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M85: Újabb mérföldkő
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Várhatóan június elején már megindulhat a gépjárműforgalom az M85-ös gyorsforgalmi út Sopron-kelet és Balf csomópontja között is. A tervek szerint májusban kezdődik az
autóutat a 84-es (elkerülő) főúttal összekötő új út építése a Mély út nyomvonalán. Ezt megelőzi a régészeti feltárás, valamint a cserje- és bozótirtás is. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Tavaszi fészkelődés túra

Őskor és 20. század

Járvány:
maradnak
a korlátozások
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Sopron változatos és gazdag történelme sokakat érdekel
– sorozatunkban a különböző városrészek kialakulásáról,
elnevezéséről, érdekes históriáiról írunk. Ezúttal a Jereván-lakótelep titkai tárulnak fel. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Kisgyermekes családokat is várnak a Károly-kilátó környékén.
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Egyensúlyban a természettel
Már javában zajlanak a Fertő-part fejlesztésének kivitelezési munkái. A tervezett épületek és a természet összhangjáról nyilatkozott Tima Zoltán Ybl-díjas építész, a beruházás generáltervezéséért felelős Középülettervező Vállalat Zrt. stúdióvezetője. 4
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Negyedszer
a Final Fourban!

– A hatályban lévő korlátozó intézkedések
március 28-ig biztosan
fennmaradnak, aminek
az az oka, hogy rekordokat dönt a halálesetek, a
kórházban és a lélegeztetőgépen lévők száma
– mondta Orbán Viktor
miniszterelnök. Közben
a Soproni Gyógyközpontban ütemezetten
halad a regisztráltak oltása, múlt héten 1830-an
kapták meg az első
vakcinájukat.
3
A soproni bu
borékban is
folytatta elké
pesztő idei tel
jesítményét a
Sopron Basket
női kosárlabda
csapata. A francia
Lyon elleni pár
harc összessé
gében soproni
fölényt hozott,
így Gáspár Dá
vid együttese is
mét bejutott az
Euroliga négyes
döntőjébe.
FOTÓ: FIBA.COM
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A munkálatok várhatón szeptemberig tartanak, de az utak addig is használhatóak

RÖVIDEN

Megújuló parkerdei sétányok

FOTÓK: FILEP ISTVÁN

SZJA-tervezetek

Megújul az Ojtozi fasor burkolata, az erdei bútorokat kicserélik – a fejlesztésekről tartott tájékoztatót dr. Farkas Ciprián polgármester és Abdai Zsolt képviselő.
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A turisztikai vonzerőt növelő, a sportolási és a
természetjárási lehetőségeket bővítő fejleszté
sek kezdődtek a Lövérekben és a Soproni Park
erdőben. Több sétaút is megújul, sportparkot és
mókuserdőt alakítanak ki.
– A magyar kormány támogatásával, mintegy nyolcszázmillió forint értékben
kezdődött fejlesztés a Lövérek városrészben, a Soproni
Parkerdőben, valamint Balfon
– jelentette be dr. Farkas Ciprián polgármester az Ojtozi
fasoron tartott hétfői sajtótájékoztatón. (A balfi fejlesztésekről lapunk tizedik oldalán

olvashatnak.) – A beruházás
célja egy olyan új, gyógyturisztikai helyszín kialakítása,
amely család- és vendégbarát
körülményeket biztosít, erősítve a helyi turizmust és a
soproni családok lehetőségeit
a minőségi kikapcsolódásra.
A polgármester felidézte: az elmúlt években – és
napjainkban is – soha nem

tapasztalt fejlesztéssorozat
történik városunkban. Elérte
Sopront az M85-ös gyorsforgalmi út, elkészült a Lenckvilla, valamint a Szent Mihálytemplom. Jó ütemben épül a
parkolóház, a sportuszoda,
valamint dolgoznak a Fertő tavi fejlesztésen is. A jövőben pedig újabb beruházások
kezdődnek: indul a piac felújítása, a rendészeti központ és
az ipari park kialakítása.

A parkerdei fejlesztésekről Abdai Zsolt, a körzet önkormányzati képviselője elmondta: elsőként az Ojtozi
fasor újul meg. Új burkolatot
kap az út, valamint a kihelyezett erdei bútorokat is kicserélik. Ezután a Printz-pihenőtől
a Várisi útig haladó sétányon
folytatják a munkát a szakemberek. Megszépül a zenepavilon környéke, itt egy kis
piknikezőhelyet alakítanak

ki. A Printz-pihenőnél pedig
sporteszközöket helyeznek ki.
A Károly-kilátó térségében is
lesznek munkálatok: kialakítják a mókuserdőt, amelyben
fitneszpark és játszótér is helyet kap, a városi KRESZ-park
eszközeit pedig felújítjuk.
A munkálatok várhatóan
szeptemberig tartanak. A sétautak ez idő alatt is látogathatók, de a kirándulóktól fokozott óvatosságot kérnek.

ERDŐK VILÁGNAPJA: Az erdei életközösség fontosságára és az erdőkkel kapcsolatos ismereteink
bővítésének szükségességére hívta fel a figyelmet a Soproni Egyetem március 21-én az erdők világnapja alkalmából. Az intézmény a fenntarthatóságot állította képzéseinek középpontjába. Olyan felsőoktatási és kutatási bázis kiépítése kezdődött meg Sopronban, amely a természeti erőforrások, köztük az erdők hosszú távú kezeléséhez és hasznosításához teremti meg az alapokat.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az idei évben
több mint 5,4 millió adózónak készítette el az szjabevallási tervezetét. Az
adóbevalláshoz segítséget kapnak az egyéni vállalkozók, őstermelők, áfás
magánszemélyek is. A NAV
honlapjáról már elérhetők a bevallási tervezetek. Az eSZJA-portálon keresztül számítógépen, de
akár okostelefonon vagy
tableten is megtekinthető, és ha szükséges, szerkeszthető is az szja-bevallás-tervezet. Aki egyetért
a dokumentum adataival,
annak nincs további teendője, május 20-ai hatállyal
a tervezet érvényes szjabevallássá válik.

Elvira: ülőhelyek

Ülőhelyet is lehet már választani a belföldi vonatjáratokra az új Elvira vasúti internetes vásárlási
felületen – közölte a MÁV.
A tájékoztatás szerint az
új Elvira-felület tesztüzemében a belföldi jegyvásárlási funkció kiegészült
ülőhelyválasztással. Újdonság a vendégvásárlás
funkció is, ebben az esetben nem szükséges felhasználói fiókot regisztrálni, ugyanakkor az így
vásárló nem tudja profiljába elmenteni az utast és
annak számlázási adatait.

ÚJ AUTÓ A VÍZI POLGÁRŐRÖKNEK

Egy új Seat személyautót kapott a Fertő tavi Speciális Kutató és Mentő Vízipolgárőrség a Győr–
Moson–Sopron Megyei Rendőr-főkapitányságtól. – Az autót elsősorban a megye területén (kiemelten a Fertő tó környékén) használjuk – tájékoztatta lapunkat Gáncs Gábor, az egyesület elnöke.
– Azért is nagy a jelentősége, mert a klasszikus polgárőri feladatok mellett speciális kutató-, mentőmunkát is végzünk, de részt veszünk bűnügyi eljárásokban, eltűnt emberek felkutatásában is.
Az új autó segítségével az eddiginél hatékonyabban és gyorsabban tudjuk a feladatainkat ellátni.

RENDŐRSÉGI sorozat

Építkezés biztonságban
CZETIN ZOLTÁN

Fontos, hogy mindig bezárjuk a lakásunk ajtaját, ne hagyjunk értéket az autóban – alapszabályok, amiket be kell tartani. Épp ilyen alapvetés az is, hogy az építkezésen is ügyeljünk
értékeinkre!
Itt a tavasz, az utóbbi hetekben fellendült
Sopronban is az építőipar, egyre több ház, lakás nő ki a földből. Az építkezések pedig „jó
terepet” adnak a bűnözőknek is. – Több olyan
esetben is kellett intézkednünk, amikor épülő
házból loptak el értékeket ismeretlenek – kezdte
Babelláné Lukács Katalin, a Soproni Rendőrkapitányság őrnagya, kiemelt bűnmegelőzési főelőadó. – Volt olyan családi ház, ahonnan sa-

rokcsiszolót, fúrót, szerszámkészletet vittek el
több tízezer forint értékben, egy társasházépítésnél pedig fali kazánokat, klímákat lovasítottak meg. Itt több millió forintos kár keletkezett.
Fontos, hogy az építkezéseknél is védjük az
értékeinket. A drága gépeket, eszközöket ne
hagyjuk a telken! Térfigyelő kamerákkal sokat
tehetünk azért, hogy megelőzzük a lopásokat,
ahogy egy ugatós kutya, mozgásérzékelős lámpa is elveheti a tolvajok kedvét.
Az építkezések mellett ügyelni kell a kerti tárolók, faházak védelmére is. – Ezeket is mindig
alaposan be kell zárni – tette hozzá az őrnagy.
– Hasznos lehet, ha a zár mellett egy komolyabb
lakat is van az ajtón, illetve a mozgásérzékelő
lámpa itt sem árt.
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Mindent meg kell tenni, h ogy elkerüljük a koronavírus-fertőzést! – vallják olvasóink

Szeretnék visszakapni az ölelést
KÖVES ANDREA

Folyamatosan tart a
koronavírus elleni vé
dőoltások beadása
a Soproni Gyógyköz
pontban és a soproni
háziorvosi rendelők
ben. Vajon miképpen
viszonyulnak a vakci
nához az itt élők? – er
re a kérdésre kerestük
ismét a választ.
A nyugdíjas Erdélyiné Békés Ilona számára nem is
volt kérdés, hogy életkorára
való tekintettel él az oltás lehetőségével: – A legelején regisztráltam a védőoltásra,
számomra egyértelmű, hogy
anélkül a járvány ellen „nem
győzhetünk”. Az oltással nem
csupán a saját egészségemet
védem, de úgy gondolom, azt
is megelőzöm, hogy esetleg
mást megfertőzzek. A háziorvosom szerint hamarosan
sorra kerülök, annál is inkább, mert az egykori szénanáthám mára már asztmatikussá változott. A vakcinák
közül nem fogok válogatni,
azt fogadom el, amit majd a

Erdélyiné Békés Ilona
háziorvosom, dr. Horváth Annamária ajánl, teljes a bizalmam felé.
Némethné Tiszai Irén
nyugdíjas óvónő már megkapta mindkét oltást, így védettséget élvezve sokkal felszabadultabban találkozhat
gyermekeivel és tíz unokájával: – Amikor decemberben
megkaptuk a védőoltással
kapcsolatos levelet, azonnal
visszajeleztünk, hogy élnénk
a lehetőséggel. Az egy éve tartó örökös aggodalom nem jó

KORONAVÍRUS aktuális

Maradnak a korlátozások
– A hatályban lévő korlátozó intézkedések március 28-ig biztosan fennmaradnak, aminek az az oka, hogy rekordokat dönt
a halálesetek, a kórházban és a lélegeztetőgépen lévők száma – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió
műsorában.
A kormányfő szerint a kórházak bírják a kapacitást, van bőségesen szabad ágy és lélegeztetőgép. A miniszterelnök elmondta: a rezidenseket már javarészt beoltották és vezényelték
is a szükséges helyekre, most pedig a végzős medikus hallgatók következnek, akik készen állnak arra, hogy részt vegyenek
a munkában.
– Jó esély van arra, hogy az iskolákat hamarosan újra lehet nyitni, és arra is jó esély van, hogy szabad nyarunk legyen
– mondta a kormányfő.
A szolgáltatások vannak a legrosszabb helyzetben: a boltok, amelyeknek be kellett zárniuk, a szépségápolási szolgáltatások, a fodrászatok. Számukra is igyekszik a kormány bértámogatásokat nyújtani.
Orbán Viktor elmondta: úgy látják, hogy az oltások számának növelése jelenti a megoldást a vírus terjedésének megakadályozására. Minden héten négyszer, ötször több embert oltanak be, mint az előző héten. Amikor eléri az átoltottság a 2,5
milliót, el lehet kezdeni az újraindítást.
A tervek szerint a jövő héten döntenek arról, hogy milyen
szabályok vonatkoznak majd a húsvéti időszakra.
Közzétette a kormány az újraindításról szóló online konzultáció eredményeit: a több mint félmillió válaszadó 88 százaléka egyetértett abban, hogy a járványügyi korlátozásokat fokozatosan, lépésről lépésre kell feloldani.
Oltanak a szanatóriumban
Ütemezetten halad a védőoltások beadása a Soproni Gyógyközpontban – tájékoztatta lapunkat a kórház. Az Operatív Törzs
által közzétett oltási tervnek megfelelően, a megyei Védelmi
Bizottság irányításával adják be a vakcinákat. A Várisi úti Rehabilitációs Intézetben kialakított oltóhelyeken fogadják az oltásra regisztráltakat. Az elmúlt héten a háziorvosok által beküldött 60 év felettieket, a krónikus betegeket, az egészségügyi
és szociális intézmények dolgozóit, illetve a rendvédelmi szervek munkatársait oltották a vakcinákkal. 1830-an kapták meg
az első oltásukat, továbbá 500 emlékeztető oltást is beadtak a
gyógyközpont oltópontjának munkatársai.
Ezen a héten is folytatódik a lakosság tömeges vakcinációja. A különböző háziorvosi körzetekből összesen 1400 regisztráltat várnak az oltóponton.

