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Országos kijárási korlátozás április 11-ig
Koronavírus-járvány: részletek a 3–5. oldalon
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Az országos veszélyhelyzet ellenére sem állt 
le teljesen az élet, sok helyen folytatódnak a 
munkálatok, sőt új programok is kezdődnek. 
Így van ez Sopronban is, például az útépítések 
területén. 

Dr. Kulcsár Dániel: Közös feladatunk a járvány megfékezése

Felkészült a kórház 

MUNKATÁRSUNKTÓL

Felkészült a járványügyi helyzetre a Sopro-
ni Gyógyközpont – tájékoztatta lapunkat 
dr. Kulcsár Dániel. A kórház megbízott főizga-
tója részletesen ismertette a bevezetett intéz-
kedéseket, köztük a betegutak szabályozását, 
illetve a kórházba belépés új rendjét is. 

– A veszélyhelyzet kihirdeté-
sét követően – hasonlóan az 
Operatív Törzs működéséhez 
– a Soproni Gyógyközpont-
ban is megalakult az a testü-
let (Koronavírus Team), mely a 
napi működésben irányítja a 
járványhelyzettel kapcsolatos 
feladatokat – kezdte dr. Kulcsár 

Dániel. – Folyamatos kapcsolat-
ban áll a fenntartóval, a szakmi-
nisztériummal, a helyi védelmi 
bizottsággal és az egészség-
ügyi szakmai szervezetekkel, 
társintézményekkel.

A megbízott főigazgató hang-
súlyozta: az első intézkedések kö-
zé tartozott a népegészségügyi 

szűrések felfüggesztése, mó-
dosították a központi labora-
tórium működését, és hatály-
ban van a teljes körű látogatási 
tilalom is. Az intézmény fekvő-
beteg-ellátásában 2020. márci-
us 16-tól a tervezett egészség-
ügyi ellátások halasztására 
került sor. A fekvőbeteg-osz-
tályokon az akut beavatkozáso-
kat végzik el az életveszély vagy 
tartós egészségkárosodás elke-
rülése érdekében. Járóbeteg-el-
látás keretében a kórelőzmény 
alapján is kizárólag a sürgős, tar-
tós egészségkárosodással vagy 
életveszéllyel fenyegető esete-
ket látják el. A folyamatban lé-
vő, akut betegségben szenvedő 

járó betegeket is ellátják, el-
végzik például a varratszedést, 
gipszlevételt, kötéscserét, és az 
elkészült vizsgálatokat összeg-
zik. A rosszindulatú daganatos 
betegek kezelése a járó- és fek-
vőbeteg-ellátás keretén belül 
változatlan. Amennyiben a be-
teg állapota és az elkészült le-
letek megnyugtató eredménye 
lehetővé teszi, telefonos kon-
zultáció keretében, a beteg sze-
mélyes megjelenése nélkül tör-
ténik a kontroll. A tervezhető, 
nem sürgős ellátásokat (példá-
ul időszakos kontrollvizsgálatok, 
gyógyszerjavaslat-hosszabbítás) 
átmenetileg szüneteltetik. 
Folytatás az 5. oldalon.

Bár az időjárás meg-
lehetősen szeszélyes 
napjainkban, a termé-
szet az egyik legszebb 
arcát mutatja. Virá-
goznak a fák Sopron-
ban, a körforgalmak-
ban színes árvácskák, 
tulipánok díszelegnek. 
A szakemberek sze-
rint ugyanakkor félő, 
hogy a hajnali fagyok 
kárt tehetnek a nö-
vényekben.  
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Kijárási korlátozást vezettek be Magyarország egész 
területére március 28. és április 11. között a koro-
navírus-járvány miatt. – Így két héten keresztül az 
otthonokat, a lakóhelyeket csak munkavégzés vagy 
az alapvető szükségletek ellátása céljából lehet el-
hagyni – jelentette be Orbán Viktor pénteken. Köz-
ben a soproni önkormányzat múlt heti ülésén közel 
100 millió forintot csoportosított át a város költ-
ségvetéséből a koronavírus elleni védekezésre – tá-
jékoztatta a Soproni Témát dr. Farkas  Ciprián pol-
gármester. Ebből 30 milliót biztosítanak a Soproni 
Szociális Intézménynek, annak érdekében, hogy ha-
tékonyan tudjon fellépni a járvány ellen a szociális 
rendszerben, különösen a szociális otthonokban. 
Az önkormányzat ezekben a napokban már közel 
négyszáz idős ellátásáról gondoskodik. Számukra 
megszervezték a bevásárlást, a gyógyszerek beszer-
zését, valamint a meleg étkeztetést is  biztosítják.

Ünneplőben a természet Ünneplőben a természet 
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Dr. Farkas Ciprián polgármester türelmet kér a soproniaktól

Megújulnak az utak

HORVÁTH FERENC

Az országos veszélyhelyzet ellenére sem állt 
le teljesen az élet, sok helyen folytatódnak a 
munkálatok, sőt új programok is kezdődnek. 
Így van ez Sopronban az útépítések területén is. 

Barcza Attila, Sopron és térsége 
országgyűlési képviselője, va-
lamint dr. Farkas Ciprián pol-
gármester sajtótájékoztatóján 
a városból kiinduló utak fejlesz-
téséről adott számot. Az ország-
gyűlési képviselő emlékeztetett, 

teljes lendülettel folytatódik 
az M85-ös építése, és év végé-
re Sopron bekapcsolódhat az 
országos gyorsforgalmiút-há-
lózatba. Egy tudatos straté-
gia mentén kialakított fejlesz-
tési program részeként már 

elkészült a Szentmargitbányá-
ra (St. Margarethen) vezető és 
a Sopront Ágfalvával összekötő 
út korszerűsítése. Ez utóbb 3,5 
kilométeres szakasza 350 millió 
forintba került. Már elkezdődött 
a Sopront Harkával összekötő út 
szélesítése és korszerűsítése is, 
mintegy 650 millió forint érték-
ben. A Balfi úti körforgalomtól 
a települést jelző tábláig tartó 6 
kilométeres útfelújítás 630 mil-
lió forintba kerül. Megtudtuk, a 
84. számú főutat szakaszosan 
újítják fel: jelenleg a nemeskéri 

bekötőúttól Újkérig tartó 2,6 ki-
lométeres szakaszt, ennek költ-
sége 330 millió forint.

Dr. Farkas Ciprián kiemelte, 
a városon belül is folytatódnak 
az elmúlt időszakban megkez-
dett felújítási programok, egy-
úttal hangsúlyozta, hogy a sop-
roni és a Sopron környéki utak 
korszerűsítésére és az M85-ös 
építésére a kormány biztosítja 
a forrásokat. A polgármester ar-
ra kérte a soproniakat, hogy tü-
relemmel és megértéssel fogad-
ják a munkálatokat. 

Panoráma

Sopronban a hűség napján adják át a város 
legrangosabb kitüntetéseit. 2019-ben a Sop-
ronért Emlékérmet többek között Balogh Esz-
ternek, dr. Boronkai Lászlónak és Gerencsér 
Veronikának ítélték oda. 

A Sopronért Emlékérem azok-
nak a magánszemélyeknek, kö-
zösségeknek adományozható, 
akik jelentős mértékben hozzá-
járultak Sopron város jó hírne-
vének terjesztéséhez, rangjának, 
vonzerejének emeléséhez, a vá-
ros érdekeinek előmozdításá-
hoz. Az érem Sz. Egyed Emma 
szobrászművész alkotása. 

A város szakrális épületeinek 
magas színvonalú rekonstruk-
ciós munkálataiban való rész-
vételéért és a Soproni Kézmű-
ves Műhelyek megalapításáért 

Sopron közgyűlése Sopronért 
Emlékérmet adományozott Ba-
logh Eszter iparművész, restau-
rátor részére. 

Sopron város épített és ter-
mészeti örökségének védelme 
és fejlesztése érdekében kifej-
tett áldozatos munkája elis-
meréseként Sopronért emlék-
éremben részesült dr. Boronkai 
László nyugalmazott egyetemi 
tanár, a Soproni Városszépítő 
Egyesület titkára.

A nyugdíjas korosztály 
kulturális életének aktív 

szervezésért, a keresztény kul-
túra ápolásáért és terjeszté-
séért végzett példamutató te-
vékenysége elismeréseként 
Sopron közgyűlése Sopronért 
Emlékérmet adományozott 
Gerencsér Veronika, a Szent 

Margit-plébánia Biblia-körének 
csoportvezetője, a Soproni Ke-
resztény Értelmiségiek Szövet-
sége tagja részére.

A Sopronért emlékérmesek 
bemutatását következő lapszá-
mainkban folytatjuk. 

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Az online oktatási rendszer velejárója, hogy a 
gyerekek az internetet böngészik a feladatok 
elvégzéséhez. Kezdetben ne hagyjuk egyedül 
netezni a kicsiket, és igyekezzünk őket ezen a 
téren is tudatosságra ösztönözni!

Sok diák egyedül oldja meg az 
interneten kapott házi felada-
tot. Kellő elővigyázatosság nél-
kül az interneten kutakodva 
könnyen bekövetkezhet, hogy 
a gyerek a számára nem megfe-
lelő tartalmakba botlik. – A leg-
jobb óvintézkedés, amit tehe-
tünk, hogy a kezdetekben nem 
hagyjuk egyedül a gyereket a ne-
ten – mondta lapunknak Babel-
láné Lukács Katalin, a Soproni 
Rendőrkapitányság őrnagya, ki-
emelt bűnmegelőzési főelőadó. 
– Azt javaslom, beszéljünk a gye-
rekünkkel az internet veszélyei-
ről, az erőszakos tartalmakról, 

a nyilvánosság adta kockáza-
tokról, de a személyes adatok 
védelmét vagy az álhíreket is 
fontos szóba hozni. Ugyan-
ilyen fontos, hogy igyekezzünk 
tudatos felhasználóként példát 
mutatni. Segítségül hívhatjuk 
a technológiát is, a kicsik meg-
óvására külön fiókot hozhatunk 
létre, mellyel kizárólag a lecké-
hez szükséges dolgok érhetők el. 
Itt különböző szűrőket, korláto-
zásokat állíthatunk be. A kiska-
masz, ha van elég ismerete, és 
jó példát mutattunk neki, már 
magától is kerülni fog sokféle 
károsnak ítélt tartalmat. 

Online veszélyek
RENDŐRSÉGI SOROZAT

Sopronért emlékérmesek 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elkészült a több mint 
5,5 millió szja-bevallási tervezettel és elérhetővé tette azo-
kat az internetes felületén. Akinek nincs ügyfélkapuja – a 
kormány által elrendelt veszélyhelyzet miatt – egy hónap-
pal tovább, azaz április 15-éig kérheti a tervezetek pos-
tázását. Az változatlan maradt, hogy az személyi jövede-

lemadó 1+1 százalékáról május 20-áig rendelkezhetnek a 
felajánlók. Eddig választhatnak egy támogatni kívánt civil 
szervezetet, egy vallási közösséget vagy a Nemzeti Tehet-
ség Programot. Az egyházak részére tavaly tett rendelke-
ző nyilatkozatok szintén eddig az időpontig módosíthatók, 
vagy vonhatóak vissza.

Április 15-ig kérhető a tervezetek postázása
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A Sopron és Balf közötti hat kilométer hosszú út is megújul A Sopron és Balf közötti hat kilométer hosszú út is megújul FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Élménygazdag 
netes böngészés 
KÖVES ANDREA

Már több mint 3500 
tartalmas bejegyzés 
között böngészhe-
tünk a városunk múlt-
ját, jeles személyisé-
geit bemutató Sopron 
anno oldalon.

Vajon milyen idilli volt a 19. 
század elején az Erzsébet-kert? 
Vagy éppen ugyanekkor hogy 
festett a belváros, amikor elin-
dultak a villamosok Sopron ut-
cáin? Milyen romantikus volt a 
békebeli Tómalom az 1930-as 
években a Strandszálló teraszá-
ról készített felvételen? Ezekre 
a kérdésekre is választ kapha-
tunk, ha követjük a kilenc esz-
tendővel ezelőtt útjára indult 
honlapot, vagy annak közösségi 
oldalát. Kótai Mónika, a honlap 
elindítója, szerkesztője 2017-ben 
Sopron Kultúrájáért díjban is ré-
szesült a nemes kezdeményezés 
miatt. Ahogy ő mesélte: annak 
idején minden különösebb cél 
nélkül, a város iránti szeretete 
inspirálta, hogy elindítsa a Sop-
ron anno oldalát a Facebookon, 
majd az anyagok bővülése miatt 
Wallon-Hárs Viktornak köszön-
hetően 2013-ban elkészült az ol-
dal saját honlapja, ahol megkez-
dődhetett a komolyabb gyűjtés, 
rendszerezés. 

– A facebookon jelenleg több 
mint 11.000 követőnk van, de 
bevallom őszintén, ez az a mé-
rőszám, amit – még ha jelen-
tősnek is mondható – nem tar-
tok irányadónak, hiszen egy jól 

felépített és összetartó közös-
ség, amivel az oldal rendelkezik, 
messze túlmutat minden sta-
tisztikai adaton – emelte ki Kótai 
Mónika. – Nagy öröm számom-
ra, hogy az évek során a Sopron 
anno egyfajta igazodási pont 
lett, nemegyszer hallom vissza 
magam is, hogy ismerősök egy-
egy elkapott beszélgetésben azt 
említik: „Nézd meg a Sopron an-
nón!”. Nagyon örülök a sok olva-
sónak, de annak még jobban, ha 
a városban már közszájon forog 
a Sopron anno neve. 

A tapasztalatok szerint egy-
részt azok a bejegyzések, képek 
a legnépszerűbbek, amelyekhez 
valamilyen formában kapcso-
lódni tudnak az olvasók: jártak 
ott, ismerik a helyszínt, emlé-
keik fűződnek hozzá, másrészt 
azok az írások és fotók, amik 
olyan arcát mutatják a város-
nak, amit ma már nem ismer-
hetünk. A Borostyán cukrászda 
örök kedvenc, ahogy a soproni 
villamosközlekedést bemutató 
fotók is. Kótai Mónika nagy örö-
mére még nagyon sok kincs vár 
bemutatásra, igyekszik minden 
nap friss tartalommal gazdagí-
tani a honlapot. A jövőben sze-
retne még több soproni vonat-
kozású helytörténeti kiadványt 
bemutatni, sőt, további irodal-
mi műveket is. Folyamatosan 
érkeznek a „korabeli lapszem-
le” rovatba is a régi újságcikkek, 
amiket a honlapon már meg-
található bejegyzésekhez kap-
csolva igazán érdekes és izgal-
mas visszaolvasni, elmerengeni 
azon, hogy milyennek látták a 
várost egykoron a hírlapírók.
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– Az önkormányzat múlt heti ülésén közel 100 millió forintot csoportosí-
tottunk át a város költségvetéséből a koronavírus elleni védekezésre – tá-
jékoztatta a Soproni Témát dr. Farkas Ciprián polgármester.

