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M85-ös: továbbépül az út
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Az M85-ös gyorsforgalmi út várost elkerülő szakaszain mindenhol ütemezetten haladnak a munkálatok. Fontos hír az autósoknak, hogy a Pozsonyi út forgalma a Tómalom
(Fertőrákos) csomópontban (felvételünkön) már a felüljárón keresztül halad, közben folyamatosan készül az alagút is. FOTÓ: ROSTÁS JÁNOS

Elkezdődött az érettségi

Újra nézők előtt

8

Két mérkőzésen lépett pályára múlt héten az SC Sopron
NB III-as futballcsapata, pontokat azonban nem sikerült
szereznie. A Komárom VSE ellen 3–0-s, a ZTE FC II. vendégeként 2–1-es vereséget szenvedett. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Városunkban rendben elkezdődött az írásbeli érettségi, hétfőtől
731 végzős diák vizsgázik. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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Bízzunk az
orvosokban!
Már több mint 4 millió
honfitársunk kapta meg
a koronavírus elleni védőoltást, ezért védettségi igazolvánnyal ismét
látogathatóak a kulturális és szabadidős létesítmények. Barcza Attila, Sopron és térsége
országgyűlési képviselője elmondta: a magyar
oltási program európai
szinten is kiemelkedő,
ami lehetővé tette, hogy
az újraindítás újabb szakaszába lépjünk.
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Tavasz fátyla libben

Nyáron nyit az erdő háza
Már érkeznek az állatok a Muck területén lévő Erdő Háza Ökoturisztikai Látogató
központba. A tervek szerint augusztus elején nyitják meg a Soproni Parkerdő
szívében az új létesítményt. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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„Bekeringőzött a tavasz, minden fát és bokrot táncra kért, és a növények örömmel
öltötték fel a rózsaszínű és fehér, halványsárga és bíbor, illatos sziromruhájukat.”
(Lucy Maud Montgomery) FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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MEGKÉRDEZTÜK o lvasóinkat

Többet kirándul?

Százszorszép Bölcsőde: k ét új csoportot alakítanak ki

Bővülő férőhelyek

IMRE ZOLTÁN:
Sopron mellett, az erdő közepén egy tanyán élek, így számomra minden nap közel van
a természet. Csendes és nyugodt a környék, itt talán jobb
élni, mint a zajos városban.
Ha úgy adódik, akkor akár
egyedül, akár csoportosan elmegyünk túrázni a lovakkal.
Persze gombát is szedhetünk
– ez is egyfajta kirándulás.

MOZSOLITS PÉTER:
Kettő kutyánk van, velük rendszeresen szoktunk sétálni. Ekkor is fontos szabály, hogy
betartsuk az előírásokat, és
elkerüljük a nagyobb tömeget. Új építésű kertes házban
lakunk, most minden időnket
a ház körüli teendők kötik le.
Bizony van, hogy a nap végére jól elfárad az ember.

HOVORÁKNÉ OLÁH
ANGÉLA:
A férjem sokat dolgozik mostanság, így a napi teendők
mellett sajnos kevés idő jut
a kirándulásra és a kikapcsolódásra. Pedig jó lenne időt
szánni erre, mert itt a tavasz
és a jó idő. Ebben az időszakban pedig jó együtt lenni a
természetben.

NAGY-SOMLAI HELGA:
Mostanság sajnos kevesebbet
kirándulunk, mint korábban.
Azért amikor tehetjük, felkeressük a parkerdőt, illetve
a Sopron környéki helyeket.
A városban a gyermekeimmel
sokat sétálunk, mert így egyszerűbb a közlekedés. Kertes
házban lakunk, ahol a friss levegő sok mindenért kárpótol.

Készül a Százszorszép Bölcsőde új szárnya – hamarosan következik a gipszkartonozás, valamint a festés. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Jól halad a Százszorszép Bölcsőde bővítése, vár
hatóan őszre átadják a 28 férőhelyes, új épület
szárnyat. A beruházást önkormányzati és kor
mányzati támogatásból fedezik – derült ki az
elmúlt héten tartott sajtóbejáráson.
– Továbbra is tartjuk azon
vállalásunkat, hogy a koronavírus-járvány ellenére
is fejlődnie kell a városnak
– mondta dr. Farkas Ciprián polgármester a Százszorszép Bölcsőde területén épülő, új épületszárny bejárásán.
– Ennek egyik szép példája, hogy tavaly novemberben
önkormányzati és kormányzati támogatással 314 millió
forintból kezdődött a huszonnyolc férőhelyes, új létesítmény kivitelezése. A munkálatok jól haladnak, várhatóan
szeptemberben már birtokba

vehetik a kisgyerekek. Az új
szárnyban két csoportban
14–14 g yermeket gondoznak majd.
Az eseményen részt vett
Csiszár Szabolcs alpolgármester, valamint Tóth Éva
önkormányzati képviselő, a
Jereván településrészi önkormányzat elnöke. A bejáráson elhangzott: az épület készültségi szintje elérte
a hatvan százalékot. A falak
külső szigetelése megtörtént, az épületen belül a
padlófűtés alapjait már letették, az aljzatbetonozás

után következik a gipszkartonozás, valamint a festés.
(A munkálatok kezdetéről lapunkban is beszámoltunk:
Bölcsődebővítés, Soproni Téma, 2020. december 2.).
Dr. Farkas Ciprián köszönetet mondott minden pedagógusnak, bölcsődei és óvodai
dolgozónak, hogy a járványhelyzet idején is példaértékű munkát végeznek, illetve
azért is, mert részt vettek az
oltási programban. Ennek a
hivatásnak az értékét mind
az önkormányzat, mind a
magyar kormány elismeri és
megbecsüli. A városvezetés
számára kiemelt fontosságú

BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK
Az önkormányzati fenntartású bölcsődékben összesen 324 gyereket gondoznak. Emellett Sopronban nyolc egyházi, illetve magánkézben lévő bölcsőde működik – tudatta Csiszár Szabolcs alpolgármester.

A HÓNAP FOTÓJA – pályázat

RÖVIDEN
FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: FILEP ISTVÁN – LEWINSZKY ANNA GYAKORLÓ ÓVODA

Keressük május fotóját!
Gyermekeink mosolya – ezzel a címmel
folytatódik pályázatunk. Májusban is keressük a hónap fotóját, ezúttal a nemzetközi gyereknaphoz kapcsolódva.
Egy jelentkező maximum kettő színes, legalább 3000 pixel szélességű képpel nevezhet,
a fényképeket jpg formátumban várjuk. A beküldött fotók közül kiválasztjuk az általunk legjobbnak ítélt alkotást, amelyet a Soproni Téma május 26-i számában közlünk. Valamennyi

a családok támogatása, hogy
a soproni gyermekek jó és
korszerű körülmények között
nevelkedhessenek.
Kocsis Zsuzsanna, az Egyesített Bölcsődék igazgatója köszönetet mondott a fejlesztésért. – A szülők folyamatosan
érdeklődnek, mikor hozhatják
a kisgyermeküket. Tőlük – sajnos – van, hogy türelmet kell
kérnünk. Ezen a gondon enyhít majd az új bölcsőderész.
A polgármester végül megjegyezte: a közeljövőben várható az önkormányzati és
egyházi fenntartású óvodákban, bölcsődékben a férőhelyek további bővítése.

nevező képét megtekinthetik a későbbiekben
honlapunkon, a www.sopronitema.hu-n.
A fényképeket május 19-ig várjuk e-mailben
a szerkesztoseg@sopronitema.hu címre.

A nyeremény

Pályázatunk nyertese Horváth Ferenc Különc
borvidék című könyvét, illetve Iváncsics Zoltán soproni borász egy üveg borát veheti át
szerkesztőségünkben.

Konferencia
központ lesz
a Maroniból
Eltűnik a Lövérek szégyenfoltja. Az elhagyatott Hotel
Maroni helyén kormányzati támogatásból egy multifunkciós konferenciaközpont épül – jelentette
be Barcza Attila, Sopron
és térsége országgyűlési képviselője a közösségi oldalán. Hozzátette: a
nyílt tervpályázat hivatalosan már megjelent. Az
elmúlt héten pedig a lehetséges pályázók személyesen is megtekintették a
helyszínt. A tervek szerint
lebontják a hotel épületét,
és annak a helyén hétszáz
fő befogadására alkalmas
multifunkcionális központot alakítanak ki.

Nyitva a parti
sétány
Délelőtt 11-től este 7-ig díjmentesen látogatható Tómalom fürdő parti sétánya
– írja a Soproni Vízmű Zrt.
A tó vizében továbbra sem
szabad fürödni, mivel még
nincs vízimentő szolgálat.

RENDŐRSÉGI sorozat

Figyeljen az értékeire!
CZETIN ZOLTÁN

Itt a tavasz, melegebbek a napok, a vírushelyzet
miatt bevezetett korlátozásokat fokozatosan mérséklik, így egyre több helyre mehetünk. A figyelmetlenség megkönnyíti az alkalmi tolvajok dolgát.
Két hete hétvégén megnyitottak a vendéglátóhelyek teraszai országszerte, Sopronban is sokan kihasználták a
jó időt, és kiültek egy sütire,
italra, kávéra. Már az első hétvégén is történt lopás.
– Egy vendéglátóhely teraszán ült le egy férfi, akinek
az övtáskájában nagyobb ös�szeg volt – kezdte Babelláné Lukács Katalin, a Soproni
Rendőrkapitányság őrnagya,
kiemelt bűnmegelőzési főelőadó. – Mivel meglátta az
ismerőseit, elment pár lépésre az asztaltól beszélgetni, de a táskát ott hagyta őrizetlenül. Csak pár percig
nem figyelt, de amikor vis�szaült, a táskának már nyoma sem volt.
A szakember szerint fontos, hogy nyilvános helyen
semmiképp ne hagyjuk őrizetlenül az értékeinket.

Ha pár percre felállunk, átülünk egy másik asztalhoz,
vagy bemegyünk a mosdóba,
akkor is vigyük a táskánkat
magunkkal! Amit a szék háttámlájára akasztunk, az nincs
biztonságban.
– Az övtáska egyébként
jó megoldás, de csak akkor,
ha magunkon hordjuk – folytatta Babelláné Lukács Katalin. – A legtöbb hátizsákban
már van olyan zseb, amelybe csak úgy lehet belenyúlni,
ha levesszük a táskát, ezekbe rakjuk az értékeket! Aztán
a hölgyeknek a keresztbe átvetett táska is biztonságos, illetve a kabátok belső zsebei.
Fontos, hogy az értékeink
mindig testközelben legyenek, a baj ugyanis pillanatok
alatt megtörténik. Közhely, de
nagy igazság: az alkalom szüli
a tolvajt. Ezért ne teremtsünk
alkalmat!
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Új parkolók M85-ös: Már a felüljárón keresztül halad a Pozsonyi út forgalma
a Makó
utcában
Négyszáz méter hosszan újították fel az utat a Makó utcában, emellett már használható a harminckilenc férőhelyes
új parkoló is. Városunkban jelenleg a Bercsényi utcában
és a Virágvölgyben történik
útfelújítás.
– Újabb fontos állomásához érkezett városunkban a közúti infrastruktúra fejlesztése, valamint
a parkoló-férőhelyek bővítése – mondta dr. Farkas Ciprián polgármester. – Befejeződött a Makó utca felújítása,
ami négyszáz méter hos�szan kapott új aszfaltréteget, emellett az autósok már
használhatják az újonnan kialakított harminckilenc parkolót. Az úthálózat fejlesztése már az előző városvezetés
idején kezdődött, és a folyamat napjainkban is tart. Jelentős munkálatok jelenleg
a Bercsényi utcában és a Virágvölgyben zajlanak.
Csiszár Szabolcs alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője részletezte: a parkolóban kettő
helyet a mozgássérültek részére alakítottak ki, kettő helyen pedig az elektromos autók töltésére van lehetőség.
– A fejlesztés hatására tovább
javult az itt lakók életminősége – zárta az alpolgármester.

Továbbépül az alagút
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Az M85-ös gyorsforgal
mi út várost elkerülő
szakaszain mindenhol
ütemezetten haladnak
a munkálatok. A határ
felé közlekedők azt is
tapasztalhatják, hogy
az alagút térségében, a
84-es számú út mellett
elkezdődött a terelő
út építése.
Már csak néhány hét, és újabb
szakasszal bővül az M85-ös
gyorsforgalmi út Sopronnál.
Lapunkat a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt.
arról tájékoztatta, hogy jó
ütemben halad a Sopron-kelet
és a balfi csomópont közötti
4,4 kilométeres rész kivitelezése. Így továbbra is tartható
a június eleji átadási határidő.
A következő, Balfi út – Tómalom (Fertőrákos) csomópont
közötti 2 kilométeres szakaszt várhatóan 2022. március végén vehetik birtokba a
járművezetők. Ekkor készül el
ugyanis a Mély út nyomvonalán a gyorsforgalmi út és az elkerülő közötti összekötő szakasz. A munkálatok már itt is
zajlanak.

