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Örökös zöld óvoda lesz?
A vendéglátóhelyek teraszai már az elmúlt héten megnyitottak, Sopronban is sokan kihasználták a jó időt, és kiültek egy italra vagy sütire. Orbán Viktor miniszterelnök bejelen-
tette: négymillió beoltott után további enyhítések várhatóak. Ezek a szolgáltatások azonban csak védettségi igazolvánnyal vehetőek igénybe. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Visszatérünk régi életünkhöz

Szőlőoltványok Jánostelepen

Vitorlások álma
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Sopron gazdag történelme sokakat érdekel – sorozatunkban a különböző városrészek 
kialakulásáról, elnevezéséről, érdekes históriáiról írunk. Ezúttal Jánostelep tit-
kai tárulnak fel. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

– Végre modern, nemzetközi színvonalú otthonra lelnek 
a vitorlások a Fertő-parti beruházás keretében – mondta 
dr. Schneider István Gábor, a Fertő Tavi Vitorlás Szövetség 
(FVSZ) társelnöke.

Megújulnak 
a templomok

3

Folytatódik a döntő
Folytatódik a hé-
ten a női kosár-
labdában a bajno-
ki finálé: szerdán 
és szombaton is 
összecsap a Sop-
ron Basket és a 
Szekszárd együt-
tese. Gáspár Dá-
vid csapata az el-
ső mérkőzésen 
fontos és maga-
biztos győzelmet 
aratott. 
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda pályázott a címre. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A magyar kormány támo-
gatásával 23 soproni és 
térségbeli templom újul 
meg a jövőben 389 mil-
lió forintból. – A Magyar 
Templomfelújítási Prog-
ramban megvalósuló 
beruházások Sopron és 
térsége turisztikai vonz-
erejét is növelik – je-
lentette be Barcza At-
tila, Sopron és térsége 
országgyűlési képvise-
lője. – Támogatáshoz 
jutnak a kisebb egyházi 
közösségek is.
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BERTHA 
ÁGNES

Kollektív 
bűnösség 
elve, né-

met anyanyelvűek ki-
telepítése – 1946. áp-
rilis. A kifejezések és 
a dátum fájó sebként 
ül a soproni és a város 
környéki falvak lakói-
nak szívében. A 75. év-
fordulóra már kevesen 
jönnek haza…

A 75 évvel ezelőtti esemé-
nyekre, a németek kitelepíté-
sére emlékeztek Bánfalván és 
Ágfalván – több településsel 
együtt – az elmúlt napokban. 
A vírushelyzet ugyan felülírta 
a megemlékezésekre vonatko-
zó terveket is, de a jubileumi 
alkalmakat csak halasztották, 
nem felejtették a szervezők és 
a „túlélők”.

– 1946 áprilisának elején 
– az 1941-es népszámlálási ada-
tok alapján – az ágfalvi jegyzői 
hivatal előtt kifüggesztették a 
kitelepítendő németek listá-
ját – mesélte Heinrichs Eszter, 
az Ágfalvi és Sopronbánfalvi 
Társult Evangélikus Egyház-
község lelkésze, aki idekerü-
lése óta, 13 éve kutatja a fal-
vak történetét is. – Felmentést 
kaptak, vagyis Magyarorszá-
gon maradhattak az állami fel-
adatokat ellátók, mint a bányá-
szok, postások és vasutasok. 
Sokan lobbiztak a listán sze-
replők maradásáért, többek 
között a lelkészek, de hiába. 
Személyenként 50 kilogram-
mos csomaggal indultak Nyu-
gat-Németország felé az ág-
falvi és bánfalvi kitelepítettek 
a zsúfolt marhavagonokban, 

amelyek két menetben, 1946. 
április 14-én és 17-én in-
dultak el.

A hivatalos adatok szerint 
1537 ágfalvi és 2200 bánfalvi, 
evangélikus vallású, német aj-
kú lakost telepítettek az akko-
ri NSZK-ba: bűnük a második 
világháború tragédiái során 
született kifejezés, a kollektív 
bűnösség elve volt. Vagyis any-
nyi, hogy németnek vallották 
magukat…

A hosszú Fő utca kiürült, 
a házakba, köztük az evan-
gélikus egyházközség szá-
mos hatalmas ingatlanába a 
Rábaközből érkeztek telepe-
sek, míg a „hegy” – a falu fel-
jebb fekvő része, négy kicsi 
utcával – német maradt, itt 
többnyire bányászok, iparo-
sok éltek. Az egykor virágzó 
evangélikus egyházközség tö-
redékére csökkent. – Az 1100 
fő befogadására épült templo-
munkat nem tölti meg az alig 

háromszáz fős jelenlegi gyüle-
kezetünk – mutatott rá Hein-
richs Eszter. – Amikor ideke-
rültem, még sokan éltek azok 
közül, akik gyermekként átél-
ték a kitelepítést, itt marad-
hattak, vagy épp a szüleikkel 
német földre kerültek, de ha 
tehették, hazalátogattak. Mi-
vel az egykori házaikat nem 
kereshették fel, a látogatások 
középpontja a templom lett. 
Számos megrendítő találko-
zást éltem meg.

Három éve egy 60-as úr lá-
togatott a faluba, a családja 
nyomait kereste. A templom-
ban kifeszített molinó előtt 
sírva fakadt: az édesapját is-
merte fel… Egy 80 éves bácsi 
Kanadából jött haza, utoljára, 

ő már németül is alig beszélt, 
de szülőfaluját nem felejtet-
te… Pár éve érkezett egy szin-
tén 80-as néni, pár napig szo-
bát is vett ki valahol, mint 
mondta, halála előtt még egy-
szer hazajött. Rózsaszín ruhá-
ban rótta a falut, és emlékezett 
talán lányságára, szerelemre… 
Volt olyan idős kitelepített, aki 
annyira haragudott Magyar-
országra, hogy soha nem volt 
hajlandó visszajönni. Utolsó 
kívánsága mégis az volt, hogy 
Ágfalván temessék el… 

– A 70 éves évfordulóra 
még két busszal jöttek az egy-
kori ágfalviak Németország-
ból – zárta Heinrichs Eszter. 
– Attól félek, a 75.-re már jóval 
kevesebben érkeznek…

A kitelepítésre  emlékeznek Bánfalván és Ágfalván

Kettészakadt életek

MEGEMLÉKEZÉSEK:  Áprilisról szeptemberre halasztották a két 
településen a megemlékezéseket: a tervek szerint 19-én Ágfalvá-
ra érkezik Soltész Miklós államtitkár és dr. Fabiny Tamás püspök, 
Bánfalván pedig 18-án tartják a jubileumi rendezvényt.

Bánfalva az 1940-es években, még a kitelepítés előtt. FOTÓ: SOPRONI EVANGÉLIKUS GYŰJTEMÉNY 

KÖVES ANDREA 

Közeledik má-
jus 4., Szent Flóri-
án, a tűzoltók védő-
szentjének ünnepe. 
A katasztrófavédelem 
munkatársai számára 
Flórián testesíti meg 
az önfeláldozást és a 
bátorságot.

A tűzoltók napján kiemelt fi-
gyelem fordul a szép segítő 
hivatás művelői felé. Közé-
jük tartozik egy a Soproni Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltsé-
gen dolgozó tűzoltó házaspár 
is, akik éppen hivatásuknak 
köszönhetik szerelmüket: 
– Már akkor felfigyeltem Ro-
bira, amikor gyakorlatra jöt-
tem a katasztrófavédelemre 
hat évvel ezelőtt, de akkor ő 
még csak vissza sem köszönt 
nekem – mesélte nevetve Hor-
váth Dóra. – Mikor ténylege-
sen elkezdtem itt dolgozni, 
akkor ismerkedtünk meg, az-
tán elég gyorsan ránk talált 

a szerelem, két éve pedig a 
boldogító igent is kimondtuk 
egymásnak.

A férj, Rozsonits Róbert tíz 
éve dolgozik tűzoltóként, a hi-
vatás már gimnazista korában 
megtetszett neki, így ennek 
megfelelő szakirányú egye-
temre jelentkezett. Számos 
tűzesethez, balesethez riasz-
tották: – Mindenki arra kíván-
csi, hogy egy-egy súlyosabb 

balesetnél miként lehet a 
pszichés terheket elviselni, a 
helyén kezelni – mondta Ro-
zsonits Róbert. – Mindjárt az 
első nehezebb bevetésem az 
Ágfalvi úton egy halálos bal-
esetnél volt, már akkor kide-
rült: higgadtan tudom tenni 
a dolgom ilyen körülmények 
között is. Ha kimegyünk egy-
egy riasztáshoz, ott min-
dig van feladatunk, arra kell 

koncentrálnunk, hogy ezt 
szakszerűen és minél gyor-
sabban elvégezzük.

Dóri a hatósági osztályon 
dolgozik, így nem a tűzol-
tásban vesz részt, hanem a 
megelőzés a szakterülete. Az 
egyetemista évei alatt fedezte 
fel, hogy milyen érdekes a tűz-
védelem területe. 

Beosztásuknál fogva érté-
kelik azokat a napokat, ami-
kor mindketten szabadok: 
ilyenkor nagyokat kirándul-
nak, utaznak, fallabdáznak, 
barátaikkal találkoznak, je-
lenleg pedig vágyott közös 
házukat építik, tervezik a 
babavállalást.

A házaspár tíz év múlva 
is a tűzoltóságon képzeli el 
az életét: Robi számára a leg-
szebb a hivatásában, hogy 
másokon segíthet, Dórit pe-
dig vonzza a megelőzési tevé-
kenységben rejlő változatos-
ság. Mindkettőjük számára 
kiemelten fontos, hogy a Sop-
roni Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltségen remek, egy-
mást támogató közösségben 
dolgozhatnak.

Szerelem a tűzoltóságon

Horváth Dóra és Rozsonits Róbert a soproni tűzoltóságon is-
merkedett meg, két éve össze is házasodtak. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

PLUZSIK TAMÁS

Új névvel és régi-új igazgatóval folytatódik a 
munka a soproni Geodéziai és Geofizikai Kuta-
tóintézetben. A központ neve áprilistól Eötvös 
 Loránd Kutatási Hálózat Földfizikai és Űrtudomá-
nyi Kutatóintézet. 

Az Eötvös Loránd Kutatási 
Hálózat Földfizikai és Űrtudo-
mányi Kutatóintézet jogelőd-
jét, pontosabban jogelődjeit, 
hisz az utóbbi évtizedekben 
több névváltozáson is átesett 
az intézmény, Tárczy-Hor-
noch Antal akadémikus ala-
pította. Kezdetben még nem 
kutatóintézet, hanem két kü-
lönálló laboratórium volt: a 
geodéták az egyetem Geodé-
ziai és Bányaméréstani Tan-
székén, a geofizikusok pedig 
a Szent György utcában tevé-
kenykedtek, majd később egy 
intézmény keretében létrejött 
az MTA Geodéziai és Geofizi-
kai Kutatóintézet. 1973-ban 
adták át a Csatkai utcai épü-
letet, amely ma is otthont ad a 
tudományos munkának.

– Annak idején fiatal, pá-
lyakezdő geofizikusként ak-
kor kerültem az intézetbe, 
amikor a „nagy öregek” még 
szinte mindnyájan itt dolgoz-
tak. Ádám Antal, Verő József, 
Bencze Pál, Szádeczky-Kar-
doss Gyula, Orbán Aladár, és 
még sorolhatnám a neveket, 
akikről ma intézetünkben ku-
tatószobák vannak elnevezve. 
Szerencsénkre még jó néhá-
nyuk közöttünk vannak, szá-
míthatunk tanácsaikra, szak-
mai tekintélyükre – kezdte 

dr. Wesztergom Viktor. Az 
okleveles geofizikus, szak-
közgazdász, a földtudomány 
kandidátusa, habilitált dok-
tor, egyetemi magántanár, a 
kutatóintézet április első nap-
ján kinevezett régi-új igazgató-
ja ugyanis 2012 és 2019 között 
már vezette az intézményt, 
amely akkor még a Csillagá-
szati és Földtudományi Kuta-
tóközponthoz tartozott.

– Lényegében a kutató-
központból való kiválásunk-
kal visszakaptuk az önállósá-
gunkat, és most itt a feladat, 
hogy ezzel éljünk is – folytatta 
dr. Wesztergom Viktor. – A jö-
vőben szeretnénk a kutatási 
tematikánkat megreformál-
ni, olyan kurrens dolgokkal 
foglalkozni, amelyek a fiatal 
tudományos kutatók számá-
ra is vonzerőt jelentenek. 

A soproni intézményhez 
tartozik a budapesti szeizmo-
lógiai obszervatórium az or-
szág több pontján lévő online 
állomásaival együtt, valamint 
az alomhegyi, a bánfalvi és a 
fertőbozi obszervatórium, így 
összességében mintegy ötve-
nen dolgoznak a Tárczy-Hor-
noch professzor által annak 
idején megálmodott, mára az 
űrtudományokkal is kiegé-
szült kutatóintézetben.

Önállóvá vált  
a kutatóintézet 

Dr. Wesztergom Viktor április óta az Eötvös Loránd Kutatási 
Hálózat Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet igazgatója.

Befejeződött az Ötvös utcában az egyik műemlék társasház fel-
újítása. Az épületet Horváth Imre városplébános áldotta meg 
az elmúlt kedden. – Az ingatlan első írásos említése 1727-ből 
való, itt egykor ötvösök laktak, az utca is innen kapta a nevét 
– közölte Pálfalvi Róbert, a felújítást végző vállalkozás ügyve-
zetője. Kiemelte: az épületet 2017-ben vásárolták meg, és már 
akkor eldöntötték, hogy eredeti formájában szeretnék helyre-
állítani. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MEGÚJULT A MŰEMLÉK HÁZ
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Izgalmas, kalandos uta-
zás a leghűségesebb vá-
ros történelmében, ezt 
kínálja Taschner Tamás 
idegenvezető legújabb 
könyve: a Történetek 
Sopron város múltjá-
ból című kötet má-
sodik része.

