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Alagút a Bécsi-domb alatt

Az M85-ös gyorsforgalmú út Sopron és a határátkelő közötti szakaszán már előkészítik az alagút
építését. A Bécsi-dombon mintegy 800 méter hosszan a föld alatt halad majd a járműforgalom.
FOTÓ: ROSTÁS JÁNOS
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Útkorszerűsítés
Szilas,
a gyűrűkirály

Érettségi
írásban

9

Ötvenesztendős a Magyar Tornasport Halhatatlanja (2009-ben érte a megtiszteltetés), a Sopronban született és a pályafutása végén újra a
szülővárosát választó Csollány Szilveszter.

Megkezdődött a Virágvölgyi út alsó
szakaszának felújítása

Díjazott soproni fotós

A soproni Horváth Eszter nyerte idén a World Press Photo pályázat
környezet kategóriájának díját. A dokumentumfotós 2015 óta foglalkozik a sarki térségek fényképezésével, jegesmedvéket ábrázoló
képe pedig most rangos díjat ért.
7
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A kormány döntése alapján az idei érettségi vizsgákat május 4-től május
21-ig tartják meg, a járványhelyzetre való tekintettel szinte kizárólag
írásban. Az érettségik
során fokozott figyelmet fordítanak a biztonságra és a vizsgázók, illetve a pedagógusok
egészségének védelmére. Egy helyiségben egyszerre tíz diák vizsgázhat, és biztosítani kell
a másfél méteres
távolságot.

5

Szerelmes dal
Nagy Adritól
Majd egy év után új szerzeménnyel lepte meg a közönséget Nagy Adri. A dal különlegessége, hogy ez az első alkalom,
amikor az énekesnő megmutatja saját szövegét a publikumnak.
Adri évekkel ezelőtt robbant be
a köztudatba a Szinglik éjszakája
című film betétdalával, de azóta
számos televíziós műsorban
és sorozatban is láthatták a nézők.
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Száz éve kényszerítették Magyarországra a trianoni diktátumot

Halálos ítélet a Monarchiára
1920. június 4-én a versailles-i 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.
2.
A világháború és az azt követő
béke jelentősen átalakította a
kontinens hatalmi szerkezetét.
Négy tradicionális nagyhatalom – eltérő okokból és eltérő időre – kiesett a nemzetközi
életből. Az összeomlás szélére
került a cári Oroszország utóda,
Szovjet–Oroszország, és látványosan meggyengült a vesztes
Németország. A török birodalom megszűnt tényező lenni
az európai koncertben. A legnagyobb csapást mégis Ausztria–Magyarország szenvedte el.
A Habsburgok több évszázados
állama és a hatalmi egyensúly
fontos láncszeme már az előző

évszázadban lejtmenetbe kapcsolt, 1918 őszére azonban – a
belső, centrifugális ambíciók
felgerjedése okán is – a felbomlás küszöbére került.
A válság jelei jóval korábban
megmutatkoztak, ezek azonban nem az összeomlás tünetei voltak. 1916. november 21-én,
68 év uralkodás után Schönbrunnban meghalt I. Ferenc József császár. Elmúlása a háború
közepén a több évszázadon át
fennállt Habsburg állam alkonyának szimbólumává is vált.
Sokan vele együtt temették az
Osztrák–Magyar Monarchiát.
A soknemzetiségű birodalom
belső összetartó ereje az előző
században valóban meggyengült, de túlélte fennállása egyik
legnagyobb válságát, 1848–1849
forradalmi és elszakadási hullámát. Az 1867-es kiegyezéssel
pedig a kontinens legnagyobb
egységes piaca alakult ki, melynek talaján lendületes gazdasági növekedés kezdődött el.
Amennyiben nincs a „Nagy
Háború”, a történelem valószínűleg még tartogatott volna

1916. november 21-én, 68 év uralkodás után Schönbrunnban meghalt
I. Ferenc József császár, sokan vele együtt temették az Osztrák–Magyar
Monarchiát
néhány (vagy több) évtizedet
a birodalomnak, ha nem is annak régi formájában. A később
győztes antant hatalmak hadicéljai között eredetileg nem is
szerepelt az Osztrák–Magyar
Monarchia felszámolása, és az
ottani nemzetiségi törekvések
sem kaptak kellő megerősítést
nyugatról. 1917–1918-tól fokozatosan hódítottak teret azok
a nézetek, melyek az osztrák–
magyar állam elemeire bontását látták célravezetőbbnek,
ám egyelőre ugyanígy forgalomban voltak a Monarchia

népeinek önrendelkezésén ki azonban a külügyminisztéalapuló, korszerűsített állam- rium, élén Robert Lansing külszerkezet létrehozásáról szóló ügyminiszterrel. Ő meg volt
koncepciók is. Woodrow Wilson győződve arról, hogy Euróamerikai elpában a nénök 1918. ja- 1917–1918-tól fokozamet hatalmi
nuár 8-án ki- tosan hódítottak teret
fölény megadott híres azok a nézetek, melyek
akadályozábékepontjai az osztrák–magyar álsa érdekéis a nemzeti- lam elemeire bontását
ben szükség
ségi autonóvan az Osztlátták célravezetőbbnek. r á k – M a mia megteremtését és a
gyar MonarMonarchia föderatív átszerve- chia feldarabolására. Ehhez
zését irányozták elő. Az elnök- a koncepcióhoz idővel feltől eltérő álláspontot alakított zárkózott Nagy–Britannia és

Szerb Antal is Balfon halt meg 1945 januárjában

„Mertek és akartak”

Az áldozatokra
emlékeztek
Néma főhajtással emlékeztek meg a holokauszt
magyarországi áldozatairól múlt héten csütörtökön a Papréten, a holokauszt-emlékműnél.

PLUZSIK TAMÁS

Bár nagyon veszélyes volt, sokan segítettek a balfi munkaszolgálatosoknak. 75
évvel ezelőtt működött a Sopron melletti
településen a munkatábor, ahol nyomorúságos körülmények
között tartottak közel
kétezer – nagyrészt
zsidó – foglyot.
Hetvenöt évvel ezelőtt, 1944 decembere és 1945 márciusa között az SS felügyelete mellett
Balfon működött egy munkatábor, melynek utolsó parancsnoka a kegyetlenkedéseket is
megtűrő Hans Ziegler SS-tiszt,
a korábbi kiváló német síugróbajnok volt. A sok esetben
gyalog idehurcolt, közel kétezer, nagyobbrészt zsidó munkaszolgálatossal szándékoztak
megépíttetni a Südostwallnak
(délkeleti fal) nevezett erődrendszert. A kényszermunkásokat nyomorúságos körülmények
között a falusi házak pajtáiban,
istállóiban helyezték el. A helyi
lakosságot figyelmeztették: aki
bármilyen segítséget nyújt a zsidó munkaszolgálatosoknak, azt
sárga csillag viselésére kötelezik, és azonnal internálják. „Általában az a hely, ahol most vagyunk, Balf, átkozott egy hely,

Franciaország is. A nagyhatalmi felfogás megváltozása
ösztönözte a Monarchia népeinek nemzeti törekvéseit,
melyek fókuszában már nem
a birodalmon belüli függetlenség megteremtése, hanem
az elszakadás gondolata állt.
I. Károly császár (IV. Károly néven az utolsó magyar király)
1918. október 16-án kiadott
– szövetségi állammá való átalakulásról szóló – manifesztuma ezért már nem menthette
meg a sok évszázados múltra visszatekintő birodalmat
a végpusztulástól. A nyugati
győztesek ráadásul úgy gondolták, hogy a gyenge Habsburg állam helyén kisebb, de
erősebb ütköző (nemzet)államok láncolatából álló, úgynevezett „egészségügyi övezettel”
(cordonne sanitaire) szigetelhetik el magukat a keletről jövő
bolsevik–szovjet veszélytől. Az
Ausztria–Magyarország helyén
létrejött öt úgynevezett utódállamról joggal gondolhatták,
hogy egy esetleges újabb német felemelkedés gátját is képezhetik, mivel Belgrád, Prága
és Bukarest biztosan nem Berlin oltalmát fogja keresni egy
jövőbeni konfliktus alkalmával. Az Osztrák–Magyar Monarchiára kimondták a halálos ítéletet. (Folytatjuk.)

A körülményekre való tekintettel a Soproni Zsidó
Hitközség elnöke, Büchler András videóüzenetben
osztotta meg gondolatait
a tragikus eseményekről.
A megemlékezésen részt
vett Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője, dr. Farkas
Ciprián, Sopron polgármestere, dr. Simon István
és Csiszár Szabolcs alpolgármester, Tóth Éva ön-

Hillebrand György a Szentlélek utcai
Löffler-ház előtt FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
és minden tekintetben nagyon
rosszul megy nekünk” – írta
utolsó, 1944. december 16-án
kelt levelében Szerb Antal irodalomtörténész, aki néhány héttel
később itt lelte halálát.
Nem mindenki volt azonban ellenséges vagy közönyös
a szörnyű megpróbáltatásoknak kitett munkaszolgálatosokkal. A segítségnyújtásban
élen járt a Wosinski család, akik
a helyi gyógyfürdő tulajdonosai voltak, illetve a velük szoros
baráti kapcsolatban lévő soproni Hillebrand család.
– A nagyszüleim, valamint a
szüleim is közeli barátságban
voltak a gyógyfürdő tulajdonosával és akkori igazgatójával,

Hillebrand György szülei
FOTÓ: HILLEBRAND CSALÁDI ARCHÍVUM

Wosinski Ernővel, illetve az öc�csével, a körorvos és patikus
dr. Wosinski Istvánnal – mesélte Hillebrand György. – Közösen kialakítottak egy rejtett,
elfalazott részt a Wosinski-házban, ahol aztán munkaszolgálatosokat bujtattak, és ki-ki azzal
segített, amivel tudott. A szüleim, akik fiatal házasként maguk
is vendégek voltak Wosinskiéknál, a bombázások elől menekültek Balfra, ők rendszeresen
élelmet vittek a rejtekhelyen
bujdosóknak. Nagyon veszélyes
dolog volt, bár mindez már 1945
márciusának végén történt, de
még a falu tele volt nyilasokkal
és SS katonákkal, a német tisztek pedig bejáratosak voltak

Wosinskiékhoz. Mint ahogy az
egyik túlélő, Bence György, a
Szabadító börtön című visszaemlékezésében írja, rejtekhelyükön többször is tisztán hallották
a német tisztek társalgását.
– Büszke vagyok rá, hogy a
szüleim is azok közé tartoztak,
akik hetvenöt évvel ezelőtt,
azokban a rémséges napokban
„mertek és akartak” – tette hozzá Hillebrand György.
A fentebb említett két családon kívül mások is segítségére
voltak a munkaszolgálatosoknak. Balf főterén 1999 júniusában emléktáblát állítottak
ezeknek az „Igaz Embereknek”,
az ő neveik olvashatóak a fekete márványtáblán.

kormányzati képviselő és
Brummer Krisztián polgármesteri irodavezető. Az
Országgyűlés 2000-ben
döntött úgy, hogy minden
évben április 16-án tartják
a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapját, hiszen 1944-ben ezen
a napon kezdődött a hazai zsidóság gettókba zárása. A tragikus események
során Sopron közel 2000
polgárát veszítette el.

Hősöket keresünk!
Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a
soproni emberek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat szélesíteni kívánjuk újabb és újabb olvasóink megismertetésével. Ezért olyan embereket
keresünk, akik valamiért kiérdemelték a körülöttük élő emberek szeretetét, tiszteletét. Lehet ő egy
nagymama, másokon segítő ezermester vagy segítő tanácsadó, egy közösség szervezője vagy aktív
tagja. Szóval bárki, akire felnéznek olvasóink! Ha
ismernek ilyen embert a környezetükben, írják meg
nekünk, hogy ki ő, hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának róla örömmel a Soproni Témában!
Címünk: szerkesztoseg@sopronitema.hu
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M85: már a határig tartó szakaszon is elkezdődtek a munkák

Internetes
csalások

Alagút a Bécsi-domb alatt

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Megjelentek az
egészségügyi védőfelszerelést kínáló csalók. Ne vegyen
ilyen termékeket internetes kamu
oldalakról!
Világszerte tapasztalható, hogy
az egészségügyi segédeszközök
iránt megnövekedett a kereslet,
és egyre nehezebb ezek beszerzése. Ezzel együtt megjelentek
az olyan értékesítők, akik weboldalakon, közösségi oldalakon és e-mail-címeken kínálják
ezeket az árucikkeket. – Sajnos a
csalók itt is megjelentek, jó néhány webshopból rendelve a vásárlók sokszor sem a terméket
nem kapják kézhez, sem a pénzüket nem tudják visszaszerezni – mondta a Soproni Témának Babelláné Lukács Katalin,
a Soproni Rendőrkapitányság
őrnagya, kiemelt bűnmegelőzési főelőadó. – Fontos, hogy a
lakás- és házfertőtlenítést kínálókkal is legyünk szemfülesek!
Az általános internetes vásárlásra vonatkozó biztonsági szabályokat fogadjuk meg, sem termékért, sem szolgáltatásért ne
fizessünk előre, ha nem megbízható webshop vagy szolgáltató kínálja!

