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Benépesült a soproni piac

Szigorú biztonsági intézkedések mellett, de már a régi nyitvatartási rend szerint működik a soproni
piac, illetve megnyitott két zöldudvar is. Azt kérik, hogy mindenki maszkban vegye igénybe a
szolgáltatásokat. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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Lélekben
együtt

Megteltek a teraszok

A kormány rendelkezései alapján május 4-étől
jelentős könnyítéseket
vezettek be: engedélyezték például a szentmisék, istentiszteletek
megtartását. Az evangélikusok és a reformátusok még online tartják az istentiszteleteket,
a Győri Egyházmegyében Veres András püspök szigorú megkötésekkel, de engedélyezte
a templomokban a nyilvános liturgiákat és
szentmiséket.
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Az elmúlt napokban sokan kihasználták a kellemes
időt: sétáltak, fagyiztak a belvárosban

A rendőrnap alkalmából kilenc rendőr, illetve
polgári alkalmazott vett
át elismerést dr. Farkas
Ciprián polgármestertől. A múlt heti ünnepségen elhangzott: a soproni önkormányzat és a
kapitányság között kiemelkedően jó az együttműködés. A város idén
tizenkét millió forinttal támogatja a soproni
rendőrök munkáját. Teszi mindezt azért, hogy
fokozott legyen a közterületi jelenlétük.
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Koncert egy
busz tetejéről

Újra feszülnek az íjak

Az elsők között indultak újra az edzések múlt hét elején a soproni Lővér Íjász Sportegyesületnél. Bár sok országos és nemzetközi
verseny kimaradt az íjászok életéből, bizakodnak a folytatásban.

Rendőrök
elismerése
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Sopronban lépett fel Vastag Csaba
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SOROZAT A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM 100. ÉVFORDULÓJÁRA
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Száz éve kényszerítették Magyarországra a trianoni diktátumot

Az alternatíva: internacionalizmus?
1920. június 4-én a versailles-i Nagy Trianon kastélyban írták alá azt a Magyarországra
kényszerített békediktátumot, amelynek következményeként az ország elvesztette területének kétharmadát.
Az első világháborút lezáró,
kierőszakolt „békeszerződés”
Nyugat-Magyarország egy részét a szintén vesztes Ausztriának ítélte. Sorozatunkban
dr. Tóth Imre történész, a téma elismert kutatója, a Soproni
Múzeum igazgatója tárja a tényeket olvasóink elé az előzményektől a „lehetett volna másképp” kérdés tárgyalásáig.
5.
1919 januárjában összeült a
győztesek konferenciája azzal a
nyíltan megfogalmazott céllal,
hogy a „győzelem gyümölcseit
learassa”. A munkamegbeszélések során albizottságokban
vizsgálták a Kárpát-medencei
határok kérdését. Magyarország szomszédainak meghallgatása január 31-én kezdődött,
a mértéktelen és hamis adatokkal alátámasztott követelések érveit azonban nem
egyformán osztották a nagyhatalmak képviselői. A franciák
voltak a legmegengedőbbek, az
amerikaiak a legelutasítóbbak.
A magyar–csehszlovák határ

kérdésében végül március
7-én, a jugoszláv–magyar határról 18-án született konszenzus. A magyar–román határügy rendezése egyelőre abban
mutatkozott meg, hogy a győztesek mindkét felet eltiltották a
katonai akcióktól. 1919. március 20-án antant jegyzék írta elő
a magyar és a román hadsereg
szétválasztását. A felhívás nagyon széles demarkációs vonalat húzott a két hadsereg közé,
aminek csak úgy lehetett eleget
tenni, ha a magyar katonaság
felad általa ellenőrzött területeket, és visszavonul. Az antant
a bolsevik szovjet állam ellen
mozgósította a román vezetést, amely cserébe azt követelte a győztesektől, hogy biztosítsák a hátukat a magyarokkal
szemben. Ezért diktálták gépbe
a jegyzéket, amit viszont sokan
a leendő határnak tekintettek.
A magyar vezetés két irányba
tájékozódott. Károlyi köztársasági elnök konzultált Bethlen Istvánnal, aki nem látott
más lehetőséget, mint az ultimátum elfogadását. A másik

A Vörös Hadsereg katonái 1919 májusában FOTÓ: MAGYAR NEMZETI FILMALAP
lehetséges kiutat a jegyzék elutasítása jelentette, amihez
át kellett adni a hatalmat egy
kommunistákkal kibővített
szociáldemokrata kormánynak. Ez történt. 1919. március 21-én Kun Béla vezetésével
megalakult a magyarországi
Tanácsköztársaság. A jegyzéket visszautasították, ami után
nem sokkal a román csapatok
és a csehszlovákok is átlépték

Láng Lajos 60 éve kapta kézhez bizonyítványát

Legendás fodrász
PLUZSIK TAMÁS

Hatvan év után vis�szavonult Láng Lajos.
A legendás soproni fodrászmesternek
számtalan ismert
törzsvendége volt, a
szakma szeretetét pedig igyekezett átplántálni fiaiba és tanítványaiba is.
A fodrászüzlet, a fodrászműhely
mindig több volt, mint egyszerűen egy „szépítkező hely”. A
„fodrászunkkal” rendszerint bizalmi viszonyt ápolunk. Hűségesek vagyunk hozzá, megosztjuk
vele a napi gondjainkat, majdhogynem családtagnak tekintjük
őt. A soproni Szépségszalonból
a szakmájától a közelmúltban
végleg visszavonuló Láng Lajos
fodrászmester igen sok soproninak volt a „családtagja”.
– Közvetve gyerekkori barátomnak, Pichler Pistinek köszönhetem pályaválasztásomat,
ugyanis az ő édesapja, Pichler
Rudi bácsi maga is kiváló fodrászmester volt – emlékezett
vissza a kezdetekre a néhány hónappal ezelőtt a 77. születésnapját ünneplő Láng Lajos. Az ismert
soproni fodrászmester mindig
hivatásnak tekintette a szakmáját, és ezt próbálta átplántálni a
tanítványaiba, köztük két fiába,
Péterbe és Zoltánba is, akik ma
már a szakma kiválóságai.
– Szinte napra pontosan
hatvan évvel ezelőtt kaptam kézhez a szakmunkás

Láng Lajos fodrászmester a közelmúltban vonult
vissza – azt mesélte, hogy az elmúlt évtizedekben
az ő szakmájában is nagy változások történtek
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

bizonyítványomat – folytatta
Láng Lajos. – A Lehár Ferenc és
a Híd utca sarkán annak idején
volt egy fodrászüzlet, Stöckert
Rezső és Szini Gyula voltak ott
a mestereim, illetve a Torna utca sarkán lévő üzletben Pillér
János bácsi, akiktől nemcsak a
szakmát, hanem emberséget is
lehetett tanulni, mind a mai napig hálás vagyok nekik érte.
Láng Lajos törzsvendégei között ott volt Fred Sinowatz, egykori osztrák kancellár, Orbay
László, sokszoros válogatott
kosárlabdázó, Hirschler Rezső,
Sopron volt polgármestere, és
a sor még folytatható lenne,
hisz a Szépségszalon 1982-es
megnyitását követően 22 évig
annak nemcsak meghatározó
személyisége, hanem egyúttal

vezetője is volt, majd nyugdíjasként még további 17 évet dolgozott ott.
– Az évtizedek során nagy
változások történtek a mi szakmánkban is, például a borzszőr
borotvapamacs ma már muzeális tárgy, mint ahogy a dauercsavaró és a hajsütővas is.
A pályám kezdetén egy alap
hajvágás három forint hatvan
fillérbe került, ami borravalóval együtt négy forintra jött ki,
ma ugyanez kettőezer vagy inkább még több. Úgy is mondhatom, hogy a négy és a kettőezer forint között van az én
életem, sok-sok emlékkel, sikeres fodrászversenyekkel, tanítványokkal és természetesen a
törzsvendégeimmel, akik már
most hiányoznak…

a demarkációs vonalat. A Vörös Hadsereg május 9-én ellentámadást indított északon,
és benyomult csehszlovákok
által megszállt területekre, elválasztva egymástól a cseh és
a román csapatokat is. Az 1918
októbere utáni kormányok közül a nyíltan vállalt fegyveres
hadvédelem egyetlen példáját Kun Béla adta. Ezt azonban nem érdemes nemzeti