Némethné Tiszai Irén
egyikünknek sem. Úgy gondolom, ha van valamilyen megoldás, hogy vége legyen ennek a sok félelemnek, akkor
azt el kell fogadni. Erre nyújt
megoldást a vakcina. Természetesen az immunrendszert
erősíteni kell sok sétával,
egészséges táplálkozással és
pozitív gondolkodással is.
Schekulin Márk mindös�sze 20 esztendős, ám a regisztráció lehetőségét nem hagyta ki: – Bár fiatal vagyok, és
nincs krónikus betegségem,

Schekulin Márk
de fontos számomra, hogy kizárjam annak a lehetőségét,
hogy esetleg megfertőzzem
a családtagjaimat, a munkatársaimat. Szeretnék oltási
igazolványt kapni, amellyel
az életem újra visszatérhetne a normális kerékvágásba.
Hiányzik a szórakozás, a koncertek, a fesztiválok, az, hogy
a megszokott módon találkozzam a barátaimmal, ne pedig
az online térben, és végre felejtsük el a „maszkos” világot.
Külföldön is régen jártam a

Sebestyén-Raffel Klára
vírushelyzet miatt. Szüleim
is regisztráltak a védőoltásra,
ők is vágynak a régi életükre.
Sebestyén-Raffel Klára a fiatalabb korosztályhoz
tartozik, ám egyértelmű volt
számára, hogy regisztrál az
oltásra: – Az oltásra mint kisebb rosszra tekintek. A családommal ősszel átestünk a
fertőzésen, nemrég csináltunk egy tesztet, amely szerint még mindig van antitest
a vérünkben. Ennek ellenére
regisztráltunk a férjemmel.

Több orvos barátunkkal konzultáltunk ezzel kapcsolatban, illetve mivel az ismerősi
körömben többen kerültek lélegeztetőgépre, tapasztaltam:
mindent meg kell tenni, hogy
az ember elkerülje, hogy esetleg intenzív osztályra jusson.
Szeretnénk visszakapni a valós időben és térben történő
baráti találkozókat, a családi
összejöveteleket, az érintést
és az ölelést, illetve tartok a
vírus gazdasági következményeitől is.

Emlékek útján – Rétek helyén épült a Jereván-lakótelep

Őskor és huszadik század

A Tó utcában és a Teleki Pál utcában adták át az első házakat 1974-ben. A településrészt jelképező Barátság-szobrot pedig 1977ben avatták fel – a két szembe néző nőalak a nyílt, testvéri szeretetet szimbolizálja. FOTÓK: FILEP ISTVÁN
MUNKATÁRSUNKTÓL

Sopron gazdag történelme sokakat érdekel – so
rozatunkban a különböző városrészek kialakulá
sáról, elnevezéséről, érdekes históriáiról írunk.
Ezúttal a Jereván-lakótelep titkai tárulnak fel.
Az egykori Krautäcker dűlőben jelentős bronz- és vaskori telepet tártak fel a Jereván-lakótelep megépítése
előtt. Eszerint az Ikva völgye
már 5000 éve is kiváló terepet
adott az ember letelepedésére. A XIX. századi térképek a
területen szántót jeleztek.
A II. világháborút követő
időszakban a lakásínség enyhítésére a nagyipari építést
választotta a kormányzat.
A házgyári panelokból készült lakások építése 1965-ben

kezdődött Budapesten; a vidéki üzemek közül 1968-tól termelt a győri „házgyár”, mely
Sopront is ellátta. Az előregyártott, ajtókkal, ablakokkal is felszerelt falpaneleket
és a födémpaneleket közúton
szállították Sopronba. Az első
ilyen épületeket a Kőfaragó téri lakótelepen 1968-ban kezdték el építeni, a tízezer lakosú Jereván-lakótelep építése
1971-ben kezdődött.
A Tó utcában és a Teleki
Pál utcában adták át az első

házakat 1974-ben, ahol összesen 202 lakásba költözhettek
be a lakók. A „szocialista” panelépületeket lehetett szeretni és nem szeretni, de ezek az
új lakások sok ember számára nagy előrelépést jelentettek életkörülményeik tekintetében, hiszen összkomfortos
lakásba költözhettek. A városrész tervezésekor bőven
jutott hely a szolgáltatásoknak, iskolaépületeknek, és a
zöld területek kialakítására
is ügyeltek a tervezők, valamint nem utolsó szempontként a parkolóhelyek is sokáig
bírták a folyamatosan emelkedő autólétszámot.
Az 1970-es, ’80-as években
kialakított új utcák elnevezéseikben magukon hordozták az akkori politikai érát.

A rendszerváltás után ezeket
átnevezték, a Felszabadulás
utcát Juharfára, a Vörös Hadsereg útja pedig Teleki Pál nevét vette fel.
A településrész nevét Sopron testvérvárosáról, az örmény fővárosról, Jerevánról
kapta. Ennek a kapcsolatnak
állít emléket az 1977-ben a lakótelepen felavatott Barátság-szobor is, amely Szárkisz
Bagdaszarjan örmény művész alkotása. A két egymás
szemébe néző nőalak a nyílt,
testvéri szeretetet szimbolizálja. Az utolsó házakat 1985ben, harminchat éve adták át
a Jerevánon.
Az írás elkészítésben közreműködött dr. Krisch András,
a Soproni Evangélikus gyűjtemények vezetője.
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Egységes, mai é pítészeti arculatot dolgoztak ki a Fertő-parton a tervezők

Egyensúlyban a természettel
Már javában zajlanak a Fertő-part fejlesztésé
nek kivitelezési munkái. Az első ütemben a te
rületrendezési földmunkák, valamint a kotrási
és víziközmű-építési munkálatok vannak soron.
Írásunk első részében a megújuló Fertő-part ter
veinek és összképének kialakításáról, a megvaló
suló tereknek, épületeknek és magának a termé
szetnek az összhangjáról Tima Zoltán Ybl-díjas
építész, a beruházás generáltervezéséért felelős
Középülettervező Vállalat (KÖZTI) Zrt. stúdióve
zetője nyilatkozott.
(A következő részben – jövő heti számunkban – Mohácsi Sándor, az S73 iroda vezető tájépítésze vá laszol
kérdéseinkre.)
– Ha magát a terveket és
a tervezési folyamatot nézzük: mi jellemzi a Fertőparti beruházás kapcsán az
építészeti koncepciót?
– 2015-ben kaptam felkérést Sopron városától, hogy a
KÖZTI készítsen tanulmánytervet a Fertő tavi vízitelep
fejlesztésére. A munka kezdetétől nagyon sokszor felmerült a kérdés, milyen előképek vagy a tájra jellemző
építészeti előzmények adhatnak mintát az építészeti
arculat kialakításához. Sokat
tanulmányoztuk a Fertő-vidék hagyományos építészetét
– a határon túl is –, és azt állapítottuk meg, hogy kizárólag a Fertő tóhoz kapcsolható
építészeti formanyelv nincs.
Viselkedési módok, anyaghasználat van, de ezek soha
nem álltak össze olyan koherens egésszé, amire mintaként lehetne tekinteni. Talán
nem véletlen, hogy a világörökségi dokumentumok is
a kultúrtáj és nem a Fertő tóhoz köthető egyedi építészeti
értékek védelméről szólnak.
Mindezen okok miatt mi egy
egységes, de mai építészeti
formanyelvet, ha úgy tetszik,
arculatot dolgoztunk ki. Az
anyaghasználatban tekintettel voltunk a tartósságra, a
műszaki fenntarthatóságra
és az üzemeltetési szempontokra egyaránt. Az időtálló,
nádlenyomatos betonfelületeket időjárásálló faelemek

egyensúlyozzák ki. Az épületek zöme transzparens, jól átjárható, és tiszta funkcionalitás jellemzi őket. Léptéküket
a végtelen tájhoz igazítottuk,
alapvető jellemzőjük a horizontalitás, a legmagasabb
épület – a kilátót leszámítva
– sem haladja meg a 10 méteres magasságot.
– Építészetileg, tervezésileg milyen kihívásokat
rejt a vízparti építkezés?
– A legnagyobb kihívás a
rendkívül elhanyagolt terület
rehabilitációjának mikéntje, a
„civilizációs” terhelés egyenletessé tétele volt. Mostanáig
egy viszonylag szűk területen,
időnként jelentős és a környezeti hatásokkal egyáltalán
nem törődő területhasználat
történt. Ehhez képest a fejlesztés egy műszakilag teljes
körűen kontrollált, ökonomikus és ökologikus használatot
céloz meg. Ennek érdekében
olyan építészeti és műszaki
megoldásokat választottunk,
hogy energetikai és vízgazdálkodási szempontból szinte teljes legyen az egyensúly,
mindez lényegében nulla károsanyag-kibocsátás mellett.
Ez a gondolkodás természetesen közvetlenül visszahat
az épületek kialakítására, elhelyezésére, közvetetten a
külső megjelenésükre is.
– Természetvédelmi területen vagyunk, ugyanakkor ez egy úgynevezett szárazulat, ahol korábban is
turisztikai hasznosítás zajlott. A természetvédelmet
tekintve milyen szempontokat kellett figyelembe venni
a tervezéskor?

– A négy évszakos használat volt az egyik legfontosabb szempont a Fertő-part fejlesztésénél – nyilatkozta Tima Zoltán Ybl-díjas
építész, a beruházás generáltervezéséért felelős Középülettervező Vállalat Zrt. stúdióvezetője. LÁTVÁNYTERV
– Ez a terület a magyarországi Fertő-part egyetlen
– mintegy 1,5–2 kilométer
hosszú – szakasza, ahol turisztikai fejlesztés lehetséges.
Éppen ezért fontos szempont
volt, hogy itt – a turisztikai
mellett – olyan funkciók is
helyet kapjanak, amelyek a
természetvédelemről, illetve
a Fertő-táj védett természeti értékeiről szólnak. Ennek
legjelentősebb bázisa az a 12
hektáros ökopark, ahol a számos állat- és növénybemutató hely mellett egy télen–nyáron nyitva tartó, mintegy 900

négyzetméter kiállítási területtel rendelkező ökocentrum
is létesül. Az interaktív kiállítás útvonala egy – a víz alatti világot is bemutató – mesterséges tó mederszintjéről
induló rámparendszeren keresztül jut el a nádasok élővilágáig, majd tovább haladva felidézi a rendkívül gazdag
madárvilágot, bemutatva élőhelyüket, vonulási szokásaikat. Mindezeken túl az ökocentrum természetvédelmi
információs központként is
működik majd, szervezve a
fokozottan védett zónákba a

Az ökocentrum akváriumaiban láthatjuk majd a Fertő halait.

