 
majd gyermeke, Miso is, 
ettől kezdve az olvasónak 
már három szerző írásából 
kell kibogoznia, mi is tör-
ténik a családban.

KÖNYVAJÁNLÓ

Pályázhatnak 
a tehetségek
Április 15-ig lehet je-
lentkezni a Stipendi-
um Peregrinum felvé-
teli költségeket fedező 
részére. Azok a fiata-
lok pályázhatnak, akik 
a világ legjobb egye-
t e m ei r e fe lv é t e li z-
nek – közölte a Nem-
zeti Tehetség Központ 
Nonprofit Kft. A pá-
lyázaton hétszázezer 
forintig igényelhető 
vissza nem térítendő 
támogatás a felvételi 
eljárásra, a nemzetkö-
zi nyelvvizsga díjára és 
utazási költségre. Az 
ösztöndíjra nemcsak 
a hazai, hanem hatá-
ron túli 17–23 éves ma-
gyar fiatalok jelentke-
zését is várják. Eddig 
közel 3 millió forintot 
osztottak ki.

MADARÁSZ RÉKA

Közeleg az iskolai beíratás időpontja, ami idén 
április 15. és 16. Sok szülőt foglalkoztat a kér-
dés, hogy milyen szempontok szerint válasszon a 
gyermekének megfelelő oktatási intézményt. 

A legtöbb szülő tisztában van 
azzal, hogy lakóhely szerint 
melyik illetékes körzetes is-
kolához tartozik a gyermeke. 
Ezek az intézmények kötele-
sek a körzetükbe tartozókat 
felvenni, ez alól kivételt ké-
peznek a nemzetiségi és az 
egyházi iskolák.

– Azért is előnyös, ha a kör-
zetes iskola mellett döntünk, 
mert a közeli lakhely miatt 
megúszhatjuk a reggeli váro-
si tumultust – osztotta meg 
velünk tapasztalatait Kockás 
Beáta, a Győr–Moson–Sopron 
Megyei Pedagógiai Szakszol-
gálat Soproni Tagintézményé-
nek igazgatóhelyettese. – A kis-
iskolás önállósodását elősegíti, 
ha idővel egyedül is el tud men-
ni a suliba. Mivel a körzetes 
óvodából valószínűleg sokan 
választják az adott iskolát, a 
gyermek integrációját is meg-
könnyítik az ismerős arcok.

További szempontok lehet-
nek még a gyermek adottságai, 

képességei és érdeklődési kö-
re. Lehetőleg olyan iskola mel-
lett tegyük le a voksunkat, 
ahol a képességeit tudja ka-
matoztatni, lehetősége van az 
érdeklődési körének megfele-
lő foglalkozásokra járni!

– Fontos kritérium lehet 
még a tanító néni személye és 
az általa alkalmazott módszer 
– folytatta a gyógypedagógus. 
– Ugyan nyílt napokra a jelen-
legi helyzetben nincs lehető-
ség, viszont az iskolák honlap-
jairól gyűjthetünk adatokat, 
ismerősöktől tapasztalato-
kat. A módszerekről gyakran 
az iskolák pedagógiai prog-
ramjából is tájékozódhatunk, 
az óvópedagógusok pedig ja-
vaslatokat tehetnek arra vo-
natkozóan, hogy a gyerme-
künk személyiségéhez milyen 
módszer illik. Azt is érdemes 
mérlegelni, hogy a tanítónő 
kisfelmenő- vagy nagyfelme-
nő-rendszerben dolgozik-e, 
továbbá, hogy iskolaotthonos 

vagy napköziotthonos intéz-
ményt válasszunk-e.

Vannak speciális nevelé-
si igényű gyermekek, az ő be-
iskolázásukban segíthet az a 
szakértői bizottság, amelyik 
a róla szóló szakvéleményt 
kiállította.

