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Összefogás a soproniakért
Köszönetét fejezte ki dr. Farkas Ciprián valamennyi soproni polgárnak, amiért a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet idején fegyelmezetten betartják a kormány
által meghozott intézkedéseket. A polgármester szólt az
önkéntesekről is, akik lényeges szerepet vállalnak a szolidaritásban, az emberekről való gondoskodásban.
Dr. Farkas Ciprián bejelentette azt is, hogy Sopron önkormányzata is ingyenes utazását biztosít a város közigazgatási területén a helyi közforgalmú közlekedést ellátó járatokon az egészségügyi dolgozóknak.
Az önkéntességhez csatlakoztak a Soproni Szakképzési
Centrum Handler Nándor Szakképző Iskolájának szakoktatói és a nőiszabó-képzést folytató tanulói, akik már
közel ezer egészségügyi maszkot varrtak.
– Az ápolók is felkészültek a betegek fogadására, a szükséges védőeszközök rendelkezésre állnak – nyilatkozta
lapunknak a koronavírus-helyzet kapcsán Farkas Andrea,
a Soproni Gyógyközpont ápolási igazgatója.
A koronavírus-járvány miatt bevezetett intézkedések,
mint például a kijárási korlátozás, a boltok, vendéglátóhelyek nyitva tartásának szigorítása új helyzetet teremtett. Soproni szakembereket kérdeztünk megoldásaikról,
javaslataikról. Felvételünkön az egyik belvárosi étterem
munkatársai, akik a menü házhoz szállítására álltak át.
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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Az alkotás élteti az írónőt
Idén decemberben ünnepli 70.
születésnapját
Rakovszky Zsuzsa
Kossuth-díjas
soproni író, költő,
műfordító. Ebből
az alkalomból
készítettünk vele
interjút.
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

Esküvő
járvány
idején
A koronavírus-járvány mindenki életét felborította, különösen igaz
ez azokra az ifjú párokra, akik a következő hónapokban szeretnének
örök hűséget fogadni egymásnak. A legtöbben most a halasztás
mellett döntenek. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: HAJDÚ LÁSZLÓ
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Karantén: jót is kihozhatunk belőle!

A lehetőségek ideje
Az önkéntes karantén a bezártság érzetét keltheti, szorongáshoz vezethet, de rengeteg előn�nyel is járhat: lassúbb élet, több
idő a családra, több idő önmagunkra. A megváltozott körülmények között is lehet, sőt kell
ápolni a szociális kapcsolatokat,
igaz, másként, mint rendesen.
Hirtelen változott meg legtöbbünk élete a koronavírus-járvány
következtében, az önkéntes karanténban a megszokott ritmusunk alakult át: a mozgásterünk
és a másokkal való érintkezésünk
szorult szűkebb korlátok közé.
Van, aki bezártságként, van, aki
lehetőségként éli meg ezt az időt.
– A bezártság érzete megnöveli a depresszió és a szorongás

előfordulásának valószínűségét,
de fokozatok vannak, nem mindegy, hogy valaki egyedül vagy
családban éli-e meg a karantént
– mondta Ujfaludi Anna pszichológiai tanácsadó. – Fontos megjegyezni: teljesen normális, ha
ebben a helyzetben valaki kellemetlen érzésekkel szembesül.
Felerősödhetnek a krónikus betegségek tünetei, megnőhet az
édesség- és az alkoholfogyasztás, de van megoldás: a hozzáállás megváltoztatása.
Ujfaludi Anna szerint a kapcsolatok nagyon fontosak, sokat
segít most a facebook, az online
órák, a telefon. – Ne gubózzunk
be! – javasolta a szakember.
Folytatás a 4. oldalon.

Forró retró
produkció
Vérpezsdítő retró produkcióval jelentkezett Karsai Zita és
Tölgyesi-Khell
Cynthia. A két
bombázó első saját klipjében Orsi Ha
lemegy a nap, Császár
Előd Megtalállak még és a
Neoton Família Nyár van című feledhetetlen bulihimnuszait gyúrta egyvelegbe.
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Eucharisztikus kongresszus: Soltra E. Tamás nyerte a neves pályázatot

Érme a világkongresszusra

Soltra E. Tamás szobrász- és éremművész alkotói munkája mellett rangos
megmérettetéseken zsűrizik FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Soltra E. Tamás grafikái láthatóak
a Budapesten megtartandó Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
tiszteletére megjelenő tízezer, illetve kétezer forint névértékű pénzérméken. A
soproni szobrász- és éremművész hatodik éve
az „év érméje világversenyen” is zsűrizik.
A tervek szerint fővárosunk ad
otthont idén szeptemberben az
52. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszusnak. A rendező katolikus egyház korábban meghívásos pályázatot hirdetett, arra

kérve a művészeket, hogy tervezzék meg a rendezvényre kibocsájtandó emlékpénzérmék
grafikáját. A felhívást a soproni
szobrász- és éremművész, Soltra E. Tamás nyerte meg.

– Nagy megtiszteltetés volt
számomra, hogy a szervezők az
én munkámat vélték a legjobbnak, azon később csak néhány
kisebb módosítást kellett elvégeznem – mondta lapunknak
Soltra E. Tamás. – Ráadásul ez
volt a tizedik emlékpénzérmém.
A rendezők előzetesen meghatározták, hogy mely elemeknek
kell kötelezően megjelenniük,
emellett ajánlásokat is közzétettek. Ezeket figyelembe véve, illetve a magyar ősmotívumokat
is felhasználva alapjaiban gondoltam újra magamban, hogy
milyen grafikát is készítsek el,

MEGVALÓSULT
RENDEZVÉNYEK

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

A Jereván városrészben a projekt keretében az ünnepi könyvhét és gyermekkönyvhét programot és mesefesztivált, a jereváni gyereknapot, a szabadtéri mozit, valamint a szabadtéri kiállítást, a jereváni néptáncfesztivált, az egészségnapot, valamint a Márton-napot és a nagy sikerű ádventi eseményeket szerveztük és rendeztük meg.
A bánfalvi városrészben bánfalvi retró majálist tartottunk egy családi nap keretében,
megrendeztük a templomos napokat és a bánfalvi barokk ünnepet, a bánfalvi hagyományőrző hétvégét, valamint a gyerekek által kedvelt Márton-napi felvonulást.
Balfon nagy hagyományok nyomát követtük a bor- és babfesztivál, az egészségnap, a szüreti napok és az idősek napja megszervezésével.
A megvalósult rendezvények a kulturális közösségépítés valamennyi szegmensét
lefedték a kulturális projektektől a helyi értékeken és tradíciókon keresztül az aktív szabadidős programokon át a civil társadalom építéséig.
A tematikákat úgy állítottuk össze, hogy a legkisebb korosztálytól az idősebb korosztályig mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb eseményt, hogy a családok együtt tudjanak minőségi, de díjmentes – elsősorban szabadtéri – programokon részt venni.
A hagyományok teremtése, megőrzése és átörökítése egyik fontos célkitűzésünk
minden területen. Az innovatív, újszerű kezdeményezéseket is felkaroltuk és lehetőséget adtuk programjainkon az ilyen tevékenységekre is.
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00502 azonosító számú,
„Jereváni Jeles Napok helyi közösségépítő rendezvénysorozat”

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00504 azonosító számú,
„Sopron Bánfalva közösségépítő rendezvénysorozata”

ügyelve arra, hogy az semmiben
se hasonlítson az elmúlt kongresszus érméjére.
A művész így folytatta: nagy
belső vívódások után az lett a
végeredmény, hogy az előlapon
szerepel a kongresszus missziós
keresztje, a hátlapon pedig a Hősök tere karéjában helyezkedik
el a kisugárzó monstrancia, azaz a szentségmutató.
A Magyar Nemzeti Bank weboldalán megtalálható leírás szerint a tízezer forint névértékű,
ezüst pénzérméből 7500 darab
készül. A kétezer forint névértékű rézérméből pedig 10 000.

Az érmék tovább nem verhetők,
azaz ezekből újabbakat nem bocsát ki az MNB. Soltra E. Tamás
ezen fontos munkája mellett a
korábbi feladatait is ellátja, ellátta. Hatodik éve egyetlen magyar
zsűritagja az egyesült államokbeli év érméje világversenynek.
Ez a megmérettetés idén már
véget ért. A Nemzetközi Éremszövetség seregszemléje azonban még nem, a munkákat már
tavaly ősszel le kellett adni. Magyarország a verseny idei helyszínére, Japánba 60 érmeoldalt küldött ki, ezekből hármat
a soproni művész készített el.

Alapítványi
egyetem
A kormány döntése értelmében idén július elsejétől a Soproni Egyetem is
alapítványi formában működik. Az öt másik érintett
felsőoktatási intézmény
(az Állatorvostudományi
Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a Neumann János Egyetem és a
Széchenyi István Egyetem)
alapítói és fenntartói jogai
a közvetlen állami fenntartás helyett kifejezetten
erre a célra alapított vagyonkezelő alapítványokhoz kerülnek.
Bódis József, az Innovációs
és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért
felelős államtitkára kiemelte: az új finanszírozás előnye a hosszú távú pénzügyi
fenntarthatóságot szem
előtt tartó szemlélet.
A most átalakuló intézmények nem szakadnak el az
államtól, hanem azzal mint
a felsőoktatási szolgáltatásokat megrendelő szereplővel 15–20 éves keretszerződés és 3–5 éves
finanszírozási szerződés
keretében alakítják ki a
kapcsolatukat, amely garanciát jelent a hosszú távú
stabil működésre. A modellváltással együtt járó
hatásoktól az is várható,
hogy növekedni tud az intézmények saját bevételszerző képessége.

A fennmaradás a tét

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. és
konzorciumi partnerei, a Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület, a Bánfalváért Baráti Kör Egyesület, valamint a Balf Alapítvány projektjei révén nagyszabású rendezvénysorozat került
megtartásra az elmúlt időszakban.

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00476 azonosító számú,
„Balfi hagyományőrző fesztiválok”

Soltra E. Tamás az 52. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszusra tervezett érméi

2020. április 8.

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A koronavírus-járvány miatt bevezetett intézkedések,
mint például a kijárási korlátozás, a boltok, vendéglátóhelyek nyitva tartásának
szigorítása új helyzetet teremtett. Szakembereket kérdeztünk megoldásaikról,
javaslataikról.
– A járvány drasztikusan érintette a cukrászdánkat, de egyetlen
napra sem zártunk be – mondta lapunknak Vámosi Zsófi, az
egyik soproni cukrászda vezetője. – Úgy véljük, hosszú hónapokra kell felkészülnünk, így
ehhez alkalmazkodunk. A negatív tényezők hatásaira és a
forgalomcsökkenésre azonban
azonnal tudtunk reagálni: teljes
körű ózonos fertőtlenítéssel, védőruha, fertőtlenítőszerek fokozott használatával, munkarend,
beléptetőrendszer átszervezésével. A korábban már működő
webshopunkat és a kiszállítást
bővítettük. A cukrászda minden
nap reggel nyolc és este hat óra
között nyitva van, de fontos,
hogy ide csak azok léphetnek
be, akik megrendelést adnak le
vagy vesznek át. Számunkra a
legfontosabbak a munkatársaink! Jelenlegi egyetlen célunk,
hogy munkát és ezáltal fizetést
biztosítsunk számukra. Nem a
problémát nézzük, a megoldást,

Egyre több soproni étterem áll át a házhoz
szállításra FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
kiutat keressük: a fennmaradásunk a tét.
Perkovátz Tamás étteremtulajdonos úgy vélte: jelenleg a
legfontosabb a járvány megfékezése. Ugyanakkor – szerinte
– nem lehet elmenni azon tény
mellett, hogy a mostani gazdasági helyzetben szinte teljesen
leállt a vendéglátás; emiatt is
döntöttek úgy, hogy március
15-től bezárnak.
– Felmértük a lehetőségeinket, és arra jutottunk, hogy
kezdetben a napi egy leves és
egy főtételből álló menü házhoz szállítására állunk át, ezt
a napokban egy újabb, B menüvel egészítettük ki – tudatta
Perkovátz Tamás. – Szakember
vezetésével a konyhát és az éttermet is átalakítottuk. A konyhába csak a szakácsszemélyzet
léphet be. A csomagolóhelyre
ők nem mehetnek, csak azon
alkalmazottaink, akik az étel
kiszállítását végzik. Így teljesen elkülönülnek egymástól
az egyes részfolyamatok. Azt is
tudni kell, hogy például a mi

éttermünk is nem napi száz,
hanem három–négyszáz adag
étel előállítására, felszolgálására lett méretezve. Látható,
jelentősen lecsökkent a forgalom, ugyanakkor a közüzemi
díjak nem lettek alacsonyabbak. A kormányzat intézkedései kiválóak, de félő, újabbak bevezetésére lesz szükség.
A járvány előtt huszonkettő
fővel üzemelt a vendéglőnk, a
munkatársaink többsége jelenleg fizetés nélküli szabadságon
van. A hozzánk hasonló méretű
éttermek tulajdonosai néhány
hónapra elegendő tartalékkal
rendelkeznek. Most is azon dolgozunk új megoldásokat keresve, hogy elkerüljük az alkalmazottaink végleges elbocsátását.
Lapunk a témában egy soproni ételfutár-vállalkozást is
megkeresett. Ennek vezetője
arról számolt be, hogy érezhetően visszaestek a megrendelések. Emellett azt is tapasztalják, míg a többség korábban az
ételeket a munkahelyére kérte,
most inkább az otthonába.

2020. április 8.