természetvédelmi szakemberek által vezetett kenus túrákat is. A tervezési munkát
szakmailag a Fertő–Hanság
Nemzeti Park munkatársai
segítették.
– A Fertő-part turisztikai közösségi tér kialakításakor milyen funkciókat, milyen funkciójú
épületeket kellett beépíteni a tervbe?
– A négy évszakos használat volt az egyik legfontosabb
szempont. A korábbi néhány
hónapra korlátozódó – elsősorban nyári – használattal szemben a megújuló Fertő-part egyrészt kínálatában
– ökocentrum, sportközpont,
vízisporttelep, vendéglátóhelyek, másrészt a – különböző
kategóriájú szálloda, üdülőház, motel, kemping – szálláshelyek tekintetében egész
évben tudja majd biztosítani
akár a többnapos ott tartózkodást. Megújul a strand, a
tóban való fürdési lehetőség
mellett létesülnek medencék
felnőttek és gyerekek számára, mindez kulturált szolgáltatási környezetben.
– Már szó volt a természetvédelmi területi jellegről, milyen megoldások
kerültek be a tervbe vagy

akár a kivitelezési folyamatba is, amelyek a környezetterhelés csökkentését
segítik elő?
– Említettem korábban,
hogy a környezet- és természetvédelmi szempontok fokozott óvatosságra és gondosságra intettek bennünket,
és olyan ökologikus megoldásokat kerestünk, amelyekkel a terhelés a lehető legminimálisabbra csökkenthető.
Az újjáépülő víz- és csatornarendszer egy olyan vízgazdálkodási körforgásban fog
működni, melynek eredményeként minimalizáltuk a
bejövő víz mennyiségét és az
innen kivitt szennyvíz men�nyiségét is. Az esővizet, a medencék pótvizét öntözésre lehet majd használni, de fúrt
kutak is segítik ezt az egyensúlyt. Talajszondarendszerre
épülő fűtési–hűtési megoldást
választottunk, és ez semmilyen károsanyag-kibocsátással sem terheli a környezetet.
A Fertő-part – az újjáépülő bekötőúttal párhuzamosan létesülő, elválasztott kerékpárút
révén – bekapcsolódik a Fertő tó körüli kerékpáros úthálózatba, segítve az ide érkező
kerékpáros ökoturistákat.
Forrás: fertopart.hu

FOTÓ: FILEP ISTVÁN

FOTÓ: SOPRONI MÚZEUM

SOPRON EGYKOR ÉS MA – archív és friss fotókon városunk

Új sorozatunkban a Soproni Múzeum segítségével idézzük meg kultikus soproni helyek szellemét. Bemutatunk egy fotót a múltból, valamint azt is, hogy napjainkban hogyan mutat az adott épület vagy
hely. Ezen a héten a Kisvárkerületről láthatunk egy 1915 körüli fotót (Gantner Antal készítette), amelyen épp sorban álltak az emberek a városi húscsarnok előtt. A napjainkban készült felvételen pedig a parkoló autók sorakoznak...
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Kinek higgyünk?

Idén nyáron átadják az autóút második soproni szakaszát

M85: Újabb mérföldkő
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Várhatóan június elején már megin
dulhat a gépjárműforgalom az M85ös gyorsforgalmi út Sopron-kelet és
Balf csomópontja között is. Továb
bi hír, hogy tervek szerint májusban kezdődik az
autóutat a 84-es főúttal összekötő új út építése
a Mély út nyomvonalán.
Folya matosa n dolgozna k
a munkagépek az M85-ös
gyorsforgalmi út nyomvonalán. Készül a Sopron-kelet – Tómalom (Fertőrákos)
csomópont közötti szakasz
(felvételünkön), de ezzel párhuzamosan halad a Tómalom (Fertőrákos) csomópont
– országhatár közötti szakasz megvalósítása is. Fontos

információ, hogy várhatóan
június elején már megindulhat a gépjárműforgalom Sopron-kelet és Balf csomópont
között.
Újabb mérföldkőhöz érkezett a Sopront elkerülő szakasz kivitelezése is. Azért,
hogy minél zavartalanabbul
haladjon a forgalom, több
változtatásra is szükség volt.

Például a Mély út nyomvonalán egy összekötő utat építenek a gyorsforgalmi út és a
84-es számú, a köznyelvben
elkerülőút között. Az elvégzett vizsgálatok ugyanis azt
mutatták: a megnövekedett
forgalmat nem bírná elvezetni a Pozsonyi út. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. az elmúlt héten
arról tájékoztatta lapunkat, hogy a tervek szerint

májusban kezdődik az új út
megépítése. Ezt megelőzi
majd a régészeti feltárás, valamint a cserje- és bozótirtás
is. Az érintett magáningatlanok területszerzése elkezdődött, igaz, a legnagyobb tulajdonos Sopron városa.
Az M85-ös gyorsforgalmi
út Balf–Tómalom (Fertőrákos) csomópont közötti szakasza várhatóan 2022 év elejére készülhet el.

ÚT AZ AUTÓÚT ALATT: Az autóút Sopron-kelet – Fertőrákos között készülő szakaszának építése miatt már lezárták a soproni Tómalom utca M85-ös nyomvonala alatt áthaladó részét. Az elmúlt
héten megírtuk: a korlátozásra azért van szükség, mert a Tómalom utca szintjét az aluljáró szakaszán le kell süllyeszteni, és ezt
a munkát csak teljes lezárás mellett lehet elvégezni. Kerülni a lezárás ideje alatt a Nemeskúti út irányából külön erre a célra kiépített terelőúton lehet. A lezárás április végéig tart.

Centenáriumi év – husegnapja.hu
– Megújult a husegnapja.hu internetes oldal
– jelentette be hétfőn dr. Farkas Ciprián polgármester. – Idén van az 1921-es népszavazás centenáriumi emlékéve, ezért is volt időszerű a honlap
fejlesztése. Ezzel együtt a facebookon, valamint
az instagramon is jelen vagyunk: a huseg100
Sopron-t kell keresni. Az internetes felületeken
folyamatosan frissülő tartalmak várják majd a látogatókat. Az oldal kialakításának egyik legfőbb
szempontja az volt, hogy könnyen kezelhető és

átlátható legyen. A vírushelyzet miatt jelenleg
nem lehet programokat tartani. Úgy számolunk
azonban, hogy az év második felétől már lesz erre lehetőség. Bővebb információkat az Események menüpontban fogunk találni.
A polgármester hozzátette: a tervek szerint az emlékév csúcspontján, december 14-én
egy új emléktáblát is átadnak a soproniaknak,
amelynek megszövegezésében közreműködik
a hamarosan megalakuló emlékbizottság.

MEGKÉRDEZTÜK olvasóinkat

Várja már a tavaszt? Javul a közérzete jó időben?

BERNÁTH TIBOR:
Nagyon várom már, hogy végre kimozdulhassunk. Az jó
dolog, hogy egyre tovább van
világos, és nem kell a téli sötétségben botorkálni. Hangulatos, amikor tavasszal kinyílnak és virágoznak a fák, a
növények.

KOZÁK RÓBERT:
Az építőiparban egész évben a szabadban dolgozom.
A tavasz azért is jó, mert akkor nem fázik az ember annyira, mint télen, viszont nincs is
olyan hőség, mint nyáron. Azaz számunkra pont megfelelő
ez az évszak.

SÁMSON TÍMEA:
Nekem a tél is hiányzott: a
havazás, a síelés, a szánkózás. Jóleső érzés belelépni a
frissen roppanó hóba. Az enyhe tél után pedig jött egy viszonylag melegebb február.
Úgy tűnik, vannak évek, amikor szinte csak két évszak van.

BERNÁTH EDIT:
Sokat járok futni a soproni erdőbe, illetve gyakran sétálunk a Lövérekben is vagy a
városban. Az ember közérzete is más, ha süt a nap, és jó
az idő. Ebben az időszakban
fel lehet töltődni energiával
és jókedvvel.

Ahogy ez ilyenkor lenni szokott, megy az össznépi találgatás, hogy mikor kezdődhet a nyitás, mikor élhetjük újra a régi életünket. Sajnos
van egy rossz és jobb hírem. Kezdem az elsővel: a legoptimistább számítások szerint is még
eltart egy ideig a harmadik hullám, illetve az
emelkedő szakasza.
Egy hétig? Kettőig?
„Bárki bármit is mond
Aztán jön (jöhet) az
(értsd: hazudik, mellébeszél, elferdíti a tényeket), úgynevezett platófázis, amikor kisebbsikeres az oltási program.
nagyobb rezdülésekElég csak a számokat meg- kel, de nem romlanak
nézni, s kiderül, ki mond
a számok. Ezt sem leigazat, s ki nem.”
het tudni pontosan,
hogy meddig tart. Jó
lenne, persze, hogy jó lenne, ha legalább húsvétra kiszabadulhatnánk zártságunkból, de a
realitás inkább májust, annak is inkább a második felét mutatja. Addig lehetnek kisebb-nagyobb engedmények, ha biztatóan alakulnak a
járvány számai, de felelőtlenség lenne elhamarkodottan nyitni. Tudom, mindannyian vágyunk
a szabadságra, hogy kiülhessünk az egyik napfényes soproni teraszra egy kávéra vagy egy
korsó sörre, hogy elutazhassunk akár csak egy
hétvégére is, hogy újra közösségi élményként éljük át a színházat, hogy találkozhassunk a családunkkal, a barátainkkal.
A jobb hír, hogy egyre többen szeretnének
oltakozni, s hogy lendületesen tart az oltási program. És itt álljunk meg egy pillanatra!
Bárki bármit is mond (értsd: hazudik, mellébeszél, elferdíti a tényeket), sikeres az oltási program. Elég csak a számokat megnézni, s kiderül,
ki mond igazat, s ki nem. Igen, ehhez kellettek
(kellenek) az úgynevezett keleti vakcinák. Nélkülük, az uniós szállítmányok akadozása miatt, csak valahol hátul kullognánk az európai
rangsorban. Szerencsére nem így van, mert a
kormány időben felismerte a helyzetet, s lépett.
Közben egyre több (európai) országban kénytelenek elismerni, hogy az orosz vakcina nagyon jó. Ezt nyugati tudományos vizsgálatok
támasztják alá. A kínai vakcina pedig talán az
egyik legjobb lehet.
Nem tudom, legalábbis én nem hallottam,
hogy azok, akik mindenféle ostobasággal vádolták a kormányt és a magyar orvosokat, tudósokat, bocsánatot kértek-e már. Nem tudom.
Ők talán nem is várnak semmiféle utólagos magyarázkodást. Nincs rá szükségük. De vajon
megbocsájtanak-e a becsapott, félrevezetett,
elbizonytalanított emberek, akik azért nem regisztráltak, azért nem oltatták be magukat,
mert hitelt adtak a csalárd szavaknak. Nem hiszem, hogy ennyi gátlástalanságot magunk mögött hagyhatunk következmények nélkül…
Természetesen mindenkinek joga van elmondani, nyilvánosságra hozni a véleményét. A politikusoknak pedig kötelességük is, hiszen így
egyfajta kontrollt képviselnek a mindenkori hatalommal szemben. Azonban kérdés számomra, hogy joguk van-e tudatosan visszaélni az
emberek bizalmával, hogy olcsó számításból
meghazudtolják a tényeket, hogy emberek életét veszélyeztessék csak azért, hogy aztán másra szórhassák vádjaikat…
Én nem azt mondom, hogy minden teljesen
zökkenőmentesen halad, hiszen az új helyzetek
új eljárást igényelnek, s egy ilyen, soha nem látott nagyságú oltási kampányban előfordulhatnak adminisztratív tévedések. De…, de nézzük
csak meg a többi uniós országot! Hozzájuk képest sokkal jobb nálunk az oltási helyzet, ha lehet
egyáltalán ilyet mondani egy világjárvány idején. A legfontosabb azonban, hogy napról napra
nő a beoltottak száma. Kérem, a számoknak, a tényeknek, s a szakembereknek higgyenek!

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos
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A növényből n em védett területen 2 kilogrammot lehet szedni

Medvehagyma: óvatosan!
MADARÁSZ RÉKA

Manapság mind a ter
mészetben, mind az
üzletekben az egyik
legkeresettebb nö
vény a medvehagyma.
A gyűjtésével azonban
vigyázni kell, mert nem
mindegy, hogy hol és
mit szedünk.
A medvehagyma tudományos nevében (Allium ursinum) is szerepel a medve kifejezés. Jellegzetes illatának
köszönhetően a német nyelvben medvepóréhagymának,
az angolban vadfokhagymának, a spanyolban és a franciában pedig medvefokhagymának nevezik.
– Nem találtam semmilyen tudományos bizonyítékot, ami alátámaszthatná, hogy a medvék valóban
fogyasztanák ezt a növényt
– tudtuk meg B
 arna Csillától, a Fertő–Hanság Nemzeti Park természetmegőrzési
szakreferensétől. – A legenda
szerint, amikor a medvék felébrednek téli álmukból, felkeresik a vitamindús medvehagymát, a növény pedig segít
nekik a szervezetük felerősítésében. Ez azonban valószínűleg csak mese.

A medvehagyma természetes élőhelyei az üde erdők. FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
A medvehagyma – a tőzikéhez és a hóvirághoz hasonlóan – természetes élőhelyei az üde erdők. Kibújik, és
egészen a fák lombosodásáig
gyűjti a napfényt, az energiát, hogy aztán a levelek nyári visszahúzódásával a következő tavaszig a talajban
túléljen. Zsenge állapotában
finom és zamatos a levele, viszont amikor középen kezd
kibújni fehér, ernyőszerű virágkezdeménye, már kevésbé ízletes.

