Kijárási korlátozás határozatlan ideig
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Koronavírus
Orbán Viktor múlt csütörtökön bejelentette, hogy
határozatlan ideig meghosszabbítják a kijárási korlátozást. A rendelkezést azzal indokolta a
miniszterelnök, hogy a
korábbi intézkedések értelmesek és sikeresek voltak. Továbbra is az a cél,
hogy mérsékeljék a járvány terjedését. – A Soproni Gyógyközpont sürgősségi osztálya felkészült
a betegek fogadására, és
nagy hangsúlyt fektetünk
a munkatársaink védelmére – nyilatkozta lapunknak
dr. Orbán Ferenc osztályvezető főorvos.

Az ünnepek idején a Várkerületen kisebb volt a forgalom az ilyenkor megszokottnál, de a város más pontjain – különösen húsvét előtt – több ember fordult meg
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Betegek a lucok

Iskola a tévében
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Március 30-án elindult a Becsöngettek című
műsor a Sopron TV-ben, amelyben az általános
iskola elsőseinek segítenek a tanulásban. Mák
Tündét kérdeztük az új kihívásról.

A Soproni-hegységben új facsemetéket telepítenek
6

Trianon 100
1920. június 4-én a versaillesi Nagy Trianon
kastélyban írták alá azt
a Magyarországra kényszerített békediktátumot, amelynek következményeként az ország
elvesztette területének
kétharmadát. Az első
világháborút lezáró, kierőszakolt „békeszerződés” Nyugat-Magyarország egy részét a szintén
vesztes Ausztriának ítélte. Új sorozatunkban
dr. Tóth Imre történész,
a Soproni Múzeum igazgatója tárja a tényeket
olvasóink elé.
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Készülnek a maszkok

A Handler-iskolában folyamatosan varrják a textil
szájmaszkokat a szakoktatók és a nőiszabó-képzésen
tanulók, közben a Vasvillában speciális arcvédő plexit
készítenek az egészségügyi dolgozóknak.

Versek az interneten
A soproni színház művészei a költészet napja alkalmából „Tiszta
szívvel” címmel kedvenc verseikből készítettek egy összeállítást.
Felvételünkön Kiss Noró, Simon Andrea és Papp Attila.
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SOROZAT A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM 100. ÉVFORDULÓJÁRA
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Száz éve kényszerítették Magyarországra a trianoni diktátumot

„Ez nem béke, csak fegyverszünet…”
1920. június 4-én a versaillesi Nagy Trianon
kastélyban írták alá azt a Magyarországra
kényszerített békediktátumot, amelynek következményeként az ország elvesztette területének kétharmadát.
Az első világháborút lezáró,
kierőszakolt „békeszerződés”
Nyugat-Magyarország egy részét a szintén vesztes Ausztriának ítélte. Sorozatunkban
dr. Tóth Imre történész, a téma elismert kutatója, a Soproni
Múzeum igazgatója tárja a tényeket olvasóink elé az előzményektől a „lehetett volna másképp” kérdés tárgyalásáig.
1.
1918 őszén véget ért az első világháború, az ilyenkor szokásos békekötési folyamat azonban ezúttal eltért a korábbi
gyakorlattól. Legelőször is a
nemzetközi rendszer vezérelvei változtak meg. A győztes
államok új, kollektív biztonsági
rendszer létrehozásának kísérletébe fogtak. Az így létrejött
Nemzetek Szövetsége (Népszövetség) a rivalizálás helyett a
harmónia közösségét kívánta
megteremteni. Az együttműködés szándéka azonban már
a megalakulás pillanatában is
csak álomnak tűnt, ami később
ahelyett, hogy beteljesedett
volna, egyre inkább szertefoszlott. Az első világháború nagy
tanulsága volt a háborúk és a

békekötések jellegének megváltozása is. Mielőtt ezeket
a jellegzetességeket leltárba
vesszük, fontos tisztázni: hamis az a beállítás, mely szerint
a Párizs környékén született
békék a dilettantizmus és az
előkészítetlenség békéi lettek
volna. Ezt, ha egyebek nem,
a puszta számokban kifejezhető tények – a bizottságok,
ülések, kormányfői és külügyminiszteri találkozók, a megbeszélésekre készített szakértői anyagok tömegei – cáfolják.
A baj nem az előkészítettség
hiányával volt.
A korábbi békekonstruktőrök dolgát megkönnyítette,
hogy jóval kevesebb áldozat
holtteste felett kellett a jövőről
dönteniük. Az első világháború
iparszerűvé növekedett pusztítása – illetve a gyászmunka
eleven sokkja – erősen közrejátszott a „konszenzusos” békemű
kudarcában. A háború, mely korábban a nemzetközi problémák eldöntésének elfogadott
eszköze volt, most erkölcsi
kategóriává vált, és lomtárba
utalta a gyors döntést hozó,
korlátozott erőszakot alkalmazó háborúk és indulatmentes

Béketárgyalás Versailles-ban
békék tradícióit. A háborúhoz hatalomba került politikusok
olyan jelzőket kezdtek hozzá- igyekeztek szakítani az ariszrendelni, mint: igazságos, igaz- tokratikus diplomácia konsságtalan, bűnös, rossz, jó és piratív stílusával. Eközben
más hasonlók. Ez a „Nagy Há- azonban a választások miatt
ború” mérhetetlen pusztítása fontosnak tekintették, hogy
közepette érthea háború jogos„A háborús részttő is volt.
ságát igazolják,
A problémá- vevők felosztása
a veszteségeket
hoz azonban az jókra és gonoszokés a felelősséget
is sokat hozzá- ra eleve kizárta az
a legyőzöttekre
tett, hogy a 20. egyetértés, de még
terheljék. A „bűszázadra új ponösnek” kikiála párbeszéd lehelitikusi generátott nemzeteket
ció lépett a régi tőségét is.”
(melyek, mi sem
helyére, megváltermészetesebb,
tozott a diplomáciai apparátus a vesztesek soraiból kerültek ki)
és a külügyi szolgálatok szemé- látványosan meg kellett fenyílyi összetétele is. A nemesség teni, és elvenni tőlük a jogot,
helyére lépő, választásos úton hogy az európai rend alkotó

részesei legyenek. A vesztesek szerepét arra korlátozták,
hogy a győzők határozatait tudomásul vegyék. Ezeket az öt
nagyhatalom (Nagy-Britannia,
Franciaország, Amerikai Egyesült Államok, Olaszország és
Japán) 2–2 delegátusából álló
Legfelsőbb Tanács hozta. 1919
tavaszától azonban a legfontosabb kérdésekben a brit, a francia, az olasz miniszterelnök és
az amerikai elnök részvételével működő Négyek Tanácsa
döntött. A háborús résztvevők
felosztása jókra és gonoszokra eleve kizárta az egyetértés,
de még a párbeszéd lehetőségét is. A tárgyalások során ráadásul nem ritkán hiányzott a

diplomáciai és társas érintkezésben oly fontos rutin, a neveltetés, a gazdag tárgyi ismeret és tapasztalat. A dinasztiák
helyére lépő utódok béketákolmányai (a Párizs környéki
békék) így már születésükkor
számos feszültséget hordoztak magukban. A kiegyenlítést,
egyensúlyt biztosító elvek figyelmen kívül hagyása az előző
évszázadhoz képest bizonytalan és dekomponált nemzetközi rendet eredményezett. E
miatt később tragikusan beigazolódtak a franciák győztes
tábornokának, Ferdinand Foch
marsallnak híressé vált szavai:
„Ez nem béke, csak fegyverszünet húsz évre”. (Folytatjuk.)

Folytatódik az aláírásgyűjtés a nemzeti régiókért
Már több mint 250 ezer aláírás gyűlt össze a nemzeti régiók védelme érdekében.
A Székely Nemzeti Tanács kezdeményezésével azt szeretnék elérni, hogy az egy tömbben élő őshonos nemzeti kisebbségek esetében, ahol azok régiót is képeznek – például a székelyeknél – az EU ismerje el nemzeti régióként a
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térségeket, és biztosítson forrásokat ahhoz, hogy a közösségek meg tudjanak maradni. A kezdeményezés a nemzeti
kisebbségek megmaradása mellett a régiók népességmegtartó erejét is tudná növelni. Annak érdekében, hogy az Európai Unió napirendre tűzze a kérdést, egy év alatt – 2020.
május 7-ig – legkevesebb egymillió támogató aláírást kell
összegyűjteni legalább hét európai uniós országból. – Ne-

kem a gyökereim miatt fontos ez a kezdeményezés, ezért a
családommal aláírtuk és erre buzdítunk mindenkit. Mi így fejezzük ki a szolidaritásunkat – nyilatkozta lapunknak Szőcs
Géza, Sopronban élő grafikusművész.
A kezdeményezést a https://eci.ec.europa.eu/010/public oldalon lehet támogatni, illetve az aláírásgyűjtő ívek letölthetők a Székely Nemzeti Tanács honlapjáról (www.sznt.org/hu).

Sopronért emlékérmesek
MUNKATÁRSUNKTÓL

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
tájékoztatja a tisztelt Lakosságot, hogy
Sopron Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése
a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi
szabályairól szóló 4/2015. (II.27.) rendelete
értelmében lehetőséget biztosít

SZOCIÁLIS TŰZIFA
IGÉNYLÉSÉRE
2020. 04. 03-tól 2020. 04. 30-ig
A támogatáshoz szükséges nyomtatvány és a
csatolandó dokumentumok letölthetők a
www.sopron.hu weboldalról, vagy telefonos
jelzésre postai úton átvehetők.
A kitöltött nyomtatványokat beküldheti postai úton a
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális
Csoport, 9400 Sopron, Fő tér 1. szám alatti címre, vagy
személyesen az Új u. 3. szám alatt elhelyezett postaládába, vagy a nagyne.graf.timea@sopron-ph.hu vagy a
seiffert.zsuzsanna@sopron-ph.hu e-mail-címekre.
Bővebb tájékoztatás kérhető a 99/515-272
vagy a 99/515-232-es telefonszámokon.

Sopronban a hűség napján adják át a város
legrangosabb kitüntetéseit. 2019-ben a Sopronért Emlékérmet többek között Izsó Katalinnak és Kránitz Józsefnek 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 Petőfi Színház aktív közönségkapcsolati rendszerének országosan is példaként szolgáló kialakítása és a Fertőrákosi
Kőfejtő és Barlangszínház turisztikai jellegű népszerűsítése
során végzett kiemelkedő tevékenységének elismeréseként
Sopronért Emlékéremben részesült Izsó Katalin, a Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház

projektmenedzsere, a Soproni
Színházpártoló Egyesület és a
Színházi Dolgozók Szakszervezete titkára.
Sopronbánfalva közösségi
életének előmozdítása, a város fúvószenekaraiban való
önzetlen és magas művészi
színvonalon végzett munkája
elismeréseként Sopron Megyei
Jogú Város Közgyűlése Sopronért Emlékérmet adományozott Kránitz József, a SoopVid COOP Kft. boltvezetője, a
Városi Fúvószenekar és a Brass
Brothers rézfúvós együttes tagja részére.
A Sopronért emlékérmesek
bemutatását következő lapszámainkban folytatjuk.
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Ne dőljön be
az álhíreknek!
CZIRÁKI VIKTÓRIA

Az interneten folyamatosan keringenek különböző tévhitek és álhírek, ez alól a koronavírus apropója
sem kivétel. Ne dőljön be ezeknek,
figyelmeztet a rendőrség.
Az interneten terjedő álhírek,
azaz szakmainak tűnő, de teljesen megalapozatlan állítások
jobbára teljesen ártalmatlanok,
de a jelenlegi helyzetben, járvány esetén akár emberi életeket is veszélyeztetnek.
– A tinédzser korosztály szinte egész nap a netet bújja, ők és
az idősek hajlamosabbak hinni
az álhíreknek is, de gyakorlatilag minden korosztályból találni példát álhírek megosztására
– mondta a Soproni Témának
Babelláné Lukács Katalin, a
Soproni Rendőrkapitányság
őrnagya, kiemelt bűnmegelőzési főelőadó. – Érdemes a fiatalokkal beszélgetni arról, hogy
nem mindent kell elhinni, amit
az interneten olvastak, és arról
is, hogy miként tudnak úgy tájékozódni, hogy felismerjék, ha
álhírrel van dolguk.
Ahogy arra az ORFK a hivatalos kommunikációjában már
többször is felhívta a figyelmet, érdemes fenntartásokkal

Városi hírek
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kezelni a járvánnyal kapcsolatos
híreket, többfajta álhír is terjed
a közösségi oldalakon.
– Először is tájékozódjunk a
hivatalos koronavirus.gov.hu
oldalon a szükséges információkról! Ellenőrizzük a forrást!
Már létezik olyan adatbázis,
mely az álhíroldalakat listázza, ha az URL cím ilyen weboldalra mutat, szinte biztosak lehetünk abban, hogy kacsa, amit
olvasunk. Gyanakodjunk akkor
is, ha rossz a helyesírás! Hibák
tucatjait látva már az is megkérdőjeleződik, mennyire érdemes hinni a szövegnek. Legyen az is gyanús, ha nagyon
megosztásért könyörögnek! Ne
higgyen a konteóknak, ezek általában olyan összeesküvés-elméletek, amelyek a valósággal
köszönőviszonyban sincsenek
– zárta a főelőadó.
További információk
koronavirus.gov.hu

Lakatos Ferenc ezekben a napokban is szúcsapdákat állít

Az erdő éltető ereje
KÖVES ANDREA

Az erdők világnapja
alkalmából az agrárminiszter a Pro Silva
Hungariae-díjat adományozta dr. Lakatos
Ferenc egyetemi tanárnak, a Soproni
Egyetem Erdőmérnöki
Kara intézetigazgatójának a hazai erdészeti
felsőoktatás és kutatás terén elért eredményeiért, publikációs tevékenységéért.
A magas rangú elismerést a járványhelyzet miatt egyelőre nem
vehette át a kitüntetett profes�szor. Mint mesélte: valóban speciális a helyzet, hiszen az elmúlt
évtizedekben ilyen jellegű díjátadó halasztására nem volt példa, ám az elismerés így is örömmel tölti el.
– A kitüntetés mutatja, hogy
a szakma figyel arra az oktatóés kutatótevékenységre, amit
végzek, ám a legfontosabb, hogy
ugyan a díjat egy-egy személynek adományozza, de valójában
egy közösség munkáját ismeri
el, illetve e mögött ott van az
engem támogató családom is
– emelte ki dr. Lakatos Ferenc.