Városi hírek
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Az ünnepi szertartásokat a papok egyedül végzik templomaikban

Húsvétkor lélekben együtt
BERTHA ÁGNES

A nagycsütörtöki lábmosás, az oltárfosztás, a nagypénteki passió, a
nagyszombati vigília és körmenet
valamint a húsvétvasárnapi ünnepi szentmise – a katolikus hívek az ünnepre készülve végigjárják a szertartásokat. Idén azonban a papok egyedül lesznek a templomokban.
– Új, szokatlan helyzet előtt
állunk a koronavírus-járvány
okozta veszélyhelyzetben, nemcsak mi, papok, családjaink és az
egész társadalom: ilyen utoljára a nagy járványok és a háború alatt lehetett – hangsúlyozta Horváth Imre városplébános.
– A karantén az életet szolgálja,
a nehézségekből kapaszkodókat,
kiutakat kell találnunk – szülőknek, tanároknak, papoknak.
A katolikus egyházi szertartások március 22-e óta Sopronban is zárt ajtók mögött zajlanak.
A papok ugyanúgy minden nap
elmondják a szentmiséket a felvett szándékokra, imádkoznak a
hívekért, a betegekért, a családokért, a Szentlélek-templomban
pedig naponként szentségi áldást adnak a városra és minden
lakójára. A gyónás hagyományos
formája nem valósulhat meg az
ünnep előtt, mivel az személyes
kapcsolatot igényel. – A bűnbánatot azonban bármikor felindíthatjuk magunkban, vágyunk a
Jézussal való találkozásra, kérjük, hogy irányítsa életünket
tetteinken, szívünkön keresztül! – mondta a városplébános.
A nagyheti és húsvéti szertartásokat minden pap a saját

plébániatemplomában végzi, a
lábmosást természetesen nem
tartják meg, az Oltáriszentség
is a tabernákulumban marad.
Nagypénteken az igeliturgia, a
kereszthódolat és a passió, valamint a tíz hagyományos könyörgés mellett Ferenc pápa
egy rendkívüli könyörgést vezetett be a járvány idején, amelyben a megbetegedettekért, az
elhunytakért és a szeretteiket
elvesztő testvérekért imádkozik az egyház. Az ételszentelést
sem a templomban végzik, hanem szombaton este vagy vasárnap reggel a családfők mint
a család papjai kérik Isten áldását a húsvéti ételre.
– Nemcsak a templomba járóknak hiányoznak az élő szertartások, nekünk is nagyon hiányoznak a hívek – tette hozzá
Horváth Imre. – De hiszem,
hogy az ünnepek alatt is közel
kerülhetünk egymáshoz lélekben, imádságban, egy telefonhívással, bátorítással. Ne hagyjuk, hogy lehúzzon minket a
válság, imádkozva hordozzuk
egymást, és összekapaszkodva menjünk a feltámadt Krisztus elé, aki maga a húsvéti fény
és remény!

RENDŐRSÉGI SOROZAT

Jól zárják be
az irodákat is!
CZIRÁKI
VIKTÓRIA

Sok munkahely
zárva tart
ezekben a napokban.
Vigyázzon az értékeire, és ürítse ki rendszeresen a postaládát!
A home office, azaz az otthonról végzett munka napjait éljük,
de ez nem mindenkire vonatkozik, például azokra sem, akiknek
mások megkárosítása a „hivatásuk”. – A bűnözők sajnos továbbra is aktívak, és mivel egyre több vállalat dönt amellett a
járványügyi helyzetben, hogy
kiüríti irodaházát, a lakásbetörések helyett most az irodák kerülhetnek a fókuszba – mondta
a Soproni Témának Babelláné

›

Lukács Katalin, a Soproni Rendőrkapitányság őrnagya, kiemelt
bűnmegelőzési főelőadó. – Érdemes tehát az otthonunk védelméhez hasonló biztonsági
óvintézkedéseket tennünk. Talán mondani sem kell, hogy az
üresen maradó műhelyt, irodát,
szépségszalont zárjuk be, jó, ha
van az ajtón biztonsági zár vagy
plusz lakat. Az itt tárolt mozdítható értékeinket vigyük haza,
műszaki cikket, pénzt se tároljunk a használaton kívüli helyiségben! Szerencsés, ha van időzített vagy mozgásérzékelővel
ellátott lámpa.
A főelőadó arra is felhívta a
figyelmet, hogy ha nem előírás, ne tegyünk ki „zárva” táblát az irodára, mert ezzel olyanok figyelmét is felhívhatjuk a
tényre, akikét nem szeretnénk.
A postaládát pedig rendszeresen ürítsük ki!

RÖVIDEN

Hasznos tanácsok a tervezethez
Az szja-bevallási tervezet már két hete elérhető a webes
felületen. A tervezetet érdemes átnézni, összehasonlítani a kifizetőktől kapott igazolásokkal, és szükség esetén
módosítani, majd beküldeni. A jóvá nem hagyott tervezet május 20-át követően automatikusan bevallássá válik.

A katolikus egyházi szertartások március 22-e óta Sopronban is zárt ajtók mögött zajlanak. A papok
ugyanúgy minden nap elmondják a szentmiséket, imádkoznak a hívekért, a betegekért, a családokért.
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Ünnepi istentiszteletek
az otthonokban
A Sopron TV–SopronMédia a
húsvéti időszakban élőben közvetíti a katolikus, evangélikus és
református istentiszteleteket.
Így is támogatja a hívőket abban, hogy a veszélyhelyzet idején is részt vehessenek a fontos
szakrális alkalmakon.
A közvetítéseket valamennyi
Sopronban működő keresztény

felekezet képviselője örömmel
támogatta a cél érdekében.
A közvetítések programja:
– Április 10., nagypéntek: 10
órától élőben közvetítik az evangélikus istentiszteletet, amely
során Pelikán András lelkész
hirdet igét.
– Április 10., nagypéntek: 14
órától megtekinthetik a református istentiszteletet, amelyen igét hirdet Vladár Gábor a

soproni református templomból, az úrvacsorai liturgiát vezeti Filotás Julianna lelkész.
– Április 11., nagyszombat: 20
órától élőben közvetítik a feltámadási szentmisét a Szentlélek-templomból, ezt Horváth
Imre városplébános Sopron
papságának közreműködésével celebrálja.
– Április 12., húsvétvasárnap:
10 órától követhetik nyomon

a húsvéti szentmisét, amelyet
Horváth Imre városplébános
tart a Szentlélek-templomból.
A Sopron TV adását UPC előfizetés esetén az 501-es csatornán
érhetik el, a Telekom IPTV szolgáltatónál a 203-as számon látható a műsor. A szentmise közvetítéseket nyomon követhetik
a www.sopronmedia.hu weboldalon, vagy a SopronMédia
YouTube-csatornáján.

Esküvő járvány idején
KÖVES ANDREA

A koronavírus-járvány mindenki életét felborította, különösen igaz ez azokra
az ifjú párokra, akik
a következő hónapokban szeretnének
örök hűséget fogadni
egymásnak.
– Esküdni továbbra is szabad,
pénteken, hivatali munkaidőben tartott házasságkötéseken
a házasulandók és tanúik vehetnek részt, a pénteken, munkaidőn túl és szombati napon
megrendezett házasságkötésen
a házasulandók, tanúik és szüleik, együttesen maximum 8 fő
– hangsúlyozta Wirth Éva anyakönyvvezető. – A párok többsége már hónapokkal ezelőtt
lefoglalta a tavaszi, nyári időpontját, jelenleg az esküvők egy
részét halasztották későbbre a
házasulandók, pontos számot
nem tudok mondani, hiszen ez
napról napra változik.
Ugyanezt tapasztalja Lerch
Fülöp Eszter ceremóniamester
és szertartásvezető is: – A jegyespároknak különösen nehéz
a jelenlegi helyzet a világjárvány
miatt, mert nemcsak a bezártsággal kell megküzdeniük vagy
épp a munkájuk elvesztésével,

Molnár Dóra és Csigó Zsolt júliusra tervezte, de októberre halasztotta
az esküvőjét
hanem sokuknak egy régóta
dédelgetett álmuk nem valósulhat meg, vagy nem éppen
úgy, ahogy tervezték. A tapasztalatom viszont az, hogy a párok
nem lemondják az elképzelt esküvőt, hanem inkább átszervezik egy későbbi dátumra, mert
a legfontosabb mégiscsak az,
hogy összeköthessék az életüket, és ezért képesek kompromisszumokat kötni.
A Sopronban élő Molnár
Dóra és Csigó Zsolt júliusra

tervezte az esküvőjét. Április
elejéig nem választottak későbbi időpontot, bíztak abban, hogy akkor már megtarthatják a hetven főre tervezett
lagzijukat, ám a napokban eldöntötték: októberben lesz a
nagy napjuk.
– A hetedik évfordulónkon
kérte meg a kezemet Zsolti
– idézte fel a lánykérés pillanatait Dóri. – Középiskolás szerelem a miénk: 2012 januárjában
ismertük meg egymást egy fáys

iskolabálban, azóta fogjuk egymás kezét. Nagyon vártuk ezt a
napot, de elfogadjuk, ha nem
a tervezett júliusi időpontban
lesz majd a házasságkötésünk
napja. – Addig is sokat vagyunk
együtt – tette hozzá az ifjú vőlegény. – Egy éve már szerencsére együtt élünk, így a mostani összezártságban egymásba
kapaszkodhatunk. Hamar letelik ez a fél év, és biztos vagyok
abban: szép lesz az októberi
esküvőnk is.

4

Városi hírek

www.sopronitema.hu

2020. április 8.

Ujfaludi Anna: Fontos a napirend, legyen benne mozgás, levegőzés, tanulás, munka!

Karantén: a lehetőségek ideje?
BENKE ÉVA

Folytatás az 1. oldalról.
előjönnek a máskor rejtve mara– Ez a szituáció összehozza az dó, akár gyerekkori beidegződéembereket, hiszen mindnyájan sek, melyeket, ha észreveszünk,
ugyanabban a csónakban eve- tudatosítunk, el tudunk hagyni
zünk – folytatta Ujfaludi Anna. azáltal, hogy kívülről nézünk rá– Fontos a napirend, legyen ben- juk, ezáltal magunkra.
ne mozgás, levegőzés, tanulás
Ujfaludi Anna úgy látja, az ös�vagy munka, hobbi, kapcsolatok szezártság miatt a családokban,
tartása; miért ne lehetne online kapcsolatokban kiéleződhetnek
beszélgetni vagy videópartit olyan dolgok is, melyek eddig a
tartani? Hasznos konkrét fel- szőnyeg alatt voltak. – Két út van
adatokat megfogalmazni: mit ilyenkor – mondta. – Az egyik, a
határoznék el erre az időre, pél- jobb, hogy a nehézségek az ös�dául elvégezni egy online kur- szetartozást erősítik, az „egy csazust, rendbe tenni ezt vagy azt, pat vagyunk” érzését, azt, hogy
dolgozni elhanyagolt projekte- együtt ezt is megoldjuk. A máken. Remek alkalom arra, hogy sik sem kifejezetten rossz, de
elkezdjünk egy otthoni meditá- nehezebb: előfordul, hogy előciógyakorlást. Fordítsuk öröm- jönnek olyan mély problémák,
tevékenységekre ezt az időt!
melyeket eddig nem tudtunk
Ha valaki úgy érzi, kezd be- vagy nem akartunk észrevengubózni, forduljon mások felé, ni. A tartós összezártságban felha kell, erőszakkal vegye rá ma- nyílik a szemünk. Végső soron
gát a másokkal való törődésre, ez nem rossz, csak lehet, hogy
kommunikációra! A szakember fájdalmas felismerés. Az igazszerint érdemes minimalizálni ság az, hogy még egy teljesen
a tévé előtt töltött időt, és ha jól funkcionáló pár esetében is
van idős szomszédunk, ismerő- nehéz lehet ez a helyzet, ember
sünk, segítsünk neki! – Nagyon legyen a talpán, ahol nem lesz
felemelő érzés ebben a helyzet- veszekedés pár hét után. Fontos,
ben segíteni, nekünk is jólesik hogy el tudjunk szeparálódni!
majd, ha bevásárolunk, vagy az A napi egészségügyi séta megebédből viszünk át, ha napon- engedett, és ennek pozitív hata telefonon beszélgetünk idős tása nemcsak a testre terjed ki,
rokonainkkal, de lehet videó- a mentális egészségünket is secsetelni is, gyegít megőrizni, ha
rekeinket odaülnaponta egy-két
tetve, hiszen ez „Nagyon felemelő
alkalommal kibearanyozza a érzés ebben
megyünk az ernapjukat.
dőbe, a szabada helyzetben
– Mindannyi- segíteni.”
ba. Az egy hamis
unkban fokozóidilli kép, hogy
UJFALUDI ANNA mindig mindent
dik a feszültség
– tette hozzá a
együtt kell csinálpszichológus. – Érzékenyebbek nunk a párunkkal. A napi levevagyunk, de nemcsak mi, a pá- gőzést például tudatosan töltrunk is. A bezártság teljesen nor- sük külön, teret, szabadságot
mális folyománya egyfajta be- hagyva egymásnak! – ajánlotta
szűkülés, ahhoz hasonló, mint a szakember.
amit szülés után a kismamák
Előfordul, hogy egy bántalélnek meg. Hajlamos ilyenkor mazó kapcsolatban élő ember
mindenki zsigerből reagálni, az összezártság idején még