Már most készüljünk
fel a parlagfűszezonra!
MADARÁSZ RÉKA

A földtulajdonosoknak
a lehető legkorábban
– még a virágzás előtt
– meg kell kezdeniük a
parlagfű elleni védekezést, ha el akarják kerülni a növényvédelmi bírságot. Ez akár 5 millió
forint is lehet.
A parlagfű elleni védekezés
számos lehetősége ismert
(vegyszeres, mechanikai és
agrotechnikai). A tavaszi időszakban kiemelkedően fontos,
hogy a napraforgó-, kukoricaés szójakultúrák gyomirtását
kellő gondossággal és megfelelő hatékonyságú szerekkel végezzék el a gazdálkodók.
Nyáron az aratást követő időszakban továbbra is fokozott figyelmet kell fordítaniuk a repce- és gabonatarlók folyamatos
kezelésére.
A lakossági védekezés legegyszerűbb módja, ha gyökérzettel együtt eltávolítják a növényt a talajból. Ha mindenki
csak egy-egy parlagfüvet kitép
még virágzás előtt, akkor már
sokat tett az allergia és a parlagfűszennyezés megszüntetése érdekében.
– Győr–Moson–Sopron megyében erősen fertőzött Tét,
Győr és Mosonmagyaróvár kör-

nyéke (Újrónafő, Jánossomorja), Sopron vonzáskörzetében
pedig Harka, Fertőrákos, Zsira és Agyagosszergény határában tapasztaltunk nagyobb
mértékű fertőzést elsősorban
az építési területeken – tudtuk meg Szemerits Attilától,
a Győr–Moson–Sopron Megyei
Kormányhivatal osztályvezetőjétől. – Nagy veszélyt jelenthetnek a rosszul gyomirtózott
napraforgótáblák, vadföldek,
a zöldítési programban szereplő nem kaszált vagy nem szakszerűen kezelt területek is, továbbá a tarlóápolási munkák
elmaradása esetén a gabonaés repcetarlók.
A hatóság a tervek szerint
idén is folytatja a légi felderítést, mivel ezzel a módszerrel akár két–három nap alatt az
egész megye feltérképezhető.
A nehezen bejárható, kisebb területeken pedig drónt is alkalmaznak. Ha valaki szennyezett
területet lát, akkor azt továbbra is bejelentheti online a pbr.
nebih.gov.hu weboldalon,
a Parlagfű Bejelentő Rendszeren keresztül.
– Abban az esetben, ha valaki nem tesz eleget a védekezési
kötelezettségének, közérdekű
védekezés rendelhető el. A növényvédelmi bírság 15 ezertől
5 millió forintig terjed, belterületen szigorúbbak a bírságkategóriák – zárta Szemerits Attila.

170 méter hosszan termelték ki a kőzetet, és építették meg az út felett vezető tartószerkezetet a Bécsi-domb alatt. FOTÓ: ROSTÁS JÁNOS
Az autósoknak fontos hír,
hogy a múlt hét óta a Pozsonyi út forgalma a Tómalom
(Fertőrákos) csomópontban
a felüljárón keresztül halad.
Ennek két végén egyelőre marad a jelzőlámpás irányítás, az
utat teljes szélességében várhatóan május közepétől lehet
használni.
Az északnyugati elkerülőút kivitelezése is érzékelhető

fázisába érkezett. A humuszréteg letermelésével párhuzamosan történik a tereprendezés, illetve a közművek
áthelyezése.
A NIF Zrt. ismertetőjéből
az is kiderül, hogy továbbra is napi 24 órában történik
az alagút kialakítása. Jelenleg mintegy 170 méter hos�szan termelték ki a kőzetet,
és építették meg az alagút

tartószerkezetét a Bécsidomb alatt. A gépjárműforgalom zavartalansága érdekében az alagút nyugati

pontjánál, a 84. számú főúton
ideiglenes terelőutat is építenek majd. Ennek nyomát már
láthatják az arra közlekedők.

OLVASÓNK JELEZTE
Olvasónk azzal a felvetéssel kereste meg szerkesztőségünket,
hogy az alagutat miért bányászati technológiával alakítják ki, és
miért nem alagútfúróval. Megtudtuk: a Bécsi-domb alatt átvezető alagút viszonylagos rövidsége és a gazdaságossági okok miatt
döntöttek a bányászati eljárás mellett.

Emlékek útján – A fegyőröknek külön lakást építettek

Cukorgyárból börtön
MUNKATÁRSUNKTÓL

Sopron változatos és
gazdag történelme so
kakat érdekel – soroza
tunkban a különböző
városrészek kialakulá
sáról, elnevezéséről,
érdekes históriáiról
írunk. Ezúttal Sop
ronkőhida titkai tá
rulnak fel.
A Kőhidaként vagy Sopronkőhidaként (németül Steinambrückl) ismert városrészben a
régészek egy IX. századi Karoling korabeli temetőt tártak fel, mégsem erről a legismertebb a településrész.
A XIX. század utolsó évtizedeiben megnőtt az „igény”
Magyarországon a fegyházakra. Ennek két oka is volt:
eg y részt az első mag yar
büntetőjogi törvényköny v,
a Csemegi-kódex 1878-ban
elrendelte, hogy a korábbi gyakorlattal ellentétben
a fegyházbüntetéssel sújtott egyéneket fegyházba kell
szállítani. Másrészt a XIX.
század utolsó harmadában
megnőtt a vagyon elleni bűncselekmények száma. A vis�szaesőket pedig gyakrabban
ítélték fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre.
A kormányzat a Dunántúltól

1886 óta használják fegyházként a sopronkőhidai épületet – korábban itt cukorgyár működött.
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

várt egy új fegyház építésére
szóló ajánlatot.
A választás végül Sopronra, pontosabban a kőhidai
cukorgyárra esett. A gyár,
amely tulajdonosainak már
régen nem hozott profitot,
úgyis Petőházára költözött,
az épület kialakítása pedig kiválóan megfelelt egy új
büntetés-végrehajtási intézetnek. Az átadás 1886-ban
volt, az új intézményt rövid
időn belül bemutatták a sajtó munkatársainak. A meghívottak körében kialakult az a

vélemény, hogy „...az újabb kori építészetnek valódi remeke
ugyan, mindazáltal meg vagyunk győződve, hogy a méltó
bámulat tárgyát képező építmény nem lesz soha a boldogság tanyája.”.
A fegyőröknek és a hivatalnokoknak a századfordulóra

97 lakást építettek a településrészen, de elkészült az iskola és a templom is. Ezek az
épületek adták a magját és az
alapját a városrésznek.
Az írás elkészítésben közreműködött dr. Krisch András,
a Soproni Evangélikus Gyűjtemények vezetője.

TIT-ELŐADÁS DR. PANTALI ZOLTÁNTÓL
Május 11-én, kedden 18 órakor dr. Pantali Zoltán nyugalmazott börtönparancsnok tart online előadást Bűn és bűnhődés I. A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön története 1951-ig. Híres elítéltek címmel. Közvetítés: stit.my.webex.com/meet/stit
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Hírességek:együtt győzhetjük le a járványt, ezért mindenki kérje a vakcinát!

Csak a védőoltás segíthet!
MUNKATÁRSUNKTÓL

A kormány kampányt indított a korona
vírus elleni oltások népszerűsítésére.
A tájékoztatófilmekben ismert magyar emberek
és neves egészségügyi szakemberek álltak ki a
vakcinák mellett.
Miklósa Erika operaénekes
azt mondta, már több mint
egy éve hiányoznak az emberek életéből az együttlétek a
családdal, a barátokkal, a nézőkkel. Mint fogalmazott, számára az oltás érzelmi kérdés,

a mindennapokban ugyanis
aggódás, értetlenség, félelem,
türelmetlenség érzékelhető.
Kemény Dénes, a vízilabda-válogatott korábbi szövetségi kapitánya a pandémia kitörésének első másodpercétől

Miklósa Erika

arra várt, hogy mikor lesz
használható védőoltás. Hangsúlyozta: azért tartotta fontosnak, hogy kiálljon a vakcina
mellett, mert meggyőződése
szerint ez az egyetlen módja annak, hogy egy éven belül
véget érjen a járvány.
Meződi József, az Apostol együttes énekese arra kér
mindenkit, hogyha lehet, oltassa be magát, mert ez megvéd attól, hogy beteg legyen.
A kínai vakcinát kapta meg,
és semmilyen mellékhatása nem volt. Úgy gondolja,

Kemény Dénes

hogy ez védetté tesz, és a második oltás után lehetősége
lesz arra, hogy a közönséggel
találkozhasson.
Az úszó Gyurta Dániel
Facebook-oldalán osztotta
meg, ő is túl van a koronavírus
elleni védőoltáson. A bejegyzésben leírta, több orvossal
beszélgetett, ezután vonta le
a következtetést, hogy a vírusnál bármelyik vakcina jobb.
A posztban megjelölte Merkely Bélát is, akivel közös fotót is megosztott, ahogy éppen beadja neki az oltást.

Meződi József

Hamarosan újabb attrakcióval bővül a Soproni Parkerdő

Nyáron nyit az erdő háza
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Már érkeznek az álla
tok a Muck területén
lévő Erdő Háza Ökotu
risztikai Látogatóköz
pontba. A tervek sze
rint augusztus elején
nyitják meg a Soproni
Parkerdő szívében az új
létesítményt.
Gyakorlatilag elkészült az
Erdő Háza Ökoturisztikai
Látogatóközpont. Mindezt
dr. Farkas Ciprián polgármester személyesen is megtapasztalta a múlt pénteken
tartott bejáráson. Az esemény
„idegenvezetője” dr. Sándor
Gyula, a Tanulmányi Erdőgazdaság (TAEG) Zrt. vezérigazgatója, valamint Bánáti László
parkerdei és kommunikációs
igazgató volt.
– A Soproni Parkerdő szívében lévő létesítmény mintegy
kettő és fél hektáron terül el
– kezdte dr. Sándor Gyula. – Öt
kifutón mutatjuk be a hazánkban élő nagyvadállományt: az
őzet, a dámszarvast, a gímszarvast, a vaddisznót és a
muflont. Az első állatok már
meg is érkeztek hozzánk. A vadaspark közepén lévő fahíd
alatt lesz megtekinthető az apróvadállomány és számos madárfaj. A főépület melletti látványtó a récék élőhelye lesz.

A látogatóközpontban egy interaktív kiállító- és oktatótermet is kialakítanak. Felvételünkön
dr. Sándor Gyula (j2), a TAEG Zrt. vezérigazgatója, valamint dr. Farkas Ciprián (j1) polgármester.
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Az erdei iskolásokra gondolva
külön tantermet is kialakítottunk, ahol a foglalkozásokat
lehet tartani. Harmadrészt
pedig számítunk az egyetemistákra is. Ők szerepet vállalhatnak az üzemeltetésben,
és emellett fontos: állandó
gyakorlati helyszínt is biztosítunk számukra.
A vezérigazgató kiemelte,
a létesítményen belül a jelentősebb munkák befejeződtek,
jelenleg az átadás–átvételnél
tartanak. A tervek szerint a
látogatóközpontot augusztus elején nyitják meg. Az
építést lapunk folyamatosan

nyomon követi, legutóbb áprilisban írtunk a beruházásról (Erdő háza és vadaspark,
Soproni Téma, 2021. április
21.). A beruházás a Magyar
Természetjáró Szövetséggel
együttműködve, mintegy 500
millió forint kormányzati támogatásnak köszönhetően
valósul meg.
Dr. Farkas Ciprián polgármester elismerően szólt
az erdő házáról. Mint fogalmazott: újabb attrakcióval bővült a Lövérek városrész. Az uszoda mellett,
reményei szerint, kedvelt célpontja lesz a soproniaknak,

valamint a városunkba látogató turistáknak.
– A városfejlesztési munka
nem magányos műfaj, nagyban számítunk a soproni polgárok, a civil szervezetek, az
intézmények és a helyi vállalkozások véleményére – fogalmazott dr. Farkas Ciprián.
– Ebben a folyamatban jó szövetségesünk az erdőgazdaság:
üzemelteti a parkerdei sétautakat, a kilátókat, a tornapályát, valamint a tevékenysége
során számos közjóléti feladatot lát el. A közeljövőben pedig
egy hiánypótló fejlesztés fejeződik be a Muckon.

Nagy Tímea a Szputnyik V
vakcinát kapta meg. A kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó szerint a járvány megállításában most csak a védőoltás
segíthet, ezért mindenkit arra buzdít, hogy regisztráljon,
és oltassa be magát. Ebben
az időszakban fontos, hogy
immunrendszerünk erős legyen. Ezért arra is felhívta a
figyelmet, hogy sportoljunk
rendszeresen, hiszen ez is sokat hozzátehet ahhoz, hogy ellenállóbbak legyünk a vírussal szemben.

Borbás Marcsi műsorvezető szerint ahhoz, hogy nyugodtan dolgozhassunk, hogy
megmaradjanak a munkahelyek, hogy ne kelljen folyamatosan rettegnünk, most nincs
más megoldás, mint hogy
mindenki beoltassa magát.
Nacsa Olivér humorista azt mondta: „Nem tudom
édesanyámat átölelni. Nem
hiszem, hogy van olyan élő
ember a Földön, akinek ez ne
hiányozna”. Ezért is fontos,
hogy minél többen oltassák
be magukat.