értékekkel összefüggésbe hozni. A vezérkarban voltak ugyan
képzett csapattisztek, akik az
ország megmentésén dolgoztak, de a tanácskormány nem a
Szent István-i Magyarországot
akarta megmenteni. A rendszer kánonja szerint internacionalista volt, és a nemzetközi
proletárforradalomra alapozta a sikerét. Vezetői tűrhetetlennek tartották, hogy akár

egyetlen négyzetkilométerről
le kelljen mondani kizsákmányoló kapitalista rendszerek
javára. Kun tajtékzott Burgenland miatt is, de kinyilvánította, hogy Nyugat-Magyarország
népe egyetértene az Ausztriához való átcsatolással, ha ott
is kikiáltanák a proletárdiktatúrát. A francia elnök, Clemenceau végül megüzente
neki, hogy ha visszavonja a
hadsereget északról, meghívják a konferenciára, amiből
egy szó sem volt igaz. A románok közben elérték a Tiszát, és
csak az antant volt képes vis�szaparancsolni őket. Ennek az
ára szintén a Felvidék feladása
volt. A lidércnyomás alól másként nem lehetett szabadulni:
a Vörös Hadsereg visszavonult a Felvidékről. A románok
azonban nem mozdultak. Az
ellenük indított offenzíva ös�szeomlott, Kun megbukott, és
nem mondhatta el az érveit
a békekonferencián. A románok augusztus elején elfoglalták Budapestet. Mindezek ellenére a tragédia körvonalai már
korábban rögzültek, a határok
tervei májusban készen álltak.
Illúzió volt, hogy a Tanácsköztársaság bukása javít a helyzeten. Az egyetlen kivétel Nyugat-Magyarország volt.
(Folytatjuk.)

Sopronért emlékérmesek
MUNKATÁRSUNKTÓL

Sopronban a hűség
napján adják át a város legrangosabb kitüntetéseit. 2019-ben
a Sopronért Emlékérmet többek között prof. dr. Rybach
Lászlónak és ifj.
dr. Sarkady Sándornak
ítélték oda.
A Sopronért Emlékérem azoknak a soproni magánszemélyeknek, illetve közösségeknek
adományozható, akik jelentős
mértékben hozzájárultak Sopron város jó hírnevének terjesztéséhez, rangjának, vonzerejének emeléséhez, a város
érdekeinek előmozdításához.
A geofizika területén végzett nemzetközileg is elismert
munkássága, a Soproni Liszt
Ferenc Szimfonikus Zenekar
megújítása érdekében kifejtett
munkája és az 1956-os forradalomban vállalt aktív tevékenysége elismeréseként Sopronért
Emlékéremben részesült prof.
dr. Rybach László, geofizikus,
professzor emeritus tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar
Tudományos Akadémia külsős
tagja, karmester.

A soproni szellemiség iránti elkötelezettsége, a város történelmi múltja iránti szeretete,
kutatómunkája és az egyetem
selmeci hagyományainak gondozása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként

Sopronért Emlékérmet kapott ifjabb dr. Sarkady Sándor, a Soproni Egyetem Központi Könyvtár
és Levéltár főkönyvtárosa, tudományos kutató.
Az emlékérmesek bemutatását folytatjuk.

Dr. Rybach László FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS

Ifj. dr. Sarkady Sándor

Közösségek hete az interneten
A járványhelyzetre való tekintettel idén kicsit másképp, virtuális formában rendezik
meg a közösségek hetét. A kezdeményezéshez a Széchenyi István Városi Könyvtár
is csatlakozott. Az érdeklődők online tehettek utazást a kultúra világába.

Feladványok megfejtésével a résztvevők
megismerkedhetnek Sopronhoz kapcsolódó nevezetes személyekkel, helyszínekkel.
A szerencsések pedig fotók és személyes
élmények beküldésével könyvajándékcsomagot nyernek.
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RÖVIDEN

Kamarai
felajánlás
Félmillió forint értékű
védőfelszerelést adott a
Soproni Szociális Alapellátások Intézetnek a
Soproni Kereskedelmi
és Iparkamara. A szervezet elnöksége a járványhelyzetre való tekintettel
döntött a támogatásról. A felajánlást Magas
Ádám kamarai elnökségi
tag és Kováts Árpád titkár adta át. Palotai Rita
intézetvezető örömmel
fogadta a védőfelszereléseket és elmondta: a
jelenlegi helyzetben fokozottan szükség van a
munkatársai védelmére,
amihez a kamarai segítséget megköszönte.

Megújult
a Pékmúzeum
A Soproni Múzeum már
az új iskolaévre készül:
szeptembertől megnyitják a Pékmúzeumban az új foglalkoztatótermet. A kormányzat
döntésének köszönhetően a Bécsi úton található egykori lakás valamennyi helyisége – a
konyha, a látványspájz,
illetve a mellékhelyiség
– is megújult. A szobát
pedig foglalkoztatótérré
alakították át. A közeljövőben elindul a „Szegődj
hozzánk péklegénynek!”
című program is.

Városi hírek

www.sopronitema.hu
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Dr. Farkas Ciprián: Most sokan lehetnek hálásak keveseknek

Elismerés a rendőröknek
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A rendőrnap alkalmából kilenc rendőr, illetve polgári alkalmazott vett át elismerést
dr. Farkas Ciprián polgármestertől. Az ünnepségen elhangzott:
az önkormányzat és
a kapitányság között
kiemelkedően jó az
együttműködés.
Bár a rendőrség napját április
24-én tartják, de az élet most átírta az elmúlt évek forgatókönyvét. Sopronban hagyomány,
hogy a mindenkori polgármester elismeréseket ad át az elmúlt
évben kiemelkedő teljesítményt
nyújtó rendőröknek, illetve a kapitányság polgári alkalmazottainak. A köszöntés idén sem maradt el, igaz, némileg rendhagyó
formában tartották meg az elmúlt szerdán a Soproni Rendőrkapitányságon. Az ünnepség
elején dr. Farkas Ciprián a kilenc
jutalmat személyesen adta át.
– 1992-ben döntött úgy az
akkori Országgyűlés, hogy április 24-ét a rendőrség napjává
nyilvánítja – mondta a polgármester. – Szent György ugyanis a bajtársiasság, a lovagok és
a lovas katonák védőszentje.

