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Sopron, az értékek őrzője

A Lőver Uszodában a nagyobb munkálatok befejeződtek, így a közelmúltban megkezdődött a műszaki átadás–átvételi eljárás. A medencék elkészültek, ahogy a lelátó, valamint a 
gépészet és a világítás is. A tervek szerint április második felében tartják a létesítmény próbaüzemét. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

 Uszoda: műszaki átadás

A városrész, ahol a bort tárolták

Oltással a vírus ellen

A Fertő tavi vízitelep 
komplex fejlesztését 
már a kezdetektől, az 
első terület-előkészítő 
munkálatoktól szigorú 
természetvédelmi mo-
nitoring kíséri. Ennek 
lényege, hogy a terü-
leten jellemző élővilág 
egyes elemeit folya-
matosan vizsgálni kell 
a hatóság által jóváha-
gyott kutatási terv alap-
ján – ennek részleteit is 
bemutatta lapunknak 
dr. Szabó Sándor. 6
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Sopron gazdag történelme sokakat érdekel – sorozatunkban a különböző városrészek 
kialakulásáról, elnevezéséről, érdekes históriáiról írunk. Ezúttal Bánfalva titkai 
tárulnak fel. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

– A vírust megsemmisíteni csak vakcinával lehet, és át-
lépte a regisztráltak száma a négymilliót – mondta Orbán 
Viktor miniszterelnök. FOTÓ: MTI

Vigyáznak  
az élővilágra
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Sűrű hét következik
A hosszabbításban 
mentett pon-
tot az SC Sopron. 
Az NB III-as férfi 
labdarúgócsapat 
hétvégén a Pus-
kás Akadémia II. 
együttesét fogad-
ta. A mérkőzés 
1–1-es döntet-
lennel ért véget. 
Ezen a héten két-
szer is játszanak a 
soproniak.
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Városunk napjainkban is méltó a korábban elnyert Műemlék-
védelmi Európa-díjra. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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A Lőver 
Uszodában 
a nagyobb 

munkálatok befejeződ-
tek, így a közelmúltban 
megkezdődött a mű-
szaki átadás–átvételi 
eljárás. A tervek sze-
rint április második fe-
lében tartják a létesít-
mény próbaüzemét.

– Egyre közelebb vagyunk 
ahhoz, hogy birtokba vegyék 
a soproniak a város új uszo-
dáját, amely a szavazataik ré-
vén a Lőver Uszoda nevet fog-
ja viselni – közölte dr. Farkas 
Ciprián polgármester a közös-
ségi oldalán. – A Modern Váro-
sok Program keretében, kor-
mányzati támogatásból épülő 
új uszoda felhelyezi Sopront 
a hazai és a nemzetközi vizes 
sportok térképére is.

A beruházó konzorcium-
tól megtudtuk: az uszoda ki-
vitelezését készre jelentették, 
azaz a hibajavításokat leszá-
mítva a létesítmény megépí-
tése befejeződött. Kész a két 
medence, a nagyot pedig ha-
marosan feltöltik vízzel. A le-
látókon helyükre kerültek a 
székek, illetve befejezték a gé-
pészet, a világítás kiépítését 

is. A kinti részen folyamatos 
a parkosítás, a fásítás. A mű-
szaki átadás–átvételi eljárás 
a közelmúltban kezdődött 
el. A tervek szerint a létesít-
mény próbaüzemére április 
közepén kerülhet sor. Ekkor 
teljes kapacitással működik 
többek között majd a vízfor-
gató, a szellőztető berende-
zés, de arra is odafigyelnek, 
hogy ne legyen gond például 
a fűtéssel, a világítással vagy 
éppen a lifttel. Amint ez a sza-
kasz sikeresen lezárul, várha-
tóan májusban már a haszná-
latbevételi eljárás is kezdetét 
veheti, hogy aztán a korona-
vírus-járvány miatt beveze-
tett korlátozások feloldása 

után a sportolni vágyó sopro-
niak is úszhassanak egyet az 
új létesítményben.

A Soproni Téma az elmúlt 
időszakban folyamatosan 
nyomon követte az uszoda ki-
vitelezését. A Modern Városok 
Program keretében mintegy 
14 milliárd forintos kormány-
zati forrásból épül fel az új 
létesítmény. A nyolcsávos 
50 méteres verseny- és a 30 

méteres bemelegítőmeden-
cével az uszoda minden kö-
vetelménynek megfelel majd, 
így városunk bekapcsolódhat 
a nemzetközi vizes sportese-
mények körforgásába. A me-
dencék mellett szaunát, ja-
kuzzit, kondicionálótermet 
és öltözőket is kialakítanak. 
Az új uszoda alkalmas lesz a 
szinkronúszó megméretteté-
sek megrendezésére is.

Vízzel töltik fel  a nagymedencét, a székek is a helyükre kerültek

Uszoda: műszaki átadás

KÖZÖNSÉGSZAVAZÁS VOLT A NÉVADÁSRÓL
Szavaztak a soproniak: a Lőver Uszoda a nyertes! – címmel (Sop-
roni Téma, 2021. március 17.) számoltunk be lapunkban arról, hogy 
március elején lezárult a létesítmény névadására kiírt közönség-
szavazás. A polgárok négy lehetőség közül választhattak, de egyéb 
javaslatokat is tehettek az online voksoláson. 

Elkészültek a medencék is, az 50 métereset hamarosan feltöltik vízzel. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Elkezdődött a Hátsó-
kapu utca 1. szám alatti 
műemléki épület fel-
újítása. A tervek szerint 
huszonegy lakást ala-
kítanak ki. A beruházó 
úgy számol, hogy az 
év végre befejeződnek 
a munkálatok az évti-
zedek óta elhagyatott 
állapotban lévő, több-
szintes lakóházban.

A Várkerület, a Belváros fe-
lé járók azt tapasztalhatják, 
hogy valami „megmozdult” a 
Hátsókapu utca 1. szám alatt. 
Munka zaja hallatszik, folya-
matosan érkeznek építőanya-
gok a helyszínre.

– A közelmúltban valóban 
megkezdődött a műemléki vé-
delem alatt álló épület felújítá-
sa – közölte a Soproni Témával 
Székely Zsolt, a beruházás el-
indítója. – A munkálatok előtt 
többkörös egyeztetés zajlott a 
szakhatóságokkal. Az általuk 
is helyesnek mondott tervek 
alapján huszonegy, a mai kor 
igényeinek mindenben meg-
felelő lakást alakítunk ki. Ha 
elkészül, akkor szép lesz ez az 
évtizedek óta elhagyott álla-
potban lévő ingatlan. Számos, 
műemléknek számító építőele-
met, gerendát megtartottunk. 
A korhűségre hagyatkoztunk, 

így például a nyílászárók fából 
készültek. A lakások értékesí-
tése a beruházással párhuza-
mosan történik.

Megtudtuk, a beruházó 
továbbra is tartja azon válla-
lását, amely szerint a ház ka-
puját napközben a soproniak, 
a turisták előtt is megnyitja. 
A bejáratot úgy alakítják át, 
hogy innen is elérhető lesz a 
Várfal sétány. 

A Hátsókapu utca 1. szám 
alatti épület újkori sorsával 

lapunkban is foglalkoztunk 
(Új lakások a belvárosban, 
Soproni Téma, 2017. novem-
ber 1.). Akkor megírtuk: a fa-
lakat korábban már megerő-
sítették, így elbonthatták a 
belvárosi utcákba vezető út 
mentén a kerítést. A pince új 
szigetelést kapott, valamint 
teljesen kicserélték a födé-
met. Igaz, az átadás időpontja 
kitolódott. Székely Zsolt most 
úgy számolt, hogy idén év vé-
gére befejeződik az átalakítás.

A Hátsókapu  utca 1. szám alatt volt Sopron első bérháza

Új lakások épülnek

A tervek szerint az idei év végére elkészül a Hátsókapu utca 1. 
szám alatti ház felújítása. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

ÚTFELÜGYELŐI
határozatlan idejű köztisztviselői állásokra (2 fő)

Pályázati feltételek:
• egyetemi vagy főiskolai szintű közlekedésmérnök vagy építőmérnök szakképzettség,
• számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
• büntetlen előélet,
• magyar állampolgárság,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség.

Előnyt jelent:
• közigazgatásban, illetve hasonló területen szerzett gyakorlat.

 Munkakör fő tartalma:
• ellátja az útfelügyelői feladatokat Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén az út-, járda-, valamint 

kerékpárút-hálózaton, ezek műtárgyain, a közúti jelzéseken és a forgalomirányító berendezéseken,
• kivizsgálja a lakossági bejelentéseket, és megteszi a szükséges intézkedéseket.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• önéletrajzot, a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
• az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát, 
• előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat

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

Illetmény és juttatások:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.

A kinevezés határozatlan időre szól. A próbaidő: 6 hónap.

További információ kérhető Papné Horváth Barbara osztályvezetőtől a 99/515–123-as telefonszámon.

A jelentkezéseket 2021. április 30-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző részére

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

A borítékra kérjük ráírni: „Útfelügyelő munkakör”

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok 2021. május 16. napjáig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a pályázók 
meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak, és a sikertelen 
pályázatokat visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és a pályázó személyes adatait az Európai Unió 2016/679. számú 
általános adatvédelmi rendelete, a GDPR előírásainak megfelelően kezeljük. 

Az állás betölthető az elbírálást követően azonnal.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT

PLUZSIK TAMÁS

Egy név – egy élet címmel a vészkorszak áldoza-
taira emlékeztek a holokauszt emléknapján Sop-
ronban. Ezzel a város is csatlakozott ahhoz az or-
szágos online eseményhez, amelyben további tíz 
település vett részt.

A soproni rendezvényt a „Me-
netelés az életért” mozgalom 
magyarországi csoportjának 
kezdeményezésére a Pünkös-
di Soproni Evangéliumi Gyü-
lekezet, a Katolikus Soproni 
Imádság Háza Kezdeménye-
zés, az evangélikus egyház, a 
babtista gyülekezet és a sop-
roni Golgota Gyülekezet szer-
vezte a papréti egykori orto-
dox zsinagógában.

– Emlékezni jöttünk ide, 
hogy a Sopronból 1944-ben 
elhurcolt közel kétezer gyer-
mek, nő és férfi áldozat előtt 
méltó módon tiszteletünket 
tegyük – fogalmazott beszé-
dében Barcza Attila, Sopron 
és térsége országgyűlési kép-
viselője. – A soproni zsidóság 
évszázadok óta szerves ré-
szét képezi városunk életé-
nek. Hűséges polgárai voltak 

ők Sopronnak, nekünk pedig 
kötelességünk hűségesen 
emlékezni rájuk. Életüket ki-
oltotta a gyűlölet, emléküket 
megőrzi Sopron város min-
den jóakaratú polgárának 
szeretete.

Vódli Zsolt István történe-
lemtanár a soproni Mangold 
család élettörténetén keresz-
tül egy vetített képes elő-
adásban mutatta be a sopro-
ni zsidó családok életét, majd 
hányattatásaikat és megpró-
báltatásaikat a 19. századtól a 
második világháború végéig.   

Az internet segítségével a 
szervezők, illetve az esemény-
hez csatlakozó városok emlé-
kezői egész napos láncban ol-
vasták fel a zsidóságuk miatt 
a saját városukból elhurcolt 
honfitársaik nevét, így az 1350 
soproni áldozat nevét is. 

Egy név, egy élet 

AZ ELSŐ BÉRHÁZ:  A feljegyzések szerint Hasenauer Márton 
ács 1816-ban azt kérte a várostól, hogy a háza megépítéséhez ad-
ja oda a Hátsókaput. A rossz gazdasági viszonyok miatt az építke-
zés csak 1821-ben kezdődhetett, 1825-ben fejeződött be. Sopron 
első bérházát az építtető fia, Hasenauer Márton tervezte. A tanács 
a Hátsókapu lebontásáért akkora összegű kártérítést kért, hogy 
abból egy őrházat lehessen felépíteni, ami végül nem készült el.

Emlékező szentmise 
Gróf Széchenyi István halálának évfordulóján, április 8-án emlé-
kező szentmisét tartottak a nagycenki Széchényi-mauzóleumban. 
A résztvevők nemzetünk megújulásáért és a gróf lelki üdvössé-
géért imádkoztak. Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztivál-
központ Közhasznú Nonprofit Kft. célja, hogy a legnagyobb ma-
gyar nyughelye nemzeti zarándokhely legyen. Széchenyi Istvánról 
dr. Farkas Ciprián, Sopron polgármestere is megemlékezett kö-
zösségi oldalán.
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MUNKATÁRSUNKTÓL

Sopron gazdag történelme sokakat érdekel – so-
rozatunkban a különböző városrészek kialakulá-
sáról, elnevezéséről, érdekes históriáiról írunk. 
Ezúttal Bánfalva titkai tárulnak fel.

Az egykor önálló település, 
amelyet ma Kertvárosként is 
ismerünk, 1950 óta tartozik 
Sopronhoz. Az elmúlt évek-
ben ez a településrész is ko-
moly változáson és fejlődésen 
ment keresztül. 

Bánfalva első említése 
1277-ből való mint Zuan; a 
Rák-patak völgyében elterülő 
település a XII. század végétől 
Sopron jobbágyfaluja. 

A XIX. század közepén 
Fényes Elek munkájában a 

következőket írta: „Bánfalva, 
Wandorf, német falu Sopron-
tól nyugatra 1/2 órányi távol-
ságra, igen szép vidéken, 288 
katolikus, 626 ágostai (evan-
gélikus – a szerk.) lakos, ka-
tolikus fiók szentegyházzal.”. 
Fényes fontosnak tartotta 
megemlíteni a falu határában 
található brennbergi szénbá-
nyát, az akkor üresen álló pá-
los kolostort, illetve az alatta 
szerteágazó pincéket, ahol a 
soproni kereskedők tárolták 

boraikat, hiszen az idegen bor 
bevitele a városba tilos volt. 
Bár Fényes Elek a Mária Mag-
dolna-templomot nem emlí-
tette leírásában, mi ezt most 
megtesszük, hiszen ez már 
a XIV. században állt. A pá-
los, majd karmelita templom 
1950-ben készült freskójának 
különlegessége, hogy festő-
je nagy bátorságot tanúsítva 
Sztálin arcával festette meg 
az ördögöt. 