Szakácsi János fiával, Lackóval önként vállalta a karantént – míg felesége dolgozik, addig a fiúk hasznosan
töltik az időt, tanulnak, főznek, kertészkednek FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
kiszolgáltatottabb lesz a bántalmazójának. – A segítő szervezetek, mint például a NANE
(Nők a Nőkért Együtt az Erőszak
Ellen Egyesület) vagy a Patent
Egyesület megerősített telefonos szolgálatot tart fenn. Aki
ilyen helyzetben van, kérjen segítséget telefonon és amint lehet, személyesen is! Ígérje meg
magának, hogy lépni, cselekedni fog! Nagyon fontos a konkrét tettek, lépések megfogalmazása. Ugyanennyire lényeges a
környezet ébersége is: ha csak
a legkisebb gyanú is felmerül
bennünk, hogy egy ismerősünk, barátunk ilyen helyzetben van, kérdezzük meg, hívjuk
fel, beszélgessünk vele, tanács
és kritika nélkül hallgassuk
meg! Gyakran nagyon nehéz a
bántalmazásról beszélnie az áldozatnak. Figyeljünk egymásra,

legyünk ott egymás számára!
– tanácsolta a pszichológus.
A járvány és a karantén a gyerekekre is hatással van, átveszik,
megérzik a felnőttek feszültségét, de sajátjuk is van. – A saját
gyermekeimen és a baráti társaságunkban is észrevettem, hogy
különösen az óvodás korú gyerekeket viseli meg ez a helyzet.
Szomorúak, hiányolják a barátaikat, a megszokott napirendjüket. Fontos, hogy tudjon erről
a szülő, hogy tudja, ez a gyerekeknek is ugyanannyira nehéz.
Ha látszólag ok nélküli dühkitörést vagy sírást tapasztalunk, tudjuk, mi állhat a háttérben. – Vérmérséklettől függ,
melyik gyerek hogyan reagál,
gyakran nem beszélnek arról,
mit éreznek. Kérdezzük meg,
mi bántja, beszélgessünk vele,
segítsünk megfogalmazni az

GYAKORLATOK A MENTÁLIS EGÉSZSÉG FENNTARTÁSÁHOZ:
Negatív gondolatok elengedése
Figyeljük meg, mennyire vagyunk hajlamosak negatív gondolatokhoz ragaszkodni, azokon rugózni! Ezek vagy
a múlthoz vagy a jövőhöz kötnek, az elengedésükhöz segíthet, ha a jelen pillanatban maradunk. Erre van egy jó vizualizációs gyakorlat: álljunk az ablakba, és
kezdjük el figyelni az autókat! Én a házban vagyok, az elhaladó autók jelképezik a negatív gondolatokat. Ahogy az

autók jönnek, áthaladnak a figyelmünk
terén, majd eltűnnek, engedjük el a zavaró gondolatokat is azáltal, hogy egyszerűen nem figyelünk rájuk!
Érzéseink tudatosítása
Ha tudatosítom, mit érzek, attól már megnyugszom. A tudatosítás, megnevezés távolságot teremt az érzelmeim és köztem,
lesz rálátásom, és akár el is tudom fogadni
őket. Nincsenek jó vagy rossz, csak kellemes és kellemetlen érzések. Ha felbukkan

›

érzéseit! Nagyon jó, ha a jelen
helyzet megbeszélése után pozitív jövőképet rajzolunk, azt

tervezzük, milyen jó lesz, mit
fogunk csinálni, ha ez az egész
véget ér.

Ujfaludi Anna pszichológiai tanácsadó
egy kellemetlen érzés, elsőként megfigyelem a testemben, majd megoldást keresek rá. Elkülönítem, mi az, amit tudok,
és mi az, amit nem tudok befolyásolni,
amit nem tudok, azt elengedem, amit tudok, azt hozom a figyelem középpontjába, hisz ezzel máris visszanyerem az irányítást az életem, a sorsom felett, nem
maradok áldozat. Mindig a cselekvés oldaláról közelítsük meg az adott helyzetet: mit tehetek én, és azt tegyem is meg!

NÉVJEGY: Ujfaludi Anna pszichológiai tanácsadó, mindfulness specialista, négy gyermek édesanyja. Tanulmányait külföldön, az Australian College of Applied Psychology Intézetben, Sydneyben végezte, éveken át külföldön dolgozott,
jelenleg gyermekvédelemmel foglalkozik, és soproni magánrendelésén segíti a hozzá fordulókat. Munkájában sokféle
módszert alkalmaz, kedvence a mindfulness, amely meditációra és feladatokra támaszkodva, a tudatosságra és a gondolataink, érzéseink megfigyelésére és elfogadására tanít minket.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT

Hogyan változtatta meg az életét a terjedő koronavírus-járvány?
CZÉMÁN-NAGY ENIKŐ:
Vállalkozóként dolgozom mint gyógypedagógus, tréner. Ezt a tevékenységet teljesen szüneteltetem, így a cégemet is, azaz a bevételem megszűnt. Ennek ellenére segítek annak,
aki igényli az otthoni fejlesztést. Itthon tanulok a két elsős gyerekemmel, akiknek a zseniális tanító nénije mindenben segít. A harmadik
gyerkőc óvodás, őt is napközben a nagyokkal
közösen én foglalkoztatom. A férjem a munkáját otthonunkban is elvégezheti, ilyen szempontból szerencsések vagyunk. Az is fontos,
hogy mi meg tudjuk oldani a gyermekeink tanítását, és sokat lehetünk együtt.

FARAGÓNÉ HORVÁTH
KATALIN:
Betartjuk a karanténra vonatkozó szabályokat, csak a legszükségesebb esetben, hetente egyszer mozdulunk ki.
Ilyenkor a nagyszülőknek is
bevásárolunk. Sokkal tudatosabban, átgondoltabban szervezzük a napjainkat. A legnehezebb a bezártság, a három
gyerek mozgásigénye nagy, de
szerencsére a saját kertünkbe
ki tudunk menni.

NYIKOS TAMÁS:
Mi még a komolyabb változások
előtt állunk. A munkahelyen, bár
bevezettünk pár óvintézkedést,
változatlanul dolgozunk. A magánéletben próbáljuk tartani a távolságot mindenkitől, még a közvetlen
hozzátartozóktól is. A közös futások elmaradása fájó pont, de a tavaszi erdő azért sok mindenért kárpótol. A környezetemben mindenki
próbál felelősségteljesen viselkedni,
nem is magunk, inkább az idősebbek védelmében.

TÁNCSICS SZABOLCSNÉ:
Gyökeresen megváltozott az életünk a koronavírus miatt. Napirendet írtunk a gyerekeknek, hogy a távoktatásra zökkenőmentesen át tudjanak állni. Szigorúan betartjuk a kijárási korlátozást, boltba másfél hetente megyek, nekem ez nem nehéz,
hiszen eddig is megterveztem a heti menüt. A napjainkat tartalmasan töltjük, van benne játék, közös zenélés, jókedvű beszélgetés, néha vita, mert ez a bezártság nem mindig könnyű.
Sajnos dolgozni most nem tudok, de amíg a gyerekek tanulnak, én is új ismereteket szerzek. Ami nagyon nehéz, hogy
a férjemmel napi szinten csak videóbeszélgetésben „találkozunk”. Az embernek most van ideje átértékelni és tervezni. És
ha vége lesz a járványnak, biztosan magyarországi szállodába
megyünk kikapcsolódni!
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Védekezés, gazdaságélénkítés
Tíz év megfeszített munkáját fenyegeti a koronavírus-járvány – mondotta Orbán Viktor miniszterelnök hétfői tájékoztatóján, amelyen öt új programot jelentett be.
Megtudtuk, az idei költségvetési hiány 2,7 százalék lesz, és
a nyugdíjasokat is segítik, ugyanis egy havi ellátást négy
évre elosztva kapnak meg. A miniszterelnök kijelentette:
a cél, hogy ahány munkahelyet a vírus tönkretesz, mi an�nyi munkahelyet hozzunk létre. A gazdaságvédelmi akcióterv három ütemben valósul meg. Az első volt a bankhitelek felfüggesztése és a katásoknak való segítés – emelte
ki a kormányfő.
A második ütem hétfőn indult, 5 programmal. Az első program a munkahelymegőrzés. Rövidített munkavégzés esetén a kormány átvállalja a munkaadóktól a bérköltségek
egy részét. A második program a munkahelyteremtés. Ebben beruházásokat támogatnak mindösszesen mintegy 450
milliárd forint értékben.
A harmadik programban olyan kiemelt, nemzetgazdasági ágazatok szerepelnek, amelyeket újra kell most indítani.
Ilyen például a turizmus, az egészségipar, az élelmiszeripar,
a mezőgazdaság, az építőipar, a logisztika, a közlekedés, a
film és a kreatív ipar.
A negyedik program a vállalatok finanszírozása. Kamatés garanciatámogatott hiteleket biztosítanak magyar vállalkozásoknak, mindösszesen több mint 2000 milliárd forint értékben.

Az ötödik program a Család és Nyugdíjas Védelem Program. Ebből talán a legfontosabb, hogy visszaépítik a 13. havi
nyugdíjat, négy részletben valósul meg. 2021 februárjában
a januári nyugdíjon felül a nyugdíjasok egy heti nyugdíjat
fognak kapni, és ez történik majd 2022-ben, 2023-ban és
2024-ben is. Orbán Viktor hangsúlyozta, a három gazdaságvédelmi program összesen 18–22 százaléka lesz
a GDP-nek, beleértve ebbe a jegybank támogatását is.
Az már a múlt héten kiderült, hogy a járvány elleni védekezési alapba 663 milliárd forintot biztosítanak. Ide kell befizetni az idei (állami) párttámogatások 50 százalékát (1,2
milliárd forint), a multinacionális láncokat terhelő kereskedelmi adót (36 milliárd forint), a pénzügyi szektor hozzájárulását (55 milliárd forint), valamint az önkormányzatokhoz
befolyó gépjárműadót (34 milliárd forint). A kormány gazdaságélénkítésre elvon és átcsoportosít a minisztériumoktól összesen 922 milliárd forintot, amely összeg a gazdaság
védelmére és újraindítására létrehozott alapban áll rendelkezésre. Ez egészül ki a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 423
milliárd forintjával, így összesen 1345 milliárd forint áll rendelkezésre a gazdaság motorjának beindítására a járvány
elmúltával. Orbán Viktor miniszterelnök a múlt héten jelentette be, hogy az egészségügyi dolgozók 500 ezer forintos plusz juttatásban részesülnek. Április hatodikától
pedig az egész országban ingyenes a parkolás, hogy így is
csökkentsék a személyes találkozások számát.

Ápolók frontvonalban
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az ápolók is felkészültek a betegek fogadására, a szükséges védőeszközök rendelkezésre állnak – nyilatkozta lapunknak a koronavírus-helyzet kapcsán Farkas Andrea. A Soproni Gyógyközpont ápolási
igazgatója köszöni a város lakóinak hozzáállását, türelemmel és megértéssel viselik az előszűrést, betartják az utasításokat.
– A koronavírus megjelenésétől
folyamatosan készülünk a betegek ellátására – kezdte Farkas
Andrea. – Első lépésben rendkívüli főnővéri értekezletek keretében ismertettük az infekciókontroll óvó-védő szabályait,
gyakoroltuk a védőeszközök
használatát. Lefektettük az alapelveket, melyeket folyamatosan
felülvizsgálunk a központi protokollok szerint.
A soproni kórházban három
szinten történik az ellátás. Az első az előszűrés (ezt a szakdolgozók végzik a kiadott eljárásrend
szerint), ami azt jelenti, hogy
minden kórházba belépő embernek ellenőrzik a testhőmérsékletét, és megkérdezik, hogy

van-e légúti panasza. Akiket kiszűrnek, tehát a gyanús vagy valószínűsített betegek az SBO erre kijelölt részlegére kerülnek.
A második szint az SBO, ahol
egyrészt a gyanús betegtől mintát vesznek, másrészt eldöntik a
beteg sorsát, hazamehet-e, vagy
a kijelölt ellátási helyre kerül.
– A harmadik szint a fekvőbeteg-ellátás – folytatta Farkas
Andrea. – A súlyos betegek az
intenzív osztályra, a lélegeztetést nem igénylők a IV. épület
két szintjére kerülnek. A fertőzött betegek számára külön
műtő, speciális védőeszközökkel áll rendelkezésre, de felkészültek a diagnosztikai területen dolgozók is. Közel egy hetet

vett igénybe a különböző szintű
ellátások kialakítása, osztályok
átköltöztetése, a személyi és
tárgyi feltételek megteremtése.
A szükséges védőeszközök minden szinten rendelkezésre állnak, a pótlás folyamatos. Nagy
öröm volt számomra, hogy az
ápolók önként vállalták a fertőzött betegek ellátását. Hat,
részben diplomás, részben felsőfokú végzettségű ápoló jelentkezett az intenzív osztályra, ahol napok óta gyakorolnak.
A 90 ágyas fekvőbetegrészlegre
szintén önként jelentkeztek az
ápolók, kialakították a betegek
fogadásához szükséges ápolási
környezetet, és ők is gyakorolják a védőeszközök használatát,