– A medvehagymából saját célra nem védett területen maximum két kilogrammot lehet szedni – folytatta a
botanikus. – Azokon a területeken, melyeket bármilyen
védettség is illet, a szedése
engedélyköteles, de magánerdőkben is ajánlott a tulajdonos hozzájárulását kérnünk.
Az erdoterkep.nebih.gov.hu
internetes oldalon érdemes
utánanéznünk, milyen típusú erdővel van dolgunk. Arra
is fontos odafigyelnünk, hogy

Kincskeresés a vízben
KÖVES ANDREA

Nem kapta meg
az újságot?
Terjesztési reklamáció:

Rejtett kincseket ke
resnek a folyókban és
tavakban a mágneshor
gászok. Az izgalmas
hobbi egyik lelkes híve
a soproni Cziráki Gyula.
Találkozásunkkor egy nagy
dobozból szedi elő féltett
„zsákmánya” egy részét a
mágneshorgász: előkerül egy
szerencsét hozó patkó, egy régi keverőtárcsás mosógép fedele, zseblámpa, szovjet evőeszközkészlet, illetve olyan
ereklye, mint például egy második világháborús bajonett.
– Ez a különleges hobbi 4–5
évvel ezelőtt jelent meg hazánkban, engem 2 éve „szippantott be” – mesélte Cziráki Gyula. – Számomra a
legfontosabb vizeink tisztítása, emellett egy remek időtöltés: kint vagyunk a természetben, teljesen elmélyülünk, és
átéljük az ősi tevékenység,
a vadászat izgalmát. „Kifogtam” már egy nagyméretű
páncélszekrényt. A talált tárgyat átadtam a rendőrségnek,
hiszen akár egy bűntény is
állhat a mögött, hogy a széf a
vízbe került. Ugyanúgy kötelességünk értesíteni a rendőrséget, ha lőszert, fegyvert,
háborús töltényt vagy robbanószert találunk.
A horgászok a víz alján
megbúvó fémtárgyakat egy
rendkívül erős, kötélre kötött
mágnes segítségével húzzák
ki. A tavak, folyók, patakok
és kutak sok tárgyat rejtenek,

ne keverjük össze a foltos
kontyvirággal vagy a gyöngyvirággal, utóbbi elfogyasztása
ugyanis enyhébb esetben hányást, hasmenést, súlyosabb
esetben szívritmuszavart, de
akár halált is okozhat.
A szakember azt javasolja,
hogy – amennyiben bizonytalanok vagyunk – törjük meg
a leszedett növény levelét, és
ha valóban medvehagymát
gyűjtöttünk, fokhagymára
emlékeztető illatát biztosan
felismerjük.

+3620/368-2027
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KUKAHÍRADÓ
Szabályos otthoni
szelektívgyűjtés
A tapasztalatok szerint egyre többen gyűjtik szelektíven a háztartási hulladékot, ami örömteli. Viszont ezzel párhuzamosan
sokasodik a kérdések száma is, hiszen természetesen a szelektív gyűjtésnek is megvannak a maga
(kormányrendeletben rögzített) szabályai.
Kezdjük rögtön a legfontosabbal, vagyis azzal, hogy mi kerülhet
a sárga zsákba! A tévhitekkel ellentétben ugyanis a zsák nem
a műanyag, hanem a csomagolási hulladék gyűjtésére szolgál,
legyen az műanyagból, fémből vagy az italosdobozok úgynevezett társított kartonjából (Tetrapak). Mivel a begyűjtés után
tovább válogatják a hulladékot, így a sárga zsákba nyugodtan
dobhat például PET palackot, nejlonzacskót, műanyag fóliát,
mosószeres flakont, fém üdítős- és sörösdobozt, fém konzervdobozt, gyümölcsleves és tejes italosdobozt is.
Ha már tudjuk, mi kerülhet bele, érdemes szót ejteni arról is, hogy mi nem. Tilos a sárga zsákba dobni biológiailag
lebomló hulladékot, zsíros, olajos, vegyszeres vagy festékes
flakont, más hulladékkal összeragadt hulladékot, folyadékot
tartalmazó hulladékot és persze nem csomagolási eredetű
műanyaghulladékot.
A „mit” és „mit nem” mellett szintén fontos kérdés a „hogyan”. Arra mindenképpen figyeljen oda, hogy csak száraz és
szennyeződéstől mentes hulladékot helyezzen a zsákba, amelyet taposson vagy nyomjon össze, mielőtt kidobná! Így ugyanis
akár háromszor annyi hulladék összegyűjtésére biztosít lehetőséget, kevesebb edényre lesz szükség, a kukásautó is kevesebbet fordul, tehát a gyűjtés sokkal energia- és költséghatékonyabb. Arról nem is beszélve, hogy otthon is kényelmesebben
tárolhatja a hulladékot. Nem kötelező visszacsavart kupakkal
kidobni a flakonokat, viszont ettől függetlenül nyugodtan vis�szateheti őket lapítás után, vagy külön is beledobhatja a zsákba, ugyanis a kupakok is szelektíven gyűjthető műanyagból
készülnek. Csak megtelt zsákot helyezzen ki az ingatlan elé
méghozzá reggel 5 óráig.
Az STKH a hulladékgazdálkodási díj megfizetése ellenében nemcsak a kommunális hulladékgyűjtést biztosítja, hanem a szelektív hulladékgyűjtést is. Ehhez a háztartások igényeire kalkulált hulladékgyűjtőzsákokat is adnak: 2 darab 150
liter űrtartalmú, sárga színű zsákot és 1 darab 80 literes, kék
színű zsákot.
A gyűjtést végző kollégáik azonban csak azokat a zsákokat
szedik össze, amelyekbe az előírásoknak megfelelő módon helyezte el a hulladékot. Ha több szelektív hulladék gyűlik össze,
mint amennyi a két sárga zsákba beleférne, akkor bármilyen
más, átlátszó zsákban is kihelyezheti a többletet, azt előzetes
bejelentés nélkül elszállítják. Viszont ebben az esetben is csak
két cserezsákot tudnak a helyszínen hagyni. A gyűjtési időpontokat az STKH honlapján (www.stkh.hu) lévő hulladéknaptárban találja.

Tavaszi fészkelődés túra
KÖVES ANDREA

Kisgyermekes csalá
doknak is kellemes ki
kapcsolódást nyújt az
erdei tavaszi fészkelő
dés túra, amely április
11-ig teljesíthető a Ká
roly-kilátó környékén.

Cziráki Gyula „munkában” – a horgász a víz alján megbúvó
fémtárgyakat egy rendkívül erős, kötélre kötött mágnes segítségével húzza ki. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
melyek akár 100 évig is feküdhetnek a víz alatt. A horgászat
nem feltétlenül magányos tevékenység, emelte ki a mágnespecás: – Számomra nagy
öröm, hogy a családom is támogat ebben a tevékenységben: négy lányom is örömmel
ragadja meg a kötelet, és kutat a víz alján, a „kütyük” világa helyett a természet veszi
őket körül. Látom a szemükben a csillogást, ahogy a „kapásra” várnak.

A mágneshorgászat jelenleg nem engedélyhez kötött,
ám művelője szerint a jövőben elképzelhető a szabályozás is ezen a téren. Számára
fontos, íratlan szabály, hogy
a hagyományos horgászokat
nem zavarja, ahol ők pecáznak, oda nem dobja be a mágnesét. Azt is alapelvnek tartja,
hogy minden kiemelt tárgyat,
még az értéktelenebb darabokat is magával vigye, ezzel is
óvva a környezetet.

A családok és a kisebb csoportok számára önállóan teljesíthető túra ötlete a Soproni
Szakképzési Centrum Vas- és
Villamosipari Technikum égisze alatt működő kutatóprogram vezetője, dr. Gyimóthy
Zsuzsanna kutatótanár fejéből pattant ki. Az ötletet a
Tanulmányi Erdőgazdaság
és a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület Soproni Helyi Csoportja is
támogatta.
– Egy 5,7 kilométeres, 10
állomásos körtúráról van szó,
amely az egészséges, sportos
életmód mellett a madárvédelmet népszerűsíti – mesélte
a kutatótanár. – A túrázók egy
feladatlappal és a hozzátartozó térképpel járják körbe a kijelölt helyszíneket. Minden
állomáson három kép található, egy erdei környezetben

A tavaszi fészkelődés túrán 5,7 kilométeres távot tehetnek
meg a résztvevők. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
is előforduló madárfajunk
fészkeléséről készült rövid
leírás, az adott állomáshoz
tartozó feladat megoldását
inspiráló kép és a következő
állomás megtalálását segítő
képrejtvény. Mindössze egy
tollra lesz szükség a feladatlap kitöltéséhez. Helyenként
rózsaszín szalagokkal is kijelöltük az utat. A maximum
10 fős csoportok az egészségügyi előírások betartása mellett élvezhetik a természetjárás szépségét.
A feladatlapot az erdei büfében vagy a Vasvilla bejáratánál lehet felvenni, illetve

leadni, valamint e-mailben is
elküldhető a róla készült fénykép a tavaszifeszkelodes@
gmail.com címre.
A leadott feladatlapokon
feltüntetett e-mail-címre a
szervezők elküldik a nyomtatható ajándékot: egy gyermekek számára készült díszített sablont dekorációs
madárodú készítéséhez, illetve örömmel fogadnak egy-egy
jó hangulatú csoportképet is.
A beküldők között mesekönyveket és a Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesület ajándéktárgyait sorsolják ki.

2021. március 24.

CIVITAS FIDELISSIMA

2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA

Kitüntetések
A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetést
adományozta Áder János köztársasági elnök Arany Jánosnak.
A soproni Fidelissima Vegyeskar alapító karnagyának Kodály Zoltán zenei örökségének továbbadását elhivatottan szolgáló, kimagasló egyházzenei pályafutása, valamint több évtizedes oktató–
nevelő munkája, illetve sikeres intézményvezetői tevékenysége
elismeréseként ítélték oda az elismerést.
Szintén március 15. alkalmával kapott kiemelkedő iparművészeti, ipari tervezőművészeti tevékenysége elismeréseként Ferenczy Noémi-díjat a Sopronban született Mascher Róbert formatervező iparművész.
A Magyarország Kiváló Művésze díjat pedig a soproni színház
korábbi igazgatója, jelenleg is fellépő művésze, Mikó István, Jászai
Mari-díjas színművész, rendező, előadóművész is kiérdemelte.

Soproni Téma

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos

Kultúra, művészetek
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A Tábornok-ház fogadótér-kupolája világszinten egyedülálló lesz

Kulturális központ épül

EZ TÖRTÉNT – múltidéző
150 ÉVVEL EZELŐTT, 1871. március 14-én született Puszta-Szenttornyán Vitális István geológus, műegyetemi tanár,
az MTA tagja, a soproni egyetem tanára. Budapesten hunyt el
1947. november 9-én.
130 ÉVVEL EZELŐTT, 1891. március 13-án hunyt el Tihanyban Simon Zsigmond Antal akadémiai tanár, tihanyi apát. Középiskoláit Sopronban végezte. Sopronban született 1814. február 3-án.
30 ÉVVEL EZELŐTT, 1991. március 13-án hunyt el Bécsben
Kántás Károly egyetemi tanár, a soproni egyetem geofizikai tanszékének alapítója és első vezetője. Sólyon született 1912. december 2-án.
30 ÉVVEL EZELŐTT,1991. március 13-án hunyt el Sopronban
Rázó József festőművész, tanár. Csornán született 1926. január 19-én.
30 ÉVVEL EZELŐTT,1991. március 11-én a kórházi kápolna kuratóriuma úgy döntött – dr. Baranyai Tibor kórházigazgató és
Hirschler Rezső polgármester támogatásával –, hogy a kápolnát
dr. Bárány András soproni tervezőmérnök tervei alapján építik
fel. Hatalmas pénzgyűjtési kampány indult a városban, a városon kívül és külföldön is. A gyűjtés eredményeként az építkezés
gyorsan haladt, 1991 végére tető alá került az épület.
A SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR INTERNETES
OLDALÁN (WWW.SZIVK.HU) MEGTALÁLHATÓ ADATBÁZISBÓL KÖZLÜNK RÉSZLETEKET.