A huszadik században so-
kat szenvedett ez a település 
is. Az 1946-os német kitelepí-
tés során közel 2200 ember-
nek kellett elhagynia hazá-
ját. Hat év múlva bezárták a 
brennbergbányai aknákat, 
így sokan más bányák közelé-
be költöztek. 1956-ban többen 

külföldre menekültek, majd 
1967-ben a létszámában is 
megtépázott evangélikus 
gyülekezet temploma Sop-
ron városé lett, viszonzásul 
megkapta a felújításra szo-
ruló katolikus iskolát. Mivel 
ennek az épületnek nem volt 
tornya, a helyiek önerőből 
hordták át a tornyot, és sa-
ját maguk építették hozzá az 
iskolaépülethez.

Dr. Prőhle Károly profesz-
szor, bánfalvi evangélikus lel-
kész visszaemlékezésében a 
következőket írta: „Bánfalva 
egy unikum. (…) Bánfalvából 
csak egy van.”.

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

Emlékek útján  – Sopronbánfalva egy unikum, csak egy van belőle

A városrész, ahol a bort tárolták 

A karmelita templom freskója, a barokk lépcsősor és a Mária Magdolna-templom – Bánfalva legismertebb emlékei. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Ahogy eljött a jó idő, 
a gyalogosok mellett 
mind több – pedállal és 
villanyárammal meg-
hajtott – kerékpáros, 
rolleres jelent meg a 
közutakon. Fontos az 
óvatosság és a szabá-
lyok betartása.

– A jelenleg érvényben lévő 
szabályok szerint kerékpárral 
csak a kerékpárúton, kerék-
pársávon, ezek hiányában az 
út jobb szélén, a padkához kö-
zel közlekedhetnek – mond-
ta lapunknak Kovács Miklós 
alezredes, a Soproni Rend-
őrkapitányság közlekedés-
rendészeti osztályának veze-
tője. – A járda a gyalogosoké, 
ott a kerékpárt csak tolni le-
het. A biciklisek oda csak ak-
kor hajthatnak fel, ha az úttest 
alkalmatlan a kerékpározás-
ra. Ebből pedig Sopronban 
meglehetősen kevés van. To-
vábbi fontos szabály, hogy az 
egyirányú utcába a kerékpá-
rosok csak akkor mehetnek 
be, ha ezt tábla engedélyezi. 
Ilyen útszakasz városunkban 
csak kettő van: a Színház és a 
Rózsa utca. Az útkeresztező-
désben, a gyalogátkelőhelyek 
előtt le kell szállni a kerékpár-
ról, és azt tolva lehet áthalad-
ni az úttesten.

Kovács Miklós kiemelte: 
közlekedési eszköznek az mi-
nősül, amit a KRESZ nevesít, 
ez alapján a gördeszka, a gör-
korcsolya, a lábbal hajtott rol-
ler sporteszköznek számít. 
Ezekkel a pedig a járdán, a 
gyalogosok zavarása nélkül le-
het közlekedni. Egy roller jól 

gyorsul, illetve képes a hirte-
len irányváltoztatásra, ezért 
a fő szempont, hogy baj ese-
tén biztonságosan meg tud-
jon állni.

Az elektromos roller, a 
tisztán villanyárammal meg-
hajtott kerékpár segédmotor-
nak minősül. Ezekkel jelenleg 

sem járdán, sem kerékpársá-
von, sem lakott területen be-
lül kerékpárúton nem lehet 
közlekedni. Vezetéséhez jo-
gosítvány, kötelező biztosítás 
szükséges, illetve ez esetben 
érvényes a zéró tolerancia el-
ve, azzal az ittas vezetés bűn-
cselekmények minősül.

Új közlekedési eszközök  – hamarosan módosulhat a KRESZ

A járda a gyalogosoké!

MÓDOSULHAT A KRESZ:  – Több egyeztetés után hamarosan a célegyenesbe érhet a KRESZ módo-
sítása, amellyel többek között az elektromos rollerek és kerékpárok megjelenésére is reagálnak. A ke-
rékpáros szervezetek azt kérik, hogy töröljék el a kötelező kerékpárút-használatot – mondta egy rádió-
műsorban Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos. – A változtatás azonban 
nemcsak megváltozott kerékpáros szokások miatt szükséges, hanem mert rengeteg új elektromos 
közlekedési eszköz jelent meg. Elég csak a már említett elektromos rollerekre gondolni, és ezeknek 
a szabályozását is meg kell határozni.

Fontos, hogy a kerékpárosok és a gyalogosok is betartsák a KRESZ szabályait, így lehet meg-
előzni a baleseteket. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

SKIBA GYULA:
Ausztriában dolgozom, de 
amikor itthon vagyok, akkor 
legszívesebben sétálok vagy 
kerékpározom. Sokszor gyor-
sabban lehet biciklivel halad-
ni, mint autóval. Most, hogy 
eljött a jó idő, azt tapaszta-
lom, hogy egyre többen bicik-
liznek, rollereznek. Azt is lá-
tom, hogy mintha kevesebb 
autó lenne az utakon.

GIMESINÉ KRISZTINA:
A koronavírus-járvány kitöré-
séig gyakran használtam a tö-
megközlekedést. A biztonság 
kedvéért ma már kevesebbet 
buszozom. Az autót azonban 
nem lehet teljesen „letenni”, 
így sokkal könnyebb közle-
kedni, ha a gyermekeimmel 
szeretnénk elmenni valahova. 
Egyébként sétálni is szeretek.

DUDÁS PÉTER:
Az autót csak akkor haszná-
lom, ha nagyon szükséges: 
hosszabb utakra vagy bevá-
sárlásra. Sopron nem olyan 
nagy város, hogy gyalog ne 
lehetne eljutni egyik helyről 
a másikra. Sétálni egészséges 
is, persze a szabályok betartá-
sa mindenkinek fontos. Ilyen 
a közterületen a maszkviselés 
és a távolságtartás.

TÓTH-KOMLÓS 
KRISZTINA:
Már elővettem a kerékpárt, 
ha tehetem, akkor azt haszná-
lom. A belvárosban egészen 
jól kiépített a kerékpárút-há-
lózat. Persze, oda kell figyel-
ni! A forgalomban az út egyik 
oldalán az autók közleked-
nek, a másikon pedig gyalo-
gosok vannak. Szerintem eb-
ből eddig nem volt nagyobb 
konfliktus.

Mivel közlekedik 
szívesen a városban?

Megszűnik a távirat
A Magyar Posta április 30-tól kivezeti portfóliójából a belföldi 
távirat és Posta-Világfax szolgáltatásokat. A távirat iránti igény 
az elmúlt évtizedben jelentősen lecsökkent. 2020-ban össze-
sen 23 ezer volt a feladott táviratok száma. 

Magyarországon az első táviratot 174 éve, azaz 1847-ben 
Bécs és Pozsony között továbbították. Eleinte csak hivatalos 
táviratokat adtak fel, majd hamarosan megnyitották a lehető-
séget a magánforgalom előtt is. A távirat a maga korában óriási 
jelentőségű információtovábbító médium volt, de jelentősége 
előbb a telefon széles körű elterjedésével fokozatosan, majd az 
internet fejlődésével párhuzamosan drasztikusan lecsökkent.

Klímabarát fotópályázat 
A Klímabarát Települések Szövetsége idén tavasszal is fotó-
pályázatot hirdet a településükre büszke civileknek és lako-
soknak. Bármelyik magyar önkormányzat, civil szervezet és 
magánszemély nevezhet a következő témakörökben: klíma-
barát-település, klímabarát-közösség, klímabarátcsalád. A pá-
lyázatokat az info@klimabarat.hu e-mail-címen, a honlapon 
megadott nyilatkozat kitöltésével, április 18-ig lehet beadni. 
További információk: klimabarat.hu/palyazatok/25

NAV: időpont foglalás
A koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal (NAV) központi ügyfélszolgálatain, kirendeltsé-
gein és ügyfélszolgálati helyein – így Sopronban is – a szemé-
lyesen megjelenő ügyfeleket időpontfoglalással fogadják. Az 
egészségügyi szolgáltatási járulék ügyintézése, a csekkigény-
lés és a beadványok beadása azonban enélkül is intézhető.

Konkrét ügyek intézéséhez a 06–80/20–21–22 számon in-
gyenesen hívható a NAV Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző Rend-
szere. Ezzel elkerülhető a sorban állás, és otthonról egysze-
rűbben, gyorsabban és biztonságosabban oldhatók meg az 
adóügyek. Bővebb információ, illetve az általános tájékozta-
tó az adóhatóság internetes oldalán (nav.gov.hu) érhető el.

RÖVIDEN
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KÖVES 
ANDREA

A közelgő 
műemlé-
ki világnap 

célja, hogy felhívja a fi-
gyelmet a műemlékvé-
delem fontosságára és 
lehetőségeire. Április 
18-a Sopron számára is 
kiemelt jelentőségű, 
hiszen városunk bővel-
kedik műemlékekben.

– A vidéki városok közül Sop-
ronban maradt meg a legtöbb 
műemlék – kezdte Nemes 
András, a Soproni Múzeum 
művészettörténésze. – Az a 
szerves építészeti fejlődés, 
ami a műemlékek kialakulá-
sát és megmaradását ered-
ményezte, annak köszön-
hető, hogy ez a terület nem 
szenvedte el a török megszál-
lást, sőt Sopront még a tatár-
dúlás is elkerülte. A műemlé-
ki világnappal kapcsolatban 
a legfontosabb, hogy beszél-
jünk a helyreállításukról. Ér-
demes visszanyúlni az öt-
venes évekhez, amikor az 
akkori kormány úgy dön-
tött, hogy három területet 
emel ki műemlékvédelmi 
szempontból: Budapest és a 

Balaton-felvidék mellett Sop-
ronra esett a választás, ezen 
belül is elsősorban a belváros-
ra, illetve az egyházi negyedre 
– Szentlélek utca, Dorfmeister 
utca, Sas tér, Szent Mihály ut-
ca, Halász utca, Balfi utca ele-
je – koncentráltak.

A szakember szerint na-
gyon fontos, hogy a város-
ban a hatvanas évek elejétől 
egy remek szakembergárda 
állt a műemlékvédelmi felújí-
tások mögött mind építőipa-
ri, mind kutatási szempont-
ból. Az utókor hálás lehet 

Szakál Ernő és Sedlmayr Já-
nos nagyszerű tevékenységé-
ért, illetve Dávid Ferenc mű-
vészettörténész munkájáért 
is, aki kicsit később kapcso-
lódott be a példamutató fel-
újításokba. Az évek múlásá-
val több újabb és újabb fiatal 
régész, művészettörténész 
vett részt a felújításokban, az 
ő tevékenységüknek köszön-
hetően nyerte el a mai formá-
ját egyebek mellett az Eggen-
berg-ház, a Löffelholtz-ház, a 
Gambrinus épülete, a Stor-
no-ház és a Tábornok-ház. 

A város méltán kapta meg 
1977-ben a rangos Műemlék-
védelmi Európa-díjat. 

– Ez a lendület a nyolcva-
nas évek közepéig tartott, 
majd gazdasági okok miatt 
lelassult, a kilencvenes évek-
re pedig el is halt – folytat-
ta Nemes András. – A kétez-
res évektől újraindult más 
feltételekkel, megváltozott 
jogszabályok szerint. Az 
utóbbi években nagy öröm 
számunkra, hogy újabb len-
dületet vettek a műemlékvé-
delmi felújítások. 2010-ben 

készült el a bánfalvi karmeli-
ta kolostor, büszkék lehetünk 
a 2012-ben átadott, példamu-
tatóan felújított Tűztoronyra, 
sorra újulnak meg a belváros 
műemléki épületeinek a hom-
lokzatai, ismét régi fényében 
pompázik a Soproni Múze-
um különleges kiállítóhelye, 
a Lenck-villa, és jó ütemben 
haladnak a Múzeumnegyed 
munkálatai, amely egy kü-
lönleges múzeumi teret hoz 
létre a Storno-ház, a Fabri-
cius-ház és a Tábornok-ház 
összekapcsolásával.

Éledő természet 
– ezzel a címmel folytatódik pályázatunk. Áprilisban is keressük a hónap fotóját! Egy jelentkező 
maximum kettő színes, legalább 3000 pixel szélességű képpel nevezhet, a fényképeket jpg formá-
tumban várjuk. A beküldött fotók közül kiválasztjuk az általunk legjobbnak ítélt alkotást, amelyet 
a Soproni Téma április 28-i számában közlünk. Valamennyi nevező képét megtekinthetik a későb-
biekben honlapunkon, a www.sopronitema.hu-n. A fényképeket április 21-ig várjuk e-mailben 
a szerkesztoseg@sopronitema.hu címre. 

A HÓNAP FOTÓJA  – pályázat
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Az utóbbi években (a Modern Városok Program keretében) újabb lendületet vett a soproni műemlékek felújítása. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

Városismereti játékunkban 
egy neves épületről vagy köz-
téri alkotásról mutatunk be 
részletet, olvasóinknak pedig 
az a feladatuk, hogy a részlet-
ből felismerjék az egészet, és 
megírják nekünk, melyik alko-
tást rejtettük el. 

Azok között, akik a helyes 
megfejtést április 21-ig bekül-
dik a Soproni Téma, 9400 Sop-
ron, Pf. 241. vagy a szerkesz-
toseg@sopronitema.hu 
címre, ajándékot sorsolunk ki.

Március 31-i rejtvé-
nyünk megfejtése: Kurz-
weil Ferenc emléktáblája, 

a helyes megfejtőnk: Erdé-
lyiné Békés Ilona, Sopron, 
Faraktár utca.

Kurzweil Ferenc emléktáblája – Szent Mihály utca 8. 