Borbás Marcsi

LÁTTA MÁR?– épületek, szobrok…

A Schönherr-malom kőkapuja
Ma már csak egy utcanév, valamint egy növényekkel benőtt, romos kőkapu emlékeztet a valamikori Malom utca, ma Lehár Ferenc utca végén az egykori jezsuita vagy Schönherr-malomra.
Mint Bódi Ottónak Az Ikva
és vízimalmai című helytörténeti munkájában olvasható, Schönherr Jakab a malmot
1745-ben vette meg a jezsuitáktól. A Schönherr családban apáról fiúra szállt a molnár mesterség, mindnyájan
megbecsült polgárai voltak
Sopronnak. Később az unoka,
Schönherr József fejlesztette, modernizálta a malmot,
ugyanis a jezsuiták, illetve
a nagyapja még csak egy darab egyjáratú, alulcsapott
vízkereket használt, ő pedig
már három felülcsapott vízkerékkel dolgozott, sőt, új
duzzasztóművet is építtetett. A későbbiekben a Germits Antal tulajdonába került
malmot bérlők üzemeltették, így például Fülöp József
és Bayer Ernő, akik a bizton-

ságosabb működés érdekében benzinmotort is „szolgálatba” állítottak. A malom
ismeretlen okból 1912-ben
leégett, nem sokkal később
a városi közgyűlés elhatározta, hogy megvásárolja az
egykori Schönherr-malmot
azért, hogy ott konyhakertészetet létesítsen, de magát
a leégett malomépületet újból nem építi fel, csupán a
tönkrement duzzasztót állítja helyre. Így is történt, az
1920-as évek gazdasági nehézségei közepette a város a
malom zsilipjének felhasználásával közel tízholdnyi területen (hozzávetőlegesen 5,7
hektár – a szerk.) öntözéses
zöldségtermelést vezetett be.
Fotó és szöveg:
Pluzsik Tamás
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Barcza Attila: M
 ár a 16–18 évesek is regisztrálhatnak az oltásra

Bízzunk az orvosainkban!
Már több mint 4 mil
lió honfitársunk kapta
meg a koronavírus elle
ni védőoltást, ezért vé
dettségi igazolvánnyal
ismét látogathatóak a
kulturális és szabad
idős létesítmények.
Barcza Attila, Sopron és
térsége országgyűlési
képviselője elmondta:
a magyar oltási prog
ram európai szinten is
kiemelkedő.
– Egyre több embert véd az oltás Magyarországon, de még
nem vagyunk mindannyian
biztonságban – kezdte Barcza
Attila. – Az egyéni felelősségvállalásnak ezért kiemelt szerepe van. Fontos, hogy folytassuk a megkezdett utat, hiszen
a járványt csak az oltással
győzhetjük le. Minél többen
és gyorsabban vesszük fel a
védőoltást, annál előbb kapjuk vissza a régi életünket. Ma
már ott tartunk, hogy bárki
számára elérhető a védőoltás,
amelyre a regisztrációt követően, interneten is foglalhatunk időpontot. Fontos, hogy
már a 16–18 év közöttiek is regisztrálhatnak! Hazánk oltási
programja Európa legjobbja,
amely mögött hatalmas munka van. Ezért hálával tartozunk minden háziorvosnak,
egészségügyi szakembernek
és önkéntesnek Sopronban és
a térségben is.
Az országgyűlési képviselő
kiemelte: a magyar kormány
politikája az illegális bevándorlás elutasításához hasonlóan modellt teremtett a vakcinák ügyében is. Ma már egyre

– Az újraindítás továbbra is lépésről lépésre halad, mely közös érdekünk és sikerünk is egyben –
nyilatkozta lapunknak Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
több ország, köztük Ausztria álló vakcina hatékony és bizés Németország is keleti ol- tonságos Magyarországon.
tóanyagokkal pótolná azt a Az újraindítás továbbra is léhiányt, amely Brüsszel elhi- pésről lépésre halad, mely köbázott vakcinazös érdekünk
beszerzésének a „Hazánk oltási progés sikerünk is
következménye. ramja Európa legegyben.
– Ennek el- jobbja, amely mögött
Sopron és
lenére a balol- hatalmas munka van.
térsége országda l továbbra
gyűlési képviseEzért hálával tartolője elmondta:
is oltásellenes
a magyar korkampányt foly- zunk minden háziortat, megpróbál vosnak, egészségügyi
mány számára
zavar t kelte- szakembernek és önkiemelt fontosni az emberek- kéntesnek Sopronban
ságú a gazdaben – folytatta és a térségben is.”
ság újraindítása
Barcza Attila.
is. – Nem hagyBARCZA ATTILA juk cserben a
– Fontos, hogy
magyar embebízzunk a magyar orvosokban és egészség- reket és a magyar vállalkoügyi szakemberekben, akik zásokat sem – hangsúlyozszerint minden rendelkezésre ta Barcza Attila. – Jelenleg is

hitelmoratórium van érvényben, egy sikeres bértámogatási program valósult meg, járulékmentesség lépett életbe,
ezáltal pedig rengeteg munkahelyet mentett, s ment meg
a kormány. Fontos és jó lépés
volt, hogy a kormány döntése
révén az iparűzési adót részben elengedték, az állami és
az önkormányzati ingatlanok bérleti és teraszhasználati díjait pedig szintén nem
kell kifizetni. Ez Sopronban
is rengeteg vállalkozásnak jelent segítséget. Ezen intézkedéseket kiegészítve a soproni
önkormányzat egy támogatási alapot hívott életre, amely
mintegy 100 millió forintból
segíti a helyi polgárokat és
vállalkozásokat.

KORONAVÍRUS aktuális

Orbán Viktor: Újabb szakaszhatárhoz érkeztünk
A védettségi igazolvánnyal rendelkezők előtt városunkban is
megnyíltak az éttermek belső terei, látogathatóak a múzeumok, a
színházban is lesz előadás. A nyitást az tette lehetővé, hogy az elmúlt héten meghaladta a négymilliót a koronavírus-elleni
vakcinával beoltottak száma.

Újraindul az élet

Városunkban az elmúlt hétvégén ismét kinyitottak az éttermek belső terei. Sokan
keresték fel az elmúlt hétvégén a Károlykilátót, valamint a Kőhalmy-vadászati múzeumot. A Soproni Múzeum kiállítóhelyei
(Tűztorony, a Lenck-villa, a Macskakő Gyermekmúzeum, a Bányászati Múzeum, a Pékmúzeum, valamint a Patikaház) május 4-től
látogathatóak. A színház a Római karnevál
kamaraszínházi előadásával május 13-án
folytatja az idei szezont – erről bővebben
lapunk hetedik oldalán olvashatnak. Ezekre a helyekre csak a védettségi igazolván�nyal rendelkezők mehetnek be, illetve ők
kísérhetnek rokon kiskorúakat is.

Az utolsó ütközet

Orbán Viktor miniszterelnök az elmúlt
pénteken a Kossuth Rádió műsorában kö-

zölte, a további nyitást az tette lehetővé,
hogy az elmúlt héten meghaladta a négymilliót a koronavírus-elleni vakcinával beoltottak száma. Viszont felelősségteljesen
kell viselkedni továbbra is, mert még nem
vagyunk túl a járványon, de ez az „utolsó,
döntő, megnyerhető ütközet”, amiben vagyunk most. Korábban úgy védekeztünk,
hogy izoláltunk, de most arról, aki be van
oltva, „lepattan” a vírus.
– Újabb szakaszhatárhoz érkeztünk,
szombat reggeltől a kijárási tilalom módosult, éjfélre kell hazaérni, a vendéglátóhelyek 11 óráig lehetnek nyitva – tette hozzá a miniszterelnök.

Oltás a fiataloknak

A 16–18 éves korosztályt május 10. után kezdik el oltani, ők Pfizer-oltóanyagot kapnak.
Orbán Viktor szerint „szamárság” az, hogy
aki kínai vakcinával van beoltva, az nem
utazhat. Magyarország kétoldalú megállapodásokat köt a védettségi igazolványról a
lehető legtöbb országgal.

Több a vakcina

A miniszterelnök szerint nagy siker, hogy
itthon a beoltottak aránya eléri a nagykorúak felét. Leszögezte, Magyarországon most több a vakcina, mint amennyien fel akarják venni az oltást. Ilyen még

nincs Nyugat-Európában, mi vagyunk az
egyetlen ország, amelyik eljutott ebbe az
állapotba.

További enyhítések
5 millió beoltottnál
A védetteknek és a felügyeletük alatt álló
kiskorúaknak már nem kell maszkot viselniük a sport- és kulturális rendezvényeken.
– Ha elegen regisztrálnak, május közepére
lehet ötmillió oltott, ezután lazíthatunk a
lakodalmakra vonatkozó szabályokon – közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget
vezető miniszter az elmúlt csütörtökön tartott kormányinfón.
Megszűnik a tilalom, újra látogathatóak a szakosodott szociális intézményekben
élők. A látogatónak rendelkeznie kell védettségi igazolvánnyal, de magával viheti
a 18 éven aluli gyermekeket is.

Időszakos védettség

Az operatív törzs kidolgoz egy vakcinagazdálkodási tervet, amelyet nyilvánosságra
hoznak majd. Bizonytalan, meddig nyújtanak védettséget a vakcinák, ez nyolc–kilenc
hónap is lehet. A kormány úgy gazdálkodik,
hogy az újraoltáshoz is legyen elegendő oltóanyag az országban, az év második felében és jövő év elején is.

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos
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A kör bezárult

Egészen elképesztően/ megdöbbentően alakul
az oltásellenesek stratégiája, amelynek nyíltan ugyan nem kimondott célja a kormány lejáratása, de hát csak az nem lát át ezen az olcsó
trükkön, aki nem akar. Az elemzők majd bizonyára végigjárják az oltásellenesség stációit,
pontosan kiderítve
az ok–okozati össze„Amikor az ellenzék a kele- függéseket, de a végti vakcinák ellen harsogott, ső tanulságot majd a
akkor tulajdonképpen a
szavazók vonják le,
magyar orvosok, kutatók
hiszen a szélsőjobbtól a szélsőséges libeés járványügyi szakemberek tudását, tapasztalatát rálisokig terjedő skátiporta sárba, megszégye- lán értük küzdenek.
Ezzel persze önnítve a magyar egészségmagában nem is lenügyet.”
ne semmi baj, de amit
a járvány ideje alatt
műveltek és művelnek, az minden tisztességes
embert, függetlenül attól, hogy melyik párttal szimpatizál, vagy hogy milyen a világlátása, elborzaszt. Sajnos azonban mindig akadnak
fanatikusok, akik hallgatnak a hamis prófétákra, akiknek a párthűség fontosabb a tudományos érveknél. (Tény, akadnak olyanok is,
akik mondjuk félelemből vagy morális okok miatt mondanak le az oltásról.) Külföldön már készültek olyan kutatások, amelyek szerint az oltásellenes propaganda az oka a halálozások 22
százalékának. Magyarországon erről nem készült felmérés (vagy én nem tudok róla), de gyanítom, hasonló eredmény születne itthon is. Az
ellenzék az orosz és a kínai vakcinák tagadásával szégyentelenül arra játszik, hogy legyen
minél több halott, hogy aztán üvölteni lehessen:
lám, milyen alkalmatlan a kormány. Ezzel szemben az az igazság, hogy egyre több uniós ország
rendel orosz vakcinát (például Németország és
Ausztria), a kínai Sinopharmot pedig ezekben
a napokban engedélyezi a WHO, az Egészségügyi Világszervezet. Az ne tévesszen meg senkit
sem, hogy az Európai Gyógyszerügynökség még
nem adott engedélyt a felhasználásukra! Ennek
nem egészségügyi, hanem gazdasági és politikai okai vannak.
Amikor az ellenzék a keleti vakcinák ellen
harsogott, akkor tulajdonképpen a magyar orvosok, kutatók és járványügyi szakemberek tudását, tapasztalatát tiporta sárba, megszégyenítve a magyar egészségügyet. Vajon miképp
számolnak el a lelkiismeretükkel, látva, hogy
mekkorát tévedtek, hiszen bebizonyosodott,
hogy igazuk volt a magyar szakembereknek,
amikor engedélyezték felhasználásukat. Gondolom, sokukat gyötri lelkiismeret-furdalás az
általuk okozott közvetett halálozások miatt is.
Ezért megpróbálják „felülírni” oltásellenességüket, de ez már rájuk égett. Ebből a csapdából
akkor sem szabadulhatnak, ha taktikát váltva
most éppen az elhunytak számával, hamis statisztikákkal próbálják befeketíteni a kormányt,
mert a kör bezárult.

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK
Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni emberek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat a jövőben is tartjuk,
sőt szélesíteni kívánjuk újabb és újabb olvasóink megismertetésével. Ezért olyan embereket keresünk, akik szűkebb–tágabb környezetükben valamiért kiérdemelték a körülöttük élők
szeretetét, tiszteletét. Lehet ő egy nagymama, másokon segítő ezermester vagy 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! Leveleiket a szerkesztoseg@sopronite
ma.hu e-mail-címre várjuk!