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK
Szerkesztőségünk elkötelezett a soproni emberek bemutatása
mellett. Olyan embereket keresünk, akik szűkebb–tágabb környezetükben valamiért kiérdemelték a körülöttük élők szeretetét, tiszteletét. 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!
szerkesztoseg@sopronitema.hu

Búcsú a daltulajdonostól
– A Soproni Petőfi Színház társulata mély fájdalommal búcsúzik
az elhunyt Dinnyés Józseftől, aki kollégánk volt, többször lépett
fel nálunk, rendezvényeinken, a városban – áll a színház közleményében. – Részt vett munkánkban, kulturális, jótékonysági mis�szióinkban. A magyar irodalom késői dalnokának, zsoltáros lelkű
lantosának, gitárosának emlékét örökké őrizzük!
Dinnyés József az elmúlt ötven év hazai zenei életének egyik karizmatikus egyénisége volt, a Magyar Kultúra Lovagja cím birtokosa, és munkássága elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült. A daltulajdonos
címmel Sebők János írt róla könyvet. Dinnyés József 2021. március 15-én 72 évesen halt meg.

Elhunyt Gyulai Líviusz
Életének 84. évében elhunyt Gyulai Líviusz grafikusművész, a
nemzet művésze, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes
tagja. Gyulai Líviusz 1937-ban született a Kovászna megyei Baróton, családja a második világháború idején menekült Magyarországra. Később Sopronban az Ágoston Ernő vezette Képzőművész
Kört látogatta. Pályafutása alatt legkevesebb ötszáz könyvet illusztrált, emellett számos animációs filmet is létrehozott, de előszeretettel készített játékos, ironikus felfogású – és sokszor archaizáló – tollrajzokat, rézkarcokat, linómetszeteket és litográfiákat
is. Minden műfajban maradandót alkotott.

www.facebook.com/sopronitemahivatalos

A város vezetői személyesen nézték meg a múzeumnegyed építési munkáit. A Fabricius-, Storno- és Tábornok-ház kívülről,
belülről megújul, valamint bejárható lesz az épületek mögötti függőkert is. FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A belvárosi fejlesztések megkoronázása az lesz,
amikor várhatóan 2022 tavaszán elkészül az új
múzeumnegyed. – Sopron fontos kulturális köz
pontja jó ütemben épül – mondta lapunknak
dr. Farkas Ciprián polgármester.
Jó ütemben haladnak a soproni múzeumnegyed kialakításának munkálatai – minderről a beruházás helyszínén
személyesen is meggyőződött
dr. Farkas Ciprián polgármester, dr. Simon István és Csiszár Szabolcs alpolgármester,
valamint Sass László képviselő, a kulturális és oktatási bizottság elnöke. A városvezetőket múlt kedden Kőmíves

János projektvezető kalauzolta körbe a múzeum épületeiben, valamint az udvarokon.
A bejáráson elhangzott: a Tábornok-ház udvarán kialakítandó fogadótér kupolája világszinten is egyedülálló lesz.
A régészeti feltárások már
megtörténtek, a szakemberek mindent feljegyeztek, és
3D-s grafika is készült a mostani állapotokról.

Mint arról lapunkban beszámoltunk (A múlt jelen időben, Soproni Téma, 2020. október 28.), a beruházás során
összekötik a Fabricius-, a Storno- és a közelmúltig lakóházként működő Tábornok-házat.
A fejlesztés magában foglalja
a Tábornok-ház átalakítását,
felújítását, valamint az udvar
üvegkupolával való befedését. Megújul és bejárható lesz
a Fabricius-háztól a Tűztoronyig vezető hátsó függőkert.
A múzeumi terekben pedig
infokommunikációs eszközökkel lehet egyénileg végigkövetni a kiállításokat.
– A belvárosi fejlesztések
megkoronázása az lesz, amikor várhatóan 2022 tavaszán

elkészül az új múzeumnegyed, Sopron fontos kulturális
központja és turisztikai attrakciója – mondta lapunknak
dr. Farkas Ciprián. – A soproniak és az idelátogató turisták
is megtekinthetik kulturális
kincseinket. A hárommilliárd
forintos beruházás a magyar
kormány támogatásának köszönhetően, a Modern Városok Program keretében valósul meg.
A polgármester felidézte:
ugyancsak a Modern Városok Program keretében újult
meg huszonöt belvárosi épület homlokzata, a Lenck-villa
és a Szent Mihály-templom
pedig újra a régi fényében
pompázik.

TALLÓZÓ – válogatás a korabeli sajtóból

1981
Az osztrák alkancellár
Sopronban
Fred Sinowatz osztrák alkancellár, közoktatási és művészeti miniszter kíséretével Sopronba látogatott, ahol Markó
József, a városi tanács elnöke
fogadta. Az alkancellárnak a
fogadtatást köszönő szavaiból
az derült ki, hogy már sportolóként is járt a városban, sőt otthoni házából a kertbe kilépve
gyakran tűnik szemébe a soproni TV-torony. A közvetlen hangvételű beszélgetés után gyalogos belvárosi sétára indultak a
vendégek, az ebédet követően pedig a Lövéreket tekintették meg, majd a KPVDSZ-üdülő
legfelső teraszáról Sopron látképében gyönyörködött a delegáció. (Kisalföld)
Soproni hírcsokor
A forradalmi ifjúsági napok
tiszteletére rendezett teremfocitornát az Egyetemi Csarnokban a Soproni Pamutipar
együttese nyerte. Harminckilencen vettek részt az „Edzett
vagyok” mozgalom legutóbbi városi futópróbáján. A la-

kótelepek közötti körmérkőzéses labdarúgó-teremtorna
első helyezettje a Belváros
gárdája, legjobb kapus Vakler
(Sopronkőhida), gólkirály Decsi (Jereván). A soproni Egyetemi Csarnokban rendezett országos kardvívó versenyen (45
induló) Bauer és Kosztka (SSE)
végzett az első két helyen, ezzel II. osztályú minősítést szereztek. Az MHSZ Sopron városi
Rádióklubja elismerő oklevelet kapott a Magyar Rádióamatőr Szövetségtől: a soproniak
nemrég teljesítették az éterversenyekben a huszonötezredik hazai és külföldi, visszaigazolt rádiókapcsolatukat.
(Kisalföld)

1961
Anyakönyvi leltár
Sopronban
Sopronban 293 pár kötött házasságot az elmúlt évben. A rekord a pünkösd előtti nap volt.
A legidősebb vőlegény 67 éves
volt, aki egy nála 11 évvel fiatalabb hölgyet vezetett az anyakönyvvezető elé. Sopron város születési anyakönyvébe a
múlt évben 868 gyermek vi-

lágra jöttét jegyezték be. 1960ban Sopronban 413-an haltak
meg. A legtöbb halálozás márciusban és novemberben volt.
(Kisalföld)
Sikeres volt a dísztorna
Hagyománya van Sopronban
a dísztornának, és az idei esemény fényét emelte, hogy
azon több országos kiválóság,
úgy, mint Ducza Anikó, Füle Judit, Békési Sándor, Varga Lajos
olimpikonok és Kemény Ferenc, a negyvenötszörös magyar válogatott is bemutatta
tudását. A vendégek nagyszerű gyakorlatai mellett a soproniaktól is gondosan kidolgozott számokat láthatott
a közönség. Radics Margit,
Kleer Emma a talajon, felemás
korláton és gerendán remekelt. Mascher Judit keleti tánca méltán szolgált rá a viharos
tapsra. A dísztorna megrendezésével a Soproni Textiles Club
tornász szakosztálya jó szolgálatot tett a tornasport népszerűsítésének. A főrendező szerepkörét betöltő Horváth Jenő,
az előkészítésben serénykedő
Székely Zoltán, Székely Zoltánné és Radnai Béla edzők, valamint Bettelheim Vilmos színes

konferálása mind-mind hozzájárultak a dísztorna forró sikeréhez. (Kisalföld)

1931
A háromezredik
előadásra készülnek
Alapi Nándor Országos Kamaraszínháza Sopronban ünnepli
meg háromezredik előadását.
Alapi Kamaraszínháza évek óta
járja az ország nagyobb városait. A stagione-társulat (állandó
épület nélküli színházi társulat
– szerk.) a magyar és a külföldi
dráma-irodalom legjavát mutatja be mindenhol, és a tiszta színházat szeretteti meg a
közönséggel. Alapi társulatával jelenleg Sopronban vendégszerepel, és közel van már
a háromezredik előadásához.
A soproniak meleg szeretettel
akarják megünnepelni a háromezredik előadás jubileumát, annak emlékéül, hogy a stagionetársulat a mai nehéz színházi
viszonyok ellenére is hősiesen
kitart nemes hivatása mellett.
(Új Nemzedék)
Összeállította:
Pluzsik Tamás
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Korosztálya legjobbja

SCS: fájó vereség
a Tatabányától

MADARÁSZ RÉKA

MOLNÁR ZOLTÁN

Világbajnoki címet
szerzett az U18-asok
mezőnyében óriás-mű
lesiklásban a soproni
Úry Bálint. A 18 éves fiú
– a családi hagyomá
nyokat követve – fogor
vosnak készül.

Az SC Sopron férfi
NB III-as labdarúgócsa
pata vasárnap a tabel
lán közvetlenül mögöt
te álló Tatabányai SC
csapatához látogatott.
A mérkőzés végül 3–1es vereséggel zárult.

– A világ minden tájáról
– Japánból, Albániából, Romániából, Thaiföldről, Törökországból, Puerto Ricóból,
Tajvanból, Hongkongból és
Portugáliából – érkezett, közel száz versenyző közül lettem a korosztályom legjobbja,
ami azért is óriási eredmény,
mert ugyanazt a jeges, meredek, technikás pályát kellett
teljesítenünk, mint a korábban megrendezett férfi világkupa résztvevőinek – mesélte Bálint.
A bulgáriai Banskóban
megrendezett junior alpesisí-világbajnokságon Bálint az
U21-es síelők között a 30., honfitársa, Beszterczey Kristóf
pedig a 42. helyen végzett óriás-műlesiklásban. A soproni
fiú szlalomban 20. lett. Sikeréről lapunkban is beszámoltunk (A lejtők királya, Soproni
Téma, 2021. március 10.).
Az ifjú tehetség elmondta:
a szülei hobbi szinten síeltek,
és már hároméves korában

A meccs első félideje több
szempontból is jól kezdődött
a soproni csapat számára.
Már az elején mezőnyfölényt
és több helyzetet is sikerült
kialakítani, aminek eredményeképp Kalmár Dominik
passzából Jakab Dávid talált
a kapuba. A vezetés azonban
nem tartott sokáig, 1 perccel
később a hazaiaknak sikerült
egyenlíteni, így a félidő 1–1-es
döntetlennel zárult.
A 2. félidőben a hazaiak
már az első komolyabb helyzetüket kihasználták, és megfordították a mérkőzést. Ezt
követően még egy büntetőt is
értékesítettek, amivel beállították a 3–1-es végeredményt.
A csapatot a Weitner Ádámot helyettesítő Németh Norbert irányította, aki röviden

Úry Bálint szülei hobbi szinten síeltek, kisgyerekként magukkal vitték

Úry Bálintnak az a célja, hogy részt vegyen a 2022-es téli olimpián Pekingben.
magukkal vitték a hegyekbe.
Ahogy a szél belefújt a hajába,
azonnal beleszeretett a sportágba. A többszörös magyar
válogatott, Benkő Alpár édesapja, István azonnal felfigyelt
a fiúban rejlő tehetségre, és elkezdett vele foglalkozni. Következő edzője a Rozmaring
SE-nél Kővári Enikő volt, akit
David Fill és Dietmar Thöni
követett. Erőnléti edzéseket a
svájci női síválogatott edzője,

Sopron Megyei Jogú Város

LICITTÁRGYALÁS
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
licittárgyalást hirdet
a tulajdonában álló ingatlanok értékesítésére:

Sopron, Kőfaragó tér 9. fszt. 11. szám alatti,
32 m2 alapterületű lakás
Az ingatlan megtekinthető: 2021. március 29. (hétfő) 9.00
A licit időpontja: 2021. április 8. (csütörtök) 9.00
(induló licitár: 7.150.000 Ft)

Sopron, Rákosi út 42. 1. emelet 1. szám alatti,
30 m2 alapterületű lakás
Az ingatlan megtekinthető: 2021. március 29. (hétfő) 10.00
A licit időpontja: 2021. április 8. (csütörtök) 10.00
(induló licitár: 9.636.000 Ft)

Sopron, Fő tér 4. fszt. 2. szám alatti,
62 m2 alapterületű lakás
Az ingatlan megtekinthető: 2021. március 29. (hétfő) 11.00
A licit időpontja: 2021. április 8. (csütörtök) 11.00
(induló licitár: 16.440.000 Ft)

Sopron, Ógabona tér 6. szám alatti,
72 m2 és 56 m2 alapterületű padlásterek
1392/2000-ed tulajdoni hányada
Az ingatlan megtekinthető: 2021. március 29. (hétfő) 14.00
A licit időpontja: 2021. április 8. (csütörtök) 14.00
(együttes induló licitár: 3.206.880 Ft)
A licittárgyalás helye:
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
Városgazdálkodási Osztály, 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.
A részletes licitkiírások a www.sopron.hu/önkormányzat
menüpont alatt olvashatók.