Kurzweil Ferenc (1792–1865) 
karnagy és zeneszerző Sop-
ronban született, Pozsony-
ban szerzett tanítói oklevelet, 
majd rövid szombathelyi kité-
rő után Sopronba helyezték, 
ahol az egykori „Pflaster” is-
kolában (később Jégverem ut-
cai Általános Iskola) tanított. 
1821-ben elnyerte a Szent Mi-
hály-templom karnagyi állását. 
Kurzweil munkássága  túlnőtt a 
templom falain, a világi muzsi-
kálást, a „népnevelő” munkát 
is fontosnak tartotta. 1829-ben 
Tóth József táblabíróval együtt 
megalapította a Soproni Zene-
egyesületet, amely már ebben 
az évben 53 taggal működött, 
s évente négy–öt hangversenyt 
adott. Jeles vendégeket is hív-
tak, így például 1832-ben idő-
sebb Johann Strauss a teljes 
zenekarával szerepelt Sopron-
ban. Az egyesület mellett ala-
pított zeneiskola növendékei 

is hamarosan bekapcsolódtak 
a város zenei életébe. Kurz-
weil 1854-ben megszervezte 
a Szent Mihályról elnevezett 
Egyházi Zeneegyesületet (Kir-
chenmusikverein), melynek 
célja a templomi zene művelé-
se és a tehetséges fiatalok mű-
vészi nevelése volt. 1850-től a 
bencés főgimnáziumban is ta-
nított énekművészetet, peda-
gógiai munkásságáért 1858-

ban a koronával díszített ezüst 
érdemkereszttel tüntették ki. 
Az Sz. Egyed Emma által ké-
szített emléktáblát 1978-ban 
a Soproni Városszépítő Egye-
sület annak a háznak az utcai 
homlokzatán helyezte el, ahol 
Kurzweil Ferenc annak idején 
élt és alkotott.

Fotó és szöveg:  
Pluzsik Tamás

HOL JÁRUNK? – rejtvény

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni emberek bemutatása mellett. Ezt a válla-
lásunkat a jövőben is tartjuk, sőt szélesíteni kívánjuk újabb és újabb olvasóink megismertetésé-
vel. Ezért olyan embereket keresünk, akik szűkebb–tágabb környezetükben valamiért kiérdemel-
ték a körülöttük élők szeretetét, tiszteletét. Lehet ő egy nagymama, másokon segítő ezermester 
vagy tanácsadó, egy közösség szervezője vagy aktív tagja. Szóval bárki, akire felnéznek olva-
sóink! Ha ismernek ilyen embert a környezetükben, írják meg nekünk, hogy ki ő, hogy érhetjük 
el, és hogy miért olvasnának róla örömmel a  Soproni Témában! Leveleiket a  szerkesztoseg@ 
sopronitema.hu e-mail-címre várjuk!

HÉTKÖZNAPI HŐSÖKET KERESÜNK!

www.facebook.com/ 
sopronitemahivatalos

E.ON: Nyitva az 
ügyfélszolgálat 
Április 9-től a szükséges 
óvintézkedések biztosítá-
sa mellett újra kinyitottak 
az E.ON Hungária Csoport 
személyes ügyfélszolgála-
ti irodái, így a soproni is az 
Inkubátorházban. Az ener-
giacég ugyanakkor felhív-
ja ügyfelei figyelmét, hogy 
továbbra is érdemes a di-
gitális ügyfélcsatornákat, 
azaz az online, telefonos 
és videós ügyfélszolgála-
tot igénybe venni, hiszen 
ezeken keresztül min-
den ügy teljes körűen el-
intézhető. A személyes 
ügyfélszolgálatok online 
időpontfoglalással láto-
gathatók, ezt az energia.
eon.hu/idopontfogla-
las oldalon lehet megten-
ni. A lefoglalt időpontról 
SMS-ben és e-mailben is 
megerősítő értesítést kap-
nak az ügyfelek.

TIT-előadás
Április 20-án, kedden 18 
órakor Nagy Krisztina di-
etetikus tart online elő-
adást Étrend és stressz 
címmel. Beszámoltunk ar-
ról (Ismeretterjesztés fel-
sőfokon – online, Sopro-
ni Téma, 2021. április 7.,), 
hogy a pandémiás időszak-
ban a TIT előadásait inter-
neten keresztül tartják. 
Közvetítés: stit.my.we-
bex.com/meet/stit

RÖVIDENNálunk maradt meg  a legtöbb műemlék a vidéki városok közül

Sopron, az értékek őrzője
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P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Az önkormányzat által létrehozott alapból folya-
matosan kapják meg a támogatásukat mindazon 
magánszemélyek, egyéni vállalkozók, gazdasági 
társaságok és civil szervezetek, akik és amelyek 
sikeres pályázatot nyújtottak be. A cél továbbra 
is a helyiek segítésére – hangsúlyozta dr. Farkas 
Ciprián polgármester.

Városunk önkormányzata 
dr. Farkas Ciprián polgármes-
ter kezdeményezésére még 
idén február elején egy ötven-
millió forintos, felülről nyitott 
alapot hozott létre. A korona-
vírus miatt nehéz helyzet-
be került soproni családok, 
egyéni vállalkozók, gazdasági 
társaságok, civil szervezetek 
március 12-ig pályázhattak a 
támogatásra. A vállalkozások 
egyszeri 500 ezer forint, a baj-
ba jutott magánszemélyek pe-
dig 100 ezer forint vissza nem 
térítendő támogatást igényel-
hettek – a kezdeti lépésekről 

lapunkban is beszámoltunk 
(Biztosított a város stabil mű-
ködtetése, Soproni Téma, 
2021. február 10.).

– A kifizetések megkezdőd-
tek, első körben – még húsvét 
előtt – a bajba jutott magán-
személyek kapták meg a tá-
mogatást – közölte lapunkkal 
dr. Farkas Ciprián polgármes-
ter. – A gazdasági társaságok 
részére is folyamatosan tör-
ténnek a kifizetések. Igyekez-
tünk gyorsan cselekedni, hi-
szen a bajban kétszer ad, aki 
gyorsan ad. Fontos, nem min-
denki kapta meg a maximális 

összeget, de mindenki, aki 
jogszerűen kérte, és a rászo-
rultságot is igazolta, az ka-
pott az önkormányzattól tá-
mogatást. Mivel közpénzről 
van szó, alaposan megvizs-
gáltuk az igényléseket, szük-
ség esetén pedig hiánypótlást 
kértünk, így még nem zárult 
le a kifizetés. 

A polgármester részletez-
te: összesen több mint négy-
száz igénylés érkezett, így a 
támogatási összeg meghalad-
ja a költségvetésbe beterve-
zett ötvenmillió forintot. 

– Az alap létrehozásá-
nak ötletét az adta, hogy egy 
éve nyakunkon van a koro-
navírus, elfogytak a lelki és 
anyagi tartalékok – folytatta 
dr. Farkas Ciprián. – Tudtuk 
és éreztük, Sopron város ön-
kormányzatának segítséget 
kell nyújtania. A kormányzat 
is jelentős támogatást ad, gon-
dolok itt a hitelmoratóriumra, 
a bértámogatásra, a gazda-
ság-újraindítási akciótervre, 

azonban a települési önkor-
mányzatok sem tehetik meg, 
hogy ne vegyék ki a részüket 
ebből. Ennek ellenére láthat-
juk, hogy az országban szá-
mos más, baloldali önkor-
mányzat a segítségnyújtás 
helyett bujtatott módon adó-
emelésekre törekszik, az ipar-
űzési adó teljes megfizetését 
kéri a nehéz helyzetben lévő 
vállalkozóktól. Magyarorszá-
gon az elmúlt tizenegy évben 
kikerült a közbeszédből az a 
szó, hogy megszorítás; a bal-
oldal azonban válságok idején 
rendre visszahozza azt, amint 
lehetősége nyílik rá.

A kormány által meghirde-
tett óvatos nyitás megkezdő-
dött múlt héten, de továbbra 
is nagy hangsúly van az egyé-
ni felelősségvállaláson. A ví-
rus megállításának egyetlen 
módja a vakcina, így arra ké-
rek mindenkit, hogy ha érte-
sítést kap, akkor menjen el 
és oltassa be magát! – zárta 
dr. Farkas Ciprián.

Dr. Farkas Ciprián:  Mindenki oltassa be magát! 

A város is segített

Elviteles kiszolgálás az egyik soproni étteremben. A vezetője, Göndöcs Amarilla (j) szerint a vendéglátásban érdekelt vállalko-
zások talpon maradását segíti az önkormányzat támogatása, amelyre ők is sikeresen pályáztak. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MUNKATÁRSUNKTÓL

– A vírust megsemmi-
síteni csak vakciná-
val lehet, és átlépte a 
regisztráltak száma a 
négymilliót. Április 19-
én csak az általános is-
kolák, óvodák nyitnak 
ki – mondta Orbán Vik-
tor miniszterelnök. 

Orbán Viktor kiemelte: az 
Operatív Törzs péntek regge-
li ülésén arról döntöttek, hogy 
május 10-én, az érettségi befe-
jezését követően indítják meg 
a középiskolások személyes 
találkozón alapuló oktatását. 
A tervek szerint május 3-án 
kezdődnek az írásbeli érett-
ségi vizsgák, szóbeli idén nem 
lesz. Az általános iskolákba, 
óvodákba április 19-én térhet-
nek vissza a gyerekek.

– Ha elérjük a négymilliós 
létszámot május elejére, ak-
kor nyithatnak a szállodák, 

éttermek és közösségi esemé-
nyek. Egyelőre az iskolák újra-
nyitása következik – tette hoz-
zá a miniszterelnök. 

Orbán Viktor kiemelte: ak-
kor lesz béke, ha a vírust az ol-
tásokkal sikerül legyőzni. Eh-
hez regisztrálni kell. Annak 
érdekében, hogy még többen 

megtegyék ezt, híres embe-
rek bevonásával kampányt 
indítanak. Júniusra ugyanis 
hétmillió embert lehetne be-
oltani, de tartani lehet attól, 
hogy nem lesz ennyi jelent-
kező. A kormány úgy terve-
zi, mindenkit, aki regisztrált, 
beoltanak, így a budapesti 

labdarúgó Eb mérkőzéseire 
védettségi igazolással lehet 
bemenni.

A koronavírus-járvány el-
leni védekezéssel kapcsolatos 
fontos hír, hogy Sopronban a 
Várisi úti oltóponton a beol-
tottak száma az elmúlt héten 
meghaladta a húszezret.

Oltás: a vírus egyetlen ellenszere

Preiner Katalin múlt héten kapta meg az első vakcinát a gyógyközpont oltópontján. FOTÓ: MTI

„Egyetlen ember halála is 
sok, egyetlen emberért 
is küzdeni kell, s küzde-
nek is – néha emberfeletti 
akarással – az orvosok és 
az ápolók. Ezért nem ér-
tem azokat, akik még min-
dig oltásellenesek...”

JEGYZET

Janus-arcúak
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Amikor virágba borul a város, mindig eszem-
be jutnak azok a régmúlt esztendők, amikor hol 
gyalog, hol biciklivel jártuk a soproni erdőket. 
Kedvencünk a Szárhalmi-erdő volt, s bizony me-
legebb májusi napokon belopóztunk a Tómalom-
ra, hogy megmártózzunk a hideg vízben. Most 

is látom magunkat, 
hogy vacogunk, de 
akkor nem számított. 
Máskor a Brennber-
gi-völgybe kirándul-
tunk, a Rák-patak-
ból kézzel szedtük 
ki a rákot, s néha bi-
zony, ha rosszul fog-
tuk meg, az ollójával 
megcsípett bennün-

ket. De nem bántuk, mert a rögtönzött kis tűz-
nél ropogósra sütöttük. Azt hiszem, azóta sem 
ettem olyan finomat. Nem tudom, van-e még rák 
a patakban, talán igen, hiszen a vize kristály-
tiszta. A Bécsi-domb is vonzó volt. Az amfiteát-
rum pereméről csodálkoztunk rá a városra. Ott 
döbbentünk rá először, hogy milyen gyönyörű 
város az otthonunk.  

Szóval jó ilyenkor egy kicsit merengeni a múl-
ton, s közben élvezni a természetet újraélesztő 
napsugarakat, s arról ábrándozni, hogy vissza-
térnek azok az évtizedekkel ezelőtti tavaszok. 
Néha úgy érzem, hogy igen, máskor meg legyin-
tek, ugyan…! A valóság mindig felülírja az álmo-
kat. Az idei már a második tavaszunk, amikor 
félve és reménykedve ébredünk napról napra. 
Félve a vírustól és reménykedve, hogy sikerül 
legyőzni, hogy egyre kevesebb lesz a megbete-
gedés, és egyre kevesebben távoznak közülünk. 
Mert a legelviselhetetlenebb, amikor valamelyik 
családtagunk, barátunk vagy ismerősünk adja 
fel a küzdelmet. Egyetlen ember halála is sok, 
egyetlen emberért is küzdeni kell, s küzdenek is 
– néha emberfeletti akarással – az orvosok és az 
ápolók. Ezért nem értem azokat, akik még min-
dig oltásellenesek, s főleg azokat, akik másokat 
is az oltás elutasítására biztatnak. Újra és újra 
döbbent csodálkozással hallgatom/ olvasom a 
híreket, hogy most éppen melyik vakcinát utasít-
ják el. Kezdődött az orosszal, aztán a kínaival. 
Pedig ma már egyértelmű, hogy mindegyiket 
hatásosnak és biztonságosnak ítélik nemcsak 
a magyar tudósok, hanem a nemzetközi egész-
ségügyi szervezetek is. És mégis… Igen, én is tu-
dom és ön is, kedves olvasó, hogy itt másról van 
szó. A lényeg, hogy bármi áron, bármivel, de vá-
dolni lehessen valamivel a kormányt. Nem szá-
mít, ha az oltásellenességük miatt több lesz a 
halott, nem számít a gusztustalan halottgyalá-
zás, nem számítanak a hazugságok, a szándé-
kos félremagyarázások. Én nem hinném, hogy 
minden tökéletes, előfordulhatnak hibák, hiszen 
– s erről már írtam ezeken a hasábokon – a világ 
még nem szembesült ilyen, minden kontinens-
re egyszerre zúduló járvánnyal, de letagadni a 
tényeket, elhazudni az eredményeket és a sike-
res oltási programot, vérlázító. S ebben egy hú-
ron pendül az ellenzék, nincs kivétel, hiszen nem 
cáfolják egymás hamis állításait.