az intenzív betegellátást. Bővítettük a sürgősségi betegellátó
osztály létszámát is. Azt gondolom, ápolás tekintetében felkészültünk a betegek fogadására.
– Nagyon köszönjük a város
lakóinak hozzáállását – tette
hozzá Farkas Andrea. – Türelemmel és megértéssel viselik
az előszűrést, betartják az utasításokat. Sok segítséget és támogatást kapunk civil szervezetektől, magánszemélyektől.
Kaptunk egy mosó–szárító gépet, a betegeknek érkezett ruha, papucs, törölköző, nagyobb
mennyiségű folyékony fertőtlenítős szappan, számtalan kedélyjavító élelmiszer a kávétól
a csokoládén és süteményen
át az alkoholmentes italig. Számunkra nagyon megható a taps
és az a sok-sok üzenet, amivel
kifejezik az emberek hálájukat,
együttérzésüket. Remélem, ebben a nehéz időben szakmailag
felkészülten, magas színvonalú
ápolással tudjuk meghálálni a
lakosság elismerését.
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A juhászkutyák
okossága
Horváth Ferenc jegyzete
Ezekben a borús, vészterhes hetekben (hónapokban?) olyan emberi értékek csillannak fel, amelyek megerősítenek bennünket, hogy a legnagyobb bajban sem vagyunk egyedül,
hogy van kire számítani. Különösen fontos ez az idős,
magányos és beteg embertársaink életében, hiszen
ők többszörösen is kiszolgáltatottak. Az ő számukra
minden segítő lépés szó szerint az életet jelentheti.
Ezért is megindító, ahogy a társadalom kiállt értük
a hivatalos intézkedésektől kezdve a különböző felajánlásokon át az ön„Mi, magyarok már
kéntes segítőkig. Valóban egy egész ország
számtalanszor megmutattuk, hogy igenis fogott össze, hogy
képesek vagyunk felül megóvjuk a szépkorúakat a fertőzéstől. Így
emelkedni vélt vagy
valós sérelmeinken és van ez városunkban is.
Az önkormányzat önösszefogni egy közös
kéntesek bevonásával
ügy érdekében.”
segíti a 70 éven felülieket, azokat, akiknek nincs a közelben hozzátartozójuk, illetve, ha vállalják, hogy otthon tartózkodnak.
Bevásárolnak, ügyeket intéznek, ha kell, és igény szerint az ebédet is kiszállítják nekik. S ha már szóba került a város. Az eddigi helyi intézkedések – amelyek
összhangban vannak az operatív törzs ajánlásaival,
de kiegészültek egyedi megoldásokkal is – részben
azt a célt szolgálják, hogy csökkentsék a vírus terjedését, részben pedig, hogy – ha korlátozott lehetőségek között is, de – biztosítsák a normális életet.
Hadd tegyem hozzá: amíg ez egyáltalán lehetséges,
mert eddig ugyan országos szinten sikerült lelassítani
a fertőzés terjedését, de nem kizárt, hogy mire e sorok megjelennek, a járvány már a tömeges szakaszba ér, s akkor valószínűleg még szigorúbb intézkedések jöhetnek. Megnyugtató – de talán nem is ez
a jó szó –, hogy a Soproni Gyógyközpont felkészült
a rendkívüli helyzetre. Csak remélni lehet, hogy nem
lesz szükség az orvosok és ápolók emberfeletti munkájára. De ne feledkezzünk meg például a bolti eladókról, gyógyszerészekről, rendőrökről, katonákról,
fuvarozókról, vagy a sajtó munkatársairól sem, akik
éppúgy végzik nélkülözhetetlen munkájukat, mintha mi sem történt volna. Mi, magyarok már számtalanszor megmutattuk, hogy igenis képesek vagyunk
felülemelkedni vélt vagy valós sérelmeinken és ös�szefogni egy közös ügy érdekében. Emlékszem, Bálint Lajos, a Gyulafehérvári Főegyházmegye első érseke még a kilencvenes éves elején egy futásfalvi (itt
volt pályafutása kezdetén plébános) beszélgetésünkkor mondotta, hogy a „juhászkutyák marakodnak, de
ha jön a közös ellenség, akkor összefognak”. Az azóta elhunyt főpap természetesen az akkori és az ottani (erdélyi) helyzetre utalva fejtette ki gondolatait,
de örök érvényű igazságot fogalmazott meg. Nos,
igen, mi képesek vagyunk az összefogásra ebben a
helyzetben is. Szó szerint szívmelengető, hogy egymást bíztatjuk, ahogy az emberek kifejezik köszönetüket az értük küzdőknek. Akár az erkélyeken tapsolva, szívecskéket ragasztva az ablakokra, vagy ismert
slágereket átírva és közösen énekelve, vagy óvó és
féltő videóüzeneteket küldve, így is szimbolizálva,
hogy együtt, egymásért vagyunk. Mert ebben a küzdelemben egyénenként nincs más esélyünk, mint az
önfegyelem, és hogy egymásba kapaszkodhatunk.

Fegyelmezettek
Sopronért emlékérmes mentőtiszt
a soproniak

Sopronban a hűség napján adják át a város
legrangosabb kitüntetéseit. 2019-ben a Sopronért Emlékérmet többek között Lükő Péternek ítélték oda.
A Sopronért Emlékérem azoknak a soproni magánszemélyeknek, illetve közösségeknek
adományozható, akik jelentős
mértékben hozzájárultak Sopron város jó hírnevének terjesztéséhez, rangjának, vonzerejének emeléséhez, a város
érdekeinek előmozdításához.
A betegellátásban végzett elhivatott munkájáért, a mentés

színvonalának emelése érdekében kifejtett kimagasló teljesítményének elismeréseként
Sopronért Emlékéremben részesült Lükő Péter mentőtiszt,
az Együtt az Életért, Sopronért
Mentőalapítvány kuratóriumának titkára.
A Sopronért emlékérmesek
bemutatását következő lapszámainkban folytatjuk.

Lükő Péter FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Köszönetét fejezte ki dr. Farkas Ciprián valamennyi soproni polgárnak, amiért a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet idején fegyelmezetten betartják a kormány
által meghozott intézkedéseket. A polgármester szólt
az önkéntesekről is, akik lényeges szerepet vállalnak az
emberekről való gondoskodásban. – A soproni önkormányzat által elindított program keretében jelenleg több
mint 500 idős mindennapi ellátásáról gondoskodunk annak érdekében, hogy az otthon tartózkodásukkal elősegítsük az egészségük megőrzését. Jelenleg több mint
100 önkéntes és számos civil szerveződés segíti az önkormányzat munkáját. Polgármesterként ezúton is arra
bíztatok mindenkit, hogy folytassa társadalmi szerepvállalását! A jelentkezéseket a (99) 515–210-es számon,
vagy az onkentes@sopron-ph.hu e-mail-címen várjuk.
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A kilátók városa: a Károly-magaslati kőépítményt 1936. június 14-én avatták fel

Sopron, ahogy a magasból látszik

A kilátóból csodálatos panoráma nyílik Sopronra, a Fertő tóra, továbbá a Rax és a Schneeberg hófödte
csúcsaira. Tiszta időben a pozsonyi várban és a pannonhalmi apátságban is gyönyörködhetünk.
FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Folytatjuk a soproni kilátókat bemutató sorozatunkat, ezúttal a Károly-kilátó következik. A
Soproni Parkerdő centruma és leglátogatottabb helye, s ma már a Tűztorony mellett a város második jelképe a Károly-kilátó.
Az első faépítésű kilátótornyot
Romwalter Károly – nyomdász
és lapkiadó, az 1869-ben alapított Városszépítő Egyesület
választmányi tagja, lelkes városszépítő és turista – 1876ban saját költségén építtette
a 398 méter magas Váris-hegyen. A kilátót elkészülte után
a Városszépítő Egyesületnek

adományozta. Tiszteletére a
Váris-hegyet átkeresztelték Károly-magaslatnak. Az időjárás
viszontagságainak kitett, fából készült torony állaga nagyon gyorsan leromlott. Mivel
a javítás túl drága lett volna,
dr. Printz Ferencnek, a Városszépítő Egyesület elnökének, a város polgármester-helyettesének

javaslatára 1896-ban pályázatot
hirdettek egy új, „a hely méltóságának megfelelő” kilátó terveinek elkészítésére, melyet kőből
akartak megépíteni. A torony
felavatását a király születésnapjára időzítették, és Királytoronynak keresztelték volna
el. Ám az elgondolás nem valósulhatott meg a Sopron gazdasági életét alapjában megrázó
Építőbank bukása miatt. A felajánlott összegek nem folytak
be, így az építkezés elmaradt.
A kilátó helyreállítását azonban
a város polgárai olyannyira sürgetették, hogy a Városszépítő
Egyesület 1902-ben megépíttetett egy fakilátót. A kőkilátó

terve azonban nem került le a
napirendről. Az 1930-as években a Városszépítő Egyesület
elnökének, Heimler Károlynak
köszönhetően sikerült a szükséges pénzt előteremteni a kilátó
megépítéséhez. Az új pályázatot
1933-ban – ötven pályázó közül
– Winkler Oszkár építőmérnök
nyerte el. A kivitelező Füredi
Oszkár volt. A tornyot ünnepélyesen 1936. június 14-én avatták
fel. A létesítmény teljes magassága 20,6 méter. A kilátó 1945
után a város önkormányzatához
került és sok hányattatás után
csak 1996-ban adták azt vissza a
Soproni Városszépítő Egyesületnek. A tulajdonos egyesület az

Kiskertek reneszánsza

A városokban is egyre népszerűbb az önfenntartó gazdálkodás, a növénytermesztés mellett többen
tartanak tyúkokat is
BENKE ÉVA

Ha kert, akkor falu – gondolnánk, pedig nem.
Egyre több városlakó kezd önfenntartó gazdálkodásba kicsiben: balkonokon vagy kisebb
zöld területeken, többnyire sikerrel. A kezdeti
próbálkozásból később életforma is lehet.
Van, aki tudatosan vág bele, van,
aki „véletlenül”, lassan válik balkonkertésszé, vagy önmagát és
a családját friss zöldséggel, gyümölccsel ellátó kisgazdálkodóvá. Holló-Imrik Erika nyolc éve
kezdett el tíz négyzetméteren
gazdálkodni. – Mindig is szerettem volna saját kertet – mesélte.

– Nyolc éve, amikor Brennbergbe költöztük, egy álom vált valóra: saját birodalom, amit kedvemre kertelhetek. Kezdetben
csak egy kicsi fűszerkertem volt,
salátával, sóskával, rukkolával és
egy-két tő paradicsommal. Aztán jött a málnás, mint kiderült,
nálunk a málna nagyon szereti a

helyét. Abból van a legtöbb, meg
az egyéb bogyósokból: ribizliből, szederből. Ezekkel mindig
megtelik a fagyasztó, és lekvárt
is tudok főzni belőlük.
A kétgyermekes anyuka
egyébként formatervező művész, ahogy mondja: apránként
rakódtak rá az ismeretek, többnyire tapasztalatból. – Mielőtt
bármibe belekezdek, utánaolvasok, de leginkább megyek a saját
fejem után, próbálgatok, és örülök a meglepetéseknek.
Erika azt ajánlja, fűszernövényekkel jó kezdeni, aztán jöhet
a paradicsom, és ahol kevés a
fény, levélzöldségekkel érdemes

próbálkozni: mángold, rukkola,
új-zélandi futóspenót, sóska.
– Bár nem kertészkedés, de
mint önellátó életforma, rá lehet állni a kenyérsütésre, a sajt,
joghurt, túró házi előállítására
– tette hozzá Erika. – A tyúktartást is nagy szeretettel ajánlom!
Két éve kezdtük, és a sok munka mellett nagyon sok öröm is.
Nem vagyunk tipikus tyúktartók, levágás helyett elcserélgetem a kakasokat mindenfélére. Nekünk az életünk része a
gazdálkodás, nekem kikapcsolódás, feltöltődés, szerintem
a gyerekeimnek is. Életforma
leginkább.

A Károly-kilátó 20,6 méter magas

elhanyagolt épületet a Soproni
Parkerdőt gondozó Tanulmányi
Erdőgazdaság kezelésébe adta, s
azóta is folyamatosan karbantartja a patinás épületet.
A kilátó kétszintes tetőteraszáról csodálatos panoráma nyílik Sopronra, a Fertő
tóra, továbbá a Rax és a Schnee
berg hófödte csúcsaira. Tiszta

›

időben a pozsonyi várban és
a pannonhalmi apátságban
gyönyörködhetünk.
Forrás: A Soproni kilátók című kiadvány, amely a városi szabadidősport szövetség
természetjárói, illetve a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.
közös gondozásában jelent
meg 2013-ban.

ZÖLD HÍREK

Könnyen lángra kap az avar
Az elmúlt időszakban több szabadtéri tűzeset is munkát
adott a soproni tűzoltóknak. Olvasónk jelezte, hogy március 28-án este a Sörházdombi útnál lévő családi házakhoz közel tűz keletkezett. Ezt megelőzően nem sokkal
embereket is láttak arra járkálni.
Az ügyben lapunk megkereste a Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjét, Molnár Sándor tűzoltó ezredest. A kirendeltségvezető megerősítette, hogy azon
a napon este tíz óra körül valóban érkezett jelzés arról,
hogy a Sörházdombi és Deákkúti út között ég az erdő aljnövényzete. A soproni hivatásos tűzoltók egy gépjárműfecskendővel vonultak a helyszínre, ahol egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a mintegy negyven
négyzetméteren égő tüzet. Az eset kapcsán hatósági eljárás indult. – Március 31-én pedig a Fehér úton egy külterületi égetésből keletkezett nagyobb tűz – tette hozzá
Molnár Sándor. – Itt is a száraz avar égett.
A tűzoltó ezredes felhívta a figyelmet, hogy bár tűzgyújtási tilalom nincs érvényben, de fokozottan ügyelni kell
a szabadtéri tűzrakás szabályainak betartására. Az elmúlt
időszakban nem esett jelentősebb csapadék, így meglehetősen száraz az avar, ami miatt könnyen továbbterjedhet a tűz. Égetés csak megfelelő időjárási körülmények
között végezhető, azonban ennek megkezdése előtt minden esetben tájékozódni kell a vonatkozó szabályokról.