Eichberger Péter tart neki immár két éve, és az eredmények
magukért beszélnek.
Teniszedzője, Úr Csaba
nemcsak trénerként, hanem
emberként is a példaképe.
– Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi Technikum és Művészeti Szakgimnáziumban
tanulok, és ezúton is szeretném megköszönni tanáraim támogatását, akik – bár

tudják, hogy a síelés mennyire időigényes – megértőek
velem szemben – tette hozzá
Bálint. – A következő célom,
hogy részt vegyek a 2022-es
téli olimpián Pekingben, távlati tervem, hogy folytassam
a családi hagyományokat.
A nagymamám fogtechnikus, mindenki más a családomban fogorvos, úgyhogy
én sem szeretnék eltérni ettől az iránytól.

így értékelte a látottakat: – Az
első félidőben rengeteg energiát mozgósítottunk a győzelemért, és annyi helyzetet
dolgoztunk ki, hogyha azokat gólokra sikerül váltani,
akkor az egész mérkőzést lezárhattuk volna – mondta Németh Norbert. – Sajnos ahogy
az lenni szokott, ha ezek nem
sikerülnek, akkor az megbos�szulja magát, és visszafelé sülnek el a dolgok. A játékosaink
mindent megtettek a három
pontért, jól játszottak, csúsztak-másztak, és a mezőnyfölény is megvolt, azonban ezúttal ez kevés volt.
A hétvégi fordulóban a sereghajtó Nagyatádi FC csapatát látják vendégül a soproniak. Az őszi összecsapáson
a piros-fehérek magabiztos, 3–0-s győzelmet arattak. A mérkőzést kivételesen
szombati napon rendezik 14
órás kezdettel a városi stadionban, amelyről a zárt kapu miatt élő közvetítés lesz az
SC Sopron YouTube-csatornáján. A csapat célja egyértelműen a tavaszi első győzelem
megszerzése.
Az SC Sopron 25 fordulót
követően a 8. helyet foglalja el
a tabellán.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK: 
Női NB II. nyugati csoport 18. forduló: SC Sopron – FC Ajka: 1–2
Megyei I. bajnokság 20. forduló: Vitnyéd – SFAC 1900 SE: 2–0
Megyei II. bajnokság: Petőháza – SVSE: 1–2

Babos
újabb
szakítása

Lara e lnyerte a „Legszorgalmasabb Kisdarázs” díjat

Már nem Thomas Drouet Babos Tímea edzője – mindezt
Instagram-oldalán jelentette be a párosban négyszeres Grand Slam-tornagyőztes
soproni teniszező. Indoklás
az oldalán nincs, de a Nemzeti Sport információi szerint
a Dubaiban kialakult konfliktusokat nem tudták megbeszélni.
Babos Tímea ezen héten
a miami premiertornán indul, ahova Nagy Péter, korábbi Davis-kupa-válogatott játékos kísérte el.

MADARÁSZ RÉKA

LELÁTÓ
Labdarúgás

Március 27.,
szombat 14 óra,
városi stadion
SC Sopron – Nagyatádi FC

Kosárlabda

Március 27.,
szombat 18 óra,
Novomatic-aréna
Sopron KC
– Zalakerámia ZTE KK
Március 28., vasárnap
18 óra, Krasznai Ferenc
Sportcsarnok
SMAFC – EKF Eger KOK

A WNBA-be készül
A napi kétórás edzések
és a hétvégi meccsek
mellett Csaplár-Nagy
Lara a szabadidejében
is a legszívesebben ko
sarazik. A 11 éves hu
nyadis lány nemcsak a
sportban, hanem a ta
nulásban is jeleskedik.
Lara édesapjától, CsaplárNagy Arnold NB I-es kosárlabdázótól és edzőtől már háromévesen kedvet kapott a
játékhoz. Két évvel ezelőtt – a
diákolimpián csapatban elért
országos első helyezéséért
– megkapta a Hunyadi János
Evangélikus Óvoda és Általános Iskola „Jó tanuló – jó sportoló” díját. A sport rengeteget
segített neki egyéb területeken is: megtanult koncentrálni és csapatban működni.
– A Soproni Darazsak
Sportakadémia serdülő csapatával edzem és játszom, de
pályára lépek a saját korosztályom gyermekcsapatával
is – mesélte a lány. – Nagyon
büszke vagyok arra, hogy
idén elnyertem a „Legszorgalmasabb Kisdarázs” díjat,
amit évente egy gyerek kaphat meg.
Mindkét korosztályban bizonyította Lara a rátermettségét: a serdülőknél a bajai

Csaplár-Nagy Lara édesapjától már háromévesen kedvet kapott
a kosárlabdához – lelkesedése azóta is töretlen.
tornán ő dobta a legtöbb pontot; a Basketgirls országos
torna első fordulójában gólkirálynő lett, a másodikban pedig MVP „A legértékesebb játékos” díjat kapott.
Larára szülei soha nem
erőltették a sportot, de ha teheti, még a szabadideje is a
kosárról szól: vagy az udvaron játszik a barátaival, vagy
az Xboxon.

– Az az álmom, hogy játs�szam a WNBA-ben, az Euroligában pedig meghatározó kosárlabdázó legyek – folytatta
az eltökélt lány. – Szerencsére
az edzőim – Veres Stoics Judit,
Hollós Dániel és Áron Krisztián – segítenek, hogy elérjem,
amit szeretnék. Az osztályfőnököm, Palkovics Tamás is
támogat mindenben. Éppen a
diákolimpiára készülünk.

2021. március 24.
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www.facebook.com/
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Sopron Basket: nagyon sokat dolgozott a csapat ezért a négyesdöntőért

Negyedszer a Final Fourban!

Jeca Brooks (b) szerint a Lyon elleni első meccsen tökéletes játékot mutatott be a Sopron Basket, óriási bravúrt végrehajtva a négyesdöntőbe jutott az Euroligában. FOTÓK: FIBA.COM
RÁZÓ LÁSZLÓ

A soproni buborékban is folytatta elképesztő idei
teljesítményét a Sopron Basket női kosárlabda
csapata. A Lyon elleni párharc összességében sop
roni fölényt hozott, így Gáspár Dávid együttese is
mét bejutott az Euroliga négyesdöntőjébe.
A soproniak nagyon készültek a Lyon elleni első mérkőzésre, a szakmai stáb hangsúlyozta, hogy rendkívül erős
játékosok alkotják a francia
együttes gerincét. Ehhez képest… Az első mérkőzésen
csak az első percekben volt
izgalmas a negyeddöntő. 20–
20 után elképesztő játékot
mutatott be a Sopron Basket,
rendkívül agresszív védekezést láthattak a tévénézők a
soproniaktól, emellett pedig

Williams, Brooks, Walker
Krajisnik is kiválóan dobott.
A francia csapat összeomlott,
a vége kiütésszerű, 28 pontos
győzelem lett: Sopron Basket
– LDLC Asvel Féminin: 94–66.
Ezután formaságnak tűnt
a második soproni meccs,
azonban a visszavágó izgalmasan alakult. Az első félidőben valóságos triplaesőt láthattunk a franciáktól, 20 pont
is volt a különbség, amelytől már nem állt messze a 29

Sopron KC:
biztos a play-off
MUNKATÁRSUNKTÓL

Tét nélküli mérkőzést
játszik a hétvégén az
SKC férfi kosárlabda
csapata. Kostas Flevara
kis együttese már biz
tos, hogy továbbjutott a
legjobb nyolc közé.
Az SKC együttese számára jól
alakultak az eredmények az
elmúlt hétvégén, így az utolsó, Zalaegerszeg elleni meccs
eredményétől függetlenül biztossá vált, hogy a csapat a rájátszást érő 8. helyen végez az
alapszakaszban.
– Nem volt könnyű az alapszakasz, bizony volt közben
több olyan pillanat, amikor
messze voltunk a célunk elérésétől – mondta Bors Miklós
másodedző. – Aztán a szezon
végén jöttek a hazai győzelmek, bravúrosan nyertünk
Pakson, jó teljesítményt nyújtottunk, végül sikerült bejutnunk a legjobb nyolc közé.

Örülünk, hogy nem kell az
alsóházban játszanunk, innentől kezdve felszabadultan
kosárlabdázhatunk.
Az SKC múlt héten kikapott
ugyan Szombathelyen (107–
87), de a hétvégén a Kaposvár legyőzte az Oroszlányt.
Az egymás elleni eredmények alapján pedig a Sopron
KC jobban áll, mint a Kaposvár és a Pécs. Így a biztos nyolcadik hely tudatában fogadja
a soproni együttes szombaton
18 órától a ZTE csapatát.
– Egyértelműen nyerni
szeretnénk az utolsó alapszakaszbeli meccsünkön is, vereséggel nem lehet készülni
a play-offra – tette hozzá Bors
Miklós. – A Zalaegerszegnél sok változás volt, edzőt is
cseréltek, pontosan nem tudjuk kiszámítani, milyen játékot nyújtanak, de hazai pályán mindenképp győzelmet
szeretnénk elérni. Lélekben
kicsit már a Szolnok elleni
párharcra készülünk, amelyen szeretnénk meglepetést
okozni.

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos

pontos francia győzelem és
továbbjutás. Azonban Megan
Walker mindig a legjobbkor
szerzett egy-egy hárompontost, így faragott hátrányából
a soproni együttes, a második
félidő már kiegyenlített játékot hozott. Végül elveszítette szezonbeli veretlenségét a
Sopron Basket – de megnyerte a negyeddöntőt, ez pedig
azt jelenti, hogy a negyedik
négyesdöntőjére készülhet a
csapat az Euroligában. A végeredmény: LDLC Asvel Féminin – Sopron Basket: 75–62.
– Rendkívül boldog vagyok,
hogy sikerült bejutni a Final
Fourba! – összegzett Gáspár
Dávid vezetőedző. – Az első
meccsen megnyugtató előnyt
szereztünk, de így is iszonyatosan nehéz volt a visszavágó,

amelynek első félidejében fáradtan, idegesen kosárlabdáztunk, a Lyon pedig nagyszerű
teljesítményt nyújtott. Végül
sikerült megnyugodnunk,
javítottuk a védekezésünket, így továbbléptünk. Nagyon sokat dolgoztunk ezért
a négyesdöntőért.
A soproni buborék másik
párharcát az orosz Jekatyerinburg nyerte a szintén orosz
Dinamo Kurszk ellen. A Sopron Basket ellenfele a spanyol
Salamanca lesz az Euroliga
elődöntőjében.

JECA: „ILYEN JÓ
MÉRKŐZÉSÜNK MÉG NEM
VOLT A SZEZONBAN”

Természetesen oroszlánrészt
vállalt a negyeddöntő sikeréből „Jeca”, azaz Jelena Brooks.

A kosárlabdázó szerint a Lyon
elleni első meccsen tökéletes
kosárlabdázást mutatott be a
Sopron Basket.
– Hogy tetszett a negyeddöntő a Lyon ellen?
– Az első meccsen gyakorlatilag tökéletesen játszott a
csapat, ilyen jó mérkőzésünk
még nem volt a szezonban.
Három perc után kezdett felborulni a pálya, mindent végrehajtottunk, amit Gáspár Dávid vezetőedző kért tőlünk.
– A második meccsen
voltak nehéz pillanatok…
– Valóban voltak, az első
félidőben nagyon ment a játék a Lyonnak. Ettől függetlenül nem volt olyan pillanata a visszavágónak, amikor
azt gondoltam, hogy kikaphatunk harminc ponttal. Amikor

22-vel vezetett az ellenfél, megmutattuk, hogy tudunk mi jobban is játszani, éreztem, nem
biztos, hogy nyerünk, de az is
munkálkodott bennem, hogy
nem kaphatunk ki nagy arányban, nem lehet veszélyben a
továbbjutásunk.
– Mit vársz a négyesdöntőtől?
– A Lyontól a negyeddöntő
visszavágóján kikaptunk, ez
volt az első vereségünk a szezonban – talán épp jókor. Nagyon nehéz lesz a Final Four,
ismét a legjobb tudásunkra
lesz szükségünk. Itt már egy
meccsen dől el minden, nincs
lehetőség a javításra. Bármi megtörténhet a Salamanca ellen, mindenesetre nagyon szeretnénk továbbjutni
a döntőbe!