Ki hitte volna, hogy Jumur-
dzsák is járt Sopronban? Va-
jon a híres cseh rajzf ilm-
sorozatna k , a Ru mcájsz 
kalandjainak van soproni vo-
natkozása? Mit neveztek sop-
roni Sárkány-rendnek? Miért 
is akartak Sopron és Bécs kö-
zött hajózható csatornát léte-
síteni az 1700-as évek végén 
– 1800-as évek elején? Ilyen és 
ezekhez hasonló érdekessé-
geket, igaz és misztikus tör-
téneteket is az olvasók elé tár 
az új kötet.

– Szenvedélyem, hogy 
amint járok-kelek a város-
ban, találjak egy-egy különle-
gességet, amelynek utánajár-
hatok, kicsit nyomozhatok, 
kereshetem az összefüggé-
seket – mesélte Taschner Ta-
más. – Évekkel ezelőtt kezd-
tem az ezek alapján született 
kis történeteket megosztani 
a weboldalamon. Olvasóim 
biztatására fűztem ezeket 
egy kötetbe 2014-ben, így szü-
letett a sorozat első darabja, 

amelyet a feleségem szer-
kesztett. Azóta újabb és újabb 
történetekre, érdekességekre 
bukkantam, amelyekről úgy 
gondoltam: érdemes ismét 
közkinccsé tenni.

Taschner Tamásról köz-
tudott, hogy különleges, iz-
galmas tematikus sétákat 
szervez Sopron és a Fertő-
táj sokarcúságát bemutatva. 
A kelták nyomába ered, ba-
rangol az egykori Scarban-
tia területén, kalauzol a ma-
gyar Liszt városban vagy 
éppen a poncichterek világá-
ban. Ezek a séták nemcsak az 
idelátogató turisták számára 
izgalmasak, hanem a váro-
suk története iránt érdeklődő 
soproniaknak is. A napokban 
megjelent kötetet a szerzőtől 
lehet megrendelni, illetve a 
Cédrus Könyvkereskedésben 
is fellelhető a kiadvány.

Történetek Sopron 
város múltjából

MUNKATÁRSUNKTÓL

Sopron gazdag törté-
nelme sokakat érde-
kel – sorozatunkban a 
különböző városrészek 
kialakulásáról, elneve-
zéséről, érdekes his-
tóriáiról írunk. Ezúttal 
Jánostelep titkai tá-
rulnak fel.

A Pozsonyi úttól nyugatra te-
rül el Jánostelep. Története, 
kialakulása a XIX. század vé-
gén a szőlőket pusztító filoxé-
rával van összefüggésben. Az 
Amerikából származó szőlő-
gyökértetű francia kikötőkből 
terjedt szét egész Európában, 
hogy alapjaiban megváltoz-
tassa földrészünk borásza-
ti térképét. A soproni gazdák 
először nem akarták elhinni, 
hogy ez a parányi tetű ekkora 
bajt hozhat rájuk.

A filoxéra ellen folytatott 
harc jeles soproni képviselője 
a pozsonyi származású  Vetter 
Pál volt, aki ebben az időben 
vezette a város által létreho-
zott szőlőoltvány-iskolát. Vet-
ter általános közutálatnak 
örvendett Sopronban, mert 
a borosgazdák szentül hit-
ték, hogy ő hurcolta be a filo-
xérát, és az sem tetszett ne-
kik, hogy gyakran a látszólag 
egészséges tőkéket is kivágat-
ta és felgyújtotta. A soproniak 

„Laushans”-nak („tetves Jan-
csi”) csúfolták. Amikor kocsi-
ján a szőlőkbe hajtott, rend-
őr ült mellette, aki védte testi 
épségét. 

Vetter azonban nagyon ko-
moly munkát végzett. Az ál-
tala létrehozott és vezetett 
János-telepen kezdték meg 
az amerikai alanyra oltott 
vesszők szaporítását, majd 
árusítását, ami a filoxéra el-
leni védekezés egyetlen meg-
oldása volt. Az iskolából szin-
te minden magyar borvidékre 
kerültek oltványok. Amerikai 
alanyon 27-féle európai fajtát 

oltottak be, többnyire fehér 
szőlőket, de találkozhattunk 
a „kék frankossal” is. Többek 
között tanfolyamok szerve-
zésével próbálták a borosgaz-
dákat a védekezésre tanítani. 
A telep fontos bevételi forrá-
sát képezte az amerikai ala-
nyú vesszők eladása. Nem-
csak Magyarország számított 
piacnak, hanem Horvátország 
és Ausztria is. A „magyar hon-
polgárok”, amennyiben ha-
tósági bizonyítvánnyal iga-
zolták, hogy saját földjeikre 
ültetik ki a venyigét, akkor 
tíz százalék kedvezményben 

részesültek, a soproniak pe-
dig még nagyobb kedvez-
ménnyel jutottak a nemesí-
tett szőlővesszőkhöz. A telep 
működését a XX. század ele-
jén szüntette be. A világhábo-
rú után a Soproni Állami Gaz-
daság egyik üzemegysége volt 
János-major. Az ezredforduló 
környékén aztán megszűnt 
a területen a mezőgazdasági 
tevékenység, és lakótelkeket 
alakítottak ki. 

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

Emlékek útján  – Az ezredforduló környékén népesedett be a városrész 

Szőlőoltványok Jánostelepen

Az ezredforduló környékén szűnt meg a mezőgazdasági tevékenység Jánostelepen, ekkor kezd-
ték a lakótelkeket kialakítani. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A magyar kormány támogatásával huszonhárom 
soproni és térségbeli templom újul meg a jövő-
ben 389 millió forintból. 

– A magyar kormány elköte-
lezett a közös, nemzeti, épí-
tett örökségünk megőrzése, 
valamint a turisztikai szem-
pontból is fontos egyházi be-
ruházások mellett – kezdte 
Barcza Attila, Sopron és tér-
sége országgyűlési képvise-
lője. – A program keretében 
támogatáshoz jutnak a ki-
sebb egyházi közösségek is, 
így nagy mértékben segít-
jük mindennapi működésü-
ket. Magyarország Kormá-
nya nem hagyja lepusztulni 

épített örökségünket, templo-
mainkat. Jó példa erre a Szent 
Mihály-templom megújítása. 
A gótika soproni csodája kí-
vül-belül megszépült. Szá-
munkra a keresztény kultúra 
megőrzése kiemelt fontosság-
gal bír. Napjainkban különö-
sen a vírushelyzet miatt fon-
tos az egyházak embereket 
segítő, lelkeket támogató te-
vékenysége. Robert Schu-
man szavai ma is mérvadóak 
a közös jövőnk szempontjából: 
„Európa vagy keresztény lesz, 

vagy nem lesz.”. Hisszük, hogy 
az az ország, amely templo-
mokat újít fel, jelzi, hogy bízik 
a jövőjében.

– A Soproni Szent Imre 
Plébániához tartozó, az Iste-
ni Megváltóról Nevezett Nő-
vérek Jézus Szíve temploma 
14 millió forintos támogatás-
ban részesül, amelyből a szí-
nes üvegablakok restaurálá-
sát, valamint a hőszigetelést is 
biztosító védőüvegezést sze-
retnénk megvalósítani – tette 
hozzá Németh István, a temp-
lom plébánosa. – Régi álmunk 
válik valóra, mert annyira 
rossz állapotban vannak az 
ablakok, hogy helyenként be-
fúj a szél, bejön a csapadék. 

Öröm hallani, hogy a sopro-
ni „szürkék” temploma mel-
lett még számos egyházi 
épület megújul, megszépül 
városunkban és környékén. 

A Magyar Templomfelújí-
tás Program keretében össze-
sen 389 millió forintból újul-
nak meg a soproni és a város 
környéki templomok. 

Barcza Attila:  A keresztény kultúra megőrzése kiemelt fontosságú

Megújulnak a templomok

TEMPLOMFELÚJÍTÁSOK SOPRONBAN:  
• Soproni Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Jézus Szíve temp-
loma (felvételünkön) • Mária Magdolna-templom (Sopronbánfal-
va) • balfi Szent Farkas-templom • Szent Domonkos rend templo-
ma • soproni református templom • soproni evangélikus templom

A Jézus Szíve-templom 14 millió forint támogatást kap, restaurálják például az üvegablakokat is.

Megáldották  
a Szent György-
templom 
homlokzatát
Ünnepi szentmisével em-
lékeztek meg Szent György 
vértanúról a nevét vise-
lő templomban szomba-
ton. Világszerte április 
23-án ünneplik Szent Györ-
gyöt, a magyar egyházban 
azonban – Szent Adal-
bert ünnepe miatt – ápri-
lis 24-én idézik fel vallási 
jelentőségét.

Az ünnepi szentmi-
se főcelebránsa Horváth 
Imre prépost–városplé-
bános volt. A szertartás 
után a felújított templom 
homlokzatát is megál-
dották. A misén részt vett 
dr. Farkas Ciprián, Sopron 
polgármestere is.

OTDK Sopronban
Megkezdődött az Országos 
Tudományos Diákköri Kon-
ferencia (OTDK) Közgazda-
ságtudományi Szekció-
ja a Soproni Egyetemen. 
A Föld napján vette kez-
detét a hazai felsőoktatás 
idei legnagyobb hallgatói 
tudományos seregszemlé-
je, amelyet idén az egye-
tem Lámfalussy Sándor 
közgazdaságtudományi 
kara rendez. A Covid-hely-
zet miatt online formában 
tartják meg a csaknem 600 
hallgató és számos érdek-
lődő részvételével zajló, 
nagyszabású rendezvényt.

RÖVIDEN
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A vendéglátóhelyek te-
raszai már az elmúlt 
héten megnyitottak. 
Orbán Viktor miniszter-
elnök bejelentette: 
négymillió beoltott 
után további enyhíté-
sek várhatóak. 

Városunkban is megteltek a 
vendéglátóhelyek teraszai az 
elmúlt hétvégén. A soproniak 
kihasználták a jó időt és azt, 
hogy a szabadban lévő asz-
talokhoz már le lehetett ül-
ni. A kijárási tilalom 11 órára 
tolódott, és fél 10-ig lehetnek 
nyitva a vendéglátóhelyek. Az 
élet újraindítása során lépés-
ről lépésre halad az ország, de 
a védőoltások felvétele mel-
lett nem feledkezhetünk meg 
a járványügyi előírások ma-
radéktalan betartásáról sem. 
Abban az esetben, ha nem 
vigyázunk, elszabadulhat a 
járvány.

– A hét közepén négymillió 
beoltottnál megnyitjuk a szol-
gáltatások széles körét azok 
számára, akiknek van védett-
ségi igazolványuk – mondta 
Orbán Viktor miniszterelnök 
az elmúlt pénteken a Kossuth 
Rádióban. – Látogathatóak 

lesznek a színházak, a tánc- 
és zeneművészeti események, 
a cirkuszok, a mozik, az edző- 
és fitnesztermek, az uszodák, 
a közfürdők, a jégpályák, az 
állatkertek, a vadasparkok, a 
kalandparkok, a játszóházak, 
a múzeumok és a könyvtárak. 
Ezeken felül a hotelek és az ét-
termek belső része is elérhe-
tővé válik oltási igazovánnyal. 
A miniszterelnök szerint a 
felnőtt lakosság több mint fe-
le védett már, de még mindig 

nincsenek elegen beoltva. 
Aláhúzta: ha rendelkezésre 
áll majd több vakcina, akkor 
a világban élő magyarok lesz-
nek a soron következőek.

Orbán Viktor hazánk és az 
Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) közötti kapcsolatokról 
tárgyalt a világszervezet elnö-
kével, Hans Klugéval. – A nyi-
tást nem a WHO véleményé-
től tettük függővé, hanem 
egy saját terv szerint hala-
dunk, ugyanakkor a szervezet 

szerint Magyarország példa-
értékűen kezelte a járványt 
– tette hozzá.

A Magyar Közlönyben 
megjelent kormányrende-
let szerint a közterületeken, 
a tömegközlekedési eszkö-
zökön, boltokban – azokon 
a helyeken, ahol nem csak 
beoltott vagy a fertőzésen 
átesett személyek tartóz-
kodhatnak – továbbra is kö-
telező a maszkhasználat, ke-
rülendő a csoportosulás és a 

gyülekezés. Ez a még be nem 
oltott állampolgárok védelmét 
szolgálja. A védetteknek és a 
felügyeletük alatt álló kisko-
rúaknak nem kell maszkot vi-
selniük a sport- és kulturális 
rendezvényeken. A védettségi 

igazolvánnyal rendelkezők 
számára a kijárási tilalom éj-
félkor kezdődik, és este 11 órá-
ig vásárolhatnak. 

A jogszabály a négymillio-
modik oltás (első dózis) beadá-
sát követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor:  Négymillió beoltott után további enyhítések jönnek

Visszatérünk régi életünkhöz

TÖMEGES OLTÁS: 
Sopronban is elkezdődött a regisztráltak tömeges oltása. Hétfőn, 
kedden, szerdán a Soproni Gyógyközpont Várisi úti oltópontján 
kaphatták meg a Sinofarm vakcinát azok, akik regisztráltak az ol-
tásra, és online foglaltak időpontot.

Sopronban is megteltek a vendéglátóhelyek teraszai az elmúlt hétvégén, sokan kihasználták a jó időt, nagy volt a fagyizók, éttermek, cukrászdák forgalma.

Játékunkban egy neves épületről vagy közté-
ri alkotásról mutatunk be részletet, olvasóink-
nak pedig az a feladatuk, hogy a részletből fel-
ismerjék az egészet, és megírják nekünk, melyik 
alkotást rejtettük el. Azok között, akik a helyes 
megfejtést május 5-ig beküldik a Soproni Téma, 
9400 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sop-
ronitema címre, ajándékot sorsolunk ki.

Április 14-i rejtvényünk megfejtése: 
Szentháromság-szobor, a helyes megfej-
tőnk: Csontosné Katalin.