– A kitüntetés mutatja, hogy a szakma figyel arra
az oktató- és kutatótevékenységre, amit végzek,
ám a legfontosabb, hogy egy közösség munkáját
ismeri el – nyilatkozta dr. Lakatos Ferenc
A kitüntetett fő kutatási területe az erdészeti rovartan, amely
speciális szakirány, hiszen hazánkban csupán néhányan
foglalkoznak ezzel. Dr. Lakatos
Ferenc egykor az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karának a hallgatójaként figyelt fel
erre a területre, a diplomamunkája is az erdei rovarokkal volt

Gyűjtik a vírus emlékeit
CZIRÁKI VIKTÓRIA

A koronavírus-járvány
tárgyi emlékeit gyűjti a Soproni Múzeum.
Kérik a soproniakat,
hogy csatlakozzanak a felhíváshoz, és
küldjenek fotót, a járvány elmúltával pedig az eredeti tárgyak is bekerülnek
a múzeumba.
Kézzel készült szájmaszk, üzenet a távoktató tanárnak vagy
fotó, melyen a gyerekek aszfaltrajzzal köszöntik a lakást csak
végszükség esetén elhagyó,
szülinapos nagymamát – ezek
mind olyan jellemző tárgyak
vagy dokumentumok, melyek
hűen illusztrálják napjaink eseményeit. Ehhez hasonló dokumentumok összegyűjtését
kezdeményezte a Soproni Múzeum. – Felhívást tettünk közzé, mely arról szól, hogy gyűjtsünk össze minél több olyan
dolgot, mely összefügg ezzel a
rendkívüli helyzettel! – mondta a Soproni Témának Tóth Imre történész, múzeumigazgató.
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kapcsolatos, akkoriban a tölgyön előforduló lombfogyasztókat kutatta. Majd hamarosan
témát váltott, hiszen akkoriban kezdődött a soproni hegyvidék erdeiben a szúkárosítás.
Hiába telt el azóta 30 esztendő,
ez a terület mind a mai napig
fontos számára. Ezekben a napokban is szúcsapdákat állít az

›

erdőben kollégáival, hiszen az
erdészeti tevékenység jelenleg
is folytatható.
– Minél tovább kutat az ember a rovarokkal kapcsolatban,
annál inkább rájön: milyen keveset tud róluk, ez pedig inspiráló számomra – mutatott rá
a professzor. – Az elmúlt évtizedek eredményei közé sorolható, hogy ma már az erdész
szakma is ismeri és megfelelően kezeli ezeket a rovarokat, illetve több eredményünk
a határon is átnyúlik, amely
nemzetközi együttműködéseket eredményez.
Dr. Lakatos Ferenc számára
nem csupán a kutatási területet nyújtja az erdő, hanem sokkal többet jelent az életében. Lenyűgözi a természeti környezet
sokszínűsége, ami mindig újabb
és újabb élményt nyújt a látogatója számára. A kutatási tevékenység egyik állomása a terepi
munka, azt követi a mikroszkópos megfigyelés, majd a következő fázisként a publikációk
elkészítése. A különböző munkafolyamatok közötti egyensúly
megtalálására törekszik a kutató. Mindezt kiegészíti az oktatás, amely szintén főszerepet
játszik az életében. Hisz abban,
hogy az egyetemi tanárok fontos feladata, hogy minden esetben a legfrissebb tudás átadására törekedjenek.

RÖVIDEN

Nyitva a soproni komposztálótelep
Ismét fogadják a zöldhulladékot az STKH Kft. Harkai úti
komposztálótelepén. A szolgáltatást csak az STKH működési területén bejelentett lakcímű, hulladékszállítási
díjtartozás nélküli lakosok vehetik igénybe.
A cég munkatársai, valamint a lakosság védelme érdekében több óvintézkedést is bevezetett. A telep 9–15 óra
között tart nyitva. Amennyiben fizetni kell a leadásért, akkor csak bankkártyát fogadnak el. Egy időben maximum
két ügyféljármű tartózkodhat a telepen.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sopron Megyei Jogú Város pályázatot hirdet
A múzeum felhívást tett közzé, hogy a soproniak gyűjtsenek össze minél több
olyan dolgot, amely összefügg a koronavírus-járvánnyal
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

– A múzeum alapvető feladata, hogy dokumentálja mindazt, ami egy adott periódusra
jellemző valami miatt, és a következő generációkat közelebb
hozza az adott korszakhoz. Ezeket a heteket ki-ki vérmérséklete szerint ítéli meg, de hogy különleges időszakot élünk, abban
mindenki egyetért.
A levéltárak, könyvtárak teljes sorozatokat gyűjtenek, ezzel szemben a múzeum egy-egy
jellemző, akár „magántörténeti”

Dr. Jámbor László díja
Dr. Áder János köztársasági elnök a Soproni Parkerdő fejlesztése, valamint a Soproni-hegység fenyveseit érintő
szúkárosodott területek újraerdősítése érdekében végzett
eredményes munkája elismeréseként dr. Jámbor László, a
soproni Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. nyugalmazott vezérigazgatója részére Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári

darabbal tudja illusztrálni az
emberek mindennapjait. – Az
gondolnák, hogy a múzeum
a régi dolgokat gyűjti, de ami
most van, az holnap történelem lesz, és mivel a világ felgyorsult, sokkal hamarabb válnak a napok történelemmé.
Célunk, hogy olyan dokumentumokat gyűjtsünk össze, melyek a magántörténelemben
fognak visszaköszönni – tette hozzá a történész, aki azt is
elmondta, a világtörténelem

nagy járványainak mind megvolt a kultúrtörténeti jelentősége, mely óhatatlanul nyomot hagyott a magánemberek
életében is.
Kérik a soproniakat, hogy aki
bármilyen fotót, iratot küldene,
azt első körben a Soproni Múzeum hivatalos facebook-oldalán tegye meg, de arra is felhívják a figyelmet, hogy hatósági
kihelyezett közleményt, hirdetményt senki ne távolítson
el sehonnan.

tagozata kitüntetést adományozott. Az országos járványügyi helyzet miatt idén elmaradtak a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából adományozott állami, minisztériumi,
illetve az erdők nemzetközi napja alkalmából adományozott minisztériumi szakmai kitüntetések átadó ünnepségei.
Az erdész kitüntettek névsorát a Magyar Közlönyben és az
Agrárminisztérium honlapján megjelentek alapján közölték. A díjak tényleges átadására tervezetten a veszélyhelyzet feloldása után kerül sor.

ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK
BÉRBEVÉTELÉRE
Pályázni lehet:

Sopron, Major köz 3. fszt. 5.
(szociális helyzet alapján időskorúak részére)
1 szoba, főzőfülke–előtér, fürdőszoba WC-vel,
36 m2-es, összkomfortos lakásra
(A lakás forgalmi értékének 25%-a: 3.325.000 Ft)

Sopron, Major köz 3. I/9.
(szociális helyzet alapján időskorúak részére)
1 szoba, főzőfülke–előtér, fürdőszoba WC-vel, 34 m2-es,
összkomfortos lakásra
(A lakás forgalmi értékének 25%-a: 3.210.000 Ft)
••••••
A pályázatok benyújtási határideje:
2020. április 29. (szerda) 8.00–12.00 és 13.00–16.00 között
A pályázati kiírás átvehető és bővebb tájékoztatás kérhető a
Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport ügyfélszolgálatán,
Sopron, Új u. 3. (tel.: 99/515–210)
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Dr. Orbán Ferenc: A hangsúly a szakszerű, komplex ellátáson marad

Felkészült a sürgősségi osztály
MUNKATÁRSUNKTÓL

– Nagy hangsúlyt fektetünk betegeink és saját munkatársaink védelmére – nyilatkozta lapunknak dr. Orbán Ferenc. A Soproni Gyógyközpont Sürgősségi Betegellátó Osztályának
osztályvezető főorvosa hozzátette: a védőeszközeik a betegek ellátására elegendőek.
– A munkaterhelésünk annak
ellenére emelkedett, hogy betegforgalmunk csökkent – kezdte dr. Orbán Ferenc, a Sopron
Gyógyközpont SBO-jának osztályvezető főorvosa. – Ez utóbbi
mögött a koronavírus-járvány
idejére átalakított betegellátási
rend áll. A terhelés fokozódását
az okozza, hogy több helyszínen
és sokkal nagyobb odafigyeléssel kell dolgoznunk, illetve jelentős szervezési munkákat kell
lebonyolítani a változó helyzethez dinamikusan alkalmazkodva. Korábban az infekciós tünetekkel jelentkező betegeket
alapszintű higiéniás és védelmi szabályok betartása mellett
rutinszerűen láttunk el. Jelenleg
a koronavírus-gyanús betegeket
emelt szintű védőfelszerelésben
vizsgáljuk. Ezt különös gonddal
végezzük, sok időt vesz igénybe,

de szükséges, mert nagy hangsúlyt fektetünk betegeink és
saját munkatársaink védelmére. Védőeszközeink a jelenlegi
betegforgalom ellátására elegendőek, információim szerint
nagyobb beáramlás esetén az
utánpótlás biztosítva lesz.
Mint arról lapunkban többször is beszámoltunk, a kórház
területére csak előszűrés után
lehet belépni, ezt már a kapuban elvégzi a szakszemélyzet.
Akinek légúti panasza, infekciós tünete van, azt az Átmeneti Izolációs Részen vizsgálják tovább.
– Kórházunk jelenleg nincs
kijelölve COVID 19 ellátására,
ezért a gyanús, kórházi kezelést igénylő eseteket a sürgősségi ellátást követően a megfelelő járványkórházba helyezzük, a
kórházi kezelést nem igénylőket

– Több helyszínen és sokkal nagyobb odafigyeléssel kell dolgoznunk, illetve jelentős szervezési munkákat
lebonyolítanunk – mondta Orbán Ferenc, a soproni kórház SBO-jának osztályvezető főorvosa
FOTÓ: SOPRONI GYÓGYKÖZPONT

pedig ellátás és mikrobiológiai
mintavételezést követően otthonukba engedjük – folytatta dr. Orbán Ferenc. – Egy-egy
gócponti országban tapasztalt

Iskola a tévében

katasztrofális állapotok kialakulásának esélye alacsony
szinten tartható, amennyiben az emberek továbbra is
otthon maradnak, és a súlyos

esetek ellátásánál a hangsúly
a szakszerű, komplex ellátáson marad és nem a lélegeztetőgépek számának aránytalan növelésére helyeződik át.

A frontvonalbeli dolgozók nevében ezúton is szeretném
megköszönni a legkülönbözőbb célzott támogatásokat és
a soproniak együttműködését.

Babavárás
járvány idején
KÖVES ANDREA

Nem könnyű azoknak a kismamáknak, akik
most várják gyermekük születését, hiszen egy
bizonytalan helyzetben készülnek életük legcsodálatosabb pillanataira.