Terjesztési reklamáció:
+3620/368–2027
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Kiültetés előtt mindenképp figyeljük az időjárás-előrejelzést!

Itt a palántázás ideje
MADARÁSZ RÉKA

Ha nem vetettük el idő
ben a magokat, vagy
nem a várakozásaink
nak megfelelően fej
lődtek a növények, ne
aggódjunk, hiszen a
palántanevelés össze
tett és sok odafigyelést
igénylő feladat.
Természetesen ilyenkor már a
legtöbb ezzel foglalkozó szakember, őstermelő megkezdte a palánták árusítását, így
könnyedén be tudjuk szerezni
a zöldségeskertünkbe való paradicsomot, paprikát. Mikor
érdemes kiültetni a megvásárolt vagy felnevelt palántáinkat? – vetődik fel sokunkban
a kérdés.
– Április közepétől már jelentősen csökken a fagykárok kockázata, de azt szokták
mondani, hogy a legbiztonságosabb, ha a fagyosszentek
(május 12–14.) elmúltával telepítjük ki cseperedő növényeinket – tudtuk meg Horváth
Gábortól, a Kisalföldi ASzC
Roth szakképző iskola kertészeti tangazdaságának vezetőjétől. – Természetesen
még ezt követően is lehetnek

– Nem érdemes túl korán kiültetni a palántákat, hiszen hamar „megfázhatnak” – nyilatkozta
lapunknak Horváth Gábor, a Roth-szakképző kertészeti tangazdaságának vezetője.
szélsőséges viszonyok, melyek ártalmait takarással
vagy árnyékolással tudjuk
mérsékelni.
A korai erős napfény, az
ilyenkor szokásos erős szelek,
valamint az éjszakai hidegek
megviselhetik a frissen vásárolt palántákat, ezért mielőtt
kitennénk az időjárás viszontagságainak, érdemes edzeni
azokat. Ezt a folyamatot a legtöbb ezzel foglalkozó szakember és árusító már részben
megkezdi azzal, hogy fűtött
t er me sz t őb er ende zé sb ől

fűtetlenbe helyezi át a palántákat értékesítés előtt. Ám
még így is óriási változást jelent nekik a kinti környezet.
– Ha kedvező az időjárás,
kiültetés előtt helyezzük ki a
palántákat nap közben a szabadba egy félárnyékos, szélvédett helyre, majd éjszakára
vigyük vissza egy melegebb,
fedett helyiségbe! – ajánlotta Horváth Gábor. – Nyolc–
tíz nap elteltével már készen állnak a kiültetésre.
Természetesen figyeljük az
időjá r ás-előrejelzést! Nem

Elkészült a hüllőterelő fal
Mintegy két kilomé
ter hosszan építették
ki a hüllőterelő falat
Fertőrákoson, a vízite
lepre vezető bekötő
út mentén. Ez is része
a Fertő-part fejlesz
tését kísérő úgyneve
zett természetvédelmi
monitoringnak.
A hüllőterelő falra azért van
szükség, hogy az állatok ne
tudjanak az úttestre jutni.
A hüllők és kétéltűek előszeretettel mennek melegedni az
aszfaltra, ez azonban most,
a folyamatos munkavégzés,
megnövekedett forgalom miatt
veszélyes. A fejlesztés végén,
az új bekötőút alatt azonban
több helyen hüllőalagutakat is
kialakítanak majd.
– A dunai gőte és a különböző békafajok védelme

érdemes túl korán kiültetni
őket, hiszen a palánták hamar
„megfázhatnak”, melynek tüneteit gyorsan látni is fogjuk:
lassan fejlődnek, később kezdenek el virágozni a növények,
az erősen tűző nap pedig a leveleiket perzselheti meg.
Ideális ültetési időpont lehet egy borús, de meleg nap
vagy valamely kora reggeli
és késő délutáni óra. Ültetés
után a palántákat alaposan
öntözzük be, valamint tömörítsük a gyökérzónájukban
a talajt!

2021. május 5.

KUKAHÍRADÓ
Ügyintézés extra
Az elmúlt hetekben sorra bemutattuk közelebbről is a háztartási hulladékkezelés megszokott formáit és a
hozzájuk kapcsolódó szabályokat. Nem feledkeztünk meg azonban a ritkábban előforduló esetekről sem, amelyek intézésére csak időnként
kell felkészülnünk.
A települési önkormányzat által kijelölt üdülőövezetekben lehetősége van a mindenkori hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjnak csak a felét fizetni az ingatlan után, viszont ennek
fejében csak az év egyik részében biztosítja az STKH a hulladék rendszeres elszállítását. Az április 1-jétől szeptember 30ig tartó időszakban minden hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vehet ezért a díjért. Természetesen lehetősége van
akár egy, akár több hónappal hosszabb idejű szerződés megkötésére az üdülőövezetekben található ingatlanok esetében is.
Szintén ide tartoznak a lakatlan ingatlanok is, amelyeknek bejelentése esetén a hulladék ingatlantól való elszállítása szünetel. Lakatlanságot bejelenteni legalább egy hónap,
legfeljebb 1 év időtartamra lehet.
Több szolgáltatás igénybevételére akkor van szükség,
ha egy háztartásban többlet kommunális vagy szelektív hulladék keletkezik. Ha ez csupán egy-egy alkalommal fordul elő,
akkor érdemes a kommunális többlethulladék számára STKH
logóval ellátott zsákot vásárolni. A szelektív többlethulladék
bármilyen átlátszó zsákban kihelyezhető.
Ha a kommunális edény űrtartalma folyamatosan kevésnek
bizonyul, akkor a megoldás egy nagyobb kuka vásárlása vagy
bérlése. Többletszolgáltatás igénybevételére van szükség akkor is, ha a kukát azért nem ürítették, mert az ingatlan használója nem húzta ki időben. A pótürítés ekkor bejelentés után,
felár ellenében történik.

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos

Fontos a rendszeres fűnyírás – átlagosan hetente kell elvégezni

A szép zöld pázsit titka
KÖVES ANDREA

Elérkezett a kisebb-nagyobb kertekben a füvesí
tés időszaka. Mindenki szépen zöldellő pázsit
ra vágyik, ám a mutatós gyep rendszeres gondo
zást igényel.

A hüllőterelő körülbelül fél méter magas, sűrű szövésű háló.
FORRÁS: FERTOPART.HU

érdekében építettük meg a
körülbelül fél méter magas,
sűrű szövésű hálót, ami megakadályozza a békákat, kétéltűeket abban, hogy az úttestre
föl tudjanak menni – mondta
dr. Szabó Sándor, a projekt

természetvédelmi szakértője.
– A párzási időszakban mindig
nagyobb a vándorlás. A háló
beleér a földbe, és a nád felőli
oldalra hajlik, tehát sem alatta
átbújni, sem fölötte átmászni
nem tudnak az állatok.

Szökevény tarajos sül a Fertő-parton
Vélhetőleg a pomogyi (Pamhagen) vadasparkból
szökött meg az az eredetileg Észak-Afrikában őshonos tarajos sül, mely néhány napra átrándult a
Fertő-part magyar oldalára is.

– Egyik nap úgy éjfél körül nagy kutyaugatásra ébredtünk a sarródi tanyánkon. A nejem
kiment lámpával, és amire felöltöztem, már
beszólt az ablakon, hogy itt egy tarajos sül – mesélte dr. Kárpáti László, a Fertő–Hanság Nemzeti Park nyugalmazott igazgatója. – Kimentem én
is, az északi oldali kerítés mellett, kívül grasszált
a konyhaablak előtt, és meregette a hatalmas tüskéit, aztán bebújt egy ágrakat alá.
Az alapvetően félénk állatot végül Fertőszéplak közelében élvefogó csapdával fogták be a Fertő–Hanság Nemzeti Park munkatársai, majd a szökevényt átmenetileg a győri állatkert fogadta be.

– Ha új terepet szeretnénk füvesíteni, vagy a meglévő gyepet felújítani, akkor az első
lépés a talaj megfelelő előkészítése – kezdte Varga András, aki 40 esztendeje vezeti feleségével együtt az egyik
bánfalvi gazdaboltot. – Laza,
morzsalékos felületet kell képezni, majd gyomirtást végezni, amelyet javasolt kétszer is
megtenni. Ezt követően, 2–3
hét múlva, a magvetés előtt
keverjünk nitrogén tartalmú műtrágyát a talajba. Egy
kilogramm fűmag nagyjából
30 négyzetméterre elegendő,
javaslom, hogy két rétegben
szórjuk el: a felét a felületre,

majd gereblyézzük össze a
földdel, a maradékot is szórjuk
rá a földre, aztán hengerezzük
le! Fontos, hogy állandóan
nyirkos legyen az első hetekben a talaj, de később is lényeges a rendszeres öntözés.
A szakember az első fűnyírás fontosságára is felhívta a
figyelmet. Ha nagyjából tíz
centire megnő a növény, akkor el kell végezni az első nyírást, ha ez nem történik meg,
akkor megdőlnek a fűszálak,
és nem kap levegőt a tövük,
emiatt kipusztulnak. Ezután
is kiemelt a szerepe a rendszeres fűnyírásnak, átlagosan hetente, de csapadékosabb nyári

időszakban akár 3–4 naponta
is elvégezhetjük ezt a munkát. Szárazabb napokban a
kora reggeli locsolás az ajánlott. Ősszel sem maradhat el a
műtrágyázás, ám akkor a háromkomponensű összetétel
a javasolt: a nitrogén mellett
fontos a foszfor és a kálium.
Mint kiderül: sokan az őszi fűmagvetésre esküsznek a csapadékosabb időjárás miatt.
– A gyors kelésű sportkeverék nagy igénybevételnek
kitett gyepterületek, játszóterek, hétvégi telkek, sportolásra használt gyepfelületek
létesítésére, valamint felújítására kiválóan alkalmas – tette hozzá Varga András. – Keresett a szárazságtűrő instant
fűmagkeverék, amely kiválóan alkalmas kikopott, kiszáradt területek gyors felülvetésére. A nagy terhelésnek kitett
területeken a pázsitkeveréket
ajánljuk.

A szép gyep folyamatos gondozást igényel, lényeges az öntözés is. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ
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Folytatja a Soproni
Petőfi Színház
A Római karnevál kamaraszínházi előadásával
május 13-án folytatja az idei szezont a Soproni Pe
tőfi Színház, a nagyszínpadon május 21-én kezde
nek A padlás című produkcióval, a barlangszín
házban pedig május 22-én lesz az első előadás.
Pataki András, a játszóhelyeket működtető Pro Kultúra
Sopron Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta: minden
bérletes és jegyet váltott nézőnek regisztráció után biztosítanak lehetőséget, hogy
májustól megtekinthesse az
idei évad hátralévő színházi
előadásait. A szezont május
13-án folytatják a Római karnevál című kamaraszínházi
produkcióval, a nagyszínpadon pedig az ősz kirobbanó,
nagy közönségsikert hozó darabjával, A padlással kezdenek május 21-én. A várható
élénk érdeklődés miatt dupla
hétvégi előadásokkal készülnek. A Stabat Mater táncművet szeptemberben kezdik el
újra játszani. A nézők június
4-től tekinthetik meg Kálmán
Imre népszerű operettjét,
A cigányprímást. A Mirandolina című komédiát a zentai társulat vendégjátékaként
június 11-től tűzik műsorra.
További ajándékként megtekintheti a közönség Katona
Imrétől A zuhanás második
pillanata című álomjátékot,
valamint a Silentio transeo
című pódiumestet. Mindemellett a közönség százforintos regisztrációs jeg�gyel megnézheti a fertőrákosi

barlangszínházban a Farinelli
című táncos produkciót.
Az ügyvezető hozzátette: május elsején megnyitotta
kapuit a Fertőrákosi Kőfejtő
és Barlangszínház. A létesítmény, valamint a témapark
délelőtt tíz és este hat óra között látogatható az előírásoknak megfelelően védettségi
igazolvánnyal. A színpadon
május 22-én kezdődik a nyári kulturális programsorozat
a Bagossy Brothers Company
koncertjével, amelyre már
minden jegy elkelt. Az idei
nyári szezonban világsztárok
és magyar zenei csillagok lépnek fel a barlangszínházban,
összesen harminc produkciót
kínálnak május végétől szeptember elejéig.
Pataki András a nyitás, illetve folytatás bejelentésével egy időben meghirdette a
soproni színház 2021/2022es szezonját, amely A szabadság évada nevet viseli. Összesen 14 bemutatót tartanak, a
bérletezést már május 2-án
elkezdték. Az új évad szeptemberben kezdődik Németh
László Széchenyi című történelmi drámájával. A díszelőadást a legnagyobb magyar
születésének 230. évfordulója
alkalmából 21-én este tartják.