A városban folytatódik az a széles körű, szin-
te az élet minden területére kiterjedő in-
tézkedéssorozat, amelyek célja a lakosság 
megóvása a koronavírus-járványtól, illet-
ve felkészülés a lehetséges tömeges meg-
betegedésekre. 
Ennek jegyében döntött úgy legutóbbi ülé-
sén az önkormányzat, hogy közel 100 mil-
lió forintot csoportosít át a védekezésre. 

A részletekről dr. Farkas Ciprián számolt be 
olvasóinknak.
– A közgyűlés úgy döntött, hogy 30 millió 
forintot csoportosít át a járvány okozta, ma 
még nem látható rendkívüli költségek finan-
szírozására. A keret felülről nyitott, tehát, ha 
indokolt, emelkedhet az összeg. A költség-
vetési forrás felhasználására a polgármes-
tert hatalmazták fel a képviselők – mondot-

ta dr. Farkas Ciprián. –  Ugyancsak 30 millió 
forinttal emeltük meg a Központi Gyermek-
konyha előirányzatát. Az összeget fele-fele 
arányban személyi és dologi kiadásokra le-
het fordítani, a koronavírus-járvány okozta 
bevételkiesés és többletkiadások finanszíro-
zására. A gyermekkonyha nehéz helyzetbe 
került, hiszen a nevelési–oktatási intézmé-
nyeknek a jelenlegi helyzetben nem főznek, 
ugyanakkor mégis működik a konyha – ki-
sebb kapacitással –, mert az önkormányzat 
igény esetén bruttó 700 forintért biztosít 
– kiszállítással – napi egyszeri meleg ételt 
(levest és főételt) a 70 év feletti soproniak-
nak. Ehhez kapcsolódik, hogy a csomagolási 

és szállítási költségeket is magunkra vállal-
juk. Ennek az összegét még természetesen 
nem tudjuk, de számításaink szerint belefér 
a keretbe. 30 milliót biztosítunk a Soproni 
Szociális Intézménynek (SOSZI) annak ér-
dekében, hogy hatékonyan tudjon fellépni 
a járvány ellen a szociális rendszerben, kü-
lönösen a szociális otthonokban, az idősek 
védelméért.
Megtudtuk, az önkormányzat az Együtt az 
Életért, Sopronért Mentő Alapítványt 2 millió 
forinttal támogatja – kiegészítve a már meg-
lévő forrásokat – annak érdekében, hogy egy 
új, nagy teljesítményű, korszerű mentőorvo-
si autót vásárolhassanak. 

Közel 100 millió forintot csoportosítottak át

A nagyberuházások nem álltak le Sopronban

Folytatódik a munka
MUNKATÁRSUNKTÓL

Városunkban – értékét és mére-
tét tekintve – a kettő legnagyobb 
fejlesztés az M85-ös gyorsfor-
galmi út hiányzó szakaszának 
megépítése, illetve a lövéreki új 
uszoda kivitelezése. Lapunk a 
beruházóknál arról érdeklődött, 
hogy miként hat munkájukra 
a hazánkban is megjelent ko-
ronavírus-járvány, illetve a ve-
szélyhelyzet miatt bevezetett 
korlátozások.

– Az M85 autóút Sopron-kelet 
– Tómalom (Fertőrákos) csomó-
pont, illetve az országhatár kö-
zötti szakaszának kivitelezését 
jelenleg még nagyban nem be-
folyásolja a koronavírus miatt 
kialakult helyzet – közölte Hi-
deg András, a Nemzeti Fejlesz-
tő Infrastruktúra Zrt. kommu-
nikációs igazgatója. – A jövőben 
azonban az építkezés előreha-
ladására, ütemezésére érde-
mi hatással bíró tényezőkkel 
kell számolni. Ilyenek lehet-
nek egyebek mellett a külföl-
di és akár hazai alapanyag- és 

késztermék-beszállításokkal 
kapcsolatos nehézségek vagy 
az előre egyeztetett leállási idő-
pontok, például villamosveze-
ték kikapcsolásának elhalasztá-
sa, lemondása a veszélyhelyzet 

miatt. A beruházás befejezé-
si határideje egyelőre tartha-
tónak tűnik.

Khaut András, az új lövé-
reki uszodát kivitelező FÉSZ 
Zrt. igazgatóságának elnöke 

elmondta, a munkatársaik 
most is dolgoznak, ugyanak-
kor az alapanyag-ellátási prob-
lémák nehezítik, illetve eseten-
ként lassíthatják a kivitelezés 
előrehaladását.

Gondoskodnak  
az idős emberekről
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az önkormányzat ezekben a napokban már 
közel 400 idős ellátásáról gondoskodik több 
mint 100 önkéntes bevonásával. Megszervezik 
a bevásárlást, a gyógyszerek beszerzését, vala-
mint a meleg étkeztetést is biztosítják.

Lapunk előző számában 
( Soproni Téma, 2020. március 
25., Segít az önkormányzat) már 
beszámoltunk arról, hogy a ko-
ronavírus-járvány idején a meg-
szokottnál is nagyobb jelentő-
séggel bír az idős szeretteinkről 
és polgártársainkról való gon-
doskodás. Ezért a soproni önkor-
mányzat elindította programját, 
amely azoknak a 70 évnél idő-
sebb soproni polgároknak nyújt 
segítséget, akik egészségük meg-
óvása érdekében vállalják az ott-
hon tartózkodást, de hozzátar-
tozó hiányában nem tudnak a 
saját ellátásukról gondoskodni. 
A program keretében ezekben 
a napokban már közel négyszáz 
rászoruló ellátását szervezte 
meg az önkormányzat.

Dr. Farkas Ciprián polgár-
mester ismételten felhívta a 

figyelmet, amennyiben az idő-
sek vállalják, hogy nem moz-
dulnak ki a lakásukból, az ön-
kormányzat segítséget nyújt 
a mindennapi életvitelhez 
szükséges élelmiszerek, higié-
niai termékek és gyógyszerek 
beszerzésében. Ehhez az kell, 
hogy az érintettek 8 és 12 óra 
között jelentkezzenek a (99) 
515–272-es vagy a (99) 515–
435-ös telefonszámon, illetve 
az idosellatas@sopron-ph.hu 
e-mail-címen!

Mindazok, akik önkéntesként 
szeretnének csatlakozni a pél-
daértékű összefogáshoz, a (99) 
515–210-es telefonszámon vagy 
az onkentes@sopron-ph.hu 
e-mail-címen jelentkezhetnek. 
Eddig több mint százan jelez-
ték, hogy részt vesznek a segí-
tő akcióban.

Bővebb információk: koronavirus.gov.hu

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

A koronavírus nagyon gyorsan terjed,
és tudjuk, hogy az idősekre a legveszélyesebb.

Ezért arra kérjük idősebb honfitársainkat, hogy maradjanak  
otthon, és mindent tegyenek meg annak érdekében,  

hogy ne kelljen kimenniük az utcára, és ne kelljen  
elhagyniuk a lakásukat.

Ellátásukról az önkormányzatok  
kötelesek gondoskodni, ezért szükség esetén  

forduljanak a helyi önkormányzathoz!

Ez a vírus mindannyiunk életére nagy  
hatással van, de ha betartjuk a fő szabályokat,  

elkerülhetjük a nagyobb bajt.

AZ IDŐS ÁLLAMPOLGÁROKHOZ
FELHÍVÁS
MARADJANAK OTTHON!

KORMÁNY INFORMÁCIÓ
Becsöngettek a tv-ben 

HUSZÁR JUDIT

Hétfőn elindult a Sopron TV új műsora, a Be-
csöngettek, amelyben az általános iskola első-
seinek segítenek a tanulásban. 

A koronavírus-járvány miatt tel-
jesen megváltozott a gyerekek 
élete – elkezdődött a távokta-
tás, a legkisebbek is otthon ta-
nulnak. – A soproni önkormány-
zat fontos célja, hogy segítse a 
kisgyerekes családokat, ebben 
partnerünk volt a televízió és a 

tankerület is – mondta dr. Farkas 
Ciprián a Sopron TV-ben tartott 
sajtótájékoztatón. – Kisgyere-
kes szülőként magam is tudom, 
hogy milyen fontos a rendsze-
resség, a napi rutin. Hétfőtől már 
minden hétköznap reggel 9-től 
láthatják a Becsöngettek című 

műsort az iskolások. Ebben ma-
gyar, matematika és környezet-
ismeret tananyagot közölnek az 
első osztályosoknak. 

Mint megtudtuk, minden 
nap két tantárgy kerül adásba. 
Mák Tünde, a Gárdonyi-isko-
la tanítónője tartja a digitális 
órákat, amelyekben a Sopro-
ni Petőfi Színház művészei is 
közreműködnek.

Minimális személyi kon-
taktus mellett valósulnak 
meg idén a beiratkozások 
az óvodákba és általános 
iskolákba – közölte Maru-
zsa Zoltán köznevelési ál-
lamtitkár. 
A szülők e-mailben, telefo-
non, illetve a KRÉTA rend-
szeren keresztül tudják 
majd jelezni gyermeke-
ik beiratkozási szándékát. 
A nem körzetes óvodákban 
a beiratkozási időszak ápri-
lis 2–20. között lesz, majd 
21-én a körzetes intézmé-
nyek automatikusan felve-
szik az addig máshova nem 
jelentkezőket. 
Az általános iskolánál is 
hasonló a metódus, itt a je-
lentkezés április 6–24. kö-
zött zajlik a nem körzetes, 
április 28-ig a körzetes is-
kolákban. Az Oktatási Hi-
vatal minden körzetes in-
tézmény fenntartójának 
átadta a hozzá tartozó 
gyermekek adatait.
Maruzsa Zoltán az érett-
ségivel kapcsolatban azt 
mondta: több forgató-
könyvön is dolgozik a 
kormány, és kellő időben 
megszületik a döntés.

Beíratások

Az M85-ös autóút Sopron térségi szakaszainak kivitelezését jelenleg még Az M85-ös autóút Sopron térségi szakaszainak kivitelezését jelenleg még 
nagyban nem befolyásolja a koronavírus miatt kialakult helyzet  nagyban nem befolyásolja a koronavírus miatt kialakult helyzet  
FOTÓ: ROSTÁS JÁNOSFOTÓ: ROSTÁS JÁNOS

Készül a Sopron TV Becsöngettek című műsora. Felvételünkön Mali Barbara Készül a Sopron TV Becsöngettek című műsora. Felvételünkön Mali Barbara 
vágó. vágó. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

A műsor elérhető
sopronmedia.hu/tananyagok
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Országgyűlési és önkormányzati képviselők a koronavírus-törvényről

Egy fontos szavazás utóélete
MUNKATÁRSUNKTÓL

Mint ismert, a parlamenti ellenzék a múlt hé-
ten nem szavazta meg a „koronavírus-tör-
vényt”. Szerkesztőségünk ezúttal arra kérte a 
város országgyűlési képviselőjét, hogy ossza 
meg véleményét olvasóinkkal, de kikértük az 
önkormányzat ellenzéki képviselőinek is az ál-
láspontját pártjaik döntéséről. 

Barcza Attila, Sopron és térsé-
ge országgyűlési képviselője 
 (Fidesz–KDNP):
Az ellenzéki pártok ismét bebi-
zonyították, hogy még egy ve-
szélyhelyzet idején sem lehet 
rájuk számítani. Azzal ugyan-
is, hogy nemmel szavaztak a 
koronavírus elleni védekezés-
ről szóló törvényjavaslatra az 
Országgyűlésben, a kormány 
cselekvőképességét akarták 
megakadályozni egy olyan idő-
szakban, ahol minden perc szá-
mít, hiszen a járvány idején nem 
kevesebb, mint az emberek éle-
te a tét. Orbán Viktor miniszter-
elnök azonban világosan fogal-
mazott: nélkülük is megoldjuk 
a válsághelyzetet. A magyar kor-
mány ennek megfelelően járt el 
az elmúlt hetekben is, számos 
döntést az elsők között lépett 
meg Európában, s ez így lesz a 
továbbiakban is! A világjárvány 
idején különösen fontos ugyan-
is, hogy a kormány gyors és ha-
tékony intézkedéseket tudjon 
meghozni a magyar emberek 
védelmében. Ennek szellemé-
ben született ez a törvény, mely-
re kicsinyes politikai szándékok-
tól vezérelve mondott nemet az 
ellenzék, átmenetileg veszélyez-
tetve ezzel a korábbi döntéseket, 
köztük a határzár elrendelését. 
Egyetlen racionális, a pártpoliti-
kai logikán túlmutató érv sincs 
az ellen, hogy a törvény hatály-
ba lépjen. A rendeleti kormány-
zás nem határtalan időre szól, 
hiszen meg kell szüntetni a ve-
szélyhelyzetet, ha annak felté-
telei már nem állnak fenn. Ezt 
az Alaptörvény írja elő, mely 
a koronavírus-törvény elfoga-
dása után is ugyanúgy érvény-
ben marad. A kormány minden 
szempontból demokratikusan 
és példamutatóan járt el, hiszen 
felhatalmazást kért az Ország-
gyűléstől, nem pedig megkerül-
te azt a 15 naponkénti, állandó 
bizonytalanságot eredményező 
meghosszabbítással. Elhibázott 
döntés volna a törvény 60 vagy 

90 napos időtartamú korláto-
zása is, hiszen senki sem tud-
ja garantálni, hogy határozat-
képes lesz-e annak lejártakor a 
Parlament, az esetleges megbe-
tegedések miatt. Ha a kormány 
intézkedései beválnak, úgy 90 
nap múlva még nem leszünk túl 
a járvány csúcspontján, hiszen 
éppen annak gyors terjedésének 
megállítása a cél. Ma kizárólag 
egyetlen felelős döntés létezik, 
ha a magyar emberek érdekeit 
nézzük: a törvény megszavazá-
sa azért, hogy a járvány idején 
a kormány gyors intézkedéseket 
tudjon hozni.
Simon Zoltán  (Momentum 
– Jobbik – MSZP – DK – LMP 
– Mindenki Magyarországa):
A kormány arra tett kísérletet, 
hogy a járványra hivatkozva 
időtlen időkig tartó teljhatalmat 
szerezzen, ennek ellenőrzéséből 
pedig kizárja a Parlamentet és 
az országgyűlési képviselőket. 
Úgy tettek, mintha a járványt 
nem a szakszerű járványvéde-
lem állítaná meg, hanem a még 
több hatalom időbeli és minden 
más korlát nélkül. A Demokra-
tikus Koalíció kész meghosz-
szabbítani a veszélyhelyzetet, 
akár többször is, amíg a járvány 
tart, de csak 4 nagyon világos 
feltétellel:

1. a felhatalmazás ne örök-
re szóljon, hanem korláto-
zott időre,

2. a felhatalmazást csak a jár-
vány és a válság kezelésére le-
hessen használni,

3. a felhatalmazás tegye le-
hetővé, hogy a frakcióvezetők 
sürgősségi alkotmánybírósági 
jogorvoslatot kérjenek, ha úgy 
látják, hogy a kormány jogsér-
tő döntést hoz,

4. a felhatalmazás semmi 
esetre se korlátozza a sajtó 
szabadságát.
Mayer Éva  (Momentum – Jobbik 
– MSZP – DK – LMP – Mindenki 
Magyarországa):

Köszönöm a megkeresést, a 
legnagyobb tisztelettel, de nem 

kívánom kommentálni, hogy a 
pártom mit, miért nem sza-
vazott meg.
Németh Imre  (Momentum 
– Jobbik – MSZP – DK – LMP 
– Mindenki Magyarországa):
A Magyar Szocialista Pártnak 
a magyar emberek biztonsága 
és védelme a legfontosabb, s 
ezért akár kompromisszumok-
ra is képesek voltak a parlamen-
ti képviselőink.