RENDŐRSÉGI SOROZAT

Egyedül otthon

Kilencen kaptak idén elismerést: Földvári Tamás címzetes rendőr törzsőrmester, Kóczán Olivér Jenő
rendőr őrmester, Csiszárné Hetzer Ildikó rendvédelmi igazgatási alkalmazott, Simon Mihály Ferenc szenior rendőr főtörzszászlós, Gáspár Józsefné rendvédelmi igazgatási alkalmazott, Henye Krisztián címzetes rendőr főtörzszászlós, Udvardi Béla Tibor szenior rendőr főtörzszászlós, Balogh Csaba címzetes
rendőr törzsőrmester, Nyúl Szabolcs címzetes rendőr főtörzszászlós, középen: Szabó Jenő rendőr ezredes, kapitányságvezető FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
A rendvédelmi szervek munkájára ebben a mostani időszakban nagy szükség van.
Napjainkban sokan hálásak keveseknek! A rendőrök feladata a határvédelem, valamint a
korábban érvényben lévő kijárási korlátozások idején jelentősen megnövekedett. Ám
példás szolgálatot teljesítettek

és teljesítenek mind a mai napig. Az egészségügy és a szociális ellátás területén dolgozók
mellett mindannyian köszönettel tartozunk azoknak a bátor rendőröknek is, akik ebben a
rendkívüli helyzetben mindent
megtesznek a városban élők
biztonságának megóvásért.
Ezért pedig az önkormányzat

és minden egyes soproni polgár nagyon hálás.
A polgármester kiemelte: az
önkormányzat és a rendőrkapitányság között évek óta kiemelkedően jó a kapcsolat. A város
idén tizenkét millió forinttal támogatja a soproni rendőrök munkáját. Teszi mindezt
azért, hogy fokozott legyen a

közterületi jelenlétük. A tapasztalatok szerint az emberek szubjektív biztonságérzete nő akkor,
amikor az utcán rendőrökkel
találkoznak.
Az ünnepség végén Szabó Jenő ezredes, a Soproni Rendőrkapitányság kapitánya kollégái nevében megköszönte az
elismeréseket.

Egresits–Dobos család: szeretetünk kimutatása a legfontosabb

Egymás tükre vagyunk

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Sok szülő újra munkába állt, de mivel online
iskolai oktatás van, a gyerekek gyakran egyedül töltik a délelőttöt. Az otthon lévő gyerekkel beszélgessünk a háztartás veszélyeiről!
Ezeket a heteket sok gyerek
egyedül tölti otthon, mivel a hagyományos oktatás még nem
indult újra, de a szülők egy része már ismét munkába állt.
– Ha a gyerek már abban a korban van, hogy egyedül otthon
lehet hagyni, akkor is célszerű
ellátni jó tanácsokkal, hogy ne
kerüljön bajba – mondta a Soproni Témának Babelláné Lukács
Katalin, a Soproni Rendőrkapitányság őrnagya, kiemelt bűnmegelőzési főelőadó. – Talán a
legfontosabb ezek közül, hogy
idegent ne engedjen be a lakásba! Ha küldeményünk érkezik,
beszéljük meg vele, hogy az ajtóban vegye át! Ha bármilyen
közüzemi szolgáltató munkatársa érkezne, arról előzetesen

értesíteni kell bennünket, ilyen
indokkal váratlanul senkinek ne
nyisson ajtót!
Babelláné Lukács Katalin
hozzátette, biztonságuk érdekében lássuk el a gyerekeket
tanácsokkal a nyílt láng, a gyufa használatáról, a szúró vagy
vágóeszközöket pedig inkább
tartsuk elzárva! Mivel balesetveszélyes, a szakember azt javasolja, a gyerek ne fürödjön, ha
nincs otthon felnőtt. – Hasznos,
ha a gyerek ismeri a segélyhívó számokat, de tisztázzuk vele, hogy ezeket csak valóban
baj esetén tárcsázza, illetve legyen tisztában a saját lakcímével, hiszen baj esetén ez az első, amit kérdezni fognak – zárta
a főelőadó.

Ha a gyerek már abban a korban van, hogy egyedül
otthon lehet hagyni, akkor is célszerű ellátni jó
tanácsokkal FOTÓILLUSZTRÁCIÓ

BENKE ÉVA

A Sopronban élő Viki és Andor Amerikában lettek egy pár.
Példájuk a bizonyság
arra, hogy a legfontosabb alap a gyerekkorban megértéssel,
elfogadással, szeretettel támogató közösség: a család.
Dobos Viki a szlovákiai Rozsnyón született. – A szüleim
dzsesszzenészek voltak, és
amint lehetett, a rendszerváltás
után kimentek Svájcba, majd
Németországba dolgozni. Én
otthon maradtam a nagyszüleimmel, ott is jártam iskolába – mesélte Viki. – Egyre erősebb volt bennem a vágy, hogy
megismerjek más kultúrákat,
így 24 évesen a szüleim után
mentem. Ott ismertem meg
az első férjemet, akit követtem
San Diegóba. Nagyon boldog
voltam a nagyfiam születésekor, és tudtam, még át szeretném élni ezt a csodát. Egyéves
volt Dávid, mikor jött Dália. Sajnos ez a terhesség megviselt,
a férjemtől semmilyen támogatást nem kaptam, rájöttem,
mérhetetlenül boldogtalan vagyok. Beadtam a válópert és új
életet kezdtem.
Egresits Andor Sopronban
született, elektrotechnikát tanult, majd a testnevelési főiskolára járt. – Gyerekkoromtól úsztam, imádtam a vizet,

A nagycsalád öröm, aggodalom, szeretet és hála – vallják az Egresits–Dobos
család tagjai
számos búvárvizsgát letettem,
búvármester és víz alatti régész
lettem – mesélte Andor. – Azt
terveztem, víz alatti operatőr
leszek, de ekkor Brazíliába hívtak egy háromszáz éves spanyol
hajó feltárásához, persze, hogy
azt választottam. Vikit véletlenül ismertem meg egy közösségi oldalon. Életünk legszebb pár
napja volt, amikor először találkoztunk, első este megkértem a
kezét. Mikor Vikinek vissza kellett utaznia Amerikába, tudtuk,
nem akarunk egymás nélkül élni, így követtem őt Kaliforniába.
Egy pici lakásban éltünk négyen,
Dávid, Dália, Viki és én.
A gyerekek azonnal elfogadták és megszerették Andort.
2014-ben volt az esküvőjük, hamarosan megszületett két közös gyermekük: Alma és Noah.

– Három éve, mikor először
hazalátogattunk Andor családjához Sopronba, mindketten
éreztük, hogy itt szeretnénk élni
– folytatta Viki. – Olyan erős volt
az érzés, hogy én a gyerekekkel a
Sörházdombi-kilátó tövébe költöztem. Andor a munkája miatt sajnos még ingázik Sopron
és Amerika között, de nyáron ő
is végleg hazajön. A nagycsalád
számunkra az élet ízének maxi
muma. A nagycsalád öröm,
aggodalom, szeretet és hála.
Csodálatos nézni, hogy minden gyermekünk más, kihívás

hozzájuk megtalálni az utat és
segíteni őket a saját útjuk megtalálásában. A titok a szeretet.
Mi egymás tükre vagyunk. Ha
a szülők boldogok, a gyerekek is
azok. A legfontosabb kimutatni az érzéseinket egymás iránt
a családban. A gyermekeink érzik a közöttünk lévő szeretetkapcsolatot. Érzelmileg egészséges embereket szeretnénk
nevelni belőlük, élményeket
gyűjtünk velük, nem dolgokat.
Az álmunk egy falusi ház, ahol
magunk gazdálkodhatunk, de ez
a távoli jövő.