Soproni Téma

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos

Kultúra, művészetek

7

Fejezetek Sopron gazdag történelméből, az elmúlt évszázadokból

Új kötetek a levéltárból

A közelmúltban három új kötet is megjelent a soproni levéltár munkatársainak gondozásában.
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A koronavírus-járvány ellenére is fo
lyamatosan kutatnak a szakemberek
a soproni levéltárban. Munkájuknak
köszönhetően újabb információk ke
rültek elő városunk gazdag történelméből.
A közelmúltban három új
kötet is megjelent a levéltár
gondozásában.
– Az 1625. évi, városunkban tartott koronázó országgyűlés témakörében még
2015-ben szerveztünk konferenciát – mondta lapunknak
Dominkovics Péter, a soproni levéltár vezetője. – Ekkor
kértünk fel neves, a témában
jártas szakembereket, hogy
írják meg a legfrissebb kutatási eredményeiket. A munka
levéltárunk és a Szent Korona Kutatócsoport együttműködésében most készült el.
Az „Amikor Sopronra figyelt
Európa” című könyvből sok

újdonságot tudhatnak meg a
városról a Sopron aranykora iránt érdeklődő lokálpatrióták is.
A másik, ugyancsak forrásértékű munkát, ifj. Munczy
Béla I. világháborús frontnaplóit dr. Szakács Anita szerkesztette. A hegedűművész,
cigányprímás születésének
ideje bizonytalan, valószínűleg az 1896-os esztendőre tehető. A Munczy család neve
szorosan összefüggött Sopron XIX–XX. századi zenei
életével. A rendkívüli részletgazdagsággal megírt 1916–
1917. évi frontnaplók az első világégés pótolhatatlan

kordokumentumai. Ebben
egy közkatona írja le mindennapi életét, a háborús félelmeit. Egyúttal pedig a vágyai is
megjelennek, hiszen a cigányzenész család tagjaként nagy
lehetőségek előtt áll. Azt nem
lehet tudni, hogy M
 unczy Béla
pontosan mikor szerelt le, de
hazatérve zenekart alakított
és a zenének élt. Fiatalon 1938
tavaszán hunyt el.
A harmadik könyv, pontosabban napló írója Varga Ottó.
A részben soproni császári és
királyi 76. tartalék gyalogezred szakaszvezetője az 1878.

augusztus 24-én történt bevonulásától az 1878. november 11-i leszereléséig követi
nyomon Bosznia–Hercegovina erőszakos okkupációját.
A 260 oldalas kiadvány bevezető tanulmányában Dominkovits Péter Varga Ottó életútját ismerteti. Ezt követi Balla
Tibornak a soproni császári
és királyi 76. tartalék gyalogezredről szóló írása. A kiadvány gazdagon illusztrált, 172
darab, a korszakhoz kapcsolódó, az érintett témákat bemutató kép és térképrajz teszi olvasmányosabbá.

NYITVA A LEVÉLTÁR: A soproni levéltár kutató- és ügyfélszolgálata a polgármesteri hivatal nyitvatartási idejéhez alkalmazkodva hétfői napokon reggel nyolc és délután fél négy között
várja újra a kutatókat és az ügyfeleket. A látogatáshoz azonban
előzetes bejelentkezés szükséges, amelyet a 70/490–6031-es
vagy 99/312–198-as telefonszámon lehet megtenni.
A levéltári kutatómunka az érvényben lévő higiéniai szabályok
betartása és védőmaszk használata mellett korlátozott számban
történhet.

TALLÓZÓ – válogatás a korabeli sajtóból

2006
A padlás című előadást május 21-től láthatják a nézők a
Soproni Petőfi Színházban. FOTÓ: SZITA MÁRTON

Aranymedál a fotósoknak
A 30. Trierenberg Super Circuiton a Best Print Club aranymedálját
nyerte el a Soproni Fotóklub. A tagok évek óta neveznek az osztrák megmérettetésre, amely a világ egyik legnagyobb fotóművészeti versenye. Idén közel 90 országból mintegy 50 ezer kép érkezett, ezek között a soproniak a papírképes kategóriában érték el
a sikert. A klub tagja, Lángh Gábor egyik alkotása OVF aranymedált kapott.

EZ TÖRTÉNT – múltidéző
245 ÉVVEL EZELŐTT, 1776. május 7-én született Egyházashetyén Berzsenyi Dániel költő, a líceum diákja. Niklán hunyt el
1836. február 24-én.
120 ÉVVEL EZELŐTT, 1901. május 1-jén Budapesten született Szerb Antal író, irodalomtörténész. Balfon hunyt el 1945.
január 27-én.
80 ÉVVEL EZELŐTT,1941. május 5-én az ETO pályán Sopron
és Győr közötti atlétikai versenyt tartottak. A pontversenyben
a soproniak nyertek.
A SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR INTERNETES
OLDALÁN (WWW.SZIVK.HU) MEGTALÁLHATÓ ADATBÁZISBÓL KÖZLÜNK RÉSZLETEKET.

Hullanak az edzők
Sopronban az NB I-es csapat kispadján úgy hullanak az
edzők, mint ősszel a legyek.
A bajnokságot Csank Jánossal
kezdte a gárda, majd őt Selymes Tibor követte a kispadon.
Télen egy rövid ideig Nagy Tamás irányította a keretet, utána
László Csaba következett egy
nálánál is rövidebb időre, mígnem Vízer Máriusz elnök Dario Bonettiben, az olasz szakemberben találta meg a neki
tetsző edzőt. A Magyar Kupából való kieséssel és a REACtól elszenvedett vereség után
azonban az olasz ideje is kitelt
Sopronban, az utódja pedig az
eddigi pályaedzője, Vass László lett. (Kisalföld)
Lovas íjász sportegyesület
indul Sopronban!
Akiben van elég bátorság és a
honfoglalás kori hagyományok
érdeklik, annak várjuk jelentkezését! Érdeklődni a 20/447–11!!
mobilszámon lehet. Alakuló
találkozó május 6-án, szombaton! Minden jelentkezőt szeretettel várunk! (hirdetés a
Kisalföldben)

Távirányítású mozdony
A GYSEV üzembe helyezte az
első saját fejlesztésű, rádiótávirányítású dízelmozdonyát,
erősítette meg lapunk információit Székely Csaba, a társaság
vezérigazgató-helyettese, aki
azt is elmondta, hogy a távirányítású mozdonyok elsősorban a rendező-pályaudvarokon
tolatásnál, tehervonatok, valamint iparvágányok kiszolgálásánál, illetve pályaépítésnél
alkalmazhatók eredményesen.
A mozdony működtetéséhez ráadásul nincs szükség hagyományosan képzett vezetőre sem.
A program részeként a mozdony és a szerelvény közötti
össze- és szétkapcsolást is automatizálták. (Napi Gazdaság)

1991

Kerék Imre új kötete
A Somogyból elszármazott,
Pécsett tanuló, jelenleg Sopronban élő költő „visszatért”
szülőföldjére: Kaposváron, a
Somogy Megyei Könyvtár kiadásában megjelent önálló
gyermekverskötete. Az Ágasbogas koronák mintegy félszáz verset tartalmaz. Hogy
milyen Kerék Imre verseinek a

nyelve? Szívesen sző a versekbe egy-egy tájnyelvi vagy régies, a mai nyelvhasználatból kikopott szót, például tombjunk,
azaz tomboljunk, vagy dombérozzunk, azaz dáridózzunk. Néha a diáknyelvből vesz át kifejezéseket, például letanyáz,
máskor pedig szójátékot alkalmaz, de leggyakrabban a hangutánzó szavak hatásával él.
(Kincskereső)

1976

Tizenegyedszer kiváló!
Tizenegyedik alkalommal
nyerte el a Kiváló Igazgatóság
címet a Soproni Postaigazgatóság. A kimagaslóan jó munkáért járó oklevél átadására április 23-án Sopronban, a
Liszt Ferenc Művelődési Központ dísztermében került sor.
Az eredményeket, amelyekkel
a magas kitüntetést kiérdemelték, Kirkovits István postaigazgató ismertette. Folytatva az 1974-ben indított
kongresszusi és felszabadulási munkaversenyt, 1975. évi
eredménytervét 109 százalékra teljesítve, 68,7 millió forint nyereséggel zárta az évet
a Győr–Sopron, Vas és Veszp-

rém megyék postai feladatait
végző igazgatóság. (Vas Népe)
Princzes nagyot játszott!
Soproni Közlekedési SE – Pápa
3:1 Sopron, 700 néző. SKSE: Babos–Göndöcs, Drázsnyák, Egresits, Huber, Németh, Borsos (Kovács), Princzes, Jäger,
Bencze, Ábrahám. Edző: Kummer Ernő. SKSE-rohamok után
a Pápa irányította a játékot.
Negyedóra elteltével a soproni csapat sorozatos támadásai,
Ábrahám és Németh lövései jelentettek veszélyt a vendégek
kapujára. A félidő utolsó perceiben változatos lett a küzdelem.
Princzes és Ábrahám szabadrúgásait tette ártalmatlanná a pápai kapuvédő. Az utolsó húsz
percben a közlekedésiek, Princzes vezérletével, hatalmas
iramot diktáltak, s teljesen beszorították ellenfelüket. A soproni gólokat Németh, Bencze
és Princzes szerezte. Az SKSE
a mérkőzés hajrájában nyújtott
teljesítményével érdemelte ki
a győzelmet, különösen Princzes, Drázsnyák, Egresits és Jäger kiváló játéka emelhető ki.
(Kisalföld)
Összeállította:
Pluzsik Tamás
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SC Sopron: Pont nélkül maradt a csapat múlt héten

2021. május 5.

Minél több fiatal s zeresse meg a sportot!

Újra nézők előtt játszanak Tigrisek: 25 év
MUNKATÁRSUNKTÓL

Idén 25 éves a Soproni Tigrisek. A kosárlabdaegyesület komoly változáson, fejlődésen ment
keresztül az elmúlt két és fél évtizedben, ma már
tizenhét különböző csapata van a Tigriseknek.

MOLNÁR
ZOLTÁN

Két mér
kőzésen
lépett pá
lyára múlt héten az SC
Sopron NB III-as fut
ballcsapata, pontokat
azonban nem sikerült
szereznie. A hét köze
pén a Komárom VSE el
len szenvedett 3–0-s
vereséget, a hétvégén
pedig a ZTE FC II. ven
dégeként marad alul
2–1 arányban.
A Komárom VSE ellen már a
mérkőzés elején látszott, hogy
egy szervezett és egységes csapat érkezett Sopronba, hogy
begyűjtse a 3 pontot. A soproni együttesnek kevés helyzetet
sikerült kialakítania, rögtön
az elején hátrányba is került,
amikor a vendégek az első nagyobb lehetőségüket gólra váltották. Negyedóra elteltével
tovább növelte előnyét a komáromi gárda, így 0–2 állt az
eredményjelzőn a félidőben.
A második játékrész elején
próbáltak szépíteni a soproniak, a próbálkozások azonban
kimaradtak. A mérkőzés végén
egy szöglet után még egy találatot jegyzett a Komárom, amivel beállította a végeredményt.
A hétvégi ZTE FC II. elleni vendégszereplés során

A Komárom ellen hazai pályán nem sikerült pontot szereznie az SC Sopronnak. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
egyértelműen a javítás volt
a célja Weitner Ádám csapatának. A mérkőzés 19. percében azonban a zalaiak büntetőhöz jutottak, amit sikerrel
értékesítettek. Ezután Kustor Noel piros lapját követően megfogyatkoztak a soproniak, a félidő végéig az
eredmény viszont már nem
változott. A mérkőzés végéhez közeledve aztán a ZTE
újabb találatot ért el, de 1
perccel később Kalmár Dominik révén szépített a Sopron. Az egyenlítés azonban
már nem jött össze, így a Zalaegerszeg szerezte meg a 3
pontot.

LELÁTÓ
Kosárlabda

Május 8., szombat 15 óra, Novomatic-aréna
Sportdarázs–SMAFC – Kanizsai Vadmacskák SE

– A hétközi meccsen fizikálisan és mentálisan is fáradtak voltunk, a ZTE ellen azonban már elégedett voltam a
csapatommal – értékelt Weitner Ádám. – Ellenfelünk mindenképp biztosítani akarta a
helyét a bajnokságban, ezért
a magasabb osztályban játszó

csapatától is „kölcsönzött”
játékosokat.
A hétvégi fordulóban a 2.
helyen álló Mosonmagyaróvár látogat Sopronba. A találkozó vasárnap 16 órakor kezdődik, amelyet már nézők
előtt rendeznek meg a városi
stadionban.