Szentháromság-szobor
A soproni Szentháromság-szobor egyik érde-
kessége a fogadalmi szobrot adományozó há-
zaspárnak, késmárki gróf Thököly Katalinnak 
(1655–1701) és férjének, gróf Löwenburg János 

Jakabnak (1655–1732) térdeplő alakja között lé-
vő latin szöveg, mely egy kronogramma: VNI 
TRINOQVE DEO PATRI FILIO SPIRITVI SANCTO 
EX VOTO POSVIMVS SOPRONII, azaz magyarul: 
Mi soproniak fogadalomból állítottuk a Szent-
háromság egy Isten: Atya, Fiú, Szentléleknek. 
De mi is az a kronogramma? Egy olyan, jellem-
zően latin nyelven megfogalmazott mondat, il-
letve felirat, amelyben a római számként azo-
nosítható betűket számokként összeadva egy 
olyan végösszeget kapunk, ami összefüggésbe 
hozható azzal az emlékművel, melyen az adott 
mondat szerepel. Ha a pirossal jelölt betűket ró-
mai számként összeadjuk, akkor 1701-et kapunk 
végeredményként, amikor is a szobrot felavat-
ták. Sajnos ezt az egyik adományozó, késmár-
ki gróf Thököly Katalin már nem élhetette meg, 
mert ennek az évnek az elején meghalt, vélhető-
leg éppen annak a pestisjárványnak a lecsengé-
sében, melynek létét maga a szoboregyüttes is 
köszönheti. A házaspár annak emlékére emeltet-
te a magyarországi barokk szobrászat egyik leg-
jelentősebb emlékét, hogy túlélték a 17. század 
utolsó éveiben dúló pestisjárványt. 
Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

HOL JÁRUNK?  – rejtvény

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Szelektíven gyűjtik a 
hulladékot, az évsza-
koknak megfelelően 
tematikus heteket tar-
tanak, fát és virágot 
ültetnek, rendszere-
sen túráznak – így mű-
ködik egy zöld óvoda. 
A Soproni Egyetem gya-
korlóintézménye, a Le-
winszky Anna Gyakor-
ló Óvoda az örökös zöld 
címre pályázik.
Az elmúlt tíz évben három-
szor is elnyerte a zöld óvoda 
címet a Soproni Egyetem gya-
korlóintézménye, a Lewinsz-
ky Anna Gyakorló Óvoda. Elő-
ször 2011-ben kapta meg ezt a 
besorolást, amelyet további 
kettő követett. 2021-ben pe-
dig eljött az idő, hogy pályáz-
zon az örökös zöld óvoda titu-
lusra. A pályázat egyik fontos 
kitétele, hogy kilenc éven ke-
resztül ebben a formában tör-
ténjen a gyermekek nevelése. 
A pályázat beadásáról lapunk-
ban korábban már beszá-
moltunk (Zöld egyetem, zöld 
óvoda, Soproni Téma, 2021. 
április 21.).

–  Nálunk már a mindenna-
pok szerves része lett a fenn-
tarthatóságra nevelés, tagin-
tézményünk, az Aranykapu 
Gyakorló Óvoda is már két-
szeres zöld óvoda  – mondta 
nem kis büszkeséggel Kozák 

Tamásné Tünde, az intéz-
mény vezetője. – A kezdetek-
től fogva szelektíven gyűjtjük 
a hulladékot, ebbe sokszor a 
családokat is bevonjuk. Az év-
szakoknak megfelelően tema-
tikus heteket tartunk. Most a 
fő téma a tavasz, így közösen 
rendezzük el az udvaron ki-
alakított ágyásokat, ahova vi-
rágokat ültetünk. Az óvodai 
kirándulások mellett rend-
szeresen járunk ki az egye-
tem botanikus kertjébe és a 
Soproni Parkerdőbe. A séták 
során szakemberek vezetik 
körbe a gyerekeket. Az egy 
évtizede elültetett meggy- 
és cseresznyefákról pedig 
már rendszeresen szürete-
lünk. Alapítónkra, Anna né-
nire emlékezve rendszeresen 

almanapot tartunk. Fontos, 
intézményünknek környezeti 
fenntarthatósági megbízott-
ja van, aki összefogja az óvo-
dán belüli programokat. Az 
óvónőink folyamatos képzé-
sekben vesznek részt. Mind-
annyian elhivatottak a kör-
nyezetvédő nevelésben, így 
óvodásaink már kisgyermek-
korban elsajátítják ezt a fajta 
gondolkodást.

Az óvodavezető kiemelte, 
mivel a Benedek-karon tanu-
ló leendő óvodapedagógusok 
náluk töltik a szakmai gyakor-
latot, fontos számukra, hogy a 
zöld szemléletet a hallgatók-
nak is átadják. Így ők mind-
ezt magukkal viszik a leen-
dő munkahelyükre, oda, ahol 
óvónők lesznek majd.

Örökös zöld óvoda lesz?

A Föld napja alkalmából palántákat is ültettek a Lewinszky An-
na Gyakorló Óvodába járó kisgyermekek. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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Új szakrendelések a poszt-Covid-szindróma miatt
A koronavíruson átesetteknél az akut tüne-
tek elmúltával elhúzódó panaszok jelent-
kezhetnek. Ha a tünetek más diagnózissal 
nem magyarázhatók, és több mint 3 hóna-
pon keresztül fennállnak, akkor felmerül 
a poszt-Covid-szindróma. A kiegészítő ke-

zelésekkel enyhíthetőek a panaszok. Ép-
pen ezért egyes szakrendelések idején be-
lül poszt-Covid-rendelést alakítottak ki a 
Soproni Gyógyközpontban – írja honlapján 
a kórház. Ezekre a háziorvos utalhatja be a 
betegeket, attól függően, hogy milyen tí-

pusúak a panaszaik. Kardiológiai, pulmo-
nológia, neurológiai, pszichiátriai szakren-
delések indultak, amelyeken a szükséges 
vizsgálatokat elvégzik, kezelési javaslato-
kat adnak. További részletek a sopronkor-
haz.hu honlapon találhatók.

„A járvány nemcsak az 
egészségünket vette célba, 
de konokul rombolta az 
emberi kapcsolatainkat, a 
pszichénket, a biztonság-
érzetünket. Gondolhatnák, 
hogy a most ballagók csu-
pán ebből köthetnek majd 
batyujukba útravalót. De 
az idei végzősök ennél jó-
val értékesebb »csomag-
gal« búcsúzhatnak.”

JEGYZET

Virtuális ballagás
KÖVES ANDREA   
újságíró

Közeledik a ballagás. Felvillan egy jelenet a 
messzi múltból: matrózblúzban átlépünk a ba-
rátnőmmel a Széchenyi István Gimnázium nyi-
korgó, erezett, öles kapuján. Kiérünk a macs-
kaköves utcára, és elemi erővel kapaszkodunk 
egymásba. Akkor és ott kiszakadva térből, idő-

ből megélhettük a bú-
csúzás pillanatait… 
Újra hallom, ahogy 
zeng a „Gaudeamus 
igitur” a folyosókon, 
osztálytermekben, és 
érzem a mindent be-
töltő orgonaillatot. 
Látom, ahogy vonu-
lunk, miközben fel-
fedezzük tanáraink 
szemében a megható-
dottságot, és azt a faj-
ta cinkosságot, ami a 
szerenád éjszakáin 
alakult ki közöttünk, 

amikor életünkben először jófajta borral koc-
cintottak velünk, jelezve: már a felnőttek közé 
sorolnak minket, végzősöket. Tudtuk, hogy két 
nap múlva életünk addigi legnagyobb megmé-
rettetése előtt állunk, de a ballagás során a szo-
rongást elengedtük. Csak a búcsúzásnak éltünk, 
annak a búcsúzásnak, amely három évtizeddel 
később is éles képként jelenik meg bennünk, és 
amit minden osztálytalálkozón felelevenítünk.

Közeledik a lányom ballagása. Vajon neki 
mi fog felvillanni a búcsúzás napjáról? Arról 
a napról, amire sok-sok éve készült? Nem az, 
amire annyira vágyott, hogy május elsején dél-
előtt ő is átlépi azt a nyikorgó, erezett, öles ka-
put édesanyjához hasonlóan a Széchenyiben, 
fennhangon énekli az orgonaillatban a „Gau-
deamus igiturt”, miközben társait karolva bú-
csúzik az alma matertől. Ehelyett egy szürreális 
jelenetet idéznek majd fel az osztálytalálkozó-
kon: reggel felkelnek, és ahogy az elmúlt hóna-
pokban minden nap, bekapcsolják a gépet, és 
álmos szemekkel várják a virtuális ballagást. 
Abban biztos vagyok, hogy tanáraik majd meg-
lepik őket, mert a széchenyis tanárok nem hagy-
ják cserben a diákokat, és az is biztos, hogy ez 
amolyan könnyezős–megható búcsú lesz. Még-
is egészen más, lezáratlan, hiányérzetekkel te-
li. Pontosan olyan, mint amilyen volt az elmúlt 
egy évünk. A járvány nemcsak az egészségün-
ket vette célba, de konokul rombolta az emberi 
kapcsolatainkat, a pszichénket, a biztonságér-
zetünket. Gondolhatnák, hogy a most ballagók 
csupán ebből köthetnek majd batyujukba útra-
valót. De az idei végzősök ennél jóval értékesebb 
„csomaggal” búcsúzhatnak.

Megtanulták az elmúlt hónapokban, hogy a 
rugalmasság minden téren, de főleg lelki szem-
pontból, milyen nagy kincs. Tartalmas leckét 
kaptak az önállóságból, a felelősségvállalás-
ból. Megízlelték az elengedni tudás képességét, 
ami bizonyos esetekben nagyon fontos erőfor-
rás. A legfontosabb pedig: érezhették, hogy bár-
mi is történjen, nincsenek egyedül. Hétfőn pedig 
egy ország biztatja gondolatban a vírushelyzet 
második érettségiző évfolyamát: „Higgyétek el, 
minden rendben lesz! Bízzatok magatokban, 
mert mi feltétel nélkül bízunk bennetek!”.

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni embe-
rek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat a jövőben is tartjuk, 
sőt szélesíteni kívánjuk újabb és újabb olvasóink megismer-
tetésével. Ezért olyan embereket keresünk, akik szűkebb–tá-
gabb környezetükben valamiért kiérdemelték a körülöttük élők 
szeretetét, tiszteletét. Lehet ő egy nagymama, másokon segí-
tő ezermester vagy tanácsadó, egy közösség szervezője vagy 
aktív tagja. Szóval bárki, akire felnéznek olvasóink! Ha ismer-
nek ilyen embert a környezetükben, írják meg nekünk, hogy ki 
ő, hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának róla örömmel a 
 Soproni Témában! Leveleiket a  szerkesztoseg@sopronite-
ma.hu e-mail-címre várjuk!

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK

KÖVES ANDREA

Folyamatosan zajlik a koronavírus elleni védőol-
tások beadása a Soproni Gyógyközpontban és a 
soproni háziorvosi rendelőkben. A vakcinát köz-
ismert soproni kötődésű polgárok is megkapták 
– őket kérdeztük tapasztalataikról. 

Kósa István, a Sopron Vá-
rosi Szabadidősport Szö-
vetség vezetője a feleségével 
együtt, mihelyt lehetett, kér-
te az oltást. – Az elsők között 
regisztráltunk, és nemcsak 
amiatt, hogy saját magunk-
ra, hanem az egész családra, 
az unokáinkra, a gyerekeink-
re vigyázzunk. Nagyon vágy-
tunk a nyugodt találkozá-
sokra, hiszen feleségemmel 
együtt mi egy évig szigorú-
an betartottuk a pandémiás 
előírásokat. A karácsony és 
húsvét a gyerekek nélkül na-
gyon-nagyon szomorú. Mel-
lékhatást mi nem tapasztal-
tunk egyik vakcinánál sem. 
Számomra a természetjárás 
életforma, nagyon szeret-
ném, ha újra indulhatnának 

a szabadidős programjaink és 
a kispályás foci. A környeze-
temben mindenkit az oltásra 
biztatok. Őszintén szólva én 
azt sem bánnám, ha kötele-
zővé tennék.

Egészségügyi dolgozó-
ként dr. Szepesi Csenge vi-
lág- és Európa-bajnok kara-
teversenyző, fogorvos az első 
körben kapta meg az oltáso-
kat: – Egy éve tart a pandé-
mia. Borzasztó látni a renge-
teg beteget és azokat, akiket 
egy életre befolyásolt a fer-
tőzés testileg és lelkileg egy-
aránt. Szerencsésnek mond-
hatom magam, mert bár a 
közvetlen közelemben töb-
ben is megfertőződtek, még-
sem lettem beteg, és azért is, 
mert már megkaphattam az 

oltás mindkét dózisát. Mint 
magánszemély támogatom 
az oltást, mint fogorvos pe-
dig kötelességemnek érzem 
a védőoltások beadását, hi-
szen életeket ment. Ezt nem 
lehet elégszer hangsúlyozni, 
számomra megkérdőjelez-
hetetlen a létjogosultságuk. 
Magyarországon a gyermek-
kori átoltottság példaértékű, 
mellyel sikerült visszaszorí-
tani a himlőt, a kanyarót és 
számos életveszélyes betegsé-
get. A Covid elleni vakcinával 
ugyanez várható. Mindenkit 
arra bíztatok: higgyen benne!

Eperjes Károly Kossuth- 
és Jászai Mari-díjas színész 
már megkapta az első ol-
tást, számára nem volt kér-
dés, hogy él ezzel a lehető-
séggel: – Kétszer is átestem 
a koronavírus-fertőzésen, a 
második esetben sokkal erő-
teljesebb tüneteim voltak, és 
hosszabb ideig gyűrt le a be-
tegség. A gyógyulás után nem 
oltathattam be magam egy-
ből, de mihelyt lehetett, kér-
tem a vakcinát. Bizonyára 

mindegyik oltás hatásos, ám 
számomra egyértelmű volt, 
hogy ha lehetséges, akkor az 
orosz vakcinával oltatom be 
magam. Egész életemben az 
orosz szisztéma alapján vol-
tam beoltva mindenféle ellen. 
A gyerekkori oltásaink mind 
onnan valók voltak, és bevál-
tak, ezért is fogadtam öröm-
mel, hogy ezzel oltottak be. 