A CSALÁD NEMZETKÖZI NAPJA:
1994-ben az ENSZ május 15-ét a család nemzetközi napjává
nyilvánította, a kezdeményezéshez Magyarország is csatlakozott. A cél a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb „intézményére” irányítani.
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Múlt héten megnyitott a Pozsonyi úti és Harkai úti zöldudvar is

Benépesült a soproni piac

A piac megnyitását már várták a soproni vásárlók, illetve az őstermelők, de jelentős volt a forgalom az elmúlt héten a zöldudvarokban is FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS
MUNKATÁRSUNKTÓL

Szigorú biztonsági intézkedések mellett, de
már a régi nyitvatartási rend szerint működik a soproni piac, illetve megnyitott két zöldudvar is. A szakemberek kérik, hogy mindenki
maszkban vegye igénybe a szolgáltatásokat.
Működő soproni
zöldudvarok
Másfél hónap szünet után ismét megnyitotta kapuit a Pozsonyi úti, illetve a Harkai úti

zöldudvar. A Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit
(STKH) Kft. kezelésében lévő
két lerakóhelyet május 7-től

használhatják a soproni lakcímmel rendelkező ügyfelek.
A koronavírus okozta járványhelyzet miatt több óvintézkedést is bevezetett az STKH.
Az ügyfelek csak szájmaszkban
léphetnek be a zöldudvarra,
ahol egy időben csak egy jármű, illetve két személy tartózkodhat. A beszállított hulladék lerakodásáról és annak
megfelelő konténerben történő elhelyezéséről minden esetben az ügyfélnek magának kell

Virtuális múzeum
HUSZÁR JUDIT

Fontos a játékosság és a humor, ebbe
csomagolják az ismereteket a Macskakő
Gyermekmúzeumban
dolgozók. Bár a múzeum még zárva tart,
de a munkatársak aktívak: folyamatosan
posztolnak a közösségi oldalakon, oktatóvideókat készítenek,
pályázatokat írnak ki.
– A rendhagyó időszak elejétől igyekeztünk „gyorsan kapcsolni” – kezdte Martos Virág,
a Macskakő Gyermekmúzeum
közművelődési munkatársa.
– A múzeum akkor működik jól,
ha a hozzánk járó gyerekek, az
őket elkísérő szülők, tanítók, tanárok fejével gondolkodunk, és
egy lépéssel előbb járva kitaláljuk, melyik korosztálynak mire
lenne szüksége. Természetesen
iskolai partnereinkkel egyeztetünk, és a Szentendei Múzeum
Oktatási és Képzési Központja
is segíti felméréseivel és tanulmányaival a munkánkat.
Az utóbbi hetekben sokkal
több online tartalom jelent meg
a Soproni Múzeum és a Macskakő facebook-oldalán is. A szakemberek szerint most különösen fontos ez a csatorna, hiszen
ezen keresztül tudja a gyerekmúzeum betölteni a szórakoztatva tanító és ismeretterjesztő
feladatát. – Igyekszünk rövid, érdekes bejegyzéseket írni – folytatta Martos Virág. – Ahogy eddig is, mindig hozzáteszünk

Jelmezes gyerekek a Macskakőben
– már mindenki várja, hogy újra megnyisson a
gyermekmúzeum FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
valami pluszt a múzeum tudásés kincstárából. A Föld napja alkalmából virtuálisan elvittük a
látogatóinkat a legendás zöld
kőhöz a Tűztorony mellé. A húsvéti ünnepkörben minden napra jutott egy-egy bejegyzés, a régi szokásokat újraélesztettük,
kézművességet tanítottunk.
Rövid, de tartalmas videókat készítünk. Fontos a játékosság és
a humor, ebbe csomagoljuk az
ismeretátadást. A Soproni Múzeum facebook-oldalán felnőtt
tartalommal megjelenő videókhoz is kapcsolódunk, kiemelve a
témából azt, ami a gyerekek számára is izgalmas lehet.
Több pályázatot is kiírt az
utóbbi hetekben a gyermekmúzeum: a Szent György-naphoz

kapcsolódó már lezárult, viszont a Családi Legendáriumra
várják a jelentkezőket. Ennek
az irodalmi pályázatnak már
hagyománya van, csak idén (a
rendkívüli helyzetre tekintettel)
előbb meghirdették.
Az online jelenlét mellett a
múzeumpedagógusok láthatatlan munkája is tart, folyamatosan képzik magukat, újragondolják a múzeumpedagógiai
órákat, szakmai anyagokat készítenek, kutatnak. Nyárra szeretnék a Macskakő udvarának
dekorációját is megújítani.
Pünkösd környékén pedig azt
kérik, hogy aki teheti, látogasson be a Szent György utcai udvarba, meglepetés várja majd
az ablakban.

gondoskodnia, ehhez segítséget nem tudnak biztosítani. Az
ügyintézés során (lakcímkártya
ellenőrzése, készpénzes fizetés)
a másfél méteres távolságot be
kell tartani.
A Pozsonyi út telep hétfő,
szerda, péntek 7–15 óra, a Harkai út telep pedig kedden és csütörtökön 11–18, szombat pedig
9–16 óra között tart nyitva.
A Harkai úton lévő komposztálótelep már április első napjaiban újranyitott. Ennek mű-

›

RÖVIDEN

Koncert egy
busz tetejéről
Városunkban több szabadtéri helyszínen – a
Vasvári Pál utcában, a
Kodály téren és az
Aranyhegyen – egy autóbusz tetejéről énekelt
Vastag Csaba. A továbbra is az otthon maradásra buzdító zenei élményt
a Heineken Hungária támogatta. A közönség a
köztereken, valamint a
lakások ablakaiból nézte, hallgatta a koncertet.
Dr. Farkas Ciprián a soproni színházban korábban a SingSingSingben
is fellépő énekest a Vasvári Pál utcában köszöntötte. – Az elmúlt 1,5
hónap a bezártságról
szólt, a soproniak pedig
példás módon tartották be a kijárási korlátozást – mondta lapunknak a polgármester.
– A karanténfáradtság
jelei azonban városunkban is megmutatkoztak.
Ezért is támogattam ennek a különleges zenei
élménynek a létrejöttét.
– Ha már úgy hozta az
élet, hogy a kedves közönség nem tud hozzánk eljönni a koncertekre, akkor mi jövünk el
hozzájuk – fogalmazott
Vastag Csaba.

MÉDIAPARTNEREINK:

Rádió 1 Sopron
Sopron TV
sopronmedia.hu

ködésében azóta semmilyen
változás nincs.

Nyitva a piac
A soproni vásárcsarnok (piac)
teljes területén május 6-tól,
szerdától minden termék – ruházat, iparcikk, élelmiszer – árusítása ismét a rendes nyitva
tartás szerint történik. A rendelkezés a használt cikkek vasárnapi árusítására is kiterjed
– olvasható a Sopron Holding
Zrt. közleményében.

Felhívták a figyelmet, hogy az
eladók, árusítók a külső területeken is viseljenek maszkot, valamint védőkesztyűt.
Az üzletekben mindenki, tehát a vásárlók is kötelesek a szájat és az orrot eltakaró maszkot
vagy sálat viselni. A közleményben kitértek arra is, hogy 9–12
óra között csak a 65 év felettiek látogathatják a piacot. Arra is kérik az vásárlókat, hogy
tartsanak egymástól kétméteres távolságot.

› MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT
Örül annak, hogy
újraindul az élet?
TAKÁCS JUDIT:
A karantén időszaka alatt
szülővárosomban, Sopronban t ar tózko dt am ,
mert úgy véltem, itt, ahol
közel a természet, elviselhetőbb a korlátozás megélése, mint a fővárosban.
Szerencsére a munkáimat home office-ban elvégeztem, de a személyes
találkozások nagyon hiányoztak már. Örülök, hogy
enyhültek a korlátozások
és visszatér az élet a vidéki városok utcáira, a vendéglátó egységek teraszaira. Azt azonban biztosra
veszem, hogy az emberekben az óvatosság, a figyelem önmaguk és mások
egészsége iránt nagyon
sokáig előtérben lesz.