De azt látja az MSZP, hogy a 
Fidesz egy előre kitervelt, aljas 
politikai játszmát folytat a ma-
gyar országgyűléssel, a magyar 
ellenzékkel, és ezen keresztül a 
magyar emberekkel.

A Kormány és a Fidesz célja 
sajnos nem az együttműködés, 
hanem a politikai feszültség kel-
tése, a hisztériakeltés, az embe-
rek egymás ellen uszítása, mi-
közben mára már zsarolnak és 
fenyegetnek is.

Az MSZP-frakció továbbra is 
fenntartja a korrekt, tisztessé-
ges javaslatát, amelyet a parla-
mentnek be is nyújtott.

Hajlandóak a kormánynak az 
Alaptörvényben megszabott ha-
táskörén túlmenően is megadni 
minden jogi eszközt, hogy a vál-
ságot kezelni tudja. Ennek csak 
az a feltétele, hogy a kormány 

90 napra kap felhatalmazást, 
amit 30 nappal meg lehet hosz-
szabbítani. Illetve, ha az Ország-
gyűlés nem tud összeülni, ak-
kor elektronikus távszavazással 
is lehessen döntést hozni.
Jakál Adrienn  (Párbeszéd): 
Ahogy Barcza Attila a facebo-
okon fogalmazott, újra és újra 
meghosszabbítható a veszély-
helyzet, a Fidesz által közölt 
csúsztatások helyett engem 
jobban érdekel, hogy Sopron 
város polgármestere a közpon-
ti intézkedéseken kívül milyen 
egyéb módon segíti az itt élőket. 
A Soproni Témában, úgy gondo-
lom, inkább a helyi ügyek kelle-
ne, hogy szerepet kapjanak, de 
sajnos ilyen témában nem iga-
zán keresik az ellenzéket.
Supka-Kovácsné Holzhofer 
Tünde  (Momentum – Jobbik 
– MSZP – DK – LMP – Mindenki 
Magyarországa): 

1. Mint ismert, a Momentum 
nem parlamenti párt, ezért 
nem szavazhatta le a Fidesz 
törvényjavaslatát. 

2. A javaslatot egy pont miatt 
nem fogadhatta el az ellenzék, 
ez pedig a korlátlan időre szóló 
felhatalmazás, emellett ugyanis 
semmilyen racionális érv nincs. 
Az ellenzék partner lett volna 
abban, hogy a veszélyhelyzetet 
addig újra és újra meghosszab-
bítsa a kormánypárttal közö-
sen, amíg fennáll a koronavírus 
okozta válsághelyzet – de ebbe 
a Fidesz nem ment bele. 

3. A kormány szándéko-
san kommunikációs csapdát 
próbált állítani az ellenzék-
nek – ez nekik fontosabb volt, 
mint az, hogy az ellenzék javas-
latát elfogadva határozott idő-
re meghosszabbítsa a veszély-
helyzetet. Ez felelőtlen lépés a 
kormánytól.

4. Március 17-i facebook-be-
jegyzésemben már felajánlot-
tam Polgármester Úrnak se-
gítségemet, azóta voltam egy 
népjóléti bizottsági ülésen, 
ami az új SZMSZ szerint rend-
kívülinek lett minősítve, így 
nem mondhattam el a sop-
roni Momentum javaslatait a 
járvánnyal kapcsolatban, pe-
dig ennek a bizottságnak ki-
emelt feladata lenne ez ebben  
a helyzetben. 

5. Szeretnék megkérni min-
denkit, hogy cselekedeteit 
most – politikai, egzisztenci-
ális és egyéb érdekeit háttér-
be helyezve – inkább a járvány 
megfékezésére, a károk enyhí-
tésére fordítsa, illetve a rend-
kívüli kihívások megoldására. 
Dolgozzunk együtt a járvány 
megállításáért mindannyian 
– kormánypártiak és ellenzéki-
ek egyaránt!

12 pontból álló ajánlást fogalmazott meg a koronavírussal 
kapcsolatban a Nyugdíjasok Országos Szövetsége. A Felelős 
Idősek 12 pontja arról szól, hogy mire figyeljenek oda, mit 
tartsanak szem előtt az idősek a járvány idején.

1. Életkortól függetlenül vegyük komolyan a koronavírust!

2. Tartsuk be a járvánnyal kapcsolatos írott és íratlan szabályokat!

3. Maradjunk otthonunkban a járvány idején!

4. Kíméljük meg magunkat és internetes követőinket, beszélgetőtár-
sainkat a rémhírektől, az álhírektől, és csak hiteles forrásból tájé-
kozódjunk, tájékoztassunk!

5. Ismerkedjünk meg az internet segítségével azokkal a technikai esz-
közökkel, amelyek megkönnyítik az életünket!

6. Ha otthonunkon kívüli teendőnk van, kérjünk segítséget családta-
gunktól, közeli ismerősünktől, az illetékes kormányzati szerveze-
tektől vagy az önkormányzattól!

7. Segítsünk egymásnak a technikai eszközökkel (internet, telefon, e-
mail), külön figyeljünk az egyedülálló, valamint a beteg ismerősökre!

8. Segítsünk egymásnak az idő hasznos eltöltésében, osszuk meg re-
ceptjeinket, kulturális élményeinket (könyv, film, online múzeumi 
élmények, koncertek)!

9. Segítsük gyerekeinknek, elégedjünk meg, hogy egy ideig csak az 
interneten vagy telefonon keresztül látjuk egymást, beszélgetünk 
egymással!

10. Kezdjünk el új dolgokkal megismerkedni, szerezzünk új ismereteket!

11. A megszokottnál is körültekintőbben gondoskodjunk a higiéniáról 
és fizikai állapotunkról!

12. Vonjunk be másokat ebbe a mozgalomba!

Tanácsok időseknek

A Századvég Alapítvány legfrissebb közvélemény-kutatása szerint a magyarok több mint két-
harmada támogatja a koronavírus-törvény elfogadását. A megkérdezettek 68 százaléka vá-
laszolt úgy, hogy a politikai erőknek támogatniuk kell a veszélyhelyzetet meghosszabbító 
jogszabályt, ezzel szemben csak 24 százalékuk véli úgy, hogy a rendkívüli intézkedések fenn-
tartása „túlhatalmat” biztosítana a kormánynak. A törvény támogatottsága nemcsak a jobb-
oldali, hanem a középen állók és a baloldali szavazók körében is magas. 

AZ EMBEREK TÁMOGATJÁK A TÖRVÉNY ELFOGADÁSÁT

A parlamenti ellenzék a múlt héten nem szavazta meg a „koronavírus-törvényt” A parlamenti ellenzék a múlt héten nem szavazta meg a „koronavírus-törvényt” FOTÓ: MTI – KOVÁCS TAMÁSFOTÓ: MTI – KOVÁCS TAMÁS
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Amint az várható volt, az ellenzék 
nem szavazta meg a múlt héten a 
koronavírus elleni védekezésről szóló törvényjavaslat 
házszabálytól való eltérését, így nem kapott négyötö-
dös többséget a gyorsított eljárás. Az már más kér-
dés, hogy ezzel semmire sem mentek, hiszen mire 
ezek a sorok megjelennek, már sürgőséggel tárgyal-
ta az Országgyűlés a törvényjavaslatot. Ehhez elég 
volt a képviselők kétharmada. 
Miről is van szó? Miért zárt össze az ellenzék ak-
kor, amikor mindannyiunk érdekében összefogás-

ra, egyetértésre és egy-
más segítéségére lenne 
szükség, nem csupán 
kisebb-nagyobb kö-
zösségekben, hanem a 
parlamentben is, hogy 
sikerrel vívhassuk meg 
ezt a sokakra veszélyt 
hozó háborút? Gondo-
lom, nehezen érthető, 
hogy miért szavaztak 
nemmel, amikor csak 
annyit értek el, hogy 
néhány napig nem 
volt érvényben a már-

cius 11-én két hétre kihirdetett veszélyhelyzet, amely 
március 26-án járt le. A rendelet hatályát szerette vol-
na a kormány az Országgyűlés felhatalmazása alap-
ján meghosszabbítani. Az ellenzék olvasatában azért 
nyomtak nem gombot, mert a törvényjavaslatban 
nem szerepelt a veszélyhelyzet határideje. És hogy 
miért nem? Azért, mert a veszélyhelyzetben előfor-
dulhat, hogy a parlament sem tud ülésezni, és ha le-
jár a határidő, akkor annak beláthatatlan következ-
ményei lehetnének. Reméljük, erre azért nem kerül 
sor, és ha valóban nem, akkor a munkaképes parla-
ment határozhatja meg azt a pillanatot, amikor már 
nincs ok fenntartani a veszélyhelyzetet. 
A törvényre azért volt és van szükség, hogy a kor-
mány megtehessen minden olyan intézkedést, amely 
az emberek élet-, egészség-, személyi, vagyon- és 
jogbiztonságának, valamint a nemzetgazdaság stabi-
litásának garantálása érdekében szükséges. Ezt sze-
rette volna megakadályozni az ellenzék, de szeren-
csére nem sikerült neki. 
Minden józanul gondolkodó ember felteszi a kérdést, 
ha nem az emberek érdekében szavaztak nemmel, 
akkor miért és kiért? Nos, a válasz nagyon egyszerű: 
önmagukért, mondvacsinált indokokat hangoztat-
va, azért, hogy részben lejárassák a kormánypárto-
kat, másrészt pedig, hogy valamiféle (kétes) politikai 
haszonra tegyenek szert. Tették ezt akkor, amikor a 
felmérések szerint a magyar lakosság döntő többsé-
ge egyetért a kormány döntéseivel. Az egyre inkább 
egyszínűvé, pontosabban egységesen színtelenné 
váló, ellenzéki pártok ismét koppantak, mint amikor 
annak idején Kunhalmi Ágnes önszántából nekiro-
hant a zárt ajtónak. Akkor az nevetséges volt (egy 
ország szórakozott rajta), a mostani helyzet azon-
ban inkább tragikus, de persze nem feloldhatatlan. 
Az ellenzék egy nemzet nagy többségének összefo-
gásából zárta ki magát, s került politikai karanténba. 

„A törvényre azért volt 
és van szükség, hogy 
a kormány megte-
hessen minden olyan 
intézkedést, amely az 
emberek élet-, egész-
ség-, személyi, vagyon- 
és jogbiztonságának, 
valamint a nemzetgaz-
daság stabilitásának 
garantálása érdekében 
szükséges.”

Horváth Ferenc jegyzete

Politikai 
karantén

Dr. Kulcsár Dániel: Köszönjük az összefogást!

Felkészült a kórház 
Folytatás az 1. oldalról.

– Az intézmény magas szín-
vonalú ellátottsága biztosítja 
a tömeges ellátást, a szükséges 
eszközök és az infrastruktú-
ra rendelkezésre áll – folytatta 
dr. Kulcsár Dániel. – A rendelke-
zésre álló intézményi készlete-
ken felül a központi kontin-
gensből az intenzív osztály 
számára bizto-
sított maszk-
szállítmány is 
m e g é r ke z e t t . 
A betegutak 
szabályozottak. 
A szakrendelé-
seket átmeneti 
időre átköltöz-
tettük. Kialakí-
tottuk az SBO 
Átmeneti Izo-
lációs Részle-
get, valamint – több osztály 
átköltöztetésével – a COVID El-
különítő Tömböt, mely a IV. 
számú épületben a COVID-19 
gyanús vagy fertőzött betegek 
ellátására szolgál. Gondosko-
dunk a magas kockázatú cso-
portba tartozó krónikus, illetve 
halaszthatatlan rehabilitációs 
betegek ellátásról. A legutób-
bi intézkedések 2020. március 
26. napjától a potenciális fertő-
ző betegek kiszűrésére és meg-
felelő helyre történő irányítása 

érdekében születtek meg a kór-
házba történő belépés korláto-
zásával. A kórházba érkezők 
gyalogosan csak a Győri úti 
főbejáratnál léphetnek be az 
intézménybe, ők is csak az elő-
szűrést követően. A főbejárat-
nál kihelyezett konténernél egy 
ápoló non kontakt lázmérővel 
testhőmérsékletet mér min-

den belépő be-
tegnél. A többi 
belépési pont-
nál fizikai kor-
látokat és tiltó 
táblákat helyez-
tünk ki. A moz-
g á s s é r ü l t e t 
vagy rosszul 
lévő beteget 
szállító sze-
mélyautók a 
Gyiróti úti so-

rompóval ellátott mentőbe-
járón keresztül közelíthetik 
meg az intézményt. Itt a szol-
gálatot teljesítő biztonsági őr 
által hívott szakdolgozó elvég-
zi az érkező beteg előszűrését. 
(Az előszűrés akkor kerülhető ki, 
ha a beteg olyan rosszul van, 
hogy azonnali sürgős ellátás-
ra szorul. Ilyenkor azonnal to-
vábbhaladhat az Sürgősségi 
Betegellátó Osztályra.) Dél-
után 3 órától reggel 7 óráig a 
III. számú épület Információs 

Szolgálatánál a biztonsági őr 
által a belépni kívánó beteghez 
hívott sürgősségi ápoló végzi el 
az előszűrést. Az ápoló megér-
kezéséig kérjük azon a terüle-
ten várakozni, ahol ezt a tábla 
jelzi. (Kivétel rosszullétes be-
teg esetén.)

A jelenlegi helyzet mindenki-
től önfegyelmet, higgadt és át-
gondolt cselekvést kíván, a mun-
katársak minden tudásukkal a 
betegellátásra koncentrálnak. 

Az egészségügyi önkéntesek 
bevonása központi koordinálás-
ban megkezdődött. 