Testközelben a vívók

Több magyar siker is született a budapesti kard világkupán – a megmérettetésen számítógépes versenyrendezőként vett részt a
soproni Bolodár Zoltán (jobboldali felvételünkön a laptop előtt).
MUNKATÁRSUNKTÓL

Számítógépes versenyrendezőként volt jelen a
komoly hazai sikereket hozó budapesti kard vi
lágkupán a soproni Bolodár Zoltán. A Líceumi Ví
vóegylet edzője 1999 óta vesz részt nagy, nemzet
közi vívóversenyeken.
– Azt kell mondjam, hogy manapság jórészt a számítógépes versenyrendezőkön múlik
egy-egy megmérettetés sikere – kezdte Bolodár Zoltán,
aki hozzátette: ez alkalommal is minden rendben volt a
magyar rendezésű, budapesti vívótornán. – Mi készítjük

a csoportbeosztást, mi küldjük a versenybírókat, rögzítjük a jegyzőkönyveket, és
gondoskodunk arról, hogy az
eredményeket online követni
tudják az érdeklődők. Annak
idején Fodor Gábor csapatvezető kollégám kért fel, hogy
segítsem a rendezői csapat

munkáját, azóta évről évre sok
nagy verseny lebonyolításában vettünk már részt. Vb-k,
Eb-k, világkupák egész sorában szerepeltünk már számítógépes versenyrendezőként.
A világkupa olimpiai kvalifikációs torna is volt, így a
rendezés mellett a magyar
kardvívók sikeréért is szorított a helyszínen a soproni
sportember.
– Márton Anna aranyérme, Pusztai Liza bronzérme
vagy Szilágyi Áron második
helyezése kitűnő eredmény
volt – folytatta Bolodár Zoltán.
– Ugyanakkor a csapatverseny

volt ez alkalommal a legfontosabb. A férfi kardcsapat már
kijutott az olimpiára, a hölgyek kvalifikációjáról pedig
épp a budapesti torna döntött.
Bolodár Zoltán kiemelte:
ez alkalommal is óriási élmény volt számára, hogy testközelből láthatta vívni a világ
legjobb kardozóit. Rendkívül
kiegyenlített a mezőny, előfordul, hogy egyetlen tus dönt, és
45–44 lesz a végeredmény egy
csapatmeccsen. Sok a hasonló képességű együttes, lehet,
hogy most nyolc közé sem jutott egy csapat, a következő
nagy tornát pedig megnyeri.
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Játszótér, interaktív látogatóközpont, szabadtéri fitneszpark

RÖVIDEN

MOTTÓ

Új fejlesztések Balfon

Így írok én

Ismét irodalmi pályázatot
hirdet a Pro Kultúra. Idén
is Sopron és környéke 10–
14 éves diákjainak munkáit várják az alábbi kategóriákban: vers, mese, novella,
tetszőleges műfaj az alábbi címen: „Kőcsipkés ódon
várfal...” (Sarkady Sándor). Formai követelmények: A/4-es méret, a pályaműveken szerepeljen a
tanuló neve, értesítési címe, telefonszáma, e-mailcíme, illetve az iskolájának
neve és az osztály, amelybe jár. A beküldési határidő: április 9., péntek. Az
alkotásokat a Liszt Ferenc
Kulturális Központ címére (9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.) várja Pekár Eszter. Elektronikusan is el
lehet küldeni az írásokat
a pe@prokultura.hu email-címre. Az irodalmi
pályázat eredményhirdetését a tervek szerint április 30-án, pénteken tartják
a Liszt-központban.

„Ha szeretnénk,
hogy olyannak
ismerjenek meg,
amilyenek va
gyunk, le kell
vetnünk a pán
célunkat, annak
ellenére is, hogy
így sebezhetővé
válunk.”

MUNKATÁRSUNKTÓL

A tavasz közeledtével
felpezsdült az élet Bal
fon is. Új, a helyieknek
és a turistáknak is von
zó fejlesztések kezdőd
tek. Erről Péli Nikoletta,
a körzet önkormányza
ti képviselője a kisbalfi
helyszínen tájékoztatta
a sajtó képviselőit.
Az önkormányzat és a magyar kormány támogatásával jelentős fejlesztések kezdődtek Balfon. A munkagépek
már több helyszínen dolgoznak, az egyik legjobban várt
fejlesztés a kisbalfi játszótér
teljes átalakítása és felújítása.
– Megígértük az itt élőknek, hogy egy korszerű játszóteret alakítunk ki. Erre most nyílt lehetőségünk
– mondotta Péli Nikoletta.
– Új játszóeszközöket, mászóvárat, fészekhintát, homokozót, rúgós játékokat helyeztünk el. A játszótér mellett
egy új piknikterületet is kialakítunk padokkal, asztalokkal, pihenőkkel, a helyiek
és elsősorban a kerékpáros
turisták örömére.
Megtudtuk, a munkálatok
várhatóan a nyár derekáig

TIT-előadás

Március 30-án, kedden 18
órakor dr. Tóth Attiláné
egyetemi docens (MTA Jövőkutatási Bizottság) tart
online előadást Miért
nem lesz a jövő „visszatérés” vagy „visszarendeződés”? címmel. Közvetítés:
stit.my.webex.com/
meet/stit

Kádár Annamária
pszichológus, tréner,
egyetemi oktató

KÖNYVAJÁNLÓ
Kádár Anna
mária: Mese
pszichológia

A mese az érzelmi intelligencia fejlesztésének legfontosabb eszköze, olyan
lelki táplálék, amely életre szóló nyomokat hagy a
gyermekben. A kötetben
található mesék 4–9 éves
gyerekeknek szólnak, és
segítenek a frusztrációk,
csalódások elviselésében,
a pozitív és negatív érzelmek tudatosításában, a
félelmek megszelídítésében, a testvérféltékenység kezelésében, a veszteségek elfogadásában és az
önfeledt játékban.

– A játszótér mellett egy új piknikterületet is kialakítunk padokkal, asztalokkal, pihenőkkel,
a helyiek és elsősorban a kerékpáros turisták örömére – nyilatkozta lapunknak Péli Nikoletta,
Balf önkormányzati képviselője. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
tartanak. A képviselő szót ejtett a többi balfi programról
is. A kivitelezők már dolgoznak a település központjában
lévő buszforduló átépítésén,
elkezdődött a balfi interaktív

látogatóközpont kialakítása
a megújuló József Attila Művelődési Házban, ahol lehetőség lesz Balf és a Fertő-táj
értékeinek és turisztikai kínálatának megismerésére.

A Hegedüs fiúk vonzódnak a fúvóshangszerekhez, együtt is zenélnek

Átalakítják a sok turistát
vonzó ivókút környékét is,
ahol egy szabadidőpark kap
helyet új bútorokkal, kerékpártartókkal és szabadtéri
fitneszgépekkel.

A korábbi jegyek érvényesek 2022-re

Botond és a Tévémaci esete Elmarad a VOLT
MADARÁSZ RÉKA

Hegedüs Botond évek
óta fagottozik, az utób
bi hónapokban pedig
kottaátiratokat készít,
és a hangját fejlesz
ti. A berzsenyis diák
még nem döntötte el,
hogy pszichoterapeu
ta vagy inkább politi
kus lesz-e.
Botond öccsét, Csanádot korábban már bemutattuk újságunkban (Csanádot vonzza a színpad, Soproni Téma,
2021. február 24.). Tízéves korában Boti is kacérkodott a
színészkedéssel: édesapja Simon Péter szerepét játszotta a
dESZKa Társulat Valahol Európában című musiceljében,
és ő is elvállalt egy mellékszerepet. Mivel még nem volt elég
érett a színészethez, és ideje
se nagyon jutott rá, úgy döntött, meghagyja ezt a területet
a testvérének. A fagottozásról azonban nem tett le ilyen
könnyen.
– Másodikban láttam a Juventus Fúvószenekar fellépését a Széchenyi téren, és

Hegedüs Botondot egy koncerten magával ragadta a fagott
hangja, azóta ő is ezen a hangszeren játszik. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
a fagott hangja magával ragadott – mesélte a vidám fiú.
– Amikor megtudtam, hogy
a Tévémaci zenéjében is ez
a hangszer szól, végképp elköteleztem magam mellette. Akkor már egy éve jártam szolfézsra Szili Ágota
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INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

nénihez. Kiderült, hogy ő oktatja a fagottot is, és nagyon
örült a választásomnak,
ugyanis fagottosokból mindig nagy a hiány.
Boti néhány éve elnyerte a
Schedius-ösztöndíjat, és azt
kiegészítve végre tudott venni

magának egy saját hangszert.
A családban négyen vannak
fiútestvérek: a bátyja klarinétozik, Csani harsonázik,
az öccsük pedig trombitál.
A járvány első hullámának
idején elkezdtek négyen fújni, a kottaátiratokat Boti készítette. A Berzsenyi Líceum
karácsonyi koncertjén ünnepi műsort adtak.
– Két–három hónapja
– Csani nyomán – magánénekórákra járok. A tanárom, Kun
Olga azt mondta, hogy ezt a
hangot nem szabad veszni
hagyni, úgyhogy hetente egyszer gyakorlunk – folytatta a
fiú. – A jövőmet mégsem zenei pályán képzelem el. Mivel
nagyon szeretek emberekkel foglalkozni, és érdekel a
mentális betegségek háttere
is, pszichoterapeuta szeretnék lenni. Jól rá tudok vezetni másokat arra, hogy rájöjjenek, mi a számukra megfelelő
irány, több barátomat kisegítettem már a bajból.
Botinak azonban van egy B
terve is: a kijárási korlátozás
időszakában kezdett el a politika, a közélet iránt érdeklődni. Nem tartja kizártnak,
hogy politológia szakon tanul
tovább.

A vírushelyzet miatt
biztossá vált, hogy
idén elmarad a VOLT
Fesztivál, valamint a
Balaton Sound – jelen
tették be a szervezők
az elmúlt héten.

– A közönséghez és a fellépőkhöz hasonlóan mi is arra
készültünk, hogy idén végre
újra találkozhatunk Sopronban és Zamárdiban – mondta
Lobenwein Norbert, a VOLT
alapítója. – A Telekom VOLT
Fesztivál a portfoliónk legkorábbi eseménye, hiszen idén
júniusra terveztük a kapunyitást. Mára annyira közelivé
vált ez az időpont, hogy kénytelenek voltunk a halasztás
mellett dönteni. Most, a járvány harmadik hulláma közepén még azt sem látjuk, hogy
egyáltalán mikor lehetne
elindítani a kampányt,
a jegyértékesítést, így
pedig lehetetlen egy
nyár eleji nagy fesztivál biztonságos megvalósítása. Az idei
fellépők névsorával
a megszokottnál jóval
korábban készültünk el,
azonban még meghirdetni

A facebookon is!

se volt lehetőségünk a 2021es sztárokat. Közben a háttérben ma már azt is látjuk, hogy
a nemzetközi turnék is sorra
maradnak el a bizonytalanság miatt.
A szervezők azt is elárulták, hogy természetesen
mindkét esetben felmerült,
hogy egy nyár végi, alternatív
időpontot keressenek a két
eseménynek.
– Erre a fesztiválok mérete
és nemzetközi léptékei miatt
sajnos nem találtunk a fellépőkkel is egyeztethető, biztonságos megoldást – tette
hozzá Fülöp Zoltán fesztiváligazgató. – Bízunk abban, hogy
hűséges látogatóink megértik
a döntésünket, és türelmesen
kitartanak, hogy 2022-ben
felejthetetlen fesztiválélményekkel térhessünk vissza.

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos

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

2021. március 24.
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2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA

EGÉSZSÉGSAROK

Betegoktatás

Soproni Téma

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos
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SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK– Dr. Kulcsár Dániel

A magyar történelem részesei
PLUZSIK TAMÁS

Mi, orvosok egyre mélyebb ismereteket szerzünk a betegségekről, újabb és újabb vizsgálati módszereket, terápiás eszközöket dolgozunk ki, és közben egyre jobban specializálódunk.
Ha csak ebbe az irányba haladunk, lassan mindent tudunk majd
egy kis „semmiről”. Újabb és újabb szakmai ajánlások születnek, hogy aktualizáljuk és rendszerezzük egy-egy témakörben
ismereteinket. Mégis előfordulhat, hogy egyes esetekben már
„nem látjuk a fától az erdőt”. Lehet, hogy a gondozást végző
egészségügyi csapat tagjaként még bírunk tájékozódni (ezt a
kérdést őszintén ki-ki tegye fel magának), de a pácienseink…
Biztos, átlátható alapok nélkül elvesznek az információk tengerében.
Emiatt kulcskérdés, hogy a beteg vagy a betegségre nagy
esélyű ember szakszerű, de számára világosan érthető, mindennapjaiban használható ismeretet szerezzen problémáiról.
Nélkülözhetetlen az életben maradáshoz a betegoktatás…
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Március 24–30. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig este 8 órától reggel 8 óráig tart.
Március 24.,
szerda

Arany Kígyó gyógyszertár
Magyar u. 6.