P. HORVÁTH
LÁSZLÓ

Az M85ös gyorsforgalmi
út Sopron és a határátkelő közötti szakaszán már előkészítik
az alagút megépítését. A Bécsi-dombon
800 méter hosszan a
föld alatt halad majd a
járműforgalom.
Lapunk rendszeresen nyomon
követi az M85-ös gyorsforgalmi út kivitelezését. A témának
az adott újabb aktualitást, hogy
a közelmúltban az V. szakaszon,
a Sopron–Tómalom (Fertőrákos)–országhatár közötti befejező részen is elkezdődtek a
munkálatok. A Bécsi-domb alatt
alagút vezet majd, ennek az előkészítéséhez is hozzáfogott a
kivitelező.
Jelenleg a tereprendezés
zajlik, ezt követi az oldalfalak kialakítása, majd következik a közművek lefektetése.
– A tényleges járatépítés előreláthatóan 2020 szeptemberében indul. Előtte a kiviteli
tervek elkészítése és hatósági
jóváhagyása történik meg – közölte a Soproni Témával Hideg

A Bécsi-domb alatt alagút vezet majd, ennek az előkészítéséhez is hozzáfogott a kivitelező. A tényleges
járatépítés előreláthatóan 2020 szeptemberében indul. FOTÓ: ROSTÁS JÁNOS
András, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. kommunikációs igazgatója. – Egy
sáv kialakítása és betonnal való körbeöntése körülbelül egy
évet vesz igénybe.
Megtudtuk, a vizsgálatok
alapján olyan nyomvonalat választottak a szakemberek, amely
összeköti a város egyes részeit,
valamint kapcsolatot biztosít
az északnyugati elkerülőúton

Tisztelt soproniak!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy állami finanszírozásból megújul a Tómalom út aszfaltos része a Szárhalmi-erdőig, illetve a kerékpárút egészen
Fertőrákosig. A munkák során kérjük szíves türelmüket és együttműködésüket, figyeljék az aktuális forgalmi rendet, esetleg számoljanak hosszabb
menetidővel! Probléma esetén kérdéseikkel az alábbi telefonszámokon
fordulhatnak az illetékes szakemberekhez: STRABAG Általános Építő Kft.:
99/261–026, polgármesteri hivatal városgazdálkodási osztály: 99/515–413.

keresztül az ipari területek és
Ágfalva irányába. A természetés környezetvédelmi szempontok mellett lényeges elem
volt, hogy az út olyan távol essen Soprontól, hogy az átmenő
forgalom ne zavarja a városban
élőket. Ugyanakkor mégis olyan
közel legyen, hogy itt haladhassanak az egyes településrészek
között a gépjárművek. A belső
városrészek tehermentesülése

az ott élők életminőségét is
javítja, egyben további lehetőséget ad a gyalogos és kerékpáros közlekedés további
fejlesztésének.
– További pozitívum, hogy az
alagút feletti területeket is hasznosítják, a táj szépsége, rekreációs funkciói is változatlanok
maradnak – tette hozzá Hideg
András. – A térségben élő vadállomány számára is biztosított

a szabad átjárás. A zajártalmat
csökkenti, hogy a nyitott szakaszokon árnyékolófal is épül. Ezt
a város irányába 5–20 méter széles zöldsáv egészíti ki.
Az érdeklődök személyesen,
a helyszínen is megtekinthetik majd, hogy miként épül az
út a föld alatt. Ennek érdekében a tervek szerint egy látogatóközpontot is felépítenek a
közeljövőben.

A Virágvölgyi út
korszerűsítése

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sopronért emlékérmes
Sopronban a december 14-i hűség napon adják át a város legrangosabb kitüntetéseit. 2019ben a Sopronért Emlékérmet
többek között Puskás Árpádnak 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 versenyszerű asztalitenisz
sport soproni megalapításáért, a város profi és utánpótlás

sportjában végzett kiemelkedő teljesítményének elismeréseként Sopronért Emlékérmet
kapott Puskás Árpád, a Soproni Asztalitenisz Szövetség tiszteletbeli elnöke.
A Sopronért emlékérmesek
bemutatását következő lapszámainkban folytatjuk.

Megkezdődött a Virágvölgyi út alsó szakaszának felújítása. A költségvetési
helyzet függvényében lépésről lépésre halad előre az önkormányzati
beruházás. Az engedélyezett terv szerint szélesebb, szabványos utat
és csapadékelvezetést építenek ki, a közművek a föld alá kerülnek.
A Virágvölgyben sok család épít otthont, és lényegében csak ez a fő feltáró
útja a városrésznek, ezért fontos a korszerűsítése. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Motoros polgárőrök
Puskás Árpád FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Motorosok segítik a Soproni Polgárőr Egyesület napi munkáját. Két nagy teljesítményű
motort vettek bérbe, a járműveken felváltva öten teljesítenek szolgálatot. Az elmúlt héten Vig József Attila, az egyesület helyi elnöke azt is bejelentette, hogy a Soproni Motoros Túra Club tagjai is beléptek a polgárőrség soraiba.
A tervek szerint a motorosok a jövőben a Soproni Rendőrkapitánysággal egyeztetve, a
rendőrséggel közösen járőrözéseket is végezhetnek.
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Gyógyközpont: komplex programot dolgoztak ki az intenzív osztályon

Naprakész szakmai tudás
MUNKATÁRSUNKTÓL

Folyamatosan követik a koronavírussal kapcsolatos nemzetközi szakirodalmat, és oktatásokon vesznek részt a Soproni Gyógyközpont
Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályának munkatársai. – A kórház felkészült, biztosítja a korszerű és megfelelő kezelést – nyilatkozta dr. Shahram Charoumzadeh
Dashti DESA osztályvezető főorvos.
A Soproni Gyógyközpont Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályának
orvosai 2019 decembere óta
folyamatosan követik a nemzetközi szakirodalmat a koronavírussal kapcsolatban, és internetes előadásokon vesznek
részt. – Osztályunkon mindvégig az aneszteziológiai és intenzív terápiás szakmai kollégium ajánlásait követve jártunk
el az előkészítésekben – mondta dr. Shahram Charoumzadeh
Dashti DESA osztályvezető főorvos. – Ennek köszönhetően
megfelelő komplex kezelési
protokollokat dolgoztunk ki a
kritikus állapotú COVID-19-es
betegek kezelésére. Az osztály
területén kialakítottunk egy
teljesen izolált, úgynevezett

COVID-ITO részleget. Továbbá
összeállítottunk egy cselekvési tervet, ami elsősorban arra
szolgál, hogy felvázoljuk a nem
koronavírusos pácienseknek a
betegutat. Ezek az intézkedések
azért fontosak, hogy ne akadályozzuk az akut és onkológiai
műtéti programot, így ezeket a
pácienseket biztonságosan lehet a műtőbe szállítani. Mindemellett az aneszteziológusok
és intenzív terápiás szakorvosok munkarendjét úgy alakítottuk, hogy ha szükséges lesz, a
COVID intenzív részlegen kívül,
párhuzamosan egy másik helyiségben biztosítani fogjuk a többi kritikus állapotú sebészeti és
belgyógyászati pácienseknek az
úgynevezett „általános intenzív
osztályt”.

Az osztályvezetőtől megtudtuk: az utóbbi hetekben jelentősen csökkent az aneszteziológiai járóbeteg-forgalom. Azokat
az akut betegeket, akiket hozzájuk irányítanak műtét előtti kivizsgálásra, biztonságosan el
tudják látni.
– Március eleje óta osztályunk főnővére, az ápolási
igazgatónővel együttműködve, több osztály nővéri gárdáját kezdte el képezni COVID-es
páciensek és kritikus állapotú
betegek ápolására – folytatta
az osztályvezető. – Ezen felül
a minisztériumi és a kórházi
menedzsment iránymutatása
szerint az elkülönített COVIDtömbben dolgozó orvosok oktatását is az intenzív osztály
szakorvosi csapata végzi. Az oktatás részét képezi a megfelelő
védőruházat fel- és levétele, a
koronavírus-gyanús páciensek
kivizsgálása, követése, eredmények értékelése és a kezelési terv
felállítása. Továbbá az orvosoknak oktatjuk az instabil pácienseknek a megfelelő és időbeni
referálási szisztémát, valamint
az intenzív orvos érkezéséig
a kezelési és szervtámogatási
protokollt. Nem utolsósorban
kidolgoztuk a COVID-ITO-nak a

– Az osztály területén kialakítottunk egy teljesen izolált, úgynevezett
COVID-ITO részleget – mondta dr. Shahram Charoumzadeh Dashti
DESA osztályvezető főorvos FOTÓ: SOPRONI GYÓGYKÖZPONT
kapacitásbővítési tervét, abban
az esetben, ha tömeges megbetegedés fordulna elő városunkban. A kórház felkészült,
folyamatosan bővíti a tárgyi

A járványhelyzet miatt szünetel az Alzheimer Café és a gyalogló klub

Lelki kapaszkodó időseknek
A koronavírus-járvány kényszerpihenőre küldte az Alzheimer Café programjait, az idősek a gyalogló klubon belül sem túrázhatnak az erdőben. Az viszont jó hír számukra,
hogy a táncról otthon sem kell lemondaniuk: a mozgásformákat az interneten keresztül
megkapják.
az összejöveteleink, nem ritka,
hogy akár kétszáz látogatót is
fogadhatunk a Pannónia Hotelban. Az egyes előadások után
bárki szabadon kérdezhet, de
lehetőség van a személyes tanácsadásra is.
Dr. Sütő Teréz hozzátette:
a járvány megjelenésig folyamatosan működött a gyalogló
klub. – Amint feloldják a korlátozást, rövid időn belül újraindítjuk a túrákat – folytatta.
– Nagy szükségük van az időseknek, hogy szervezett formában, szakember vezetésével az
erdőben túrázzanak. Nemcsak
az egészség megőrzése a fontos, hanem enyhíti az ilyenkor
megjelenő magányt is: közösen
űzzük el a depressziót. Mostanság sajnos sokan vannak a négy
fal közé bezárva, ilyenkor lelki
kapaszkodót jelent számukra

– Amint feloldják a korlátozást, rövid időn belül
újraindítjuk a túrákat – nyilatkozta dr. Sütő Teréz
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

egy-egy telefonhívás. Mi is így
tartjuk egymás között a kapcsolatot; az ember napközben
úgy-ahogy elfoglalja magát: takarít, főz, használja az internetet, de az élő, emberi szót semmi sem pótolja.
– Idén februárban múlt egy
éve, hogy elindítottuk az örömtánc „tanfolyamunkat” Bartók Ildikó vezetésével. Három

Rajtra vár a barlangnyár
– Teljessé vált a fertőrákosi barlangszínház
nyári programjainak ütemezése, valamint a
soproni teátrum eddig elmaradt előadásainak pótlását is megszerveztük – tájékoztatta
lapunkat Pataki András, a Pro Kultúra ügyvezetője. A közelmúltban készült el a cég rend-

támogatást. Az adományokat,
a szakmai bizottság javaslata
alapján, az alapítvány kuratóriuma a szükséges betegellátási
eszközök beszerzésére fordítja.

Ügyintézés
az interneten
A koronavírus miatt kialakult járvány új helyzetet teremtett a kormányablakos, illetve a rendőrségi ügyintézésben is.

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

– Az Alzheimer Café tavaszi,
nyári programjait kényszerből
felfüggesztettük, a korábban felkért szakemberek előadásait is
kénytelenek voltunk lemondani
– közölte lapunkkal dr. Sütő Teréz, aki öt évvel ezelőtt dr. Fodor
Zsuzsannával indította útjára a
rendezvénysorozatot. – A terveink szerint szeptember 15-én,
a szív világnapjához igazodva
tartjuk meg a szünet utáni első foglalkozásunkat. Október
16-án, az ötödik születésnapunkon dr. Hoffer Krisztina
osztályvezető főorvos tart előadást arról, hogy a betegségek
megelőzésében milyen fontos
szerepük van a különböző képalkotó eljárásoknak. Novemberben pedig dr. Rosta Gábor
urológus főorvos a férfibajokról ad majd ismertetőt. Azt tapasztaljuk, egyre népszerűbbek

feltételeket, és ezzel biztosítja a korszerű és megfelelő kezelést. Szeretném a soproni lakosoknak és vállalkozóknak is
megköszönni a rendkívül nagy

kívüli helyzetre vonatkozó második intézkedési terve. Pataki András elmondta: nagy
reményeket fűz ahhoz, hogy a fertőrákosi
barlangszínházi programok egy része megtartható lesz az idei nyáron. Arra készülnek,
hogy augusztusban, de ha lehetőségük nyí-

csoportban, több mint hatvanan jártak össze rendszeresen – tette hozzá Sütő Teréz.
– Ők is nagyon hiányolják már,
hogy ismét közösségbe mehessenek. Számukra addig is nagy
könnyebbséget jelent, hogy a
szakoktató e-mailen rendszeresen elküldi azokat a gyakorlatokat, amelyeket otthon is
elvégezhetnek.