– A Soproni Gyógyközpont 
munkatársai a betegellátó osz-
tályokon és a háttértevékenysé-
get ellátó egységekben példa 
nélküli módon helytállnak. Az 
orvosok és nővérek munkáját 
külön köszönet illeti! – tette 
hozzá a megbízott főigazgató. 
– Munkatársaink nevében kö-
szönjük az esti tapsot, az alapít-
ványi adományokat, az ügyeleti 
időben érkező támogatásokat, a 
kerítésünkre kihelyezett támo-
gató molinót, egyszóval az ösz-
szefogást, amit tapasztalunk! 
A koronavírus-járvány megféke-
zése a lakosság és az egészség-
ügyi intézmény közös feladata. 
Kérjük és köszönjük a betegek 
együttműködését!

www.sopronitema.hu

A LEGFRISSEBB HÍREK  
A KORONAVÍRUSRÓL:

Kijárási korlátozást vezettek be Magyarország 
egész területére március 28. és április 11. között 
a koronavírus-járvány miatt. – Így két héten ke-
resztül az otthonokat, a lakóhelyeket csak mun-
kavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátá-
sa céljából lehet elhagyni – jelentette be Orbán 
Viktor pénteken.

A miniszterelnök az intézkedést észszerűnek, arányosnak 
nevezte, jelezve, hogy nemzetközi példák alapján állítot-
ták össze, és a magyar elsősorban a bajor megoldásból in-
dul ki, de kicsit szigorúbb.
Megpróbálják „elviselhető módon” elválasztani a veszélyez-
tetett időseket a fiataloktól – magyarázta –, így a továbbra 
is nyitva tartó élelmiszerboltok, drogériák, patikák eseté-
ben olyan speciális szabály lép életbe, hogy a 65 év felet-
tiek délelőtt 9 és 12 óra között látogathatják ezeket az üz-
leteket. Ebben az időszakban más nem mehet be.
A kormányfő azt várja a kijárási korlátozástól, hogy lecsök-
ken a kontaktusok száma, és ha ez megtörténik, akkor a 
járvány terjedési sebessége is lassul.
A kijárási korlátozásról szóló rendelet felsorolja azokat az 
alapos okokat, amelyek esetében elhagyható a lakó- vagy 
tartózkodási hely. Igyekeztek ezt úgy meghatározni, hogy 
„az élet élhető maradjon” – fogalmazott.
Az alapos indokok között említette, hogy azok a szülők, 
akik nem tudják megoldani gyermekük otthoni felügyele-
tét, továbbra is bevihetik őket az iskolába, óvodába. Ki le-
het menni a szabadba is, sétálni, sportolni, de azt kérik, ne 

csoportosuljanak, és tartsanak távolságot egymástól az 
emberek. Ha valaki nem tartja be az előírásokat, az sza-
bálysértésnek minősül, de Orbán Viktor azt kérte a rend-
őröktől, ne kikényszerítsék a szabályokat, hanem segítsék 
az embereket a betartásukban.
Külön hangsúlyozta, hogy nem kijárási tilalomról van szó, 
mert annak esetében „a légy sem repülhet ki”. Hozzátette, 
nagyon szeretné elkerülni, hogy olyan helyzet alakuljon ki 
Magyarországon, amikor az életet szinte elviselhetetlenné 
tevő korlátozásokat kell bevezetni.
Az egészségügyi helyzettel kapcsolatban Orbán Viktor ki-
fejtette: a cél most a fertőzés terjedésének lelassítása, nem a 
vírus „megölése”, mert ahhoz vakcina kellene. Azt is mond-
ta, hogy az emberek mintegy 80 százaléka csak hordozó, 
szinte észre sem veszi, hogy benne volt a vírus.
Van ugyanakkor 15–20 százalék, aki ettől megbetegszik, 
tünetei lesznek. Amikor Magyarország eljut a járvány tető-
pontjára, akkor körülbelül tízszeres terhelésnek lesz kité-
ve az egészségügy, békeállapothoz képest, anyagban, ágy-
ban, lélegeztetőgépben, orvosban, ápolóban – ezért az 
egyik legnagyobb feladatnak nevezve az orvosok védelmét.
Bejelentette azt is, hogy hétfőtől minden kórház élén meg-
jelentek az egyenruhás „kórházparancsnokok”. Orvosszak-
mai kérdésekben természetesen nem ők döntenek, hanem 
az orvosok, de a járványügyi előírások betartása, betarta-
tása, a készletek rendelkezésre állása, a személyzettel gaz-
dálkodás folyamatos „karbantartása” a „kórházparancsno-
kok” feladata lesz – közölte a kormányfő. Hangsúlyozta: 
ha a következő néhány hétben, hónapban jól működik ez 
a rendszer, a kórházak ki fogják bírni a terhelést.

Kijárási korlátozás április 11-ig 

„A jelenlegi helyzet 
mindenkitől önfe-
gyelmet, higgadt és 
átgondolt cselekvést 
kíván, a munkatársak 
minden tudásukkal a 
betegellátásra kon-
centrálnak. ”

DR. KULCSÁR DÁNIEL 

Rendes, majd rendkívüli közgyűlést tartott az elmúlt hé-
ten csütörtökön a soproni képviselő-testület. A képvi-
selők döntöttek arról, hogy a Medvehagyma utca és a 
Szénégető dűlő közötti közterületet a jövőben a Sopro-
ni Városszépítő Egyesület javaslatát elfogadva Szálvesz-
szős dűlőnek fogják hívni. Ezt követően véleményezték 
a Soproni Tankerületi Központ intézményátszervezésé-
nek elképzeléseit.
A képviselők elfogadták azt az előterjesztést is, amely 
szerint önrész vállalása nélkül a Győri Egyházmegyével 
közösen bölcsődei férőhelybővítésre 800 millió forint 
összértékű támogatási kérelmet nyújtanak be. A tervek 
szerint az egyházmegye tulajdonában lévő, Halász ut-
cai egykori árvaház területen 28 férőhelyes bölcsődét 
építenek meg.

Közgyűlési döntések

Piros szívecskék soproni ablakokra ragasztva – a kezdeményezéshez Piros szívecskék soproni ablakokra ragasztva – a kezdeményezéshez 
csatlakozók így köszönik meg azoknak az áldozatos munkáját, akik nem csatlakozók így köszönik meg azoknak az áldozatos munkáját, akik nem 
maradhatnak otthon a veszélyhelyzet idején maradhatnak otthon a veszélyhelyzet idején 

– A kórházba érkezők gyalogosan csak a Győri úti – A kórházba érkezők gyalogosan csak a Győri úti 
főbejáratnál léphetnek be az intézménybe – hang-főbejáratnál léphetnek be az intézménybe – hang-
súlyozta dr. Kulcsár Dániel megbízott főigazgató súlyozta dr. Kulcsár Dániel megbízott főigazgató 
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A kilátók városa: a Sörházdombra már 1900-ban gloriette-et építettek

Sopron, ahogy a magasból látszik

Készüljünk a parlagfűre!

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Sopront a kilátók városaként is lehetne jelle-
mezni – a TAEG Zrt. kezelésében 9 is magaso-
dik. Új sorozatunkban az egyes kilátók múlt-
ját idézzük fel, illetve fotón azt is bemutatjuk, 
hogy mit láthatunk a magasból. 

A Lövérek legalacsonyabb 
dombja a Sörházdomb, a volt 
Tulipán-magaslat. A 298 mé-
ter magasan álló kilátó helyén 
először az 1900-ban épített 

gloriette állt. 1939-ben három-
szögelési pontot jelöltek ki itt, 
melynek tornyát a turisták ki-
látóként használták. A II. világ-
háború alatt összedőlt, ezért 

lebontották. Helyén 1969–70-
ben épült új kilátó Rosenstingl 
Antal tervei alapján. A torony 
16,5 méter magas volt. A fo-
lyamatos karbantartás hiánya 
miatt az 1980-as évek elejére 
életveszélyessé vált, és azt is 
lebontották. 

A város és az erdőgazdaság 
együttműködésében – támo-
gatva a civil kezdeményezést 
– 2006-ban a Sörházdombon új 
kilátó épült. A Sörházdombi-ki-
látó a parkerdő kilátói közül az 

egyetlen, amely ragasztott tar-
tókból összeállított csavarozott 
faszerkezettel rendelkezik, s így 
építészetileg is egyedülálló alko-
tás. Szabó Péter és munkatársai 
tervezték, Mile Zoltán kivitelez-
te. A városhoz legközelebb lévő 
kilátó, hisz belterületen fekszik, 
s ennek köszönhetően igen nép-
szerű kirándulóhely.

Remek kilátást nyújt az egész 
városra, a Fertő tóra és a Sop-
roni-hegység erdőkkel borí-
tott lejtőire. Szép idő esetén a 

Schneeberg és a Rax vonulatai, 
sőt Pozsony és Bécs szélkerekei 
is láthatók. 

Forrás: a Soproni kilátók cí-
mű kiadvány, amely a városi 

szabadidősport szövetség ter-
mészetjárói, illetve a Tanul-
mányi Erdőgazdaság Zrt. kö-
zös gondozásában jelent 
meg 2013-ban.

MADARÁSZ RÉKA

A parlagfű-mentesíté-
si program keretében 
a növényvédelmi ha-
tóság idén is folytat-
ni szeretné a helikop-
teres légi felderítést, a 
gazdálkodók és a la-
kosság körében pe-
dig a korábbi években 
megkezdett ismeret-
terjesztő és figyelem-
felhívó tevékenységét.

Tavaly megyénkben 234 hek-
tárnyi terület volt parlagfűvel 
fertőzött. Ez kis mértékű nö-
vekedés az előző évhez képest, 
ugyanakkor a szennyezettség az 
eddigieknél kevesebb helyraj-
zi számot érintett. Jelentősebb 
fertőzés a nagyobb területe-
ken gazdálkodóknál volt meg-
figyelhető az aratást követően, 
a nem megfelelően elvégzett 

tarlóápolási munkák miatt. 
A megyében összesen 51 hely-
színi jegyzőkönyvet vettek fel 
– ebből 23-at Sopronban és kör-
nyékén –, a kiszabott növény-
védelmi bírság összege pedig 
8.180.000 forint volt. Sopron 
környékén a legnagyobb parlag-
fűfertőzést Pusztacsalád (7,89 
hektár) és Ágfalva (5,3 hektár) 
településeken találták.

– Továbbra is kiemelt figyel-
met kell fordítaniuk a gazdál-
kodóknak a napraforgó- és a 
szójakultúrák gyomirtására, 
valamint az aratást követő-
en a tarlókezelési és -ápolási 
munkákra – emelte ki Szeme-
rits Attila, a Győr–Moson–Sop-
ron Megyei Kormányhivatal fő-
osztályvezetője. – A belterületi 
ingatlanok, illetve a települési 

pontszennyezések felszámolása 
érdekében rendkívül fontos len-
ne a jegyzők további közremű-
ködése a mentesítésben. 

A parlagfű elleni védekezésre 
számos gyomirtási technológia 
létezik, a hatékony védekezést 
már a gyomnövény 2–4 leveles 
állapotában meg kell kezdeni. 
A belterületi ingatlantulajdono-
soknak a hatóság azt javasolja, 
hogy a parlagfüvet még a virág-
zás előtt gyökerestől távolítsák 
el a talajból, vagy kaszálják le a 
gyökérnyakhoz minél közelebb.

– Az elmúlt évben jelentős 
változást vezetett be a jogalko-
tó azzal, hogy a parlagfű elleni 
védekezést már nem határdá-
tumhoz köti, hanem a parlagfű 
fejlődési szakaszát veszi figye-
lembe – tette hozzá Szemerits 
Attila. – Azokon a területeken, 
ahol a vegetációban előbbre tart 
a parlagfű fejlődése, a növény-
védelmi hatóság akár már jú-
nius elején is eljárást indíthat 
a fertőzött földterületek tulaj-
donosai ellen. 

Zöld Sopron

A kommunális hulladékot rendsze-
resen elszállítja a szolgáltató. Ennek 
biztosítása érdekében több intézke-
dést is bevezettek.

A koronavírus-járvány miatt kialakult hely-
zetben a Sopron és Térsége Környezetvé-
delmi és Hulladékgazdálkodási (STKH) Kft. 
fő célja, illetve törvényi kötelezettsége is, 
hogy minden körülmények között megold-
ja a kommunálishulladék-szállítást. Ennek 
érdekében a cégnél korábban több intézke-

dést is tettek: bezártak a hulladékudvarok, 
illetve a Harkai úti telephelyre semmilyen 
lakossági hulladékot nem lehet beszállítani 
(Soproni Téma, Bezárt zöldudvarok, 2020. 
március 25.). Az ügyfélszolgálati irodák nin-
csenek nyitva, de a munkatársaik dolgoz-
nak, így e-mailben és telefonon is várják az 
észrevételeket.
A járványhelyzetre való tekintettel előfor-
dulhat, hogy a kuka űrtartalmát meghaladó 
hulladékmennyiség képződik a háztartások-
ban, hiszen többen, többet vannak otthon. 

Ebben az esetben az STKH-nál rendszeresí-
tett, emblémás gyűjtőzsákban lehet kiten-
ni a plusz szemetet a kuka mellé, amelyet a 
szokásos rend szerint elszállít a cég. A kom-
munális hulladékgyűjtő zsák 810 forintos, a 
zöldhulladékgyűjtő zsák 220 forintos áron 
megvásárolható az alábbi helyeken: Sopron, 
STKH Harkai úti központi raktár, Sopron, Haj-
nal tér 17. – Parola üzlet. 
Mint azt a STKH-nál megtudtuk, a korábban 
meghirdetett rend szerinti napokon szállít-
ják el a családi házak elé kitett szelektív zsá-

kokba gyűjtött hulladékot, valamint a zöld-
hulladékot is, az időpontokat megtalálják a 
www.stkh.hu oldalon. Konténer megrende-
lésére továbbra is van lehetőség.
A cég alkalmazottainak számára rendelke-
zésre állnak a szükséges védőeszközök és 
fertőtlenítőszerek, amelyeket használnak is. 
Mivel az új típusú koronavírus a kukákon is 
megélhet bizonyos ideig, ezért a szolgálta-
tó arra kéri a lakosságot, hogy a szemete-
seket rendszeresen töröljék át fertőtlenítő-
szeres ronggyal.

Lényeges változások a hulladékszállításban

ZÖLD HÍREK

Kikeltek az első kislibák
Meglehetősen korán, március közepén keltek ki az első 
kislibák a Fertő–Hanság Nemzeti Park területén. A szak-
embereknek 1992-től vannak adatai a fiókás családokról, 
ez idáig a legkorábbi kelés március 27-re esett. A nemze-
ti park facebook-oldalán közzétett beszámolóban emlé-
keztettek arra, hogy a klímaváltozásnak már látható jelei 
vannak. A sokévi tapasztalat szerint a nyári ludak márci-
us elején kezdenek költésbe, és általában április első he-
tében jelennek meg a Fertő tó part menti gyepein az első 
fiókás családok. Az idei költés mindenképpen új rekord.