– A szülők rengeteget te-
hetnek azért, hogy az óvoda 
és iskola közötti átmenet zök-
kenőmentes legyen – folytatta 
Beáta. – Iskolatáskák nézege-
tésével, tolltartó megvásár-
lásával, motiváló otthonbe-
rendezéssel ráhangolhatjuk a 

kicsit az új kezdetre. Az óvó-
pedagógustól vagy a nevelési 
tanácsadótól érdeklődhetünk 
arról, hogy milyen kedvcsiná-
ló játékokat játsszunk közö-
sen, és – nem lehet elégszer 
hangsúlyozni – meséljünk mi-
nél többet a csemeténknek!

Több szempontból praktikus  a körzetes iskolába íratni a gyermeket 

Hogyan válasszunk sulit?

Indulnak haza a diákok a Deák Téri Általános Iskolából – ha a közelben lakik a család, idővel 
egyedül is járhatnak iskolába a tanulók. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MADARÁSZ RÉKA

Zenei tehetsége mel-
lett Sztahovszky Dániel 
több matematikaverse-
nyen ért el kiváló ered-
ményeket. A Berzsenyi 
Líceum kisgimnazistá-
ja 11 évesen már videót 
szerkeszt, és több fel-
kérést is kapott.

Dani még hunyadis tanuló-
ként háromszor nyerte el a 
Kis Hunyadi Díjat. Ő volt az 
első olyan gyerek, aki a 3–4. 
osztályosoknak – tanulmá-
nyi eredményeikért és közös-
ségi tevékenységükért – járó 
elismerést már másodikban 
átvehette. Számos matema-
tika- és nyelvtanversenyen is 
megyénk legjobbjai közé ju-
tott, de indult szavalóverse-
nyen is. Kedvenc megméret-
tetése a Kovács Margit megyei 
matematikai rejtvényfejtő 
verseny, melyet tavaly meg-
nyert, a Kenguru matematika-
versenyen pedig megyei má-
sodik lett. 

– Dani már négy és fél éve-
sen folyékonyan olvasott – me-
sélte a kis tehetség édesanyja. 
– Nem tanítottuk neki, ha-
nem a számítógép billentyű-
zetén nézegette a betűket, és 
összeállt a fejében a kép. 2. 
osztályban részképességpro-
filt készítettek róla, és kide-
rült, hogy nagyon magas, 134 

az IQ-ja. A teszt sokat segített 
neki abban, hogy elfogadja ön-
magát, és azt, hogy más, mint 
a többiek. Kiemelkedő képes-
ségei ellenére rendkívül sze-
rény, csendben teszi a dolgát 
– soha nem más kárára.

A kisfiú 4.-es korában lehe-
tőséget kapott arra, hogy be-
járhatott az 5.-es matekórák-
ra és matekszakkörre. Három 
éve zongorázik, a szolfézsta-
nára azt mondta neki, hogy 
ezentúl minden versenyre 
elküldi.

– Szabadidőmben legszíve-
sebben buszozom, biciklizek 
és kétdimenziós animációkat 

készítek – folytatta a komoly 
fiúcska. – November végén az 
osztályfőnököm felkért, hogy 
a virtuális adventi kalendá-
riumba készítsek kisfilmet. 
A következő ajánlat a zeneis-
kolától érkezett: Kodály Zol-
tán halálának évfordulójá-
ra kell videót vagy animációt 
szerkesztenem.

Dani tesójával, Marcival 
szívesen alkot elektromos 
kütyüket: csináltak már táv-
irányításos hajót, kisautót, 
lábhűtőt, három éve pedig 
folyamatosan – többnyire a 
szünetekben – dolgoznak egy 
terepasztalon.

Sztahovszky Dániel:  a számok és a zene harmóniája

Kiváló matematikus

Sztahovszky Dániel már másodikosként elnyerte a 3–4. osztá-
lyosoknak járó Kis Hunyadi Díjat. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MADARÁSZ RÉKA

Három éve szervez helytörténeti vetélkedőket a 
Hunyadi-iskolában Kádár Tibor. A feladatok meg-
oldása során a gyerekek jobban megismerik vá-
rosunkat és bepillantást nyerhetnek a média 
világába is.