A veszélyhelyzetre tekintettel – a gépjárműügyek (például gépjármű-átírás, forgalomba helyezés) kivételével
– ügyfélkapus regisztráció nélkül is lehet időpontot foglalni a kormányhivatalnál. Fontos: egy ügyfél csak korlátozott számban foglalhat időpontot. A hivatalnál arra
is felhívták a figyelmet, az ügyfélszolgálatokat csak halaszthatatlan esetben keressék fel személyesen, ehelyett válasszák az elektronikus ügyintézési felületeket.
Időpontot a https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes internetes oldalon lehet kérni.
A rendőrségnél az ügyfélfogadás a szokásos rendben
zajlik ugyan, azonban a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel kérik, hogy aki teheti, válassza az elektronikus
ügyintézést, és csak a halasztást nem tűrő esetekben
jelenjen meg a hatóságnál. Az elektronikus úton intézhető ügyekről és az ügyintézés módjáról és feltételeiről
tájékozódhat a rendőrség honlapján (www.police.hu).
Feljelentést, illetve bejelentést elektronikus úton (https://
ugyintezes.police.hu/web/guest/uj-ugy-inditasa), illetve telefonon keresztül is bárki tehet. A hatóságok csak a
legszükségesebb esetekben köteleznek bárkit a személyes megjelenésre. Aki azonban idézést kap, az csak a törvényben meghatározott okok alapján mentheti ki magát.
Ha segítségre szorul, vagy a készenléti szervek azonnali
intézkedését igénylő eseményről kíván bejelentést tenni, a 112-es telefonszámot a nap 24 órájában hívhatja.
Lényeges, hogy a hatályos kormányrendelet értelmében
a veszélyhelyzet időszaka alatt lejáró okmányok érvényesek maradnak. Ez vonatkozik természetesen a rendőrség által kiállított okmányokra is.

lik rá, már július közepén elkezdődjék a szezon a játszóhelyen. Elmarad a Tosca opera
és a győri filharmonikusok három előadásos
bérletsorozata. A SopronDrum nemzetközi
ütősfesztivált a nagy koncertekkel együtt egy
év múlva rendezik meg, a megváltott jegyek
érvényesek. – Amint feloldják a rendezvénylátogatási tilalmat, rögtön nyit a kőfejtő és a
témapark – tette hozzá az ügyvezető. Mint
arról beszámoltunk, a kőszínházi évad le-

záratlan maradt, az elmaradt bemutatókat
pótolják. A további részleteket és a konkrét
időpontokat a prokultura.hu, illetve a soproniszinhaz.hu oldalon találják meg.
A jegyiroda továbbra is csak telefonon vagy
e-mailen érhető el, a 99/517–517-es számon
vagy a jegyiroda@prokultura.hu címen.
További
információk

www.prokultura.hu

2020. április 22.
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Fokozott figyelmet fordítanak a biztonságra

Érettségi írásban
MUNKATÁRSUNKTÓL

A kormány döntése
alapján az idei érettségi vizsgákat május
4-től a járványhelyzetre való tekintettel
szinte kizárólag írásban bonyolítják le.
A ballagásokat nem
lehet megtartani.
– A kormány az érettségi vizsgák időpontját a járványügyi
szempontok alapján határozta meg, ezért döntött a mielőbbi, május 4-i kezdés mellett
– közölte az Emberi Erőforrások
Minisztériuma.
Az írásbeli vizsgák május 21-ig
tartanak, az egyes vizsgatárgyak
napját és a lebonyolítás részletszabályait a hamarosan megjelenő kormányrendelet tartalmazza. Szóbeli vizsga kizárólag
azokból a tárgyakból lehetséges,
amelyeknek középszinten csak
szóbeli vizsgarésze van (például hittan), továbbá szóbelit kell
szervezni testnevelés tantárgyból is. Az írásbeli alól felmentéssel rendelkező tanulók szintén
szóban vizsgázhatnak.
A vizsgajelentkezések közül
törölték az alsóbb évfolyamos,
nem végzős tanulók előrehozott
érettségijét, valamint az érettségi bizonyítvány megszerzése

Nemcsak az érettségi rendje változik idén, a ballagások is elmaradnak
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

előtti szintemelő vizsgákat,
ezeket később lesz mód pótolni. Megtarthatóak ugyanakkor
azok a szintemelő vizsgák, amelyek a felsőoktatási felvételi miatt szükségesek.
A vizsgák során fokozott figyelmet fordít a kormány a
biztonságra és az érintett vizsgázók, illetve pedagógusok

egészségének védelmére. Éppen
ezért egy helyiségben egyszerre maximum tíz diák vizsgázhat, akik között biztosítani kell
a legalább másfél méteres távolságot. A helyiségeket fertőtleníteni kell, a diákok és a pedagógusok számára igény szerint
maszkot adnak. A kollégiumi elhelyezést az érettségizők

számára igény esetén biztosítják, ilyenkor egy szobában egy
tanuló helyezhető el.
A visszalépésre mindenkinek
lehetősége van, ebben az esetben a befizetett vizsgadíjakat
is visszafizetik. Ha valaki úgy
dönt, hogy most nem vizsgázik, akkor a pótlásra ősszel lehetősége lesz.

MEGKÉRDEZTÜNK VÉGZŐS KÖZÉPISKOLÁSOKAT
›
Hogyan készülnek a májusi érettségire?
TÓTH PETRA:
A májusi írásbeli érettségin
mindenképp részt veszek,
hiszen szeptembertől szeretnék továbbtanulni. Művészeti szakot választottam,
itt a tervek szerint felvételi
is lesz. Ennek a menetéről
majd a későbbiekben kapok
tájékoztatást.

KOLOSZÁR ISTVÁN:
Agrárszakon szeretnék továbbtanulni, ehhez pedig
szükséges az érettségi. Az
nekem könnyebbséget jelent, hogy tavaly kettő tantárgyból előrehozott vizsgát tettem, így májusban
három nap alatt meg is lesz
az érettségim.

ÁBRAHÁM ÁBEL:
Amint az az elmúlt héten
kiderült, a legtöbb tárgyból
csak írásban érettségizünk,
a vizsgára a továbbtanulás
szempontjából van szükségem. Én jobban szeretem
a szóbeli számonkérést és
a vizsgát. Így még jobban
összpontosítanom kell.

KISS NATASA:
Számítottunk rá, hogy megtartják az érettségit, nekem
az egyetemi továbbtanulás
szempontjából szükségem
is van a vizsgára. A digitális
oktatás keretein belül pedig otthon is tudunk készülni, illetve a feladatokat
begyakorolni.

Vírus: gazdasági intézkedések
Újabb határátkelő nyílt

Aktuális döntések

A tervek szerint lapunk megjelenésének idején, április 22-én,
szerdán megnyitják a Sopronkőhida és Szentmargitbánya
(St. Margarethen) közötti határátkelőt. Dr. Molnár Ágnes és
Barcza Attila soproni országgyűlési képviselők keresték
meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert azzal
a problémával, hogy az Ausztriában dolgozó magyaroknak
reggelente hosszasan kell várakozni a soproni, Bécsi úti határátkelőhelyen. A rendőrség
ugyan példás gyorsasággal lépett, rugalmasabb és egyszerűbb ellenőrzési módszert vezettek be, ugyanakkor világossá
vált, hogy tartós megoldást
csak egy új átkelő megnyitása
jelent. – Az osztrák külügyminiszterrel olyan döntést hoztunk, amelynek szimbolikus jelentősége is van: a páneurópai
piknik helyszínéhez közeli átkelőt újra megnyitják – közölte Szijjártó Péter.

Április 25-ig fenntartja a kormány a koronavírus-járvány
miatti kijárási korlátozásokat
– jelentette be Gulyás Gergely.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette: a kormány minden szerdai ülésén
megvizsgálja majd, szükség
van-e szigorításra vagy lehet-e
esetleg visszalépni a megtett intézkedésekből. Gulyás Gergely
számos gazdasági döntést is ismertetett: 2020. június 30-ig a
SZÉP-kártyára utalt béren kívüli juttatásokra nem kell szociális
hozzájárulási adót (szocho) fizetni, az egyes alszámlákra feltölthető keretösszegek is nőnek.
December 31-ig a szállásadóknak nem kell beszedniük az idegenforgalmi adót.

13. havi nyugdíj
Tállai András miniszterhelyettes a Magyar Nemzetnek adott
nyilatkozatában tisztázta, hogy
az első évben egy-, a második
évben kettő-, a harmadikban

háromheti plusz nyugdíj jár
majd, míg végül 2024-ben egy
teljes havi plusznyugdíjat kapnak a nyugdíjasok, és onnantól
minden évben egy teljes 13. havi nyugdíjat utalnak.

Kedvezmények
az agráriumban
Más gazdasági területekhez hasonlóan június végéig mentesülnek a munkáltatók a munkavállalóik munkabérei utáni
közterhek megfizetése alól – kivéve az egészségügyi hozzájárulást – azokban az ágazatokban,
amelyek legjobban kötődnek a
turizmushoz és a vendéglátáshoz. – A kedvezmény ezúttal a
díszkertészeket, a bor- és szőlőtermelőket, a pálinka-előállítókat, a kisüzemi sörfőzdéket és
a vadgazdálkodási szolgáltatókat érinti – közölte Nagy István
agrárminiszter. Bejelentette azt
is, hogy az agráriumban az év
végéig megkötött új hitelszerződések esetén megemelték a
felvehető hitel maximumát a

jelenlegi 100 millióról 200 millió forintra.

Magyarország a negyedik
Magyarország a negyedik helyre került azon a listán, amelynek
a készítői az alapján rangsorolták az országokat, hogy mikor
vezették be az első korlátozó
intézkedéseket, milyen szigorúak az utazási korlátozások,
a polgárok milyen mértékben
tartják be a szabályokat, rendelkezésre áll-e elegendő teszt, illetve milyen a kórházak felszereltsége. Magyarországot csak
Németország, Ausztria és Svájc
előzi meg Európában. A listán
egyébként nagyon rossz helyen
áll, azaz feltűnően rosszul kezelte a járványt a következő három
ország: Olaszország, Spanyolország és Franciaország.
További információk

• koronavirus.gov.hu
• sopronitema.hu

Nem félünk?
Horváth Ferenc jegyzete
Igen, tudom, mindannyiunk számára nyomasztó naponta arról hallani,
hogy világszerte és hazánkban mennyi a fertőzöttek száma, mennyien vannak lélegeztetőgépen, és
mennyien halnak meg a koronavírus okozta szövődményekben. Lehangoló és elkeserítő, hogy nem látni
a végét, hogy nem tudjuk, mikor térhetünk vissza a
megszokott életritmusunkhoz. Szakemberek azt jósolják, hogy Magyarországon májusban tetőzhet a
járvány – ez a kormány álláspontja is. Csak remélni
lehet, hogy nálunk si„Úgy tűnik, nem félünk, kerül elkerülni azokat a
megdöbbentő helyzemert nem hisszük el,
teket, amikor az orvohogy mi is megbetesok döntötték el, hogy
gedhetünk. Mi nem,
kit hagynak életben, s
csak mások…”
kit hagynak meghalni,
mint például Olaszországban és Amerikában. Mert
a tömeges fertőzés miatt nem volt elegendő hely a
kórházakban, és kevés volt a lélegeztetőgép. Mindenkinek nem jutott… Felkavaró és elrettentő felvételeket láthattunk.
Magyarország mindent megtesz azért, hogy mire eljutunk a kritikus helyzetig, legyen elegendő ágy, legyen elegendő lélegeztetőkészülék, és rendelkezésre álljanak azok a gyógyszerek, amelyek segíthetnek
a tünetek enyhítésében, a gyógyulásban. Ilyen már
jelenleg is van, legalábbis bíztató a klinikai alkalmazásuk, de több szerrel is kísérleteznek világszerte.
A megelőzést biztosító oltóanyag még nem létezik. A tudósok egy–másfél évre teszik, mire eredményre juthatnak, de persze nem kizárt, hogy egyszer csak bejelentik valahol, hogy sikerült valóban
hatékony vakcinát előállítani. Volt már ilyen a tudománytörténetben.
A nagy kérdés, hogy meddig bírjuk elviselni a bezártságot, hogy meddig bírja a világgazdaság, hogy
félgőzzel üzemel, illetve hol van az a pont, amikor
menthetetlenül tönkremegy egy-egy ágazat. A következmények kiábrándítóak és kijózanítóak lehetnek.
Magyarországon – úgy hiszem – (még) elviselhetőek a korlátozások. Naponta halljuk a figyelmeztetést, az üzeneteket, hogy maradjunk otthon, mert
ez az egyetlen út a fertőzés terjedésének lassítására, a megoldhatatlan helyzetek kivédésre. Otthon
maradhatnánk, de sokan semmibe veszik, hogy veszélyhelyzet van, hogy részleges kijárási tilalmat rendeltek el. Most persze nem azokról írok, akik „üzemeltetik” az országot, a szemétszállítóktól az ápolókig
és az orvosokig. Nem. Azokról, akik például húsvét
előtt elárasztották a barkácsáruházakat, vagy tömegével mentek kirándulni, vagy a balatoni nyaralójukba pihenni. Értem én őket is, de mégis… Sopronban
voltak olyan órák az elmúlt hetekben, amikor szinte csak a galambok népesítették be a Széchenyi teret, máskor meg olyan volt a gyalogos és autós forgalom, mintha semmi sem történt volna. Úgy tűnik,
nem félünk, mert nem hisszük el, hogy mi is megbetegedhetünk. Mi nem, csak mások… Félő, hogy a
tavaszi időben még többen merészkednek majd ki a
városba és a Lövérekbe, mert nehéz ellenállni a csábító napsugaraknak, és mert a türelmünk is fogytán
lesz. Pedig ezekben a napokban, hetekben kellene
újult erővel megálljt parancsolni önmagunknak, mert
félni nem szégyen, és mert így, és csakis így segíthetünk egymásnak, csak így tudjuk elkerülni, hogy
egyszerre nagy tömeg kerüljön kórházba.