Szerencsére a magyar bölcs ember, s egyre 
kevesebben hisznek a Janus-arcúaknak. Ezzel 
párhuzamosan pedig egyre nő az oltásra re-
gisztrálók száma. Abban az esetben, ha minden 
a terv szerint alakul, akkor az emberekkel ösz-
szefogva – minden gáncsoskodás ellenére – va-
lóban szép nyarunk lehet, tényekkel bizonyítva, 
hogy igenis eredményes volt a magyar védeke-
zési stratégia. Ha így lesz, márpedig hiszem, 
hogy így lesz, akkor a következő tavaszon már 
csak rossz emlék lesz a járvány, amire csak a ta-
nulságai miatt lesz érdemes emlékezni. 
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A dracéna, vagy hétköz-
napi nevén sárkányfa 
az agávefélék család-
jába tartozik. Ahogy az 
mindegyik kedvelt szo-
banövényünkre igaz, 
származásának isme-
rete segít abban, hogy 
megtudjuk: hogyan is 
gondozzuk.
A sárkányfa természetes kör-
nyezete Afrikában, a Kanári-
szigeteken és Ázsiában talál-
ható. Amellett, hogy mutatós, 
rendkívül hasznos növény is, 
nemcsak a levegő szén-dioxid-
tartalmát csökkenti, hanem 
a formaldehid, a benzol, vala-
mint a xylol mennyiségét is.

– Az ógörög eredetű dracé-
na Északkelet-Afrika elterjedt 
növénye, esőerdei aljnövény-
zet, éppen ezért a lakásban 
is jól tűri, ha az ablaktól né-
hány méterre helyezzük el. 
Csíkosabb fajtáit viszont vilá-
gos helyre érdemes tennünk 
– tudtuk meg Jády-Mórocz 
Lívia virágüzlet-tulajdonos-
tól. – Szereti a laza talajt, két-
évenkénti átültetésekor tőze-
ges–homokos földkeveréket 

használjunk, melyet tavasszal 
és nyáron kéthetente, télen 
kéthavonta tápoldatozhatunk.

Miért is potyog a sárkányfa 
levele? A titok az öntözésben 
rejlik. Ha dobálja az alsó leve-
leit, és kókadtnak mutatkozik 
az öntözés ellenére, akkor túl-
öntöztük az előző alkalomkor. 

Ne álljon vízben, földje enyhén 
legyen csak nedves, és az sem 
baj, ha a felső réteg kiszárad. 

– Röviden: kevés víz alul-
ról – folytatta Lívia. – Ne ön-
tözzük a növényt túl hideg 
vízzel! A levegőben viszont 
kedveli a párát. Ha szárazak a 
levelének a végei, az arra utal, 

hogy a levegő páratartalma 
alacsony az igényeihez.

Kártevői könnyen megbúj-
hatnak a levelei belső tövében, 
ekkor az új hajtásokon sérülés 
mutatkozik. Megnyúlt növé-
nyünk visszavágva újrahajt-
hat, a levágott leveles rész el-
ültetve kigyökeresedik.

Miért potyog a sárkányfa levele?

Ha száraz a sárkányfa levelének a vége, akkor alacsony a levegő páratartalma – mondta lapunk-
nak Jády-Mórocz Lívia virágüzlet-tulajdonos. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

A szelektív gyűjtő-
szigetek használata
Egy magyar háztartás évente 
átlagosan körülbelül 387 kilogramm hulladékot 
termel. Nem mindegy, hogy ez hova kerül, ugyan-
is a jelentős része szelektíven gyűjthető…

Az egyik legfontosabb lépés a fenntarthatóság és a természe-
tes környezet védelme felé vezető úton a háztartási hulladék 
szelektív gyűjtése, amelyre a házhoz menő rendszerű sárga- és 
kékzsákos gyűjtés mellett tökéletes lehetőséget biztosítanak a 
szelektív gyűjtőszigetek. Ahhoz, hogy a gyűjtőszigetek haszná-
lata sikersztori legyen, néhány szabályt be kell tartani.

A legfontosabb, hogy csak azok a hulladékfajták kerülhet-
nek az adott konténerekbe, amelyek belevalók. A konténe-
rek oldalára ragasztott útmutatók mellett az STKH honlapján 
(www.stkh.hu) is tájékoztató anyagok segítik a szelektív 
hulladékgyűjtést.

Hasznos kiindulási pont, ha már rögtön megnézi, hogy 
a kidobásra szánt dolog csomagolási hulladéknak számít-e, 
hiszen csak ezek dobhatók a szigetek konténereibe. Tart-
sa szem előtt azt is, hogy a lapítva, szárazon átadott hulla-
dék kezelése az igazán hatékony!

A műanyag, a fém és a társított karton (Tetrapak) csoma-
golási hulladék ugyanabba a konténerbe dobható, ugyanis 
a begyűjtés után a hulladék további válogatásra kerül. A pa-
pírhulladék és az üveghulladék számára külön-külön gyűjtőt 
jelöltek ki.

A gyűjtőszigetek konténerei mellé tilos hulladékot lerakni, 
még akkor is, ha azok már beteltek. A kulturált lakókörnyezet 
megóvása közös érdekünk, a hulladék konténerek mellé he-
lyezéséért pénzbírság szabható ki.

A válogatottan gyűjtött hulladék elhelyezésére a szelektív 
gyűjtőkonténeres rendszer mellett a családi házas övezetek-
ben a házhoz menő zsákos gyűjtés, a társasházak elkülönített 
gyűjtése és a zöldvarok is rendelkezésre állnak.

KUKAHÍRADÓ

A Fertő tavi vízitelep 
komplex fejlesztését 
már a kezdetektől, az 
első terület-előkészí-
tő munkálatoktól szi-
gorú természetvédel-
mi monitoring kíséri. 
Ennek lényege, hogy 
a területen jellemző 
élővilág egyes elemeit 
folyamatosan vizsgál-
ni kell a hatóság által 
jóváhagyott kutatási 
terv alapján.

A fejlesztés egy mestersége-
sen kialakított területen, egy 
szárazulaton zajlik. A beru-
házás bár védett természe-
ti terület, de a magyar és az 
osztrák nemzeti park által 
egységesen használt, úgyne-
vezett szolgáltatóövezetbe 
esik. Ez azt jelenti, hogy eb-
ben a zónában – és csak itt 
– engedélyezett a turisztikai 
hasznosítás. Az élővilág meg-
óvására azonban itt is oda kell 
figyelni. Ezt szolgálja az úgy-
nevezett természetvédelmi 
monitoring.

– A beruházás nagysá-
ga miatt a Természetvédelmi 
Hatóság egy ökológiai megfi-
gyelőrendszer, azaz egy ökoló-
giai monitoring végzését írta 
elő – kezdte dr. Szabó Sán-
dor természetvédelmi szak-
ember. – Ennek több össze-
tevője van. Az eljárás lényege, 
hogy a területet jellemző élő-
világ egyes elemeit külön 
vizsgálni kell a hatóság által 

jóváhagyott kutatási terv út-
mutatásai alapján.

Először egy alapállapotot 
rögzítettek a 2017–2020-as 
évekre vonatkozóan. A részle-
tes előkészítő munka korábbi 
kutatási eredmények, irodal-
mi adatok, valamint a saját 
kutatások alapján indult, és a 
területen előforduló teljes élő-
világra kiterjedt. Rögzítették 
a növényvilágra jellemző ada-
tokat. Ennek részeként fel-
térképezték az invazív, azaz 
tájidegen növények – mint pél-
dául az ezüstfa, a fehér akác, 
a magas aranyvessző és a par-
lagfű – előfordulási helyeit.

– Ezzel párhuzamosan 
az állatvilágot is vizsgáltuk, 

elsősorban a hüllőket, a két-
éltűeket, a madarakat és 
a kisemlősöket – folytat-
ta dr. Szabó Sándor. – Tet-
tük ezt a korábbi gyűrűzések 
eredményei és saját meg-
figyelések alapján. Nemré-
giben a természetvédelmi 
monito ring keretében a bé-
kák, hüllők megóvása érdeké-
ben például hüllőterelő falat 
építtettünk végig a bekötőút 
mentén. Erre azért van szük-
ség, mert meg kell akadályoz-
ni, hogy a hamarosan nagy 
számban meginduló békák 
az úttestre jussanak.

A monitoring fontos része 
a vízi élővilág figyelemmel 
kísérése is, ezért a halakat 

külön vizsgálja a szakmai csa-
pat. A kivitelezési munkálatok 
után rendszeresen ellenőrzik 
az élővilág állapotát, ugyan-
azokat az előfordulásokat és 
állatcsoportokat vizsgálják 
meg, amelyekről az alapálla-
potot is rögzítették.

Mivel a vízben is végeznek 
kotrási munkálatokat, ezért 
a Vízügyi Hatóság egy vízmi-
nőség-monitoringot írt elő. 
Ennek részeként bizonyos pa-
ramétereket hetente, míg má-
sokat kéthetente vizsgálnak.

A természetvédelmi szak-
ember elmondta: a költöző 
madarak megóvására is ki-
terjed a monitoring. A szak-
értő szerint a jelentős gépi 

munka és a forgalom miatt 
a költöző madarak várható-
an átmenetileg nyugodtabb 
táplálkozóhelyeket keresnek 
majd. A visszatérő fecskék 
számára fecske-műfészekte-
lep létesült.

– Összesen több ezer hek-
tárnyi területen vannak érin-
tetlen nádasok a tavon. A ná-
di énekesmadarak ezeket a 
belső, védettebb részeket 
fogják elfoglalni. Jellemzően 
a korábbi években sem fész-
keltek itt a fejlesztési munká-
latokhoz közelebb eső része-
ken, mert akkor is forgalmas, 
zajos strandterület volt ez. 
A kivitelezési munkálatok-
kal járó zaj miatt a következő 

időszakban is ezt várjuk 
– összegezte a természetvé-
delmi szakértő.

Dr. Szabó Sándor felhívta a 
figyelmet arra is, hogy kiemel-
ten fontos az út mellett nagy 
számban megfigyelhető nyári 
ludak védelme. A friss tavaszi 
zöld gyepre ugyanis szívesen 
jönnek majd ki legelni a kisli-
bák. Ezért már korábban több 
helyre táblákat helyezett ki a 
nemzetipark-igazgatóság, il-
letve felhívta a teherautó-so-
főrök figyelmét is a mada-
rakra, az óvatosabb, fokozott 
figyelemmel járó közlekedés 
fontosságára.

Forrás: fertopart.hu 

Fertő-part:  Több ezer hektárnyi területen vannak érintetlen nádasok a tavon 

Vigyáznak az élővilágra

Az élővilág megóvását szolgálja a temészetvédelmi monitoring – hangsúlyozta dr. Szabó Sándor. A fecskéknek például műfészektelepet alakítottak ki. 
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Rendhagyó költészet napi rendezvényeket tar-
tottak idén Sopronban: volt irodalmi séta a bel-
városban, magyar költők soraival díszítették a 
Lenck-villa kerítését, elkészült egy videovers is.

Jelentős érdeklődés mellett 
tartottak irodalmi sétát va-
sárnap délután a történelmi 
belvárosban. A Pro Kultúra 
szervezésében olyan helyeket 
lehetett felfedezni, ahol jeles 
költők fordultak meg, illet-
ve alkottak. A 13+1 állomásos 
emléksétán a Soproni Petőfi 
Színház művészei is felbuk-
kantak. Több mint háromszá-
zan egy-egy dedikált soproni 
verssel tértek haza. 

Az elmúlt heti lapszá-
munkban (Újabb közösségi 
vers készül, Soproni Téma, 
2021. április 7.) írtunk arról, 
hogy az idén harmadik al-
kalommal megvalósuló kö-
zösségi versmondást a haj-
dani Deák téri szavazókör 
előtt  tartották. Az erről ké-
szült videó a Soproni Téma 
hivatalos facebook-oldalán is 
megtekinthető.

Idén rendhagyó módon 
ünnepelt a Soproni Múzeum: 

József Attila születésnapja 
előtt tisztelegve magyar köl-
tők soraival díszítették fel a 
Lenck-villa kerítését. Emel-
lett felhívást is közzétettek a 
közösségi oldalaikon, amely-
ben arra buzdították a látoga-
tókat, hogy osszák meg velük 
a kedvenc verssorokat, részle-
teket. Igaz, ezt bármikor meg 
lehet tenni, nem csak ezen az 
egy napon...

A Vasvári Pál utcai József 
Attila-szobornál vasárnap 
délután a pedagógusok mű-
velődési háza koszorúzással 
egybekötött rövid megemlé-
kezést tartott.

Az Eszterháza Központ a 
közösségi oldalain különle-
ges versrészletekkel idézte 
fel a magyar költészet napját, 
amelyet 1964 óta József Attila 
születésnapján, április 11-én 
tartunk – természetesen ek-
kor nemcsak őt, hanem a köl-
tészetet, a lírát ünnepeljük.

Költészet napi 
kalandozások

HUSZÁR JUDIT

Idén lesz húszéves a Soproni Fotó-
művészeti Kör. A koronavírus-járvány 
jelentősen befolyásolta a fotósok 
életét, de az alkotással nem hagytak 

fel, sőt! Készülnek az idei jubileumra is.

Hónapok óta nem találkoznak 
személyesen, csak az online 
térben tartják a kapcsolatot 
a Soproni Fotóművészeti Kör 
tagjai. Ahogy ők fogalmaznak: 

ez nem nyújtja azt a teljessé-
get, amit szeretne az ember. 