2015-ben egy városi helytörté-
neti vetélkedőn – számos in-
duló közül – második helye-
zést ért el a Hunyadi János 
Evangélikus Óvoda és Álta-
lános Iskola 8. osztályos csa-
pata. Ekkor merült fel az öt-
let, hogy helyi veteránokkal, 
történészekkel, helytörténet-
ben jártas, ismert személyek-
kel is készíthetnének interjút 
a diákok.

– Első interjúalanyunk 
2016-ban Asbóth Erzsébet volt, 
aki iskolánk pincéjében élte át 
annak bombázását – mesélte 
Kádár Tibor, a vetélkedő szer-
vezője. – Ezután különböző ké-
peket tettem fel a honlapunkra 
nehezen felismerhető sopro-
ni épületekről, városrészek-
ről – a történetükre vonatko-
zó kérdések kíséretében. Az 
idei tanévben ismét interjú-
kat készítenek a diákok, me-
lyeket – informatikus kollégá-
ink segítségével – ők maguk is 
vágnak meg.

A játékos versenyben ösz-
szesen 30–40 tanuló vesz 

részt, egy-egy feladat meg-
valósításában 4–5 fő műkö-
dik közre. A legjobbakat ju-
talmazzák, és a következő évi 
vetélkedőt ők készíthetik elő. 

– Az idei tanévben az első 
téma a Soproni Egyetem tör-
ténete volt, az interjúalany pe-
dig iskolánk új igazgatója, Raf-
fai Balázs – folytatta a tanár. 
– Ezután Martos Virág múze-
umpedagógussal beszélgettek 
a gyerekek a frissen renovált 
Lenck-villáról, harmadik al-
kalommal pedig dr. Tárkányi 
Sándor építészt kérdeztük a 
soproni zsidóság történeté-
ről a holokauszt áldozatainak 
nemzetközi emléknapján.

A következő beszélgetést 
Gömöri János régésszel foly-
tatják majd az amfiteátrum-
mal és Sopron régészeti em-
lékeivel kapcsolatosan. Az 
interjút – a járványhelyzetre 
való tekintettel – a YouTube-
on lehet majd megtekinteni, 
a válaszokat pedig Google űr-
lapon beküldeni a hunyadis 
gyerekeknek.

Megismerkednek 
a média világával is 

www.facebook.com/sopronitemahivatalos
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Téveseszme-rendszerek?
Valamiről biztos tudást szerezni nem éppen egyszerű dolog. 
Nemcsak azért, mert sokat kell a témában tanulni, sőt előt-
te meg kell alapozni a „speciális” ismereteket, hanem azért 
is, mert a tudományos ismeretek folyamatosan alakulnak. Azt 
gondolhatnánk, hogy a tudás ellentéte a nem tudás. Ez nem 
igaz. A nem tudás egyfajta „tiszta lap”, amit kitartással, meg-
felelő forrásokra alapozott tanulással szépen, lassan tele le-
het írni.

A tudás ellentéte a téveseszme-rendszer. Ez mindennél tu-
tibb bizonyosság, aminek a valósághoz csak távolról van kö-
ze, de… egyszerűen átlátható, minden előzetes ismeret nélkül 
„érthető”, mindenre fényt derítő, titkolt „ismeret”. 

Tragédia, hogy ma – sokszor – az ilyesmi terjed, mint a futó-
tűz, felperzselve a még üres lapokat, amiket kitartó szorgalom-
mal, tudással is megtölthettünk volna... Legyen óvatos! Csak 
tiszta forrásból! 
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket március 17-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 24-i rejtvényünk megfejtése: „Utazni gyönyörű, de élni csak az ember hazájában lehet igazán.”. Szerencsés 
megfejtőnk: Vásárhelyi Andrásné, Sopron, Frankenburg utca.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Március 10–16. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig este 8 órá-
tól reggel 8 óráig tart. Ez alól kivétel március 15., amikor 
az ügyelet reggel 8-tól másnap reggel 8-ig érvényes.