Felgyorsított agrárkifizetések
A következő három hónapban 122 milliárd forint kifizeté-
sére számíthatnak a magyar mezőgazdasági termelők a 
tavalyi kérelmeikhez kapcsolódóan. Az Agrárminisztéri-
um minden olyan lépést megtesz, amely hozzájárul a gaz-
dálkodók pénzügyi likviditásának biztosításához – közölte 
Nagy István tárcavezető.

›

FOTÓ: DR. HADARICS TIBORFOTÓ: DR. HADARICS TIBOR

A Sörházdombi-kilátótóból remek kilátás nyílik az egész városra, a Fertő tóra és a Soproni-hegységre is A Sörházdombi-kilátótóból remek kilátás nyílik az egész városra, a Fertő tóra és a Soproni-hegységre is 
FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS

A tervek szerint idén is folytatódik a parlagfű A tervek szerint idén is folytatódik a parlagfű 
helikopteres légi felderítése  helikopteres légi felderítése  
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUMFOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

A Sörházdombi-kilátó építészetileg is A Sörházdombi-kilátó építészetileg is 
egyedülálló alkotásegyedülálló alkotás
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1965
Fock Jenő Sopronban
Fock Jenő, az MSZMP Politikai 
B iz o t t s á g á n a k  t a g j a ,  a 
Minisztertanács elnökhe-
lyettese pénteken Lombos 
Ferenc, az MSZMP Központi 
Bizottságának tagja,  az 
MSZMP Győr–Sopron Megyei 
Bizottságának első titkára kísé-
retében látogatást tett a sop-
roni magasabb határőr egy-
ségnél. Sopronban Kucsera 
Mihály ezredes, a magasabb 
határőr egység parancsnoka 
fogadta és tájékoztatta Fock 
Jenőt a határőrizeti szervek 
munkájáról. Az alegységek-
nél Fock Jenő meghallgatta a 
parancsnokok jelentéstételét, 
fogadta a tiszteletére felsora-
kozott őrsállomány köszön-
tését, majd meglátogatta az 
őrsök körleteit. Megtekintette 
az alegységek kultúrtermeit is, 
ahol rádió, televízió, magneto-
fon és társasjátékok állnak a 
nehéz szolgálat után pihenőre 
tért harcosok rendelkezésére. 
(Kisalföld)
Hullámvölgyben  
a Soproni Textiles
Nem sok örömük volt az STC – 
Szombathelyi Cipőgyár mérkő-
zés nézőinek. A textilesek nagy 
akarással, de igen gyengén, 
szétesően játszottak, és csak 
a szerencsének köszönhetik 
győzelmüket. Hullámvölgybe 
került a csapat, állapította 
meg a mérkőzés után Magassy 
Károly szakosztályvezető. Az 
erős alapozás utáni vissza-
esés most jelentkezik, reméljük, 

rövidesen túl lesz rajta együt-
tesünk. Újság az STC háza 
táján, hogy Gnám II.-t két-
hetes kórházi ápolás után 
Szombathelyről hazaszállí-
tották. A keménykötésű hát-
véd a Szombathelyi Haladás 
elleni előkészü leti mérkő-
zésen súlyos agyrázkódást, 
koponyasérülést szenvedett, 
és most további otthoni keze-
lésre szorul. Az SVSE elleni helyi 
rangadón kiállított játékosok 
közül Horváthot két hétre eltil-
tották, Kőrös kéthetes eltiltá-
sát pedig felfüggesztették.  
(Kisalföld)

1935
Niczky gróf kalandja  
a trianoni határon
Niczky László gróf Somogy 
megyei, egyben megszállt nyu-
gatvidéki, fülesi nagybirtokos 
Sopronkövesdről autójával 
Nagycenknél akart átmenni az 
ideiglenes határon. A vámőrök, 
habár szabályszerű útlevele 
volt, nem engedték tovább, 
mivel a szóban forgó út átke-
lésre nincs engedélyezve. Azt 
mondták a grófnak, autózzon 
be Harkára, ahonnan minden 
akadály nélkül továbbmehet. A 
kerülő azonban közel harminc 
kilométer úttöbbletet jelent, s 
mivel Niczky grófnak sürgős 
volt a dolga, idegeskedett. 
Háborgásában azzal vádolta 
meg a vámőröket, hogy kom-
munistákat és csempészeket 
kiléptetnek, az egyenes járatú 
ember útjába pedig akadályo-
kat gördítenek. A Sopronban 

megtartott főtárgyaláson 
Niczky gróf férfiasan beis-
merte, hogy a terhére rótt bűn-
cselekményt elkövette, mégpe-
dig haragjában. A beismerő 
vallomás után a törvényszék 
negyven pengő pénzbüntetésre 
ítélte, az ítélet végrehajtását 
azonban háromévi próbaidőre 
felfüggesztette. (Kis Újság)

1915
Tűzhalál Sopronban
Kallivoda Ágoston nyugal-
mazott katonatiszt és gazda-
sági tisztviselő, aki már régeb-
ben letelepedett Sopronban, 
a minap tragikus körülmé-
nyek között halt meg. A 71 éves 
öregúr nyelvrákban szenvedett, 
és elküldötte szolgáját, Hauer 
Antalt jégért. Mikor a szolga 
visszatért, gazdáját holtan 
találta az ágyban, súlyos égési 
sebektől borítottan, a szobát 
pedig vastag füst töltötte be. 
A helyszínére kiszállt rendőri 
hatóság megállapította, hogy 
az ágy mellett állott éjjeliszek-
rényből az égő gyertya beleesett 
a beteg ágyába és a súlyos álla-
potban fekvő öreg nem tudta 
a rohamosan elharapózó lán-
gokat eloltani. A nagy füsttől 
eszméletét is vesztette és a ren-
geteg füst következtében meg-
fulladt. A szerencsétlenül járt 
öregúr holttestét a temető hul-
laházába szállították, lakását 
lezárták és a kulcsokat átad-
ták az illetékes hatóságnak. 
(Az Újság)

Összeállította: Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

 A soproni színészek online felületen hoznak létre tartalmakat

Társulati meglepetés
PLUZSIK TAMÁS

Nem tétlenkedik a 
Soproni Petőfi Szín-
ház társulata ezekben 
a napokban sem, an-
nak ellenére, hogy a 
színház és a Liszt Fe-
renc Kulturális Köz-
pont bejáratán is egy 
STOP tábla figyelmez-
tet arra, hogy csak a 
Pro Kultúra dolgozói 
léphetnek be.

– A kialakult rendkívüli hely-
zetben is szeretnénk aktív kap-
csolatban maradni a közönsé-
günkkel, amihez felhasználjuk a 
korunk adta technikai lehetősé-
geket, elsősorban az internetet, 
illetve a különböző közösségi ol-
dalakat – mondta Varga Róbert, 
a Soproni Petőfi Színház sajtó-
referense. – A társulat színészei 
online felületen hoznak létre kü-
lönböző tartalmakat, összeállítá-
sokat, műsorokat, mint ahogy 
ezt tettük a március 15-i nemze-
ti ünnepünk alkalmával, amikor 
nemcsak a műsor volt rendha-
gyó, hanem annak „megjelené-
se” is, hisz sajnos az üres Petőfi 
tér adta a hátteret a művészek-
nek, Ács Tamásnak,  Savanyu 
Gergelynek, Molnár Anikó-
nak, Rovó Péternek, Marosszéki  
Tamásnak és Kiss Norónak.

Jól jelzi, hogy ez a kényszer 
szülte „előadásmód”, illetve 
maga a megjelenés mennyire 
népszerű, milyen széles réteg-
hez tud eljutni, hogy az elmúlt 
napokban közel húszezren te-
kintették meg a valamivel több 
mint tízperces produkciót. 
Hogy továbbra se maradjunk 
színház és kultúra nélkül, a 
színészek további felvételeket 

készítenek, így például a Silen-
tium – a csendtől a szóig című, 
Wass Albert életművét bemu-
tató összeállítást Ács Tamás 
és Papp Attila, valamint Rejtő 
Jenő: A hallgatás ára című ka-
baréjelenetének egy részletét 
 Simon Andrea, Savanyu Ger-
gely és Papp Attila előadásában 
a napokban már közzé is tették 
a színház facebook-oldalán. Ez 

utóbbi kétperces jelenetet egy 
nap alatt több mint háromez-
ren tekintették meg. A társu-
lat hasonló jellegű irodalmi és 
zenés összeállításokkal készül 
a továbbiakban is, valamint 
a Soproni Tankerületi Köz-
ponttal együttműködve részt 
vesz a Sopron Televízióban je-
lentkező iskolatévés műsorok 
elkészítésében.

Varga Róberttől azt is meg-
tudtuk, hogy egy meglepetés-
sel is szeretnének előrukkolni, 
amiről csak annyit árult el, hogy 
egy dal lesz, melyben mintegy 
hetven művész működik közre.

– A felvételek nagy része már 
elkészült, javában tart az anyag 
vágása, illetve még néhány utó-
munka van hátra – tette hozzá 
Varga Róbert.

Kultúra, művészetek

HOL JÁRUNK?

Emléktábla a Mátyás király utcában
A Mátyás király utca 5. számú ház kapual-
jában lévő tábla egy 75 évvel ezelőtt tör-
tént tragikus eseményre emlékeztet. 1941 
és 1946 között ebben a házban volt az Er-
délyi Diákotthon, melyben a háború utol-
só évében 14 diák lakott. Ahogy dr. Tompa 
Károly (1923–2002) erdőmérnök, később 
egyetemi professzor – aki ebben az idő-
ben szintén a diákotthon lakója volt – visz-
szaemlékezéseiben (Ötvenévi jegyzeteimet 
lapozom – Erdészettörténeti Közlemények 
– 1996) olvasható, a nyilasok a közelben lé-
vő Széchenyi-palotában rendezték be főha-
diszállásukat, ezért, no meg a bombázások 

miatt jobbnak látták, ha bombabiztos óvó-
helyet keresnek Brennbergbányán. Márci-
us 29-én, kora reggel öten indultak útnak: 
Csaszlava Jenő bányamérnök-hallgató és 
felesége, Mária, aki az egyetem könyvtárosa 
volt, Neumann János 21 éves, másodéves 
kohómérnök-hallgató, dr. Ferenczi Sándor 
44 éves természetrajztanár és Ferenczi Já-
nos 23 éves szigorló erdőmérnök. Tompa 
Károly nem tartott velük, mivel híre ment, 
hogy valahol belsőséget árusítanak, így ő 
beszerző körútra indult, hogy majd később 
csatlakozik társaihoz – ez mentette meg az 
életét. Társai elérték az óvóhelyet, másnap 
azonban egy Gablek Anne nevezetű fiatal 
lány feljelentése nyomán Georg Lentz SS-
parancsnok elfogatta a diákokat. Az SS-ka-
tonák nagypénteken a két Ferenczit és Neu-
mant, aki a perbáli jegyző egyetlen fia volt, a 
kovácsároki patak mentén, míg a Csaszlava 
házaspárt a Jóreménység-oldali gyalogös-
vényen lőtték le, azonban Csaszlava Jenő-
nek (1916–1976) a tarkóján ment be és az 
arcán jött ki a golyó, így ő csodával határos 
módon életben maradt. A tetteseket, illet-
ve a felbujtókat elfogták, a két SS katona 
még a népbírósági szembesítésen ott volt, 
de a tárgyalást követő napon a fegyőreik-
kel együtt megszöktek, a felbujtókat pedig 
később felmentették. 

FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS 

Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri al-
kotásról mutatunk be részletet, olvasóinknak pedig 
az a feladatuk, hogy a részletből felismerjék az egé-
szet, és megírják nekünk, melyik alkotást rejtettük 
el. Azok között, akik helyes megfejtést április 8-ig 
beküldik a Soproni Téma, 9400 Sopron, Pf. 241. vagy 
a szerkesztoseg@sopronitema címre, ajándékot sor-
solunk ki. MÁRCIUS 4-I REJTVÉNYÜNK MEGFEJ-
TÉSE: Mátyás király utca 5., szerencsés megfejtőnk: 
Kertész Árpádné. 

Hősöket  
keresünk!

szerkesztoseg@ 

sopronitema.hu

Szerkesztőségünk fenn-
állása óta elkötelezett a 
soproni emberek be-
mutatása mellett. Ezt a 
vállalásunkat a jövőben 
is tartjuk, sőt szélesí-
teni kívánjuk újabb és 
újabb olvasóink meg-
ismertetésével. Ezért 
olyan embereket kere-
sünk, akik szűkebb–tá-
gabb környezetükben 
valamiért kiérdemelték 
a körülöttük élő embe-
rek szeretetét, tisztele-
tét. Lehet ő egy nagy-
mama, másokon segítő 
ezermester vagy segí-
tő tanácsadó, egy kö-
zösség szervezője vagy 
aktív tagja. Szóval bár-
ki, akire felnéznek olva-
sóink! Ha ismernek ilyen 
embert a környezetük-
ben, írják meg nekünk, 
hogy ki ő, hogy érhet-
jük el, és hogy miért ol-
vasnának róla örömmel 
a  Soproni Témában!

Rádió 1 Sopron

Sopron TV

sopronmedia.hu

MÉDIAPARTNEREINK:

Bár a színház épülete most zárva van, a művészeknek sok kreatív feladat ad munkát  Bár a színház épülete most zárva van, a művészeknek sok kreatív feladat ad munkát  
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUMFOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM



www.sopronitema.hu 2020. április 1.8

A Soproni Afit együttese már 1971-ben megnyerte a városi bajnokságot 

Soproni foci – múltidéző
PÁDER VILMOS

A korona-
vírus-jár-
vány meg-
fékezésére 

tett intézkedése-
ket betartva a Magyar 
Labdarúgó Szövetség 
átmeneti időre felfüg-
gesztette a bajnoksá-
got. Fociszerető ol-
vasóinknak, hogy ne 
maradjanak kedvenc 
sportáguk nélkül, 
múltidéző sorozattal 
kedveskedünk. 

Az első egyesület a Soproni 
Afit Vasas. Az autóalkatrésze-
ket gyártó cég vezetése sokat 
áldozott az egészség megőr-
zésére és a sportra. Az anya-
gi források biztosítása mellett 
a gyáróriás több szakosztályt 
működtetett, köztük a labda-
rúgást. Az egyesület 1969-ben 
alakult (képünkön), s már az 
első bajnoki évben, 1970 tava-
szán a harmadik helyet szerez-
te meg a városi bajnokságban. 
Az 1970–71-es szezonban bajno-
kok lettek Makk József edző irá-
nyításával, s jogot szereztek a 
megyei I. osztályban indulásra. 
A felsőbb osztályban a szakmai 
munkát már a legendás Scheidl 
Ferenc irányította, s a tizenhat 

csapatos megyei mezőnyben 
a tizenkettedik helyen végez-
tek. A következő szezonban egy 
helyet javítottak, majd 1974-
ben utolsó előttiként kiestek. 
A következő évadot megújul-
tan, a visszakerülés reményé-
ben kezdték, de ez nem sikerül, 
mivel a hatodik helyen zártak. 
Az egyesületben szinte minden 

adott volt a sikeres szereplés-
hez, anyagi támogatás, jó játé-
kosok ( Prattinger Gyula,  Kheim 
Nándor, Oláh Jenő,  Rajkai Jó-
zsef, Sifter Tibor, Laczi József), 
lelkes vezetők ( Boór Sándor, 
Tímár Gyula, Farkas László, 
 Kovács Endre).