TOVÁBBI SOPRONI EREDMÉNYEK:
Női NB II. nyugati csoport
Megyei I. bajnokság 25.
24. forduló: Airnergy FC
forduló: SFAC 1900
– SC Sopron: 3–1
– ETO Akadémia: 0–6
Megyei I. bajnokság 24.
forduló: SFAC 1900
– DAC Nádorváros: 0–3

Megyei II. bajnokság
21. forduló: SVSE
– Fertőszentmiklós: 2–1

– Huszonöt éve a baráti társaságom közül többünknek
is épp iskolás korúak lettek a
gyermekeik, ezért arra gondoltunk, hogy összetoborozzuk és egy csapatba gyűjtjük
őket – mondta Nagy Tamás.
– Ez volt a Tigrisek első csapata. Később hoztuk létre az
egyesületet, amely aztán egyre komolyabb utánpótlásbázissá vált. Egyre magasabb
szintre jutottak el játékosaink,
elég, ha csak egy nevet említek a tigrises nevelések közül:
Vesztergom Zsolt a honi kosárlabda egyik fellegvárában,
Szolnokon szerzett bajnoki
és kupagyőzelmet úgy, hogy
alapembere volt abban az évben a Tisza-parti együttesnek.
A sportvezető szerint az elmúlt huszonöt évben közel ötezer fiatal és felnőtt sportoló
fordult meg a Tigriseknél.
– Az alapvető célunk mit
sem változott az elmúlt negyedszázadban: szeretnénk,
ha minél több fiatal szeretné
meg a kosárlabdát, a sportot,
hogy ezáltal egészségesen fejlődjön testileg-lelkileg egyaránt – folytatta Nagy Tamás.
– Az egykori gyermek Tigrisek
ma már réges-rég felnőttek,
sokan közülük élsportolók
vagy tömegsportolók, edzők
lettek. Az első generációnak
ma már az unokái látogatják

Nagy Tamás, a Soproni Tigrisek SE elnöke
az edzéseinket. Nagyon jó érzés ezt látni, hogy rengeteg
családnál apáról fiúra száll a
kosárlabdasport tudománya
és szeretete.
A Soproni Tigrisek Sportegyesületnek az utánpótlásegyüttesek mellett két felnőtt
csapata is van: mind az NB
II-es kiírásban, mind pedig a
kerekesszékes bajnoki küzdelemben az első helyet szeretnék megszerezni a Tigrisek.

NB I-ben a Fehér testvérek

Labdarúgás

Május 9., vasárnap 16 óra, városi stadion
SC Sopron – Credobus Mosonmagyaróvár

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK

•
•
•
•
•

Általános segélyhívó ������������������������������������������������������������������ 112
Mentők �������������������������������������������������������������������������������������������� 104
Orvosi ügyelet ����������������������������������������������������������������������� 312-010
Soproni Gyógyközpontközponti szám ���������������������������� 514-200
Soproni Gyógyközpont előjegyzés ������������������514-205, 514-206
Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség
(Tűzoltóság, Polgári Védelem)���������������� 105, 510-672, 510-617
Rendőrség ����������������������������������������������������������������������107, 311-234
Előfizetői tudakozó �����������������������������������������������������������������11818
Belföldi tudakozó ��������������������������������������������������������������������11800
Polgármesteri hivatal ����������������������������06-80/204-322, 515-100
Soproni Polgárőr Egyesület �������������������������������� 06-30/385-5732

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•

A 15 éves Fehér Hugo (b) és bátyja, a 18 éves Fehér Leó (j) is alapembere a Turris NB I-es csapatának. FOTÓK: NÉMETH PÉTER
MUNKATÁRSUNKTÓL

18 és 15 évesen már az NB I-ben asztaliteniszez
nek a Fehér testvérek. Mindketten az idei sze
zontól tagjai a Turris SE Sopron első osztályú
csapatának.
– Egy fél szezon kellett ahhoz, hogy igazán belejöjjek
a felnőtt mérkőzések ritmusába – kezdte Fehér Leó, aki
Kismartonba (Eisenstadt) jár
iskolába, az egyik ottani gimnázium 11. osztályos tanulója. – Az első időszakban nem
nagyon nyertem mérkőzéseket, aztán jó néhány felnőtt

találkozót követően a győzelmek is elkezdtek jönni. Nagyon jó érzés, hogy ilyen fiatalon sikeresen szerepelhetek
az NB I-ben, jó lenne egyszer
az Extraligában is megméretni magamat.
Leó öccse, a mindössze 15
éves Fehér Hugo szintén az
idei szezontól kap lehetőséget

a Turris NB I-es együttesében. A fiatal asztaliteniszező
azt mondja: a napi rendszeres
edzés elengedhetetlen ahhoz, hogy ezen a szinten játs�szon valaki.
– Hétéves korom óta pingpongozom a Turrisban, itt
kaptam meg a sportág alapjait – mesélte Fehér Hugo, aki
bátyjához hasonlóan Kismartonba jár gimnáziumba. – Jelenleg naponta két és fél órát
edzek, ezért pontosan meg
kell terveznem a napjaimat:
mi az az iskolai feladat, amit
edzés előtt tudok elvégezni,
és mi az, ami a tréning utánra

marad. A kemény munka
meghozta a gyümölcsét, fiatal korom ellenére már jó néhány győzelmem van az NB Iben, mostanra elmondhatom,
hogy kellően komolyan vesznek az ellenfelek.
Tóth Tibor vezetőedző elmondta: jól dolgoznak a fiúk,
büszke arra, hogy saját nevelésű játékosként ilyen fiatalon
az NB I-ben szerepelhet a két
asztaliteniszező. Ugyanakkor
sok munka vár még rájuk, és
muszáj is fejlődniük, hiszen a
Turris hosszabb távon szeretne ismét szerepelni az asztalitenisz Extraligában.

2021. május 5.

CIVITAS FIDELISSIMA

2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA

Lételeme a mozgás
MADARÁSZ RÉKA

A Dirty Dance Sopron Egyesület tagjaként Blau
Anna számos bajnokságon indult csapatban, ké
sőbb pedig szólóban. A 12 éves hunyadis lány
imádja a természetet.
Anna már kiskorában is örökmozgó volt, ezért édesanyja
beíratta tornászni az SKC tornaklubjába. Másodikban hívta meg az egyik osztálytársa a
Dirty Dance táncegyüttes karácsonyi gálájára, ami annyira elbűvölte a kislányt, hogy
azonnal ki is akarta próbálni.
– Már az első órán beálltam a táncosok közé, és attól
kezdve nem volt megállás: fél
év múlva már versenyeztem
is – mesélte a lány. – Országos bajnokságokon csapatban
többször is első helyezést értem el, az Európa-bajnokságon
pedig arany- és bronzérmesek
lettünk. Tavaly februárban
kezdtem el szólózni, az Európa-bajnokság kvalifikációs
versenyét megnyertem. Megkaptam a kvalifikációt egyénileg és csapatban is az Ebre és a világbajnokságra is, a

megmérettetéseket azonban
a pandémia miatt elnapolták.
A heti négy, versenyszezonban mindennapos edzések ellenére Anna eddig
minden évben kitűnő bizonyítványt és több tantárgyból
dicséretet vitt haza. A beszélgetésünk előtt értesült arról,
hogy felvették a Soproni Széchenyi István Gimnázium
hatosztályos képzésére.
– Volt osztályfőnököm,
Halvax Juli néni szerettette
meg velem a tanulást és az iskolába járást – folytatta a kis
táncosnő. – Jelenlegi osztályfőnököm, Palkovics Tamás is
támogat mindenben.
Anna rajong az állatokért:
hét éve lovagol Kópházán, otthon pedig kutyusa és lógófülű
cicája várja. Az ifjú tehetség
imád rajzolni, az utóbbi időben
pedig természetfotókat készít.

Soproni Téma

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos
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Kostas Flevarakis: A jövőmről a későbbiekben születhet döntés

Jó a csapat karaktere
RÁZÓ LÁSZLÓ

A rájátszást elérte a Sopron KC fér
fi kosárlabdacsapata, ugyanakkor a
Szolnok elleni negyeddöntő a szezon
végét jelentette Kostas Flevarakis
együttesének. A görög szakvezetőt kértük a sze
zon értékelésére.
– Hogy látta, a Szolnok elle- lehetetlennek tűnt a rájátni negyeddöntőben kihoz- szásba jutás. De tettük a dolta magából a maximumot gunkat, keményen dolgoztunk együtt, és úgy érzem, a
a csapat?
– Egy biztos: senki sem körülményeket figyelembe
tudja, mi lett volna, ha Jogela véve ez a helyezés messze a
és én nem esünk ki a játékból a maximum. A tabellán láthaharmadik mérkőzésen, illetve tó, hogy a rájátszásba kerülő
ha a negyedik összecsapáson csapatok között egy-egy győzelem volt a küott lehet a pályán Elmore, én „A sportban és az életlönbség, rendk ív ü l szoros
pedig a kispad- ben meg kell találni a
nál irányítha- módját, hogy a negati- volt a mezőny.
tom a csapatot. vitást a pozitivitás felé A mögöttünk
Hozzá kell tenv é g z ő k j ob fordítsuk.”
ni, hogy néhány
ban lemaradKOSTAS FLEVARAKIS tak, tehát sokkulcsjátékos
ka l közelebb
ny ilvánva lóan
mindent beleadott a szezon- voltunk a play-offba kerülő
ban, de nem voltak elég fris- csapatokhoz.
sek a p
 lay-offban. Nem sza– Milyen szezont zárt
bad megfeledkeznünk arról a csapat edzői szemmel, mik
sem, hogy a Szolnoknak na- voltak a főbb pozitívumok
gyon bő a kerete, sokkal mé- és negatívumok?
lyebb rotációja volt, és a rá– A sportban és az életjátszásban ezek kiemelten ben meg kell találni a módját,
fontos tényezők.
hogy a negativitást a pozitivi– Van-e Önben csalódott- tás felé fordítsuk, ezt próbálság, vagy elégedett a nyolca- tam tenni a szezonban. Terdik helyezéssel?
mészetesen a sérüléseket és
– A szezon során felme- a vírushelyzetet nem kön�rült összes létező problé- nyű kezelni, ezek sokszor
mával, amelyet csak mi is- egyszerre okozták a problémertünk, sokszor szinte máinkat, hiszen sok fontos

Kostas Flevarakis szerint a vírushelyzet és a sérülések ellenére
kiváló eredményt ért el az idei szezonban az SKC. FOTÓ: SOPRONI
TÉMA-ARCHÍVUM

meccsen kellett nélkülöznünk több meghatározó játékosunkat. Mindezek ellenére értük el ezt a nagyszerű
eredményt, pedig könnyen
megtörténhetett volna, hogy
az említett okok miatt megtörik a csapat. Mi végig hittünk
abban, hogy elérjük a playoffot, akkor is, amikor érezni
lehetett, hogy egyes csapatok
már feladták ezt a célt. Abban
is hittünk, hogy legyőzhetjük

a Szolnokot, végéig nagyot
küzdöttünk az esélyesebb
ellenfelünkkel szemben, ez
azt jelzi, hogy jó a csapatunk
karaktere.
– Vannak még tervei
Sopronban?
– Most úgy érzem, ezután
a rendkívül fárasztó, feszültségekkel teli szezon után elsősorban pihenésre van
szükségem. A jövőmről a későbbiekben születhet döntés.

A dartssportot népszerűsítik
Blau Anna imád táncolni, folyamatosan gyakorol otthon is.
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Sopron Basket:
fontos győzelem

MUNKATÁRSUNKTÓL

A dartssport megismertetése és népszerűsítése
a célja annak a programnak, amelynek keretében
a soproni Aramis Darts Club alelnöke tart előadá
sokat városunkban.

A bajnoki döntő harmadik, soproni mérkőzésén
rendkívül magabiztos győzelmet szerzett a Sop
ron Basket. Erre azért is szükség volt, mert a má
sodik, szekszárdi összecsapáson, ha csak három
ponttal is, de győzni tudott a tolnai együttes.
A hétvégi soproni találkozón már szurkolók is buzdíthatták az együttest: mintegy
négyszáz, védettségi igazolvánnyal rendelkező néző volt
kíváncsi a mérkőzésre. Szekszárdról is érkezhettek drukkerek, így kiváló hangulatban
folytatódott a bajnoki címért
vívott párosmérkőzés.
A komoly izgalmak azonban ezúttal elmaradtak: a
Sopron két negyed alatt 40
pontot szerzett, míg a vendégek kevésszer találtak a gyűrűbe. A fordulás után még
nagyobb lett a különbség: a
harmadik etapban összesen
hét szekszárdi pont került a
jegyzőkönyvbe, a nézőtérről
pedig zúgott a „hajrá Sopron”.
A két hazai centert, Határ Bettit és Tina Krajisnikot nem
tudták tartani a szekszárdiak,

Czukor Dalma pedig ismét kiválóan célzott: négyből három
hármasa ért célba. A találkozó utolsó perceiben már tiszta magyar ötössel állt fel a
házigazda, a lelátókról pedig
vastapssal köszönték meg a
kiváló produkciót. A végeredmény: Sopron Basket – KSCSzekszárd: 81–46.
– Nagyon jó volt ismét nézők előtt játszani, ez a faktor
hiányzott egész évben – értékelt Gáspár Dávid vezetőedző.
– Bízunk benne, hogy mostantól sokkal többet látjuk a szurkolóinkat, akik ma is hozzátettek a játékunkhoz. Jobban,
energikusabban játszottunk
ma ellenfelünknél, de nem
ünneplünk, megyünk tovább.
A bajnoki döntő negyedik
mérkőzése kedden délután,
lapzártánk után ért véget.