Mák Tünde, a televíziós adások tanító nénije alaposan felkészül minden
felvételre FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
jelentkezem-e a feladatra – folytatta Tünde. – Először kicsit biÓriási nagy fehér mackó ül egy asztalon, a ka- zonytalankodtam, hogy alkalmas vagyok-e a tévés tanításra,
merák mellett digitális tábla – a Sopron TV
de úgy gondoltam, hogy ha ezstúdiója mostanában más arcát mutatja, mint
zel segíthetek a gyerekeknek és
megszoktuk. Március 30-án elindult a Becsön- a szülőknek, akkor nem kérdés,
gettek című műsor, amelyben az általános ishogy meg kell tennem. Az első
próbafelvétel jól sikerült, így ez
kola elsőseinek segítenek a tanulásban.
lendületet adott. A tévés munA koronavírus-járvány alapjai- vissza is küld. Közülük a legaktí- katársak mind nagyon kedvesek,
ban forgatta fel az életünket, sok vabbak év végén majd hasznos sokat segítenek a felvételek sonehézséggel kell megküzdeniük ajándékokat kapnak, de példá- rán. Ahogy erőt ad a sok pozitív
most a kisgyerekes szülőknek, ul a műsorban szereplő maci is visszajelzés is, előfordult már,
különösen azoknak, akiknek gazdára talál.
hogy egy nagymama állított
most kezdte az iskolát a gyerTünde a Gárdonyi-iskola ta- meg az utcán és gratulált.
mekük. A soproni önkormány- nítója, ez a második tanéve az
A Becsöngettek című műsorzat, a tankerület és a városi tv iskolában, a pában minden héösszefogott: Becsöngettek című lyáját 15 éve Töten 5 matemati„...ha ezzel segítműsorukban minden hétköz- rökszentmiklóka, 4 magyar és
hetek a gyerekeknap reggel 9-től magyar, mate- son kezdte. Az
egy környezetismatika, környezetismeret, test- elmúlt évek ru- nek és a szülőknek, meret órát tart a
nevelés tananyagot közölnek.
t i nj á r a n a g y akkor nem kértanítónő, mellet– Az első visszajelzések na- szüksége van a dés, hogy meg kell
te minden nap
gyon pozitívak, több százan mostani mun- tennem.”
képernyőre kenézik meg az adásokat az inter- kája során. Az
rül egy kis testMÁK TÜNDE nevelés, illetve a
neten – mesélte Mák Tünde, aki adásokra sokat
a televíziós adások tanító néni- készül, tankönysoproni színház
je. – Játékosan gyakorlunk, ez az veket, digitális anyagot néz át, művészeinek közreműködéséórák lényege. Bár én nem látom így állítja össze a feladatokat.
vel kultúra is. A digitális oktatás
a diákokat, de igyekszem inter– A tankerülettől jött egy e- a tervek szerint a tanév végéig,
aktívvá tenni a műsort, min- mail, ezt továbbította nekem is június 15-ig tart. A műsorokat
dig adok házi feladatot is, ame- az igazgató, ami alapján gyor- visszanézhetik a sopronmedia.
lyet 40–50 gyerek rendszeresen san el kellett dönteni, hogy hu/tananyagok oldalon.
HUSZÁR JUDIT

– Amikor megtudtuk a férjemmel, hogy Ausztriában és Magyarországon is vannak már betegek, megijedtünk, ám most
már újra nyugodtan, a lehető
legkevesebb kijárás mellett várom, hogy Dominik meglássa a
napvilágot – mesélte a soproni
Cihlár-Berecz Nikolett, aki várhatóan június elején ad életet
első gyermekének. – A párom
Ausztriában dolgozik, biztonságot ad számomra, hogy jelenleg
itthon van velem. Csak élelmiszerboltba és terhesgondozásra
mozdulunk ki itthonról, természetesen akkor is maszkban és
gumikesztyűben. Az a szerencsénk, hogy van egy kis kertünk,
így nem vagyunk teljesen a lakás foglyai.
Niki azt mesélte, hogy a járvány nem változtatta meg alapjaiban a várandóságát, hiszen a
terhesség 8. hete óta otthon van
veszélyeztetettként. Terhesgondozása továbbra is zavartalan,
ám annyi változást bevezettek
a Soproni Gyógyközpontban,

hogy minden kismamának
maszkot kell viselnie, és
egy padon csak egy anyuka ülhet. Párjával apás szülésre készülnek, ám azt is
elfogadják, ha a körülmények úgy adódnak, akkor
nem lesz részük ebben az
élményben.
A soproni kismamáknak nagy segítséget nyújtott az elmúlt években a
jelenleg a harmadik gyermekével várandós Borosné Bognár Petra, okleveles
babahordozási és szoptatási tanácsadó által szervezett szülésfelkészítő tanfolyam.
Bár jelenleg szünetel a kurzus,
de Petra nem engedte el a kismamák kezét, így a közösségi
oldalon hasznos tanácsokat ad,
könyvajánlót is kínál. A szakember kiemelte: érdemes újragondolni az újszülött körüli teendőkben való segítséget, hiszen
a legtöbb frissen szült édesanya
még inkább magára fog maradni a kisbabájával, mivel a család

Cihlár-Berecz Nikolett
várhatóan június
elején ad életet első
gyermekének
nem tudja látogatni. Hasznos
az édesapákban is tudatosítani, hogy most nagyobb feladat
fog rájuk hárulni.

Buszmenetrend-változás
Április 8-tól a helyi autóbuszjáratok egy
része munkanapokon a szabadnapi, azaz
szombati menetrend szerint közlekedik
Sopronban. A 8, 14, 14B, 21, 32 és 33 jelzésű járatok munkanapokon továbbra is a

tanítási szüneti munkanapokon érvényes
korlátozás szerint járnak. A menetrend hétvégén változatlan. Az alábbi járatok munkanapokon változatlanul közlekednek: 1,
5A, 5Y, 12, 16, 17.
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Kijárási korlátozás
határozatlan ideig
Orbán Viktor miniszterelnök múlt csütörtökön
bejelentette, hogy határozatlan ideig meghos�szabbítják a kijárási korlátozást, de hetente mérlegelik a helyzetet.
Történelmi akcióterv
Palkovics László innovációs és technológiai miniszter részletezte a miniszterelnök által korábban bejelentett gazdaságvédelmi akcióterv második ütemét, amelynek főbb
pontjairól a múlt heti kiadásunkban számoltunk be. A miniszter történelmi akciótervnek nevezte a gazdaságvédelmi
intézkedéseket. Mint megtudtuk, az intézkedések alappillére továbbra is a munkaalapú gazdaság. Ezért a leglényegesebb a munkahelyek megvédése.
Íme a legfontosabb részletek:
1. Az állam – rövidített munkavégzés esetén – 70 százalékban átvállalja a kieső bért (a rövidített munkavégzésre vonatkozóan), mindezt három hónapos időtartamra.
A mérnöki, valamint a K+F területen dolgozók számára
40 százalékos bérkiegészítést nyújt a kormány, mivel az
ő esetükben nem kivitelezhető a rövidített munkaidő.
2. Július 1-től két százalékponttal csökkentik a szociális
hozzájárulási adót, továbbá felgyorsítják az áfa-visszatérítéseket 20, illetve 30 napra. A betegszabadságokról szóló dokumentumokat elektronikusan is be lehet nyújtani.
3. Felnőttképzési diákhitel. Ami a munkavállalók továbbképzését illeti, a költségvetés esetükben a tandíj 95 százalékát átvállalja, továbbá kamatmentes felnőttképzési
diákhitelt vezet be. Az egyetemi hallgatók számára egy-

szeri 500 ezer forintos szabad felhasználású, kamatmentes diákhitel-konstrukciót hoztak létre, amit a Diákhitel
Központnál tudnak igényelni.
4. 75 ezer hallgató nyelvvizsga-kötelezettségétől eltekintenek, enélkül is megkaphatják a diplomát, mert a felgyorsuló gazdaságnak több diplomásra lesz szüksége
– mondta Palkovics László.
5. 600 milliárd a turizmus megsegítésére. A turizmusban és
a vendéglátásban újabb intézkedéseket hoznak, az ágazat védelmére 600 milliárd forintos keretet biztosítanak.
December 31-ig felfüggesztik az idegenforgalmi adót,
június 30-ig 4 százalékra csökken a SZÉP kártya szociális hozzájárulási adója, és emelik a keretösszegeket is.
6. A vállalati szektort hitelgaranciával és tőkeprogramokkal támogatják. A mikrovállalkozásoktól a nagyvállalatokig a cégek megsegítésére közel 2000 milliárd forint
kedvezményes hitelt biztosítanak, több mint 500 milliárd forint értékű állami garancia mellett.
Összesen 9200 milliárd forintot biztosít a kormány a gazdaságvédelemre, a GDP 18–20 százalékát teheti ki a keret.

Beszállt az MNB is
Új csomagot és eszközvásárlási programot hirdetett Matolcsy György, az MNB elnöke. Így többek között újraindítják
a Növekedési Hitelprogramot NHP Hajrá néven, ezermilliárd forint forrással, ehhez jön a meglévő 500 milliárdos
NHP fix. Nullára csökken a bankrendszer tartalékszintje:
250 milliárd forint szabadul fel ezáltal a bankok számára.
Összességében 3000 milliárddal segítik a magyar gazdaságot a jegybank lépései.

Az USA-ban és Németországban is megváltozott az élet

Ikrek a nagyvilágban

Böröczki Kriszta férjével Németországban él, ikertestvére, Ági két fiával és férjével Seattle-ben
de most az amerikaiakra jellemzőtől eltérően az idegenek nagy
A Böröczki lányok évtizedek óta élnek külfölívben kikerülik egymást, és ha
lehet, átmennek a másik oldalra,
dön, Ági Amerikában, Kriszta Németországbár közben barátságosan mosoban. Szívesen jönnek haza Sopronba, nyár
lyognak és integetnek. Aki csak
elejére tervezték a következő látogatást, amit
teheti, így a férjem is, otthonról
lehet, hogy átír a koronavírus-járvány. A jelen- dolgozik. Én március elejéig egy
legi helyzetről mesélnek: bejelentkezik Seattle fordítóirodánál voltam, de a járvány miatt minden alkalmazotés Berlin.
tat fizetés nélküli szabadságra
A Hunyadi utcai házban, a Bö- Magyarországot és a magyar küldtek. A gyerekek gond nélkül
röczki családban három lány kultúrát.
átálltak a digitális rendszerre.
nőtt fel, Ági, Kriszta és a húguk,
A járvány Ágiék életére is haA berlini magyar nagykövetEszter, aki ma is Sopronban él. tással van. – Szigorú intézkedé- ség konzuli ügyintézőjeként
A lányok sorsa a szombathelyi seket hoztak, hogy megfékezzék Kriszta az első sorból értesül
főiskolán pecsételődött meg, a járvány terjedését. Az iskolák, a járvány alakulásáról, illetve
amikor elnyertek egy kutatói egyetemek már
a Németországösztöndíjat, és mindketten a március eleje óta „... az egész vilában rekedt madél-németországi tübingeni zárva vannak, és
gyarokkal kapgot súlyosan érinti csolatos hírekről.
egyetemre kerültek.
áttértek a digitáÁgi itt ismerte meg a későb- lis távoktatásra. a járvány, mégis,
– Én bejárok
bi férjét, Wayne-t, aki ameri- Az élelmiszerbol- a személyes éledolgozni, csak
kai diákként ugyanitt tanult. tokon és gyógy- tünkben óriási
az ügyfélfogadás
– Kezdetben sokat költöztünk: szertárakon kí- veszteség lenne,
szünetel – kezdtöbbek között San Diegóban, vül minden zárva ha nyáron nem
te. – A mi életünk
Berlinben, majd Los Angeles kö- van, az emberek
nem nagyon válmehetnénk haza.”
zelében laktunk, míg 2001-ben csak a létfontostozott meg ebBÖRÖCZKI KRISZTA ből a szempontWayne állása miatt Seattle-be ságú áruk beszerkerültünk. Jelenleg is itt élünk, zése céljából vagy
ból. A férjem, aki
két fiunk van, András 16, Alex sportolás kedvéért hagyják el a biológus, klinikai vizsgálati ku14 éves. Én kizárólag magya- lakóhelyüket. A környékünkön tatóként korábban sokat utarul beszélek velük, és igyek- nagyon sokan sétálnak, futnak zott, most otthonról dolgozik.
szem megszerettetni velük az utcákon és a közeli erdőben, Itt is csak az élelmiszerüzletek,
BENKE ÉVA

gyógyszertárak vannak nyitva,
minden szabadidős és kulturális intézmény bezárt. Mi egy
huszonöt emeletes panel ötödik emeletén élünk, gyerekünk
nincs. Minden nap elmegyünk
egy hosszú sétára, ezzel pótoljuk a kimaradt mozgást. Bérletem volt egy múzeumba, sajnos
oda sem mehetek.
A testvérek rendszeresen tartják egymással és az itthoniakkal
is a kapcsolatot. Kriszta évente
többször, Ági egy-kétévente jár
haza Sopronba. Legutóbb karácsonykor találkoztak, a következő alkalom nyár elején lenne.
– Nagy reményünk, hogy
nem kell elhalasztani az utazást
– mondta Kriszta. – Május végén
érkezne hozzám Ági Seattle-ből,
s mennénk együtt haza Sopronba. Tudom, hogy az egész világot súlyosan érinti a járvány,
mégis, a személyes életünkben
óriási veszteség lenne, ha nem
mehetnénk haza.
Mindketten nagyon szeretik
a várost, Sopron számukra a soha ki nem téphető mély gyökereket, a családot, a régi barátokat jelenti, szép emlékeket, azt
a szeretett helyet, ahová mindig
jó hazatérni.
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Most jön
a neheze
Horváth Ferenc jegyzete
Ezekben a napokban, ha kimondjuk,
ha nem, sokan – legalábbis a korombéliek – átgondoljuk az életünket: mit tettünk jól vagy
rosszul, milyen hibákat követtünk el, mi az, amit megtartanánk még a következő száz évre is. Legyen az
egy gyönyörű emlék, egy kedves mosoly, barátaink
segítsége, ha bajban voltunk, vagy akár egy, mások
szemében semmiségnek tűnő, apró kis tárgy. Szerencsések azok, akiknek több jutott örömből, mint a
keserűségből. Ilyen számvetést persze máskor is készítünk, jellemzően egy
„Most egy nagy verkerek születésnapon
senyfutás résztvevagy valamilyen nagy
vői vagyunk. Nekem
családi eseményen.
nincsenek kétségeim, Ez a mostani helyzet
hogy mi kerülünk ki
azonban más. Egészen más, hiszen bárgyőztesen, de addig
egy pillanatig sem sza- hol, bármikor csapdába ejthet bennünket az
bad feladni.”
alattomosan terjedő vírus, akár nagy tömegeket érintve, különösen veszélyeztetve az időseket. A hatvan felettiek most a legkiszolgáltatottabbak, hiszen nagy többségük szenved
valamilyen alapbetegségben. Ezért az ő védelmükben semmi sem lehet aránytalan vagy túlzó intézkedés. És persze az is szükséges, hogy ők is partnerek
legyenek ebben a védekező háborúban, amely ha
kiteljesedik, egyre több áldozatot szed majd.
E borús képek után ma már azért bíztató jeleket is látni. Egyrészt tény, hogy időben megszülettek azok az
intézkedések, amelyek jelentősen hozzájárultak, hogy
a járvány csak lassan, azaz ne robbanásszerűen hatalmasodjon el az országon. Másrészt pedig a máskor oly sokat szidott magyar egészségügyi rendszer
gyorsan át tudott állni a veszélyhelyzetre, megfelelő
ágyszám áll rendelkezésre, s több ezer ember lélegeztetésére is felkészültek, amire nagyon remélem,
nem lesz szükség. Közben a világ tudóstársadalma
páratlan összefogással dolgozik olyan gyógyszerek
előállításán, amelyek enyhítik a betegek tüneteit, és
meggyorsítják a gyógyulás folyamatát. Bíztató hírek
érkeznek a lehetséges vakcinák előállításáról is, sőt
már több országban a humánkísérleteknél tartanak.
Csak idő kérdése, hogy mikor áll majd rendelkezésre a megelőző oltás.
Igen, az idő… Most egy nagy versenyfutás résztvevői vagyunk. Nekem nincsenek kétségeim, hogy mi
kerülünk ki győztesen, de addig egy pillanatig sem
szabad feladni. Az is reményt kelthet, hogy – amikor e sorokat írom – több európai országban már
azon gondolkodnak, miképp lehet, ha csak kis lépésekben is, de visszatérni a normális élethez. Magyarországon még a tömeges megbetegedések előtt
vagyunk, ezért nem szabad lazítanunk. Bármilyen elkeserítő is, de most jön a neheze. A következő két–
három hét lehet a vízválasztó…, aztán majd eljön az
idő, amikor a koronavírus-járvány is a keserű emlékeink közé kerül, nem feledve tanulságait.