Rotarys segítők
Adománygyűjtés
Jelentős adományt gyűjtött az elmúlt hetekben a Rotary Club Sopron – tájékoztatta lapunkat Molnár Tibor
elnök. 750 ezer forintot utaltak át a Soproni Gyógyközpont alapítványának, két mosó- és szárítógépet, sebészeti folyékony szappant, több laptopot, táblagépet és
nyomtatót adtak a kórháznak, de biztosítják például egy
rászoruló evangélikus család egy havi meleg étkezését is.

Véradás
A veszélyhelyzet ellenére a hazai vérellátásnak folyamatosnak kell lennie, ehhez pedig elengedhetetlen a
segítség. A Rotary Club Sopron Pannonia véradásra vár
mindenkit április 29-én 8 és 12 között a Soproni Területi
Vérellátóba (Sopron, Győri út 15.). Azok adhatnak vért,
akik elmúltak 18, de még nincsenek 65 évesek, a véradás dátuma előtt 30 nappal pedig nem jártak külföldön.
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A kilátók városa: a Poloskás-bércen 1972-ben épült egy hatszintes fakilátó

Sopron, ahogy a magasból látszik

Közel 50 éve, a fakitermelés után derült ki, hogy a gerincről szép kilátás nyílik Görbehalomra,
Brennbergbányára és Ausztriára FOTÓK: NÉMETH PÉTER
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Folytatjuk a soproni kilátókat bemutató sorozatunkat, ezúttal a Béke-kilátó (Poloskás-bérci kilátó) következik. Innen szép kilátás nyílik a
brennbergi völgyre.
A soproni hegyvidéken található
467 méter magas Poloskás-bércen az 1970-es évek elején végrehajtott fakitermelés után derült
ki, hogy a gerincről szép kilátás
nyílik Görbehalomra, Brennbergbányára és Ausztriára. Így
1972-ben meg is épült egy nyitott
tetejű, hatszintes fakilátó, ami 22
méter magas volt. Az építmény a

Béke nevet kapta, tervezője Somfalvi György volt. Az idő vasfoga
azonban kikezdte a kilátót, ezért
1993-ban el kellett bontani. A betonalap viszont megmaradt, és
Hadas László segítségével megszülettek az új Béke-kilátó tervei.
A kilátó 13 méteres, 7,4 méter magasan lévő járószinttel. A munka
lelke Kovács Sándor volt, aki már

az első kilátó építésében is részt
vett. Rendhagyó módon itt név
szerint megemlékezünk azokról a lelkes segítőkről, akiknek
nagy szerepe volt abban, hogy a
Poloskás-bércen ma is látogatható kilátót találnak a kirándulók:
Kreisz Ede, Kusztor József, Kántor István, Reider Ferenc, Fodor
László, Takács József, Babos Kálmán, Horváth Lajos, Szőcs Vendel, Dallos János, Sydorkó Péter,

LEZÁRT KILÁTÓK:
A koronavírus-járvány miatt a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.
a kezelésében lévő összes kilátót lezáratta, így a sorozatunkban bemutatott helyszínek sem látogathatóak.

Parkerdő: lezárt kilátók, tornapályák, játszóterek

Kirándulni szabad
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A soproni erdők továbbra is szabadon látogathatók, ugyanakkor a fenntartó Tanulmányi
Erdőgazdaság (TAEG) Zrt. a kirándulók egészségének védelme érdekében több korlátozást
is bevezetett.
Az erdőkben kirándulók számára a legfontosabb szabály, hogy
a szabadban is tartsák be a koronavírus-járvány miatt meghozott ajánlásokat. Egymástól
másfél–két méterre sétáljanak,
lehetőség szerint kerüljék el a
kedvelt helyeket. Így megelőzhető, hogy kis területen sok ember gyűljön össze.
Lapunk elmúlt heti számában (Soproni Téma, 2020. április 15., Sopron, ahogy a magasból látszik) már beszámoltunk
arról, hogy a TAEG Zrt. a koronavírus-járvány terjedésének
megelőzése érdekében a kilátókat lezárta. Ám nem ez az
egyetlen korlátozás.
– Első lépésként bezártuk a
Károly-magaslati ökoturisztikai
központot, így nem látogatható

a Károly-kilátó, a Kőhalmy Vadászati Múzeum, illetve az erdei
büfé és játszótér sem – mondta
lapunknak Bánáti László, a TAEG Zrt. vezérigazgató-helyettese. – Mindezek mellett a fakilátók sem látogathatók. A tiltásra
táblák, szalagok is felhívják a figyelmet, ugyanakkor fizikailag
is megakadályoztuk a feljutást.
Az autóspihenő, a többi erdei
játszótér és a szabadtéri tornapálya sem használható.
A vezérigazgató-helyettes felhívta a figyelmet: azon
utakra, ahol behajtani tilos tábla, illetőleg sorompó van, gépjárművekkel ne menjenek be.
Csak a kijelölt helyeken szabad
parkolni, a rétek, tisztások nem
erre valók. Az erdőket ebben a
mostani rendkívüli időszakban

Balogh Csaba és utoljára, de egyáltalán nem utolsó sorban Major
Sándor, a parkerdei kerületvezető erdész. Az új kilátó avatására
1994. december 15-én került sor.
Szép kilátás nyílik innen a brennbergi völgyre.
Forrás: A Soproni kilátók című kiadvány, amely a városi
szabadidősport szövetség természetjárói, illetve a TAEG Zrt.
közös gondozásában jelent meg.

többen látogatják, mint korábban. Azzal azonban tisztában
kell lenni, hogy bár a fakitermelések véget értek, a munka folyamatosan zajlik. Most
szállítják el a faanyagot; a sétálókat ezeken a helyeken fokozott óvatosságra intik. A farakásokra tilos felmászni, mivel
ez rendkívül balesetveszélyes!
Lényeges továbbá, hogy a vadászat is folyamatos, így arra
kérnek mindenkit, hogy a kora
reggeli, illetve az esti órákban
csak a kijelölt turista útvonalakon közlekedjen. A kutyával
érkezők számára fontos, hogy
az erdőben az ebet csak pórázzal szabad sétáltatni.
Április 10-től országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek
el, így a kijelölt helyeken sem
szabad tüzet rakni, a tilalomra táblák hívják fel a figyelmet. A TAEG Zrt. arra is kéri a
kirándulókat, hogy a szemetet
ne szórják szét, azt tegyék a kijelölt gyűjtőhelyekre! Persze a
legjobb lenne, ha mindenki hazavinné mindazt, amit magával hozott.

Az autóspihenőt is lezárta a TAEG, nem használható FOTÓ: TAEG ZRT.
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Palackposta
Elindult a Palackposta
2020, a Hegyközségek
Nemzeti Tanácsa és az
Agrármarketing Centrum közös borpromóciós kampánya, amely
az online termelői borrendelést népszerűsíti.
A kezdeményezéshez
lapzártánkig a Soproni
borvidékről a következő pincészetek csatlakoztak: Iváncsics Pince,
Jagodics Pince, Linzer–
Orosz pince, Mándli Borház, Taschner Borház,
Vincellér Borbirtok, VINORA Borház, Csepreg,
Tóth Pincészet, Steigler
Pince, Puklusvin Kft.,
Kampits Családi Pince,
Fényes Pincészet, Bónis-Reitter Borászat.
A kampány célja, hogy
ösztönözzék a fogyasztókat arra, hogy közvetlenül a hazai termelőktől rendeljenek bort,
akik házhoz is szállítják a
tételeket.
A tájékoztatás szerint a
borok értékesítéséhez új
megközelítésre és alternatív platformok bevonására van szükség, mivel a kijárási korlátozás
betartása mellett a fogyasztóknak is nehezebb
biztonságosan hozzájutniuk a kívánt termékekhez. A bor esetében az
online vásárlás eddig kevésbé volt elterjedt, ezt
kívánja ellensúlyozni a
két szervezet. A www.
palackposta2020.hu
weboldalon kereshető
a házhoz szállítást vállaló termelők listája.

A kilátó 13 méter magas, 7,4 méter járószinttel

Óvjuk a Földet!
KÖVES ANDREA

Idén már 50. alkalommal irányítja a figyelmet világszerte a környezet megóvásának
a fontosságára az április 22-i Föld napja.
Sebezhetőségünkre figyelmeztetett a koronavírussal a természet – ez a gondolat áll az
idei világnap középpontjában.
– A járványhelyzet szerintem
még inkább felhívja bizonyos
intő jelekre a figyelmet – emelte ki Simon György, a Széchenyi-gimnázium földrajz szakos
tanára. – A Föld túlnépesedett:
közelítjük a nyolcmilliárd főt.
Gyermekkoromból még úgy
emlékszem, hogy ez a szám
négymilliárd körül alakult, így
közel ötven év alatt megduplázódott. Ráadásul ezt a modern,
civilizált világot a túlfogyasztás jellemzi.
A szakember arra is ráirányítja a figyelmet, hogy sohasem

volt annyira mobil a társadalom, mint jelenleg. Mindig voltak világjárványok, de ilyen
gyorsasággal nem terjedhettek. A földtörténet öt nagy kihalási hullámot tart számon,
sokak szerint napjainkban zajlik a hatodik, hiszen az emberi
tevékenység nyomán fajok százai tűnnek el. Simon György
szerint érdemes tanulnunk
bolygónk múltjából. Az emberiség nem vonhatja ki magát a
természetből, annak részeként
viselnie kell tettei következményeit. Intő jelnek tartja, hogy a
természet hihetetlen gyorsan
regenerálódott az utóbbi elzárt
hónapokban.
– Sokan mondják azt, hogy
a járvány után már nem lesz
olyan a világ, mint volt. Én szeretnék abban hinni, hogy kicsit
változik, mégpedig jó irányba – mutatott rá a szakember.
– A tanítványaim körében pozitív tendenciát látok, a most
felnövő generáció sokkal környezettudatosabban él, mint
szüleik, nagyszüleik.

Kerékpáros turizmus
Több mint 650 millió forintos fejlesztés kezdődik a Sopron–Fertő kiemelt turisztikai térségben a kerékpáros turizmus erősítésére. A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség vezetésével valósul meg az a program, amelynek
fontos része a kerékpárutak modernizálása is. Megújul a
Sopron–Fertőrákos szakasz, a fertőrákosi Patak sor és a
fertőújlaki Fő utca útburkolata, valamint kiépül a megfelelő kerékpáros infrastruktúra. Megállópontokat alakítanak ki, 15 helyszínen kerékpáros pihenőhelyeket létesítenek, ahol padokkal, asztalokkal, térképes információs
táblákkal, illetve helyenként ivókutakkal találkozhatnak
majd a biciklizők. A projekt lehetőséget biztosít új kerékpárok, informatikai és hangtechnikai berendezések,
szervizcsomagok beszerzésére is.
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SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

A Szinay-ház
A várfalmaradványon három oldalán szabad, udvartalan,
részben egy-, részben kétemeletes, szabálytalan tömbszerű, rokokó díszes lakóházat Muhm János György kereskedő építtette 1770-ben, majd az ő családjától vásárolta meg 1847-ben Zechmeister György. Ebből az
adásvételi szerződésből derül ki, hogy a házhoz hajdanán egy érdekes szolgalmi jog is tartozott: mivel az egykori Nepomuki Szent János-kápolna éppen szemben
volt az épülettel, így Szent János ünnepén, az ott folyó
ünnepi szentmise alatt a ház kápolnára néző folyosóján
az egyházi zenészek muzsikálhattak. Amikor azonban az
új városháza építésekor a kápolnát lebontották és azt
1899-ben a Villa soron újból felépítették, értelemszerűen ez a szolgalmi jog okafogyottá vált, az ominózus
folyosót ennek megfelelően befalazták. Mint ahogy az
épület viselhetné előző tulajdonosainak nevét is, mégis a soproniak Szinay-házként emlegetik, ezzel is utalva
az államosítás előtti utolsó tulajdonosára, Szinay Ferenc
fűszerkereskedőre. Annak idején ebben a házban lakott
dr. Csatkai Endre (1896–1970) Kossuth-díjas művészettörténész, a Soproni Múzeum egykori igazgatója, a Soproni Szemle volt főszerkesztője, akinek emlékét az épületen tábla őrzi. FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Elhunyt Fekete György
Nyolcvannyolc éves korában elhunyt Fekete György, a
Soproni Egyetem professzor emeritusa, a Magyar Művészeti Akadémia egykori elnöke.
Fekete György munkásságának köszönhetően jött létre 1994-ben Sopronban Alkalmazott Művészeti Intézet. Államtitkárként segített az alapításban. Az oktatás
megindulásától számítva 12 évig előbb mint kinevezett
egyetemi tanár, majd mint professzor emeritus belsőépítészetet oktatott.