Március 10.,  
szerda

Ezüst Kehely gyógyszertár 
Kodály tér 12. 99/505–078

Március 11., 
csütörtök

Hajnal gyógyszertár  
Malompatak u. 10. 99/506–544

Március 12.,  
péntek

Ikvahíd gyógyszertár 
Híd u. 21. 99/314–084

Március 13.,  
szombat

Király gyógyszertár  
Várkerület 114. 99/508–242

Március 14., 
vasárnap

Korona gyógyszertár 
Várkerület 73. 99/505–865

Március 15.,  
hétfő

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

Március 16.,  
kedd

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

A posta és a foci vonzásában 
SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK  – Motován Miklós

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.
Motován Miklós az 1956 szep-
temberében megnyílt Hunya-
di János Általános Iskola első 
diákjai közé tartozott. Bole-
man Magda néni tanította ne-
ki a rajzot, akitől sok dicsére-
tet kapott, ezért hosszú ideig 
eltökélt szándéka volt a rajzfil-
mes életpálya. Mivel a techni-
ka iránt is érdeklődött, közép-
iskolai tanulmányait a Puskás 
Tivadar Távközlési Technikum-
ban folytatta, majd a posta ösz-
töndíjasaként a Közlekedési és 
Távközlési Műszaki Főisko-
lán szerzett diplomát. Édesap-
ja nyomdokaiba lépve egészen 
nyugdíjba vonulásáig a Magyar 
Postánál, illetve a Matávnál 
dolgozott, mikrohullámú, ve-
zeték nélküli eszközök fejlesz-
tésével foglalkozott. 

– Sajnos későn eszméltem, 
nagyon sajnálom, hogy hiányo-
sak az ismereteim a családfánk-
ra vonatkozólag – kezdte Mo-
tován Miklós. – Az apai vonal 
vélhetőleg Erdélyből származik, 
de a dédszüleim már Vas me-
gyében, Hegyfalun voltak gaz-
dálkodó parasztemberek. Ab-
ban az időben nagy dolog volt 
bekerülni a vasúthoz, biztos fi-
zetés, nyugdíjas állás, ma úgy 
mondanánk, kitörési lehetőség 
volt egy fiatalember számára. 

Motován István nagyapám ta-
lán éppen emiatt lett vasutas, 
egészen pontosan váltókezelő 
a sárvári vasútállomáson. A pá-
lyaudvar végén, ahol összefu-
tottak a sínek, volt egy bakter-
ház, abban lakott a család, az 
édesapám is ott született. Ő 
mesélte, hogy olyan közel vol-
tak a házhoz a sínek, hogy kis-
gyerekként, különösen éjszaka, 
amikor az úgynevezett „színhá-
zi vonat” érkezett Budapestről 
és ment tovább Szombathelyre, 
mindig attól félt, hogy egyszer 
a mozdony bejön a szobába.

– Szüleim a második világ-
háború végén házasodtak ösz-
sze, miután édesapám szeren-
csésen megúszta azt sebesülés 
és hadifogság nélkül – folytat-
ta Motován Miklós. – Apu ki-
váló sportember volt, talán 
ha nincs a háború, labdarúgó-
ként komolyabb sikereket is el-
érhetett volna. Sárváron, majd 
később a Szombathelyi Pos-
tásban focizott, Mottyos be-
cenéven volt ismert, de meg-
kereste őt az akkor az első- és 
másodosztály között ingázó 