Támogatják
a nyugdíjasokat
Mint ismert, a család- és nyugdíjasvédelem elnevezésű
program részeként a kormány visszaépíti a 13. havi nyugdíjat, mégpedig négy részletben. Így 2021 februárjában
a januári nyugdíjon felül a nyugdíjasok egyheti nyugdíjat kapnak majd, és ez így lesz 2022-ben, 2023-ban és
2024-ben is.
Most ugyan a legfontosabb a járvány elleni küzdelem és
a munkahelyek megmentése, de nem szabad elfeledkezni a legjobban kiszolgáltatott nyugdíjasokról sem, akik
az alábbi linken (https://fidesz.hu/szervezeti-kereso), a
fidesz.hu oldalon elérhető szervezetkeresővel kaphatnak segítséget.

A LEGFRISSEBB HÍREK
A KORONAVÍRUSRÓL:
www.sopronitema.hu
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A kilátók városa: a Dudlesz-erdőben vadászlak is állt a ’30-as években

Sopron, ahogy a magasból látszik

Az Ó-Hubertusz-kilátóból is páratlan körpanoráma tárul elénk FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Folytatjuk a soproni kilátókat bemutató sorozatunkat, ezúttal az Ó-Hubertusz-kilátó következik. Innen nézve „lábunk előtt hever” Sopron
gyönyörű városa.
A mai Ó-Hubertusz-kilátó a harmadik ilyen jellegű építmény a
város menti Dudlesz-erdőben.

Ezen a helyen az első kilátót az
1903-ban alakult Dunántúli Turista Egylet kezdeményezésére

LEZÁRT KILÁTÓK: A koronavírus-járvány terjedésének megelőzése érdekében lezárta a kilátókat a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt., így azok látogatása tilos.

építették 1904-ben a Bécsi-dombi víztárolótól nem messze, 264
méter magasságban. Ezt sajnos
1926-ban lebontották. 1930-ban
egy vadászlak és egy új kilátó került a helyére.
Az 1938-as földrengéskor a
kilátó összedőlt, így 1939-ben
a Városszépítő Egyesület megbízásából Rosenstingl Antal betonból készült kilátót tervezett a
helyére, de a II. világháború miatt ez nem valósulhatott meg.
A háború az épületeket véglegesen eltüntette. A Dunántúli Turista Egyesület századik

születésnapja alkalmából tartott ünnepségen merült fel
egy új kilátó építésének gondolata, ami egy év alatt a város,
a Tanulmányi Erdőgazdaság
Zrt. és a természetjárók közreműködésével – Mile Zoltán kivitelezésében – meg is valósult.
Ünnepélyes átadása 2004. október 9-én volt. A kilátó magassága 15 méter, járószintje mintegy 11 méter.
A kilátóból páratlan körpanoráma tárul elénk. Innen egyszerre láthatjuk a
Schneeberget, a fraknói várat,

A 15 méter magas kilátó a Dudlesz-erdőben van
a Soproni-hegységet, a Lajtahegység vonulatát, oldalában
Kismartonnal (Eisenstadt), a
Fertő tavat, a kőhidai medencét, átellenben a Szárhalommal
és a Kecske-hegyi kilátóval, rálátunk a Pintytetőre és a Virágvölgyre. Természetesen „lábunk

előtt hever” Sopron gyönyörű
városa is.
Forrás: A Soproni kilátók című kiadvány, amely a városi szabadidősport szövetség
természetjárói, illetve a TAEG
Zrt. közös gondozásában jelent
meg 2013-ban.

Kertészkedés a balkonon Új facsemeték
BENKE ÉVA, MADARÁSZ RÉKA

Az önellátó gazdálkodáshoz egy kis földterület is elegendő, sőt, van, aki balkonon próbálkozik, sikerrel. Napjainkban egyre aktuálisabb
a téma...
– A lakásunkhoz egy 8 négyzetméteres, déli fekvésű terasz tartozik. Itt kezdtem el egy tő mentával a kertészkedést – mesélte
Fakó Helga, a „balkonkaland” elnevezésű instagram-oldal gazdája. – Szerintem a menta alap
balkonnövény kezdőknek. Később jött hozzá egy-egy tő kakukkfű, bazsalikom, rozmaring, és amikor több kiszáradás
ellenére is mind túlélte, éreztem, megtört az átok, mégsem
pusztul ki minden a kezem között. Felbátorodva vetettem

balkonparadicsom-magot, van
többek között körömvirágom
és százszorszépem is.
Helga azt mondta, nem kell
nagy beruházás, földre, magra,
pár joghurtos pohárra, később
nagyobb cserepekre van szükség, illetve napfényre és törődésre. A salátafélék, fűszernövények, paradicsom jól megterem
egy nagyobb cipősdoboznyi
helyen is.
Sopronban minden szükséges alapanyag és eszköz beszerezhető, és létezik egy

facebook-csoport, melyet Holló-Imrik Erika hozott létre. Ebben a csoportban a helyi hobbikertészek tudnak egymással
tapasztalatot cserélni (Növény/
termény cserebere Sopron).
– Jelenleg a cserebere szünetel, mindenki óvatos, viszont tanácsot, ha tudok, szívesen adok
bárkinek, de hozzáteszem, nem
tartom magam profinak a témában, inkább csak egy lelkes
kísérletezőnek – hangsúlyozta
Holló-Imrik Erika. – Formatervező művészként végeztem,
így szerintem némileg kapcsolódik a szakmámhoz a kertművelés: a kreativitásom nagy részét itt élem ki. A növényekkel,
állatokkal kapcsolatos „alkotás”
annyiban más, mint tárgyat
tervezni, hogy itt sosem tudni, mi is lesz a végeredmény.

A balkonkertészkedéshez nem kell nagy beruházás, földre, magra, pár
joghurtos pohárra, később cserepekre van szükség, illetve napfényre
és törődésre

Egy folyamatosan változó organizmus, a „teremtés” része
lehetek. Csodálattal tölt el, és
tanít a változásra, várakozásra,
elfogadásra.

Ébresszük fel
növényeinket!
Elérkezett az ideje annak, hogy
átteleltetett balkonnövényeinket ébreszthessük téli álmukból. Éjszakánként még jelentősen lehűlhet a levegő, ezért
április vége előtt nem érdemes
kivinni a muskátlit a szabad ég
alá, viszont már most elkezdhetünk bíbelődni velük. – Szedjük
le a száraz leveleket, tisztítsuk
meg a növényt a beteg, elhalt
részektől. A télen hozott erőtlen
hajtásokat vágjuk vissza, és ritkítsuk meg, amivel megakadályozhatjuk a tövek felnyúlását,
elfásodását – javasolta Horváth
Gábor, a Roth-középiskola kertészeti tangazdaságának vezetője.
– A fás töveket nyugodtan vis�szavághatjuk harmadára, felére.
Átültethetjük őket friss földbe,
így már minden megvan ahhoz,
hogy a muskátli teraszunk, párkányunk ékköve legyen a nyári
hónapokban. A kiültetés előtt
érdemes gyakrabban öntözni
őket, a földjükbe pedig lassan
lebomló, tartós műtrágyát keverni, ami akár több hónapon
át adagolja a tápanyagokat növényeinknek. Az is jó megoldás,
ha friss virágföldet vásárolunk,
ebben ugyanis pár hónapra elegendő tápanyag található, így
két hónap elteltével elég elkezdeni tápoldattal öntözni a
növényeinket.

a lucok helyén
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A soproni erdőkben folyamatosan dolgoznak az úgynevezett
betűzőszú okozta károk felszámolásán: a beteg lucfenyőket
kivágják, helyükre új, őshonos facsemetéket telepítenek.
A munka hamarosan véget ér.
A betűzőszú rovar megjelenése meglehetősen nagy károkat okoz a Soproni-hegység erdeiben. Ennek mértékéről Folcz
Ádám, a Tanulmányi Erdőgazdaság (TAEG) Zrt. főmérnöke
lapunknak elmondta: a lucfenyveseknél több mint ötvenhektárnyi területet kellett teljesen levágni. Ezen felül további
több tízhektárnyi faállomány
volt az, ahol csak szálanként
vagy kisebb foltokban kellett
beavatkozni a beteg fák miatt.
– A munkát tavaly nyár végén
kezdtük, és most érünk a végére – tette hozzá a főmérnök.
– A kényszer fakitermelésekkel
próbáljuk lassítani a rovarok
terjedését. Fontos szempont
az is, hogy lehetőség szerint
a fenyvesek helyén őshonos
lombos faállományokat hozzunk létre. A károk mozaikosan

ugyan, de a Soproni-hegyvidék szinte egészét érintették,
így sok helyen nemcsak a turistautakat, hanem a közforgalom számára megnyitott utak
környékét is. Ezeken a területeken a munkálatok idejére figyelmeztető táblákat helyeztünk ki, valamint igyekszünk
minél szélesebb körben tájékoztatni az erdőjárókat, hogy
lehetőség szerint kerüljék ezeket a helyeket, illetve nagy odafigyeléssel haladjanak el munkatársaink mellett.
Folcz Ádám hozzátette: a
lucfenyőről tudni kell, hogy a
Soproni-hegységben termőhelyi igényeinek határán vagy
sok helyen azon kívül is telepítették a fafajt. Az elmúlt évek
nagyon enyhe telei és a nyári
meleg, aszályos időszakok nem
tettek jót a fák kondíciójának,
általános egészségi állapotának, ugyanakkor kedveztek a
szú bogarak áttelelésének, elszaporodásának. Ezek a párhuzamosan lezajló folyamatok vezettek ahhoz, hogy manapság
ilyen mértékben megbetegedtek a térségünkben a fenyők,
különösen a lucfenyők.

GONDOZÁS AZ ÚJRAÜLTETÉS UTÁN
Az új erdősítéseket, a fiatal erdőket most még csak néhány
tíz centiméteres apró csemeték alkotják, és hosszú évekbe
kerül, mire erdővé cseperednek. Az „erdei óvodákban” az erdészek folyamatosan nyomon követik a fácskák növekedését és a megfelelő gondozással, ápolással segítik őket, hogy
a laikus szemnek megszokott erdővé váljanak.
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Versek a neten
MUNKATÁRSUNKTÓL

A soproni színház művészei a költészet napja alkalmából „Tiszta szívvel” címmel kedvenc
verseikből készítettek egy összeállítást. A műsor az interneten érhető el.
A soproni színház társulatának
hagyományos költészet napi
verskommandója a rendkívüli veszélyhelyzetben nem tudta teljesíteni a korábbi években
tett vállalását: azaz azt, hogy
a művészek verseket szavaljanak a köztereken, vonatokon,
autóbuszokon, oktatási intézményekben, idősek otthonában. A színészek viszont úgy
döntöttek, nem múlhat el április 11. úgy, hogy ne tisztelegjenek József Attila emléke előtt.
Ezért kedvenc verseikből készítettek egy összeállítást. A műsor
a www.soproniszinhaz.hu oldalon érhető el.
Pataki András igazgató Áprily Lajos Holló a kereszten című versét adja elő. Ács Tamás
Vojtina új ars poétikája a fiatal
költőkhöz című műből idézett.
– Ezt a verset immár húsz éve
tudom, és amikor csak tehetem,
a költészet napján mindig idézek belőle. Így tettem most is
– mondta lapunknak a színész.
– A műben Juhász Gyula azt írja
le, hogy milyen a viszonya a költészethez, a kultúrához. A hos�szú versből a pont ide vonatkozó részeket emeltem ki.

›

Kultúra, művészetek

www.sopronitema.hu

Molnár Anikó Márai Sándor
megrázó költeményét, a Halotti beszédet Sopronban most
mondta el először a közönségnek. A mű a hazájától elszakadt
író időkön és korokon túli üzenete. – Évek óta ez a kedvenc
versem, de a terjedelme miatt
kevés alkalmam volt, hogy előadhassam. Úgy vélem, ebben a
rendkívüli időben még inkább
szükség van arra, hogy a nem
hagyományos csatornákon – internetes videómegosztókon, közösségi oldalakon – is elérjük az
embereket. A nézettségi adatokból látszik, hogy „ki vannak
éhezve” a versekre, a színházi
előadásokra.
– A zenés műfajban érzem inkább otthon magam, így szívesebben énekelek, mint szavalok
– ezt már Simon Andrea mondta lapunknak. – Tavaly Kiss Noró
kollégámmal a verskommandó
keretében az iskolákban nagy sikere volt a megzenésített versekből összeállított műsorunknak. A duónk Papp Attilával
egészült ki, így kettejük gitárkísérete mellett adom elő legkedvesebb József Attila versemet, a
Kertész leszek címűt.