Különleges születésnapra készül a híres soproni zenész

Blues a karanténról
KÖVES ANDREA

Kerek évfordulót
ünnepel a
napokban
a neves soproni kötődésű szaxofonművész, Kollmann Gábor,
aki a karantén idején
is aktívan tölti a napjait. Az előadó budapesti otthonában válaszolt a kérdéseinkre
az online térben.
– Művészemberként, akinek a
napjait eddig a zenekari próbák, koncertek, illetve a tanítás tette ki, miként éli meg a
mostani bezártságot?
– Egy csütörtöki délutánon
két órán belül az összes márciusi koncertünket lemondták,
aztán a rákövetkező héten június közepéig minden további
programot. Az ember próbál
alkalmazkodni az új helyzethez, szerencsére a családommal együtt tölthetem el ezt
az időszakot. A 12 és 14 éves lányaimat sem láttam soha en�nyit, mint mostanában, amit
nagyon élvezek. Közös otthoni
programokat keresünk, próbálunk a számítástechnika rejtélyeiben elmerülni az online oktatás miatt. A Bartók-konziban
tanítok, így nekem is kell online
órákat tartanom. Elég sok változás volt eddig is az életemben, sokszor volt szükségem
az újratervezésre, így a mostani helyzethez is úgy érzem, sikerült viszonylag rugalmasan
alkalmazkodnom.
– Tíz éve vezeti a nemzetközi hírű Budapest Jazz Orchestra zenekart. Azt, hogy
milyen összetartó együttesről van szó, az is mutatja, hogy
egy nagy visszhangot kiváltó

Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
1950
Munkára, harcra kész!
Sopronban április közepéig
négyezren jelentkeztek az elmúlt évben szovjet mintára
létrehozott Munkára, harcra
kész (MHK) sportmozgalomra.
Tavaly, első ízben ebben az időszakban Sopronban mindös�sze kétezer volt a jelentkezők
száma. Hamarosan a rendszeres edzések is elkezdődnek a
nyugat-magyarországi városban, s harsoghat a mozgalom
indulója: „Rajta sporttárs, fuss
a célba! Törj előre, légy kemény!
Áll a verseny: gyárba, szántóföldön, s itt is a pálya gyepén!”.
(Szabad Nép)

1920
Tüntetés Sopronban
Az entente ismeretes határozata értelmében a nyugat-magyarországi helyzet megvizsgálására misszió érkezett
Sopronba, amelynek a magyar
kormány részéről báró Villányi
Frigyes külügyminisztériumi

osztálytanácsos és dr. Turner
Mihály soproni polgármester
voltak a tagjai. Az osztrák megbízottak Neugebauer osztálytanácsos és Hauenschild követségi titkár voltak, akik csütörtökön érkeztek Sopronba.
Megérkezésük sajnálatos incidensre adott alkalmat. A pályaudvar környéken és az utcákon
körülbelül 5000 főnyi tömeg
gyűlt össze, amely rendkívül elkeseredett és ellenséges hangulatban várta őket. A vonat megérkezésekor a tömeg hangosan
tüntetett az annexió ellen, majd
elénekelte a Himnuszt. A kiküldöttek egy rendőrfelügyelő kíséretében kocsira ültek, a menetet pedig rendőrök vették
körül, hogy az izgatott hangulatban lévő nép ne bántalmazhassa őket. A tömeg útközben
azonban Neugebauerékat almával dobálta meg és füttyszóval kísérte a kocsit egészen
a Pannonia Szállodáig, amely
előtt körülbelül fél óráig tüntetett az osztrákok ellen. A
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hangulat olyan izgatott volt,
hogy a hatóságok szükségesnek tartották lovas rendőrök
kirendelését, akik kivont karddal belelovagoltak a tömegbe,
így sikerült azt szétoszlatni. A
polgármester sajnálkozását fejezte ki a történtek felett, és a
másnapi soproni lapokban felhívást intézett a lakossághoz,
hogy az osztrákokat tekintsék Magyarország vendégeinek, bánjanak velük udvariasan, hogy a magyar becsületen
védtelen emberek bántalmazásával csorbát ne ejtsenek.
Intézkedés történt, hogy az
osztrákok lakását két határrendőr és egy detektív állandóan
őrizze, hogy minden esetleges
bántalmazástól megóvják őket.
A város magyar gyászzászlókkal van fellobogózva, nemzetiszínű falragaszok vannak mindenfelé kiragasztva ezzel a felírással: Magyarok maradjunk!
(Világ)
Összeállította:
Pluzsik Tamás

– A Sopronban töltött fiatalkornak akkor jön elő a segítő mivolta, amikor
az ember elkezd dolgozni valahol máshol – nyilatkozta lapunknak
Kollmann Gábor
dallal: a Quarantine Blues-zal
lepték meg a közönséget.
– Éves szinten negyven koncertünk és több stúdiófelvételünk van, átlagosan egy évben
150 napot dolgozunk és töltünk
együtt. Az első napokban e-mailen tartottuk a kapcsolatot, akkor még nem látszott olyan
veszélyesnek a helyzet. Sajnos
hamarosan sokkal rosszabb arcát mutatta a vírus, ekkor támadt Schreck Ferencnek az az
ötlete, hogy csináljunk egy új
számot, mely a mostani helyzetről szól, és jelenjünk meg vele az online térben. Otthon mindenki felvette magát képpel és
hanggal a telefonjával, és ez lett
később összevágva. A dal Hárs
Viktor szerzeménye és hangszerelése, Urbán Orsit, a nagyszerű
dzsessz énekesnőt kérte fel a dal
eléneklésére.

– Mennyire meghatározó az
életében a „soproniság”?
– A soproni lét olyan speciális, mint az éghajlatban a mikroklíma. A Sopronban töltött
fiatalkornak akkor jön elő a segítő mivolta, amikor az ember
elkezd dolgozni valahol máshol.
Sopronból elmenni és megpróbálni máshol érvényesülni, nem
nehéz, mert olyan értékekkel
vértezi fel az embert, ami igazi
mankót ad a pályáján.
– Talán nem titok, hogy a napokban tölti be 50. életévét.
Hogy készül az évfordulóra?
– Nagy öröm számomra, hogy
az elmúlt években a Pro Kultúra
felfedezte a Budapest Jazz Orchestrát, így rendszeresen koncertezhetünk a szülővárosomban. A Soproni Petőfi Színház
mellett nőttem fel, számos ünnepségen, koncerten léptem fel

itt gyermekként. A nagypapám,
Kormos Lajos a színháznak néhány évig az igazgatója volt, hálás vagyok, hogy emlékét ápolja
Pataki András mostani igazgató.
A jó kapcsolatnak köszönhetően
mertem nagyot álmodni: elterveztem, hogy a színházban tartok egy születésnapi koncertet
azokkal a művészekkel, akikkel
az elmúlt években emlékezetes
koncertet adtam, illetve két híres előadót is szeretnék meghívni. Nekem óriási dolog lenne gyermekkorom meghatározó
színpadán játszani kerek születésnapom alkalmából. Ha létrejön ez a produkció Sopronban,
akkor Budapesten is ugyanezzel
a programmal adok majd születésnapi koncertet. Nem lényeges, hogy mindezt nem lehet
most tavasszal megtartani, elvégre ősszel is 50 éves leszek.

Díjazott soproni fotós
MUNKATÁRSUNKTÓL

A soproni Horváth
Eszter nyerte idén
a World Press Photo pályázat környezet
kategóriájának díját.
A dokumentumfotós 2015 óta foglalkozik a sarki térségek
fényképezésével.
Rangos elismerésben részesült az elmúlt héten a soproni
Horváth Eszter (művésznevén:
Esther Horvath), aki az Északisarkvidék szerelmese.
Horváth Eszter munkásságáról a közelmúltban lapunkban
is írtunk (A sarkvidék szerelmese, Soproni Téma, 2020. február
26.,). Beszámoltunk róla, hogy
Eszter nagyot álmodott harmincéves ifjú közgazdászként:
nyakába vette a világot, hogy fotósként különleges kalandok részese lehessen. Tagja a világhírű
Mosaic expedíciónak, amelyben egy százfős jégtörő hajót
fagyasztottak be 2019 októberében egy jégtáblába, tudván,

Horváth Eszter az Északi-sarkon FOTÓ: JAKOB STARK
hogy a jégtáblák lassan sodródnak felfelé, a Föld legészakibb
pontjának irányába. A hajó egy
évig utazik a jég fogságában, elhalad az Északi-sark közelében,
majd valamikor 2020 nyarán kiolvad a másik oldalon. Ezt dokumentálta az első négy hónapban a soproni fotós, illetve
visszatér majd három hónapra.
Fotói egyebek között megjelentek a National Geographic
magazinban, a The New York
Times és The Wall Street Journal napilapokban.

A World Press Photo pályázat környezet kategóriájának
díjnyertes felvételén egy jegesmedve és kölyke vizsgálgatja
kíváncsian a Polarstern kutatói
által a jégtáblára kihelyezett
berendezést.
A World Press Photo 2020 pályázatra 24 országból 4300 fotós 74 ezer képet küldött. A zsűri
44 díjat osztott ki több kategóriában. A koronavírus-járvány
miatt idén a győzteseket online hirdették ki a hagyományos
amszterdami ünnepség helyett.
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Soproni foci: múltidéző

Határ Betti
itthon készül
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Soproni Témában is beszámoltunk arról, hogy a Sopron
Basket 206 centiméter magas
centerét, Határ Bernadettet az
amerikai WNBA-ben szereplő
Indiana Fever együttese szerződtette. A középjátékos ettől
függetlenül a következő szezonban Sopronban szerepel,
hiszen a női NBA küzdelmeit
nyáron rendezik – azaz rendeznék. A pandémiás helyzet miatt ugyanis ez a bajnokság is bizonytalanná vált.
– Határozatlan időre elhalasztották a WNBA küzdelmeit, jelenleg nem tudom, mikor
kezdődhet a szezon, ettől függetlenül a szerződésem él a csapatommal – mondta a Sopron

A SMAFC 1973/74-ben a megyei II. osztályban szereplő focicsapata
PÁDER VILMOS

A járvány megfékezésére tett kormányintézkedéseket betartva a
Magyar Labdarúgó Szövetség átmeneti időre felfüggesztette a bajnokságot. Fociszerető olvasóinknak múltidéző
sorozattal kedveskedünk.
A 4. részben egy patinás, a történelmi Magyarország legrégebbi
egyetemi–főiskolai és társadalmi sportegyesülete, a SMAFC
szerepel. Európában egy hajszállal lemaradva a második a soproni egyesület, ugyanis a TSV
1860 München csak néhány
hónappal alakult előbb. Ráadásul mindkét egyesület színe a
kék–fehér.
A SMAFC – a Soproni Műszaki Egyetemi Atlétikai és Futball
Club – elődjét 1860-ban Selmecbányán alapították, sporttörténetét vaskos kötetben lehetne csak leírni. Az egyesület
szakosztálypalettája többször
változott az idők során, jelenleg 14 sportágban versenyeznek
a fiatalok.

A labdarúgásról az első feljegyzés 1904. június 12-én a
Selmecbányai Híradóban jelent meg. Ebben az időszakban
kezdett elterjedni ez a sportág,
az MLSZ is 1901-ben alakult. Az
első világháború után, 1925-ben
SFAFC (Soproni Főiskolai Athletikai és Football Club) néven újjáalakult a sportklub. Rövid, hétéves működése után 1932-ben,
pénzügyi gondok miatt szűnt
meg az egyesület, de három év
szünet után újraindult.
A második világháború nem
kímélte a sportéletet sem.
1949–50-ben a kerületi I. osztály a győri és soproni járási
II. osztály legjobban szereplő
csapataiból került ki. A főiskola
együttese ebben az időszakban

Soproni MEFESZ néven szerepelt – méghozzá jó eredmén�nyel. 1953-tól az edzői teendőket az országosan is ismert úszó
és műugró Vécsei Vilmos vette
át. Az egyetemi, főiskolai csapatokra jellemzően állandóan
változott a csapat összeállítása.
Hosszú távú csapatépítést nem
lehetett tervezni.
1955-től a labdarúgók irányítását az SVSE legendás kapusa,
Mátrai (Milkovics) József végezte. Egy év múlva már a megyei
II. osztályban szerepeltek, sőt
meg is nyerték azt. A forradalom idején több labdarúgó külföldre távozott.
1958-ban országos agrárbajnokságot nyertek Ferencz Gyulával és Kormos Ernővel a soraikban. Mindkét labdarúgó az
SVSE kiválósága lett. 1964. év végén egy hajszállal lemaradva a
második helyen végeztek a megyei II. osztályú bajnokságban.
1970. november 25. feketebetűs nap volt a SMAFC labdarúgóinak életében. Scheidl – Soproni
IV. Adolf, a legendás Scheidl fivérek tagja, aki több mint tíz évig

a csapat edzője volt, elhunyt.
A megüresedett edzői posztot
Mosoni Zoltán vette át. 1974-ig
valamennyi szezonban az élcsoportban végzett az együttes. Az
országos egyetemi és főiskolai
bajnokságokban háromszor kerültek a legjobb nyolc közé, a továbbjutásukat mindig NB II-es
csapat gátolta meg.
Visszaesésük után a járási bajnokságban szerepeltek. A csapat
edzője az SVSE klasszisa, Rajnai
János lett, aki 1953-ban a magyar
B válogatott csapat tagja volt.
Az egyetemi hallgatók tanulmányi elfoglaltsága, továbbá a játékosállomány folyamatos csökkenése az 1990-es évek
elejére megkérdőjelezte a csapat jövőjét. A SMAFC vezetése
1993-ban kimondta a szakosztály megszűnését. Az egyetemi
labdarúgás közel százéves történetében sok edző és sportvezető, labdarúgó öregbítette az
egyetem hírnevét. Tanulmányi
kötelességüknek eleget téve nehéz, sokszor mostoha körülmények között képviselték az alma
matert, küzdöttek a sikerekért.