Lobenwein Norbert fesz-
tiváligazgató már védett a ko-
ronavírus ellen, hiszen mind-
két oltást megkapta. – Pfizert 
kaptam, de bármit elfogad-
tam volna, hiszen a 2020-
as évben mindenki a vakci-
na megjelenésére várt, hogy 
végre reményünk legyen ar-
ra, hogy kilábaljunk a vírus-
helyzetből. Őszintén szólva 
nagyon meglepett, hogy az 
elején a lakosság jelentős ré-
sze mennyire elutasító volt 
a vakcinával szemben. Most 
azonban örömmel látom, 
hogy a többség már oltáspár-
ti, belátták: vakcina nélkül 
nem kaphatjuk vissza a régi 
életünket.

Dr. Szepesi Csenge:  Higgyünk az oltásban!

Életmentő vakcinák

Kósa István, a városi szabadidősport szövetség vezetője Dr. Szepesi Csenge világbajnok karateversenyző, fogorvos

Eperjes Károly Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész Lobenwein Norbert fesztiváligazgató
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A soproni Horváth Adrienn kutyájával, Gordon-
nal első helyezést ért el egy országos versenyen, 
ahol a cél a kilométerek gyűjtése révén a gazdik 
és a kutyák mozgásra ösztönzése volt. 

Egy budapesti kutyakiképző 
csapat által szervezett kutya-
sétáltató kihíváson Horváth 
Adrienn és tízéves border 
collie-ja első helyezést ért 
el a nyolc nap alatt megtett 
mintegy 154 kilométerrel. 
A verseny szervezője szerint 
a viselkedésproblémák nagy 
része arra vezethető visz-
sza, hogy a kutyák nincsenek 
rendesen lemozgatva. – Télen 
vagy rossz időben még nehe-
zebb a kutyákkal nagyobb 
sétákra menni, kevésbé mo-
tiváltak a gazdik, és sokszor 
csak a kötelező egészségügyi 
sétára viszik le a kedvence-
iket – mondta Galvács Réka 
szervező. – Ha csak egy ki-
lométerrel is többet men-
nek egy-egy séta során, már 
megéri elindítani a versenyt, 

arról nem is beszélve, hogy 
a rendszeres, hosszú séták-
tól a kutya–gazdi kapcsolat 
is mélyül.

Adri és Gordon egyszer 
már dobogósok voltak egy ha-
sonló versenyen, akkor 6 nap 
alatt 110 kilométert tettek meg 
együtt. – Egy barátnőm hívta 
fel a figyelmem a Réka által 
szervezett programokra. De-
cemberben a „Sétálj át 2021-
be” kihíváshoz csatlakoztunk, 
akkor harmadikak lettünk. 
A tavaszi Kutyasétáltató Chal-
lenge felébresztette bennem a 
versenyszellemet, a célom a 
minél több együtt töltött időn 
túl az volt, hogy dobogóra áll-
hassunk – mesélte Adrienn. 
– A rendszeres napi sétáink-
nál jóval többet mentünk a 
verseny 8 napja során. Minden 

reggel munka előtt indultunk 
az első sétára, majd mun-
ka után jött a második, napi 
átlag 20 kilométert tettünk 
meg.  Többször csatlakozott 

hozzánk egy kolléganőm, aki-
vel új utakat fedeztünk fel. 
Elterveztük, hogy térkép se-
gítségével még jobban megis-
merjük a soproni erdőt. 

„Bekapcsolt a versenyszellem”

Soproni lehet a 2021-es év körforgalma
Keresi az év körforgalmát a Ma-
gyar Közút Zrt. és a Közlekedéstu-
dományi Egyesület. A közlekedési 
kultúra napja rendezvénysorozat 
keretében hirdettek pályázatot. 

Soproni, nyíregyházi, sarkadi, győri, pápai, 
tiszakécskei, jászapáti és budapesti hely-
színek közül kerülhet ki a 2021-es „Év kör-
forgalma”. Az online szavazás a közlekedé-

si kultúra napja hivatalos facebook-oldalán 
(www.facebook.com/kozlekedesikul-
turanapja) zajlik, május 2-ig várják a vok-
sokat. Minden lájk egy szavazatnak számít. 
Városunkból a Lackner Kristóf utca – Teleki 
Pál utca találkozásánál lévő körforgalomra 
lehet voksolni. 

A Magyar Közút Zrt. és az egyesület szak-
embereiből álló munkacsoport célja, hogy 
felhívja a figyelmet az egyik legbiztonságo-

sabb csomóponti típus egyre változatosabb 
megoldásaira, és elismerje az azokat tervező 
és üzemeltető szakemberek munkáját. A be-
érkezett javaslatok közül a munkacsoport az 
esztétika, a közlekedésbiztonság, a körfor-
galom műtárgyai és az úthálózat harmonizá-
ciója, a gyalogos és kerékpáros átvezetések 
kialakítása, a gondozottság, valamint a bur-
kolati jelek, burkolatprizmák, gömbsüvegek 
állapota alapján választotta ki a legjobbakat.

Öt fecskehotelt he-
lyeztek ki, amelyek-
re összesen 150 mű-
fészket szereltek fel a 
Fertő-parton. Mint ar-
ról lapunkban is beszá-
moltunk, a Fertő-parti 
beruházást a kezdetek-
től alapos természet-
védelmi monitoring, 
azaz megfigyelőrend-
szer kíséri. 

Európában a fecskék száma 
az utóbbi évtizedekben erő-
teljesen csökkent, ezért még 
fontosabb odafigyelni, hogy 
a madarak számára megfe-
lelő költőterületek és -helyek 
legyenek. 

 – Ezek a fajok kötődnek 
az emberi létesítményekhez, 
különösen a molnárfecske, 
amely elsősorban épülete-
ken költ – mondta dr. Kalmár 
Sándor ornitológus, termé-
szetvédelmi szakértő. – Fon-
tos, hogy a munkálatok alatt 
biztosítva legyen számukra a 
költés lehetősége, ezért léte-
sítettünk fecskehoteleket. Az 
öt hotelben összesen százöt-
ven műfészket alakítottunk 
ki. Ezek között szabadon ha-
gyott területek is vannak, 

tehát a madarak maguk is 
tudnak építeni fészket, illetve 
az általunk épített fészkeket is 
elfoglalhatják. 

A Fertőből származó iszap-
pal kenik meg az agyagfészke-
ket, így a szakemberek szerint 
a fecskék számára még isme-
rősebbek, még kedveltebbek 

lesznek, sokkal könnyebben 
foglalják el ezeket. 

A Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület 
műfészekprogramja hosszú 
múltra tekint vissza. – Olyan 
élőhelyen, ahol már volt fecs-
keköltés, és nagy számú mű-
fészket helyezünk ki, nagyon 

jó eséllyel foglalják el ezeket 
– tette hozzá dr. Kalmár Sán-
dor. – Reményeink szerint a 
fecskehotelek nagy része már 
ebben az évben benépesedik 
lakókkal. Fontos, hogy a beru-
házás ideje alatt biztosítsuk a 
madarak számára a költőhely 
állandóságát.

Fertő-part:  Már várják a lakókat a fecskehotelekbe

A madarak otthona 

A közeljövőben visszatérő fecskéket öt fecskehotelbe várják – a szakemberek a Fertőből szár-
mazó iszappal kenik meg az agyagfészkeket. FORRÁS: WWW.FERTOPART.HU

Összesen 406 millió forint 
EU-s támogatással újult meg 
Fertőboz, Hidegség, Fertőho-
mok, Hegykő, Fertőszéplak és 
Sarród egy-egy nevezetessé-
ge, emellett új szolgáltatások-
kal, programcsomagokkal, ve-
zetett túrákkal és információs 
anyagokkal is várják a kikap-
csolódni vágyókat. A Fertő-táj 
ékkövei projekt a Fertő-táj Vi-
lágörökség Magyar Tanácsá-
nak vezetésével, a Magyar 
Turisztikai Ügynökség és az 
érintett hat önkormányzat 
együttműködésében való-
sult meg. 

– A környék látnivalóinak 
felfedezéséhez a Fertő-táj ék-
kövei projekt jóvoltából most 
számtalan segítséget kaphat-
nak az utazók – kezdte Ivanics 
Ferenc, a Világörökség Egye-
sület elnöke.

A legkisebbeknek készült 
a „Színezd ki a Fertő-tájat” 
című kifestőkönyv, a peda-
gógusoknak és a szervezett 

kirándulások kedvelőinek 
állították össze a „Fertő-táj 
útikalauzt”, egy könnyedén 
zsebre tehető leporellót a 
legfontosabb érdekességek-
kel. Emellett minden utazó 
számára elérhető az össze-
sen tízezer példányban elké-
szült „Világörökség útlevél” is, 
amely hatnyelvű idegenveze-
tő alkalmazással kiegészülve 
kalauzolja végig a vendégeket 
a környéken.

Évente mintegy százezer 
látogató érkezik a térség-
be, a projekt célja, hogy még 
többen ismerjék meg a vidék 
rejtett szépségeit. – Minden 
településen, minden dűlőn ta-
lálunk kiemelkedő kulturális 
vagy természeti értéket, de a 
Fertő-táj igazi különlegessé-
ge ezek összességében, a sok-
színűségben rejlik – mondta 
Taschner Tamás, a konzor-
ciumvezető Fertő-táj Világ-
örökség Magyar Tanácsának 
ügyvezetője. 

A Fertő-táj ékkövei

A fertőbozi Gloriett kilátó és a hozzá vezető lépcső felújítása 
is a fejlesztés része volt.

Zöldudvari gyűjtés

A zöldudvarok villámgyorsan 
az egyik legkedveltebb hulla-
dékgazdálkodási szolgáltatássá léptek elő, nem 
véletlenül… 

A zöldudvarok a nagyobb mennyiségben felhalmozott, de 
anyagfajták alapján válogatottan beszállított, lakossági hul-
ladék átvételére kialakított telephelyek. A megszokott csoma-
golási hulladékon felül további 14-féle hulladék kezelését old-
ják meg az átlagos háztartási mennyiségben, ingyenesen. Az 
önkormányzat által is jóváhagyott mennyiségi kvóta felett le-
rakási díj ellenében vehető igénybe a rendszer.

A zöldudvarok lehetőséget biztosítanak, hogy felelősen és 
biztonságosan szabaduljon meg az olyan hulladéktól, mint 
a gumiabroncs, az elektronikai cikk, az akkumulátor és az 
elem, vagy éppen a használt ét- és motorolaj. De a telepe-
ken lerakhat régi bútorokat, hungarocellt, lakásfelújítás so-
rán keletkező törmeléket, nyílászárókat és kerti berendezést, 
könyveket is.

Az STKH által üzemeltetett zöldudvarokat csak a cég la-
kossági ügyfelei vehetik igénybe, ezt a lakcímkártyaadatok 
egyeztetésével ellenőrzi a beléptetéskor az adott telephely 
kezelője. Szintén a lerakás feltétele, hogy a hulladék beszál-
lítójának ne legyen hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
tartozása. Amennyiben tartozás van, azt a helyszínen azon-
nal lehet rendezni. De mi a helyzet az időszakos szerződéssel 
és a lakatlanra jelentett ingatlannal? Előbbi esetben az ará-
nyosított kvóta szerint helyezhető el hulladék, míg az utób-
bi esetben nem rakhat le hulladékot az ingatlan tulajdonosa.

A zöldudvari működés kapcsán meg kell említeni a lom-
talanítást is, valamint a két szolgáltatás közötti ritkán em-
legetett, de annál lényegesebb összefüggést. A törvényi 
szabályozás értelmében a zöldudvarok működtetése ugyan-
is kiválthatja a településeken megszervezett lomtalanítást, 
amennyiben a lakosság 20 kilométeren belül eléri a zöldud-
vart. A lomtalanítás megrendeléséről az egyes települések 
önkormányzatai dönthetnek.

Az STKH szolgáltatási területén összesen 17 zöldud-
vart üzemeltet, ebből hetet Vas megyében, tízet pedig 
Győr–Moson–Sopronban.

KUKAHÍRADÓ

Horváth Adrienn és kutyája, Gordon. Nyolc nap alatt mintegy 
154 kilométert tettek meg. 
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sopronitemahivatalos Kultúra, művészetek

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Már bizonyos, hogy a 
Soproni Képzőművé-
szeti Társaság hagyo-
mányos tavaszi tár-
lata május elején az 
interneten lesz látha-
tó. A tagok, ha most 
nem is jelennek meg a 
nagyközönség előtt, a 
háttérben folyamato-
san alkotnak.

– Eredetileg május 9-re tűz-
tük ki a Várkerület 19. szám 
alatti galériában a tavaszi 
tárlatunk megnyitóját. Az-
tán a vírushelyzet közbe-
szólt – kezdte Jakabné Tóth 
Márta, a Soproni Képző-
művészeti Társaság elnöke. 
– A személyes jelenlétű kiállí-
táslátogatásra korlátozottan 
lesz lehetőség, így a bemuta-
tandó alkotásokat videó for-
májában az interneten tesz-
szük majd közzé. A tárlat 
tematikáját már januárban 
megadtuk, címe a hit, hű-
ség, szeretet lett. Így kapcso-
lódunk a száz évvel ezelőtti 
népszavazás rendezvényei-
hez. A tavasz hagyományosan 
a megújulást jelenti, és most 
ezt kapcsoltuk össze az 1921-
es eseményekkel. A művek fo-
lyamatosan érkeznek be hoz-
zánk, úgy számolunk, hogy 

idén is harminc–harmincöt 
alkotást mutathatunk be.

Jakabné Tóth Márta hoz-
zátette, bíznak abban, hogy a 
tavaszi tárlat anyagát élőben 
a Soproni Ünnepi Hetek prog-
ramsorozatához kapcsolódva 
a nyáron be tudják mutatni. 

– Reméljük, hogy nyáron 
jelentősen enyhítenek a kor-
látozásokon, így már szer-
vezzük Taschner Frigyes 
tagtársunk kilencvenedik 
születésnapja alkalmából 
tartandó tárlatát – folytatta 

Jakabné Tóth Márta. – Idén 
lesz Roisz Vilmos születésé-
nek 115. évfordulója. Erre az 
alkalomra egy emlékkiállí-
tással készülünk. Ősszel pe-
dig további négy tagtársunk, 
Győrfi Gabriella, Kohan Imre 
és Kohan Maria mutatkozik 

be. Szeretnénk megszervez-
ni Dedinszky Márta festőmű-
vész kiállítását is, az év végén 
pedig megtartjuk az adventi 
tárlatot, továbbá egyes tag-
jaink alkotásai megjelen-
nek majd a Soproni Füze-
tekben is.