– Alapvetően befolyásol-
ta a társaság életét a pandé-
mia – nyilatkozta lapunknak 

Hainer István, a kör tagja. 
– Viszont élünk és dolgozunk. 
18 aktív tagja van most a kör-
nek, és ami ma nagyon nagy 
szó: mind egészségesek va-
gyunk. Többen „menekü-
lünk” az alkotásba, mindenki 
ragaszkodik a megszokott fo-
tós életéhez. Van olyan tagtár-
sunk, aki új technikával kez-
dett kísérletezni, elmerült a 
polaroid világában. 

A kör idén lesz húszéves, 
a jubileumot szeretnék méltó 

módon megünnepelni a ta-
gok. Többek között készülnek 
a szokásos nyári Rondella-ki-
állításra, amikor nagymére-
tű, látványos fotókkal díszítik 
a belvárosi bástyát. 

– Feszülten figyeljük a ren-
delkezéseket, hogy tudjuk 
ezekkel összeegyeztetni a 
terveinket – tette hozzá Hai-
ner István. – A tagok most is 
részt vesznek pályázatokon, 
készülünk kiállításokra, illet-
ve színházi megjelenésre is. 

Mint megtudtuk, a kör 
egyik tagjának, Ambrits Ta-
másnak a közeljövőben a Mű-
csarnokban, A fény képei II. 
Fotóművészeti Nemzeti Sza-
lon 2021-es rendezvényen is 
kiállítják a képeit, ami nagyon 
komoly szakmai elismerés. 

2001 októberében  alakult meg a Soproni Fotóművészeti Kör 

Az alkotásba menekülnek

A kör tagjai aktívan fotóznak most is, van, aki a pandémia alatt új technikával kezdett kísérletezni. FOTÓK: SOPRONI FOTÓMŰVÉSZETI KÖR 

1986
Szász Endre Sopronban
Hosszú évekig tartó felújítási 
munkák után idén megnyitja ka-
puját a Fő téren a híres Storno-
ház, pincéjében osztrák söröző 
kap helyet, földszinti részében 
eredeti olasz pizzákat lehet fo-
gyasztani, s teraszáról gyönyör-
ködhetnek majd a vendégek a 
Szentháromság-szoborban. 
A hírek szerint a városban meg-
nyílik Száz Endre állandó kiállí-
tása. A világhírű művész nem-
régiben úgy nyilatkozott: a 
hűség városában szeretné töl-
teni hátralévő éveit, azaz Sop-
ronban akar letelepedni. A bel-
városban, a Színház utca immár 
utolsó foghíjas telkén fog épít-
kezni. A soproni tanács támo-
gatja Száz Endre elképzeléseit, 
a lokálpatrióták pedig örülnek 
a jó hírnek, hiszen újabb vonz-
erővel gazdagodik majd a vá-
ros. (Vas Népe)

Soproniak a válogatottban
Máig öt napon keresztül Sop-
ronban gyakorolt az utánpót-
lás teniszválogatott nyolcta-

gú csapata. A foglalkozásokra 
négy soproni tehetség is meg-
hívást kapott: az SVSE-ből Vrá-
nich Orsolya, Kiss Andrea és 
Pongrácz Kriszta, míg a Hun-
garHotels-ből Hajnal Ákos ké-
szülhetett ideális edzőtársak-
kal. (Kisalföld)

1951
Magyarországon 
nagy jövője van a 
narancstermelésnek! 
1952 őszén megkezdődhet Ma-
gyarországon a citrom, a na-
rancs és a mandarin nagyüze-
mi termelése, mondotta P. A. 
Baranov szovjet biológus, aki 
négyórás előadást tartott Sop-
ronban, majd Sopronhorpácson 
tárgyalt a Kossuth-díjas Sedl-
mayer Kurttal, aki a Sopronhor-
pácsi Kísérleti Gazdaságban 
Európa legjobb cukorrépá-
it termeszti. Baranov akadémi-
kus Eszterházán találkozott és 
megbeszélést folytatott Por-
páczy Aladárral, az eszterhá-
zai kastélyban berendezett Kí-
sérleti Gazdaság tudós vezető 
kutatójával is. Sztálin elvtárs a 

Meyer-féle kínai citromot sze-
reti, ez bővebb termésű, ízlete-
sebb. Sztálin elvtárs felhívta a 
figyelmünket, hogy ezt a fajtát 
terjesszük el, mondotta a láto-
gatás befejeztével a szovjet tu-
dós. (Kis Újság)

1946
Razzia Bánfalván
Sopronbánfalván a mindin-
kább elszemtelenedő volks-
bundisták megfékezésére raz-
ziát rendezett a járási politikai 
rendőrség. A razzia eredmé-
nyeként lefogtak tizenkét ön-
kéntes, tetoválással ellátott, 
internálótáborból szökött SS 
legényt. Ugyanakkor Sopron-
ban a gazdasági rendőrség és 
az orosz járőrök együttes tisz-
togató munkája nyomán nagy-
számú schillingüzért fogott el. 
(Új Szó)

Sopron a csempészek 
központja
Amíg hivatalos helyen a tojás-
ról csak abban az esetben haj-
landók lemondani, hogyha az 
exportált tojás fejében érté-

kes élelmiszereket kapunk, az 
egyre ijesztőbb mértéket öl-
tő csempészforgalom minden 
gátlás nélkül rávetette magát 
az értékes árucikkre. A csem-
pészek már hetek óta járják a 
Dunántúlt, ahol rengeteg to-
jást vásárolnak, sőt merészsé-
gükben már arra vetemedtek, 
hogy a csempészek az elmúlt 
napokban ellátogattak a buda-
pesti nagyvásártelepre is, ahol 
a fővárosi lakosság ellátásá-
ra felszállított tojás egy részét 
megvásárolták, és azt Sopron-
nak és Sopronkőhidának irányí-
tották, ahol a csempészek köz-
pontja van. Sopronban történik 
meg a tojás átvétele. Az osztrá-
kok az elmúlt héten 3–4 schil-
linget adtak a tojás darabjáért. 
Remélhetőleg a hatóságok ha-
marosan véget vetnek ezeknek 
az üzelmeknek. A csempészek 
nemcsak a tojással károsítják 
meg az országot, hanem szá-
mos más élelmiszerrel is. Na-
gyon sok halat, szalonnát is 
kicsempésznek. Fokozott el-
lenőrzésre és drákói szigorra 
van szükség. (Kis Újság)
Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

100 ÉVVEL EZELŐTT,  1921 áprilisában hunyt el Greilinger 
(Geleji) Frigyes evangélikus tanító, újságíró, a 48-as párt he-
lyi lapjainak (Nemzetőr, Sopron) szerkesztője. 1867. május 24-
én született Sopronban.

75 ÉVVEL EZELŐTT,  1946. április első napjaiban kitelepítési 
biztosságok érkeztek, és megkezdték az előkészületeket a né-
met ajkú lakosok kitelepítésével kapcsolatban Sopronban és a 
soproni járás német községeiben.

55 ÉVVEL EZELŐTT,  1966 áprilisában hunyt el Sopronban 
Bedy Rezső pedagógus, nyelvész, a hienc nyelvjárás kutatója. 
Sopronban született 1889. június 20-án.

30 ÉVVEL EZELŐTT,  1991. április 6-án Tóth Antal kardvívó 
emlékversenyt rendeztek az egyetemi sportcsarnokban. A győ-
zelmet dr. Gasztonyi Károly szerezte meg.

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

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

Jön Ördögölő Józsiás 
Megtartották az olvasópróbáját Tamási Áron – Szarka Gyula Ör-
dögölő Józsiás (Kakasok az Édenben) című zenés tündérjátékának 
a Soproni Petőfi Színházban. A rendező Pataki András. Az előadás 
munkabemutatója a tervek szerint május közepén lesz, majd a te-
átrum a következő évadban tűzi műsorára a darabot, amely Zentán 
szintén látható lesz. A produkció nyitja július elején az Esztergo-
mi Várszínház magyar szerzők előtt tisztelgő szezonját és meghí-
vást kapott Szigligetre, valamint Szentendrére. 

A SOPRONI FOTÓMŰVÉSZETI KÖR:  2001 októberében alakult a Soproni Kulturális Egyesületek és 
Baráti Körök Szövetségének tagegyesületeként. Azzal a céllal jött létre, hogy olyan egyedi látásmód-
dal és gondolatisággal rendelkező fotográfiákat mutasson meg, amelyek Sopronban addig nem vol-
tak megszokottak. A céljuk, hogy tagjaik átadják egyéni látásmódjukat, érzéseiket, gondolataikat. 
Nem hatásvadász képeket készítenek, hanem olyan alkotásokat, amelyek előtt meg kell állni, elmé-
lyülni, és felfedezést tenni bennük.
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A Lenck-villa kerítését egy hétvégére versek díszítették.
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MOLNÁR 
ZOLTÁN

A hosszab-
bításban 
mentett 

pontot az SC Sopron. 
Az NB III-as férfi lab-
darúgócsapat hétvé-
gén a december óta 
százszázalékos Puskás 
Akadémia II. együtte-
sét fogadta. 
Már a mérkőzés elején érez-
hető volt, hogy egyik félnek 
sem lesz egyszerű dolga, ha 
be akarja gyűjteni a 3 pontot. 
Mindkét csapat védelme sta-
bil volt, azonban egy szeren-
csétlen soproni felszabadítás 
után a vendégek egyik játéko-
sáról a hazaiak kapujában kö-
tött ki a labda. Ezt követően 
még támadóbb szellemben 
lépett fel a Sopron, a félidő 
hátralevő részében azonban 
mindkét oldalon akadt na-
gyobb helyzet, az első félidő 
azonban 1–0-s vendég veze-
téssel zárult.

A második játékrészben 
egyértelműen a minél koráb-
bi egyenlítés volt a hazai játé-
kosok célja, amiért nagyobb 
erőket is mozgósítottak. A fél-
idő közepén aztán Kustor No-
el lerántásáért büntetőhöz 

jutott a soproni csapat. Jakab 
Dávid állt a labda mögé, pró-
bálkozását azonban a kapus jó 
érzékkel hárította. Ezt köve-
tően tovább árnyalta a képet, 
hogy Gere Richárdot a játék-
vezető kiállította. Az ember-
hátrány ellenére küzdöttek a 
játékosok, és a hosszabbítás-
ban egy újabb 11-est harcoltak 
ki, amelyet Kustor Noel már 
sikeresen értékesített. Ezzel 
pedig megszakítva a Puskás 
Akadémia győzelmi szériáját, 
megérdemelten gyűjtötték be 
az 1 pont.

– Egy jó erőkből álló Puskás 
Akadémia ellen tudtunk pon-
tot menteni a mérkőzés végén 
– kezdte értékelését Weitner 
Ádám vezetőedző. – A fiúk 
mindent kiadtak magukból, 
erőn felül teljesítettek. Elke-
seredett csak a kiállítás és a 
sérülés miatt vagyok, hiszen 
11 játékosom maradt szerdára.

Ezen a héten két mérkőzés 
is vár piros–fehér együttesre. 
Április 14-én, szerdán a Bala-
tonfüredi FC-hez látogatnak, 
és 16.30-kor játszanak, majd 
április 18-án, vasárnap 16 óra-
kor a BKV Előre csapatát látják 
vendégül a városi stadionban. 
Jelenleg mindkét gárda az al-
sóházban helyezkedik el.

SC Sopron:  hazai pontszerzés a hosszabbításban

Sűrű hét következik

Büntetővel sikerült egyenlíteniük a soproniaknak a Puskás Akadémia II. ellen. A héten sem pi-
hen Weitner Ádám csapata, kettő meccset is játszik. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A Soproni Egyetem és a Soproni Sportiskola Ko-
sárlabda Akadémia vezetése között létrejött 
megállapodás értelmében a sportiskolások bir-
tokba vehetik a Krasznai Ferenc Sportcsarnokot. 

– A Soproni Sportiskola Ko-
sárlabda Akadémia lehetősé-
get kapott arra, hogy a csapa-
taival egy helyen, a korábbi 
időszakhoz képest ideális kö-
rülmények között dolgozzon 
– mondta dr. Szekeres Csaba 
elnök. – Eddig különböző is-
kolák bérelt tornatermeiben 
sportoltak a versenyző kor-
osztályok. Az edzők gyakran 
egyik helyről siettek át a má-
sikra. Ez rengeteg szervezé-
si nehézséggel járt. Ráadá-
sul itt van a vírushelyzet is, 
az iskolák bezártak, a torna-
termek nagy részét nem is 
használhatjuk. Most viszont 

lehetőségünk lesz arra, hogy 
az egyéni képzéseket reggel, 
délelőtt, kora délután is az 
akadémia központi bázisá-
ban tartsuk.

Szekeres Csaba kiemel-
te: az egyetemmel megkö-
tött, határozatlan időre szó-
ló szerződésben vállalták, 
hogy elvégzik a sürgős felújí-
tásokat, a világítás korszerű-
sítését. Emellett a karatésok 
és a SMAFC is zavartalanul 
folytathatják itt az edzései-
ket, illetve az előre egyezte-
tett időpontokban az egyete-
mi rendezvényeknek is helyet 
ad a sportcsarnok.