LENDVAI CSABA:
Március 16. óta a korlátozásokat betartva otthon van
a család. Ezen idő alatt elvégeztük a ház körüli, régebb óta halogatott teendőket. A gyerekek továbbra
is távoktatásban tanulnak.
A munkahelyen szépen
lassan kezd visszatérni az
élet, egyes kollégák napi
pár órában már dolgoznak.
Ők tartják a kapcsolatot az
ügyfelekkel. Persze, hogy
jól jött az enyhítés, hiszen
két hónapig, kevesebb bevételből, a megtakarításainkból éltünk.

JUHÁSZ ERZSÉBET:
Pro-kontra érveket tudnék
egymás mellé sorakoztatni, de összességében úgy
vélem, hogy jó döntés volt
a korlátozásokon enyhíteni. Sokaknak hiányoztak
az emberi kapcsolatok, a
személyes találkozások, s
vágytak arra, hogy kicsit kimozdulhassanak. Az sem
utolsó szempont, ahogy
kezd visszatérni az élet a
régi kerékvágásba, ez azt
is jelenti, hogy ismét lesz
munka, így a vállalkozások
bért tudnak fizetni. Bízom
benne, ha utolér minket a
vírus, könnyebben megküzdünk vele, mint azzal,
hogy nem lesz munkánk.

HORVÁTH TAMÁS:
A korlátozásokat fokozatosan oldják fel, hiszen augusztus 15-ig szabadtéren
például zenés rendezvényeket sem lehet tartani. Nekünk, akik ilyen területen dolgozunk, már az
is nagy segítség lenne, ha
ezt az időpontot nem tolnák
ki, és a nyár végén lehetne
néhány koncertet szervezni. Az viszont pozitív, hogy
a vidéki korlátozások feloldása után szabadabban lehet közlekedni. Az idősekre gondolva pedig továbbra
is megmaradt egy idősáv,
amikor csak ők tartózkodhatnak az egyes üzletekben.
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Veszélyhelyzeti költségvetés
Elkészült Sopron veszélyhelyzeti költségvetése, amely a www.sopron.hu oldalon érhető el – erről dr. Farkas Ciprián polgármester tájékoztatta lapunkat, egyúttal teljes terjedelmében közöljük a
soproni polgárokhoz írt nyílt levelét.
„Tisztelt soproniak!
A világjárványra való tekintettel megalkottuk és közzétettük Sopron veszélyhelyzeti költségvetését, melynek legfontosabb szempontja a soproniak teljes biztonsága, az élet
megóvása, az egészségmegőrzés, a város egészségügyi és
gazdasági védekezési feltételeinek biztosítása. Ez a világjárvány leküzdése időszakában garantálja a maradéktalan
működést, továbbá azt, hogy a járványhelyzettel Sopront a
lehető legkevesebb kár érje, és az újraindulás a lehető legjobb feltételek között történhessen meg.
Ezzel párhuzamosan azonban ismét bebizonyosodott, hogy
az ellenzéki pártok még a jelenlegi helyzetben is képtelenek

félretenni a kicsinyes politikai szándékaikat. Mivel a város
közgyűlése nem ül össze a veszélyhelyzet idején, ezért a
képviselőik lehetőséget kaptak arra, hogy részt vegyenek
a munkában. Az eredmény magáért beszél: csak politikai
indulatkeltésre futotta. Jelenleg a kormányhoz hasonlóan
valamennyi önkormányzat veszélyhelyzeti költségvetéssel
működik, nekünk pedig egyetlen feladatunk van: a soproni
emberek érdekeit szolgálni. Mi ezt tesszük akkor is, amikor
az ellenzék inkább a kislapátot és a homokozót választja.
(Nem hiába nyitottuk meg újra a játszótereket...)”
Dr. Farkas Ciprián polgármester

Lélekben mindig együtt
BERTHA ÁGNES

A kormány rendelkezései alapján május 4-étől
jelentős könnyítéseket vezettek be: engedélyezték például a szentmisék, istentiszteletek
megtartását. A történelmi egyházak különböző
válaszokat adtak a lehetőségre.
A Magyarországi Evangélikus
Egyház Püspöki Tanácsa a múlt
hét elején levélben kérte lelkészeit: továbbra is online istentiszteleteket tartsanak – hívta
fel szerkesztőségünk figyelmét
Tóth Károly evangélikus lelkész.
„Az egészségügyi szakemberek
szerint a veszély még korántsem múlt el, sőt a sok embert
megmozgató nyilvános alkalmak révén csak növekedhet.
Ezért arra kérjük híveinket,
hogy változatlanul tekintsék
érvényesnek március 14-i kérésünket arra vonatkozóan, hogy
az evangélikus gyülekezetekben
ne tartsanak templomi istentiszteleteket és egyéb, hétközi
alkalmakat a gyülekezeti tagok

fizikai jelenlétével” – áll a püspöki tanács levelében. A soproni evangélikus egyházközség
honlapján és facebook-oldalain mindennap oszt meg magyar és német nyelvű lelki tartalmakat, online áhítatokat és
istentiszteleteket.
A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa ajánlásában „arra kéri a gyülekezeteket, hogy
mindaddig, amíg a közösségi
kapcsolattartás biztonságát az
illetékes hatóságok nem igazolják, (…) továbbra se tartsanak
templomokban és gyülekezeti házakban gyülekezeti közösség részvételével istentiszteleteket és gyülekezeti alkalmakat.”.

Vladár Gábor református lelkész
hozzátette, a soproni közösség
elfogadja az ajánlást, a későbbiekben közösségi döntés születhet arról – a hívek online megkérdezésével párhuzamosan –,
hogy látnak-e lehetőséget – és
mikor – a templomi istentiszteletek megtartására. – Nemcsak
a templomi alkalmak jelenthetnek egészségügyi kockázatot,
hanem az ide való eljutás, a tömegközlekedés is – tette hozzá
Vladár Gábor. – Amíg biztosan
nem tudjuk, hogy az új, enyhítő
intézkedéseknek milyen következményei lehetnek a járvány
terjedésében, nem merünk kockázatot vállalni.
A Győri Egyházmegyében Veres András püspök május 4-i
intézkedéseiben szigorú megkötésekkel, de engedélyezte a
templomokban a nyilvános

liturgiákat és szentmiséket.
A 65 éven felülieket és a krónikus betegeket azonban kérte, ne menjenek templomba,
számukra továbbra is érvényes a felmentés a vasárnapi
szentmisén való részvétel kötelezettsége alól. Az áldoztatás
kézben történik, áldozás előtt a
papok fertőtlenítik a kezüket.
Elvégezhető a házasságkötés és
a temetési szentmise, a temetési szertartást azonban a ravatalozó helyiség helyett kültéren
végzik el. A személyes gyónások
meghallgatása sem a gyóntatószékben, hanem a sekrestyében vagy esetleg használaton
kívüli kápolnában kerül sor a
szükséges távolság megtartásával. A padokat és kilincseket
naponta többször is fertőtlenítik, a szenteltvíz használata
nem engedélyezett.

ISTENTISZTELET A TÉVÉBEN: Május 17-én, vasárnap 10 órakor a soproni evangélikus templomból közvetít istentiszteletet a Sopron TV – tájékoztatta lapunkat Tóth Károly lelkész.