Járványos időszakban még inkább fontos a napi sportolás,
ugyanakkor az is lényeges, hogy
ne essünk túlzásokba – véli Babos Csaba teniszedző. A világ élvonalába tartozó Babos Tímea
édesapja szerint a tiszti főorvos,
és a teniszszövetség ajánlásait is
figyelembe véve, szabályozott
körülmények között a teniszt
is lehet űzni.
– Ha egy pályán csak két játékos teniszezik, megfelelő távolságban vannak egymástól,
cseréknél pedig fontos, hogy
kézfertőtlenítőt használjanak
– mondta Babos Csaba. – Így
biztonságosan lehet teniszezni, a mozgás pedig rendkívül
fontos az immunrendszer megerősítéséhez, megfelelő szinten
tartásához.
A tréner erdőjáró emberként örömmel tapasztalja,
hogy sokan sétálnak, kocognak vagy kerékpároznak a zöld
környezetben.
– A napi mozgás általában
is fontos, most azonban a kora tavaszi időszakban, amikor
a szervezet esetleg C-, D-vitamin-hiányos állapotban van,
kiváló lehetőség az immunerősítésre – tudatta Babos Csaba.

– Közepes intenzitású sportolást javaslok, fontos, hogy figyeljük a pulzusunkat, és betartsuk a pihenőidőt. Az is lényeges,
hogy ne essünk túlzásokba, nem
ilyenkor kell megdönteni a maratonfutás rekordját, nem szabad kizsigerelni, csúcsra járatni a szervezetet, mert akkor
épp a várt eredmény ellenkezőjét érjük el.

2020. április 22.

Basket és a magyar válogatott
alapembere. – Heti kapcsolatban vagyunk, minden héten
videohívás keretében tudatják
a kosárlabdázókkal az ottani, aktuális helyzetet.
A játékos elmondása szerint
az amerikai csapat minden játékosának e-mailben írta elő, milyen edzésmunkát kell végeznie.
Ez azonban a magyar centerre
nem vonatkozik, hiszen jelenleg a Sopron Basket játékosaként végzi a tréningeket.
– Ez a helyzet senkinek sem jó,
nagy a bizonytalanság az Egyesült Államokban – tette hozzá
Határ Bernadett. – Én mindenesetre keményen dolgozom,
végzem a napi munkámat, aztán meglátjuk, hogy alakul a
WNBA idei helyzete.

Határ Bernadett itthon készül, és hetente egyeztet
amerikai csapatával FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
CRVENDAKIC-OT HELYETTESÍTHETI
Lyonban folytatja pályafutását Aleksandra Crvendakic, a Sopron olimpiai bronzérmes szerb kosárlabdázója. Crvendakic
közösségi oldalán búcsúzott a soproniaktól, kiemelte: gyerekként érkezett a csapathoz, amelyben az azóta eltelt hat
idényben megtanult „bajnokká válni”.
Török Zoltán ügyvezető jelezte: a távozásnak nincs köze a
válsághoz. Hozzátette, a csapat tengelyéből esik ki egy alapember, akinek a pótlása kívülről nem, de belülről megoldható, erre pedig az egyik esélyes játékos Határ Bernadett.

Egyre népszerűbb
A sport egészség a soproni e-foci
KÖVES ANDREA

Babos Csaba szerint
a napi, egyéni
sporttevékenység
kiemelten fontos
a kora tavaszi
időszakban

Egyre sikeresebb az SC Sopron
eSport szakosztálya: tavaly ős�szel feljutottak a harmadosztályból a másodosztályba. A kialakult járványhelyzetben egyre
többen űzik az online sportot.
Míg hazánkban az utóbbi
években kezdett teret hódítani az e-sport, addig a világ más
részein már régóta tömegeket
vonz a versenyszerű videojáték. Az SC Sopron e-sportolói
az online térben a FIFA futballszimulátor aktuális szériájával
játszanak, a csapatot ugyanúgy
11 játékos alkotja, mint a hagyományos futballmérkőzéseken. Az együttest Pető Norbert szakmai vezető irányítja,
aki játékosként is szerepet vállal a meccseken, az edzői posztot Majer Gábor foglalja el.
A rendszeres, heti két–három
közös edzés ennél a sportnál
sem maradhat el.
– Az elektronikus focivilágban
ugyanúgy vannak igazolások,
csapatépítési stratégiák, mint a
hagyományos futballban – avatott be a részletekbe Majer Péter,
aki nem csupán e-sportoló, hanem egyben az SC Sopron kapusa. – Hatalmas koncentrációra

van szükség, nagyon fontos a
fegyelem. Ez a játék remekül
fejleszti a reflexeket is, ráadásul türelemre tanít, nem utolsó sorban remek stresszoldó,
kikapcsoló tevékenység. Tény,
hogy akár függőséget is okozhat, ezért inkább középiskolás
kortól javaslom.
Az SC Sopron eSport szakosztályát túlnyomó részben soproniak alkotják, a Hungarian Pro
Clubs League nevű bajnokságban szerepelnek. Szép sikernek
könyvelték el a másodosztályba jutást, a jövőben szeretnének még feljebb lépni a ranglistán. A bajnokság kezdete óta
nyolc fordulót tartottak, jelenleg a hatodik helyen állnak, de
nagyon kicsi a különbség a csapatok között, így a bajnokság
végéig még sok minden történhet. Ez a sport nem korosztályhoz kötött, így a csapattagok között akad 16 és 40 éves
is. A mostani korlátozások közepette, amikor szünetelnek a hagyományos futballmérkőzések,
még nagyobb figyelem fordul az
e-sport felé, így az élőben közvetített meccseket egyre többen
követik. A szakosztály nyitott az
elektronikus sport iránt érdeklődők felé.

2020. április 22.
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Bajnokok Sopron egyetlen olimpiai bajnoka betöltötte az ötvenedik évét
ligája
Várhatóan augusztus végén rendezhetik meg a
labdarúgó Bajnokok Ligája (BL) döntőjét. A tervek szerint az UEFA döntéshozó testülete április
23-án vitatja meg a 2019–
2020-as szezon európai
kupaküzdelmei lezárásának lehetőségeit.
A BBC cikke szerint a testület arról fog határozni, hogy a Bajnokok Ligája
isztambuli döntőjét 2020.
augusztus 29-én, míg az
Európa-liga gdanski döntőjét három nappal korábban rendezzék meg – ezzel a két mérkőzéssel érne
véget a 2019–2020-as európai kupaidény.
A BL folytatására két forgatókönyv van. Vagy július–
augusztusban lejátsszák a
hátralévő nyolcaddöntőket (négy párosítás vis�szavágóját), ezt követően pedig a hagyományos
kétmérkőzéses formában a negyed- és az elődöntőket, vagy augusztusban, miután minden
bajnokság véget ért, egy
amolyan „minitorna” formájában egymeccses negyed- és elődöntőkkel alakul ki a döntő párosítása.
Az Európa-liga nehezebb
ügy lesz. Ott ugyanis a
nyolcaddöntők valamen�nyi visszavágója hátravan.

Szilas, a gyűrűkirály
HORVÁTH FERENC

Ötvenesztendős a Magyar Tornasport Halhatatlanja (2009-ben érte a megtiszteltetés), a
Sopronban született és a pályafutása végén újra a szülővárosát választó Csollány Szilveszter.
2003-ban jelent meg e sorok írójától a Szilas,
a gyűrűkirály című riportkötet, amely jelenleg
is a legátfogóbb képet adja a gyűrűspecialista
sokszor kalandos pályafutásáról.
Csollány Szilveszter Sopronban született. Igaz, édesanyja
és édesapja Győrben éltek, de
az édesanyja Sopronban hozta világra. Kisgyermekként sokat volt soproni nagyszüleinél.
A város szeretete és második
házassága is hozzájárult, hogy
itt találjon végleges otthonra.
Tornász pályafutása még óvodás korában kezdődött. Gyakran
volt ott testvére iskolai edzésén,
amelyet Röck Samu, a legendás
tornaedző vezetett. Ő fedezte
fel, hogy milyen ügyesen mozog
Szilas. Innen már egyenes út vezetett a világhírig. 1986-ban került Budapestre, az Újpesti Dózsába, de később volt a Dunaferr
versenyzője, majd ismét Budapest következett, a Honvéd. Három olimpián vett részt. Barcelonában 1992-ben már 6. volt
gyűrűn, egyéni összetettben pedig kilencedik lett (!). Atlantában

1996-ban a dobogó második
fokára állhatott gyűrűn. Sokak
szerint már akkor aranyat ért
a gyakorlata, de a pályafutása
vége felé járó olasz Yuri Chechit – aki azokban az években
mindent megnyert, csak még
olimpiai aranyat nem vehetett át – nem előzhette meg,
annál is inkább, mert olasz barátja is szinte tökéletes gyakorlatot mutatott be. Ennek az atlantai ezüstéremnek az értékét
növeli, hogy edző nélkül, munka mellett, Amerikában készült
fel a versenyre. A nagy áttörés
4 év múlva, 2000-ben következett be, Sydney-ben. Kétség sem
férhetett hozzá, hogy immár az
egész világon ő a legjobb gyűrűn. Akkor már itthon edzett,
és Dunaferr versenyzőjeként
nyert, Limperger István volt az
edzője. Az olimpiai érmek azonban nem előzmény nélküliek,

Aktív sífutó az elnök
MUNKATÁRSUNKTÓL

Miskolcon született, de 1970 óta Sopronban
él Kósa István. A sportvezető 33 éve, 1987-től
a Sopron Városi Szabadidősport Szövetség elnöke. Ez idő alatt nem tétlenkedtek: mintegy
10.000 sportversenyt szerveztek.
– Melyik sportággal került
kapcsolatba gyermekként?
– Miskolcon adott volt a Bükk
közelsége, ötéves koromtól síeltem. Később versenyszerűen is
műveltem a sísportot, diákversenyeken indultam. Ehhez jött
később a tájfutás, illetve az atlétikával kapcsolatos sportágak.
– Hogy került Sopronba?

– Vízépítő üzemmérnökként
végeztem, Budapesten dolgoztam. Aztán 1970-ben a Vízügyi
Tervező Vállalat úgy döntött,
hogy áthelyeznek a Dunántúli Vízügyi Építő Vállalathoz. Így
kerültem Sopronba, a feladatom az volt, hogy a város biztonságos és folyamatos vízellátását biztosítsuk. Rövid időre

Kósa István 33 éve vezeti a Sopron Városi
Szabadidősport Szövetséget
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

terveztem, de azóta is itt élek,
ebben a gyönyörű városban.
– Mióta foglalkozik a sport
szervezésével?
– 1978-ban kaptam az első társadalmi megbízatást, a városi
síszövetség vezetőjeként. A célunk az volt, hogy a virágzó síélethez a technikai feltételeket
biztosítsuk: elkészült a felvonó a
Dalos-hegyi sípályán és a brennbergi gyermektábornál. Sok síversenyt is szerveztünk, azonban a 80-as évek végétől egyre
kevesebb volt a sportolásra alkalmas hó, a határok pedig megnyíltak, és nagyon sokan inkább
Ausztriába indultak síelni.
– Mióta vezeti a városi szabadidősport szövetséget?
– A szervezetet 1987-ben alapítottuk, azóta vagyok a szövetség elnöke. Kezdetben a kispályás
foci, a tenisz, a természetjárás és
a strandröplabda tartozott hozzánk. Később bővült a sportágak
palettája: a kosárlabda, az asztalitenisz, a teke, a sakk, a tollaslabda
és a bowling versenyrendszerét
is mi szervezzük. A kezdetekkor
nagyjából 100–120 sporteseményt szerveztünk évente, ez
ma már 300 körül mozog. Ha
összeszámolom, a 33 év alatt
mintegy 10.000 sporteseményt
bonyolítottunk le.
– Ennyi sportrendezvény
mellett jut ideje a sportolásra?
– Természetesen, az aktív
sport mindig is az életem része
volt! 73 éves vagyok, a síelés szeretete gyerekkorom óta megmaradt bennem. Az alpesi síelés
mellett feleségemmel közösen
szoktunk sífutásban jeleskedni.
Tavasztól őszig pedig napi szinten nordic walkingozunk a gyönyörű soproni parkerdőben.

Sydney 2000: a dobogón a gyűrű olimpiai bajnoka, Csollány Szilveszter (k), az
ezüstérmes görög Dimosztenisz Tampakosz (b) és a harmadik helyezett bolgár
Jordan Jovcsev (j) FOTÓ: MTI – FÖLDI IMRE
hiszen összesen öt világbajnoki ezüstérmet szerzett, számos
világkupa-viadal győztese volt.
A hazai mezőnyben szerzett érmeit talán ő sem tudja összeszámolni. Pályafutása azonban
nem lett volna teljes, ha világbajnoki cím nélkül vonul vissza.
Hogy ez ne így legyen, arra 2002
novemberében nyílt lehetősége,
ugyanis Debrecenben rendezték a világbajnokságot az új Főnix Csarnokban, amelyet a verseny előtt egy hónappal adtak
át. Ekkor már a Honvéd versenyzője volt. Aki akkor járt Debrecenben, az tanúsíthatja, hogy
minden Szilveszterről szólt, aki

már hetekkel a világbajnokság
előtt a városban tartózkodott
– titokban –, hogy nyugodtan
készülhessen. A gyakorlata lényegében ugyanaz volt, mint
az olimpián. Korábban Vereckei
Istvánnal, aki ebben az időszakban volt az edzője, egy új gyakorlaton is gondolkodtak, vagy
legalábbis új elemek beépítésén, de végül nem változtattak, csak újra és újra csiszolták,
hogy még tökéletesebb legyen.
Az elképzelés bevált, hazai közönség és a családtagjai előtt
lett világbajnok. Emellett apróságnak tűnik, hogy Európát
is meghódította, hiszen volt

bronzérmes, nyert ezüstöt és
aranyat is. 2002-ben fejezte be
pályafutását, a következő évben visszavonult, mert az már
korábban eldőlt, hogy a magyar
férfiválogatott nem jut ki az a
2004-es athéni olimpiára
Csollány Szilveszter 10 évig
cipelte, ha nem is a hátán, de a
karjaiban a magyar tornasportot. Valóban páratlan pályafutás
az övé, még akkor is, ha szakmai
élete később másképp is alakulhatott volna, de talán még nem
késő. Mindenesetre mi, soproniak különösen büszkék lehetünk
rá, hiszen ő az egyetlen olimpiai
bajnokunk.