Képzőművészeti társaság:  Több önálló kiállításra is készülnek

Tavaszi tárlat a neten

MEGÚJULT A WEBOLDAL:  A közelmúltban teljesen megújult 
a társaság internetes oldala, a www.sopronikepzomuvesze-
titarsasag.hu. A felületen megismerhetők a tagok alkotásai, to-
vábbá az archívum alatt megtalálható a galéria története. A virtu-
ális tárlat is ezen a felületen érhető el május 9-től. 

Idén a tervek szerint 30–35 alkotást mutatnak be a Soproni Képzőművészeti Társaság tavaszi 
tárlatán – tájékoztatta lapunkat Jakabné Tóth Márta elnök. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

1986
Városi gázról földgázra
Fontos szakaszához érkezett 
a gázrekonstrukciós program 
Sopronban: tegnap megkezd-
ték a lakossági fogyasztók gáz-
készülékeinek átállítását a 
városi gázról földgáz-üzeme-
lésűre. Az új energiahordo-
zó fogadásán 1984 óta dolgoz-
nak. Tavaly októberben készült 
el a szállítóvezeték, amelyen 
a földgáz Répcelakról az Ikva-
parti városba érkezik. Az Észak-
dunántúli Gázszolgáltató Vál-
lalat dolgozói hosszú, földgáz 
szállítására alkalmatlan veze-
téket cseréltek ki több hely-
beli cég közreműködésével. 
(Népszabadság)

Hirdetés
Vámkezelt Panasonic videó, 
kazettákkal sürgősen eladó. 
Ugyanott garázsban tartott 8 
és féléves Lada Combi felújí-
tott állapotban, vonóhoroggal 
eladó. Irányár 84 000 Ft. Ágfal-
va. (hirdetés a Kisalföldben)

1951
A jó munka jutalma
Jó munkája jutalmaként Sop-
ronban, a Lövérekben üdült 
özvegy Raksányi Miklósné, a 
Fővárosi Tanács építési osztá-
lyának dolgozója. Pihenéséből 
levelet írt a Fővárosi Naplónak: 
„Köszönöm a Pártnak és a Szak-
tanácsnak ezt a két szép hetet, 
mellyel elősegítették, hogy ki-
pihenjem magam. Ha visszajö-
vök, frissült erővel veszek részt 
a tervek teljesítésében, hogy 
közös erővel építsük továbbra 
is népi demokráciánkat” – ír-
ta többek között levelében öz-
vegy Raksányi Miklósné. (Fővá-
rosi Napló) 

Sopronban is készülnek 
május 1-re
Sopronban is folynak a má-
jus 1-i ünnepség előkészüle-
tei, melyet a Bástya-téren tar-
tanak. A tér közepén álló régi 
várbástyát hatalmas ötágú csil-
laggal, vörös és nemzeti színű 
lobogókkal díszítik fel, ezzel 

jelképezik Rákosi elvtárs sza-
vait: hazánk erős bástya a béke 
frontján. Legfelül, körül a bás-
tyán a legjobb eredményt el-
ért dolgozók neveit helyezik el, 
akik jó teljesítményükkel erősí-
tik hazánkat. (Szabad Nép)

1896
Jászai Mari Sopronban
Táviratilag kaptuk a hírt, hogy 
Jászai Mari és Paulayné Ador-
ján Berta megkezdték Sopron-
ban, Komjáthy társulatánál 
több napra terjedő vendég-
szereplésüket. Először Az ide-
gen nő című darabot adták elő, 
amelyben a vendégművésznő-
ket zajos ovációkban részesí-
tette a helyi közönség. Ez a ro-
konszenv valóságos tüntetéssé 
vált a harmadik fölvonásban, 
amikor Paulayné Adorján Ber-
tát nyílt színen többször hív-
tak a lámpák elé. Jászai is való-
sággal elragadta a soproniakat. 
Hasonló sikerre számíthatnak a 
művésznők az Essex gróf című 
darabban is. (Pesti Napló)

Esküvő a dán udvarban
Schaumburg-Lippe Frigyes her-
ceg, aki Sopronban mint hu-
szárkapitány állomásozik, má-
jus 5-én egybekel Lujza dán 
hercegkisasszonnyal, a trón-
örököspár legidősebb leányá-
val. Az esküvő ugyan Koppen-
hágában lesz, de azt követően 
a fiatal pár Sopronba jön, ahol 
majd állandóan lakni fognak. 
(Pesti Napló)

Ledőlt a kápolna tornya
Sopronban most bontják a vá-
ros közepén, a Városháza mel-
lett lévő Szent Jánosról neve-
zett kápolnát. Ma délben, mint 
onnan jelentik, a kápolna tor-
nya hirtelen lezuhant, és két 
munkást életveszélyesen meg-
sebesített. A hatóság szigorú 
vizsgálatot indított Ullein Fe-
renc vállalkozó ellen, akinek 
a gondatlansága okozta a sze-
rencsétlenséget. (Budapes-
ti Hírlap)

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

 Sopron Balett: gálaműsor a tánc világnapján 
Április 29-én mutatják be a Sopron 
Balett nagyszabású gálaműsorát, 
amely a tánc világnapja alkalmá-
ból készült. 

Az összeállításban többek között Csajkovsz-
kij, Mozart, Strauss, Freddie Mercury, Ane 
Brun dallamaira magas szintű technikai tu-
dást igénylő klasszikus és modern, az együt-

testől eddig még nem látott koreográfiákat 
készített Demcsák Ottó, Alekszej Batrakov, 
Horváth Renáta és Michael Kropf. Olyan mű-
vekből is bemutatnak részleteket, mint a Se-
herezádé, Csipkerózsika, A kalóz, A kis pú-
pos lovacska és A genzánói virágfesztivál.

Immár négy hónapja készül a Sopron Ba-
lett, hogy a járványhelyzetben is örömet 
adjon a műfajt szerető közönségnek. Nagy-

szabású, látványos televíziós gálaműsorral 
szeretné együtt ünnepelni a nézőkkel a tánc 
világnapját. Ezért állította össze a különle-
ges műsort. A gálában látványos szólókat, 
páros, hármas, illetve együttes táncokat ad-
nak elő. 

A Sopron Balett műsora április 29-én 
látható a színház közösségi oldalain, videó-
megosztó portálokon.

KÖVES ANDREA

Filmet forgat, mesterképzésre jár, drámapedagó-
giai foglalkozásokat tart, és tele van tervekkel a 
soproni születésű színésznő, Páder Petra, a buda-
örsi Latinovits Színház tagja.

Frici & Aranka címmel ezek-
ben a hetekben filmet forgat-
tak Karinthy Frigyes és Böhm 
Aranka, valamint írótársai, 
feleségeik, szerelmeik izgal-
mas életéről. Ebben a készülő 
filmben Petra Kosztolányi De-
zsőné Harmos Ilonát alakítja. 

– Izgalmas szereplehető-
ség ez számomra, annál is in-
kább, mert már az egyetemi 
felvételire ennek az erős, kis-
sé karcos, művelt asszonynak 
a „Maga szerencsétlen, tájé-
kozatlan lúd” kezdetű levelé-
vel készültem, amelyet Radá-
kovich Máriának, azaz férje, 
Kosztolányi Dezső szeretőjé-
nek címzett – mesélte a fia-
tal színésznő. – Az évek alatt 
együtt ért velem ez a szöveg. 
Amikor felhívtak, hogy meg-
hallgatás lesz Harmos Ilo-
na szerepére, nagyon moso-
lyogtam, és motivált, hogy 
megmutathassam a közös 
vonásainkat. 

Az elmúlt egy esztendő, 
mint minden színművész-
nek, Petrának is felborítot-
ta az életét, ám meglepő mó-
don sok-sok pozitív hatás is 
érte a járványügyi helyzet-
ben. Tavaly tavasszal úgy 
érezte: pont szüksége van egy 

kis lassításra, regenerálódás-
ra, majd elkezdte feszegetni a 
határait: nyáron egy barlang-
túrára is vállalkozott, pedig 
fél a szűk helyeken. Ősszel át-
esett a Covidon, utána elment 
plazmát adni, pedig viszolyog 
az injekciós tűtől, sőt a napok-
ban vért is adott. 

– Az egyik legkedvesebb 
tevékenységem jelenleg egy 
nyertes pályázathoz kapcso-
lódik, melynek keretén belül 
egy vidéki gyermekotthon hat 
lakójával foglalkozunk hét-
végente néhány kollégám-
mal együtt online: drámajá-
tékos feladatokon keresztül 
ismerkedünk a gondolataik-
kal, véleményükkel, miként 
dolgozzák fel a vírus miatti 
megváltozott életüket – me-
sélte Petra lelkesen, aki a gye-
rekekkel való személyes talál-
kozást is nagyon várja.

A soproni kötődésű mű-
vész gyermekkora óta meg-
ingathatatlanul készült a szí-
nészi pályára. Ma sem tudná 
magát másként elképzelni, 
ám a határait sokkal tágabbra 
nyitotta az évek során: folya-
matosan kísérletezik, és egy-
re jobban izgatják az összmű-
vészeti törekvések.

Határait feszegeti 
Páder Petra

Petra élete is teljesen megváltozott az elmúlt egy évben.

Elhunyt Soproni József
Életének 91. évében, szombaton 
elhunyt Soproni József, a Zene-
akadémia volt rektora, a Nem-
zet Művésze címmel kitüntetett 
Kossuth-díjas zeneszerző, Sop-
ron díszpolgára, Sopron város 
himnuszának, a Laudatio Scar-
bantiae zeneszerzője. Az utolsó 
pillanatig tevékenykedett, pén-
teken délután még a Dsida Jenő 
verseire írt dalciklusát fejezte 
be. A családtól kapott informá-
ció szerint kívánságának meg-
felelően Soproni József temeté-
se szülővárosában, Sopronban, 
a Szent Mihály-temetőben lesz. 
A zeneszerzőről többször írtunk 
lapunkban is, legutóbb ősszel 
(90 éves Soproni József, Soproni 
Téma, 2020. október 14.).
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– Végre modern, nemzetközi színvonalú otthonra 
lelnek a vitorlások a Fertő-parti beruházás kere-
tében – mondta dr. Schneider István Gábor, a Fer-
tő Tavi Vitorlás Szövetség (FVSZ) társelnöke. Az új 
létesítmény kiváló lehetőséget biztosít az után-
pótlás-nevelésre is. 
– Miért ilyen kedvelt vitor-
lás helyszín a Fertő tó?

– Bár a Fertő vízfelüle-
te kisebb, mint a Balatoné, 
ugyanakkor éves viszonylat-
ban itt sokkal nagyobb a sze-
les időszakok aránya. Emiatt 
kifejezetten népszerű a vi-
torlások körében, de a kite-
szörfösöknek is sokat számít 
ez az adottság. 

– Mi az Önök tapasztala-
ta, mekkora az érdeklődés 
a fiatalok körében a vitor-
lássport iránt?

– Évente szokott lenni egy 
nyílt napunk, ezen mintegy 
két–háromszáz fiatal vesz 
részt. Ezen felül az FVSZ és 
két tagegyesületünk (a Sop-
roni Építők SK és a Fertő Tavi 

Vitorlázó Egyesület) is nya-
ranta táborokat szervez. Ami 
eddig nehézség volt, az legin-
kább a szállások hiánya, nem 
igazán tudtunk bentlakásos 
táborokat tartani, de várha-
tóan a fejlesztés következté-
ben ezen a téren is nagy elő-
relépés lesz.

– Az egykori vízitelep az 
elmúlt években jelentős mi-
nőségromláson ment ke-
resztül, milyenek voltak 
a vitorlázási körülmények?

– A szövetség a korábbi ál-
lapotok mellett is igyekezett 
az adott feltételekből a leg-
többet, legkomfortosabbat 
kihozni. Ugyanakkor két te-
rületet mindenképp szeret-
nék megemlíteni, ahol nagy 

hiányosságot, problémát ér-
zékeltünk. Az egyik a vízmi-
nőség (vízmélység), a kotrás-
ra már nagyon nagy szükség 
volt. A téliesítés okozott ne-
hézségeket, például a fagyta-
lanítás miatt ősszel szükség-
szerűen elzárták a vizet, és 
csak tavasszal nyitották meg, 
miközben azért október–no-
vemberben a szebb időjárá-
sú napokon még javában tud-
tunk vitorlázni, ugyanakkor a 
mosdókat nem lehetett ekkor 
már használni.

– A Fertő-parti beruhá-
zás keretében egy modern 
vízisportközpont létesül. 
Az előkészítés során egyez-
tettek Önökkel? 

– A beruházás kezdetén a 
fejlesztő cég és az építészek is 
nagy nyitottságot mutattak, 
tulajdonképpen az általunk 
kidolgozott koncepciót vették 
alapul. Azt gondolom, hogy 
egy nemzetközi színvonalú 
közösségi, ifjúsági vitorlás-
telep épül a Fertő tó partján, 

olyan kiszolgálóegységek léte-
sülnek, amelyekre nagy igény 
van. Lesz például egy csar-
nok, ahova a sporthajók akár 
árboccal együtt beemelhe-
tők, így akár az őszi–téli hó-
napokban is könnyebben és 
gyorsabban kivihetők innen 
a vízre. Ez például egy jövőbe-
ni sportiskola megalapítása 
szempontból is nagy lehető-
ség lesz. De speciális daru-
rendszert is kiépítenek, ami 
a hazai és a nemzetközi ver-
senyek megrendezése szem-
pontjából is nagy előny lesz, 
nem is beszélve a vízmélység 
javulásról vagy arról, hogy 
még az elméleti oktatásra is 
lesz lehetőség a zárt épület-
részben. Lesz kellő parkoló-
hely a versenyekre érkezők 
számára, akár azoknak is, 
akik lakóautókkal szoktak 
járni ezekre az eseményekre. 
Igazi közösségi térré fog majd 
válni a telep.