Haladás is. Végül is a foci ré-
vén került 1951-ben Sopron-
ba, labdarúgóként a Soproni 
Postáshoz, munkahelyként pe-
dig a Soproni Postaigazgató-
ságra, ahol különböző munka-
körökben dolgozott egészen 
nyugdíjba vonulásáig. A sport 
élete végéig megmaradt szá-
mára szerelemként, évekig volt 
a Soproni Postás Sportkör elnö-
ke. Mivel a közelben, a Hunya-
di utcában laktunk, gyerekként 

gyakran én is ott lógtam a pá-
lya szélén, hisz kiválóságok so-
ra focizott akkoriban a Postás-
ban. Anyai nagyszüleim is Vas 
megyeiek, ők Oladon éltek. Ez 
a kis falu ma már nem létezik, 
1950-ben Szombathelyhez csa-
tolták, már csak egy városrész 
és egy lakótelep őrzi a nevét. 
Így visszatekintve megállapít-
ható, hogy a vasút és a pos-
ta meghatározó szerepet ját-
szott a családunk életében.

Motován Miklós családja Vas megyéből származik.  
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

CSALÁDI HÁTTÉR  1950-ben született Szombathelyen. Úgy az édesapja, mint az édesanyja a 
Soproni Postaigazgatóságon dolgozott. Felesége a soproni Köjálnál tevékenykedett. Mindkét fi-
uk Sopronban él, Miklósnak grafikai és nyomdatechnikai vállalkozása van, András pedig egyé-
ni vállalkozó.
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HUMORSAROK
Szénási Ferenc (Széna) soproni  karikaturista  
alkotásai hétről hétre.

NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

Egyszerű, de finom sütik
MADARÁSZ RÉKA

Rohanó világunkban a sütésre szinte 
egyáltalán nem jut időnk, ám egy né-
hány perc alatt összeállítható süte-
ménynek – főleg, ha még finom is – biz-
tosan örül az egész család.

Szalai Nóra 2007-ben tanulta ki a cukrásza-
tot, de két gyermekét egyedül kellett eltarta-
nia, úgyhogy kénytelen volt más munka után 
nézni. Öt évvel ezelőtt a szerelem hozta Ta-
táról Sopronba. Három évig Ausztriában dol-
gozott egy „Dessertplatzon”. Folyamatosan 
gyötrődött ezen a munkahelyen, úgyhogy min-
dennap hazafelé menet megfogadta: lesz egy 
saját sütizője. Álmát 2019 decemberében sike-
rült megvalósítania.

– A kolléganőim mindig azt mondják, hogy 
nekem minden süti egyszerű, hiszen csak úgy 
összedobom őket – mesélte Nóri. – Mindig fris-
sen főzöm a krémeket, a piskótát igazi tojással, 
az omlós tésztákat valódi vajjal készítem. 

Nóri megosztotta velünk az egyik legnép-
szerűbb süteményének, a mini Pavlovának 
a receptjét:

Hozzávalók: 4 tojásfehérje, 200 gramm por-
cukor, 1 teáskanál gyümölcsecet, 3 deciliter tej-
szín, 50 gramm cukor, Nutella ízlés szerint, 100 
gramm vegyes bogyós gyümölcs (fagyasztott 
is lehet)

Melegítsük elő a sütőt 170 fokosra – ne lég-
keveréses, hanem alsó–felső sütéses funkció-
ra! A tojásfehérjéket verjük habbá, majd amikor 
már majdnem kemény, öntsük bele a porcukrot 

és az ecetet! Verjük tovább egészen addig, amíg 
a habunk már nem folyik, de még nem is túl ke-
mény! Egy tepsit sütőpapírral béleljünk ki, és 
képezzünk a krémből vagy 8 kisebb vagy 4 na-
gyobb, kerek halmot! Spatula segítségével ké-
szítsünk nekik „oldalfalat”, és egyengessük el 
a tetejüket! A sütőt állítsuk át 140 fokra, és te-
gyük bele a tepsit! Süssük 50 percig a kis Pavlo-
vákat, és hagyjuk őket a sütőben kihűlni! Verjük 
habbá a tejszínt a cukorral, osszuk el a Pavlova-
alapokon, csorgassunk rájuk Nutellát, és szórjuk 
meg bogyós gyümölcsökkel!