RÖVIDEN

Filmklasszikusok
Jelentős az érdeklődés a filmintézet által közzétett filmklasszikusok iránt, eddig több mint 2 millió látogatót vonzott a Nemzeti Filmintézet online filmklasszikusok programja. Ezzel az intézmény a koronavírus miatt bevezetett
digitális oktatáshoz és az otthon maradni kényszerülők
tartalmas szórakozásához járul hozzá.

Kerék Imre: Megrögzött levelező voltam és maradtam

Látogatóban a költőnél
PLUZSIK TAMÁS

A tervek szerint hamarosan megjelenik
Kerék Imre legújabb
kötete Mindenek szerelme címmel. Az elismert soproni költővel, műfordítóval,
kritikussal a költészet napja alkalmából
beszélgettünk.
– Mivel foglalkozol manapság, tanár úr?
– Olvasok, nagyon sokat olvasok, különösen most, hogy
a feleségemmel együtt szobafogságra vagyunk kényszerítve.
Bizonyára sokan vagyunk úgy,
hogy csak rakjuk félre sorba a
könyveket, hogy ezeket majd
akkor olvassuk el, ha nyugdíjba
megyünk. Amikor pedig ez az
idő is elérkezik, csak nem akar
fogyni ez a könyvkupac, sőt,
mi több, egyre gyarapodnak a
„félretett könyvek”. Most, ez a
kényszer szülte karantén arra
feltétlenül jó, hogy bepótoljunk
sok-sok restanciát, úgy az olvasás, mint az írás terén, valamint
hogy egyúttal rendet is tegyünk
a holmijaink között, például a
levelezésünkben.
– …már akinek van ilyen,
értem alatta a levelezést, hisz
manapság nem írunk levelet,
csak e-mailt, meg sms-t.
– Én megrögzött levelező voltam és bizonyos fokig maradtam is. Ez nem egyfajta maradiság vagy elhatárolódás, hisz
a kultúránk is szegényebb lenne, ha sok-sok egyéb mellett
nem maradt volna fönn például

Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
1975
Sopronban is gyártanak
biztonsági öveket
Sopronban, az AFIT Autó
felszerelési Vállalatnál svéd licencia alapján megindult a
biztonsági övek gyártása. Még
ebben az évben kaphatók lesznek ezek az Autoliv típusú övek.
Egy-egy üléshez a teljes garnitúra ára 300 forint körüli összegbe fog kerülni. Azon vitatkozni,
hogy hasznos-e az öv, ma már
teljesen felesleges, egyértelműen előnyös! Tanítani és gyakorolni kell azonban, hogyan lehet
jól beépíteni, hogyan lehet célszerűen használni az autózás
viszonylag új, de nélkülözhetetlen tartozékát. (Autó-Motor)

1935
Leszúrta szerelmesét
és annak húgát
Véres féltékenységi dráma
játszódott le az év elején
Sopronban. Steiner Lajos
gazda városi házában kocsis
volt Csikor Ferenc, aki beleszeretett a gazdapolgár gyönyörű, Erzsébet nevű leányába.
Amikor Steiner megtudta, hogy

a leány is vonzódik a legényhez, azonnal elcsapta Csikort.
A legény bosszút esküdött: kést
ragadott, azzal leszúrta úgy
Erzsébetet, mint annak 15 éves
húgát, majd a saját torkát is
elvágta. Mindhármukat azonnal kórházba szállították, és
az orvosok így meggátolták a
súlyos sérültek elvérzését. Így
is hetekig feküdtek élet-halál
közölt, végül azonban mindnyájukat sikerült megmenteni
az életnek. A soproni törvényszék Pentelényi-tanácsa most
vonta felelősségre a merénylő
legényt, aki szánta-bánta, hogy
két leányt is majdnem megölt,
de elvakult szerelmével védekezett. A bíróság kétrendbeli, erős
felindulásban elkövetett szándékos emberölés kísérletében
mondotta ki bűnösnek Csikor
Ferencet, és ezért 14 hónapi börtönbüntetésre ítélte. Az ítélet
jogerős. (Kis Újság)

1895
Soproniak Bécs ellen
A bécsi borkereskedők klubja
nemrégiben azzal vádolta be
a soproni borkereskedőket,
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hogy pepecselt borral árasztják el a bort vásárló piaczokat.
Vádaskodásukat nem szorították hivatalos határok közé,
hanem beleékeltették a bécsi
lapokba is. A soproni borkereskedők, akiket a vádaskodás igen
érzékenyen sújtott, magánúton
is, de a soproni kereskedelmi és
iparkamara útján is arra kérték a bécsi borkereskedők klubját, hogy szorítsa vádaskodását a bűnösökre és nevezze meg
őket. De a bécsiek e felhívásra
mélységesen hallgattak és
csak arról gondoskodtak, hogy
vádjaik mennél szélesebb körben legyenek ismeretesek. A
bécsiek vádaskodása folytán
beleavatkozott az ügybe a soproni pénzügyigazgatóság is. A
soproni kereskedelmi kamara
azt határozta, hogy még egyszer felhívja a bécsieket adatok
beküldésére, és amennyiben ez
továbbra is vonakodnék a felhívásnak eleget tenni, erélyesen
keres majd módot arra, hogy
a bécsieket felelősségre vonja.
(Fővárosi Lapok)
Összeállította: Pluzsik Tamás

Kerék Imre hasznosan tölti mindennapjait, sokat olvas és új művekkel is készül
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Arany és Petőfi levelezése, vagy
a híres Cassandra-levél, melyet
az emigrációban élő Kossuth
írt Deák Ferencnek. Egyúttal
nagyon fontos irodalmi műfaj is a levél: Žagubica fölött a
hegyekben rótta a sorokat Radnóti a Bori noteszbe, s született
meg a Levél a hitveshez című
csodálatos költemény, de hogy
az egyik kedvencemről se feledkezzek meg: „Я к вам пищу

– чего же боле? Что я могу
еще сказать?” – Tatjana leve-

le Anyeginhez, mely Puskin jóvoltából a világirodalom talán

legszebb ilyen témájú alkotása:
„Én írok levelet magának – Kell
több? Nem mond ez eleget?”.
– Nyilván, tanár úr, a te
fiókjaid is rejtenek értékes, sőt talán nem csak számodra értékes leveleket…
– Bizony, szép számmal, most
rendezgetem, s olvasom újra
őket. Mindmáig rendszeres levélváltásban vagyok többek között Alföldy Jenő irodalomtörténésszel, aki éppen Arany és
Petőfi levelezését szerkesztette, de sok levelet váltottam egykoron Fodor Andrással, Kormos

Istvánnal, valamint őrzök leveleket, Nagy Lászlótól és Jókai
Annától is.
– Azt csiripelik itt, ahol
élsz, a József Attila-lakótelepi verebek, hogy új kötettel
is készülsz.
– Valóban, Mindenek szerelme lesz a címe az új kötetemnek, melyet reményeim szerint
hamarosan kézbe is lehet venni. Nagy vágyam továbbá, hogy
nyomdába kerülhessen végre az
a mintegy negyven Jeszenyin
műfordításom is, mellyel gyakorlatilag már elkészültem.

NÉVJEGY: Kerék Imre József Attila-, Radnóti Miklós- és Arany János-díjas költő, műfordító és
kritikus a Somogy megyei Háromfán született 1942-ben. Magyar–orosz–rajz szakos diplomáját a Pécsi Tanárképző Főiskolán szerezte meg. Előbb Sávolyon, majd Fertőszéplakon tanított,
1974-től pedig nyugdíjba vonulásáig a soproni Belvárosi Általános Iskola, majd Szent Orsolya
Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium könyvtárosa volt. – Formálódó élményeim
között Bartók zenéjét, Van Gogh és Egry József festészetét, valamint Csokonai és Berzsenyi
Dániel örökségét tartom számon. A kortárs lírából a legtöbb ösztönzést Csanádi Imre költészetétől kaptam, de sokat köszönhetek Fodor Andrásnak, Takáts Gyulának és Szederkényi Ervinnek is – vall költői pályájáról a 2012-ben Sopron Kultúrájáért-díjjal kitüntetett Kerék Imre.

HOL JÁRUNK?
Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról mutatunk be részletet, olvasóinknak pedig az a feladatuk, hogy a részletből felismerjék az
egészet, és megírják nekünk, melyik alkotást rejtettük el. Azok között, akik helyes megfejtést április 22-ig beküldik a Soproni Téma, 9400 Sopron,
Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema címre,
ajándékot sorsolunk ki.
ÁPRILIS 1-JEI REJTVÉNYÜNK MEGFEJTÉSE:
Templom utca 18., szerencsés megfejtőnk:
Szántóné Vörzsönics Erzsébet, Vasvári Pál utca.

Templom utca 18., az Artner-palota

Az egyemeletes barokk lakóház első ismert
tulajdonosa Artner Vilmos volt. A kapu feletti címeren az ő neve és az 1723. évszám
olvasható. Valószínűsíthető, hogy az épületet Artner Vilmos egy korábbi ház átépítéséből alakította ki. A Németországból származó Artner család története a 15.
század második felétől szorosan összefonódik Sopron történetével, a család szinte
minden tagja jelentős szerepet töltött be

a város életében. Több mint 300 éven át a
család 18 tagja foglalt helyet a városi polgárok sorában, volt közöttük királyi udvarnok, városi tanácsnok, Artner Farkas 1625
és 1626 között, Artner Erhard 1642-ben,
Artner Lipót pedig 1753-ban Sopron polgármestere volt.
A 18. század közepétől már nem az Artner
család birtokolta az épületet, több tulajdonosváltás után 1828-ban Pfeifer Ferenc vásárolta meg, és több mint száz évig ő, majd
az utódai voltak a ház tulajdonosai. A második világháborút követően több komfort
nélküli lakást alakítottak ki az egykori palotában, ami egyre rosszabb állapotba került. A rendszerváltást követően Csák Máté építész megvásárolta, nagy gonddal és
hozzáértéssel felújította, majd a kívül-belül
megújult épület kulturális célokat szolgált.
A műgyűjtő házaspár, dr. Körmendi Anna és
Csák Máté állandó és alkalmi kiállításokat
rendezett benne.
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

8

Sport

www.sopronitema.hu

2020. április 15.

Soproni foci: múltidéző Napi kapcsolat
a játékosokkal
PÁDER VILMOS

A világméretű járvány sajnos hazánkat is elérte,
s következményeit most is érezzük. Sopronban az egyesületek házon belül egyedi intézkedéseket hoztak. A város legnagyobb létszámú labdarúgóklubjának, az SC Sopronnak az
elnökét, Csiszár Ákost kérdeztük.

PÁDER VILMOS

A járvány megfékezésére tett kormányintézkedéseket betartva az
MLSZ átmenetileg felfüggesztette
a bajnokságot. Fociszerető olvasóinknak múltidéző sorozattal kedveskedünk.
A harmadik részben egy újabb
városi fúzió történetét elevenítjük fel: 1978 őszén megalakult
a Soproni SE (SSE). A megszűnt
Soproni Textiles szakosztályait, köztük a textiles sportiskolát
és a felnőtt labdarúgókat, valamint az SVSE (SKSE) labdarúgó
szakosztályát is átvette az SSE.
A sportiskolai képzési forma
sikerét bizonyította, hogy tehetséges fiatalok kerültek a felnőtt csapatokhoz, s lettek NB
II-es, NB I-es játékosok. Például
a textiles időkből Csapó Károly,
Udvardi Tamás, Németh József,
Németh Ödön, Novacsek Csaba,

Wilcsek Károly, Deák Gábor, Kállai László. Az SSE sportiskola
időszakából Poór Béla, Németh
Zoltán, Czibula Tamás, Kovács
Tibor, Milchram Péter, Katona
Sándor, Nagy Jenő, Horváth Barna, Csiszár Ákos és Babos Gábor.
Az MLSZ az új egyesületet
az átszervezett, háromcsoportos NB II-be osztotta be. Az SSE
fennállásának egyik legjobb
eredményét 1981–82-ben érte
el. Az ötödik hellyel bekerült
az országos futball „krémjébe”,
ugyanis az MLSZ összevonta a
háromcsoportos második vonalat, és egycsoportos NB II-t

hozott létre. Itt az 1982–83-as
idényben rekord nézőszámot
állítottak fel Drázsnyákék. Október 10-én hatezer néző biztatta a csapatot a SZEOL ellen.
A csapat a bajnokság végén a 12.
helyen végzett.
Az 1983–84-es szezonban a
húszcsapatos mezőnyben a 14.,
az 1984–85-ös bajnokságban 7.
lett az SSE. Remek játékosok alkották ekkor is a csapatot. Horváth György, Eller Arnold, Fehér György, Dercsár Ottó, Benkő
Gyula, Vámos Antal, Horváth I.
Géza, Szalai László, Wilcsek Károly, Horváth II. Géza, Csóka
György, Gosztola József, Németh Gábor, Nagy Lajos, Bogáti Attila, Tamás László, Molnár
Ferenc, Furkó Zsolt, Fehér Lajos,
Kovács Tibor.
Az 1985–86-os szezon gyászosra sikerült, így fájdalmas
búcsút vettek Bogátiék labdarúgásunk második vonalától.