A jövő hivatásos segítői
KÖVES ANDREA

A járványügyi helyzet
fokozott feladatokat
ró az egészségügyi
dolgozókra. Vajon a
jövő egészségügyi
szakemberei számára
milyen üzenettel bír
ez az időszak?
Az Eötvös József Evangélikus
Gimnázium, Egészségügyi és
Művészeti Szakgimnáziumban
közel ötvenéves az egészségügyi
képzés, jelenleg 119-en tanulnak
ezen a szakirányon. Az iskolában gyakorlatorientált képzés
folyik: a szakmai tudás alapjainak elsajátítása után bölcsődében, szakrendelőkben és kórházi
osztályokon szereznek szakmai
tapasztalatot a jövő egészségügyi szakemberei.
A tízedikes Kiss Flóra számára nem is volt kérdés, hogy az
általános iskola után egészségügyi szakgimnáziumban tanuljon tovább.
– Már kis korom óta mindig,
mindenütt segítettem, ahol lehetett – mesélte Flóra. – Ötödikes lehettem, amikor a kistesóm fejre esett, és kórházba
került. Amikor a gyermekosztályon meglátogattam, láttam,
hogy milyen szépen, odaadással

Kiss Flóra nagyon szeret a kisgyerekekkel is
foglalkozni, így a szomszéd Rebekára is örömmel
vigyáz FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

gondozzák őt a nővérek, és milyen fontos szerepük van a kicsi betegek gyógyulásában.
Versenyszerűen karatézom,
a hobbim a lovaglás, nagy

vágyam, hogy egyszer majd lovas terapeuta legyek.
Flóra azt kapta az Eötvösben,
amire vágyott: az elmúlt években számos gyakorlati fogást

elsajátított oktatói segítségével.
A mostani járványügyi helyzet
megerősítette: az egészségügyben van a helye. Példaképként
tekint azokra a nővérekre, ápolókra, akik jelen helyzetben napról napra elhivatottan végzik a
munkájukat. Várja a nyári négyhetes kórházi gyakorlatát, hogy
még inkább belekóstoljon választott hivatásába.
– A jelenlegi helyzet óriási
feladatot ró az egészségügyben dolgozókra, felelősségteljes, elhivatott és minőségi szakmai munkát vár el mindenkitől
– emelte ki Juronits Jenőné, az
intézmény szakmai igazgatóhelyettese. – Tanulóink számára is nehéz ezzel a helyzettel megbirkózni, hiszen a 11–12.
osztályosoknak digitális munkarendben kell teljesíteni a gyakorlati órákat, míg a szakképzésben tanuló diákjaink közül
többen már országszerte a kórházakban dolgoznak, van, aki
a „frontvonalban”, a COVID-19
vírussal fertőzött betegeket ellátó osztályon. Az elmúlt évtizedekben végzett diákjaink közül is sokan dolgoznak ma az
egészségügy területén, akikre
rendkívül büszkék vagyunk.
Iskolánk szellemisége és múltunk hagyatéka arra ösztönöz
bennünket, hogy diákjaink
megszeressék és válasszák ezt a
nehéz, embert próbáló hivatást.
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Bocsánat…(?)
Horváth Ferenc jegyzete
Azért az nagyon elgondolkodtató, hogy miközben az ország nagy
többsége összefogott a járvány idején, hogy egymást segítve, az időseket támogatva túljussunk a nem
mindennapi nehézségeken, hogy miközben a kormány mindent elkövet, hogy elhárítsa a katasztrofális
egészségügyi és gazdaság hatásokat, akkor akadnak
néhányan, akik azzal foglalkoznak, hogy Magyarországról alaptalan vádakat terjesztenek. Tudom, ez
nem új jelenség, hiszen már-már megszokott, hogy
kicsinyes politikai indítékból vagy egysze„…nincs ok arra, hogy
rűen csak gyűlöletből
eljárást indítsanak
futkoznak Brüsszelbe,
Magyarországgal
hátha sikerül belerúgszemben a koronavíni az országba. A „felrus elleni védekezés
jelentősdi” népszerű
kapcsán hozott dönjáték lett néhány potések miatt, ugyanis
litikusnál. Sajnos. PerMagyarország nem
sze nem csak úgy jefogadott el olyan tör- lentgetnek. Mindig
becsomagolják gyavényt, amely ellenkezne az európai uniós lázkodásukat.
Ez történt legutóbb is,
joggal.”
amikor a koronavírustörvény kapcsán látták mocsárba süllyedni a magyar jogállamiságot, diktatúrát emlegetve. A kormány
mindvégig hangsúlyozta, hogy a törvény összhangban van az uniós joggal és a különböző szerződésekkel. Arról nem is beszélve – és persze ez a legfontosabb –, hogy a törvény kapcsán életbe léptethetett
intézkedések eredményesek voltak: sikerült megfékezni a járványt, miközben az egészségügy felkészülhetett az esetleges tömeges megbetegedésekre. Mindezek ellenére azt szerették volna elérni, hogy
újabb eljárást indítsanak az unióban Magyarország
ellen. Most azonban kaptak egy (nagy) pofont, igaz,
nem először. Ugyanis a közelmúltban az Európai Bizottság alelnöke, Vera Jourová – aki az értékekért és
átláthatóságért felelős cseh uniós biztos – brüsszeli
sajtótájékoztatóján is kijelentette: nincs ok arra, hogy
eljárást indítsanak Magyarországgal szemben a koronavírus elleni védekezés kapcsán hozott döntések
miatt, ugyanis Magyarország nem fogadott el olyan
törvényt, amely ellenkezne az európai uniós joggal.
Nos, itt tartunk most. Érdeklődéssel várom a „panaszosok” reakcióját. Talán egyszer elhangzik tőlük is
ez a két szó: „Bocsánat, Magyarország!”…
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A kilátók városa: 1885-ben közadakozásból épült torony a Várhelyen

Sopron, ahogy a magasból látszik

A Várhely-kilátó adottságai kiválóak, talán innen nyílik a legszebb panoráma a Sopront övező erdőségekre
FOTÓK: NÉMETH PÉTER

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Folytatjuk a soproni kilátókat bemutató sorozatunkat, ezúttal a
Várhely következik. Innen nyílik a legszebb panoráma a Sopront
övező erdőségekre.
A Soproni Parkerdő nyolc kilátója közül a Várhely az egyik legrégebbi. Építési helye – a Sopron melletti Várhely (Burgstall)
– a nyugat-dunántúli hallstatti kultúra legfontosabb lelőhelye. A Romwalter Károly és
Diem Gusztáv levéltáros által
1886-ban kiadott „Illustrierter
Führer durch Oedenburg und
seine Umgebungen” című első
soproni képes útikalauz érdekesen írja le az 1885-ben közadakozásból épült kilátótornyot. Egy

földbe ásott kunyhó belseje faoszlopokkal volt kitámasztva és
belülről deszkával kizsaluzva.
Az így kialakított kunyhó nyújtott védelmet a kirándulóknak
zivatar ellen, melyből lépcső vezetett a mintegy 10–12 méter
magas toronyba. Az idő viszontagságainak kitett fatorony már
1896-ban javításra szorult volna, de erre csak 1909-ben került
sor. A felújított kilátó sem volt
hosszú életű, 1929-ben újat kellett építeni helyette. Ez 1979-ig

állt, amit a Somfalvi György által tervezett, 1981-ben átadott
– a mai formájában látható – kilátó váltott fel. Sajnos 2007-re
ez is életveszélyessé vált, és le
kellett zárni. Sopron önkormányzatának támogatásával a
Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.
2009 novemberére a kilátót teljes egészében felújította, így azt
ismét megnyithatták a nagyközönség számára.
A Várhely-kilátó adottságai
kiválóak, talán innen nyílik a
legszebb panoráma a Sopront
övező erdőségekre. Északkelet
felé Sopront, Bánfalvát, a Bécsi-dombot, a Fertő tavat, míg

délre a soproni hegyeket és a Rozáliát láthatjuk. Nyugatra Ágfalva, Lépesfalva, Fraknó vára és a
Schneeberg tárul a szemünk elé,
míg északra tekintve a Rusztidombsor és a Lajta-hegység látványában gyönyörködhetünk.
A Várhely-kilátó lábánál fekszik
a korábban már említett hall
statti kultúrát bemutató történelmi emlékpark.
Forrás: A Soproni kilátók című kiadvány, amely a városi szabadidősport szövetség
természetjárói, illetve a TAEG
Zrt. közös gondozásában jelent
meg 2013-ban.