Kosárakadémia: 
új helyen edzenek

• Általános segélyhívó .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 112
• Mentők      .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 104
• Orvosi ügyelet    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   312-010
• Soproni Gyógyközpont     központi szám .    .    .    .    .    .   514-200
• Soproni Gyógyközpont     előjegyzés  .    .    .    .  514-205, 514-206
• Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség  

(Tűzoltóság, Polgári Védelem)   .    .    .   105, 510-672, 510-617
• Rendőrség     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .107, 311-234
• Előfizetői tudakozó    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  11818
• Belföldi tudakozó  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  11800
• Polgármesteri hivatal        .    .    .    .    .    .06-80/204-322, 515-100
• Soproni Polgárőr Egyesület        .    .    .    .    .    .    06-30/385-5732

• Sopron Holding központi szám .    .    .    .    .    .    .    .    .   514-600 
• Közútkezelés .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   515-123
• Soproni Szociális Intézmény         .    .    .    .    .    .    .    .   506-400
• Gyermekjóléti szolgálat         .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   524-361
• Támogató szolgálat       .    .    .    .    .    .    .    .    .    06-20/395-9040
• Családsegítő szolgálat    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   524-361
• Családok Átmeneti Otthona      .    .    .    .    .    .    .    .    .   524-362
• Pártfogó felügyelet        .    .    .    .    .    . 508-126, 508-395, 508-392
• Telefonos lelki elsősegély-szolgálat         .    .    .    .    .   116-123
• Drog stop        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  06-80/505-678
• Magyar Autóklub        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 188
• Áramszolgáltató         .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  06-80/533-533
• Vízszolgáltató         .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   519-100
• Gázszolgáltató        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  06-80/440-141
• MÁV        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .06-1/3 49 49 49
• GYSEV         .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   577-212
• Kisalföld Volán      .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   313-130

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK

Labdarúgás
Április 17., szombat 17 óra, Anger réti sporttelep
SFAC 1900 – DAC Nádorváros 1912
Április 18., vasárnap 16 óra, városi stadion
SC Sopron – BKV Előre

Kosárlabda
Április 17., szombat 18 óra, Novomatic-aréna
Sopron KC – Szolnoki Olajbányász

Asztalitenisz
Április 18., vasárnap 11 óra, Kőszegi út 
Turris SE Sopron – Dunakeszi (NB I. nyugati csoport)

LELÁTÓ

PLUZSIK TAMÁS

Van egy biztos pont a 
soproni kosárlabda-
életben: Tímár Béla. 
Tipikus háttérszerep-
lő, munkájának hiva-
talos megnevezése 
asztalszemélyzet. 

Több mint negyven éve min-
den jelentős kosárlabda-mér-
kőzésen ott ül a zsűriasztal-
nál, nélkülözhetetlen egy-egy 
meccs lebonyolításához. 

– Hogyan kezdődött, egy-
általán voltál te valaha ak-
tív kosárlabda-játékos?

– Nem, soha! Annak ide-
jén még ifistaként viszont fo-
ciztam az SVSE-ben. Ha ál-
momból fölkeltenek, akkor 
is el tudom mondani az SVSE 
egykor legendás csapatának 
összeállítását: Kormos, Rácz, 
Ferencz, Shift, Polgár, Király, 
Vámos, Rajnai, Ferling, Kiss 
Lala és Szabó. Volt, amikor 
ötezer néző szurkolt ennek 
a csapatnak, mi pedig az elő-
meccset játszottuk. Az SVSE 
pályán ott van a tablónk az öl-
tözőfolyosón, amikor ifista-
ként a „nagyok” árnyékában 
megyebajnokságot nyertünk.

– Hogyan kerültél a ko-
sárlabda közelébe?

– Ez is az SVSE-hez köt-
hető. Annak idején, vagy hat-
van évvel ezelőtt a Berzsenyi-
gimnázium tornatermében 
játszotta bajnoki mérkőzése-
it az SVSE női kosárcsapata, 
melyben három unokanővé-
rem is játszott, Pogány Jutka 

és két Fodor lány, Kati és Esz-
ti. Minden meccsükön ott vol-
tam, majd követtem őket a 
Rákóczira is, ahol a SMAFC 
később sikert sikerre halmo-
zó férficsapata is játszott, így 
lettem fanatikus szurkolója az 
Orbay–Tvordy nevével fémjel-
zett csapatnak. Később meg-
épült a ma Krasznai Ferenc 
nevét viselő egyetemi torna-
csarnok, ahol egy alkalommal 
hiányzott valaki a zsűriasztal-
tól, engem kértek meg, hogy 
ugorjak be, így kezdődött.  

– Mindenkit ismersz, aki 
soproni színekben pályá-
ra lépett az elmúlt negyven 
évben. Kik hagyták benned 
a legmélyebb nyomot?

– A lányok közül egyér-
telműen Balogh Bubu, a fiúk 

esetében már nem ilyen egy-
szerű a helyzet, de ha egyet 
kell kiemelnem, akkor Balogh 
Sanyi. Az ő centerjátéka már 
abban az időben előremuta-
tó volt, arról nem is beszélve, 
hogy Sanyi a közeli barátaim 
közé tartozott. Az edzők kö-
zül pedig Vetési Imre, akit ak-
kor is vastapssal köszöntött a 
soproni publikum, amikor az 
ellenfél kispadján ült.

– És a legemlékezete-
sebb meccs?

– 1992. március 15. Azt az 
estét nem lehet elfelejteni, a 
kipontozódások miatt az SKC 
a végén ugyanis négy em-
berrel verte meg az előző évi 
bajnokot, a Szolnoki Olajbá-
nyászt. Ahogy Weisz Feri új-
ságíró barátom fogalmazott 

a másnapi Nemzeti Sport 
hasábjain: „Olyan győzel-
met arattak a bajnok ellen, 
hogy az aranybetűkkel kerül 
be a soproni kosárlabdázás 
történetébe.”.

– A napokban ünnepel-
ted a 75. születésnapod, en-
nek ellenére nemcsak néző-
je vagy a sportnak, hanem 
aktív művelője is.

– Amíg bírta a derekam, 
futottam. Egyik alapító tag-
ja voltam az SVSE Lokomotív 
Futóklubnak, ha összeszámo-
lom, több mint 150 ezer kilo-
méter van a lábaimban. Mára 
maradt a kerékpár, napi 40–
50 kilométert tekerek, ha fúj, 
ha esik. Ez az életem, a sport, 
itt a zsűri asztalnál vagy kint 
a szabadban.

Tímár Béla: A sport az élete

Tímár Béla több mint 40 éve minden jelentős soproni kosárlabdameccsen a zsűriasztalnál ül.  
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Asztalitenisz eredmény
NB III. nyugat-dunántúli csoport: Turris SE Sopron II. – Zala-
egerszeg II.: 12:6. Játszottak: Bonczidai László (4 mérkőzésből 
4 győzelem), Tóth Nóra (4/2), Farkas Miklós (4/2), Kiss Péter 
(2/1), Kiss László (2/1), és a két párost is megnyerte a csapat. 

Ultrafutó siker 
A soproni Benke György az előkelő 3. helyen végzett a hétvé-
gi 100 kilométeres országos futóbajnokságon. A távot 7 óra 52 
perc alatt teljesítette a sportoló, akit korábban már lapunkban 
is bemutattunk (Csak egy kör, Soproni Téma, 2018. május 23.). 

RÖVIDEN

TOVÁBBI SOPRONI EREDMÉNYEK: 
Női NB II. nyugati csoport: szabadnapos volt a Sopron 
Megyei I. bajnokság: Loland-Nyúl – SFAC 1900: 3–3
Megyei II. bajnokság: szabadnapos volt az SVSE-GYSEV
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Gáspár Dávid:  Minden erőnket mozgósítjuk az újabb négyesdöntőre

A siker kapujában a lányok

A Sopron Basket péntek este 8-kor lép pályára az Euroliga négyesdöntőjének első mérkőzésén. Gáspár Dávid szerint nehéz ellen-
fél lesz a Salamanca. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MUNKATÁRSUNKTÓL

Az idei fedett pályás szezonban is komoly sikere-
ket értek el a soproni atléták: Moser Boglárka két 
egyéni csúccsal két aranyérmet is szerzett. 

A Magyar Atlétikai Szövetség 
által rendezett fedett pályás 
országos bajnokság küzdel-
meiben több korosztállyal is 
képviseltette magát a Soproni 
Atlétikai Club. Az U18-as me-
zőnyben Moser Boglárka nyúj-
tott lenyűgöző teljesítményt: 
1500 és 3000 méteres síkfutás-
ban is egyéni csúcsot ért el, és 
mindkét számban aranyérmet 
szerzett, így duplán is magyar 
bajnoknak mondhatja magát. 
Szintén az U18-asoknál lett 5. 
helyezett Simon Gabriella 200 
méteres síkfutásban. 

800 méteren Nagy Emma 
7., Grubits Enikő 18. helyen ért 
célba, Rónai Milda pedig a tá-
volugrók népes mezőnyében 
4,91 méteres egyéni csúccsal 
szerezte meg a 17. helyet.

Az U16-osoknál Dolmány 
Emma futott egyéni csúcsot 
1500 és 3000 méteren, ez 
mindkét versenyszámban az 
ezüstérem megszerzéséhez 
volt elég. Kádár Eszter 1500 
méteren 8., 800 méteren pe-
dig a 7. helyen zárt.

– Nagyon örülök annak, 
hogy több korosztályban is 
kiemelkedő eredményeket 
tudtunk elérni a fedett pá-
lyás szezonban – mondta Né-
methné Csordós Rita, a Sop-
roni Atlétikai Club közép- és 
hosszútávfutó csoport edzője. 

– A vírushelyzet miatt nehéz 
volt a felkészülésünk, nem 
tudtunk teremben edzeni. 
Szerencsére nem volt igazán 
kemény tél idén, de egyáltalán 
nem mondhatnám ideálisnak 
az edzéskörülményeinket. 
Ennek ellenére jöttek a sike-
rek, hozzá kell tennem, hogy 
a fedett pályás szezonban a 
szervezők nagyon odafigyel-
tek a vírushelyzet miatt hozott 
biztonsági intézkedésekre. 

A fedett pályás orszá-
gos bajnokság keretein belül 
rendeztek egy úgynevezett 
nyílt országos bajnokságot is, 
amelyben együtt versenyez-
tek a különböző korosztá-
lyok. Moser Boglárka itt is re-
mekelt: fantasztikus egyéni 
csúccsal 1500 méteren 5. he-
lyezést ért el, 3000 méteren 
pedig, szintén saját rekorddal 
4. lett, csak egy hajszállal ma-
radt le a dobogóról. 

A fedett pályás ob-n  Rónai 
András magasugrásban re-
mekelt: 170 centiméterrel az 
előkelő 5. helyen végzett, Nagy 
Dániel pedig az összetett ver-
seny 40 fős mezőnyében ért el 
7. helyezést. 

MUNKATÁRSUNKTÓL

Az összehangolt csa-
patmunkát nevezte a 
legfontosabbnak az 
SKC U20-as együttesé-
nek idei, kiemelkedő 
sikerei kapcsán Csátal-
jay Barna. 

Csátaljay Barna szerint fon-
tos, hogy az együttes gerin-
cét alkotó játékosok évek óta 
együtt kosárlabdáznak a Sop-
roni Sportiskolában. Az SKC 
U20-as együttese Bors Miklós 
vezetőedző irányításával idén 
az alapszakaszban harmadik 
helyen végzett, így bejutott az 
országos fináléba. A nyolcas-
döntőt májusban rendezik, 
a fiatal kosárlabdázó szerint 
az együttes képes arra, hogy 
a legjobb négybe kerüljön, így 
ez reális elvárás a csapattól.

– Irányítóként a játék szer-
vezése a feladatom, emellett 
az előkészítésben is igyekez-
tem jeleskedni, egy vérbeli 
egyes játékos a csapat motor-
ja – mondta a 18 éves irányító, 
aki idén három alkalommal 
az SKC felnőtt csapatában is 
pályára léphetett. – Egyéb-
ként öröm egy ilyen csapatot 
irányítani, hiszen úgy gondo-
lom, nálunk mindenki tudja, 
mi a feladata, az adott szitu-
ációban mit kell hozzátennie 

a játékhoz. Kiváló közösséget 
alkotunk, azt hiszem, ez az 
idei kimagasló sikereink titka.

Csátaljay Barna hozzátet-
te: lényeges volt az is, hogy a 
nagycsapat keretéből három 
játékos, Werner Viktor, Sitku 
Márton és Popadic Miljan is 
rendszeresen pályára lépett 
az U20-asoknál.

– Már a szezon elején el-
kaptuk a fonalat, fontos mecs-
cseket nyertünk. Kiegyen-
sú lyozott teljesít mény t 
nyújtottunk, sőt: január–feb-
ruárban volt egy 13 (!) mér-
kőzésből álló veretlenségi 

szériánk, akkor a legnagyobb 
ellenfeleinket is legyőztük ott-
hon és idegenben egyaránt. 
Az Alba Fehérvár ellen egy 
héten belül kétszer nyertünk, 
de legyűrtük a Debrecent 
és a Pécset is, nagyon büsz-
kék vagyunk erre a sorozat-
ra – tette hozzá a játékos, aki 
átlagban 13,5 pontot és 6 gól-
passzt jegyzett mérkőzésen-
ként. Ez utóbbi adattal vezeti 
a bajnokság asziszt-ranglis-
táját. Az SKC U20-as csapa-
tát az alapszakaszban csak a 
Körmend és a Debrecen tudta 
megelőzni.

Fedett pályás sikerek Az eredmény kulcsa: 
csapatmunka 

Moser Boglárka 1500 és 3000 méteres síkfutásban is arany-
érmet szerzett a fedett pályás országos bajnokságon. 

Csátaljay Barna meccsenként 6 gólpasszal járult hozzá az SKC 
U20-as csapatának idei sikeres szerepléséhez. FOTÓ: NÉMETH PÉTER 

RÁZÓ LÁSZLÓ

Gőzerővel készül az Euroliga négyes-
döntőjére a Sopron Basket női ko-
sárlabdacsapata. Gáspár Dávid veze-
tőedző szerint bár óriási eredmény, 

hogy idén ismét eljutott a soproni együttes a 
 Final Fourba, nem érik be ennyivel.
– Rengeteget dolgoztunk 
azon, hogy ismét ott lehes-
sünk Európa legjobb négy 
együttese között – kezdte 
Gáspár Dávid, a Sopron Bas-
ket vezetőedzője. – Nagyon 
készülünk a négyesdöntőre, 
és minden erőnket mozgósít-
juk, hiszen a siker kapujában 
nem szeretnénk megállni… 
Múlt héten azon volt a hang-
súly, hogy három sérült játé-
kosunk, Briann January, Tina 
Kajisnik és Jelena Brooks is-
mét rendelkezésre tudjon áll-
ni, így számukra elsősorban 
a pihenés, gyógykezelés volt 
az elsődleges. A sérülések né-
hány napig hátráltatták a csa-
pat felkészülését, mert a hi-
ányzók miatt nem tudtunk öt 
az öt ellen edzeni.