Az okok összetettek voltak, de
érdemes megemlíteni, hogy az
előző évi siker elbizakodottá tett
több játékost és szakvezetőt is.
Az új osztályban nem sikerült kiharcolni a bajnoki címet, 3. helyen zártak Dercsárék.
Az 1987–88-as év már sikert
hozott, magabiztosan menetelt
a gárda az NB II. felé, megnyerte
a bajnokságot. Így nézett ki a házi góllövő lista: Gosztola József
41 gól, Molnár Ferenc (Monyó)
38 gól, Bogáti Attila 30 gól.
Kiváló edzők irányították az
utánpótlást és a felnőtt gárdát
egyaránt. A teljesség igénye
nélkül: Kummer Ernő, Németh
Miklós, Sejber István, Sift Antal, a felnőtteknél Matesz Imre,
Gunyhó Ferenc, Bucsi Gellért,
Gyurátz Lászó, Mihaletz Boldizsár, Madár Gábor, Galvács Pál.
Az idő vasfoga azonban az
SSE-t is kikezdte, 1991-ben megszűnt a klub.

– Március elején több fontos lépést tettünk, hiszen az első és
legfontosabb az egészség megőrzése – nyilatkozta lapunknak
Csiszár Ákos. – Még nem volt országos határozat, de már zártkapus edzéseket tartottunk.
A klubház több pontján fertőtlenítőkészülékeket helyeztünk el.
Ahogy gyorsult a járvány, abban
az ütemben mi is léptünk. Felhívást tettünk az öltözők ajtajára,
s még az MLSZ döntése előtt felfüggesztettük az edzések látogatását, bezártuk a sporttelepet.
A március, április, május havi
tagdíjakat nem kérjük, ezzel is
szeretnénk tehermentesíteni,
segíteni a szülőket.
– Dolgozóink otthonról folytatják a munkát, a játékosokkal az edzők napi kapcsolatban
vannak – tette hozzá az elnök.
– Folyamatosan küldjük az
edzéstervet, edzésvázlatot, valamint erőnléti edzőnk, Baranyai

Norbert négy részből álló, félórás edzésanyagot, mozgásgyakorlatokat készített a játékosoknak és családtagjaiknak. Ezeken
felül videós nyereményjátékot
indítottunk, „Mutass valami
extrát!”címmel. Szavazhatnak
szurkolók, szülők, hozzátartozók. A jelen állás szerint nagyon népszerű a játék, rengeteg
videó érkezett vissza. A helyezetteket kihirdetjük, az ajándékokat a korlátozások feloldása
után adjuk át.
Az egyesületnél próbálnak folyamatosan foglalkozni a játékosokkal. Fontos céljuk, hogy ne
vesszen kárba az a sok munka,
ami mögöttük áll. Az SC Sopron
vezetése 200 ezer forint értékben rehabilitációs kezelést biztosít a járványhelyzet után a
soproni kórház intenzív osztályának dolgozói részére az Ágfalvi úti sportlétesítmény rehabilitációs részlegén.

Csiszár Ákos, az SC Sopron elnöke
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

Werner Viktor: Jólesik a bizalom Új időpontok
MUNKATÁRSUNKTÓL

A következő szabadtéri atlétikai világbajnokságot 2022.
július 15–24-én rendezik meg az Egyesült Államokban.
A nemzetközi szövetség sajtóközleménye emlékeztet
rá, hogy az eseményt eredetileg 2021. augusztus 6–15.
között tartották volna, de a koronavírus-járvány miatt
a tokiói olimpiát és a paralimpiát jövő nyárra halasztották, így új időpontot kellett keresni.
Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke
elmondta, hogy az új dátum jóváhagyása előtt az angliai Birminghamben sorra kerülő Nemzetközösségi Játékok, valamint a müncheni Európa-bajnokság szervezőivel is konzultáltak, ugyanis mindkét világversenyt 2022
nyarán rendezik, de az atlétikai világbajnokság egyikkel
sem ütközik. A 2023-as szabadtéri atlétikai világbajnokságnak Budapest ad otthont.

A szezon második felében egyre többször lépett pályára tétmeccsen Werner Viktor. A SKC
soproni születésű játékosa azt mondja: próbál
élni a kapott lehetőségekkel.
Werner Viktor városunk szülötte, a 203 centi magas, jelenleg 20
éves játékos végigjárta a ranglétrát: az SSI-ben kapta meg az
alapokat, majd kiemelkedő tehetségként a SMAFC együttesével már az NB I. B csoportban
játszhatott. Három éve az SKC
kosárlabdázója, a legtöbb játéklehetőséget az idei szezon második felében kapta.
– Örültem az egyre több játékpercnek, igyekeztem bizonyítani, hogy megállom a helyem a
legjobbak között is, próbáltam
hozzátenni a minél sikeresebb
szereplésünkhöz – mondta a kosárlabdázó. – Fiatal játékosként
nem elsősorban a pontszerzés
volt a feladatom, hanem a minél
hatékonyabb védekezés, és az,
hogy az edző utasításait minél
inkább betartsam. Az NB I. A csoport teljesen más szint, mint például az U20-as utánpótlás-bajnokság. Fizikailag sokat kell még

fejlődnöm, ugyanakkor úgy érzem, taktikailag sokat léptem
előre, tapasztalatot gyűjtöttem
és magabiztosabb lett a játékom.
Werner Viktor szerint rengeteget kell még dolgoznia, de
mindenképp NB I. A csoportos,
stabil kezdőjátékos szeretne lenni, a képességei adottak ehhez.
– Úgy vélem, itt Sopronban
a továbbiakban is megkapom
a bizalmat és a kellő támogatást ahhoz, hogy egyre inkább
meghatározó játékos legyek a
legmagasabb osztályban – tette
hozzá a kosaras. – Idén például
a szezon első felében még jobbára az U20-as csapatban szerepeltem. Az edzőváltás után már
perclimitem volt, 20 percnél
többet nem tölthettem a pályán a fiataloknál. Később pedig azt kérte az edzőnk, hogy
kizárólag a nagycsapatban
szerepeljek. Jól esik a bizalom,
igyekszem élni vele.

Werner Viktor idén már több tapasztalatot gyűjtött
az NB I. A csoportjában

A várakozásoknak megfelelően a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség (FINA) is elhalasztotta májusról
a magyar érdekeltségű női vízilabda olimpiai selejtezőtornát. A FINA azt is közölte, hogy a jövő nyári, fukuokai
világbajnokságnak is új időpontot keres, miután a tokiói
játékokat éppen arra az időszakra halasztották.
A magyar férfi vízilabda-válogatott a januári Európa-bajnoki győzelmével már kiharcolta a tokiói szereplés jogát,
a női csapatnak azonban még selejtezniük kell a kvótáért. A trieszti selejtezőt eredetileg márciusban rendezték volna, de a koronavírus-járvány terjedése miatt akkor májusra halasztották. Az Eb-bronzérmes magyarok
a görögökkel, a kazahokkal, az izraeliekkel és az új-zélandiakkal szerepelnek majd azonos csoportban, a másik ötösben Hollandia, Olaszország, Szlovákia, Franciaország és Üzbegisztán kapott helyet. A tornáról az első
két csapat harcolja ki – utolsóként – a tokiói indulást.
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Kényszervakáción Sopronban

Jogela Tauras családjával úgy döntött: Sopronban vészelik át a nehéz időszakot

Honti Kata édesanyját segíti, sokat sétál és tanul soproni kényszerszabadságán

FOTÓ: WÖLFINGER BÉLA

FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

MUNKATÁRSUNKTÓL

Március eleje óta Sopronban tartózkodik Honti
Kata. A korábbi kiváló kosárlabdázó mindös�sze négy napra szeretett volt városunkba látogatni, azonban a pandémiás helyzet miatt nem
tudott visszarepülni Olaszországba. Ahogy az
SKC légiósa, a litván Jogela Tauras sem tudott hazautazni. A 27 éves játékos családjával
együtt maradt most Sopronban.
Jogela Tauras
– Hogyhogy nem utaztatok
haza a többi légióssal együtt?
– Litvániában nagyon szigorú
intézkedéseket hoztak: amen�nyiben hazatérnénk, a litván
kormány rendelete értelmében azonnal karanténba kellene vonulni az egész családnak.

Ráadásul ezek hatóságilag ellenőrzött karanténok, amelyeket szállodákban rendeznek be.
Két hétig kellene ott maradnunk, senkit nem engednek haza addig a saját lakásába. A határokat természetesen nálunk
is lezárták, a közutakat folyamatosan rendőrök ellenőrzik. Hét

hónapos pici babánkkal sem
akartunk egy rizikós repülőutat
bevállalni. Egészségesek és nyugodtak szeretnénk maradni ebben a kaotikus időszakban.
– Milyen a Tauras család élete a pandémiás időszakban?
– Szeretjük a várost. Egy erdőhöz közeli lakásban lakunk,
ki szoktunk menni az erdőbe,
ilyenkor több kilométert teszünk meg, természetesen távol más emberektől. Emellett
filmeket nézünk, társasjátékozunk, ahogy gondolom, sokan
mások. A babánk sok figyelmet
igényel, szóval elég elfoglaltak
vagyunk, könnyen telik az idő.
A klub mindent biztosít számunkra, hogy itt tudjunk maradni, amit nagyon köszönünk
a vezetésnek, ilyen helyzetben

nagyon profi szemléletre vall.
Nemcsak én, hanem a családom
is minden segítséget megkap,
hálásak vagyunk.
– Tervezed már a jövődet?
– Szomorú, hogy így ért véget
ez a szezon, mert nagyon kezdtünk összeállni a srácokkal, akár
egy igazi család. Harcoltunk
egymásért, és az eredmények is
kezdtek jönni. A szurkolóink pedig fantasztikusak voltak. A jelenlegi helyzetben a jövőmmel
kapcsolatban nem tudok semmi pontosat. Mindenkinek jó
egészséget kívánok, és üzenem
a szurkolóknak, hogy vigyázzatok magatokra, kitartás!

Honti Kata
– Mi történt, hogy ragadtál
Sopronban?

51 évesen is az NB II-ben
MUNKATÁRSUNKTÓL

Sopronban sok kosárlabdakedvelő emlékszik vissza szívesen az 1993-as „négyemberes”
Szolnok-verésre: az SKC azon a
meccsen annyi faultot kapott,
hogy a meccs véghajrájában
csak négy játékos volt a pályán
– de így is győztek. A négy játékos közül az egyik, Szlávik József
jelenleg, 51 évesen is NB II-ben
kosárlabdázik, a Soproni Tigrisek együttesében.
– Mi a titok, hogy lehet
valaki 51 évesen is NB IIes kosaras?
– Először is kell hozzá a jó genetika. Másrészt fontos, hogy a
kor előrehaladtával foglalkozzunk a testünkkel, napi szinten
mozogni kell. A biológiát azonban így sem lehet becsapni: 51
évesen azért már nagyon tud
itt-ott fájni a meccsek után. De
csak utána, a játék hevében ebből semmit sem érzek. A mec�csek hangulata, az adrenalin, a
játék öröme azonban mindezt
kompenzálja.
– Hogy tervezed a jövődet?
– Remélem, még egy–két szezon belefér. Ameddig bírom, és
úgy érzem, tudok segíteni a csapatnak, addig szeretnék ezen a
szinten játszani. Nyilván ebben

– Kéthavonta szoktam hazajárni, idén januárban voltam itthon, aztán március elején jöttem megint. Mindössze négy
napra terveztem, azonban az
élet ezt felülírta. Bécsből repültem volna vissza Olaszországba,
de onnan akkor már nem indultak járatok. Vettem jegyet egy
Budapestről induló repülőre, de
két nap múlva már onnan sem
lehetett Olaszországba repülni.
Végül úgy döntöttem, Sopronban maradok.
– Hogy tudnál eljutni
Olaszországba?
– Sok átszállással, bonyolult
módon elutazhatnék. Ennek
azonban nem láttam értelmét.
Közben Magyarországon is kijárási korlátozás lépett életbe. Úgy
döntöttem, hogy amíg fennáll

ez a helyzet, itt maradok, és
édesanyámnak segítek a napi
ügyek intézésében.
– Mivel telnek a mindennapjaid Sopronban?
– Természetesen Sopron is az
otthonom maradt attól függetlenül, hogy már nem itt élek. Sokan kérdezik, nem unalmas-e,
én azonban szeretek itt lenni. Sokat beszélgetünk édesanyámmal, itt a kutyus is, sokat sétálunk az erdőben és futni
is szoktam, hogy megőrizzem
a kondimat. Emellett pedig tanulok: végzős vagyok egy angliai egyetemen, leadership és management szakon. Két vizsgám
van még hátra, aztán szakdolgozatot kell írnom, úgyhogy egyáltalán nem unatkozom a soproni kényszerszabadságomon.
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Szlávik József 51 évesen is az NB II-ben szerepel
a korban nem a futógyorsaság
vagy a testsúlyemelkedés az
ember erőssége, de a rengeteg rutin, a jó helyezkedés sokat segíthet.
– Hogy kerültél az NB II-be?
– 1986-tól 1997-ig szerepeltem az SSE-nél és az SKC-nál
Sopronban. Utána játszottam
Pécsett, Szegeden, majd ismét városunkban a SMAFCnál, abban a csapatban, amely

amatőrként feljutott a legmagasabb osztályba. Később játszottam Ausztriában is, majd abbahagytam a kosárlabdát. Ahogy
a lányaim nőttek, és kosarazni
kezdtek, muszáj volt nekem is
aktiválnom magam. Aztán tavaly keresett meg Nagy Tamás,
és úgy döntöttem, edzésbe állok
a Tigriseknél az NB II-ben.
– A ’90-es években részese voltál nagy soproni

sikereknek, mire emlékszel
vissza legszívesebben?
– Sok mindent említhetnék, a
„négyemberes” meccs mellett a
negyedik helyünket, ami szenzáció volt akkoriban. Jellemző volt az akkori viszonyokra,
hogy amikor a Weisz Feri bácsi
féle csapattal kiesési rangadót
játszottunk 1989-ben, a kezdés
előtt egy órával már ezer ember
ült a sportcentrum lelátóin.