Szalai Nóra munka közben – a mini Pavlova 
elkészítésének titkait megosztotta velünk. 
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

KÓCZÁN 
BÁLINT

Nem bús-
lakodnak 
az elmara-

dó koncertek miatt a 
Crazy Daisy Jug Band 
tagjai, inkább a pró-
bákra összpontosí-
tanak, és online tar-
talmakkal lepik meg 
közönségüket. 
– Mostanság, mivel nincse-
nek fellépések, inkább a pró-
bákra koncentrálunk, és ké-
szülünk a lemezfelvételekre. 
Próbáinkat időnként videóra 
rögzítjük, így közönségünk is 
látja-hallja, hogy aktív a ban-
da – mesélték a Crazy Daisy 
Jug Band tagjai. 

A formáció a tavalyi évet 
egy emlékezetes szilveszte-
ri bulival búcsúztatta, amit a 
Kitchen Session Live YouTu-
be-csatornáján mutatott be. 

– Különleges alkalom volt 
összejönni, de azért a tavalyi 
évben még akadtak fellépése-
ink. Pont egy éve zenéltünk 
Sopronban, a Búgócsigá-
ban. Aztán nyáron részt vet-
tünk több zenei megmozdu-
láson, mint például a tokaji 
utcazene-fesztiválon, a Bay-
ou Blues Campen Molnasze-
csődön, a Tűfokán fesztivá-
lon, az oballai falunapon, az 

utcazenészek versenye fesz-
tiválon Egerben vagy épp 
Sopronban a KultUdvarok 
rendezvényen, ahol a Fő té-
ren muzsikálhattunk – tud-
tuk meg a csapattól, amely így 
nem zárt rossz évet, de azért 
már várja az újranyitást. 

A Crazy Daisy Jug Band 
azért is népszerű, mert kü-
lönleges stílust képvisel: 
visszanyúl a múlt század 
húszas–harmincas évek-
ben született jug band for-
mációk zenei világához, ahol 
az együttesek a blues, ragti-
me, bluegrass és egyéb akko-
ri zenei elemekből „gyúrták” 

össze sajátos hangzású nótá-
ikat autentikus, gyakran sa-
ját készítésű hangszerekkel. 
Ilyen a jug, a washtub bass 
(lavórbőgő), a kazoo vagy épp 
a mosódeszka. Saját dalokat 
is játszik a banda, amely to-
vábbra is hitelesen képvise-
li a múlt század húszas–har-
mincas éveinek zenei világát. 

– A különleges hangsze-
rek miatt is meghívást nyer-
tünk a budapesti Red One 
House zenekar által indí-
tott Hangszermustra You-
Tube sorozatába, illetve kü-
lön interjú is készül majd a 
zenekarunkkal.

A zenészek a hangfelvéte-
leken túl már a fellépéseket 
is tervezik, de itt még sok a 
kérdőjel: – Bizonytalan idő-
ket élünk, mindenesetre már 
kaptunk meghívásokat is az 
idei évre. Például a körmen-
di napokra, a tokaji utcaze-
ne-fesztiválra, de jelenésünk 
lenne a Mediawave fesztivá-
lon is. Bízunk abban, hogy 
mielőbb javul a helyzet min-
denki örömére, és ezt megün-
nepelhetjük élőzenével. 

A zenekarról készült vi-
deót hamarosan megnézhe-
tik a Soproni Téma hivatalos 
facebook-oldalán. 

Crazy Daisy Jug Band:  nem zárt rossz évet a banda 

Lemez a pandémia alatt

Az együttes tagjai is sikeres konyhakoncertet adtak. FOTÓ: TARNAI LÁSZLÓ TATUS
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www.facebook.com/ 
sopronitemahivatalos

Keresse Ön is a 
HIVATALOS  
facebook-oldalt!

Soproni színészekkel forgatják azt az interaktív, a város neve-
zetességeit bemutató filmet, amely a fertőrákosi barlangszín-
ház turisztikai fejlesztése részeként lesz látható nyáron. A fő-
szereplők Molnár Anikó és Savanyu Gergely.

VISSZA A JÖVŐBE!