A szakember szerint a né-
gyesdöntőbeli első ellenfelük, 
a Salamanca Európa egyik 
legjobb együttese. A spanyol 
csapat rendkívül szervezett 
kosárlabdát játszik. 

– Mi azt ígérjük, amit min-
den meccs előtt hangsúlyo-
zunk a szezon kezdete óta: 
igyekszünk ezen az összecsa-
páson is a maximumot nyúj-
tani, a legjobb formánkat hoz-
ni – zárta Gáspár Dávid.

Az Euroliga négyesdöntő-
jét Isztambulban rendezik, a 
Perfumerias Avenida – Sop-
ron Basket mérkőzés ápri-
lis 16-án, pénteken este 8-kor 
kezdődik, a bronzmérkőzés 
vasárnap 14 órakor, a döntő 
18 órakor lesz. Az M4 Sport 
a soproni együttes mindkét 
meccsét élőben közvetíti.

CZUKOR DALMA: KIVÁLÓ 
EGYÉNI TELJESÍTMÉNY KELL
Czukor Dalma szerint sem 
volt zökkenőmentes a Sopron 
Basket felkészülése az Euroli-
ga négyesdöntőjére. A sérülé-
sek miatt csak vasárnaptól tu-
dott teljes kerettel készülni az 
együttes. A 21 éves bedobó azt 
mondta: nem egyszerű szinte 

folyamatosan csúcsformában 
tartani a csapatot.

– Ennek egyik fontos eleme 
az edzések és pihenések, rege-
nerációk magas szintű terve-
zése és egyensúlyban tartása, 
ami nálunk, úgy érzem, na-
gyon jól működik – fogalma-
zott Czukor Dalma. – A csapat 
hozzáállása a munkához min-
den egyes napon maximáli-
san profi, szerintem ez segít 

minket ahhoz, hogy a hosz-
szú szezonban minél keve-
sebb hullámvölgyünk legyen, 
és folyamatosan magas telje-
sítményre legyünk képesek.

Kiemelte: minden előttük 
álló mérkőzést meg akarnak 
nyerni, de nem lesz könnyű 
dolguk, hiszen nagyon jó csa-
pat a Salamanca. 

– Az elődöntőben a győze-
lemhez nagyon jó egyéni és 

csapatvédekezésre van szük-
ség, illetve fontos lesz a türel-
mes támadójáték, emellett ki-
váló egyéni teljesítmények is 
kellenek a sikerhez – tette hoz-
zá Czukor Dalma, aki akkor 
lesz elégedett a csapat teljesít-
ményével, ha a társaival együtt 
úgy érzik: mindent kiadtak 
magukból a győzelmekért. 

Czukor Dalmának kivá-
lóan ment a játék a Diósgyőr 

elleni bajnoki elődöntőben: a 
párharc soproni mérkőzésén 
14 pontot szerzett úgy, hogy 
dobást sem hibázott. A játé-
kos saját teljesítményéről azt 
mondta: nap mint nap azon 
dolgozik, hogy a játékpercei 
alatt a legtöbbet tudjon segí-
teni a csapatnak, és azt a le-
hetőséget, amit kap az egyes 
mérkőzéseken, a lehető legha-
tékonyabban használja ki.
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!

„Nincs kreatí-
vabb... és nincs 
pusztítóbb..., 
mint egy ra-
gyogó elme, 
aki a rosszat 
választja.”
Dan Brown   
amerikai regényíró, 
művészettörténész

MOTTÓ

KÖNYVAJÁNLÓ

MADARÁSZ RÉKA

Az autizmus jelensége egyre ismertebbé vá-
lik szakmai körökben, de a laikusok között is. 
A soproni Autitok Egyesület célja többek között a 
szemléletformálás, az érzékenyítés, az autizmus-
ban érintett családok támogatása.

Az autizmussal élő gyerekek, 
tanulók távoktatása különö-
sen nagy terhet ró a családok-
ra, hiszen a napirendjüket, 
foglalkoztatásukat, tanulásu-
kat az otthoni léthez kell iga-
zítani. A szakembereknek leg-
inkább ezek kialakításában, a 
megfelelő tartalmak kiválasz-
tásában van kiemelt szerepe.

– További nehézséget okoz 
a specifikus fejlesztések el-
maradása, amelyeknek nem 
mindegyike folytatható ott-
honi körülmények között 
– tudtuk meg Halmai Atti-
láné gyógypedagógustól, az 
Autitok Egyesület elnöksé-
gi tagjától. – A szülőknek és a 
gyógypedagógusoknak azt is 
egyeztetniük kell, milyen fej-
lesztésekbe tud bekapcsolód-
ni a család, és melyek azok, 
amelyeket át kell ütemezni. 

A legnehezebb feladat 
a gyerekekben a motiváci-
ót fenntartani. Nehéz lesz 
megint újrakezdeni a szocia-
lizációt, a társakkal, a pedagó-
gusokkal való kapcsolatot. Az 
érintettek számára ugyanis a 

biztonságos környezet nagy-
mértékben megkönnyíti a 
mindennapi életet. 

– Az autizmussal élő tanu-
lókra még inkább igaz, hogy 
nem tudnak mindent ott foly-
tatni, ahol abbahagyták – tet-
te hozzá a szakember. – Ami 
azelőtt működött, az nem biz-
tos, hogy most is menni fog. 
Együtt viszont – szakembe-
rek, szülők, gyerekek össze-
fogásával – ez is megoldható. 
Városunkban és környékén 
több alap-, középfokú és már 
felsőfokú intézményben is je-
len vannak az érintettek. Úgy 
vélem, az, hogy egy autiz-
mussal élő ember boldogul-e 
a világban, sokkal inkább a 
társadalmunktól függ, mint 
tőle. Ebben mindenkinek van 
felelőssége.

A járványhelyzet miatt 
idén is elmaradt az autizmus 
világnapjához kapcsolódó ha-
gyományos „Kék séta”, ezért 
az Autitok Egyesület e napra 
egy kisfilmmel készült, mely 
a www.autitok.hu című hon-
lapjukon megtekinthető. 

Az autizmussal élők  mások, de semmiképp nem kevesebbek!

Megismerni, elfogadni…

Évek óta hagyomány, hogy az autizmussal élők világnapján kék 
színben pompázik a Tűztorony – idén sem volt másként.  
FOTÓ: BERTHA KATA

MADARÁSZ RÉKA

Chetoui-Tirászi Ami-
na még csak 11 éves, de 
felsorolni is nehéz mű-
vészi alkotásaiért ka-
pott díjait. Ráadásul az 
ő hatására még az édes-
anyja is kedvet kapott 
az alkotáshoz.

Amina arra a legbüszkébb, 
hogy egyik rajzát beválogat-
ták a Harry Potter szerzőjé-
nek, J. K. Rowlingnak novem-
berben megjelent Az Ickabog 
című kötetébe, ráadásul épp 
a főhős karakterét formálta 
meg hihetetlenül találóan.

– A lányom korábban any-
nyira zárkózott volt, hogy ha 
jött hozzánk valaki, bekupo-
rodott az asztal alá, és csak 
rajzolt – mesélte Amina édes-
anyja. – Láttam, hogy ez a te-
vékenység mennyire lekö-
ti, ezért én is elmentem egy 
felnőtt rajztáborba, és az-
óta festek.

A gyönyörű kislány renge-
teg technikát kipróbált, min-
den egyes ünnepre alkotó fel-
szerelést kapott. Kedvencei 
a virágok és a madárkák: ta-
valy meg is nyerte Az év ma-
dara című pályázatot, ahol al-
sós kategóriában több mint 
3600 rajz közül figyeltek fel 
alkotására.

Legszívesebben az olvas-
mányélményeit illusztrálja, 
amikor a Helka volt a kötele-
ző olvasmány, mindig az mo-
tiválta, hogy ha végez egy feje-
zettel, meg is rajzolhatja. A Mi 
mesénk! című könyvbe is be-
választották a Pingvinek ak-
cióban és a Kukamanó című 
alkotásait. 

Amina a Hunyadi János 
Evangélikus Óvoda és Álta-
lános Iskolában tanul. A te-
hetségfejlesztő szakpedagó-
gus, Halvax Julianna nevezte 
be a Matehetsz pályázatára, 
ahol elnyerte a Nemzeti Te-
hetségsegítő Tanács „Felfede-
zettjeink 2021” különdíját.  A 
„Tehetségek Magyarországa 

ösztöndíj” támogatásban idén 
összesen 23 ifjú tehetség ki-
bontakozását támogatják. 

Arra a kérdésünkre pedig, 
hogy mivel szeretne később 
foglalkozni, azt felelte: „Egy-
értelmű, hogy jól tudok raj-
zolni. Festőművész szeretnék 
lenni, csak festegetni szeret-
nék. Ez lenne a munkám.”.

Amina  a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács különdíját is elnyerte 

Mindene a festészet

Chetoui-Tirászi Amina tavaly megnyerte Az év madara című rajzpályázatot, ahol alsós kategóri-
ában több mint 3600 rajz közül figyeltek fel az alkotására. FOTÓ: NÉMETH PÉTER 

Általános 
iskolák:  
beíratás
A soproni általános is-
kolákban április 15–16-
án lesz a beiratkozás, a 
szülők 15 intézmény kö-
zül választhatnak. 

– Aki teheti, digitálisan tegye 
meg a jelentkezést – hívta fel 
a figyelmet Marek János, a 
Soproni Tankerületi Központ 
igazgatója. – Természetesen 
a pandémiás helyzetben is 
lehetséges a személyes je-
lenléttel történő beiratkozás. 
Ezt azonban a Tankerületi Köz-
pont nem javasolja. A beíra-
tást akkor is meg kell tenni, 
ha a gyermek a lakcíme sze-
rinti körzeti iskolában kezdi 
meg tanulmányait. Amennyi-
ben olyan intézményt válasz-
tanak a leendő kisiskolásnak, 
amely nem állami fenntartású 
iskola, vagy a körzeten kívül 
esik, abban az esetben ápri-
lis 23-ig döntenek arról, hogy 
a gyermek felvételt nyert-e az 
adott intézménybe. 

A beíratással kapcsolatos 
részletes információk az isko-
lák internetes oldalain érhe-
tők el. 2021 szeptemberétől 
777 kisgyerek válik tanköte-
lessé városunkban, közülük 
641-en kezdik tanulmányai-
kat. Térségünkből várhatóan 
huszonöt óvodából érkeznek 
gyermekek Sopronba.

MUNKATÁRSUNKTÓL

A tervek szerint április 
28-án tartja a Soproni 
Tankerületi Központ a 
középiskolások orszá-
gos történelmi vetélke-
dőjének első – online 
– fordulóját. 

Az 1921-es soproni és Sopron 
környéki népszavazásról, va-
lamint az azt megelőző és kö-
vető időszakról szervez kö-
zépiskolásoknak vetélkedőt a 
Soproni Tankerületi Központ 
– erről lapunkban is beszámol-
tunk (Civitas Fidelissima ve-
télkedő, Soproni Téma, 2021. 
március 31.). A felső tagozatos 
diákoknak alkotói pályázatot 
hirdetnek, ezekkel a progra-
mokkal csatlakozva a Sopron 
Önkormányzata által szerve-
zett centenáriumi emlékév 
rendezvénysorozatához.

A középiskolásoknak szóló 
vetélkedőre 9–11. évfolyamos 
diákok jelentkezését várják. 
A megmérettetés első fordu-
lója egy online kvíz lesz, mely-
nek időpontja április 28., szer-
da 15 óra. 

Az első 60 regisztráló csa-
patnak a kreatív történelmi 
vetélkedőre történő felkészü-
léshez egy-egy, a témát szin-
te teljes mértékben felölelő 

könyvet postáznak (Tóth Im-
re: Két Anschluss között). 
A háromfős csapatok jelent-
kezését a www.cftv.hu honla-
pon április 27-ig várják.

A CFTV MINI kategóriájá-
ban általános iskolás felső ta-
gozatos tanulók jelentkezé-
sére számítanak.  A diákok 
egyénileg vagy csoportosan 
(maximum 3 fővel) jelentkez-
hetnek. Várják az általuk ké-
szített rajzokat, festményeket, 
maketteket, képregényeket 
vagy bármely más techniká-
val kidolgozott alkotásokat 
az 1918-as őszirózsás forra-
dalomtól az 1922. január 1-jéig 
tartó időszakig.

A legkreatívabb pályázókat 
és a középiskolásoknak meg-
hirdetett vetélkedő legjobb-
jait értékes nyereményekkel 
díjazzák.

További tudnivalók elérhe-
tők a www.cftv.hu honlapon. 

Sopron 100: várják 
a jelentkezőket!

Dan Brown: Inferno
Robert Langdon művé-
szettörténész professzort 
titokzatos baleset éri: 
amikor magához tér, egy 
firenzei kórházban fek-
szik. A kezelőorvosa, Si-
enna Brooks állítása sze-
rint egy golyó horzsolta a 
fejét. Holmijai között ta-
lálnak egy rejtélyes tár-
gyat, amelynek Dante Iste-
ni színjátékához van köze. 
És elindul a nyomozás…
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Tegyen mindent rendbe!
A Covid-helyzet is rávilágított egy régi igazságra: minél több 
baja, betegsége van valakinek, és azok minél rendezetleneb-
bül (és minél régebb óta!) állnak fenn, annál nagyobb  a rizikó-
ja annak, hogy valami tényleg nagy probléma történjen velünk.

Ez azt jelenti, hogy legalább a Covid-veszélyhelyzet lecsen-
gése után ideje lesz mindent rendbe tennünk. Elsőnek a pa-
naszaink hátterét érdemes tisztázni, és eközben kideríteni, 
vannak-e olyan betegségeink, amik még panaszt nem okoz-
nak. Egy-egy probléma súlyát, veszélyességét ugyanis sokszor 
egyáltalán nem jelzi, hogy az a dolog aktuálisan okoz-e bár-
mi érezhetőt. 