Magyar Autóklub ��������������������������������������������������������� 188
SZOLGÁLTATÓK
Áram szolgáltató ������������������������������������ 06-80/533-533
Víz szolgáltató �����������������������������������������������������519-100
Gáz szolgáltató���������������������������������������� 06-80/440-141
UTAZÁS
MÁV ����������������������������������������������������� 06-40/49-490-49
GYSEV ������������������������������������������������������������������� 577-212
Kisalföld Volán ����������������������������������������������������� 313-130

10 Soproni fiatalok

www.sopronitema.hu

Idén két szakaszból áll és sokkal hosszabb ideig tart a beiratkozás

Itt az iskolaválasztás ideje
HUSZÁR JUDIT

A koronavírus-járvány felborította az iskolák normál működését is
– így idén az elsősök beiratkozása
eltér az eddigiektől. A tankerületi
központ már értesítette az érintetteket a változásokról – most mi is ezeket tekintjük át.
Minden gyermek, aki augusztus 31. előtt betölti a 6. életévét,
tanköteles. Őket be kell íratni
az iskolák első osztályaiba (különben szabálysértést követ el a
szülő). Ez alól kivételt csak azok
jelentenek, akik számára az óvodában maradást az Oktatási Hivatal engedélyezte.
– A legfontosabb változás,
hogy idén a beiratkozásra hos�szú idő áll rendelkezésre, és két
külön szakaszból áll – tájékoztatta lapunkat Marek János, a
Soproni Tankerületi Központ
igazgatója. – Minden tanuló a
saját lakcíme szerint egy iskola felvételi körzetébe tartozik.
Ez a körzetes iskolája, és ha a
gyermeknek még nincs tanulói jogviszonya más intézményben, akkor ennek az iskolának
fel kell vennie. A Soproni Tankerületi Központ honlapján elérhető a körzetes iskolák listája

(http://kk.gov.hu/altalanos-iskolak-felveteli-korzethatarai2020-2021-tanevben).
Idén a beiratkozás két szakaszból áll, az elsőben a körzettel nem rendelkező állami és
egyházi, illetve más, nemzetiségi önkormányzati vagy magán fenntartású iskolákba lehet beadni a felvételi kérelmet.
Ez a szakasz április 6-tól április
24-ig tart. A szülő beadja a felvételi kérelmet, és megvárja az
iskola döntéséről szóló értesítést. Akiket ezekbe a típusú intézményekbe felvettek, a személyes irataikat majd az iskola
által megadott időpontban be
kell mutatni, a szülőknek további teendőjük nincs.
– Azok a gyermekek, akik nem
jelentkeznek körzettel nem rendelkező intézménybe, vagy akiknek a jelentkezését elutasították, őket az április 28. és május

›

KÖNYVAJÁNLÓ

Asperján György:
Fogadj szívedbe

Minden iskola a honlapján közzéteszi, hogy milyen módon végezhető el a
beiratkozás – azok a gyerekek lesznek szeptembertől tankötelesek, akik
augusztus 31-ig betöltik a 6. életévüket FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: MTI – ROSTA TIBOR
15. közötti két hétben a lakóhely
szerinti körzetes iskola felveszi – tette hozzá Marek János.
– Ugyanakkor a szülő választhat, hogy a gyermek lakóhelye szerinti körzetes vagy másik, nem a gyermek lakóhelye

szerinti, de szintén felvételi körzettel rendelkező iskolába íratja
a gyermekét.
Az állami iskolák már áttértek az egységes elektronikus
ügymenetre, amelynek felületét a KRÉTA-rendszer biztosította. Ez a rendszer képes az
online beiratkozásokat is kiszolgálni, így minden olyan
iskola, amely használja a KRÉTA-rendszert, egyben teljes körű online beiratkozási lehetőséget is kínál. Ez azt jelenti, hogy a
szülő otthonról, interneten keresztül tudja beíratni a gyermekét, és minden elektronikusan

feltöltött dokumentumot hivatalosnak elismer az iskola. Minden iskola a honlapján
közzéteszi, hogy milyen módon
végezhető el a beiratkozás, legvégső esetben személyesen is
megtehető, de ennek részleteiről mindenképpen az adott
intézményben kell érdeklődni.
A Soproni Tankerületi Központ
fenntartásában működő iskoláknak a bejáratnál, illetve jól
elérhető helyeken kézfertőtlenítőket biztosítanak.
A diákok felvételéről mindig
az adott iskola igazgatója dönt,
erről írásban értesítik a szülőket.

MADARÁSZ RÉKA

›

„Ha a szeretetet
nem tudja
viszontszeretettel
kiegyensúlyozni
magában, akkor
ő lesz kevesebb.
Vesztes, és nem
anyagilag, hanem
erkölcsileg.”
Asperján György

Osszuk be jól Hegedűművész lesz
a napirendet!
Sok szülőnek nem kis problémát jelent, hogy a jelenlegi helyzetben, amikor nincs óvoda, iskola hogyan tervezze meg a gyermeke napirendjét úgy, hogy megfelelő arányban legyen a tanulásra fordított idő és a játék.
Kissné dr. Zsámboki Réka, a Soproni Egyetem Benedekkarának tudományos és külügyi dékánhelyettese (aki
maga is pedagógus és édesanya) felhívta a figyelmünket arra, hogy a kisgyermekek számára a napi ritmus, a
rendszeresség, következetesség érzelmi biztonságot és
kiszámíthatóságot jelent. Az óvodában a különböző tevékenységek egymásutániságából érzik a gyermekek az
idő múlását, így az otthon töltött napokban is fontosak
ezek a „támpontok”. A gyermekek legalapvetőbb szükséglete a játék, a mozgás és az alkotó önkifejezés, de szívesen vesznek részt egyéb kihívást jelentő feladatokban
is. Vonjuk be őket az otthoni munkálatokba!
– Az iskolás gyermekeknél a szabadidő eltöltése mellett fontos az otthoni tanulás is – tette hozzá a szakember. – A feladatok elvégzésére a legalkalmasabbak a
délelőtti és a kora délutáni órák. Több gyermek esetén
igyekezzünk úgy beosztani az időt, hogy mindenkire kellő figyelem jusson. Érdemes előre megtervezni, hogy ki,
mikor, milyen tananyagokkal foglalkozik. Ehhez jó kiindulópont a gyermekek órarendje. A tanultakról beszélgetni, az ismereteket felidézni egy-egy erdei séta, egy
közös szendvics- vagy süteménykészítés, egy kis kerti
vagy házimunka alkalmával is lehet.
Az otthoni tanulás során alkalmunk nyílhat arra is, hogy a
valós élet tapasztalatain keresztül bővítsük ismereteinket.
Így a tananyag is érdekesebb lehet. Beszélgessünk a gyermekkel a természeti jelenségekben, a történelmi eseményekben vagy épp az irodalmi alkotásokban rejlő ok-okozati összefüggésekről, segítsük a megértést példákkal!

A HÉT MOTTÓJA:

(József Attila-díjas magyar író,
költő)

KÜLFÖLDI ISKOLÁK? A magyar diákok külföldön is teljesíthetik tankötelezettségüket. Ennek
két módja van: lehet, hogy a fiatalnak Magyarországon nincs tanulói jogviszonya. Ebben az
esetben a Kormányhivatalnál, illetve Sopronban, a Járási Hivatalnál ezt be kell jelenteni, és
igazolni, hogy a gyermek egy külföldi iskolába beiratkozott. De lehetséges az is, hogy a diákot beíratják egy magyar iskolába, majd szünetelteti a jogviszonyát. Mindkét megoldás törvényes, a szakemberek az utóbbit javasolják, mert bizonyos esetekben nem tudja a gyermek
a külföldi tanulmányát folytatni, és sokkal könnyebb az átvételt intézni, ha Magyarországon
rendelkezik tanulói jogviszonnyal.

MADARÁSZ RÉKA
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Miután már hat éve
hegedül Oltvai Barnabás, a hangszer an�nyira a szívéhez nőtt,
hogy két zeneművészeti szakgimnáziumba is jelentkezett. A fiú
idejét – a zenélésen
kívül – legszívesebben focival és biciklizéssel tölti.

Barnabás még 2013-ban a televízióban egy ünnepi koncerten
hallotta Kelemen Barnabást hegedülni. A fiúnak éppen akkor
kellett hangszert választania, és
ez az élmény annyira meghatározó volt számára, hogy a hegedű mellett döntött.
– Szolfézstanárom, Horváth
Jolán erősített meg abban, hogy
illene hozzám ez a hangszer, és
ráadásul még fülem is van hozzá – mesélte Barnabás. – Sokat
köszönhetek a hegedűtanáromnak, Süliné Huszár Lillának,
Krasznainé Szakál Andreának és
természetesen a soproni zeneiskolának. Óriási lelkesedéssel
tölt el, hogy azzal foglalkozhatom, ami a legközelebb áll a
szívemhez.
Ez volt az oka annak is, hogy
a tehetséges fiatalember a

Az életregény 2005-ben
jelent meg, József Attila
születésének 100. évfordulójára. Asperján György
könyve az életutat és a
költői pályát stációkra
osztja, a krisztusi keresztút
mintájára építi föl. „Életregény”, de megilleti a „családregény” megjelölés is:
József Attila életének regénye ugyanis emberi viszonylataiban tárul fel, s
ezek közül legerősebbek
a családi viszonyok.

Ez történt
Sopronban
160 évvel ezelőtt, 1860. április 8-án hunyt el Döblingben Széchenyi István politikus, író, a reformmozgalmak
vezéralakja, nagybirtokos,
az MTA alapítója, közlekedési és közmunkaügyi miniszter (1848. 04. 07. – 1848.
09. 04.), Sopron város első
díszpolgára.
145 évvel ezelőtt, 1875. április 4-én született Sopronban Naszódi Zsigmond író.
Vitnyéden hunyt el 1906.
április 13-án.

Oltvai Barnabás már hat éve hegedül
FOTÓ: OLTVAI NOÉMI

Szombathelyi Zeneművészeti Szakgimnáziumba és a győri Richter János Zeneművészeti
Szakgimnáziumba is jelentkezett. Mindkét intézménybe felvették, de ő végül is az utóbbi
mellett döntött. Bekerülni nem
volt egyszerű: mind a két iskolában a két előzetes meghallgatás
után következett a valódi felvételi, ahol három főből álló zsűri
előtt kellett eljátszania négy darabot fejből.
– Legalább napi egy órát
gyakorlok, fellépés előtt akár
két és felet is – tette hozzá a

művészjelölt. – Ennek ellenére
a leendő órarendünkön kicsit
meghökkentem: a zeneórákon
kívül napi–három négy órát foglalkozom majd hegedüléssel.
Úgy hallottam, hogy Győrben
a szolfézs tanszak is erős, ami a
zene alapját képezi.
Barnabás családjával nyolc
éve költözött Budapestről Sopronba, majd innen három éve
tovább Nagycenkre. A 15 éves
fiú az ottani sportegyesületben focizik, és ha kevéske szabadideje megengedi, szívesen
kerékpározik.

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

100 évvel ezelőtt, 1920. április 6-án hunyt el Sopronban herceg Esterházy Miklós
császári és királyi kamarás,
m. kir. főpohárnokmester,
az MTA igazgatósági tagja,
az Aranygyapjas rend lovagja, Sopron vármegye örökös
főispánja. Bécsben született
1869. június 5-én.
30 évvel ezelőtt, 1990. április 4-én hunyt el Budapesten
Vermes Miklós fizikatanár,
Kossuth-díjas tankönyvszerző. Sopronban született 1905. április 4-én.
A Széchenyi István Városi
Könyvtár internetes oldalán
(www.szivk.hu) megtalálható adatbázisból közöl részleteket lapunk.

2020. április 15.
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SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK

Käeszné Höller Irén több évtizedig dolgozott a banki szférában

ENERGIAFELVÉTEL

Felmenői szépítették Sopront
Az ember rendszertanilag a
gerincesek törzsébe és az
emlősök osztályába tartozó
élőlény. Energiaszükségletét – nemegyszer túlzottan
– táplálkozás útján elégíti ki.
Minden tápanyag (szénhidrát, zsír, fehérje), amit bejuttat a tápcsatornájába, ott
(belében) megemészt és onnan alkotórészekre szedve
felszívódik, energiafelvétel.
Az energiaszükséglethez képest visszatérően vagy tartósan több energiabevitel miatt hízunk. Csak a víz nem

›

hizlal (mert nincs energiatartalma, nem energiaforrás), meg a vitaminok és
ásványi anyagok. Ez utóbbiakból azonban meglepően kevés is elég. Figyelem!
Hízás tekintetében teljesen mindegy, hogy a túlzott
energiafelvétel forrása nagyrészt szénhidrát, zsír vagy fehérje. Az egészséges táplálkozás szempontból viszont
ezen tápanyagok aránya is
lényeges, nemcsak az össz
energiamennyiségük.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
ÁPRILIS 15–21.

Április 15.,
szerda

Than Károly gyógyszertár
Újteleki u. 54.

99/510–787

Április 16.,
csütörtök

PatikaPlus gyógyszertár
Határdomb u. 2., Alphapark

99/505–220

Április 17.,
péntek

PatikaPlus gyógyszertár
Selmeci u. 15–17., Interspar

99/505–472

Április 18.,
szombat

Arany Kígyó gyógyszertár
Magyar u. 6.