Forrás: fertopart.hu

A Fertőn éves viszonylatban sokkal több a szeles nap, mint a Balatonon, ezért is népszerű vitorlás helyszín.

MOLNÁR ZOLTÁN

Zsinórban öt veretlenül megvívott bajnoki mér-
kőzést követően az elmúlt hétvégén az Érdi VSE 
otthonába látogatott az SC Sopron NB III-as lab-
darúgócsapata. A soproniak 4–1 arányban győz-
ték le ellenfelüket. 

Jó iramban kezdődött az ösz-
szecsapás, ennek köszönhe-
tően rögtön a mérkőzés ele-
jén Kalmár Dominik került 
helyzetbe, lövése azonban 
a kapufán csattant. Tovább 
birtokolta a Sopron a labdát, 
egy szépen felépített táma-
dásból a 8. percben mégis az 
Érdi VSE szerzett vezetést. 
A félidő közepén szabadrú-
gást végzett el a Sopron, amit 
Jakab Dávid ívelt a 16-oson 
belülre, Kustor Noel pedig a 
védők közül kibújva 12 méter-
ről könnyedén lőtt az ellenfél 
kapujába.

A második félidő elején az 
érdiek öngólt rúgtak. A mér-
kőzés hajrájában két ellentá-
madás végén Kustor szerzett 
még két találatot, ezzel pedig 
beállította a végeredményt. 

– Nehéz mérkőzésen va-
gyunk túl, sűrű hét áll 

mögöttünk, sok sérülttel, úgy-
hogy ez egy nagyon fontos si-
ker volt számunkra – értékelt 
Kustor Noel, aki 19 szerzett gól-
jával már a második helyen áll 
a góllövőlistán. – Örülök, hogy 
góljaimmal segíteni tudtam a 
csapatomat. Minden csatár-
nak komoly elismerés bajnok-
ságában gólkirálynak lenni, de 
az első számomra a csapat si-
kere. Most jó formában érzem 
magam, kiderül, mire lesz ez 
elég a szezon végére.

Ezen a héten újra két mér-
kőzés vár Weitner Ádám 
együttesére. Április 28-án, 
szerdán 17 órakor a 9. helyezett 
Komárom VSE csapatát fogad-
ják hazai pályán, majd május 
2-án, vasárnap 11 órakor a ta-
bella 17. helyén álló ZTE FC II. 
csapatánál szerepelnek ide-
genben. Az SC Sopron tovább-
ra is a 6. helyen áll a tabellán.

Siker idegenben

BERTHA ÁGNES

A BMX Sopron Sportegyesület versenyzői össze-
sen 19 érmet hoztak haza a hétvégén Gencsapáti-
ban megrendezett BMX Racing Magyar Kupa 1–2. 
fordulójáról.

A vírushelyzet felbolydítot-
ta a sportegyesületek életét 
is az elmúlt egy évben, a sop-
roni BMX-esek azonban talán 
kivételek. Több mint negy-
ven licenszes – hivatalos ver-
senyengedéllyel rendelkező 
– sportoló látogatja rendsze-
resen az edzéseket, felké-
szülnek a hazai és nemzetkö-
zi versenyekre. 

A nyári versenysorozat, el-
sőként pedig a BMX Race Ma-
gyar Kupa 2021-es, hét fordu-
lóból álló sorozata hétvégén 
vette kezdetét Gencsapátiban, 
ahol a szombat–vasárnapi 1–2. 
versenynapon a BMX Sopron 
Sportegyesület sportolói kö-
zül harmincnégyen nevez-
tek, és összesen 19 érmet sze-
reztek. Az U7-es kategóriában 
Táp Gergő egy 2. és egy 3., Ko-
vács-Dömötöri Levente egy 
2. helyezést szerzett. U9-ben 

Benke Bianka, U11-ben Len-
gyel Gellért, U15-ben pedig 
Farkas Bendegúz mindkét 
napon elsőként futott be. U13-
ban Csuport Ádám szombaton 
1., vasárnap 2., Kreisz Kristóf 
vasárnap 3. lett. U19 női kate-
góriában mindkét nap 1. lett 
Czisztler Hanna, 2. Kreisz 
Krisztina, vasárnap ugyan-
ebben a futamban 3. Horváth 
Sára Júlia – a 2. fordulóban ka-
tegóriákra bontva 1. helyezett 
lett U15-ben Horváth Sára Jú-
lia, U17-ben Czisztler Hanna, 
U19-ben pedig Kreisz Krisz-
tina. Elite férfi kategóriában 
mindkét fordulóban 2. helyen 
végzett Mészáros Krisztián.

A következő megmérette-
tés az Európa Kupa lesz, ame-
lyet május első hétvégéjén 
rendeznek meg Veronában, 
a soproni BMX-eseket Farkas 
Bendegúz képviseli.

BMX-éremeső

Eredményesek a soproni BMX-esek – a legutóbbi Magyar Kupa 
fordulókról 19 éremmel tértek haza. 

A szövetség  elvárásaival összhangban épül a sportközpont

 Vitorlások álma

TOVÁBBI SOPRONI EREDMÉNYEK: 
Női NB II. nyugati csoport 23. forduló:  
SC Sopron – Balatonfüredi FC: 6–3 
Megyei I. bajnokság: Gönyű SE – SFAC 1900: 2–0
Megyei II. bajnokság: Rábaszentandrás SE – SVSE-GYSEV: 0–0

• Általános segélyhívó  112
• Mentők      104
• Orvosi ügyelet 312-010
• Soproni Gyógyközpont     

központi szám  514-200
• Soproni Gyógyközpont     

előjegyzés  514-205, 514-206
• Soproni Katasztrófavédel-

mi Kirendeltség (Tűzoltó-
ság, Polgári Védelem) 
 105, 510-672,  510-617

• Rendőrség      107, 311-234
• Előfizetői tudakozó  11818
• Belföldi tudakozó  11800
• Polgármesteri hivatal      

 06-80/204-322, 515-100
• Soproni Polgárőr 

Egyesület      06-30/385-5732

• Sopron Holding    514-600 
• Közútkezelés  515-123
• Gyermekjóléti szolgálat      

 524-361

• Soproni Szociális 
Intézmény      506-400

• Támogató szolgálat     
 06-20/395-9040

• Családsegítő szolgálat 
   524-361

• Családok Átmeneti 
Otthona      524-362

• Pártfogó felügyelet      
 508-126, 508-395, 508-392

• Telefonos lelki  
első  segély-szolgálat     
 116-123

• Drog stop      06-80/505-678
• Magyar Autóklub      188
• Áramszolgáltató      

 06-80/533-533
• Vízszolgáltató       519-100
• Gázszolgáltató      

 06-80/440-141
• MÁV      06-1/3 49 49 49
• GYSEV      577-212
• Kisalföld Volán      313-130

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK

Győzelem és döntetlen
Szombaton 8–6-ra verte a Turris SE NB I-es asztalitenisz-csapata a 
BVSC gárdáját, ezzel bebiztosította a helyét a bajnokság középme-
zőnyében. Az NB III-as csapatnak nehezebb dolga volt Szombathe-
lyen, nagy küzdelemben hozták a döntetlent (9–9).
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MUNKATÁRSUNKTÓL

Az SKC hétfőn hazai pá-
lyán kapott ki a Szol-
noktól. A vereség azt 
jelentette, hogy a Szol-
nok–Sopron negyed-
döntő a Tisza-partiak 
győzelmével végző-
dött, a Sopron KC csa-
patának pedig véget ért 
a szezon. 
A Szolnok elleni negyedik 
mérkőzésre baljós előjelek-
kel készült a csapat: az előző, 
szolnoki meccsen kiállított 
Kostas Flevarakis vezetőedző 
nem lehetett ott a kispadon, 
és szintén hiányzott a társak 
közül a csapat első számú irá-
nyítója, az amerikai Jonathan 
Elmore. Halász Ákos és Supo-
la Zoltán így jóval több játékle-
hetőséget kapott, amellyel élt 
is a két kosaras: mindketten 
12 pontig jutottak a negyed-
döntő negyedik mérkőzésén. 
A csapat jól kezdett, nagyszü-
netben még a soproniak ve-
zettek négy ponttal. Sajnos a 
távoli dobásokkal hadilábon 
álltak: Thompsonnak példá-
ul ötből egy kísérlete sem volt 
sikeres, és a csapat 23 próbál-
kozásából csupán öt ért cél-
ba. Ez, valamint a fáradtság 

döntőnek bizonyult: a har-
madik és a negyedik negye-
det is a Szolnok nyerte, így az 
alapszakaszgyőztes együttes 
bebiztosította sikerét, vala-
mint a helyét a legjobb négy 
között. A végeredmény: Sop-
ron KC – Szolnoki Olajbá-
nyász: 68–73.

– Irányító és vezetőedző 
nélkül léptünk pályára, nem 

voltunk könnyű helyzetben 
– összegzett a mérkőzés után 
Bors Miklós másodedző, aki 
Kostas Flevarakis hiányában 
a kispadról meccselt a hét-
fői találkozón. – Próbáltuk 
frissíteni a csapatot, azon-
ban lehetett érezni, hogy ki-
csit fáradtan mozogtak a srá-
cok. Mindezek ellenére szoros 
meccset játszottunk, büszke 

vagyok a játékosokra és arra, 
hogy bejutottunk a rájátszás-
ba. Öröm volt látni, hogy El-
more hiányában Halász Ákos 
és Supola Zoli előbbre léptek, 
és jól is játszottak.

A Sopron KC együttese 3–1 
arányban maradt alul a ne-
gyeddöntőben, a csapat így a 
nyolcadik helyen zárta az idei 
bajnokságot.

„Büszke vagyok  a játékosokra és arra, hogy bejutottunk a rájátszásba”

Sopron KC: nyolcadik hely

Az SKC a negyeddöntőben 3–1-re kikapott a Szolnoktól, így a 8. helyen zárt. FOTÓ: NÉMETH PÉTERLabdarúgás
Április 28., szerda 17 óra, városi stadion
SC Sopron – Komárom VSE

Május 1., szombat 17 óra, Anger réti sporttelep
SFAC 1900 – ETO Akadémia

Kosárlabda
Május 1., szombat 15.45, Novomatic-aréna
Sopron Basket – Atomerőmű KSC Szekszárd
Bajnoki döntő 3. mérkőzés

LELÁTÓ

RÁZÓ LÁSZLÓ

A 2020/21-es szezon legjobb védőjátékosá-
nak járó díjat vette át az Euroliga négyesdöntő 
előtt a Sopron Basket játékosa, Gabby Williams. 
A kosaras a szezon legjobb ötösébe is bekerült. 

– Gratulálunk az Euroligá-
ban elnyert elismeréshez! 
Szerinted minek köszön-
hető a díj, és hogy értékeled 
saját teljesítményed?

– A magam részéről pró-
bálok nem a díjakra koncent-
rálni. Ezek elvonhatják a fi-
gyelmemet a célomról, hogy 
minden mérkőzést megnyer-
jünk. Megtiszteltetés, hogy 
ilyen egyéni elismeréseket 
kaptam, és ezek megerősíte-
nek abban, hogy valóban ke-
ményen dolgozom. Azonban 
ezek a díjak sohasem jelent-
hetik számomra a legkomo-
lyabb célokat. 

– Mennyire vagy elége-
dett a csapat Euroliga-sze-
replésével, milyen érzés 
volt kívülről nézni a kiéle-
zett bronzmeccset?

– Nagyon elégedett vagyok 
a csapat teljesítményével. 
A bennem lakozó versenyző 
nyilván csalódott egy picit, hi-
szen nem jutottunk be a dön-
tőbe, ráadásul a bronzmecs-
csen a térdsérülésem miatt 
nem játszhattam. Az viszont, 
hogy láthattam, milyen kemé-
nyen küzdenek a csapattársa-
im, és mennyire jól játszanak 
a Fenerbahce ellen, sokkal 

jobb kedvre derített, és na-
gyon büszke voltam rájuk. 

– Milyen esélyeket látsz 
a magyarországi bajnoki 
cím megszerzésére?

– Úgy gondolom, a döntő-
ben folytatnunk kell azt, amit 
az egész szezonban csinál-
tunk: bíznunk kell magunk-
ban és egymásban. Egész 
évben nagyon keményen dol-
goztunk, folyamatosan men-
tünk előre, szóval tartozunk 
magunknak annyival, hogy 
megnyerjük a bajnoki címet. 

– Hogy érzed magad Sop-
ronban, mennyire tudtál 
ismerkedni, esetleg baráto-
kat szerezni városunkban?

– Mióta itt vagyok, egész 
idő alatt el voltunk zárva a 
külvilágtól a vírus miatt, en-
nek ellenére nagyon boldog 
vagyok itt a városban és a csa-
patnál is. A klub, a stáb, és 
mindenki őszinte törődést 
mutatott felém, ez fontos szá-
momra magánemberként és 
kosárlabdázóként egyaránt. 
Nagyon örülök annak, hogy 
úgy döntöttem: visszatérek a 
következő idényre. Remélem, 
amikor a vírushelyzet javul, 
több lehetőségem lesz felfe-
dezni Sopront.

„Nem a díjakra 
koncentrálok”

Gabby Williams (b) jövőre is a Sopron Basketnél pattogtat. 
FOTÓ: FIBA.COM

RÁZÓ LÁSZLÓ

Folytatódik a héten a 
női kosárlabdában a 
bajnoki finálé: szerdán 
és szombaton is össze-
csap a Sopron Basket és 
a Szekszárd együttese. 
Gáspár Dávid csapata az 
első mérkőzésen fon-
tos és magabiztos győ-
zelmet aratott. 
Az Euroliga négyesdöntőjét 
követően csak néhány nap 
telt el, és máris megkezdődött 
a hazai bajnokság fináléja, a 
Sopron–Szekszárd párharc. 
A tolnai együttes harmadik 
helyen végzett az alapsza-
kaszban, azonban az elődön-
tőben a Győr pályaelőnyét el-
vette Zeljko Dokic együttese, 
így került a döntőbe, amely-
nek első összecsapása vasár-
nap volt Sopronban. A hazai 
csapat nem hagyott kétsé-
get afelől, hogy melyik a jobb 
erőkből álló alakulat: már egy 
negyed után tizenkét ponttal 
vezetett a Sopron, amely az 
egész mérkőzést magabizto-
san kézben tartotta. Tina Kra-
jisnik, Jeca Brooks és Gabby 
Williams mellett ezúttal Czu-
kor Dalma is belépett a pont-
gyárosok közé: a fiatal bedobó 
hat kísérletből négy három-
pontost szerzett. A végered-
mény: Sopron Basket – KSC-
Szekszárd: 80–57.