Fegyverneky Zsófia a következő szezonra készül

A leghosszabb leállás
MUNKATÁRSUNKTÓL

Fejben már a következő szezonra készül Fegyverneky Zsófia, aki reméli, hogy az ősszel induló bajnokságra teljes értékűen fel tud készülni a csapat.
– Hogy telnek az otthoni hétköznapok, mennyire tudod
formában tartani magad?
– Szerencsés helyzetben vagyok, hiszen családi házban lakunk, így annyit edzek, amen�nyit csak szeretnék, ráadásul
kint, a szabadban. Nagyjából
azt az edzésprogramot végzem,
mint amikor véget ér egy aktuális szezon és még nem kezdődik
el a felkészülés a következőre.
Épp most lenne a bajnoki döntő,
várakozásaim szerint kiélezett

harcban lennénk a fináléban az
elsőségért.
– Mire tudod felhasználni a
plusz időt?
– Kisfiam, Márk sem jár oviba, így vele is többet tudok foglalkozni, ami szükséges is: nincs
tesója, a nagyszülőkkel nem találkozhat, így mi vagyunk az
egyetlen szórakozása, próbáljuk
minél aktívabban eltölteni az
időt. Igyekszünk pótolni azokat
a tevékenységeket, amikre egy
feszített szezonban kevés idő

jut: rendezkedünk a ház körül,
és több időt töltök a konyhában
is, hiszen most ki tudok próbálni olyan étel-, vagy süteményrecepteket, amelyekre máskor
nem lenne lehetőségem.
– Hogy tervezed a jövőt?
– Ahogy hallani a híreket, bízom benne, hogy javulni fog a
helyzet, és a következő bajnoki
idényre már teljes értékűen tudunk készülni. Az idei szezont
már elengedtem, ezzel sajnos
nincs mit tenni. Más sportágakhoz képest mi még szerencsések
is voltunk, hiszen az alapszakaszt
csaknem végigjátszottuk, a kupagyőzelmet pedig sikerült megszerezni. Nem volt még ilyen
hosszú leállás pályafutásom során, de fejben már a következő
szezonra hangolom magam.
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Az együttes tagjai hisznek a játékos, mégis komoly gyermekzenékben

Népmesék Drazsé módra
KÖVES ANDREA

A gyerekek népszerű soproni zenekara, a
Drazsé együttes magyar népmeséket juttat el ezekben a hetekben az otthonokba
online módon, mégpedig élvezetes hangjáték formájában.
Vajon ki is a Bugyuta ember?
Vagy miként nyeri el a királylány kezét Zöld Péter? Ezekre a
kérdésekre is megkaphatják a
választ a gyerekek és szüleik, ha
meghallgatják a Drazsé együttes legújabb kezdeményezését
online. A Drazsé együttes zenéi,
illetve tagjai éppen olyan sokszínűek, mint a drazsészemek:
Tóthné Freivolt Nóra énekes és
Kárpáti Péter gitáros, zeneszerző a Bánfalvi Óvoda pedagógusai, Bodoki Péter ütőhangszeres
a Hoffer Dobiskolában tanítja
a jövő nemzedékét, Bartokos
Botond zongorista pedig zeneszerzést tanul a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. Ami
közös a tagokban: hisznek a játékos, mégis komoly gyermekzenékben, az óvodások és kisiskolások számára is énekelhető,
valós értékeket közvetítő dalokban. Repertoárjuk nagy részét

›

A HÉT MOTTÓJA:
„Én egy könyvet
olvasok, s az olyan
egyszerű és közérthető, hogy nem
kell sokat rágódni
az értelmén. Ez az
olvasmányom már
negyven éve, s még
nem untam meg.
(...) Nézz körül,
itt fekszik előtted
kinyitva. Ez a könyv
a természet: sorai
az erdők, a dombok, a patakok.”
James Fenimore
Cooper (amerikai író)

›
A Drazsé együttes tagjai sokoldalú zenészek – felvételünkön Tóthné Freivolt Nóra, Kárpáti Péter, Bartokos
Botond és Bodoki Péter
válogatott és minőségi megzenésített kortárs gyermekversek alkotják. Az elmúlt évben a
soproni fellépések mellett az ország izgalmas zenei fesztiváljain
is megjelentek. Idén tavasszal
is számos fellépés várt volna
az együttesre, ám az élet másként hozta.
– Nagyon készültünk a koncertekre, hiszen nincs is nagyobb ajándék számunkra,

DIPLOMÁK NYELVVIZSGA NÉLKÜL

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter korábban már bejelentette, hogy a Gazdaságvédelmi Akcióterv munkahely-teremtési programjának részeként az
eddig nyelvvizsga hiányában beragadt 75 ezer diplomát kiadják. A döntés a Soproni Egyetemen 1800 hallgatót érint.
A diplomaátvétel lehetősége egyébként azok számára is
elérhető lesz, akiknek több nyelvvizsgát írt elő a felsőoktatási jogszabály. Érvényes azokra, akik 2020. augusztus 31-éig sikeres záróvizsgát tesznek és abszolválnak.

Sopron Megyei Jogú Város

TÁJÉKOZTATÓ
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.

›

2020. április 22.

mint amikor látjuk a színpad
előtt velünk együtt éneklő, lelkes, kisebb-nagyobb gyerekeket, ez teljesen feltölt minket, és
inspirációt ad – mesélte Tóthné Freivolt Nóra. – Ám el kell
fogadnunk, hogy mindez most
másképp alakul, sőt a szeretett
közös gyakorlásaink is elmaradnak, ám a népmeséken keresztül
újra ott lehetünk képzeletben a
gyerekekkel.

A gyerekek Nóri nénije és Péter bácsija már a kijárási korlátozások elején mondókákkal, dalokkal és mesékkel lepte meg
saját óvodásait, innen jött később az ötlet, hogy a népmeséket különleges formában tálalják hallgatóiknak.
Míg a két óvodapedagógus a
népmesék felmondásában jeleskedik, addig Bartokos Botond
leül a zongorája elé, és zenei

MADARÁSZ RÉKA

Zoli több mint tíz évet élt a szüleivel és a testvérével Svájcban,
az általános iskolát is ott végezte el. Nyolcadik után költöztek
vissza Magyarországra. A Berzsenyi Líceum német nemzetiségi osztályába felvételizett,
és a kezdeti nehézségek után
gyorsan alkalmazkodott az itthoni oktatási rendszerhez.
– Sokat köszönhettem a
rendkívül nyitott és befogadó
közösségnek, amelybe kerültem – mesélte vidáman Zoli.
– Nyolc év lemaradással kezdtem el a 9. osztályt, ami azért
ment viszonylag zökkenőmentesen, mert anyukám magyar
nyelvű tankönyvek segítségével korábban is gyakorolta velem az irodalmat és a nyelvtant.
Svájcban gyakorlatiasabb és

Tóth Zoltán több mint 10 évig élt Svájcban,
a középiskolát viszont már Sopronban kezdte
interaktívabb az oktatás, mint
itt, újdonság volt számomra
például, hogy szinte minden
órán sokat kellett jegyzetelni.
Zoli márciusban második helyezést ért el az OKTV német
döntőjén, a díj részeként pedig
egyhetes németországi utazáson vehet részt. A megmérettetés két fordulóból állt: az iskolai
írásbelin országosan ő érte el
a legtöbb pontot, így nem volt
kérdés, hogy bejut-e a budapesti végső megmérettetésre.
A döntő három részből tevődött össze: német népismeretből, irodalomból és szövegértésből. A fiúnak sokat jelentett,
hogy mind a vizsgabiztosok,
mind a versenyzők rendkívül
kedvesek és előzékenyek voltak

James Fenimore
Cooper:
Az utolsó mohikán

köntösbe öltözteti a meséket.
Ezek után kerül el a hanganyag
Bodoki Péterhez, aki effektekkel látja el a meséket, majd eljuttatja azokat a közösségi térbe. Mint a zenészek mondják:
egyiküknek sem egyszerű ez az
élethelyzet, ám a gyerekek és
szüleik lelkes visszajelzései hatására újabb és újabb megzenésített népmesékkel készülnek a
közeljövőben.

Az ország egyik
legjobb németese
Második helyezést ért
el az OKTV döntőjén
német nemzetiségi
nyelv és irodalomból
Tóth Zoltán Gábor.
A végzős berzsenyis
diák kihasználja a járvány okozta lehetőségeket: eddig a rengeteg tanulás mellett
nem jutott ennyi ideje a családjára és a
barátaira.

KÖNYVAJÁNLÓ

vele. A jövőbeli terveit illetően
elmondta, egyelőre a pszichológia és a jog között vacillál.
– Remélem, a helyzet lehetővé teszi majd, hogy szeptemberben egyetemre mehessek
– tette hozzá a fiatalember.
– A Bécsi Egyetem pszichológia szakára és jogi karára adtam be a jelentkezési lapomat,
de megjelöltem magyarországi
felsőoktatási intézményeket is
– főként azért, hogy bizonyítsam magamnak, képes vagyok
arra, hogy itthon is felvegyenek egy színvonalas képzésre.
A pszichológia talán azért áll
hozzám közelebb, mint a jog,
mert inkább gondolkodom,
mint tanulok. Majd kiderül,
melyik az én utam.

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

A történet a 18. században
játszódik, mikor az angol
és a francia gyarmatosítók harcoltak egymással
Észak-Amerika birtokaiért,
az indián törzsek pedig
részben a franciák, részben az angolok mellé álltak. Alice, Cora, Heyward
és David Gamut a William
Henry erődbe utaztak, de
indián vezetőjük, Magua
tévútra vezeti őket, mert
bosszút akar állni az erőd
parancsnokán. Még időben találkoznak az éppen
vadászó Sólyomszemmel,
és két indián társával, Unkasszal és Csingacsgukkal.

Ez történt
Sopronban
175 évvel ezelőtt, 1845. április 10-én született gróf Erdődy Hanna (Johanna) Széchenyi Béla (1837–1918)
felesége. Nagycenken hunyt
el 1872. október 18-án. Közös síremlékük a nagycenki
hársfasor végén áll. (Születési dátuma kérdéses, a síremléken 1845 szerepel.)
145 évvel ezelőtt, 1875. április 11-én hunyt el Bécsben
Kugler Pál Ferenc szobrász,
Kugler Henrik cukrász és
Kugler Mihály mérnök testvére. Sopronban született
1836. február 12-én.
A Széchenyi István Városi
Könyvtár internetes oldalán
(www.szivk.hu) megtalálható adatbázisból közöl részleteket lapunk.
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SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK

Kránitz József szülővárosa lokálpatrióta polgára

DEPRESSZIÓ

A depresszió nem szomorúság. A depresszió egyik
részeleme a szomorúság, a
lehangoltság, mely akár az
egész napunkat uralhatja.
A depresszió azonban több
ennél. Ilyen esetben csökken az érdeklődésünk, a
nemi vágyunk, az étvágyunk
(de ennek ellenére akár hízhatunk is!), romolhat az alvásunk, tartós fáradtságérzés, kimerültség kínozhat
vagy éppen visszatérő, rossz
gondolatok...
Keveredhet szorongással,
vagy gyökerezhet tartósan

›

A fotózás szeretetét örökölte
kezeletlen szorongásos állapotból. Számos testi panasz,
tünet kísérheti. Kialakulásában szerepet játszanak örökletes tényezők, aktuális vagy
korábbi életesemények, lelki sérülések. Stroke vagy az
agyszövet más ok miatti károsodása, sőt hormonális
betegségek is okozhatnak
depressziót.
A jó, tartós megoldáshoz a
pszichológiai/ pszichiátriai
lépések mellett a testi betegségek feltárása, rendezése,
kezelése is elengedhetetlen.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
ÁPRILIS 22–28.

Április 22.,
szerda

Hajnal gyógyszertár
Malompatak u. 10.

99/506–544

Április 23.,
csütörtök

Ikvahíd gyógyszertár
Híd u. 21.

99/314–084

Április 24.,
péntek

Király gyógyszertár
Várkerület 114.

99/508–242

Április 25.,
szombat

Korona gyógyszertár
Várkerület 73.

99/505–865

Április 26.,
vasárnap

Lövér gyógyszertár
Béke u. 4.

99/329–921

Április 27.,
hétfő

Benu Medicina gyógyszertár
Erzsébet u. 6.