99/311–732

Április 19.,
vasárnap

BENU Állomás gyógyszertár
Mátyás király u. 23.

99/312–437

Április 20.,
hétfő

Erzsébet gyógyszertár
Győri u. 15.

99/311–254

Április 21.,
kedd

Ezüst Kehely gyógyszertár
Kodály tér 12.

99/505–078

Az ügyeleti idő hétfőtől szombatig 19 órától 8 óráig,
vasárnap pedig 17.30-tól reggel 8 óráig tart.

KERESZTREJTVÉNY

PLUZSIK TAMÁS

Sopron, te lelkünk éltető láng! Hű
őr az ősi végeken” – hangzanak
Sarkady Sándor sorai a város himnuszában. Vallják ezt azok, akik már
nemzedékek óta itt élnek, és azok is, akik elszakadtak Soprontól.
Käeszné Höller Irén a soproni
közgazdasági technikumban,
a „kék keri” kereskedelmi tagozatán érettségizett 1966-ban,
majd elvégezte a Számviteli
Főiskolát. Egyik alapítója volt
1988-ban a Postabank soproni
fiókjának, melynek fiókvezetőhelyettese, majd dunántúli régióvezetője lett, csakúgy, mint
később az Erste Banknál. Nyugdíjba vonulását követően sem
lett hűtlen a banki szférához.
– A Soproni Levéltárból szerzett adatok alapján közel négy
évszázados múltra visszavezethetőek az atyai felmenőim, hol
Höller, hol pedig Haller családnévvel – mesélte Käeszné Höller
Irén. – Az első fellelhető H
 öller
ős, Höller Márk még Lackner
Kristófnak volt kortársa, bár
amikor ő 1638-ban polgáresküt
tett, akkor már Sopron nagyhírű, humanista polgármestere nem élt. Az ő leszármazottai
között volt, aki városi gárdistaként, néhányan iparosként

lettek Sopron megbecsült polgárai, legtöbbjük azonban földműves volt.
– Az ősi ház a Szent Mihály
utcában, a mai Pozsonyi út 20ban volt – folytatta Käeszné
Höller Irén. – Höller nagypapa
fiatalon meghalt, öt gyereket
hagyott maga után félárván,
akiket a módos családból származó Zettl Mária nagyanyánk
nevelt föl. Nagyapa a halálos
ágyán megeskette a három fiút, köztük a legkisebbet, az én
édesapámat is, hogy csak katolikus lányt vesznek feleségül,
amivel megnehezítette a fiúk
dolgát, hisz a soproni poncichter családok jellemzően evangélikusok voltak. Míg a két idősebb
fiú a családi tradíciót folytatva
továbbra is gazdálkodott, addig
édesapám, Höller Károly szakmát tanult. A szomszéd házban lakó Horváth Gyula asztalosmesterhez állt be inasnak,
aki olyan hivatást adott a kezébe, melyet élete végéig nagy

Käeszné Höller Irén FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
szeretettel és műgonddal gyakorolt. A híres Soproni Bútoripari Szövetkezetből ment nyugdíjba. Édesapa a Csengery utcai
családi házunkban berendezett
műhelyében élete végéig fúrtfaragott, és ha úgy adódott, restaurált is régi bútorokat.
– Anyai nagyapám, Schosz
tarits Tamás a mai Burgenlandból, Borisfalváról

CSALÁDI HÁTTÉR: 1948-ban született Sopronban. Édesapja asztalosmester volt,
édesanyja pedig a Soproni Háziipari Szövetkezet részlegvezetőjeként tevékenykedett. Volt férje, dr. Käesz Mihály a Soproni Öntödének volt a jogásza, évtizedek
óta külföldön él. Judit lányuk az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskolán diplomázott,
férjével együtt vállalkozó Sopronban.

(Kleinwarasdorf) származik.
Előbb a bécsi lovasrendőrségnél
szolgált, majd a szerelem hozta
őt Sopronba. Elvette feleségül az
úri házaknál cselédeskedő nagymamát, Frank Rozáliát. Schosztarits nagypapa közel húsz évig
dolgozott a Magyar Királyi Zrínyi Ilona Honvédtiszti Leánynevelő Intézetben. Házasságukból
egy gyerek született, ő volt az
én édesanyám, akinek nemcsak
a keresztnevét, hanem állítólag
az alkatát is örököltem, így sok
egyéb mellett ezért is hálás lehetek neki, csakúgy, mint minden felmenőmnek, akik a 17.
század elejétől építették, szépítették Sopront.

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket április 22-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.).
Április 1-jei rejtvényünk megfejtése: április bolondja. Szerencsés megfejtőnk: Kovács Jánosné, Sopron, Bánfalvi út.
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Soproni színész a népszerű sorozatban

Színházból tévébe
KÓCZÁN
BÁLINT

Soproni színész
is látható a népszerű Jóban
Rosszban című sorozatban. Sövegjártó
Áront kérdeztük többek között arról, hogyan talált rá ez a különleges kihívás, és
miként hat a forgatásokra a járvány.
– Hogyan sikerült bekerülnöd
a sorozatba?
– Még 2019 közepén hívtak
fel a TV2-től, hogy a közeljövőben szeretnének frissíteni, és új
karaktereket bevezetni a Jóban
Rosszban című sorozatba. Felvennének velem egy castinganyagot, bár akkor még nem
volt szó konkrét szerepről. Elmentem, elkészítettük a próbafelvételeket, aztán néhány
hónap múlva hívtak újra, hogy
elvállalnám-e Csiki Milos szerepét, aki egy fiatal, jóképű építési
vállalkozó, és az egyik főszereplő doktornőnek udvarol majd.
– Mennyiben különbözik ez
a munka a színházitól?
– Filmet forgatni alapvetően
más, mint a színházi színészi
munka, filmsorozatnál ez pedig hatványozottan igaz. Míg
egy színházi szerep megformálására akár másfél hónap is
rendelkezésre áll, addig egy forgatáson rendkívül gyorsan zajlanak az események. Ha elhangzik a mágikus „tessék” szó, akkor
azonnal helyzetben és karakterben kell lenni tökéletes szövegtudással. Az is nehezíti a dolgot,

sarok
Anikó élete a jótékonyság
MADARÁSZ RÉKA

Balogné Anikó egész
élete arról szól, hogy
valami szépre készül.
Kézműves munkáival
megörvendezteti, akit
csak tud. A legfontosabbnak azt tartja, hogy a jelenlegi
helyzetből a legjobbat hozza ki.

– Filmet forgatni alapvetően más, mint a
színházi színészi munka – nyilatkozta lapunknak
Sövegjártó Áron
hogy sokszor nem időrendben
vesszük fel a jeleneteket, hanem
például helyszín szerint.
– Hogyan zajlanak a
forgatások?
– Teljes szövegtudással és
percre pontosan kell érkezni a
forgatásra. A stylist által kiválogatott ruhákat az öltöztetők kikészítik előre, gyorsan megyek a
sminkbe, utána rohanok a díszletbe, ahol már készen áll a teljes
stáb: színészek, statiszták, kellékesek, díszítők, asszisztens, kameramanok, világosítók, operatőr és természetesen a rendező.
Mindez hihetetlen tempóban
és profizmussal történik, elképesztő munkát végeznek ezek
az emberek, megtisztelő egy
ilyen profi csapatban dolgozni.
– Meddig leszel látható a
sorozatban?
– Eredetileg csak néhány hét
képernyőn való szereplésről

volt szó, de később felhívtak,
hogy a forgatókönyvírók úgy
döntöttek, hogy menjen tovább az általam játszott Csiki Milos karakter, aminek nagyon örültem.
– Miként érinti mindezt
a járvány?
– Most természetesen a forgatások is szünetelnek, így valószínűleg csúszni fog kicsit a dolog,
de csak azt mondhatom, amit
Arnold Schwarzenegger mond
a Terminátor című filmben:
Még visszatérek! Egyébként a
járvány miatt most az összes
színházi előadásom is elmarad,
úgyhogy itthon vagyok. Amen�nyire csak lehet, megpróbálom
pozitívan felfogni ezt az egész
tragédiát és kihasználni a kényszerpihenőt. Pihenek, olvasok,
tanulok a 8 éves Samu fiammal,
főzünk a feleségemmel, sokat
beszélgetünk.

INGYENES
KÖZÖSSÉGI
HETILAP
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A kreatív hölgyet még a
nagymamája tanította meg
horgolni, és azt is tudatosította benne, hogy csak
olyasmivel szabad foglalkozni, ami örömet szerez.
A mama csodálatosan hímzett és kézimunkázott, később unokáját bevezette a
kötés rejtelmeibe is – a lehető legnagyobb türelemmel.
Anikó azonban nem elégedett meg ennyivel, mindig kitalál magának valami
újat. Volt, hogy harisnyavirágokat készített, az utóbbi
időben pedig fest. Jó érzéssel tölti el, ha az alkotása-

ival másokat is boldoggá
tesz, úgyhogy munkái nagy
részét elajándékozza.
– Én is nehezen viselem a
bezártságot, heti háromszor
végeztem önkéntes munkát,
ami nagyon hiányzik – mesélte a kedves hölgy, aki betöltötte már a 73. életévét.
– Igyekszem a délutánjaimat hasznosan eltölteni.
Találtam a facebookon egy
olyan felhívást, hogy koripokat lehet horgolni koraszülött babáknak, ami segítheti a gyógyulásukat. Minden
délután készítek egyet, már
több mint száznál tartok.

A vidám és fiatalos nagymama, három kisgyermek
dédnagymamája gyakran
együtt kávézik több ezer kilométerre élő lányával. Másik kedvenc elfoglaltsága,
hogy kárpitos fia – szintén
skype-on – avatja be a munkafolyamatokba.
– Azoknak, akik bármilyen kézműves tevékenységet szeretnének folytatni, azt javaslom, gondolják
át, mi az, ami nagyon tetszik nekik. Ez lehet hímzés,
dekopázs, de készíthetnek
maszkokat vagy bármi mást
is – tette hozzá Anikó. – Ha
valakinek végképp nem áll
rá a keze az ilyesmire, vezessen naplót a napi történésekről, gyűjtsön régi recepteket, olvasson, vagy
nézzen filmeket, keresse
fel a régi ismerőseit telefonon! Rengeteg hasznos
időtöltés van, amely segíthet átvészelni a jelenlegi
szokatlan körülményeket a
szabályok betartásával. Az
a lényeg, hogy maradjunk
nyugodtak, és próbáljuk kizárni a negatívumokat.

A legjobb immunerősítő
Ezúttal A Dal idei győztese, Rácz
Gergő és Orsovai Reni Mostantól című száma került terítékre
Irigyéknél. Az új paródia (Sportmackó) már elkészült, amikor
a krízishelyzet miatt le kellett
mondani a tervezett klipforgatást. A humor nagyágyúinak
azonban ez se szegte kedvét,
úgy döntöttek, hogy akár otthoni körülmények között is elkészítik a videót.
– A Sportmackó klipje száz
százalék home made. Profi
sminkes és operatőr nélkül vettük fel a helyzetnek megfelelő
biztonsági előírásokkal. Például
mindenki hozott magának külön szappant és törölközőt is...
– mesélték az Irigy Hónaljmirigy tagjai. Hozzátették: nagyon
elégedettek az eredménnyel, és
szívesen forgatnának máskor is

ilyen „nomád” körülmények között. – Be kell vallani, egy profi
maszkmester azért hiányzott,
de ezt leszámítva mindent

megoldottunk a magunk módján. A kezdetek lelkesültsége ragadott el minket, felnőtt emberek békésen játszottak…

Újabb szólóklip Curtától
Új dallal és videoklippel jelentkezett Curta. A SativuS frontembere továbbra is szólóprojektjére koncentrál. A soproni rapper
elmondta: a zenekar egyelőre
„pihenőpályán” van.
– Mit kell tudni az új dalról?
– Az új dal egy kicsit más, mint amit
tőlem megszokhattak eddig. Próbálok mindig kimozdulni a komfortzónámból, és nem ugyanolyan dalokat
gyártani futószalagon. Kicsit odamondósabb a szöveg, és a zene is
keményebb a megszokottnál. Sokan
nem értik, valójában miről szól, pedig nem szimpla keménykedés. Büszke vagyok még arra is, hogy a zenét
és a videót is én készítettem, bár kel-
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lett a jó alapanyag is Schilling Roli
operatőrtől.
– Hogy zajlott a forgatás?
– A forgatás nagyon jól telt. Párkányban ugyanazzal a stábbal dolgoztam,
mint Párizsban. Látványos helyszíneket találtunk: a háttérben lévő busz miatt többen azt hitték, hogy Londonban
forgott. Párkány környékén nemrég
jártam először. Már akkor tudtam, hogy
itt kell felvenni a kisfilmet. Bejön az elhelyezkedése, a bazilika szemben a Duna-parton, szóval klassz hely.
– Mostanában szólóban dolgozol, miért?
– Ezt a lemezt most szólóban szeretném kiadni. Már elég jól összegyűltek
a dalok, de még szeretnék dolgozni.
Talán lesz olyan felvétel, ami nem kerül fel az albumra, és újakat is szeret-

nék készíteni. A koncepció részletesebb kidolgozása is rám vár. Alakul a
dolog, de egyelőre dátumot még nem
tudok ígérni.
– Mi újság a SativuS-szal?
– A SativuS-szal
visszavettünk kicsit a tempóból,
de igazából nem a
szólólemezem miatt. Jó hír a rajongóknak, hogy
megvan a dal,
amihez mihamarabb szeretnénk készíteni egy
nagyobb
költségvetésű videoklipet.
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