A csapat egyik meghatározó 
játékosa, a nyurga Oláh Jenő 

sok szép emléket őriz a múlt-
ból: „Nagyon ügyes játékosok-
ból és jó baráti társaságból állt 
össze csapatunk. A szakmában 
elismert edzők irányítottak 
(Makk József, Scheidl Ferenc, 
Rajnai János, Schlett Ferenc), de 
a tartós jó szereplés és az elő-
rejutás elmaradt. Hogy miért, a 
mai napig sem tudom a választ. 

Szeretett csapatomtól a hetve-
nes évek első felében távoztam, 
mert leigazolt az NB III-as Sop-
roni Textiles. A fiúk még meg-
próbáltak visszajutni a megyei 
első osztályba, sajnos sikerte-
lenül. 1976-ban a város közle-
kedési csapatai fuzionáltak, 
megalakult a Soproni Közle-
kedési SE.”

Sport
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

A koronavírus-járvány 
miatt nem rendezik meg 
2020 nyarán ( július 24. 
– augusztus 9.), az ere-
deti időpontban az olim-
piai játékokat, jelentette 
be a Nemzetközi Olimpi-
ai Bizottság. Három olim-
piát nem tartottak meg 
eddig (1916, 1940, 1944), 
valamennyi háború miatt 
maradt el.
Az indoklásban azt írják: 
a WHO-tól kapott infor-
mációk alapján a NOB el-
nöke és Japán miniszter-
elnöke úgy döntött, hogy 
jelen körülmények között 
nem tartható meg az olim-
pia, de 2021 nyaráig min-
denképp meg kell rendez-
ni a játékokat. Hétfőn már 
ki is jelölték az új időpon-
tot, amely 2021. július 23. 
– augusztus 8. 
A halasztás tetemes ösz-
szegbe, szakértők szerint 
670 milliárd jenbe kerülhet 
Japánnak. Az olimpiai lán-
got március 12-én, 19 hét-
tel az olimpia előtt gyúj-
tották meg a görögországi 
Olümpiában, egy nappal 
azután, hogy a WHO vi-
lágjárványnak minősítet-
te a koronavírus-járványt.
– Meggyőződésem, hogy 
a halasztás pozitív hatással 
lesz az ötkarikás mozga-
lomra. Az alternatívák kö-
zül a legjobbat választotta 
a NOB – mondta Kulcsár 
Krisztián, a MOB főtitkára. 

Egy év 
múlva lesz  
az olimpia

– A legfontosabb, hogy ebben a nehéz hely-
zetben is megmaradjon a Tigrisek összetar-
tó csapata – így foglalta össze a teendők 
lényegét Nagy Tamás, a Soproni Tigrisek SE 
elnöke. Az egyesület fiatal kosárlabdázói 
folyamatosan kapják a feladatokat.
– Amíg lehetett, szabadtéren tartottunk 
csoportos edzéseket, gyakorlatilag egy 
mini alapozást csináltak végig a játékosok 
– tudatta Nagy Tamás. – Sok futás szere-
pelt a programban a Lövérekben és a park-
erdőben, a célunk az volt, hogy minél jobb 
fizikai állapotba kerüljenek a játékosok ak-
kor is, ha esetleg elkapják a fertőzést. Most 
már csak egyéni edzésekre van lehetőség, 
mi is létrehoztunk egy Google Class room-
ot, azaz olyan online rendszert, amelyben 
az egyes csapatok játékosainak edzést tart-
hatnak a trénerek. Heti több alkalommal el-
méleti, erőnléti és technikai feladatokat is 
kapnak a gyerekeink.

Az elnök hozzátette: az egyesületi edzők-
kel is folyamatosan tartják a kapcsolatot, 
konferenciabeszélgetések keretében gyűj-
tik és cserélik az új rendszerről szerzett ta-
pasztalatokat a trénerek.
– Fontos, hogy a Tigrisek nagy csapata 
együtt maradjon, ezért több programot is 
szerveztünk. Volt adott időpontban meg-
beszélt közös filmnézés, amelybe több mint 
százan kapcsolódtak be. A motivációról is 
gondoskodtunk, hiszen a résztvevők között 
egy nagyértékű kosárlabdát sorsoltunk ki.

Tigrisek: Együtt maradunk

„Kisütöttünk valamit”: A közösségi prog-
ramok részeként arra is kérte tagjait a 
Soproni Tigrisek SE, hogy lehetőleg min-
denki süssön valamilyen finom házi süte-
ményt. A „Kisütöttünk valamit” program 
részeként elkészült édességeket hétfőn 
délután adták át a Soproni Gyógyköz-
pont dolgozóinak.
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MUNKATÁRSUNKTÓL

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége előbb felfüggesztette, majd 
eredmény kihirdetése nélkül lezárta az égisze alá tartozó összes 2019/20-
as bajnokságot. Az okokról a soproni Bokor Ákost, az MKOSZ elnökségi 
tagját kérdeztük.

– Miért volt szükség a bajnokságok ered-
ményhirdetés nélküli lezárására?
– A kialakult helyzetben nem lehetett több 
meccset játszani. Minden bajnokságban volt 
egy kialakult sorrend, de viszonylag sok mér-

kőzés volt még hátra. A női NB I. A csoport-
ban az alapszakaszból csak az utolsó forduló 
maradt el, a férfiaknál viszont az alapsza-
kaszt sem tudtuk befejezni, utána még kö-
zépszakasz és rájátszás következett volna. 

Olyan mennyiségű mérkőzés volt még hát-
ra, amely alapvetően befolyásolhatta vol-
na a bajnokságok sorrendjének kialakulását.
– Felvetődött, hogy a felfüggesztéskor aktu-
ális helyezések alapján hirdetnek eredményt?
– Felelősen nem dönthettünk volna más-
ként, nem lehet egy pillanatfelvétel alapján 
végeredményt hirdetni. Nemcsak a profi, 
az amatőr és az utánpótlás-bajnokságok-
ban sem zárult le egy kiírás sem. Ezért szü-
letett ez a döntés: nem hirdettünk bajno-
kot, nincs kieső és feljutó sem. A szövetség 

egyeztetett a csapatokkal is, mielőtt a dön-
tés megszületett volna. A jövő évi bajnoksá-
gok sorsolása a tavalyi év eredményei alapján 
történik. A nemzetközi szereplés lehetősé-
geiről később születik döntés.
– Régóta dolgozik a kosárlabdában, emlék-
szik hasonló szituációra?
– Nem, évtizedek óta nem volt példa ha-
sonlóra, nagyon remélem, hogy a követ-
kező hosszú időszakban nem kényszerül 
majd ilyen intézkedésekre a honi kosárlab-
da-szövetség.

Bokor Ákos: történelmi döntés született

Gáspár Dávid: Kihoztuk  
a csapatból a legtöbbet

MUNKATÁRSUNKTÓL

A női kosárlabda-bajnokság a Sopron Basket 
számára is hirtelen véget ért. Gáspár Dávid ve-
zetőedzővel értékeltük a csonka szezont.

– Mennyire sikerült megva-
lósítani az elképzeléseket a 
nemzetközi porondon? 

– Az Euroligában az idei sze-
zonban hat győzelmünk volt 
egy olyan csoportban, amely 
rendkívül kiegyensúlyozott és 
erős volt. Az utolsó két fordu-
ló előtt még azt számolgattuk, 
hogy két győzelem esetén akár 
másodikak is lehetünk, ugyan-
akkor vereségekkel hatodik he-
lyen is végezhetünk. Ősz végén 
és a téli időszak elején komoly 
sérüléshullám is sújtotta a csa-
patot. Ezzel együtt elégedett va-
gyok a szereplésünkkel, úgy ér-
zem, kihoztuk a maximumot a 
csapatból, elértük a célunkat, 

hiszen minden mérkőzésen fe-
szegettük a határainkat. Sajná-
lom, hogy végül nem folytathat-
tuk a megkezdett munkát.

– A magyar bajnokság alap-
szakaszát megnyerte a csa-
pat, mennyire volt elégedett 
a látottakkal?

– Az eredmények önmagukért 
beszélnek, ezzel együtt volt egy 
hullámvölgy a bajnoki szerep-
lésünkben. A PEAC elleni vere-
ség megmutatta, hogy milyen 
értékek mentén kell kosárlab-
dáznunk, milyen szabályokat 
muszáj betartani. A célunk a 
honi bajnokságban is az volt, 
hogy a lehető legjobb teljesít-
ményt nyújtsuk mérkőzésről 

mérkőzésre, mindegy, milyen 
játékerőt képvisel az ellen-
fél. Sokkal mélyebb rotációval 
dolgoztunk, több magyar fia-
tal kapott lehetőséget, örülök 
annak, hogy éltek ezzel, jó tel-
jesítményt nyújtottak. Nehéz 
csarnokokban tudtunk győzni, 
említhetném a Diósgyőr, a Szek-
szárd vagy a Győr elleni idegen-
beli meccseinket, kemény csatá-
kat vívtunk, megharcoltunk az 
alapszakasz-győzelemért.

– A csapat kupagyőztes 
lett, de a bajnokságot nem 
tudta befejezni, van Önben 
hiányérzet?

– Természetesen van, de ez 
nem hatalmasodhat el rajtam, 
hiszen tudom a döntés hátterét, 
indokait. A Magyar Kupa-győze-
lem és a lejátszott bajnoki mecs-
csek alapján azt gondolom, nem 
kérdés, melyik az első számú 
csapat ma Magyarországon.

Flevarakis: Most az egészség a legfontosabb

Egymásra találtak
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az SKC számára még az alapszakasz befe-
jezése előtt véget ért az idei szezon, Kostas 
Flevarakis vezetőedző is hazautazott Görög-
országba. A szakembert a Sopronban töltött 
időszakáról kérdeztük.

– A furcsán lezárt szezont ösz-
szességében hogyan értékeli, 
mennyire tudta megvalósíta-
ni elképzeléseit?

– Örömmel gondolok arra, 
hogy a Sopronban töltött idő 
alatt rengeteget fejlődött az 
együttesem, és nemcsak a csa-
patjátékban léptünk előre, a já-
tékosok közül többen egyéni-
leg is mutattak fejlődést. Éppen 
ezért vagyok rendkívül szomo-
rú és csalódott: elkezdtem egy 
munkát, de befejezni nem volt 

lehetőségem, hiszen idejekorán 
véget ért az idei bajnokság.

– Az SKC utolsó meccsein na-
gyon belelendült a csapat, bra-
vúros győzelmek születtek. 

– Valóban így van, hiszen le-
győztük a bajnok szombathe-
lyi csapatot, és a Szolnok ellen 
is nyerni tudtunk. Úgy érzem, 
hogy ha tudtuk volna folytatni 
a munkát, képesek lettünk vol-
na a nagyobb feladatok végre-
hajtására is. Fájó, hogy ezt az 
idei szezonban már nem tudjuk 

bizonyítani. A játékosokkal kivá-
ló kapcsolatot építettem ki, igazi 
csapatként kezdtünk működni. 
A győzelmekhez pedig a szur-
kolók is nagyban hozzájárultak, 
egymásra találtak a kosárlabdá-
zók és a drukkerek. Idegenbeli 
meccseinken is sokat segítettek, 
a Szolnok elleni, már zárkapus 
mérkőzésünkön pedig behallat-
szott a csarnokba a drukkolásuk 
– felemelő érzés volt.

– Elképzelhető, hogy vissza-
tér még Sopronba?

– Erről a jelen helyzetben 
még korai beszélni, az embe-
rek egészsége sokkal fontosabb, 
mint egy sportesemény ered-
ménye. Jól éreztem magam a 
városban, ezúton is szeretném 
megköszönni a klubvezetők, já-
tékosok, szurkolók támogatását 
és bizalmát.

A mozgás igazi gyógyír
KÖVES ANDREA

Számos soproni edző azzal segíti a lakásokba 
szorult vendégeit, hogy online tart ingyen ae-
robik-, jóga- vagy épp spinningórákat, köztük 
Jancsek Judit is.

– A mostani helyzet egy olyan 
traumatikus esemény, ami ko-
molyan veszélyezteti az egyén 
pszichikai, mentális és fizikai 
jólétét – emelte ki Jancsek Judit 
SpinRacing oktató, life-coach, 
aki jelenleg sportpszichológiát 
is tanul. – Ami tovább nehezí-
ti, hogy nem tudjuk, meddig 
tart, mi jön még, teljes bizony-
talanságban vagyunk. Ebben a 
helyzetben különösen fontos a 
mozgás, mert nincs természe-
tesebb módszer a fizikai és a 

pszichés állapotunk emelésé-
re. A testedzés hatására olyan 
hormonok szabadulnak fel a 
szervezetünkben, amelyek je-
lentősen csökkentik a stressz-
hormonokat, ez pozitív ha-
tással van a vércukorszintre, a 
szívfrekvenciára, a légzésünkre, 
a vérnyomásunkra, de még az 
anyagcserénkre és az éberségi 
állapotunkra is.

A szakember szerint a moz-
gás hatására jobban megy az 
összpontosítás, kitartóbbak 

leszünk, emelkedik a mentá-
lis képességünk, hat a viselke-
désünkre, könnyebben kezel-
jük a nehezebb időszakokat, és 
ami a legfontosabb: erősödik az 
immunrendszerünk. 

– Ha valaki csak most kez-
dett mozogni, annak azt taná-
csolom: legyen fokozatos, tuda-
tos, jól felépített, és lehetőség 
szerint rendszeres a választott 
testedzés – mutatott rá Jancsek 
Judit. – Hiszem, hogy minden 
mozgás jó, amit sportolás gya-
nánt végzünk, én magam a 
kardioedzések és a jóga közöt-
ti egyensúlynak vagyok a híve, 
mindegyikre szükségünk van 
akár napi szinten is. Termé-
szetesen fel kell tudnunk mér-
ni a saját erőforrásainkat, mi-
re adódik most lehetőségünk, 

hogy mozogjunk. Fontos ezen 
a területen is a célok kitűzése: 
érdemes eltervezni, mit spor-
tolunk, mennyit és mikor. Fan-
tasztikus dolog, hogy Sopron-
ban is sok olyan edző van, aki 
még ebben a helyzetben sem 
hagyja magára a sportolóit, én 
magam is csatlakoztam ehhez 
a kezdeményezéshez, és online 
órákat tartok a saját vendégeim-
nek, úgy, hogy az otthonukba ki-
szállítottuk a bringákat. 