Kitüntetés dr. Lakatos Ferencnek
Pro Silva Hungariae díjat adományozott dr. Lakatos Ferenc
egyetemi tanár, a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának intézetigazgatója számára Nagy István agrárminiszter az erdők világnapja alkalmából. A koronavírus-járvány
miatt kialakult helyzetben a kitüntetést később adják át.
A méltatásban kifejtették: dr. Lakatos Ferenc a hazai erdészeti felsőoktatás és kutatás terén elért eredményeiért,
publikációs tevékenységéért részesült az elismerésben.

Előbújnak a szalamandrák
A korai tavasszal térségünkben is megjelentek a foltos szalamandrák. Az állat a Soproni-hegyvidék hűvös, nyirkos
völgyeinek jellegzetes farkos kétéltűje. Testhossza átlagosan 20 centiméter, de ismertek nagyobb példányok is.
Kifejezetten az öreg lomberdőket és azon belül is a nyirkosabb, sötétebb, mély szakadékokat, horhosokat, lehetőleg vízzel telt patakmedrek közelségét kedveli – közölte facebook-oldalán a Fertő–Hanság Nemzeti Park.
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Hősöket
keresünk!
Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a
soproni emberek bemutatása mellett, ezért
olyan embereket keresünk, akik szűkebb–tágabb környezetükben
valamiért kiérdemelték
a körülöttük élő emberek szeretetét, tiszteletét. Lehet ő egy nagymama, másokon segítő
ezermester vagy segítő tanácsadó, egy közösség szervezője vagy
aktív tagja. Szóval bárki, akire felnéznek olvasóink! Ha ismernek
ilyen embert a környezetükben, írják meg nekünk, hogy miért olvasnának róla örömmel a
Soproni Témában!

szerkesztoseg@
sopronitema.hu

›

RÖVIDEN

Pályázat
fiataloknak
Művészet és játék címmel írt ki 35 év alatti alkotók számára képzőművészeti pályázatot a
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit
Kft. (MANK). A sikeres
pályázók a szentendrei
MANK Galériában mutatkozhatnak be közös
kiállításon. Pályázni a
www.alkotomuveszet.hu
weboldalon lehet.

Kultúra, művészetek

www.sopronitema.hu

„Az írásnak még jót is tesz, hogy nem kell ügyeket intézni”

Az alkotás élteti az írónőt
KÖVES ANDREA

Vannak, akiknek az életét teljesen
felforgatta a járványhelyzet, nem
tartozik közéjük Rakovszky Zsuzsa,
Sopronban élő Kossuth-díjas író,
költő, műfordító, akinek a napjai továbbra is
alkotással telnek. A kialakult helyzetre való tekintettel az online térben beszélgettünk.
– Ez az élethelyzet mit hoz elő
Önből: képes az írásban továbbra is elmerülni?
– Ez az élethelyzet az én számomra nem nagyon különbözik az átlagostól, mert különben
is viszonylag ritkán járok el itthonról: írok, olvasok, internetezek, esetleg zenét hallgatok.
Az írásnak még jót is tesz, hogy
nem kell ügyeket intézni, bankba, postára menni, még vásárolni is csak ritkán. Így jobban lehet
koncentrálni.
– Min dolgozik jelenleg?
Esetleg van olyan korábban elkezdett alkotás, amelyet most
éppen félrerakott a kialakult
helyzet miatt?
– Nem tettem félre mostanában semmit, ellenkezőleg,
most kezdtem bele valamibe,
amit régen tervezek. Azért csak
most, mert a 16. században játszódik, és sokat kellett olvasni
hozzá, korabeli krónikát meg
történelmi műveket. Furcsa
módon egyszerre próza is meg
vers is: verses részek váltakoznak prózával.
– Mennyire követi a folyamatosan változó eseményeket, híreket? Vagy esetleg

próbálja kicsit távolabbról
nézni a történéseket?
– A híreket követem, és reménykedem, hogy nem romlik nagyon a helyzet. Vannak
rokonaim és barátaim különböző országokban, a fiam éppen
Münchenben tartózkodik. Rendszeresen olvasok pár angol blogot, így kialakult valamilyen képem arról, hogy mi van másutt.
– Lehet akár rövidebb, akár
hosszabb távon inspiráló a jelenlegi helyzet az alkotásban?
– Fogalmam sincs róla, hogy
inspiráló lesz-e ez a helyzet valamilyen formában. Általában
azok a külső történések, amelyek
megérintenek annyira, hogy valamilyen írás szülessen belőlük,
hosszas érlelődésen és átalakulásokon mennek keresztül, néha utólag már nem is könnyű
kinyomozni, még nekem se, mi
is volt az eredeti élmény.
– A sok-sok csodálatos írása közül van-e esetleg olyan,
amit most jó szívvel ajánlana
az olvasóközönségének, mert
erőt nyújthat számukra?
– Nem tudom, kinek mi nyújt
erőt, néha a könnyű, szórakoztató irodalom, máskor meg

Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
1985
Megemlékezések
Nagycenken és
Sopronban
Április 8-án, húsvét hétfőjén
lesz Széchenyi István halálának
125. évfordulója. A „legnagyobb
magyar”-ra emlékezve színházi
előadás lesz hétfőn este hat órakor a nagycenki kultúrházban: a
budapesti József Attila Színház
vendégjátékában a Széchenyi
István műveiből összeállított
monodrámát láthatja a közönség. A darab írója és rendezője
Siklós Olga. Széchenyi szerepét
Bánffy György kiváló művész
játssza. A hét végén, április
12-én Sopronban lesz koszorúzási ünnepség a Széchenyiszobornál. A soproni koszorúzás pénteken délután öt órakor
kezdődik, utána kiállítás nyílik a Liszt Ferenc Művelődési
Központban Széchenyi emlékei címmel. Este hat órakor
a Szirmok, virágok, koszorúk
című film díszelőadása kezdődik a művelődési központ épületében. Másnap délután öt órakor Kunszabó Ferenccel, az És
ég az oltár című könyv írójával találkozhat a soproni közönség a művelődési központban.
(Kisalföld)

Húsvét Sopronban
Töltse a húsvétot a Hotel
Sopronban. Időpont: 1985.
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április 6–8. Elhelyezés: 2 ágyas,
fürdőszobás szobában, félpanzióval. Kedvezményes ár: 3 nap,
2 éjszaka 1070 Ft/ fő. Egyágyas
felár 600 Ft. Jelentkezés:
Lokomotív Tourist, Budapest
V., Türr István utca 8. (hirdetés
az Esti Hírlapban)

1925
Még a Pénzügy
minisztériumnak
sincs pénze
A pénzügyi kormány még
az ősszel Sopronban nagyarányú pénzügyi palota építéséhez kezdett (Erzsébet
utca 9. – ma a Soproni
Egyetem Lámfalussy Sándor
Közgazdaságtudományi Kara
működik benne – szerk.), és
mire az építési vállalkozó cég
a kőműves munkálatokkal
félig-meddig elkészült, már a
vakolási munkálatokat nem
kezdhette meg, mivel a pénzügyi kormány nem folyósíthatta a szerződésileg kikötött
építkezési előlegeket. Az ok és
magyarázat egyszerű: a pénzügyminisztériumnak sincsen
pénze. Az építkezés így megállt, és 150 munkást el kellett
bocsátani. Hát, kinek lehet
akkor megcsonkított országunkban pénze, ha még a pénzügyi kormány sem képes vállalt
kötelezettségének megfelelni?
(Pécsi Lapok)

1905
Soproni győzelem
húsvét hétfőjén!
A Soproni Football-Club 2–1-re
győzött a Sport-Club Währing
ellen. Húsvét hétfőjén szép
győzelmet aratott a Soproni
Football-Club a jó klas�szisú Währingiekkel szemben.
Örömmel látjuk, hogy a vidéki
csapatok is győztesen kerülnek
ki a nemzetközi mérkőzésekből.
A soproni football csapat mindig előkelő szerepet játszott a
football terén, de nagyon szeretnők, ha a sok bécsi csapat
között egy magyart is láthatnánk a soproni versenytéren.
Sopron szél és nap ellen kezdi
a játékot, s erősen szorongatja
a bécsi kaput, majd saját területére húzódik a játék, de alig
esik lövés a magyar kapura.
Váltakozva folyik a játék a két
kapu között, eredményt egyik
fél sem érhet el. A második
félidőben állandó ostrom alatt
áll a bécsi kapu, az első goalt
mégis a bécsiek lövik kornerből. Sopron most nyugodtabban játszik, két percz alatt megszerzi a kiegyenlítő goalt, négy
perczre rá pedig a bal összekötő csatár védhetetlen lövése
Sopronnak biztosítja a győzelmet. (…) (Sport-Világ)
Összeállította:
Pluzsik Tamás

– Ez az élethelyzet az én számomra nem nagyon különbözik az átlagostól,
mert különben is viszonylag ritkán járok el itthonról – nyilatkozta lapunknak
Rakovszky Zsuzsa FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
az, ami megrendít. Inkább egy
gyakorlati tanácsot tudnék adni most, hogy a könyvtárak és
könyvesboltok is zárva vannak:
ha valaki kifogy az olvasnivalóból, a DIA, azaz a Digitális Irodalmi Akadémia jóvoltában sok
ma élő és 20. századi klasszikus
szerző fenn van a neten, ingyen
letölthetők a műveik, köztük az
én korábbi köteteim egy része is.
– A „soproniság” mennyire
meghatározó az életében?
– Sopron a gyerek- és kamaszkoromat jelenti, minden
része kedves, különösen azok,
amelyekhez fűződik valamilyen emlék, de tulajdonképpen

majdnem minden része ilyen.
Bár néha, ha nagyon elcsavargunk a kutyámmal, még ma is
találok olyan utcákat, ahol még
nem jártam, ami nagyon furcsa érzés.
– 2020 különleges év Rakovszky Zsuzsa számára, hiszen decemberben ünnepli 70.
születésnapját. Miként töltené legszívesebben azt a napot?
– Általában el szoktam feledkezni a születésnapomról, de
most a helyzet pillanatonként
eszembe juttatja, hogy én is a
veszélyeztetett csoportba tartozom. Az a körülményektől függ,
hogy miként szeretném majd

tölteni a születésnapomat, valószínűleg ugyanúgy, mint az ös�szes többit. Eredetileg úgy volt,
hogy a fiam szeptembertől három évig az Egyesült Államokban dolgozik, ha a vírus miatt
ez halasztódik – bár igazán nem
szeretném, hogy olyan hosszú
ideig elhúzódjék ez az állapot
–, akkor majd meghívom magunkat valahová ebédelni, aztán este talán társasozunk egy
jót, vagy megnézünk egy filmet.
Ha nem lesz már itthon, akkor
marad az írás, az olvasás, egy kávé vagy sütemény a barátnőimmel, és este a Skype segítségével
beszélgetnék a fiammal.

SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

Sopronbánfalvi lépcsősor
A bánfalvi konvent egészen 1786-os feloszlatásáig a pálos rendtartomány egyik legjelentősebb kolostora volt Magyarországon. A szerzetesek azzal is szerették volna
az emberek felé való nyitottságukat kifejezni, hogy a templom és a falu között lépcsőt építtettek. Az eredeti lépcsősor 1720ra készült el, de ez csak részben volt azonos
a ma láthatóval, ugyanis akkor még hiányoztak róla a szobordíszek, melyek elkészülte a templom tornyának megépítésével azonos időre, tehát 1751 és 1753 közé
tehető. Alkotójuk a bajor származású, de
később Sopronban letelepedő Schweitzer
János kőfaragó volt. Az évszázadok során
a sok esetben gazdátlan kolostorépülettel
együtt folyamatosan pusztult a lépcső is.
A garázdaság már évszázadokkal ezelőtt
sem volt ismeretlen fogalom, ezt jól példázza, hogy 1796-ban lelökték helyéről
Avilai Szent Teréz szobrát. Egy 1870 tájékán készült, a Soproni Múzeumban őrzött,
Rupprecht Mihály által készített fényképen
pedig már szobrok nélkül látható a lépcsősor. A teljes enyészettől Zalka János mentette meg az épületeket és ezzel együtt a
kolostorhegyi lépcsőt is. A győri püspök a
XIX. század végén ide telepítette a karmelita apácákat. Az ő anyagi finanszírozásával
alakult ki a lépcsőnek az a képe, mely a XX.
század második felére ránk maradt. Nyolcvannyolc lépcsőfok, hét pihenő, tizennégy
szobor, alulról fölfelé haladva (jobb oldal
– bal oldal): Remete Szent Antal és Remete Szent Pál, majd Szent Jeromos és Szent

Anna, ezt követi Cortonai Szent Margit és
Nepomuki Szent János, aztán egy ismeretlen vértanú és Avilai Szent Teréz, a következő szoborpár Szent József és Páduai
Szent Antal, majd Szent Borbála és Alexandriai Szent Katalin, és végül a lépcsősor tetején Mária Magdolna és Szent Péter. A pálosokhoz és a szerzetesi élethez leginkább
közelálló szentekkel és pihenőteraszokkal
díszített, idén 300 éves lépcsősort legutóbb
2017-ben Sopron önkormányzata a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával újíttatta fel.
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS
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Mindössze két évig „működött” a Soproni Közlekedési SE

Soproni foci: múltidéző

2020. április 8.