Az Aramis Darts Club alelnöke, Kalmár Lajos Balázs a sportág
története mellett a darts és a matematika összefüggéseire is
felhívja a gyerekek figyelmét.

Az általános és középiskolás
diákok ismerkedhetnek meg
a dartsszal, sőt, a játék és a
matematika összefüggéseivel
is – ez a program célja. Kalmár Lajos Balázs elmondta:
a dartssportot is erősen megviselte a pandémiás helyzet,
tavaly keveset tudtak versenyezni. A bajnokságot nem is
tudták lezárni, a tervek szerint idén fog folytatódni a tavalyi kiírás.
– A darts olyan sport,
amely otthoni körülmények
között is gyakorolható, jó
lenne, ha minél többen űznék Sopronban is – kezdte az
Aramis Darts Club alelnöke.
– Szeretnénk minél több iskolás korú gyermekkel megismertetni a sportágat, hos�szabb távú tervünk, hogy a
klubunk számára utánpótlásbázist építsünk ki. Az iskolai
előadásokon a s teel darts-ot
mutatom be a gyerekeknek,
ezt játsszuk fémhegyű tűkkel, speciális préselt lapokból
álló táblára célozva.
Kalmár Lajos Balázs hozzátette: a darts nem csupán

sporttevékenység, az agyat
is megmozgatja, hisz a s teel
játék esetében sokat kell
számolni.
– Hollandiában és Angliában az iskolai tananyag része a darts, hiszen a négy fő
matematikai művelet elsajátításához, gyakorlásához kiváló segítséget nyújt – tette
hozzá az alelnök. – Azt szoktam mondani a gyerekeknek,
hogy a dartstábla olyan, mint
egy torta, amelynek különböző szeletei más és más pontszámot érnek. A szektorokban dupla és tripla felületek
is vannak, ezért aki dartsozni
kezd, az előbb-utóbb kiválóan
fogja tudni az összeadás–kivonás vagy az osztás–szorzás
műveleteit is.
A sportvezető hangsúlyozta: az iskolai program még a
tavaszi lezárások előtt indult,
és csak a teljes újranyitás
után fog folytatódni. Örömmel vette, hogy több oktatási
intézmény is lehetőséget ad a
dartssport megismertetésére, a gyerekek pedig lelkesen
fogadták.

Turris asztalitenisz: egy döntetlen, egy vereség
A Turris SE NB I-es és NB III-as csapata is a
bajnokság aktuális első helyezettjével játszott az elmúlt fordulóban. Az NB I. nyugati csoportjában Győrben 16–2-re kaptak ki az
Elektromostól. Vasárnap az NB III-ban szin-

tén a csoport jelenlegi első helyezettje, a
Zalaegerszeg látogatott el Sopronba. Nagy
küzdelemben döntetlenre hozták a meccset
a Turris játékosai. Jövő héten nincs bajnoki forduló, az NB I-ben a következő meccs

május 16-án lesz Budapesten a Pénzügyőr
ellen, míg az NB III-ban dupla fordulót tartanak, 15-én a Vonyarcvasheggyel, 16-án pedig a Győri Elektromossal játszanak itthon a
soproniak.
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Jelenléti oktatás lesz a felsősöknek és a középiskolásoknak

Elkezdődött az érettségi
MUNKATÁRSUNKTÓL

MADARÁSZ RÉKA

A Berzsenyi-líceumban 114 végzős diák várta, hogy hétfőn reggel kilenc órától elkezdhesse a
magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsgáját. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
Minden érettségiztető iskola kézfertőtlenítőt is kapott, a
vizsgák előtt kitakarították az
épületeket. A maszk használata az írásbeli ideje alatt nem
kötelező ugyan, de vannak
olyan intézmények, amelyek
előírták ezt. Az elmúlt évhez
hasonlóban a 2021-es vizsgák
többsége írásbeli lesz. Szóbelit kizárólag azokból a tárgyakból tartanak, amelyeknek

csak szóbeli vizsgarésze van.
Az érettségi május 25-ig tart.
Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár kiemelte: megtörtént a köznevelésben dolgozók oltása.
Több mint 200 ezren igényeltek vakcinát, de aki most szeretné beoltatni magát, azonnal regisztrálhat és foglalhat
időpontot. – A tanévből május
10-től hátralévő öt teljes hétre

azért érdemes megnyitni az
iskolákat, hogy hagyományos
jelenléti oktatási környezetben a tanévet sikeresen zárják a diákok – tette hozzá.
Az államtitkár ismertetéséből az is kiderült, hogy több
mint 103 ezer tanuló felvételizett középfokú intézménybe,
amelyek csaknem 150 ezer helyet hirdettek meg. A nyolcadikosok 95 százalékát felvették.

Szilágyi Dávid kilencévesen főszerepet kapott a Valahol Európában című musicalben

A színjátszásban talált önmagára
MADARÁSZ RÉKA

Tizenegy éves kora el
lenére Szilágyi Dávid
már sok területen ki
próbálta magát, míg
végre a színjátszásban
ki tudott teljesedni.
A Valahol Európában
főszerepe óta színész
nek készül, de nincs
kizárva az állatorvosi
hivatás sem.
Szi lá g y i Dáv id lova golt ,
úszott, hegedült, zongorázott
és focizott, de valahogy nem
találta a helyét a világban.
Anyukája, Edit elvitte egy
rajzelemzőhöz, és a látogatás hatására a fiú rájött, hogy
a színjátszás lenne a legmegfelelőbb út számára. A focit
egy hónapon belül abbahagyta, és az ötlet felmerülésének
másnapján meg is látta a face
bookon a Valahol Európában
című musical castingjára való felhívást.
– Előbb tanult meg Dávid
énekelni, mint beszélni – mesélte Edit. – Az óvodai–iskolai
feszültségeket mindig dalokban adta ki. Az esti ének hangulatából tudtam, hogy milyen napja volt.

Legyen könnyebb
a visszaút a suliba!
Május 10-én a felsősök és a középiskolások is
visszaülnek az iskolapadba. A szülők rengeteget
tehetnek azért, hogy a gyermekük zökkenőmen
tesen tudjon alkalmazkodni a régi–új helyzethez.

Városunkban rendben
elkezdődött az érettsé
gi, hétfőtől 731 végzős
diák vizsgázik. Idén,
csakúgy mint tavaly,
szigorú intézkedések
mellett ültek iskola
padba a tanulók.
Az Oktatási Hivatal adatai
szerint hétfőn középszinten
72 ezer középiskolás kezdte
az írásbeli érettségijét. Városunkban 731 végzős tanuló vizsgázik, emellett vannak
még olyan diákok, akik előrehozott érettségit tesznek, illetve akik a jobb jegyért újra
vizsgáznak. (A témáról korábban is írtunk: Felkészültek az
érettségire, Soproni Téma,
2021. április 28.).
Az idei érettségi, csakúgy
mint tavaly májusban, szigorú óvintézkedés mellett kezdődött. Az iskolába való belépéskor mérik a tanulók
testhőmérsékletét, az osztálytermekben pedig legfeljebb
tíz vizsgázó tartózkodhat.

2021. május 5.

Szilágyi Dávid több színházi darabban is játszott már.
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A válogatáson a 9 éves kisfiú nagyon izgult, hiszen azok
között, akikkel össze kellett
mérnie a tehetségét, több
színitanodás is volt, ő pedig

MOTTÓ
„Élni: ez állandóan veszélyeztetett har
mónia, s hogy veszélyeztetve van: ez a
szépsége.”
Füst Milán Kossuth-díjas magyar író, költő,
drámaíró, esztéta

semmilyen tapasztalattal
nem rendelkezett. Meg is lepődött, amikor – még aznap
este – megtudta, hogy szerepelni fog a darabban. Az csak

a gyakorlások során derült ki,
hogy – három másik fiúval
együtt – pályázhat a főszerepre, és áprilisban meg is kapta.
Ettől kezdve következtek az
este nyolcig tartó próbák, és
még iskolába is kellett járnia.
A színjátszás azonban annyira motiválta, hogy még jobban teljesített, addig is remek
eredményei voltak, de ekkor
lett kitűnő a bizonyítványa.
– Néha a próbák szüneteiben, máskor hazafelé a kocsiban írtam meg a házi feladatot
– mesélte a kedves és mosolygós fiatalember. – Többször is
bemutattuk a darabot, aztán
felkértek a Zenta című darab egyik alakjának megformálására is, de jött a vírus.
Még mindig színész szeretnék lenni, de gondolkodom
az állatorvosi pályán is, ezért
valószínűleg visszatérek a
lovagláshoz.
Dávid már háromszor volt
a Madách Tánctáborban, első
alkalommal egyedüli fiúként.
Felajánlották neki, hogy erősíthetné a budapesti színház
tánciskoláját, de erre a nagy
távolság miatt sajnos nincs lehetősége, úgyhogy egyelőre a
soproni színitanodába jár. Az
ígéretes fiú a Lackner Kristóf
Általános Iskola 4.B osztályába jár, jövőre pedig a Berzsenyi Líceumban tanul tovább.

KÖNYVAJÁNLÓ
Füst Milán: A feleségem története

Störr kapitány szerelemféltése, feleségével kapcsolatos aggodalmai, gyanakvásai a szoknyaügyekben járatlan férfi kálváriájának megannyi stációján vezetik végig az olvasót. Az emberi lelket
ismerő író feltárja előttünk a szerelem titkait, a férfi és nő kapcsolatának soha meg nem oldható ellentmondásait.

– Lényeges, hogy vegyük komolyan a gyerek érzéseit! – javasolta Tremmel Noémi pszichológus. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
A hónapokig tartó online oktatást a tanulók teljesen eltérően élhették meg. Aki például korábban nem tudott
beilleszkedni az osztályközösségbe, felüdülésnek tarthatta, hogy nem kell nap mint
nap bejárnia. Az élményt befolyásolhatta az is, hogy ki
volt a gyerekkel otthon, milyen volt a családi légkör, vagy
esetleg az is, hogy hogyan zajlott az online oktatás.
– Szülőként nem kell készpénznek vennünk, hogy a
gyermekünk ugyanúgy élte
meg ezt az időszakot, mint mi
– tudtuk meg Tremmel Noémi pszichológustól. – Fontos,
hogy alkalmat teremtsünk a
beszélgetésre. Egy közös kirándulás, egy családi vacsora megfelelő hangulatot nyújt
ahhoz, hogy megnyíljon. Lényeges, hogy vegyük komolyan, ne bagatellizáljuk el a
gyerek érzéseit, és tudatosítsuk benne, hogy az is teljesen
normális, ha sokféle érzés kavarog a lelkében!

Az érzelmileg támogató szülői háttér elősegítheti,
hogy csemeténk máskor is
beszéljen az érzéseiről, de ezt
konkrétan vissza is jelezhetjük neki: „De jó, hogy elmondtad!”, „Beszélgessünk még!” és
más hasonló kifejezésekkel.
– Az átmenetet az is segítheti, ha az iskola kezdete előtt
visszaállítjuk a sulihoz igazodó napirendet, hogy a diák
kipihenten kezdhesse meg a
hetet. Egy családi program
az utolsó hétvégén feltölthet
mindannyiunkat – folytatta
a szakember. – Érdemes az
elektronikus eszközök használatára vonatkozó szabályokat is visszaszorítani a megszokott keretek közé.
A szülőnek is jó tisztában lennie azzal, hogy a vírushelyzet miatt hoztak-e új
szabályokat az iskolában. Ha
igen, ezekre időben felkészítheti a gyermekét. A szorongó
fiatalt javasolt arra ösztönözni, hogy pozitív dolgokra irányítsa a figyelmét.

Jöhet a második forduló
Összesen 71 csapat ne
vezett a Soproni Tanke
rületi Központ középis
kolásoknak szervezett
országos történelmi
vetélkedőjére. Az első
(online) fordulót múlt
héten tartották, a neve
zőknek egy 50 kérdésből
álló kvízt kellett kitölte
niük egy óra alatt. A leg
jobban szereplő 37 csa
pat (közte 11 soproni)
továbbjutott a második
fordulóba. Itt egy esszé
elkészítése lesz a fel
adat – négy téma közül
választhatnak a diákok,
a fogalmazást pedig má
jus 25-ig kell leadni.
Mint arról lapunkban
is többször beszámol
tunk (Civitas Fidelissi
ma vetélkedő, Sopro
ni Téma, 2021. március
31.), az 1921-es sopro

ni és Sopron környéki
népszavazásról, vala
mint az azt megelőző és
követő időszakról szól
a vetélkedő. A tankerü
let gondolt az általános
iskolásokra is: a felső ta
gozatos diákoknak alko
tói pályázatot hirdettek,
ezekkel a programokkal
csatlakozva a Sopron
önkormányzata által
szervezett centenáriumi
emlékév rendezvényso
rozatához.
További tudnivalók:
www.cftv.hu
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EGÉSZSÉGSAROK

Hátradőlhetünk?
Igen, még mindig a Covidról lesz szó. Utálom ezt a nyavalyát.
Én sem szeretem egész nap hordani a maszkot, hogy kényszerűségből leszoktam a kézfogásról, hogy nem látom az arcát, csak
a maszk felett a szemét, amikor a rendelőben farkasszemet nézünk. Bizonytalansággal tölt el, hogy még mindig nincs vége,
és senki sem tudja, hogy a Covid utáni tünetek mitől szűnnének gyorsabban (bár lehet, hogy egyes védőoltásoktól!), illetve az sem tuti, hogy idővel mindenki ismét maradéktalanul panaszmentes lesz.
Roppant idegesít, amikor valaki még mindig (csak) az „erős”
immunrendszerében bízik, vagy egyenesen kétségbe vonja a
körülöttünk zajló valóságot. És borzalom, ahogy ezt terjesztik
a neten! Önmagával mindenki azt tesz, amit akar, de az ál- és
rémhírterjesztők mások életét (is) veszélyeztetik. Ugyanez igaz
a közösségben maszkot nem hordókra is. Ebből is legyen végre elég! Szóval, sajnos még egyáltalán nem dőlhetünk hátra.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Május 5–11. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig este 8 órától
reggel 8 óráig tart.
Május 5.,
szerda

Lövér gyógyszertár
Béke u. 4.