LÁTOGATHATÓ KILÁTÓK: A Soproni Parkerdőben a Károlymagaslati, valamint a Kecske-hegyi kilátó kivételével az ös�szes kilátó látogatható.

A Soproni Parkerdő nyolc kilátója közül a Várhely
az egyik legrégebbi

Fertő–Hanság Nemzeti Park: a természet nem zárt be

Aszály és porvihar Óvjuk az élővilágot!
BENKE ÉVA

Tavasszal a nyitott és érdeklődő szem mindig
talál látnivalót a Sopron környéki természetvédelmi területeken. Bár a bemutatóhelyek zárva vannak, mégis érdemes kilátogatni a Fertő–
Hanság Nemzeti Parkba.

A Kurucdombon 1974 óta rögzítik a meteorológiai adatokat, felvételünkön Kiss
Márton, az állomás munkatársa FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Tavasszal is folytatódott a téli száraz időjárás,
az adatok szerint áprilisban szinte semmi eső
nem esett. Az aszályt fokozta az is, hogy a hőmérséklet magasabb volt, mint a sokévi átlag.
– Városunkban tovább folytatódott az átlagosnál jóval enyhébb
hónapok sorozata – kezdte lapunknak adott értékelését Kiss
Márton, az Országos Meteorológiai Szolgálat észlelőhálózati
koordinátora. – A havi átlaghőmérséklet 2,4 Celsius-fokkal haladta meg az átlagértéket, 13,1
fok volt Sopronban. A hónap első napjaiban gyenge fagyok is
voltak, melyek károkat okoztak
a korán virágzásnak indult gyümölcsfákban. A talaj mentén
még a hónap utolsó dekádjában
is előfordultak fagyok. A nappali

maximum hőmérsékletek jellemzően 20 fok felett alakultak,
de két alkalommal 25 fokot meghaladó hőmérsékletű, nyári napot is regisztráltunk.
A szakember hozzátette: a
csapadék mennyisége 6,5 milliméter volt, ez a sokévi átlag
15,4 százaléka. Az év negyedik
hónapjában 1865 óta mindös�sze ötször volt a mostanihoz hasonló vagy annál kevesebb csapadék. A talajnedvesség a felső
húsz centiméteres rétegben a
hónap végére húsz százalékra
csökkent, de a mélyebb rétegek

is erősen kiszáradtak. Súlyos
aszály alakult ki, a száraz idő fokozta a párolgást. Az elpárolgott
vízmennyiség a nyári hónapokat idézte. Sopronban rendkívül
szokatlan jelenség, hogy lebegő
por miatt csökkenjen a látástávolság. Az április 25-én szárazon érkezett hidegfront an�nyira felkavarta a port, hogy az
közel négy órán keresztül okozott látásromlást.
A napfénytartam havi összege 304,9 óra volt, ami 111 órával haladja meg a sokévi átlagot. A mostani a legnaposabb
április lett a napfénytartammérések 1929-es kezdete óta.
Teljesen derült volt 10 nap,
ugyanakkor borult és napsütés nélküli napot nem regisztráltak. A borultság átlagértéke
csupán 10 napon haladta meg
az ötven százalékot.

– A Fertő–Hanság Nemzeti Park
zárt terű látogatóközpontja és
bemutatóhelyei jelenleg még
zárva vannak, amíg ez így van,
felújítási munkálatokat végzünk, hogy amint lehet, megújulva, színes programokkal
tudjuk fogadni a látogatókat
– mondta Babos Attila megbízott turisztikai osztályvezető.
A természet nem zárt be, a növény- és állatvilág a megszokott
rend szerint éled, változik. Most
nyílik a boldogasszony papucsa,
látni bíboros és vitéz kosbort,
kockás liliomot, de virágzik az
erdei gyöngyköles is.

– Május a boldogasszony papucsa, más néven papucskosbor hava a nemzeti parkban.
Érdekesség, hogy az országban
a Szárhalmi-erdőn kívül csak a
Bükkben található meg a növény – tette hozzá Babos Attila.
– Ez hazánk legnagyobb virágú
kosbora, ritka, veszélyeztetett.
A Balfi-dombsor, Fertőrákos
és Hegykő térségében javában
rajzik a kis apollólepke. Látni
farkasalmalepkét, hamarosan
megjelenik a díszes tarkalepke és az éjjeli pávaszem, avagy
boszorkánylepke is. Ezek mindegyike védett faj.

A nyári ludak fiókái négyhetesek, ezeket a Fertő tó
keleti partja mentén lehet látni FOTÓ: PELLINGER ATTILA

A nemzeti park szürkemarha-állománya az idén is gyarapodott, háromszáz kisborjú
született. A park saját húskészítményeit rendes körülmények
között a Lászlómajori Látogatóközpontban lévő üzletben lehet
megvásárolni, jelenleg azonban
ez is zárva tart.
A természetes faunából a madárvilág talán a legkiemeltebb a
nemzeti park területén. A tavaszi vonulás lezajlott, a legtöbb
madárfaj fészkel. A nyári ludak
fiókái négyhetesek, ezeket a tó
keleti partja mentén lehet látni.
Érdekesség, hogy a közelmúltban ismét láttak túzokot, ezúttal
a pomogyi–fertődi határátkelő
közelében. Ez a madár errefelé
ritka vendég, jóllehet évtizedekkel ezelőtt fészkelt még ebben a
térségben is.
– A szabadon látogatható
területeken is figyeljünk egymásra és az élővilágra is! – hívta fel a figyelmet Babos Attila.
– A nemzeti park területén a
nem védett fajok gyűjtése sem
megengedett. A tanösvényeken,
kilátókban a most érvényes előírásoknak megfelelően tartsunk
távolságot!
A szakember hozzátette, várják, hogy újraindulhasson az
élet a látogatóközpontban, a
korábban meghirdetett környezeti nevelési programokat
és a csoportos szakvezetéseket
is megtarthassák.
További információk
www.ferto-hansag.hu
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Gayer Ferenc 65 éves – ez jó alkalom a visszatekintésre

A dzsessz éltető ereje

MADARÁSZ RÉKA

Kochán Imre életére és pályájára egyaránt a
sokszínűség jellemző. A vízilabdázóból lett
képzőművész a világ több táján élt, számos
művészeti technikát kipróbált.
Válogatott sportolóként több
külföldi országba is eljutott
Kochán Imre, míg 1980-ban
úgy döntött, Németországba
költözik. A vízilabdát folytatta, és beiratkozott a stuttgarti
Werbe Fachliche Akademie-re,
ahol reklámot és ipari formatervezést tanult. ’92-ben tért
vissza Budapestre, ahol Lajta
Gábor festőművésztől tanult
anatómiát.
– Ebben az időben ismerkedtem meg az üvegezéssel is – mesélte Kochán Imre. – Mesterem
Török Sára üvegművész volt.
A művész életében meghatározó szerepet játszott, amikor
2004-ben családjával kivándorolt Máltára. Az ottani vízi világ
és természeti kincsek hatására
komolyabban elkezdett festeni. Egy helyi mestertől, George
Farruggiától ötvösművészetet
tanult. Különösen jól sikerült
alkotásának tartja a budapesti
Klotild-palota egyik bejáratának