99/505–500

Április 28.,
kedd

Oroszlán gyógyszertár
Várkerület 29.

99/524–005

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.
A legutóbbi hűség napon Sopronért Emlékéremmel kitüntetett
Kránitz József több mint négy
évtizedig dolgozott a bánfalvi
ABC-ben, melynek a közelmúltbeli bezárásáig üzletvezetője
volt. Jelenleg a Jereván-lakótelep
egyik nagy élelmiszer-áruházának boltvezetője. Kiváló zenész,
tubásként 43 éve tagja a Soproni
Városi Fúvószenekarnak, valamint alapítója a Brass Brothers
Sopron rézfúvós kvintettnek.
Mindezek mellett tehetséges
fotós, több soproni témájú képe is megjelent kiadványokban,
falinaptárakban.
– Édesapám famíliája a rábaközi Bogyoszlóról származik – mesélte Kránitz József.
– Kránitz Imre nagyapám is ott
született, majd miután Sopronban megismerte a nagyanyámat, fiatal házasként Csapodra költöztek. Időközben
kitanulta a férfi–női fodrász

szakmát, és nyitott egy kis műhelyt Csapodon, de emellett a falu mindenese is volt: rendszerint ő fényképezett a nevezetes
családi és egyéb eseményeken,
intézte sokak ügyes-bajos dolgait, valamint volt egy kis fűszer–csemege kereskedése is.
A háború után visszaköltöztek
Sopronba, egészen pontosan
Sopronbánfalvára, ahol folytatta azt, amit Csapodon abbahagyott. A Hajnal téren, annak a
háznak az udvarán, ahol most
a postahivatal van, berendezett
egy kis fodrászműhelyt, hamarosan ez a kis üzlet lett a kitelepítés nyomait még magán viselő
falu „hírközpontja”. Édesapám
is iparos ember volt, szobafestő–mázoló, aki emellett kiválóan
rajzolt, tangóharmonikázott, ő
is fényképezett, majd videózott.
Kránitz József nemcsak a
családi emlékeket őrzi, hanem nagyapja harmonikás

CSALÁDI HÁTTÉR: 1962-ben született Sopronban.
Édesapja szobafestő–mázoló volt, édesanyja pedig
varrónő, majd pedig a bánfalvi óvodában dadus.
Felesége a soproni Korona Patikában gyógyszerész.
Bendegúz fiuk egy bécsújhelyi bankban közgazdász–informatikus, Anna lányuk pedig bioanalitikusként dolgozik Bécsben.

Kránitz József FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
fényképezőgépét is, és mint
mondja, volt kitől örökölnie a
fotózás iránti vonzalmát, a település értékeinek, rejtett kincseinek megörökítését.
– Anyai nagyapám, Piski József családja a Felvidékről, a
Duna bal partján fekvő Ebedről (Obid) származik – folytatta
Kránitz József. – Nagyapa végigharcolta a második világháborút, Budapest ostromakor megsebesülhetett, ugyanis az utolsó
hír az volt róla, hogy bekerült a
budai vár alatt lévő Sziklakórházba. A megözvegyült nagymamát, kislány édesanyámmal
és a dédnagymamával együtt a
háború után kitelepítették felvidéki szülőfalujukból, amit

akkor mérhetetlen cinizmussal csehszlovák–magyar lakosságcserének neveztek. Hogy
éppen Bánfalvára kerültek, annak az volt az oka, hogy innen
a németajkúakat telepítették
ki Németországba. Nagymama azután később férjhez ment
Kmeczkó Jánoshoz, úgyhogy valójában nekünk ő volt a nagyapánk, akire még sokan emlékezhetnek, hisz élete végén a
bánfalvi templom köztiszteletben álló sekrestyése volt. Sajnálatos módon a huszadik század
viharai, ki- és betelepítések is
kellettek ahhoz, hogy én már
Sopronban születhessek, és legyek ezáltal szülővárosom lokálpatrióta polgára.

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket április 29-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 8-i rejtvényünk megfejtése: A szabadságod mindenkit a saját börtönére emlékeztet. Szerencsés megfejtőnk:
Csiszár Péter.
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Nagy Adri írta új felvétele szövegét

Szerelmes dal
KÓCZÁN
BÁLINT

Pótanyuka nagymama
MADARÁSZ RÉKA

Új szerzeménnyel
lepte meg
a közönséget Nagy
Adri. A dal különlegessége, hogy ez az
első alkalom, amikor
az énekesnő megmutatja saját szövegét a
publikumnak.
Nagy Adri még évekkel ezelőtt robbant be a köztudatba
a Szinglik éjszakája című film
betétdalával, de azóta számos
televíziós műsorban és sorozatban is láthatták a szépséges énekesnőt a nézők. Egy évet kellett
várni arra, hogy a mindennapjait jelenleg anyukaként töltő
előadó új dallal repítse álmok
közé a közönséget.
– Maga a dalszöveg kicsit lassan készült el. Részben azért,
mert ez az első saját szövegem,
amit a nagyközönségnek is
megmutatok, így szerettem volna, hogy tökéletes legyen – mesélte Adri. – Másfelől kisgyerek
mellett kicsit nehezebb írni,
mondhatni, igazi kihívás volt.
Az Álomkép ezúttal arról az
időszakról szól, amikor az énekesnő–dalszerző még egyedül
volt, és kereste a helyét a nagyvilágban. Majd belépett az életébe az „Igazi”.
– Érdekes, ugyanis a szövegírás gondolata eddig is foglalkoztatott, de konkrét sorokat

sarok
Hosszú évekkel ezelőtt kötelezte el magát a
gyermekek megsegítése mellett Lánczi Zsuzsanna. A többszörös nagymama kezdetben önkéntesként tevékenykedett, később
a soproni gyermekotthonok szabadidőszervezője lett. Hisz abban, hogy nem véletlenül szánta neki a sors ezt a feladatot.

Nagy Adri
csak a kisfiam születése után
írtam le – vallotta be.
Adri legújabb felvétele egy
igazi szerelmes dal, fülbemászó refrénnel és gördülékeny

dallammal, ami hamar dúdolásra készteti az embert. A trackhez egy csodálatos hangulatú
videoklip is forgott Gráf Péter
rendezésében.

Zsuzsa lánya, az énekesnőként Marge művésznéven
ismertté vált „kis Zsuzsi” a
bécsi Waldorf-iskolában készített diplomamunkájához
azt a feladatot vállalta, hogy
éneket és táncot tanít állami gondozott gyerekeknek.
Ebben az időszakban ismerkedett meg Zsuzsa a gyermekotthonokban élő gyerekekkel, és vált szívügyévé
az önkéntes tevékenység.
Akkoriban mandalákat tervezett és festett, így kézenfekvő volt, hogy kézműves
foglalkozásokat tart – kezdetben a József Attila Gyermekotthon lakóinak, aztán
a Cseresznye sori gyermekotthonra is kiterjesztette önkéntes tevékenységét.
– Talán azért is tudok azonosulni a nevelőotthonban
élő gyermekekkel, mert 5
éves koromban meghalt az
apukám, 21 évesen pedig
az anyukámat is elveszítettem, aki szintén szülők
nélkül nőtt fel – mesélte a
gyermekek egyik fő támasza. – Korán váltam anyává. Biztos, hogy sok hibát

követtem el, de ez természetes. Ösztönös voltam
viszont, hiányoztak belőlem azok a negatív érzések
és félelmek, amelyekkel
esetleg akkor küzdöttem volna, ha később
leszek anya. Jó látni,
hogy a lányom kétszeres anyukaként
már sokkal tudatosabban neveli a gyermekeit, amiben talán az én
szemléletváltozásomnak is
szerepe van.
Kezdetben szintén önkéntes alapon kezdett el programokat szervezni Zsuzsa az
állami gondozott gyerekeknek. Ma már főállásban végzi ezt. 2012 óta az Árvácska
Alapítvány kuratóriumának elnökeként ugyancsak
azon fáradozik, hogy minél
jobb körülményeket biztosítson azoknak, akiknek
nem adatott meg mindaz,
ami a családban felnövőknek természetes. Négy évvel ezelőtt Zsuzsa párjával
vidékre költözött, és élvezik
a falusi létformát. Kettőjüknek összesen hét unokájuk

Lánczi Zsuzsanna
legnagyobb
unokájával, Alfonzzal
van, akikkel mindezt szívesen megosztják.
– Rugalmas nagymama vagyok, gyakran járok Budapestre a lányomhoz
– tette hozzá Zsuzsa. – Legnagyobb unokánk, a 6 éves
Alfonz nagyon szeret nálunk lenni, gyakran elhozzuk magunkkal. Mivel erre
most nincs lehetőség, szinte
minden nap telefonon mesélek neki. Csodálatos érzés volt megtapasztalni az
anyaságot, de a nagyszülő és az unoka között más
jellegű kötődés van. Ezekről nem lehet beszélni, csak
megtapasztalni – boldog
vagyok, hogy erre lehetőséget kaptam.

Elrepít a Margaret Island
„Valahol ez így volt szép” – szól a
Margaret Island új dala. Az emlékekről, elengedésről és továbblépésről is szóló felvétel fontos
emlékeket idéz fel a pár hete a
Balatonhoz visszavonult alkotócsapat számára.
Még épp a koronavírus-járvány kirobbanása előtt, januárban sikerült leforgatnia új
klipjét a Margaret Islandnek,
amely már a videomegosztókon is látható.
– Brighton az egyik kedvenc
városunkká vált az utóbbi időben – mesélte Lábas Viki a kinti

Margaret Island

élményekről. – Vannak már kedvenc kávézóink, éttermeink,
szórakozóhelyeink, sőt, még
egy gyilkos cukrászdát is felfedeztünk magunknak, amit csak
haladóknak mernénk jó szívvel
ajánlani.
– Igazán inspiráló a kinti közeg, ráadásul ott is vízközelben
tudunk alkotni, Fonyódhoz hasonlóan. Sok zenészt ismertünk
meg, barátságok köttettek, így
pláne alig várjuk, hogy vége legyen az önkéntes karanténnak,
és újra visszatérhessünk oda
– tette hozzá az énekesnő.

Otthonmaradásra buzdítanak
A koronavírus-járvány ideje alatt sorra jelentkeznek érzelemgazdag dalokkal a hazai és külföldi
formációk.
A Soulwave kétségtelenül nagy népszerűségnek örvend a
magyar könnyűzenében, hisz évről évre egyaránt hódítja
meg a hazai fesztiválszínpadokat és a rádiós toplistákat.
Sopronban is többször felléptek már a srácok.
A zenekar 2020-ban először jött ki új szerzeménnyel, amelynek őszintesége ismét érezteti a hallgatóval, hogy nincs
egyedül. Az Ami Nem Öl Meg a múltba kalauzolja a hallgatókat, sebeket feltépve ösztönöz az emlékezésre, ám a
küzdés és a továbblépés fontosságának üzenetét, tanulságát is magában hordozza. A videoklip félhomályba burkolózott, bensőséges hangulata érzékletesen domborítja ki
a dal mondanivalóját.

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

– Amikor ez a dal megszületett, még nem sejtettük, hogy
lesznek sorok, amelyek új értelmet nyernek ebben a helyzetben – nyilatkozták a tagok, és ezzel együtt otthonmaradásra is biztatják közönségüket.

A klipforgatást rendhagyó
módon mindössze pár nap felkészülés előzte meg. A zenekar
már Brightonban volt, amikor
kitalálták a tagok, hogy jó lenne még kint leforgatni egy klipet az új dalhoz.
A Valahol című újdonság is
kint született meg, a szöveg Törőcsik Kristóftól jött:
– Viszonylag ritkán tudok szöveget írni, de ebben az esetben
Viki dallama annyira elementáris és „beszédes” volt számomra, hogy nagyon hamar kigördült, szinte saját magát írta meg

›

a szöveg. A társas kapcsolataink
szövevényessége, bonyolultsága, a másik igazán mély megértése, a döntéseink súlya és az
időnkénti tanácstalanság is vis�szaköszön a dalban – jegyezte
meg Kristóf. Szavait kiegészítette Viki: – Számomra a dal
az elengedésről és arról a megnyugtató érzésről szól, amikor
egyedül maradsz hirtelen egy
kapcsolat után, mégis úgy érzed,
hogy minden rendben van, és
elég erős vagy ahhoz, hogy újra
teljességet és boldogságot érezz
magad körül.

RÖVIDEN

Ki az a bongor?
„Az én babám hallod…” kezd rá bongor, és kapják fel sokan a fejüket 2020 egyik legnagyobb durranására.
A rapID tehetségkutató Critics’ Choice kategóriájának
győztese nem akármilyen dallal robban be a köztudatba.
A romantikus ihletésű, szókimondó kiadványt pedig egy
vicces videóval teszi még izgalmasabbá Berta Csongor,
azaz bongor. A kisfilm az ideálként felkínált tökéletesség
kényszerét zseniálisan forgatja ki, miközben a szöveg arra
reflektál, hogy nincs tökéletes szerelem, de nem is kell.

Van remény!
Lesz még nyár címmel új Nomad dalt érkezett a rajongóknak. Jánosi Szabolcs az újdonságot a globális felmelegedésről, személyes felelősségünkről írta, de a reményekkel
teli szerzemény új értelmet nyert a koronavírus-veszélyhelyzet miatt. Egy csodálatos szám, ami sokaknak szállíthat komoly üzeneteket ezekben a rendkívüli időkben.
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