99/508–614

Május 6.,
csütörtök

BENU Medicina gyógyszertár
Erzsébet u. 6.

99/505–500

Május 7.,
péntek

Oroszlán gyógyszertár
Várkerület 29.

99/524–005

Május 8.,
szombat

Segítő Mária gyógyszertár
Béke u. 13.

99/523–232

Május 9.,
vasárnap

Sepia gyógyszertár
Ipar krt. 30., Tesco

99/702–012

Május 10.,
hétfő

Szebellédy gyógyszertár
Deák tér 35.

99/505–469

Május 11.,
kedd

Than Károly gyógyszertár
Újteleki u. 54.

99/510–787

KERESZTREJTVÉNY

Soproni Téma

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos
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SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK– Horváth Médea Mária

„Nálunk mindenki előre nézett”
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.
Horváth Médea Mária 1991ben a Berzsenyi-gimnáziumban érettségizett Sámson Klára
osztályában, majd utazási ügyintéző és idegenforgalmi menedzser, valamint idegenvezetői szakképesítéseket szerzett.
Első munkahelye a Lokomotív Tourist volt, amit a Ciklámen Tourist követett, aztán az
Express Ifjúsági és Diák Utazási Iroda soproni irodavezetőjévé nevezték ki. Tíz évvel ezelőtt
testvérével saját utazási irodát
nyitott Sopron történelmi belvárosában. Több évig utazásszervezést és értékesítést tanított a City College Üzleti
Szakközépiskolában, valamint
az Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskolában.
– Apai felmenőim eredetileg szerémségi horvátok, akik
a 18. század elején telepedtek
le a két Fertő-parti faluban, Hidegségen és Fertőhomokon
– kezdte Horváth Médea Má-

Horváth Médea Mária a City College Üzleti Szakközépiskolában is tanított. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
ria. – Jellemzően gazdálkodó
parasztemberek voltak, mint
ahogy Vendel dédpapám is, aki
Ilonka dédmama személyében
a szomszéd faluból, Vedešinből, azaz Hidegségből hozott
asszonyt a házba. Horváth Lajos
nagyapám bognármester volt
Fertőhomokon, két fiútestvére,
Péter és Béla eltűnt a második
világháború vérzivatarában, soha, semmi hír nem érkezett róluk. Az egyik lánytestvére, Erzsébet orsolyita apáca volt, aki
a rend feloszlatását követően
hozzáment feleségül a négy
kisgyermekkel váratlanul meg-

özvegyült Rabi Ignác nagycenki molnárhoz, akivel később
Tapolcafőre költöztek. Ott abban az időben még több mint
harminc vízimalom őrölt, közülük az egyiket az államosításig Ignác bácsi működtette,
Bözsi néni pedig óvónőként
dolgozott. Édesapámék eredetileg öten voltak testvérek, de
már csak ketten élnek. Vendel
nagybátyám lengyel származású feleségével az USA-ban,
Los Angelesben lakik, kiváló elektroműszerész szakember, aki a NASA-nak is dolgozott. Az apai fölmenőim között

még meg kell említenem a másik dédapámat, Erdősi Pétert,
aki a 1920-as években kiment
dolgozni Kanadába, majd a hazahozott pénzen lovakat vett
és fuvarozott, még a bécsújhelyi piacra is vitt termékeket
a faluból.
Hor váth Médea Mária különleges keresztnevét
édesanyja egyik meghatározó
olvasmányélménye, Jókai Mór:
A lélekidomár című regényének
főhőse után kapta.
– Az anyai felmenők kereskedők, iparosemberek voltak
– folytatta Médea. – Bognár Sándor nagyapám órásmesterként
tevékenykedett Fertőszéplakon.
A második világháború végén
francia hadifogságba esett, ahol
az első időszakban egy kalap
alá vették a németekkel, ezért
elég sanyarú volt a sorsa. Később a magyarok engedményeket kaptak, dolgozhattak a közeli városban, így nagyapa is,
aki megjavította Clermont-Ferrand egyik templomának toronyóráját, melyet követően komoly becsülete lett, ezzel együtt
jobbra is fordult a sorsa. Sajnos, amikor hazatért, rásütötték a billogot, hogy „nyugatos”,
ahol lehetett, megkeserítették
az életét. De csakúgy, mint mindenki a családunkban, ő is mindig csak előre nézett, és becsülettel tette a dolgát.

CSALÁDI HÁTTÉR: 1973-ban született Sopronban. Édesapja, Horváth Lajos elektrotechnikus, saját vállalkozása van, elkötelezettje a megújuló energia hasznosításának, a Soproni Kereskedelmi
és Iparkamara elnökségi tagja, emellett kiváló szőlész és borász is. Édesanyja az Égáztól ment
nyugdíjba, ahol műszaki rajzolóként dolgozott. Attila fia 16 éves, a VasVillában tanul.

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel!

A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket május 12-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 a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.). Április 21-i
rejtvényünk megfejtése: „A házasság, ha jól sikerül, egy életen át tartó beszélgetés”. Szerencsés megfejtőnk: Len
gyel László Csongor, Sopron, Vadász utca.

12 Sztárok itt és ott
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A soproni énekesnő a pandémia alatt különösen aktív

Imola csodás újdonsága
KÓCZÁN
BÁLINT

Vida-Ve
res Imola
új dallal je
lentkezett, amely egy
nemzetközi dalszerző
kurzus keretében szü
letett. Szólóprojektje
a zenei utazáson kívül
egy önismereti folya
mat része is.
– Miről szól az új dal, hogy
született meg?
– Novemberben jelentkeztem egy online dalszerzőkurzusra, amit az egyik zenei példaképem, a Brooklynban élő,
Grammy-jelölt Becca Stevens
hirdetett meg. Egy húszfős
csapatba kerültem tehetséges és elszánt zenész–dalszerzőkkel a világ minden tájáról.
Becca vezetésével két intenzív hónapon át együtt tapasztalhattuk meg a dalszerzés
erejét, és aktív feladatokon
keresztül megismerhettük a
zeneírás legkülönbözőbb fortélyait. Ebben a rendkívül inspiráló közegben született meg
a Joni című dal.
– Különlegesen alakult
a dalszöveg megírása is?
– A csoportban megadott kifejezéseket kaptunk,
amelyek alapján mindan�nyian elkészítettük a saját

– Szerencsés vagyok, hogy a családom mindenben maximálisan támogat – nyilatkozta lapunknak Vida-Veres Imola.
FOTÓ: BAKOS GYÖRGY

szövegváltozatunkat. Nagyon
érdekes volt látni, hogy mindenki teljesen mást hozott ki
az alapanyagból.
– Joniról mit kell tudni?
– A dal egy Joni nevű nő
története, de lényegében nem
is az alak a főszereplő, hanem

a lelkiállapota. Talán mind
voltunk már olyan helyzetben, hogy az életet átszaladva
örökös nyugtalanságtól hajtva töltjük a napjainkat, közben pedig kétségbeesetten vágyunk a nyugalomra. Joni egy
ilyen lelkiállapotban ébred fel

az álmából, de ezen a friss tavaszi éjszakán történik valami, ami hirtelen egy pillanatra megállítja az időt. A lány
ebben a pillanattöredékben
mintha meglátná magát kívülről, és valami megmagyarázhatatlan nyugalom vesz
erőt rajta, ami arra készteti,
hogy ezúttal ne fusson el.
– Milyen tapasztalatokkal gazdagodtál szólóprojektedben?
– Ezek a felvételek mind a
saját zenei utazásom mentén
készülnek. Szerencsés vagyok, hogy a családom mindenben maximálisan támogat. A férjemmel mindketten
újabb és újabb alkalmakat, lehetőségeket kutatunk, hogy
az életünk minél nagyobb szeletét szenteljük a zenének, a
kreativitásnak, a tanulásnak.
A technikai tudás megszerzése mellett ez egy nagyon fontos önismereti folyamat is.
– A pandémia is segíti az
alkotást?
– Az alkotásnak a legnagyobb része nincs helyhez,
alkalomhoz kötve. Ötleteket,
zenei gondolatokat mosogatás közben, séta alkalmával,
éjszakai álmatlanság idején
is el lehet csípni. A pandémia annyiban még segíti is
ezt, hogy egyfajta felfokozottabb, éberebb szellemi és lelkiállapotban vagyok, fogékonyabbnak, befogadóbbnak
érzem magam.

2021. május 5.

HUMORSAROK
Szénási Ferenc (Széna) soproni karikaturista
alkotásai hétről hétre.

RÖVIDEN
Új korszak a Wellhello életében

Lucával állt össze legújabb dalában a Wellhello. A Szomorú séta az együttes idén megjelenő Zsúr című albumának második
előfutára.
– Elsőnek a Zsúrt hoztuk ki, azt követi most a Szomorú séta. Mindkét dalon érezni, hogy ez már egy másik Wellhello. Az
évek során sokat változtunk, nem azok a srácok vagyunk, akik
2014-ben voltunk. Eljött az ideje, hogy ezt a zenénkben is éreztessük – foglalta össze az új korszak kezdetét Fluor.
– Mindkét számra büszkék vagyunk, és ez csak a kezdet. Párhetente hozunk ki új dalokat a lemezről. Tele vagyunk ötlettel
és energiával, rekord mennyiségű dal várható 2021-re – osztotta meg a jövőbeli terveket Diaz.

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos

NŐI SAROK – stílus, divat, praktikák

Testápolás természetesen
MADARÁSZ RÉKA

A saját kezűleg készített kozmetikumok egyik nagy előnye az, hogy mi választhatjuk meg az összetevőiket, így
nem kell tartósítószerekkel terhelnünk a bőrünket. A nyári időszakban
készíthetünk magunknak naptejet
vagy akár univerzális krémet is.
Ölbei Kinga évek óta készít természetes alapanyagokból szappanokat és kencéket, melyek
elnyerték a Térségi Védjegy minősítést. A kozmetikus célja, hogy egyedi, különleges, kézzel
készült portékáival erősítse örökségeink megóvását, a szemléletformálást és a tudatos vásárlást. Szakmai tudását örömmel adja át iskolai
rendezvényeken, kulturális programokon.
– Egy krémnek nem feltétlenül kell tartalmaznia tartósítószert, emulgátort – tudtuk
meg a kozmetikustól. – A nyári időszakban például teljesen felesleges méregdrága naptejeket vásárolnunk. A barnább bőrűeknek megfelelő védelmet biztosíthat akár a kakaóvaj is, de
összekeverhetünk sárgarépa-, körömvirág-, homoktövismag- és málnamagolajat egy kis E-vitaminnal, ami tartósítószerként is szolgál. Ez
a keverék két–három hónapig is eláll.
Univerzális kencét készíthetünk a következőképpen: keverjünk össze 35 gramm olívaolajat
35 gramm sheavajjal, 0,3 gramm narancs illó-

Egy krémnek nem feltétlenül kell tartalmaznia tartósítószert, emulgátort.
olajjal és 0,3 gramm E-vitaminnal! A krém elkészítése annyira egyszerű, hogy Kinga a gyerekekkel már technikaórán is kipróbálta. A keverék
remek testápoló, babamasszázskrém, popsi
krém, ajakápoló. A sheavaj gyulladáscsökkentő
hatásának köszönhetően borotválkozás után is
használható, de ekcéma, neudermatitisz, bőrkeményedések, napégés, csípés, pattanások kezelésére is alkalmas. Ha testápolóként használjuk,
fürdés után nedves bőrre vigyük fel.
– Rendkívül fontosnak tartom a bőrünk
idénynek megfelelő ápolását – folytatta Kinga.
– Meg kell tanulni mindennek kivárni az idejét.
A hagyományokból nagyon sokat tanulhatunk:
nem véletlenül ettek nyáron dinnyét, télen pedig almát és körtét. Ahogy a szervezetünknek,
úgy a bőrünknek is a meleg évszakban több folyadékra van szüksége, ezért télen a zsíros–olajos, nyáron pedig a lazább, vizes alapú hidratálókrémek használata javasolt.
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