Horváth Szabolcs:
tartható a jó kondi
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Sopron KC és a női kosárlabda-válogatott
erőnléti edzője szerint egyéni edzésmunkával
is fenntartható a sportolók megfelelő kondíciója. Horváth Szabolcs azt mondta: jelen helyzetben egy alapedzésprogramot kell végezniük a kosárlabdázóknak.
– Azt gondolom, a rossz helyzetben a jót is meg kell látni:
ilyenkor lehet elvégezni egy rehabilitációt vagy izomtömegnövelést, lehetőség van olyan
hiányosságok pótlására, amelyekre év közben, a feszített
program miatt nincs – mondta
Horváth Szabolcs. – Olyan gyakorlatokat javasoltunk, amelynek kicsi a helyigénye, például
törzsizomfejlesztés saját testsúllyal, vagy egy egyszerű hevederrel elvégezhető mozdulatsort. A kijárási korlátozás a
szabadtéri, egyéni sporttevékenységet nem érinti, a megfelelő rendszabályok betartása

mellett futás, biciklizés vagy
lépcsőzés is szerepet kaphat
ebben az időszakban.
Az erőnléti edző szerint természetesen óriási különbség
van egy egyénileg végzett edzésmunka és a meccsterhelés között. – A két tevékenységet össze
sem lehet hasonlítani, de jelenleg nem is kell olyan állapotban
lenniük a játékosoknak, mintha
holnap pályára lépnének – tette
hozzá Horváth Szabolcs. – Várhatóan legközelebb ősszel játszhatnak tétmérkőzést, addig pedig még rengeteg idő van arra,
hogy megfelelő állapotba hozzuk a kosárlabdázókat.

Princzes Ferenc évekig volt a soproni labdarúgás meghatározó alakja, a Soproni Közlekedési SE első
NB III-as mérkőzésén is pályára lépett FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
PÁDER VILMOS

A koronavírus-járvány megfékezésére tett kormányintézkedéseket
betartva a Magyar Labdarúgó Szövetség átmeneti időre felfüggesztette a bajnokságot. Fociszerető olvasóinknak,
hogy ne maradjanak kedvenc sportáguk nélkül, múltidéző sorozattal kedveskedünk.
A következő egyesület a rövid
életű Soproni Közlekedési SE.
Sopron akkori vezetése a város
közlekedési vállalatainak egyesületeit kívánta összevonni. Ez
csak részben sikerült, mivel a
Soproni Postás SK-t működtető igazgatóság vezetése nem járult hozzá a fúzióhoz. Az „egybeborulás” 1976-ban leszűkült
a Soproni Vasutas Sport Egyletre és a Soproni AFIT Vasasra. Az egyesület elnöke, a nagy

népszerűségnek és tiszteletnek
örvendő Boór Sándor, intézője Bertalan Róbert, az együttes
edzője Kummer Ernő, a népszerű Pluci bácsi lett. A közös munka gyorsan beindult. A csapat első NB III-as mérkőzésén, 1976.
március 2-án a Körmend együttesét fogadta hazai pályán és 2–1
arányban győzött. Az alábbi ös�szeállításban játszottak: Babos
– Göndöcs, Drázsnyák, Egresits,
Lipót – Németh, Huber (Jéger II.),

Princzes, Kovács – Bencze, Ábrahám. Góllövő: Németh, Bencze.
A krónika szerint feltűnő volt a
hazaiak kitűnő erőnléte, helyzeteik alapján nagyobb arányban is
győzhettek volna. A mezőny legjobbja Princzes volt, rajta kívül
Drázsnyák és Németh játszott
jól. Egy hétre rá, az első idegenbeli találkozón, Ajkán 1–0-ra diadalmaskodtak Drázsnyákék.
A gólt Ábrahám huszonöt méteres bombalövésével szerezte.
Sajnos a kezdeti sikerek nem
tartottak sokáig, a csapat mély
hullámvölgybe került, hiába váltották egymást a jobbnál jobb,
neves edzők. Rövid idő alatt
megfordult a klubnál Galgóczi
Ottó, a legendás Bányai Nándor,
valamint Molnár Jenő, de csodát
ők sem tudtak tenni.
1978. június 26-án Sopronban, a GYSEV Igazgatóság

tanácstermében az SKSE közgyűlése kimondta az egyesület
feloszlását. Boór Sándor sportköri elnök rövid beszámolójában ismertette a harminc
hónapja alakult közlekedési
sportkör történetét. Többek közt
elmondta, hogy a szakosztályok
többsége jól működött, viszont
a labdarúgók annál gyengébben.
Bejelentette, hogy a közeljövőben megalakuló SVSE labdarúgó,
kosárlabda, tenisz, sakk és teke
szakosztályokat kíván működtetni. Az ugyancsak újjáalakuló
AFIT Vasas pedig vitorlás, motocross és természetjáró szakosztályokat támogat. Az ökölvívók és vívók a jövőben az SSE
színeiben versenyeznek.
Mindössze tizenhat percig
tartott a közgyűlés, amelynek
végén feloszlatták a szép reményekkel indult sportkört.
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Horváth Szabolcs erőnléti edző (k) szerint az
élsportolók megfelelő kondiban tudnak maradni
FOTÓ: WÖLFINGER BÉLA

Eb-selejtező:
újabb halasztás
Azok a szurkolók, akik jegyre váltható utalványt vásároltak a magyar labdarúgó-válogatott bulgáriai Európa-bajnoki pótselejtezőjére, április 30-ig jelezhetik visszatérítési igényüket, vagy megtarthatják azt a későbbi időpontig
– közölte a Magyar Labdarúgó Szövetség.
A tájékoztatás szerint minden vissza nem váltott voucher érvényes marad a találkozóra. Amennyiben a mérkőzés elmarad, vagy zárt kapuk mögött rendezik meg,
azon szurkolók utalványait is visszatérítik, akik most ezt
nem kérvényezték, illetve amennyiben valaki megtartja a
vouchert, de az új meccsidőpont nem megfelelő számára, lehetőséget biztosítanak a későbbi visszatérítésre is.
A Bulgária–Magyarország Eb-pótselejtezőt eredetileg
március 26-án rendezték volna. A koronavírus-járvány
miatt a júniusra elhalasztott Európa-bajnoki mérkőzések nyári megrendezése nem reális lehetőség, ezért a
találkozók, köztük a Bulgária–Magyarország meccs bizonyosan későbbre, az őszi időszakra kerülhetnek át.
A szófiai meccs győztese hazai pályán fogadja az Izland–
Románia mérkőzés győztesét az Eb-részvételért. A kontinensviadalt, amelynek részben Budapest is házigazdája, a koronavírus-járvány miatt szintén elhalasztották
jövő nyárra.

›

WIMBLEDON: TÖRÖLVE

Az eredeti tervek szerint június 29. és július 12. között tartották volna meg a wimbledoni tenisztornát, de a járvány
miatt hivatalosan is elhalasztották. A Reuters híradása szerint egészen július 13-ig sehol sem tartanak profi teniszmeccseket. A soproni Babos Tímeának érdekesen alakult
az elmúlt pár hete. – Örülök, hogy ennyi időt lehetek itthon. Megtaláltam azt, amire máskor kevesebb időm van,
például a főzést, sokat vagyok a családdal, fejlesztem magam, online tanfolyamokat nézegetek, a franciatudásomat javítom – nyilatkozta a sportoló. (mti)
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Szubjektív visszaemlékezés ez a kötet, amelyben nem az évek a fontosak

Török Zoltán: Mese is lehetne
MUNKATÁRSUNKTÓL

A tervek szerint néhány héten belül az
olvasókhoz kerülhet
Török Zoltán könyve,
a Mese is lehetne. A
kötet visszaemlékezés
és vallomás a soproni női kosárlabdasport
felemelkedéséről, sikerekről és kudarcokról, de leginkább
a szűnni nem akaró
küzdelemről.
Tavaly decemberben Pro Urbe
kitüntetésben részesült Török
Zoltán, a Sopron Basket ügyvezetője. Lapunkban a sportvezetővel készült interjúban akkor
azt írtuk, hogy soproni női kosárlabdázás és Török Zoltán neve az elmúlt két és fél évtizedben szinte összeforrt. Ezt erősíti
meg egy könyv is, amelyet maga
a sportvezető írt a klub életének

Török Zoltán FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
elmúlt két és fél évtizedéről.
A Mese is lehetne című kötet
a tervek szerint néhány héten
belül az olvasókhoz kerülhet. Az

online könyvbemutatón Török
Zoltán úgy fogalmazott: betegsége idején otthonában látogatta meg régi jó barátja, Lantos

RÉSZLET A KÖNYV ELŐSZAVÁBÓL:
„...Mese is lehetne, adtam címül és tényleg! Időnként mesébe illő dolgok történtek velem, valahogy úgy, mint az igazán jól kitalált történetekben.
Az események papírra vetése során nem ragaszkodtam a kronológiához, nem böngésztem
az internetet és nem kutattam a fiókjaimban. Volt, aki azt javasolta, csak meséljem el, kérjek
meg rá hozzáértőt, írja meg ő. De én pontosan azt akartam kiírni magamból, amit az elmém
őriz. A saját szavaimmal. A jót is és a rosszat is. Döntően a jót!...”

„Supi” edz, főz és olvas
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Sopron KC népszerű kosárlabdázója, Supola Zoltán életét is megváltoztatta a
koronavírus miatt kialakult helyzet. A 32
éves játékos folyamatosan edz, ügyel arra,
hogy kondiban tartsa
magát, emellett pedig főzésre és olvasásra fordítja a plusz
szabadidejét.
Az SKC kettes poszton szereplő kosárlabdázója, Supola Zoltán azt mondta: volt már jobb
szezonja is, de nem elégedetlen
azzal, ahogy az idei idényben
játszott az SKC-ban. Elmondása szerint azért fájó, hogy idő
előtt véget ért a bajnokság, mert
a csapat egyértelműen felívelő
szakaszban volt.
– Nyilván senkinek sem jó ez
a szituáció, épp a bajnokság legizgalmasabb időszaka maradt el
– mondta a kosárlabdázó. – Nekünk, élsportolóknak azonban
ebben a helyzetben is meg kell
őrizni a jó formánkat. Kaptunk programot az edzői stábtól, ezt igyekszem maximálisan betartani, és igénylem is a
napi mozgást. Nemcsak fizikai
gyakorlatokat végzek, labdával
is szoktam gyakorolni annyit,
amennyi lehetséges. Igyekszem
fejleszteni, formában tartani
magam, fontos a labdavezetés,
kosárra dobás ebben a helyzetben is. Internetes applikációk is
segítik a napi tréningeinket, és

Török Zoltán Mese is lehetne című könyve rövidesen az olvasókhoz kerülhet
Gábor sportújságíró, ekkor merült fel a könyv elkészítésének
gondolata. Az ötletet tett követte, Török Zoltán először az előszót készítette el, aztán szépen
lassan papírra vetette gondolatait, amelynek rendszerezésében felesége, Cserny Réka is
sokat segített.
– Tudatosan választottam
a visszaemlékezés formátumot, hiszen ez nem egy felsorolás vagy beszámoló az

eredményekről – mondta Török
Zoltán. – Nem a klub évkönyvét
akartam megírni. Valami olyasmit szerettem volna kiadni a
kezeim közül, amit eddig magamban őriztem, amiről nem
szoktam beszélni, csak szűk baráti társaságban. A klub életével
kapcsolatos olyan történéseket,
amiről az emberek általában
nem beszélnek a nyilvánosság
előtt. Szubjektív visszaemlékezés ez a kötet, amelyben nem a

Magyar Bianka szakedzői diplomát is szerzett

Fiatal sikeredző
MUNKATÁRSUNKTÓL

Még csak 29 éves, de már NB I. A csoportos
felnőttcsapat vezetőedzője a soproni Magyar
Bianka. Sőt, az idei évben nagy meglepetésre
négy közé jutott csapatával a Magyar Kupában,
az eurobasket.com oldalnál pedig ő érdemelte
ki az „év edzője” elismerést. A fiatal edzőt eddigi sikerei kapcsán kérdeztük.

Supola Zoltán formában tartja magát, emellett
több ideje van a főzésre és az olvasásra is
online kapcsolatban vagyunk a
szakmai stábbal.
Supola Zoltán hozzátette:
most, hogy több a szabadideje, igyekszik ezt is hasznosan
eltölteni.
– Korábban is szerettem
főzni, most azonban több

lehetőségem van erre, barátnőmmel közösen készítünk el
egy-egy finom fogást. Emellett
pedig úgy érzem, jócskán volt lemaradásom az olvasásban, most
előveszem azokat a könyveket,
amiket már egy ideje szerettem
volna elolvasni.

szereplők, nem az évek a fontosak, sokkal inkább a történésekből kiolvasható következtetések,
gondolatok és érzések.
A „Mese is lehetne” című
könyvet hamarosan már kézbe is vehetik az érdeklődők (a
rendelés részleteit a klub weboldalán megtalálják).
A kötet borítóját Török Zoltán ötlete alapján a neves soproni grafikusművész, Szénási
Ferenc rajzolta.