A magas vérnyomás, a cukorbaj, a magas koleszterinszint 
sokáig nem érezhető, sőt a fölös kilóinkat és a dohányzás ár-
talmait is jó ideig panasz nélkül viseljük… látszólag. 

 
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket április 21-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 kü-
lönszámát sorsoljuk ki, melyet a szerencsés nyertes – a járványhelyzet elmúltával – a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, 
Liszt Ferenc u. 1.). Március 31-i rejtvényünk megfejtése: „Az álmatlanok társaságát az alvók nem ismerik”. Szerencsés 
megfejtőnk: Zsuppánné Schvarcz Sarolta, Sopron, Margitbányai utca. 

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Április 14–20. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig este 8 órá-
tól reggel 8 óráig tart.

Április 14.,  
szerda 

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

Április 15., 
csütörtök 

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

Április 16.,  
péntek 

Király gyógyszertár  
Várkerület 114. 99/508–242

Április 17., 
szombat 

Korona gyógyszertár  
Várkerület 73. 99/505–865

Április 18., 
vasárnap 

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

Április 19.,  
hétfő 

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

Április 20.,  
kedd 

Oroszlán gyógyszertár  
Várkerület 29. 99/524–005

A zenében teljesedett ki az életük
ALMA ÉS FÁJA  – Varga András és Varga Gábor

PLUZSIK 
TAMÁS

Az alma 
nem esik 
messze a 
fájától, 

tartja a mondás, mely-
nek igazságáért nem kell 
messzire menni Sopron-
ban sem. Varga András 
agrárpályára készült, de 
elcsábította a zene, vé-
gül ebben teljesedett ki, 
csakúgy, mint Gábor fia. 

– Édesapám cipész volt Csor-
nán, semmilyen hangszeren 
nem játszott, de édesanyám-
mal együtt szerették a zenét, 
ezért súlyt helyeztek arra, hogy 
zongorázni tanuljak – kezdte 
Varga András. – Sajnos akkor 
még Csornán nem volt zene-
iskola, ezért Kopasz Aurélhoz, 
a premontrei templom karna-
gyához és a feleségéhez jár-
tam magánórákra. Mindket-
ten rendkívül képzett zenészek 
voltak, a tanár úr a budapesti 
Zeneakadémián Bárdos Lajos 
egyik legkedvesebb tanítványa 
volt. Sokat köszönhetek nekik, 
azt is, hogy a zene, a muzsiká-
lás mindent felülírt nálam. Az 
érettségit követően felvettek a 
Mosonmagyaróvári Mezőgaz-
dasági Akadémiára, de én ak-
kor már eldöntöttem, hogy ze-
nész leszek. Sokat tanultam 
Pleszkán Frigyestől, akinek a 
fia is kiváló dzsesszzongorista 
volt. Az úgynevezett szórakoz-
tató zenét a kapuvári presszó-
ban kezdtem, majd 1968. ok-

tóber 28-án este nyolc órakor 
ültem le először zongora elé 
Sopronban, a Pannónia bárban. 
Ott és akkor azonban rádöbben-
tem, hogy kevés és felszínes a 
tudásom, ezért a kiváló bárzon-
goristát, Kökény Jánost kértem 
meg, hogy foglalkozzon velem, 
majd a zseniális Kertész Kornél 
stúdiumain vettem részt. Vol-
tak kottáim is, de a legtöbb 
számot „fülből” tanultam, il-
letve tanultuk meg Tóth Karcsi 
barátommal, aki a duónk dobo-
sa volt. Sopronban talán nem 
volt olyan zenés szórakozó-
hely, ahol annak idején ne ját-
szottam volna, majd húsz évvel 
ezelőtt a Kisvárkerületen Gábor 
fiammal megnyitottuk a Swing 
Bárt, ahová fellépő vendégeket 
is hívtunk, például a Kossuth- 
és Erkel-díjas Vukán Györgyöt. 
Sajnos egészségügyi és ezzel 
összefüggő rentabilitási prob-

lémák miatt a Swinget be kel-
lett zárnunk, és ezzel négy év-
tized után el is búcsúztam a 
nyilvános fellépésektől, a sop-
roni bárzenétől.

– Ahová aput fölvették, de 
nem végezte el, mert belesze-
relmesedett a zenébe, ott én 
agrármérnöki diplomát sze-
reztem, amit megfejeltem egy 
közgazdász, illetve egy mező-
gazdasági marketing oklevél-
lel is – folytatta Varga Gábor. 
– Mindezek mellett óvodás ko-
rom óta a zene, a zongora az 
életem része volt. A zeneiskolá-
ban Horváth Jolán volt a tanár-
nőm, de én otthon szinte csak 
dzsesszt hallgattam, és első-
sorban ezt is gyakoroltam. Az 
első sikerem, amiért már apu 
is megdicsért, Dave Brubeck-
nek a Blue Rondo à la Turk című 
száma volt, amit kotta nélkül 
tanultam meg még általános 

iskolás koromban. Foglalko-
zott velem Duducz József és 
Pandúr Antal is, de lényegében 
a dzsesszt az első koncertemig 
autodidakta módon műveltem, 
majd nekem is, csakúgy, mint 
édesapámnak, rá kellett döb-
bennem a hiányosságaimra, 
ezért öt évig Binder Károly ma-
gánnövendéke voltam.

Varga Gábor triója Cool Jazz 
című albumával világsikert ért 
el, ugyanis az ultra magas fel-
bontású rögzítési techniká-
val készült albumok között 
dzsesszkategóriában elnyerte 
az év lemeze díjat. – A fellépé-
sek és a lemezkiadások mellett 
rendszeresen közreműködöm 
színházi produkciókban is 
– tette hozzá Varga Gábor –, 
így a Soproni Petőfi Színház 
előadásain is, legutóbb a Peer 
Gyntben való zenélés okozott 
számomra nagy-nagy örömet. 

A két kiváló zenész, Varga András és fia, Gábor közösen üzemeltette (az azóta már meg-
szűnt) Swing bárt. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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HUMORSAROK
Szénási Ferenc (Széna) soproni  karikaturista  
alkotásai hétről hétre.

Megalakult Sopron új zenekara  – már várják az élő fellépést

B4: Betti és a négy fiú
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NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

MADARÁSZ RÉKA

Bár már nyitva vannak a fodrászatok, 
egyesek anyagi megfontolásból, má-
sok időmegtakarítás céljából mégis az 
otthoni hajfestés mellett döntenek. Ha 

nem szeretnénk más árnyalatot kapni, néhány do-
logra érdemes odafigyelni.
A megfelelő festék kiválasztásá-
val kapcsolatban érdemes kikér-
nünk a fodrászunk véleményét. 
Kevesen tudják, hogy a festék 
dobozán az első szám jelenti a 
színmélységet: 1-fekete, 3-sö-
tétbarna, 4-középbarna, 5-vilá-
gosbarna, 6-sötétszőke, 7-kö-
zépszőke, 8-legvilágosabb natúr 
szőke. Ha nem akarunk csalódni, 

válasszunk mindig egy árnyalat-
tal világosabbat, mint amilyen 
színt szeretnénk. Ha például va-
laki világosbarnára vágyik, érde-
mes a 6-os sötétszőkét levennie 
a polcról. Ha világosítani szeret-
nénk a hajunkat, akkor minden-
képp kérjük fodrász segítségét! 

– Gyakori hiba, ha az egész 
hajat bekenjük, holott csak a tö-

vét kellene – tudtuk meg Bo-
da Balázs Ferenc mesterfod-
rásztól. – Osszuk a hajunkat 
négy részre: húzzunk egy vona-
lat középen (az orrnyereg irá-
nyától a tarkóig), egy másikat 
pedig az egyik fültől a másikig. 
A festést mindig hátul kezdjük, 
mert ott erősebb és kevésbé 
roncsolt a haj. Ha tehetjük, ak-
kor valakit kérjük meg, hogy há-
tul a tövet felfesse, mert ez ma-
gunknak szinte lehetetlen. 

Miután a tövet befestettük, 
a hatóidő eltelte után egy kis 
vízzel emulgáljuk, és 5–10 per-
cig még rajta hagyva a festéket 
frissítsük fel a színt! Ez azért is 
fontos, mert ha a teljes hajat 

befestjük, besötétedhet a szín. 
Az alapos öblítés szintén lé-
nyeges, mert ha egy kis festék 
is marad a hajon, néhány mo-
sásig még száraz lehet. A hajat 
minden esetben kétszer mos-
suk meg, a pakolást 5–8, a bal-
zsamot pedig 2–3 percig hagy-
juk rajta!

– Festés után mindig meg 
kell szárítani a hajat – hívta fel 
a figyelmünket Boda Balázs Fe-
renc. – 24 órán belül véletlenül 
se mossunk hajat, mert a szín 
kivilágosodhat, kivéve, ha ép-
pen ez a célunk. Ne vasaljuk, 
ne hőkezeljük, kerüljük a pá-
rát és a gőzt és lehetőleg az 
edzést is!

Az otthoni hajfestés titkai

KÓCZÁN 
BÁLINT

Sopron új 
zeneka-
ra is be-

mutatkozott a Music & 
Jam – The Kitchen Ses-
sion Live sorozatban. 
Tatus konyhájában az 
a B4 formáció játszott, 
amely soproni zené-
szekből jött össze Tóth 
Betti ötlete alapján. 
Az énekesnőt faggat-
tuk a B4-ről.
– Téged régi kapcsolat 
fűz a zenéhez. Mikor kez-
dődött?

– Tulajdonképpen már 
gyermekkoromban közel ke-
rültem a zenéhez. Elvégeztem 
a zeneiskolát zongora szakon, 
kórusban énekeltem, népi ze-
nekarban zenéltem, valamint 
a színház és egy alternatív ze-
nekar jelentették számomra 
a szárnybontogatás színte-
reit. Aztán tizenöt évig a csa-
ládanya hivatásomnak éltem, 
majd a Sárdy Barbara ének-
iskolájához való csatlako-
zás igazi fordulatot hozott az 
életemben.

– Így jött az önálló zene-
kar ötlete?

– Az éneklés és fellépések 
mellett alkotóként is elkezd-
tem tevékenykedni, és azóta 
is folyamatosan születnek 

saját dalok. Még 2019 őszén 
Barbi ösztönzésére kezd-
tem el megkeresni a zenekar 
tagjait.

– Miért B4 a nevetek?
– Úgy érzem, határozott 

mondanivaló és közlésmód 
jellemzi a formációt, sallan-
goktól mentesen. Ezért lett a 
zenekar neve: B4. Jelentése: 
Betti és a négy fiú. 

– Ki az a négy fiú?
– Lakatos Levente basz-

szusgitárossal már korábban 
többször zenéltem együtt. Az 
ő zenei alázata, pontossága, ki-
finomult zenei ízlése első perc-
től magával ragadott. Balogh 
Gábor gitárossal egy rendez-
vényen találkoztam, ahol cso-
dálattal és elismeréssel hall-
gattam virtuóz, mégis lélekkel 

teli játékát. Taschner Róbert 
billentyűst ismerőseim aján-
lották figyelmembe. Hatéves 
kora óta koptatja a fekete és fe-
hér billentyűket. Csóka Csaba 
dobost is ajánlás után keres-
tem meg. Tizenegy éves kora 
óta zenél. A Kőbányai Zenei 
Stúdióban szerzett emelt szin-
tű zenész végzettséget.

– Milyen műfajt kép-
viseltek?

– A dalokban megjelennek 
a blues, rock, funky és egyéb 
zenei stílusok elemei is. Ki-
zárólag saját zenét játszunk. 
Ez alól csak a Kitchen Sessi-
on kedvéért, annak szabálya 
miatt tettünk kivételt, mert 
a konyhaprojektben egy co-
ver dalt (feldolgozást) kötele-
ző játszani.  

– Milyen volt fellépni Ta-
tus konyhájában?

– A hangulat fergeteges 
volt. A vendéglátók profizmu-
sa, vendégszeretete, a hango-
sítók szakmai tudása és hoz-
záállása mind hozzájárultak 
az „Év koncertje” képzelet-
beli tiszteletdíj elnyeréséhez. 
Nagyszerű, hogy ezzel a kez-
deményezéssel Tatusék len-
dületben tartják a Sopron 
környéki zenei életet ebben a 
terhelt időszakban. 

– További tervek? 
– Kész van egy lemezre va-

ló anyagunk, amit szeretnénk 
megjelentetni, és több video-
klipötletünk is van. Remél-
jük, hamarosan már élőben is 
bemutatkozhatunk a soproni 
közönségnek.

A B4 nagyon jól érezte magát Tatusék konyhájában, fergeteges hangulatot teremtett a csapat.  
FOTÓ: MUSIC & JAM – THE KITCHEN SESSION LIVE

A garázsbandából a fesztiválokig menetelő zenekar újra mo-
solyt csal az arcunkra. A The Sign feel-good trackkel jelentke-
zett, amely olyan, mint maga az együttes: vagány, különleges 
és igazán szerethető.
– Az „Ez a perc” számomra egy nagyon fontos dal, de nemcsak 
azért, mert a tavasszal debütáló második nagylemezünk előfu-
tára, hanem mert mindig, minden esetben aktuális – mondta az 
énekes–dalszerző, Czinke Máté. – A felvétel tulajdonképpen azt 
üzeni, hogy „Ébresztő! Ez a perc most, ez az élet!”. Ideje, hogy ve-
gyünk egy mély levegőt, és örüljünk minden egyes pillanatnak.

THE SIGN: ÉBRESZTŐ!

Életerőt sugárzó dal
Felemelő szerzeménnyel jelentkezett a Latency, amelyben Bognár  Andi 
különleges éneke és Szakadáti Tamás rapje ismét remekül egészíti ki 
egymást. 

– A „Bennem a világ” alkotása közben volt egy időszak, amikor nagyon 
sok erőt adott nekem a dal, mintha konkrétan hozzám szólt volna – vallot-
ta be Andi. – Imádom, mikor így körbeérnek a dolgok! Egy adott élmény ins-
pirált minket a szövegben, ami később reflektál egy jövőbeli eseményre.