– Örülök, hogy ilyen jól 
reagáltunk a Szekszárd ag-
resszív játékstílusára, a fizi-
kális és mentális nyomásra 
– mondta Gáspár Dávid veze-
tőedző. – Kőkemény, fizikai 
csata dúlt a pályán, de tud-
tuk kontrollálni a játékot. Ha 
a játékvezetők az összes faul-
tot lefújják, nyolc–tíz játékos 

is kipontozódott volna... Ke-
mény meccsek várnak ránk, 
de készen állunk.

A párharc szerdán 15.45-
kor Szekszárdon folytatódik, 
a harmadik mérkőzést ismét 
Sopronban játsszák május el-
sején, szombaton 14.15-től.

– Azt gondolom, még az el-
ső meccsnél is keményebb, 

nagyon fizikális mérkőzé-
sek várnak ránk a folytatás-
ban – mondta Laczka Miklós 
másodedző. – Nekünk azon-
ban magunkra kell koncent-
rálnunk, nem szabad, hogy 
a játékunkból kizökkentsen 
bennünket ez a stílus, ke-
ményen bele kell állnunk a 
mérkőzésekbe.

Gáspár Dávid:  Kőkemény, fizikai csata dúlt a pályán

Folytatódik a döntő

A Sopron Basket az első meccset megnyerte, szerdán és szombaton újabb mérkőzés következik 
a bajnoki döntőben. FOTÓ: NÉMETH PÉTER 
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket  
a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!

„…az ember 
nem arra szü-
letett, hogy le-
győzzék. Az 
embert el le-
het pusztíta-
ni, de nem lehet 
legyőzni.”

Ernest Hemingway  
amerikai, irodalmi 
Nobel-díjas regényíró, 
novellista, újságíró

MOTTÓ

Ernest Heming-
way: Az öreg ha-
lász és a tenger
(The Old Man and the Sea)
Santiago, a kubai halász 
már jó ideje nem járt sze-
rencsével, amikor találko-
zik egy óriási marlinnal. 
Hosszú és szenvedéssel te-
li csatát vívnak, messze ki-
sodródva az öböl vízére. Az 
öreg halász és a tenger He-
mingway 1952-ben kiadott 
kisregénye, amely alko-
tójának 1954-ben meg-
szerezte az irodalmi No-
bel-díjat. 

KÖNYVAJÁNLÓ

Díjazott 
hallgatók 
Összesen öt helye -
zést értek el a Sopro-
ni Egyetem Benedek 
Elek Pedagógiai Kará-
nak hallgatói a 35. Or-
szágos Tudományos 
Diákköri Konferenci-
án (OTDK). Fehér Ág-
nes, Kántor Zsuzsan-
na első, Unger Vivien 
Éva, Bontó Petra, Hor-
váth Krisztina második 
helyezett lett. A diá-
kok témavezetői Kiss-
né dr. Zsámboki Ré-
ka, dr. Zsubrits Attila, 
dr. Tóth-Merza Kata-
lin voltak. – Szívből 
gratulálok a hallga-
tóknak és a témave-
zető kollégáknak – ír-
ta dr. Varga László. A kar 
dékánja szerint a minő-
ségi munka egyik leg-
fontosabb fokmérője 
az OTDK, amelyen a di-
ákok öregbítették a Be-
nedek-kar hírnevét. 

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A városunk középfokú iskoláiba járó 
12.-es diákok szinte kivétel nélkül je-
lentkeztek a hétfőn kezdődő érett-
ségire. Idén csak írásbeli vizsga lesz, 

lebonyolítására készen állnak az intézmények.

Idén – csakúgy, mint tavaly 
– a legtöbb esetben csak írás-
beli érettségi vizsgák lesznek 
országszerte. A maturálás 
május 3-án, hétfőn hagyo-
mányosan a magyar nyelv és 
irodalom tantárggyal kezdő-
dik, és az írásbeli május 25-én 
az olasz nyelvvel zárul. 

Lapunk a középfokú ok-
tatási intézmények vezetői-
től megtudta: minden egyes 
iskolában készen állnak az 
érettségi lebonyolítására. 
Mindenhol adottak a bizton-
ságos vizsgázás feltételei, így 
egy teremben legfeljebb tíz 
tanuló tartózkodhat a másfél 
méteres távolság megtartása 
mellett, a belépéskor, illetve a 
tantermeknél is elhelyezték a 
kézfertőtlenítőket, a belépte-
tésnél pedig testhőmérséklet-
ellenőrzés is lesz.

A Soproni Szakképzési 
Centrum négy soproni intéz-
ményében összesen 360-an 
tesznek érettségi vizsgát.

– Az elmúlt időszakban 
– a járványügyi szabályok 

betartása mellett – mind-
egyik iskolánkban biztosítot-
tuk a kiscsoportos, jelenléti 
oktatás lehetőségét. Ezzel él-
tek is a diákok – mondta Kun-
tár Csaba, a szakképzési cent-
rum főigazgatója. – Ez nagy 
könnyebbséget jelentett nekik 
a felkészülés során, hiszen is-
mét találkozhattak egymás-
sal, közösen oldhatták meg az 
egyes feladatokat. Ez a fajta 
tanulás sokkal hatékonyabb, 
mintha a tanár az online tér-
be tenné fel ugyanazt a tan-
anyagot. Ugyanakkor fontos 
elmondanom, hogy a digitális 
oktatás is rendben zajlott.

– 122 végzős tanulónk van, 
közülük mindenki jelentke-
zett a tavaszi érettségire – tu-
datta Farkas Gábor, a Soproni 
Széchenyi István Gimnázium 
igazgatója. – Tanítványaink 
számára fontos, hogy jól tel-
jesítsenek az érettségi vizs-
gákon, hiszen többségük 
valamelyik felsőoktatási in-
tézményben szeretne tovább-
tanulni. Ezért mindent meg is 

tesznek, a digitális oktatás ke-
retén belül pedig nagy odafi-
gyeléssel és teljes erőbedobás-
sal tanulnak.

– A végzős diákjainkat fel-
készítettük az érettségire, 
éltünk a személyre szabott 
konzultáció lehetőségével 
– közölte Tölli Balázs, a Ber-
zsenyi-líceum igazgatója. – Is-
kolánkban a korábban kiala-
kított digitális tantermeknek 
köszönhetően már komoly ru-
tint szereztünk az online ok-
tatásban. A digitális térben 
ennek köszönhetően még 

szorosabban tartották egy-
mással a kapcsolatot a diák-
jainak, illetve így is működött 
a közösségi élet. 114 végzős di-
ákunk tesz érettségi vizsgát.

– Nyolcvanegy 12. osztá-
lyos tanulónk várja a májusi 
érettségit – tudatta Gottsch-
ling Gábor, az Eötvös-közép-
iskola igazgatója. – A visz-
szajelzéseik szerint, ha csak 
valaki nem betegszik meg, 
mindenki ott lesz a vizsgán. 
Az elméleti felkészülés az 
online térben rendben lezaj-
lott, amikor pedig lehetett, 

kiscsoportos foglalkozáso-
kat tartottunk.

– A Szent Orsolya Gimná-
ziumban 54 végzős, az előre-
hozott érettségizőkkel együtt 
közel 100 tanuló tesz vizsgát  
– tudtuk meg dr. Kovács And-
rás igazgatótól. – A novem-
berben kezdődött digitális 
oktatás alatt négyszer volt le-
hetőségük a végzős diákoknak 
kiscsoportos konzultációkon 
részt venni az iskolában. Itt a 
szaktanárok az érettségi tan-
tárgyakból a vizsgára való fel-
készülésben segítették őket. 

Május 3.:  Kezdődnek országszerte és Sopronban is az írásbeli vizsgák

Felkészültek az érettségire

Ahogy tavaly, úgy idén is szigorú szabályok mellett rendezik meg az érettségit – egy teremben 
maximum 10 diák vizsgázhat, biztosítani kell a 1,5 méteres távolságot. FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

MADARÁSZ RÉKA

Ha matekverseny-
ről van szó, Nagy Dá-
niel nem hiányoz-
hat az indulók közül. 
A berzsenyis fiú ezen 
felül atletizál, kla-
rinétozik, és va-
rázslatosan bánik a 
Rubik-kockával.

Még a Hunyadi-iskola alsó ta-
gozatára járt, amikor az osz-
tályfőnöke, Németh Gábor 
felfedezte, hogy Dani jobb 
matekos a többieknél. Innen-
től kezdve nem volt megállás, 
ugyanis a fiú szereti össze-
mérni a tudását másokkal.

– A nagyszüleim matek-
tanárok, ők is tudnak nekem 
segíteni a versenyekre va-
ló felkészülésben – mesélte a 
kedves fiatalember. – Apukám 
átlagon felüli logikai készség-
gel rendelkezik, valószínűleg 
tőle is örököltem a tehetsége-
met. Bár a Kenguru matema-
tikaverseny megyei fordulóját 
megnyertem, a legbüszkébb 
mégis a Zrínyin elért megyei 
5. helyezésemre vagyok.

Daninak a Berzsenyi Lí-
ceumban az osztályfőnöke, 
Nagy Andrásné egyben a ma-
tektanára is, aki örömmel be-
nevezi a megmérettetésekre. 
Több kiváló matekos is van az 
osztályban, akikkel remekül 

együtt tud dolgozni, tavaly 
meg is nyerték a Bolyai mate-
matikaverseny megyei fordu-
lóját. A fiú négy éve atletizál, 
az ügyességi számokban tel-
jesít a legjobban: magas- és tá-
volugrásban, gátfutásban. Az 
edzések mellett még a zenére 
is jut ideje: három éve klariné-
tozik, a Juventus fúvószenekar 
tagjaként pedig reméli, miha-
marabb részt vehet a közös-
ségi programokban. Legna-
gyobb szenvedélye azonban a 
Rubik-kocka.

– Egy rokonom ki tudta 
rakni a kockát, ő tanította meg 
a lépések egy részét, a többit 

pedig az internetről lestem el 
– folytatta a fiú. – A kirakás-
hoz ugyanis több algoritmus 
ismerete szükséges, az egyik 
legbonyolultabb például hu-
szonnégy lépésből áll. 

A jeles események alkal-
mával a családnak nem kell 
sokat törnie a fejét, hogy a kis 
matematikus minek örülne: 
természetesen Rubik-kocká-
nak! Már több mint húsz da-
rab gyűlt össze, melyek kö-
zött vannak versenykockák, 
sőt mobiltelefonnal összekap-
csolható okos kockák is. Dani 
már a barátait is megfertőzte 
a Rubikkal.

A Rubik-kocka bűvöletében

Nagy Dánielnek már több mint 20 Rubik-kockája van, amelye-
ket természetesen ki is tud rakni. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

VARGA TÍMEA:
Tavaly érettségiztem a Ber-
zsenyi-líceumban, de idén ezt 
kémia és biológia tantárgyból 
megismétlem. Emelt szinten 
szeretnék javítani a jegyei-
men. Ez fontos a felvételinél, 
ugyanis az állatorvosi egye-
temre jelentkeztem.

LUGOSI TAMÁS:
Az én vizsgám még az „ősidő-
ben”, 1986-ban volt az akkori 
kereskedelmi iskolában, a Jó-
zsefben. Úgy vélem, az érett-
ségi egy többéves folyamat 
csúcspontja, ezt előzi meg a 
ballagás, majd lezárja a ban-
kett, a mi osztályunk ekkorra 
vált igazi közösséggé. 

FÜZI PETRA VANDA:
Jómagam két éve, még a ví-
rushelyzet előtt érettségiz-
tem. Ma már örülök, hogy 
túl vagyok rajta. Jó eredmé-
nyeket értem el. Utólag visz-
szagondolva már nem is volt 
olyan nehéz, de annak idején 
nagyon izgultunk, hogy mi 
vár ránk. 

HUSZÁR KLAUDIA:
Azt gondolom, aki a középis-
kolában négy éven keresztül 
folyamatosan tanul, annak az 
érettségi előtt már „csak” át 
kell ismételnie a tételeket. Ta-
lán az idő megszépíti az em-
lékeket, a vizsga előtt bizony 
nagy volt bennünk a drukk. 

Emlékszik az érettségire?
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Stressz… evés
Sok a stressz. Minden nap hallom. Naponta többen is mond-
ják. Ez a stressz, amit ilyen egyszerűen, tömören megfogal-
maznak, egyértelműen a rossz, pusztító, életünket felforgató, 
összetörő distressz. Tudományos értelemben minden hatás, 
amire szervezetünk egyfajta általános készenléti állapotba 
kapcsol, stressz. Így hát van jó stressz. Mindenféle „izgalom”, 
ami az életben maradásunkat szolgálja, jó. Amiről nap nap 
után hallok, az viszont idővel tehetetlenség, feszültség, szo-
rongás, alvászavar formában lelki élményeket szül, de köz-
ben vagy már ezek észlelése előtt komoly szabályozási zavart 
okozva, testi tüneteket, majd akár komplett testi betegsége-
ket okoz. A stresszt oldja a sport, a hobbinkban való elmélyü-
lés, a jóga, a meditáció, az ima, a relaxáció. Persze a stresszt 
oldja az evés, a cigi és az alkohol is. Csak nem mindegy, hogy 
mivel oldja. Válasszon! 
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket május 5-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sopron Pf. 
241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a Rubikon páneurópai piknikkel foglalkozó kü-
lönszámát sorsoljuk ki, melyet a szerencsés nyertes – a járványhelyzet elmúltával – a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, 
Liszt Ferenc u. 1.). Április 14-i rejtvényünk megfejtése: „A nevetés Isten anyanyelve. Tanuld meg ezt a nyelvet, és ta-
níts meg rá mindenkit!”. Szerencsés megfejtőnk: Arató Csaba, Harka. 