– Hol sajátítottad el a kosárlabda alapjait, hogy lett belőled ilyen fiatalon NB I-es
vezetőedző?
– Soproni vagyok, Horváth
József volt a testnevelőm és az
edzőm is. Kicsit későn kezdtem
el kosárlabdázni, a játék az első perctől kezdve magával ragadott, ugyanakkor mindig is
éreztem, hogy nem számítok
kiugró tehetségnek. Azt viszont már nagyon korán tudtam, hogy majd szeretnék edző
lenni, és ebben Horváth József
is maximálisan támogatott.
Budapestre kerültem az érettségi után, a Testnevelési Egyetemre jártam, közben pedig a
BEAC-ban és a TFSE csapatában
is játszottam az NB I. B csoportban. Három éve hagytam abba az aktív játékot, és tovább
készültem az edzői pályámra.
A szintén soproni származású Sterbenz Tamás, a Testnevelési Egyetem rektorhelyettese javaslatára két éve Boros
Zoltán mellett lettem másodedző a TFSE csapatánál. Tavaly
már egyedül irányítottam
az együttest, amellyel rögtön sikerült is feljutnunk az
NB I. A csoportjába.

– Milyen érzés, hogy adott
esetben idősebb játékosokkal
kell dolgoznod, hogy vívod ki
a tiszteletet a csapattól?
– Valamiért sosem azt tartottam fontosnak, hogy hány éves
vagyok, a lényeg sokkal inkább
az, hogy megfelelő szakmai tudással rendelkezzem. Időközben
szakedzői diplomát is szereztem, emellett bekerültem egy
nemzetközi edzői programba, amelyet a FIBA bonyolít, és
fantasztikus szakemberektől

tanulhatok. Mindig azt tartom
szem előtt, hogy tudjak hatni a
csapatra, olyan kapcsolat alakuljon ki a játékosokkal, hogy tűzbe
menjenek egymásért.
– Újoncként a 4 közé jutottatok idén a kupában, minek köszönhető a kiváló szereplés?
– Nagyon jó közösséget sikerült kialakítani az elmúlt időszakban, a stáb és a csapat is sikerre éhes, ez óriási hajtóerő.
A kupadöntőben a számomra,
soproniként is különleges hangulatú pécsi csarnokban, a házigazda ellen jutottunk négy közé.
A bajnokságban pedig újoncként is igyekeztünk mindenkinek minőségi ellenfelei lenni,
azt hiszem, ez sikerült, 6. helyen álltunk a felfüggesztéskor.
Itt azonban nincs vége, nagyon
sok potenciál van még a csapatban, és egyénileg, edzőként
is sokat szeretnék még fejlődni.

A mindössze 29 éves soproni Magyar Bianka (j)
a TFSE-MTK vezetőedzőjeként a legjobb négy közé
jutott a Magyar Kupában a csapatával
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A megmérettetés követelményei nem változtak, a tanulást folytatni kell
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A HÉT MOTTÓJA:

Online készülnek az érettségire

„Az elveink
tizennyolc éves
korunkban
hegycsúcsok,
ahonnan
széttekintünk,
negyvenöt éves
korunkban
barlangok, ahol
elrejtőzünk.”

KÖVES ANDREA

Mindegyik diákot kihívások elé állítja a távoktatás, ám a legnehezebb az érettségi előtt állók
helyzete. A szakemberek szerint a követelmények nem változtak, ezért a felkészülést a fiataloknak folytatni kell.
Tadics Viktória és Hanzséros
Róbert a Széchenyi István Gimnázium 12/C osztályának a tanulói. Viki nehezebben kezeli
a kialakult helyzetet: – Már jó
ideje elképzeltük, hogy milyen
szép lesz a ballagás, amikor tanárainkkal, osztálytársainkkal
búcsút mondunk a középiskolás éveinknek, előtte szerenádon köszönjük meg az elmúlt
éveket tanárainknak, és a banketten elbúcsúzunk egymástól
– mesélte Viki. – Egyszerűen úgy
érzem: nem lesz lezárva egy korszak méltó módon az életünkben. Mindent bizonytalannak
érzek. Mivel még nem született döntés arról, hogy hogyan
is zajlik majd az idei érettségi,
ezért nem tudjuk, hogy az a
hasznos, ha minden nap feszített tempóban tanulunk, hogy
májusra még teljesebb legyen a
tudásunk, vagy jelenleg engedhetünk egy kicsit a gyeplőn.
Viki gazdasági irányban szeretne továbbtanulni, több egyetemet is megjelölt a jelentkezési
lapján. Osztálytársaival online

tartja a kapcsolatot, a közösségi portálon zárt csoport segítségével osztják meg egymással
az információkat. Hanzséros Róbert lazábban kezeli a kialakult
helyzetet:
– Úgy látom, a lányokat jobban megviseli, hogy az érettségihez kapcsolódó „szertartások”,
a ballagás, az azt követő családi ebéd, a szerenád és a bankett minden bizonnyal elmarad – mutatott rá a széchenyis
diák. – Szerintem meg mindenképpen tartunk majd a járvány
elmúltával pótballagást és pótszerenádot is. Éppen ettől lesz
különlegesebb a mi évfolyamunk végzése, mert ilyenre
még nem volt példa.
Róbert két irányba szeretne elindulni az érettségi után.
Egyrészt jelentkezett kereskedelmi és marketing szakirányú egyetemre, másrészt
szeretné az énektudását a Kőbányai Zenei Stúdióban fejleszteni. Mint mesélte: szerencséje
van, hogy az éneklés a hobbija, ez amolyan menekülőforrás

Francis Scott Key
Fitzgerald (a 20. század
egyik legjelesebb amerikai
modernista regény- és
novellaírója)

›

F. Scott
Fitzgerald:
A nagy Gatsby

Hanzséros Róbert a Széchenyi István Gimnázium 12/C osztályos diákja is
otthon tanul az érettségire FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
számára. Lelkileg sokat ad a bezártság közepén, hogy szabadon
gyakorolhat.
Az érettségivel kapcsolatban
ma még számtalan kérdés felmerül. – Az országos veszélyhelyzetben az érettségi korrekt,
minden szempontot figyelembe vevő megszervezése az egyik

TájékozTATó
a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

TiszTelT szülők!
A 2020. április 21–22-re személyes megjelenésre meghirdetett óvodai
beiratkozás a veszélyhelyzetre tekintettel módosul.
Az Emberi Erőforrások Minisztere által a veszélyhelyzetre tekintettel kiadott
7/2020. (III.25.) számú EMMI határozata alapján (http://portal.sopron.hu/upload/
content/59/5965/_59654/EMMI%20hat%C3%A1rozat.pdf ) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások során a következőképpen kell eljárni.
A kötelező felvételt biztosító óvoda (http://www.sopron.hu/upload/con
tent/20/_2041/Ovodak_utcajegyzek_2020_2021.pdf ) 2020. április 21-ig hivatalból felveszi – a férőhelyek függvényében – a felvételi körzetébe tartozó
valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés
arról, hogy másik óvoda felvette volna őket.
Ha tehát a szülő olyan óvodába szándékozik beíratni gyermekét, amely
egyébként is a kötelező óvodai felvételt biztosítja számára, akkor nincs
teendője a beiratkozással kapcsolatban.
Ha a szülő, törvényes képviselő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába
szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát nyilatkozatban elektronikus úton vagy telefonon 2020. április 17-ig az általa kiválasztott óvoda felé kell jeleznie, a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének és címének
megjelölésével. A körzettel nem rendelkező óvoda (például: egyházi óvoda, magánóvoda) a felvételéről legkésőbb 2020. április 20-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, illetve az érintett, kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét. Az egyes óvodák beiratkozási időpontjairól az adott
intézmények honlapján tájékozódhatnak.

legnagyobb kihívás, amelyen az
oktatási akciócsoport dolgozik
– mondta Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár. – Több forgatókönyv is készül, ezek között
döntést hozni és a megfelelő
ütemezést kiválasztani elsősorban a járványügyi helyzet
alapján lehetséges. Mivel még

több mint egy hónap van hátra
az érettségi hagyományos kezdési időpontjáig, a járványügyi
kérdésekben azonban nem látnak előre egy hónapot, az érintettek türelmét kérjük. Mivel az
érettségi követelmények nem
változtak, a felkészülést a diákoknak folytatni kell.

Szenvedélye
a programozás
MADARÁSZ RÉKA

Több robotika- és programozó versenyen is sikeresen szerepelt Németh Noel, aki általános iskolás kora óta rajong az
informatikáért.
Noel kapcsolata a számítástechnikával a Minecraft nevű
videójáték módosítgatásával
kezdődött, majd egyszerűbb
szoftverek írásával folytatódott.
A fiú autodidakta módon tanult
meg magas szintű programozási nyelveket, ma már saját szerverén weboldalakat fejlesztget.
– Már hatodikos koromban
programokat írtam, így egyértelmű volt számomra, hogy a
fertőszentmiklósi általános iskola elvégzése után a Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és
Gimnázium informatika osztályában tanulok tovább – mesélte

a fiatalember. – Mivel Ádámtól
és Évától kezdtük el tanulni az
informatikát, kezdetben kicsit
unatkoztam, de 10. osztályra
végre számomra is adódtak érdekességek a tananyagban.
Az elkötelezett fiú 9.-ben és
10.-ben több informatikai, főként legórobot-programozási
versenyen is indult. Idén bejutott a Nemes Tihamér Nemzetközi Informatikai Tanulmányi
Verseny budapesti döntőjére.
Noel családjával Pusztacsaládon él, ha ideje engedi, downhillezik, ami a biciklizés egy extrémebb formája.
– Egyelőre úgy gondolom,
hogy érettségi után nem tanulok tovább – tette hozzá Noel.
– Szerintem a munkaadók nem
a papírt, hanem a tényleges tudást és tapasztalatot értékelik a
legtöbb esetben.

ennek értelmében a szülőnek csak abban az esetben kell a mellékelt szándéknyilatkozatot (http://portal.sopron.hu/upload/content/59/5965/_59654/
sz%C3%A1nd%C3%A9knyilatkozat.pdf ) kitöltenie, ha gyermekét NeM a kötelező felvételt biztosító óvodába kívánja beíratni.
A Bánfalvi Óvoda – Kindergarten Wandorf a banfalvi.ovoda@igsz.hu, a Hermann
Alice Óvoda a aliz.ovoda@igsz.hu, a Trefort téri Óvoda a pirosovi@t-online.hu
e-mail-címen várja az írásbeli kérelmeket.

›

KÖNYVAJÁNLÓ

Németh Noel autodidakta módon tanulta meg a
programozási nyelveket

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

A szegény sorból származó Jay Gatsby beleszeret
egy gazdag lányba, Daisybe; a háború elsodorja
őket egymástól, s míg a fiatalember a tengerentúlon
harcol, a lány férjhez megy
egy faragatlan, ámde dúsgazdag emberhez, Tom
Buchananhez. Hazatérése után Gatsby fanatikus
akarással (és az eszközökben nem válogatva) vagyont szerez, hogy „méltó” legyen Daisyhez és
újra meghódíthassa az
asszonyt, akinek még a
hangja is „csupa pénz”.

Ez történt
Sopronban
75 évvel ezelőtt, 1945 áprilisában a szovjet katonai parancsnokság a sopronkőhidai fegyházat rendelkezési
hatáskörébe vonta, és ki kellett üríteni a lakótelepet is.
Megkezdődött az intézetnek hadifogolytáborrá való
átalakítása, területét Cséritelep és János-telep irányába is kiterjesztették. Egyesek
szerint 1945 pünkösdjén 22
ezer, mások szerint 33 ezer
ember volt a táborban. Később a tábort megszüntették, helyette a fogvatartottakat a Badeni Hadbíróság
börtönében helyezték el.
A szovjet parancsnokság
1948. január 22-én a minisztérium rendelkezésébe adta
a Sopronkőhidán lévő fegyházat. 1948. március 10-én
az intézet visszatelepült.
A Széchenyi István Városi
Könyvtár internetes oldalán
(www.szivk.hu) megtalálható adatbázisból közöl részleteket lapunk.
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Alma és fája

KERINGÉSKARMESTER

Gyógyszerészek egymás között
PLUZSIK TAMÁS

Kitalálta? Igen, a szív a keringés karmestere. Irányít, adja
a ritmust (a szó valódi értelmében is), indítja a vérnyomását (aztán annak fenntartásában és értékeiben már
az „egész” érrendszeri állapotunk meghatározó). Ös�szegyűjti az „elhasznált” (oxigénben már szegényebb)
vért a jobb felébe és továbbnyomja ezt a tüdőbe, ahol
az felfrissül, oxigénnel dúsul.
A tüdőből pedig visszagyűjti a bal szívfél a friss vért, és
a legnagyobb munkát vég-

›

ző, a legnagyobb ellenállással (vérnyomással) dolgozó
bal kamrája belepumpálja a
fő ütőerünkbe, ahonnan aztán egyre kisebb és kisebb
erek csatornáiban „végül” eljut minden szervünkhöz. Ott
aztán az oxigén (és a szállított sok egyéb más...) felhasználódik, és kezdődik
minden elölről, újra és újra
percenként átlag hetvenszer
ismétlődve. Vigyázzon a szívére! Szüksége van rá.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
ÁPRILIS 8–14.

Április 8.,
szerda

Korona gyógyszertár
Várkerület 73.

99/505–865

Április 9.,
csütörtök

Lövér gyógyszertár
Béke u. 4.

99/329–921

Április 10.,
péntek

BENU Medicina gyógyszertár
Erzsébet u. 6.

99/505–500

Április 11.,
szombat

Oroszlán gyógyszertár
Várkerület 29.

99/524–005

Április 12.,
vasárnap

Segítő Mária gyógyszertár
Béke u. 13.