A sportszakember azt taná-
csolja, hogy ha lehet, naponta 
mozogjunk, mellette próbál-
junk kiegyensúlyozottan ét-
kezni, többször keveset, edzés 
előtt szénhidrátot, utána fehér-
jét, a mozgás végeztével min-
dig nyújtsunk, hagyjunk időt a 
regenerálódásra.

Jancsek Judit SpinRacing oktató otthonról tart Jancsek Judit SpinRacing oktató otthonról tart 
online edzéseketonline edzéseket

– Elégedett vagyok a szereplésünkkel, feszegettük a határainkat – mondta – Elégedett vagyok a szereplésünkkel, feszegettük a határainkat – mondta 
Gáspár Dávid Gáspár Dávid FOTÓ: FIBA.COMFOTÓ: FIBA.COM

– Ha tudtuk volna folytatni a munkát, képesek lettünk volna  – Ha tudtuk volna folytatni a munkát, képesek lettünk volna  
a nagyobb feladatok végrehajtására is – nyilatkozta Kostas Flevarakis a nagyobb feladatok végrehajtására is – nyilatkozta Kostas Flevarakis 
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUMFOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
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A HÉT MOTTÓJA:

„A múltunk nem 
megsárgult 

papírokon és 
elszíneződött 

tintával írt 
sorokban van, 

hanem bennünk: 
a bőrünk alatt, a 
zsigereinkben.”

Fábián Janka  
(magyar író)

KÖNYVAJÁNLÓ

Fábián Janka:  
A könyvárus lány

A tizenéves Julcsi osz-
tályidegen szülők kiseb-
bik gyermekeként az öt-
venes évek Budapestjén 
nő fel. A zord, ellenséges 
világban szinte az egyetlen 
örömet a könyvek és az 
olvasás jelentik számára. 
Az 56-os forradalom véres 
és zavaros napjaiban Jul-
csi menekülni kényszerül, 
és egy amerikai kisváros-
ban, távoli rokonainál köt 
ki. A Kennedy-korszakban 
a kamasz lány aztán lassan 
felnő, és megbarátkozik 
új hazájával. Julcsi-Julie-
nak már otthon, Magyar-
országon is nagy vágya 
volt, hogy egyszer köny-
vesboltja lehessen. Vajon 
Amerikában valóra válik 
ez az álom?

›

230 évvel ezelőtt, 1790. 
március 20-án az evangéli-
kus líceum diákjai – Kis Já-
nos, Németh László, Halasy 
Mihály, Hrabovszky István és 
Potyondy László – Magyarul 
Tanuló Társaság néven diák 
önképzőkört alapítottak.

60 évvel ezelőtt, 1960. már-
cius 23-án új óvoda építését 
kezdték meg a Lövérekben. 
Az 50 személyes óvoda az 
akkori Entzbruder utcában 
(a volt és mai nevén is: Bors-
monostori utca) épült fel.

50 évvel ezelőtt, 1970. már-
cius 22-én megnyitották 
a Liszt Ferenc Művelődési 
Központot. A felújított épü-
letet Szabó Lajos igazgató 
vette át, este a Liszt Ferenc 
Szimfonikus Zenekar adott 
hangversenyt.

A Széchenyi István Városi 
Könyvtár internetes oldalán 
(www.szivk.hu) megtalálha-
tó adatbázisból közöl rész-
leteket lapunk.

Ez történt 
Sopronban

A számok bűvöletében
MADARÁSZ RÉKA

Több szempontból is rosszul érin-
tették a vírus miatt bevezetett kor-
látozások Takó Istvánt: elmaradt az 
OKTV országos döntője – ahogy 

több más matematika- és egy földrajzverseny 
is, amelyre bejutott.

Takó Istvánnal a Fáy-szakgim-
názium egyik tanára, Keszeg At-
tila szerettette meg a matema-
tikát. A 19 éves fiú rengeteget 
köszönhet az elkötelezett peda-
gógusnak, aki időt és energiát 
nem kímélve foglalkozott vele 
a tanórákon kívül is. 

– A matek azért is megy any-
nyira jól, mert nincs szükség 
hozzá magolásra, csak az össze-
függéseket kell megérteni – me-
sélte a fiatalember. – Szívesen 
sajátítok el új ismereteket, a di-
ákmunkával kapcsolatban pedig 
voltak már negatív tapasztala-
taim, ezért is szeretnék inkább 
továbbtanulni.

A Fáyban István rájött, hogy 
sem a közgazdaságtan, sem 
a pénzügyi és statisztikai 

területek nem állnak közel hoz-
zá, annál inkább a természettu-
dományos tantárgyak. Mégsem 
bánta meg, hogy ezt az iskolát 
választotta, ugyanis öt éven ke-
resztül egy kiváló közösség tagja 
lehetett. Az első két tannyelvű 
osztály tanulójaként idén végez, 
és már megvan a felsőfokú „C” 
típusú komplex nyelvvizsgája 
angolból. A jelentkezési lapját a 
győri Széchenyi István Egyetem 
építőmérnök, mérnökinforma-
tikus és gazdasági informatikus 
szakjaira adta be. 

A fiú másik erős oldala a sakk. 
– Három–négy éves koromban 
ültek le velem először sakkoz-
ni a szüleim és a nagyszüleim 
– folytatta István. – Már a Lack-
ner Kristóf Általános Iskolában 

is indultam városi megméret-
tetéseken, és többnyire dobogós 
helyen is végeztem. A verseny-
zést azóta sem hagytam abba.

A fiú elmondta, lehet, hogy 
nem illik az eddigiek alapján 
róla kialakult képünkbe, de 

szabadidejében a legszíveseb-
ben a haverjaival bulizik. Min-
den városi rendezvényen részt 
vesznek, ha tehetik. István má-
sik kedvenc időtöltése a kirándu-
lás: gyakran jár a barátaival és a 
családjával a környező erdőkbe.

Soproni fiatalok

RÖVIDEN

Virtuális 
templom 

A Berzsenyi-líceumban 
sokaknak hozzátartozik 
a mindennapi rutinjához 
a lelki betevő előterem-
tése. Nem maradhat-
nak a válsághelyzetben 
sem hitbéli táplálék nél-
kül! – döntött az isko-
lalelkész. Simon Attila a 
közösségi megosztón 
„építette fel” a Berzse-
nyi Kápolnát.
– Azért hoztam létre, 
hogy akinek szüksége 
van rá, itt mindig talál-
jon lelki tartalmakat, napi 
igét, biztató szavakat. Itt 
lehet követni az iskolai 
áhítatokat is, amiket nem 
szüneteltetünk a válság-
helyzet idején sem, hi-
szen ugyanúgy hoz-
zátartoznak a Líceum 
életéhez, mint a tanórák 
– mondta Simon Attila. 
A Berzsenyi Dániel Evan-
gélikus Gimnázium ve-
szélyhelyzeti ideiglenes 
virtuális mobil kápolná-
ja hetente megújuló lelki 
tartalommal várja a be-
térőket, csütörtökön pe-
dig a csetablakban is el-
érhető a lelkész. 

Díjat nyert  
a Széchenyi

A következő tanév-
től induló angol/ né-
met informatikai in-
novatív osztályával a 
Soproni Széchenyi Ist-
ván Gimnázium a Mic-
rosoft Innovatív Iskola 
Program HECKATHON 
2020 üzleti ötletverse-
nyén a diák- és a szak-
mai zsűri előtt egyaránt 
elnyerte kategóriájában 
a legjobb projekt dí-
ját. A megmérettetésen 
Egész Tamás igazgató-
helyettes,  Bartha Róbert 
munkaközösség-vezető 
és Csébics László rend-
szergazda képviselte az 
iskolát, a mentoruk pedig 
dr. Horváth Gyöngyvér, 
a Szegedi Tudomány-
egyetem Neveléstudo-
mányi Intézetének inté-
zetvezetője volt.

Csillagvadászok
Első lett egy soproni 
csapat a Magyar Aszt-
ronautikai Társaság pá-
lyázatán – a megmé-
rettetés témája idén a 
Nap volt. A soproni tár-
saság a Solis defectus, 
tehát napfogyatkozás 
néven indult a verse-
nyen. Láng Ágota ké-
szítette fel az öt diákot 
– Sztojka Áront, Takács 
Istvánt, Marton Izabellát, 
Hargitai Benkét, Molnár 
Barnabást – a megmé-
rettetésre. Bár a fiatalok 
különböző iskolákba jár-
nak (van köztük széche-
nyis, berzsenyis, révais 
diák, valamint egyete-
mista), a közös bennük 
az érdeklődés az űrku-
tatás iránt. A pályázók 
többek között arra ke-
resték a választ, hogy 
hogyan működik a Nap, 
milyen lehetett a múltja 
és milyen lesz a jövője, 
milyen veszélyekkel jár-
hatnak a Napból érkező 
részecskék.

›
Tartalmas  
programok

KÖVES ANDREA

Nem kis kreativitásra van szüksége 
a szülőknek ezekben a napokban 
ahhoz, hogy tartalmas időtöltés-
sel kössék le gyermekeik figyelmét. 

A soproni óvónők, közösségek, szakemberek 
sokat segítenek mindebben az online térben.

A soproni kisgyermekes anyu-
kák nagy támasza immáron 
hatodik éve a Család- és Gyer-
mekjóléti Intézet Gyermekjó-
léti Szolgálata által üzemelte-
tett Boróka Klub. A koronavírus 
megjelenése előtt heti három 
alkalommal találkoztak a szak-
emberek a szülőkkel és kisgyer-
mekeikkel, közös mondókázás, 
dalolás, játék, jó ízű beszélge-
tések, tanácsadás töltötte ki 
az alkalmakat. A Boróka Klub 
nem engedte el a szülők kezét 

a mostani helyzetben sem: a 
face bookon a minden érdeklődő 
előtt nyitott csoportjában folya-
matosan újabb és újabb otthoni 
hasznos, ugyanakkor egyszerű-
en megoldható időtöltéssel le-
pik meg a szülőket.

– Kilencszázan csatlakoztak 
már hozzánk, és ez a szám je-
lenleg folyamatosan nő – emel-
te ki Spendelné Somogyi Éva, a 
Boróka Klub vezetője, családse-
gítő. – A csoportban található 
emberek aktívak, érezhető az 

igény, hogy nagy szükség van 
jelenleg az online felületekre. 
Különböző témacsoportokat 
jelölünk meg az oldalunkon, 
és ahhoz kapcsolódóan mi is 
adunk ötleteket, és érkezik tag-
jainktól is sok-sok kreatív meg-
oldás. Az elmúlt napokban pél-
dául a szivárvány volt a téma. 
Erről érkeztek posztok: mon-
dókák, mesék, gyöngyfűzési 
feladat, rajzok és még legóból 
megalkotott kert is. A feladatok 
lehetőséget biztosítanak arra, 
hogy apró célkitűzések legye-
nek a mindennapokban, erre 
most nagyon nagy a szükség. 
A posztolással pedig egymást 
is inspirálják, lelkesítik a tagok. 
Mivel a humor igazi kincs eb-
ben az időszakban, így online, 
élő, szórakoztató bejelentkezé-
seket osztunk meg: gyerekek-
nek szóló tornát, mesét, ezeket 

mindig előre jelezzük, hogy le-
gyen egy menetrend, amihez 
lehet igazodni. 

Ugyancsak fontosnak tartja 
a családok kreatív segítését Ba-
logh Eszter soproni üvegfestő 
és ólmozottüvegablak-készítő. 
Gyermekeivel kézműveskedést 
segítő videókat készít, amelyek-
ből egyebek mellett megtud-
hatjuk, hogyan lehet szépsé-
ges lepkenyomatokat készíteni 
temperával, tavaszi madárkákat 
festeni, vagy éppen kacsalábon 
forgó kastélyt rajzolni. A szak-
ember szerint a közös alkotás 
most gyógyító erővel bír: oldja a 
feszültséget, leköti a gyerekeket, 
jókedvre hangol, és egy időre el-
tereli a sötétebb gondolatokat. 
Tervei szerint továbbra is rend-
szeresen jelentkeznek gyerme-
keivel, hogy alkotásra csábítsa-
nak egyre több családot. 

Bár a Boróka Klub foglalkozásai most szünetelnek, a csoport facebook-oldalán folyamatosan segítenek Bár a Boróka Klub foglalkozásai most szünetelnek, a csoport facebook-oldalán folyamatosan segítenek 
kreatív ötletekkel egymásnak a szülők és a szakemberek kreatív ötletekkel egymásnak a szülők és a szakemberek FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUMFOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

Takó István erőssége a matematika és a sakk Takó István erőssége a matematika és a sakk 
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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FEGYELEMGYAKORLAT

Furcsa és egyben történel-
mi időszakot élünk manap-
ság. Az biztos, hogy a 2020-
as vírushelyzet és az amiatt 
történtek idővel felkerül-
nek a történelemkönyve-
ink lapjaira is. Mit teszünk, 
mit tehetünk ebben a hely-
zetben? Tanulhatunk. Per-
sze nem (csak) az ismere-
teink bővítésére gondolok, 
de egyfajta fegyelem-, türe-
lem- és önismeret-gyakor-
latra is. Most, hogy a veszély 
közvetlen, szinte tapintha-
tó, érezzük, hogy ez a szi-
tuáció milyen perdöntően 
befolyásolja mindennap-

jainkat. Olyan dolgokat te-
szünk, amiket korábban ta-
lán nem is gondoltunk volna 
magunkról, és ez nem is fel-
tétlen rossz… Önkéntelenül 
újracímkézzük, mi fontos és 
mi kevésbé. Vissza tudunk 
léptetni olyan teendőket is 
a fontossági listáinkon, me-
lyekről korábban azt gon-
doltuk, „élni sem lehet nél-
külük”. Most kiderül, hogy mi 
az igazán fontos és mi nem. 
Az ember, az emberi élet az 
igazán fontos. Minden más 
idővel majd… pótolható.
   
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

ÁPRILIS 1–7.

Az ügyeleti szolgálat minden nap (hétfőtől vasárnapig)  
este 8 órától reggel 8 óráig tart.

›

Tallózó

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket április 8-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 nyertesünk a koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzet elmúltá-
val a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Március 18-i rejtvényünk megfejtése: Állatok farsangja. Szerencsés megfejtőnk: Papp Gáborné, Sopron, Turista utca.

KERESZT-
REJTVÉNY

Április 1.,  
szerda 

Arany Kígyó gyógyszertár 
Magyar u. 6. 

99/311–732

Április 2.,  
csütörtök 

BENU Állomás gyógyszertár  
Mátyás király u. 23. 

99/312–437

Április 3.,  
péntek 

Erzsébet gyógyszertár  
Győri u. 15. 

99/311–254

Április 4.,  
szombat 

Ezüst Kehely gyógyszertár  
Kodály tér 12. 