Március 25.,
csütörtök

BENU Állomás gyógyszertár
99/312–437
Mátyás király u. 23.

Március 26.,
péntek

Erzsébet gyógyszertár
Győri u. 15.

99/311–254

Március 27.,
szombat

Ezüst Kehely gyógyszertár
Kodály tér 12.

99/505–078

Március 28.,
vasárnap

Hajnal gyógyszertár
Malompatak u. 10.

99/506–544

Március 29.,
hétfő

Ikvahíd gyógyszertár
Híd u. 21.

99/314–084

Március 30.,
kedd

Király gyógyszerár
Várkerület 114.

99/508–242

99/311–732

KERESZTREJTVÉNY

„Sopron, te l elkünk éltető láng! Hű
őr az ősi végeken” – hangzanak Sarkady Sándor sorai a város himnuszában. Vallják ezt azok, akik már nemzedékek óta itt élnek, és azok is, akik elszakadtak
Soprontól.
Dr. Kulcsár Dániel a hajdúnánási Kőrösi Csoma Sándor Gimnáziumban érettségizett, majd
1979-ben vette át orvosi diplomáját a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. Szakmai
pályafutását az egri Markhot
Ferenc Kórházban kezdte, 1983ban urológiai, 1987-ben sebészeti szakvizsgát tett. 2009-től
tíz éven át a Soproni Gyógyközpont urológiai osztályának
osztályvezető főorvosa, 2019–
2020-ban a kórház megbízott
főigazgatója, jelenleg az intézmény orvosigazgatója.
– Apai felmenőim Szabolcs
vármegyeiek, a Tisza menti Ibrány községből származik a család – kezdte dr. Kulcsár Dániel.
– Földműveléssel foglalkoztak, emellett Dániel dédapám
volt Ibrányban az úgynevezett falunagy, vagy más szóval
a bíró. Apámék ketten voltak
testvérek, a korabeli szokásjog szerint az idősebb fiú örökölte a gazdaságot, a fiatalabbat pedig taníttatták, így került
édesapám a nagyhírű Sárospataki Református Kollégiumba,
majd az érettségit követően
a Debreceni Magyar Királyi Tudományegyetemre, ahol 1940ben vette át orvosi diplomáját.
Katonaorvosként megjárta a
Don-kanyart, majd a visszavo-

nulás során orosz hadifogságba esett. A novoroszijszki hadifogolytáborból 1948-ban tért
haza, ezt követően szülőfalujában, Ibrányban, illetve Nagyhalászban volt körzeti orvos.
– Édesanyámék eredetileg
délvidékiek, bánátiak voltak
– folytatta dr. Kulcsár Dániel.
– Nagy Sivó József nagyapám
Moholban, illetve Padén
volt molnár mindaddig, míg
a nagy gazdasági válság arra nem kényszerítette, hogy
elhagyja a szülőföldjét, a családját, a gyerekeit. Két barátjával együtt Kanadába készültek,
el is jutottak az Atlanti-óceán
partjáig, Portóig, ahol a kikötőben tudták meg, hogy Kanada már nem fogad több
bevándorlót. Talán már pénzük sem volt hazatartó vonatjegyre, így fölszálltak a következő hajóra, ami Uruguayba,
Montevideóba indult, így került nagyapám Dél-Amerikába. A szakmájában nem tudott
elhelyezkedni, egy építőipari cégnél talált munkát, melynek révén nemcsak, hogy részt
vett az első, 1930-as labdarú-

Dr. Kulcsár Dániel

FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

gó-világbajnokság központi
stadionjának, a legendás Estadio Centenariónak az építésén, de látta is az Uruguay–Argentína döntőt. Rendszeresen
küldött haza pénzt, majd amikor 1932-ben végleg hazajött,
elegánsan, fehér öltönyben,
a moholi állomáson konflist
fogadott, de azt kifizetnie már
a nagyanyámnak kellett. „Márta, egy fillérem sincs, de végre itthon vagyok”, mondta.
Később még megszenvedték
nagyszüleim a délvidéki szerb
megtorlásokat, majd az egyre

elviselhetetlenebb üldöztetések elől áttelepültek az anyaországba, Nyírlugosra, ahol
nagyapa molnárként dolgozott. Később egy gyönyörű almáskertet telepített, de az első, igazi nagy almaszüret előtt
azt elvették tőle, államosították, amit nagyon nehezen élt
túl. Családom története, úgy
hiszem, egy szelete a magyar
történelemnek, példája a hitnek, a küzdelemnek, a mindig talpra állásnak. Hálás vagyok érte, hogy erre engem is
megtanítottak.

CSALÁDI HÁTTÉR: 1953-ban született Nyíregyházán. Édesapja orvos volt, édesanyja pedig óvónő. Két házasságából három fia és egy lánya született. Dániel, Dávid és Damján családjaikkal Egerben élnek, Stefánia lánya pedig végzős hallgatója a budapesti Andrássy-egyetemnek, ahol nemzetközi tanulmányokat folytat.

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel!

A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket március 31-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sopron
Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a Rubikon páneurópai piknikkel foglalkozó
különszámát sorsoljuk ki, melyet a szerencsés nyertes – a járványhelyzet elmúltával – a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.). Március 10-i rejtvényünk megfejtése: „A múltnak mi nem vagyunk fontosak, minekünk fontos
a múlt”. Szerencsés megfejtőnk: Horváth István, Sopron, Galagonya köz.
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Országos tehetségkutató műsorban szerepelt a soproni zenész

Őri Sebestyén és a gitár

2021. március 24.

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

KÓCZÁN
BÁLINT

Soproni ze
nész is sze
repelt A Dal
idei versenyében, ame
lyet végül a Kaukázus
nyert meg. Őri Sebes
tyén Teofil a műsorban
szerzett tapasztalatok
ról, a Luscinia zenekar
ról és a basszusgitárhoz
fűződő kapcsolatáról
is mesélt.
– Bevallom, nem számoltunk
azzal, hogy Labirintus című
dalunk bekerülhet a legjobb
40 közé a műsorban, de egyszer csak jött a telefon, hogy
kiválasztottak, és már aznap interjú lenne Budapesten
– kezdte Őri Sebestyén Teofil.
– Ezt a telefont egy apró pánik követte, hiszen az öttagú
zenekarból ötfelé lakunk: Seres Kitti, az énekesünk Budapesten él, Jurisits Tamás gitárosunk Pécsről jár fel, Berek
Dániel billentyűsünk Bölcskén lakik, dobosunk Moczó
Martin szegedi, jómagam pedig soproni vagyok, de szerencsére sikerült felérni időben
mindannyiunknak.
A zenekar végül nem jutott be a döntőbe, de a műsor
egyértelműen népszerűséget
hozott számára, és tapasztalatot is szereztek a tagok. De

IMPULZÍV DAL A DJ-TŐL
Őri Sebestyén (j) tavaly júniusban csatlakozott a Luscinia formációhoz.
mit is kell tudni a Luscinia
formációról?
– Az együttes a nevét hos�szan tartó viták árán kapta,
ugyanis nehezen dőlt el, hogy
magyar vagy angol neve legyen a zenekarnak. A kompromisszum végül az lett, hogy
senkinek ne legyen igaza: így
választottuk a fülemüle latin nevét.
A banda 2019 szeptemberében alakult a Kőbányai Zenei
Stúdió tanulóiból akkor még
Lakatos Mikivel, de a karantén alatt közös megegyezés

alapján új basszusgitárosra
lett szükség, így csatlakozott
tavaly júniusban a soproni zenész a csapathoz.
– A stúdiómunkálatok kellős közepén csöppentem a zenekarba. Az augusztus 12-én
megjelent öt dalból álló Égivándor című kislemez utolsó
két dalát már nekem volt szerencsém feljátszani csupán
két hét felkészülési idő után
– mesélte Sebestyén.
A soproni fiatalember már
egészen fiatal korában közel
került a zenéhez, hatévesen

a klasszikus gitárt választotta, majd zeneiskolába járt.
Egy 2015-ös AC/DC koncerten
döntötte el, hogy a basszusgitárt szeretné a lehető legmagasabb szinten művelni.
A Luscinia jelenleg első
nagylemezén dolgozik, amelynek munkálataiból Őri Sebestyén dalszerzőként is kiveszi
a részét. A fiatalok bíznak
benne, hogy korlátozások feloldásával koncertezhetnek
majd, és úgy tervezik, hogy
fellépnek a zenekar tagjainak
szülővárosaiban.

Just Can’t Let You Go címmel új dallal jelentkezett Nigel Stately.
A track lágy, egyben lüktető dallamával, pulzáló tempójával és
fülbemászó vokáljával a tavasz és a nyár egyik nagy kedvence
lehet. A soproni Rádió1-en is rendszeresen hallható Nigel Stately 12 évvel ezelőtt egy promomix-sorozattal indította útjára
zenei karrierjét, ma pedig a legismertebb hazai lemezlovasok
egyike. FOTÓ: RADIO1.HU

NŐI SAROK – stílus, divat, praktikák

Újra divat lett az otthoni varrás
MADARÁSZ
RÉKA

Sokan kreativitásuk
megélése
érdekében, mások ruhák
átalakítása vagy javítása céljából szereznek be
maguknak egy varrógépet. A varrás nemcsak
kikapcsol, de kifejezetten hasznos időtöltés is.
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Több mint 30 éve dolgozik varrónőként Csizmazia Zsuzsanna, akinek a varrás nemcsak a
munkája, hanem a hobbija is:
szabadidejében az otthonát díszítgeti saját készítésű csecsebecséivel. Mindent megalkot,
amit csak kigondol: legutóbb a
lánya veblenjét (selmeci hagyományokhoz kapcsolódó egyenruháját) kreálta meg.
– Fantasztikus érzés, amikor
az ember körbepillant az otthonában, és a saját alkotásai
néznek vissza mindenhonnan

– A kezdőknek konyhai kiegészítők varrásával érdemes próbálkozni – javasolta Csizmazia Zsuzsanna. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
– osztotta meg velünk tapasztalatait Zsuzsi. – A kezdőknek
konyhai kiegészítők – konyharuha, edényfogó, kötény – varrásával érdemes belevágniuk
a tevékenységbe. A maszkok elkészítése is rendkívül egyszerű – a YouTube tele van a varrás
fortélyaiba beavató videókkal.
Ma már egyre fontosabb a környezettudatos szemlélet: hogy
ne kelljen nejlonzacskókat használni a bevásárláshoz, bárki né-

hány perc alatt varrhat magának
zöldség- és kenyereszsákokat.
Aki komolyabban szeretne
varrással foglalkozni, érdemes
egy varrótanfolyamot elvégeznie, de az ügyesebbek anélkül

is képesek megtanulni kezelni
a háztartási varrógépet. Rengeteg szabásmintát ki lehet
nyomtatni a netről, de Zsuzsi
a kezdőknek az örök klasszikus
Burda magazint ajánlja, aminek
már molett változata is van.
– Ma már sokan a ruhákat
sem szeretnék feleslegesen
felhalmozni, hanem inkább
egy alap gardróbban gondolkodnak: legyen néhány minőségi, jól variálható darabjuk
– folytatta a varrónő. – Ezekhez érdemes varrónő segítségét kérnünk, főként, ha nem
vagyunk annyira szerencsések, hogy konfekcióméretekkel
rendelkezzünk. Ha valamilyen
egyedi ruhakölteményt álmodunk meg, akkor is rengeteget tud segíteni egy tapasztalt
szakember.

RÓZSA KÉSZÍTÉSE KEZDŐKNEK: Hajtsunk félbe egy keskeny csíkot (kb. 3 centiméter) az anyagból, varrjuk végig a szélét, ráncoljuk be, tekerjük össze szép virágformává, majd húzzuk össze az alját. Készen is van a csodálatos rózsánk, ami akár
a ruhánkat, akár a lakásunkat is díszítheti.

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos
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