99/523–232

Április 13.
hétfő

Sepia gyógyszertár
Ipar krt. 30., Tesco

99/702–012

április 14.,
kedd

Szebellédy gyógyszertár
Deák tér 35.

99/505–469

Az ügyeleti idő hétfőtől szombatig 19 órától 8 óráig,
vasárnap pedig 17.30-tól reggel 8 óráig tart. Kivéve nagypéntek,
húsvétvasárnap, húsvéthétfő, amikor a szolgálat reggel 8 órától
másnap reggel 8 óráig van érvényben.

KERESZTREJTVÉNY

Az alma
nem esik
mes�sze a fájától, tartja a mondás,
melynek igazságáért nem kell mes�szire menni Sopronban sem. Dr. Ragasits
Judit bár egy darabig
hezitált, hogy nagyapja vagy az édesanyja nyomdokába lépjen, azaz jogász vagy
gyógyszerész legyen,
de végül is döntött a
„patika illata”.
– A szorosan vett családban nem
volt előttem gyógyszerész, leszámítva édesanyám egyik
unokatestvérét, dr. Koroknay
Lászlót, aki Lébényben még
ma is ott áll a helyi patika pultja mögött – kezdte Ragasitsné
dr. Susovits Erzsébet, aki több
mint négy évtizede dolgozik,
vezeti, illetve ma már tulajdonosa a várkerületi Oroszlán
Gyógyszertárnak. – Édesapám,
dr. Susovits József jogot végzett, a soproni járás köztiszteletben álló gyámügyi főelőadója
volt, édesanyám pedig a Háziipari Szövetkezetben dolgozott.
1971-ben érettségiztem az egykori József Attila Gimnáziumban, ahol dr. Igmándy Zoltánné
Klári néni volt az osztályfőnököm. Lényegében neki köszönhetem a pályaválasztást, ő kapacitált arra, hogy ne a Sopronban

Ragasitsné dr. Susovits Erzsébet és dr. Ragasits Judit FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
akkortájt induló gyógyszerészasszisztens-képzőbe jelentkezzem, hanem a budapesti
Semmelweis Orvostudományi
Egyetem Gyógyszerésztudományi Karára, ahol 1976-ban
szereztem meg a diplomámat.
Első munkahelyem a Deák téri, akkor még egyszerűen csak
számokkal jelölt 5/19-es, a mai
Szebellédy Gyógyszertár volt.
Itt államvizsgás időszakomban
dr. Winkler Oszkárnétól Anci nénitől, majd a nagy tekintélyű és
tudású dr. Horváth Dénestől tanulhattam meg mindazt, amit
az egyetemen nem oktatnak:
az empátiát, az odafigyelést, a
precízséget, a szakmaszeretetet,

egyszóval magát ezt a felemelő,
nagyszerű hivatást.
– Anyutól sokat hallottam
a soproni gyógyszerész „nagy
hármasról”: Horváth Dénesről
– Jéhn Antalról – és Nikolics Károlyról. Ő még mindnyájukat
személyesen ismerte, tanulhatott tőlük, ami nagy dolog, de
a magam részéről azt még nagyobbnak gondolom, ha valakinek az édesanyja lehet a mestere, mint nekem – kapcsolódik
a beszélgetésbe dr. Ragasits Judit. – Azzal együtt, hogy gyerekként ez a patika volt a második
otthonom, mégsem gyógyszerésznek készültem, hanem jogász szerettem volna lenni.

Valójában az érettségi előtt
csapott meg igazán a „patika
illata”, így a humán tárgyakról átváltottam a kémiára és a
biológiára. Őszintén mondom,
nem bántam meg, hisz egyebek mellett rendkívül kreatív
hivatás is a miénk, arról nem
is beszélve, hogy nap mint nap
nemcsak a kiadott gyógyszerekkel, hanem a tanácsaimmal is
hozzásegíthetek beteg embereket a gyógyuláshoz. Az pedig
külön öröm számomra, hogy
mindehhez egy klasszikus bútorzattal berendezett, patinás
és gyönyörűséges, 1623-ban alapított gyógyszertár adja meg
a hátteret.

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket április 15-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 elmúltával a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
Március 25-i rejtvényünk megfejtése: színházi világnap. Szerencsés megfejtőnk: Ábrahám Zsuzsanna, Sopron, Lövész utca.
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A RetroChicks elkészítette első saját klipjét

Forró produkció
KÓCZÁN
BÁLINT

Vérpezsdítő retró
produkcióval jelentkezett Karsai Zita és TölgyesiKhell Cynthia. A két
bombázó missziója,
hogy a zene mellett a
táncot is minél több
helyre eljuttassa.
A retró kedvelői nagy örömére összeállt Magyarország
egyedülálló formációja, a RetroChicks. Karsai Zita és TölgyesiKhell Cynthia bombaként robbant be a slágerszcénába, és
olyan interaktív produkcióval
mozgatja meg a közönséget,
amire eddig nem volt példa.
Régi közönségkedvenc dalokat
adnak elő, tánccal egybekötve,
hogy mindenki átadhassa magát a nosztalgikus érzésnek, és
velük együtt rophassa a nyolcvanas, kilencvenes évek legismertebb dallamaira.
A két bombázó személye nem
ismeretlen a hazai közönség számára. Zita a 2006-os Megatánc
felfedezettjeként vált országosan ismertté, majd egy német
ügynökségnek köszönhetően DJ
Bobo táncosaként járta be a világot. Cynthia életében is mindig

sarok

Az otthoni arcápolás
magunk is remek peelinget
készíthetünk – az interneSokan talán nem így fogják fel, de ten található receptek tára szépségszalonok zárva tartása al- háza kifogyhatatlan.
kalmat adhat a bennünk rejlő kre- – Szintén legalább heti
egyszer javasolt arcmaszkativitás kibontakoztatására. A házi kal újjá varázsolnunk a bőpraktikák bevetésével ráadásul még pénzt is rünket – tette hozzá Márti.
megtakaríthatunk.
–A szeborreás és tisztátalan
bőrrel csodákat tesz a tiszAz otthoni arcápolás a bőr már nincs szükség, viszont tító hatású élesztőmaszk:
megtisztításával kezdődik, a tonikokkal számos hasz- oldjuk fel az élesztőt tejben,
amihez használhatunk zse- nos hatóanyagot juttatha- keverjük addig, amíg krélét vagy habot is, de a leg- tunk a bőrünkbe. A legjobb, mes állagú nem lesz, ecsetszerencsésebb a jól be- ha a tenyerünkbe nyomjuk, tel vigyük fel az arcra, és 20
perc elteltével mossuk le.
és beütögetjük.
vált arctej.
– Sokan az arctejet és a to- A következő lépés a radíro- A normál bőr hidratálásáról még egynikot is vattakorong segít- zás vagy peeszerűbben
ségével viszik fel a bőrükre, ling, ami szárí- „Legalább heti
gondoskodén viszont más módszere- tó hatása miatt egyszer javasolt
hatunk: csuket alkalmazok annak ér- száraz és érett arcmaszkkal újjá
pán uborkadekében, hogy az anyag b ő r ű e k n e k
varázsolnunk a
karikákat kell
ne vesszen kárba – osztot- nem ajánlott.
az arcunkra
ta meg velünk tapasztalata- A problémás, bőrünket.”
it Mesterházy Márta kozme- illetve a korMESTERHÁZY MÁRTA helyeznünk.
tikusmester. – Az arctejből pás, szeborrekozmetikusmester Extra érzékeny bőrűek
egy kicsit a kezembe nyo- ás bőr viszont
mok, körkörös mozdula- kifejezetten igényli, hogy is használhatják a túrót jogtokkal eloszlatom a bő- legalább heti egyszer meg- hurttal összekeverve, mely
rön, majd vizes szivaccsal szabadítsuk az elhalt hám- táplál és tisztít. Halványít és
vagy frottír kesztyűvel le- sejtektől. A radírozás fokoz- ránctalanít a tojássárgája és
mosom. Ezután következik za a vérbőséget, finomítja, a citromlé keveréke, amia tonik, amelynek régen az frissíti a bőrfelszínt, halvá- hez a citrom lereszelt héját
volt a szerepe, hogy a lúgos nyítja a foltokat. Aludttej, is hozzáadhatjuk. Ha valókémhatású arctejet semle- kefír, joghurt, gyümölcslé, ban látványos hatást szeretgesítse. Mivel a mai tejek kávézacc vagy akár olajos nénk elérni, szerezzünk be
rendkívül kímélőek, erre magvak felhasználásával mi fürjtojást a pakoláshoz!
MADARÁSZ RÉKA

Karsai Zita és Tölgyesi-Khell Cynthia – tehát a
RetroChicks
meghatározó szerepet töltött
be a tánc, de igazi népszerűséget az UFO együttesben betöltött szerepe hozta meg számára még a kilencvenes években.
Később Londonba költözött, és
olyan neves koreográfusoktól
tanulhatott, akik Madonnával,
az NSYNC-kel és Justin Timberlake-kel is dolgoztak már.
A csajoknak a színpadon kívül
is szenvedélye az oktatás, magabiztosan mozognak animátori
szerepben is, missziójuk pedig,

hogy minél több emberhez eljuttassák a táncot mint önkifejezési eszközt.
Elkészült első saját klipjük
is: Orsi Ha lemegy a nap, Császár Előd Megtalállak még és a
Neoton Família Nyár van című
feledhetetlen bulihimnuszait
gyúrták egyvelegbe, amelyhez
egy vérpezsdítő videót is forgattak. Vigyázat, ezt hallva mindenki a kilencvenes évekbe repülhet
vissza gondolatban, sőt, lehet,
még egy-két tánclépést is lejt…!

Két slágerbomba Mentha fia a Hősök új klipjében
Tones and I-tól
Valószínűleg nincs is olyan ember
a világon, aki ne hallotta volna
legalább egyszer 2019 legfülbemászóbb slágerét, a Dance
Monkey című felvételt Tones
and I-tól.
Az ausztrál előadó az ös�szes toplistát megmászta a táncoló majmos dallal, kevesebb, mint egy
év alatt már több mint
egymilliárdan streamelték a tracket csak
a Spotify-on!
Tones and I, azaz
Tony Watson most
úgy érezte, itt az
ideje ismét bedobni
a slágerbombát – ráadásul duplán! Két
vadi új tracket jelentetett meg Bad Child
és Can’t Be Happy
All The Time címmel.
A rekordokat döntögető énekesnő utóbbi
szerzeménye arról szól,
mennyire nehéz feldolgozni a hirtelen jött hírnevet, és az ezzel járó jó és
rossz változásokat az életben. Ezzel karöltve jött ki a
Bad Child is, amelyről azt nyilatkozta, először írt olyan szöveget, amely más szemszögből
mutatja be a világot, méghozzá a
sajátjából.
– Most két új számot hoztam, de ez csak a kezdet. Alig
várom, hogy idén még többet oszthassak meg a közönséggel – jelentette be az extravagáns előadó.

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

A Hősök a #vigyázzunkegymásra dalba
foglalt aktuális üzenete után máris az
Olyan egyszerű című
új klipjével lepte meg
rajongóit.

„Nem értem, miért keresek állandóan hibát, mikor minden
nap elmondhatok egy imát,
hogy van egy gyermekem, aki
imád…” – hallható a Hősök legújabb dalában, amely egy jó példa arra, hogy mi mindennek
örülhetünk most a nehézségek
mellett is.
A kamera Veszprémben és
Pétfürdőn forgott, idevalósiak
ugyanis a népszerű tagok.
– A főszereplő két srác, a cselekmény egy napjukról szól.
Semmi nagy dolog, felkelnek,
bandáznak, deszkáznak, rollereznek suli után. Egyszerűen élnek és jól érzik magukat. Ezt a
végtelenül könnyedén átélhető

›

Új klippel jelentkezett a Hősök zenekar
örömöt szerettük volna megmutatni a gyerekek szemszögén
keresztül. Az egyik srác Mentha
fia, a másik pedig egy barátom
gyermeke – mesélte Eckü.

RÖVIDEN

Egyszerre három újdonság
Új albummal készül a Fran Palermo – a Crocodile Juice
Bar a legérettebb anyaguk lesz.
Hazánk egyik legizgalmasabb formációja eddig már hét
dalt kiadott hamarosan megjelenő albumáról, ezek közül a három legfrissebb szerzeményt (Verve Verde, Vermilion Fish, Under The Knife) a közelmúltban publikálták.
A csapat harmadik nagylemeze már a küszöbön van. Az
április 4-re tervezett lemezbemutatót pedig szeptember
11-én pótolják srácok az Akvárium Klubban.

Az Olyan egyszerű videója
még a „boldog békeidőben” született, de mondanivalója most,
ebben a rendkívüli helyzetben
talán még relevánsabb. A csapat

nemrégiben írt egy másik dalt is
a mostani időszakra reagálva is:
a #vigyázzunkegymásra című
produkcióban a rapperek igyekeznek jó tanácsokkal szolgálni.

A dal biztos hely
Az összefogásra és a szeretetre is felhívja a figyelmet a
Soproni Petőfi Színház új produkciója. A zene, az kell
című dallal, a Valahol Európában musical nagy slágerével, hatvanegy résztvevővel készült egy országosan is
egyedülálló klip a soproni társulattól. A videóban harmincöt felnőtt és huszonhat gyermekszereplő látható.
A produkció az összefogás, a találkozásra várás és a szeretet jegyében született meg a közönségnek, amíg nem
nyithatnak ki a színházak. 
www.soproniszinhaz.hu
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