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Április 28. – május 4. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig es-
te 8 órától reggel 8 óráig tart. Ez alól kivétel május elseje, ek-
kor az ügyeleti szolgálat reggel 8 órától másnap reggel 8 órá-
ig van érvényben.

Április 28.,  
szerda 

BENU Állomás gyógyszertár 
Mátyás király u. 23. 99/312–437

Április 29., 
csütörtök 

Erzsébet gyógyszertár  
Győri u. 15. 99/311–254

Április 30.,  
péntek 

Ezüst Kehely gyógyszertár 
Kodály tér 12. 99/505–07

Május 1.,  
szombat

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

Május 2., 
vasárnap

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

Május 3.,  
hétfő

Király gyógyszertár  
Várkerület 114. 99/508–242

Május 4.,  
kedd

Korona gyógyszertár  
Várkerület 73. 99/505–865

A sport az életük része
ALMA ÉS FÁJA  – Lipták András és Lipták Gabriella

PLUZSIK 
TAMÁS

Az alma 
nem esik 
messze a 
fájától, 

tartja a mondás, mely-
nek igazságáért nem kell 
messzire menni Sopron-
ban sem. Lipták András 
egykoron a SMAFC és az 
SSE kiváló kosarasa volt, 
Gabriella lánya „all ro-
und” sportember, amibe 
belefogott, mindenben 
sikeres. 

– Nem mondhatom azt, hogy 
sportos családban nőttem föl, 
bár apám fiatal korában síelt, 
később már az idejüket teljes 
egészében a munka töltötte ki 
– kezdte Lipták András. – En-
gem sem nagyon kapacitáltak, 
sőt rám zárták az ajtót, nehogy 
belefulladjak a Tiszába, ugyan-
is a gyerekkorom Tokajhoz köt. 
Egy alkalommal elkaptak a ví-
zirendőrök, már majdnem át-
értem a túlpartra, amikor visz-
szafordítottak. Így derült ki, 
hogy tudok úszni, nem kell fél-
teni. A suliban Garbóczi tanár 
úr a kézilabdát favorizálta, ma-
gas, ruganyos srác voltam, és 
mint bal átlövő szórtam a gó-
lokat, szép sikereket is elér-
tünk az iskola csapatával. Kö-
zépiskolába Nyíregyházára 
kerültem, ahol próbáltak rá-
venni a kosárlabdára, de az el-
ső edzéseken a dörzsölteb-
bek kétszer–háromszor olyan 

keményen fölnyomtak a bor-
dásfalra, hogy két edzés után 
azt mondtam: ebből a sportból 
nekem elég is. Érettségi után a 
szarvasi Tessedik Sámuel Főis-
kolán folytattam a tanulmánya-
imat, ahol a kézilabda mellett 
Szirony Pál tanár úrnak köszön-
hetően a kosárlabdát is kezd-
tem egyre komolyabban ven-
ni. Emlékezetes számomra az 
1971-es mosonmagyaróvári ag-
rárbajnokság, ahol egy félidőt a 
kézilabdacsapattal játszottam, 
majd a második félidőre átmen-
tem a csarnokba, ahol a döntőt 
a SMAFC-cal vívtuk, és az ak-
kor már válogatott center Ba-
logh Sanyi mellett dobtam 22 
pontot. A meccs után odajött 
hozzám Gál János, a soproni 

egyetem rektora, és azt mond-
ta: „Kapsz egy Barkast, hogy 
összecsomagolj, aztán irány 
Sopron, holnaptól bent leszel 
a katalógusban!”. Így lettem a 
SMAFC játékosa, így kerültem a 
Tisza-partról Sopronba, és így 
lettem erdőmérnök. Sok szép 
és emlékezetes siker után 35 
éves koromban, 1985-ben fe-
jeztem be a kosárlabdázást. 

– Jól emlékszem arra az idő-
szakra, amikor nyaranta anya és 
apa a Fertőn szörföztek, a nő-
véremmel mi meg kint ültünk 
a földnyelven, és néztük őket 
– folytatta Lipták Gabriel-
la. – Apa ugyanis a kosárlab-
da után elkezdett teniszezni, 
szörfözni, vitorlázni, úgyhogy 
vele ellentétben én igazi spor-

tos családban nőttem föl. 
Snowboardoztam, síeltem, le-
tettem a síoktató vizsgát is, 
teniszeztem, kosárlabdáz-
tam, vízilabdáztam, ami olyan 
jól ment, hogy hívtak az ak-
kor első osztályú Szentes csa-
patába is. Érettségi után én is 
elkezdtem szörfözni, majd vi-
torlázni, ehhez kapcsolódik 
egy óriási élményem is, ugyan-
is Görögországból az Adriáig 
vízen elhoztunk egy vitorlást, 
ami ma a Balatonon van.

– Három unokám közül Ja-
kab kézilabdázik, Zalán és Bul-
csú pedig kosarazik – vette visz-
sza a szót András. – Egyelőre, 
aztán ki tudja, hisz én is „ugrál-
tam” a sportágak között. A lé-
nyeg, hogy imádják a mozgást. 

Lipták András és Gabriella – mindketten tucatnyi sportágat kipróbáltak. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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HUMORSAROK
Szénási Ferenc (Széna) soproni  karikaturista  
alkotásai hétről hétre.

HUSZÁR JUDIT 

Tóth Edit 
Tavasz el-
ső sóhaja 
című képe 

lett április hónap fotó-
ja. Mint arról már olvas-
hattak, a Soproni Téma 
pályázatot írt ki, az el-
múlt hetekben Éledő 
természet címmel vár-
tuk olvasóink képeit.

Pályázatunkra ebben a hó-
napban is tucatnyi képet kap-
tunk, amelyek közül a zsűri 
Tóth Edit felvételét találta a 
legjobbnak. A fotó címe: Ta-
vasz első sóhaja. 

– Ha nem csal az emlékeze-
tem, 14 múltam, amikor az el-
ső Zenit kamerámat kaptam, 
amit akkor főként családi, ba-
ráti pillanatok megörökítésé-
re használtam – mesélte la-
punknak Tóth Edit. – Később 
gyermekeim, családi kirán-
dulások pillanatainak fotó-
zásán volt a hangsúly, aztán 
a fókusz szépen átkerült a 
természet megannyi szép-
sége felé. Hobbifotós vagyok, 
egy ismerősöm hívta fel a fi-
gyelmet a pályázatra, és biz-
tatott, hogy küldjek be képet. 
A fotón téltemető látható, 
Sopronkövesd mellett az Agg-
hegyen készítettem a képet 
egy borongós délutánon. A fák 

között időnként átsejlő napos 
égboltot használtam háttér-
nek. Üzenetem ezzel a képpel 
az, hogy változtassunk néző-
pontot, és különleges csodák-
ban lesz részünk! Fontosnak 
tartom, hogy törekedjünk mi-
nél természetközelibb életet 
élni. Óvjuk, védjük a Földet, 
hadd élvezze az utánunk jö-
vő sok-sok generáció! Az éle-
dő természet számomra, mint 
megannyi embernek, maga 
a csoda.

Nemcsak Tóth Editnek, 
hanem valamennyi pályá-
zónak köszönjük, hogy meg-
tisztelt minket bizalmával. 

A felhívásra érkezett képeket 
megtekinthetik a www.sop-
ronitema.hu/galeriak/ele-
do-termeszet oldalon.

A JÁTÉK FOLYTATÓDIK! 
Májusban is keressük a hónap 
fotóját a Soproni Témában! 
Aktuális felhívásunk témája 
gyereknap apropóján: Gyer-
mekeink mosolya. 

Egy jelentkező maximum 
kettő színes, legalább 3000 pi-
xel szélességű képpel nevez-
het, a fotókat jpg formátum-
ban várjuk. A beküldött képek 
közül kiválasztjuk az általunk 
legjobbnak ítélt fényképet, 

amelyet a Soproni Téma má-
jus 26-i számában közlünk.

A fényképeket május 19-
ig várjuk e-mailben a  szer-
kesztoseg@sopronitema.
hu címre. 

A NYEREMÉNY
Pá lyázatun k va la menny i 
nyertese (januárban Gál Zol-
tán, februárban Rombai Pé-
ter, márciusban Kozák Be-
áta, áprilisban Tóth Edit) 
Horváth Ferenc Különc bor-
vidék című könyvét, illetve 
Iváncsics Zoltán soproni bo-
rász egy üveg borát átveheti 
szerkesztőségünkben. 

„Változtassunk nézőpontot,  és csodákban lesz részünk”

Az éledő természet képei

Tavasz első sóhaja – Tóth Edit téltemetőt ábrázoló felvétele lett április hónap fotója.

Soproni Téma10. ÉVE SOPRONRÓL, SOPRONÉRT

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

www.facebook.com/ 
sopronitemahivatalos

NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

MADARÁSZ RÉKA

Négy fiúval nem egyszerű az élet. Hege-
düsné Kendeh Tünde arra törekszik, 
hogy mindegyik gyermekéből kihozza 
a legjobbat: találják meg azt a munkát, 

amit örömmel végeznek.

A Hegedüs fiúk közül Boton-
dot és Csanádot már bemutat-
tuk újságunkban (Botond és 
a Tévémaci esete, Soproni Té-
ma, 2021. március 24., valamint 
Csanádot vonzza a színpad, 
Soproni Téma, 2021. február 
24.). A másik kettő sem kevés-
bé tehetséges: a 22 éves Kende, 
akinek édesapja poénból szán-
ta édesanyja vezetéknevét, hit-
tantanár és történelem szakra 
jár, a 13 éves Levente pedig a 
Hunyadi-iskolában tanul.

– A férjem tíz évig volt 
a soproni evangélikus gyüle-
kezet lelkésze, most pedig az 
Eötvös iskolalelkésze – mesél-
te Hegedüsné Kendeh Tünde. 
– Mindketten lelkész családból 
származunk, a vallás gyakorlá-
sa ad egy keretet az életünknek, 
amit igyekszünk úgy behatá-
rolni, hogy mindenki jól érez-
ze magát. Mindketten nagycsa-

ládból jövünk, több gyermeket 
szerettünk volna, de Leventére 
már nem is számítottunk, ő Is-
ten ráadás ajándéka.

A negyedik gyermek érkezé-
se előtt a házaspár egy koncer-
ten Levente Péterrel dedikáltat-
ta egyik könyvét, és a művész 
a Kendének, Botondnak és Csa-
nádnak szóló ajánlás után tett 
még három pontot. Tünde akkor 
még nem tudta, hogy állapotos.

– Mindegyik fiam más, de 
közös bennük, hogy őszinték, 
tiszta szívűek, ugyanakkor cél-
tudatosak is – folytatta a Hunya-
di János Evangélikus Óvoda és 
Általános Iskola könyvtárosa és 
hittantanára. – A zenei tehet-
ségüket az apjuktól örököl-
ték: Kende klarinétozik és sza-
xofonozik, Botond fagottozik, 
Csanád harsonázik, Levente 
trombitál. Örülök, hogy egyre 
gyakrabban játszanak együtt.

Tündének sokan mondják, 
hogy mennyire jó dolga van, 
hiszen folyamatosan öt fér-
fi hordozza a tenyerén. Persze 
rengeteg munka is van velük, 
de óriási szerencse, hogy a fiúk 
mindenbe besegítenek. Édes-
anyjuk mindig arra törekedett, 
hogy biztos alapokkal hagyják 
majd el a szülői házat. A vasa-
lással még vannak problémá-
ik, a főzés viszont egyre job-
ban megy.

– A mi családunk alapját 
a humor adja – folytatta Tünde. 
– Levente hasonlít talán rám 
a leginkább, mi ugyanis nem va-
gyunk vevők mindenféle poén-
ra, viszont ezek gyakran tartanak 
elém kemény tükröt, figyelmez-
tetnek, hogy nem kell annyi-
ra komolyan vennem magam. 
Az én feladatom, hogy stabil 
hátteret biztosítsak a számukra. 
Az elengedés nagyon nehéz, pe-
dig most ennek van itt az ideje.

Hegedüséknél fontos a humor
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Hegedüs Csanád, Kende, Levente, Botond szüleikkel, 
Hegedüsné Kendeh Tündével és Hegedüs Attilával. 

A nagysikerű Álarcos énekes 
műsor nyertese, Miller Dá-
vid rögtön szólókiadvánnyal 
ünnepelte meg győzelmét. 
A fülbemászó, elektro-pop 
alapnak és Dávid karakte-
res hangszínének köszön-
hetően a „Fény” kifejezetten 
rádióbarát track lett. Mil-
ler Dáv id igazi tehetség: 

autodidakta módon tanult 
zenélni és énekelni, majd ta-
valy unokatestvérével közö-
sen megalapította a Das Funk 
zenekart. A stílusokat zseni-
álisan ötvöző csapat legutób-
bi kiadványa a „Műanyag 
sláger”. A zenekar új dala áp-
rilis végén érkezik „Te vagy a 
lány” címmel.

Berkes Olivér pályája kétség-
telenül ível felfelé. A felkapott 
énekes–dalszerző a slágerlis-
ták és a YouTube kikerülhetet-
len szereplőjévé vált az elmúlt 
években olyan slágereknek 
köszönhetően, mint a „Vissza-
kér a múlt”, a „Nem volt szép”, 
vagy az év végén megjelent 
„Évszakok” feldolgozás. Oli-
vérért a tavalyi Fonogramon 
„Az év felfedezettje” kategóri-
ában szoríthattunk, idén pe-
dig az „Az év hazai modern 
pop-rock hangfelvétele vagy 
albuma” jelölést kapta. Olivér 
most egy új dallal jelentke-
zett. A „Jó vagy rossz legyek” 
egy igazán impulzív, magával 

ragadó, érzelmekkel túlfűtött 
alkotás, amely nagyon szépen 
debütált.

Miller Dávid szólóban

Jó vagy rossz legyek?
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