99/505–078

Április 5.,  
vasárnap 

Hajnal gyógyszertár  
Malompatak u. 10. 

99/506–544

Április 6.,  
hétfő 

Ikvahíd gyógyszertár  
Híd u. 21. 

99/314–084

Április 7.,  
kedd 

Király gyógyszertár  
Várkerület 114. 

99/508–242

PLUZSIK TAMÁS

„Sopron, te lelkünk éltető láng! Hű 
őr az ősi végeken” – hangzanak 
Sarkady Sándor sorai a város him-
nuszában. Vallják ezt azok, akik már 

nemzedékek óta itt élnek, és azok is, akik elsza-
kadtak Soprontól.

Szimák Pál a háború alatt a szü-
leivel került Ausztriába, egy lovas 
kocsival menekültek Mosonté-
ténybe (Tadten). A középiskolát 
követően a katonai pályát válasz-
totta, később a bankszektorban 
helyezkedett el, majd egy bizto-
sítótársaság fiókvezetője lett Kis-
martonban (Eisenstadt). 

– Üknagyapám, dr. Wosinski 
József Krakkóban született 
1809-ben – kezdte Szimák Pál. 
– Az 1830-as lengyel forrada-
lom leverését követően Pestre 
menekült, ahol előbb gyógy-
szerész gyakornok volt, majd 
szülész, sebész és szemész 
szakorvosi vizsgákat tett. Már 
kinevezett főorvosként harcol-
ta végig az 1848–49-es szabad-
ságharcot, majd Tolnán telepe-
dett le és alapított családot. Két 
fia és három lánya született, az 
egyik fia volt az én dédapám, 
dr. Wosinski István. Dédapám 
25 éven át az osztrák–magyar 
hadsereg főorvosa volt, majd a 
kismartoni Királyi Katonai Fő-
iskola professzora és igazgatója 

lett. Katonai pályafutása végez-
tével, 1898-ban vásárolta meg 
Balf gyógyforrásait, és epilep-
tikus betegségek kezelésére ott 
modern gyógyintézetet alapí-
tott, melyből lényegében a mai 
szanatórium is kifejlődött. 

Szimák Pál ugyan Kismarton-
ban él, de mostanában is gyak-
ran látogat haza Balfra. Külön 
gondot fordít a család tulajdo-
nában lévő, műemléki védett-
ségű Szent József-kápolna fo-
lyamatos rendben tartására, 
felújítására, valamint eseten-
ként ott kulturális rendezvé-
nyeket is szervez. Erre mintegy 
„kötelezi” is őt és a többi leszár-
mazottat a dédszülők végakara-
ta: „Ezen Isten házát Isten na-
gyobb dicsőségére örök időkön 
át fenn fogják tartani és gondoz-
ni” – olvasható a kápolnában lé-
vő márványtáblán. 

– Wosinski dédapám sok eset-
ben ingyen kezelte a rászoruló-
kat, támogatta a gyógyító tevé-
kenységben résztvevő vallási 
rendeket, valamint iskolát is 

alapított. Mindezekért X. Pius 
pápa a Szent Szilveszter-rend 
aranysarkantyús lovagi, egy-
úttal örökös római grófi címet 
adományozott számára. Tíz 
gyermeke közül talán a legis-
mertebb Kázmér, a híres akva-
rellista, a Fertő tó festője. A gye-
rekek közül Katalin nagyanyám 
volt az elsőszülött, az ő férje 
Gyulassy Elemér, a soproni 18. 
honvéd gyalogezred őrnagya. 
Ebből a házasságból született az 
édesanyám, akit feleségül vett 
az édesapám, dr. Szimák József.

– A Szimák család Bajorország-
ból származik, majd Kismarton-
ban telepedett le – folytatta Szi-
mák Pál. – Szimák nagypapa 
köztiszteletnek örvendő, rend-
kívül szigorú iskolaigazgató 
volt. Édesapám a magyaróvári 
gazdasági akadémián végzett, 
majd az Esterházy-birtokon dol-
gozott, többek között Boldogasz-
szony (Frauenkirchen) mellett 
egy Európa-hírű modern min-
tagazdaságot is létrehozott. Ka-
rakán viselkedése miatt előbb 
a nácik, majd az oroszok is el-
hurcolták. A rosszat próbálom 
elfelejteni, csak a szépre emlé-
kezem. Millió emlék köt ehhez 
a vidékhez, elsősorban Balfhoz, 
ahol felnőttem, a kápolnához, 
ahol ministráltam, ahol ma is 
otthon érzem magam. 

CSALÁDI HÁTTÉR:  1939-ben született Sopronban. Édesapja mezőgazdász volt. 
Édesanyja a háztartást vezette és nevelte a gyerekeket. Felesége banktisztvi-
selőként ment nyugdíjba. Három gyermeke közül Zsuzsa belgyógyász szakorvos 
Kismartonban, Pál közgazdász, Károly pedig jogot végzett, adóügyi szakértő.

SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK

Szimák Pál: Balfon ma is otthon érzem magam

Ápolja a kápolnát

Szimák Pál Szimák Pál FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS 
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Első dalát több tízmillióan hallgatták meg 

Lehengerlő Ally
KÓCZÁN 

BÁLINT

Nem-
csak éne-
kelni tud, 

de a táncparketten 
is lehengerlő: ő Ally 
 Brooke, aki tavaly 
robbant be a köztu-
datba. Több tízmillió-
an nézték meg klipjét.

Új sztár születőben: Ally Brooke 
bár viszonylag régóta mozog a 
show-biznisz világában, de leg-
inkább a tavalyi esztendő hozta 
meg számára az igazi áttörést. 
Allynek megjelent szólókarrier-
je első dala, a Tygával közös Low 
Key. A dal elképesztően nagy 
sikert aratott a közönség köré-
ben. A latin elemekkel fűszere-
zett tracket már több tízmillióan 
streamelték a Spotify-on, míg 
a videoklipet közel 40 millióan 
tekintették meg a YouTube-on.

A többszörös platinalemezes 
énekes–dalszerző a No Good cí-
mű slágergyanús kiadvánnyal 
lepte meg nemrég rajongóit. 
A dögös előadó legújabb dala 
Kelly Charles You’re No  Good 
for Me klasszikusának alapja-
ira épül, ami a párkapcsolati 
függetlenség egyik diszkóhim-
nusza. A fülbemászó refrén 
és a táncos ritmusok hamar 

dallamtapadást okoznak, a klip 
meg egyenesen csípőmozgásra 
készteti az embert. Ally ismét 

megmutatja, hogy nemcsak 
énekelni tud, de a táncparket-
ten is lehengerlően mozog.

MADARÁSZ RÉKA

Az idei cipőtrend annyira változatos, hogy szinte 
mindenki megtalálhatja benne a stílusához leg-
inkább illő darabokat. A sokszínűség nagy elő-
nye, hogy az előző évek modelljeiben is nyugod-
tan tündökölhetünk.

2020 nagy slágere a ké-
nyelmes és praktikus cree-
per. A telitalpú platform cipő 
lezser tavaszi szettekhez il-
lik a leginkább. A bátrabbak 
nyugodtan próbálkozhat-
nak neonszínekkel tarkított 
darabokkal. Idén tavasszal 
egyébként is a színeké a fő-
szerep: a borús hétközna-
pokat a legmeglepőbb ár-
nyalatokban pompázó retró 
és vintage sportcipők dob-
ják fel. Az úgynevezett ugly 
platform sneaker cipőket 
egyre trendibb szoknyával 
viselni. A platform mellett 
idén tavasszal a flatform is 
visszatér: a gyerekkorunk-

ban hatalmas népszerűség-
nek örvendő holdjáró cipők 
modern változatával most 
főként a szandálok piacán 
találkozhatunk. A nőiesebb 
irányzatok kedvelőinek sem 
kell megijedniük: nekik is 
bőven lesz miből válogatni-
uk. Egész napra kényelmes 
viselet lehet például egy tör-
pesarkú körömcipő – min-
tás vagy díszes változatban, 
akár romantikus öltözet-

tel, akár farmerrel és pó-
lóval. A fonott, háncstalpú 
espadrillesek nemcsak csi-
nosak, hanem kényelmesek 
is. Magasított talpú verzió-
ik tökéletesen kiegészíthet-
nek egy nőies egyberuhát. 
Már tavaly hódítottak a vé-
kony pántú szandálok, ame-
lyeket idén az asszimmetri-
kus megoldások tesznek 
még izgalmasabbá. A mo-
kaszinhoz hasonlatos fut-
kosós félcipő, a loafer szin-
tén nem újdonság. Ezúttal 
magas sarkú változatban a 
legmenőbb. A balerinán is 
változtattak egy picit a ter-
vezők: hegyes orral dobták 
fel. Ezek a Chanel klasszikus 
stílusát idéző elegáns, lapos 
talpú cipők szinte bárhova 
viselhetőek. Visszatérnek 
a divatpalettára az ugyan-
csak retrónak számító Mary 
Jane cipők – középen elhe-
lyezkedő pántjaikkal.

sarok

Tavaszi cipődivat

Már első felvételével nagy sikereket ért el Már első felvételével nagy sikereket ért el 
Ally Brooke Ally Brooke 

A művész nem unatkozik
KÓCZÁN BÁLINT

Savanyu Gergely életében is sok változást ho-
zott a mostani rendkívüli helyzet. A Soproni 
Petőfi Színház társulatának népszerű színmű-
vészét arról is faggattuk, miként alkalmazkodik 
a koronavírus-járvány okozta változásokhoz.

– Hogy éled meg a mostani 
helyzetet? 

– Az én életemben is nagyon 
sok változást hozott a járvány. 
Bár nincsenek előadások és pró-
bák a színházban, és egy kicsit 
többet vagyok otthon, de a Szín-
házi Dolgozók Szakszervezeté-
nek (SzíDoSz) helyi elnökeként, 
illetve az országos elnökség tag-
jaként a rendkívüli intézkedé-
sek elrendelésével nagyon sok 
új feladatom lett. Miután a Szí-
DoSz országos szinten is rep-
rezentatív érdekképviseletnek 
minősül, így mind a Pro Kultú-
ra vezetésével, mind a kulturá-
lis kormányzattal másodper-
cenként tartjuk a kapcsolatot. 
Videókonferenciákon veszek 
részt, amelyek nyilván a helyzet-
hez igazodva, szinte a meghirde-
tésük pillanatában kezdődnek, 

így csak ennek figyelembevé-
telével tervezhetem az életem.

– Egy állandóan mozgó szí-
nésznek miként változtak 
meg a napjai?

– Túl az érdekképviseleti 
munkán nagyon sok új típusú 
feladat talált meg. Egy részét 
mi eszeltük ki. Ilyen volt példá-
ul a március 15-i online ünnep-
ség, amelynek egyik ötletgaz-
dája voltam, operatőrködtem, 
verset mondtam, rendeztem. 
De ilyen új feladat az is, hogy 
a Soproni Tankerülethez tarto-
zó első osztályos gyerekeknek a 
távoktatás keretében az oktatá-
si segédanyagokat prezentáljuk 
a kollégáimmal. Ez azt jelenti, 
hogy a városi televízió stúdió-
jában a napi tananyaghoz tar-
tozó meséket, verseket, dalokat 
– a távoktatást tartó pedagógus 

irányításával – felolvassuk. Ezen 
kívül pedig a színház közössé-
gi oldalaira gyártjuk az online 
tartalmakat. 

– Hogyan tekintesz a követ-
kező időszakra, mit tervezel? 

– Muszáj bizakodóan tekin-
teni a jövőbe. Előbb-utóbb ez 
a helyzet véget ér. Ha a szak-
szervezeti vezető szól belő-
lem, akkor azt mondom, 
hogy talpra kell állí-
tani a gazdaságot, 
amelyben a kultú-
ra segítő erejének 
megkerülhetetlen 
szerepe lesz. Ha a 
színész énem szól, 
akkor pedig azt mon-
dom, hogy a most 
szerzett új tapaszta-
latokat felhasználva 
kell a szakmámat új-
ragondolnom. Ez azt 
jelenti, hogy a most 
– főleg az online tér-
ben – kialakuló új 
művészi nyelv-
nek meg kell ta-
lálni a hiteles 
formáját a 
színpadon.

– A színháznál is változá-
sok léptek életbe. Mit gon-
dolsz, mikortól áll vissza a 
rendes élet? 

– A Pro Kultúrában most arra 
számítunk, hogy nyáron a bar-
langszínház évada már le tud 
menni. Ha esetleg mégsem, az 
megint más helyzetet eredmé-
nyez. Az ősszel induló új Pető-

fi színházas évadot is át 
kellett terveznie az 

igazgató úrnak. Az 
idén elmaradt elő-

adásokkal indítjuk 
jövőre a szezont.

Az idén 15 éves Irie Maffia egy új lemez-
zel ünnepli jubileumát. A zenekar ta-

valy ősszel kicsit elvonult a nyilvánosság 
elől, hiszen Sena és Busa Pista is új csa-
ládtagot üdvözölhetett. De nem ültek 
sokáig a babérjaikon a zenészek, egy új 
anyagon kezdtek dolgozni – ennek az 

előfutára a B-oldal, amelyhez a koronavírus miatt kialakult 
helyzetben otthon forgattak videót. A formáció az újdon-
ságot napjaink egyik legismertebb hazai csapatával, a Fol-
low The Flow-val közösen jegyzi. Hangulatában is tökéle-
tesen ötvöződik a két zenekar stílusa, vagyis a ska/reggae 
keveredik a popzenével, és mindez rapbetétekkel megtold-
va egy egészen különleges egyveleget alkot.

Karanténvideó az Irie Maffiától

Ember Márk: 
Maradj otthon!
Újdonsággal jelentkezett Ember Márk, akinek nevét a 
közönség leginkább A Dal 2020 című televíziós műsor-
ból ismeri. Az előadó az adásban egészen a döntőig me-
netelt, és bár nem sikerült nyernie, de egészen bizto-
san sokak szívébe belopta magát természetes stílusával.
Mint a világon egyre több ismert személy, Ember Márk 
is az otthon maradásra buzdít legújabb dalával. A Van 
Miért! című számhoz egy jópofa videó is készült, amit 
már több tízezren tekintettek meg a videómegosztón 
pár nap alatt. 

RÖVIDEN

Nőkkel szeret dolgozni
– Sokkal jobban szeretem a női rendezőket – jelentet-
te ki Carey Mulligan. A színésznőnek van is tapasztalata 
ezen a téren, mert legújabb filmjének (Ígéretes fiatal nő) 
forgatókönyvírója, rendezője és producere az az Emerald 
Fennell, aki a Megszállottak viadala című sorozat egyik 
alkotójaként került Hollywood élvonalába. 
– Ha olyan forgatókönyvet kapok, amit egy nő írt, és ő is 
rendezi, mindig izgatottan kezdem olvasni, mert tudom, 
hogy jóval több munkát fektetett bele – mondta Mulligan.
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