üvegét. Nagy élmény volt számára, amikor egy bécsi általános iskolában 12 négyzetméteres mozaikfalat készített.
– Az első mozaikkiállításom
a gozoi minisztérium kiállítótermében volt – folytatta Imre. – Ezt követően bemutatták
alkotásaimat a Máltai Nemzeti
Szépművészeti Múzeumban, a
New York-i Agora Galériában és
sok más helyen. Legutóbb tavaly
nyílt tárlatom a Soproni Petőfi
Színházban. Azóta más irányt
vett a munkásságom: ma már
nem arra törekszem, hogy az
üvegeim megfogják az emberek szemét, hanem arra, hogy
ott is tartsák.
A képzőművész Málta után
élt és dolgozott Izraelben, Svájcban és Ausztriában, míg végül
nyolc évvel ezelőtt Sopronban
telepedett le. A vízi sportoktól sem távolodott el teljesen:
aquaterápiát tart fogyatékkal
élőknek Bécsben.

KÖVES ANDREA

A soproni kötődésű Gayer
Ferencet
tüntették ki idén a
rangos Máté Péterdíjjal, amely a kön�nyűzene és dzsessz
területén szerzett kiemelkedő előadóművészi tevékenységért
adományozható állami kitüntetés.
A neves bőgőművész a Budapest Ragtime Bandet vezeti 30
éve. Életét a próbák és a fellépések, illetve azok szervezése szövi át. Emellett a Magyar
Jazz Szövetség elnökségi tagja, és számos egyéb művészeti projekt rendszeres szereplője, sőt saját tévéműsora is van
Heti Jazz címmel. Mindemellett nem maradhat ki életéből
a foci, az örömfőzések, a gombászás és a három fiúunokájával való időtöltés. A 65. születésnapját ünneplő művésznek
eddig a nap 24 órája sem volt
elég, most azonban nyugodt napokat él budapesti otthonában.
– A Budapest Ragtime Bandnek is sűrű volt a tavaszi és a
nyári koncertnaptárja, ám az

›

Kochán Imre: Ami Fent, az Lent is című mozaikja

TÁNCOS FILM

Kárpát-medencei néptáncos produkciókat és
helyi hagyományokat
bemutató film készül a
nemzeti összetartozás
napjára. A táncosok kisfilmjeit május 20-ig várják a szervezők.

Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
1990
Az új kormány
Tegnap este hét óra ötven perckor a parlament megválasztotta Antall Józsefet a Magyar
Köztársaság miniszterelnökévé
és elfogadta kormányprogramjának irányelveit. A szavazási
arány: 218 igen, 126 nem, 8 tartózkodás. Ezután következett a
határozathozatal, majd Antall
József bemutatta kormányát:
Jeszenszky Géza kü lügyminiszter, Für Lajos honvédelmi
miniszter, Rabár Ferenc pénzügyminiszter, Horváth Balázs
belügyminiszter, Balsai István
igazságügy-miniszter, Nagy
Ferenc földművelési miniszter,
Bod Péter Ákos ipari és kereskedelmi miniszter, Kádár Béla
nemzetközi gazdasági kapcsolatok minisztere, Andrásfalvy
Bertalan művelődési és közoktatási miniszter, Siklós Csaba
közlekedési miniszter, Keresztes
K. Sándor környezetvédelmi
miniszter, Győriványi Sándor
munkaügyi miniszter, Surján
László népjóléti miniszter, valamint Gerbovits Jenő, Kiss Gyula
és Mádl Ferenc tárca nélküli miniszterek. (Magyar Hírlap)

1960
Szovjet bélyegek
kiállítása
A soproni postaigazgatóság
rendezésében szovjet bélyegkiállítás nyílt. A megnyitón jelen
voltak a párt, a tanács és az üzemek képviselői is. Szabó László,
a soproni postaigazgatóság vezetőjének üdvözlő szavai után
Simovits Mihály, a posta-vezérigazgatóság szakosztályvezetője nyitotta meg a rendkívül
értékes kiállítást, amely tükörképét adja a Szovjetunió harcos,
sikerekben dús életének. 1921től napjainkig minden történelmi eseményt megörökített
a szovjet posta. Láthatók a Nagy
Októberi Szocialista Forradalom
sokféle, szebbnél szebb jubileumi bélyegei, a Lenin emlékbélyegek, a Vörös Hadsereg
emlékbélyegei, Marx, Engels,
Puskin, Gorkij, Lermontov emléksorok, a moszkvai metró
megnyitásának bélyegei, a
Honvédő Háború, majd a győzelmet megörökítő bélyegek, a
800 éves Moszkva blokk, a modern mezőgazdaság fejlődését
bemutató sorok, a Volga–Don
csatorna, a 250 éves Leningrád,

a kozmikus rakéta világszenzációját felidéző bélyegek. A soproni bélyeggyűjtő körök is közreműködtek a kiállítás ízléses
megrendezésében, sőt egyik
tagjuk, Jehn Antal tablót is bemutatott az I., II., III. Szputnyik,
majd Lunyikot megörökítő bélyegekről. (Kisalföld)

Gayer Ferenc bőgőművész (középen) 30 éve vezeti a Budapest Ragtime Bandet
élet másképp döntött – avatott
be a részletekbe a bőgőművész.
– Mindez azért is érintett érzékenyen minket, mert most ünnepeltük volna a Budapest Ragtime
Band 40. születésnapját, ám elfogadtuk: a jubileumi koncert nem
marad el, csak kissé tolódik. Ebben a befele fordulós időszakban
nagyon jóleső volt, hogy méltónak találtak a rangos szakmai díjra, de persze az átadó egyelőre
csak virtuálisan történt meg.
Gayer Ferenc Sopronban töltötte gyerek- és ifjú éveit: a Széchenyi-gimnáziumba járt, a város különleges kulturális közege
örök útravalót adott számára.

Gyermekkorában családi és baráti indíttatásra hamar rátalált a
zenélés örömére, otthonukban
édesapja rendszeresen hallgatta
nagy kedvenceit: a ’30-as, ’40-es
évek klasszikus dzsesszzenéjét,
amely őt is lenyűgözte. Barátaival zenekart is alapítottak a középiskolában, habár azóta a világ számos pontjára sodródtak,
mind a mai napig figyelik egymás pályáját.
– Elérkezett a 65. szülinapom,
ráadásul három évtizede állok
a Budapest Ragtime Band élén,
ez jó alkalom a visszatekintésre – mesélte a művész. – Együttesem azt a magas színvonalú,

HOL JÁRUNK?
Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról mutatunk be részletet, olvasóinknak pedig az a feladatuk, hogy a részletből felismerjék
az egészet, és megírják nekünk, melyik alkotást
rejtettük el. Azok között, akik helyes megfejtést
május 20-ig beküldik a Soproni Téma, 9400 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema
címre, ajándékot sorsolunk ki.
Április 29-i rejtvényünk megfejtése: a Balfi utcai
evangélikus temető új részének kapuja, szerencsés megfejtőnk: Arora András, Sopron, Mátyás
király utca.

A Balfi utcai evangélikus temető kapuja

1930
Megnyílt a föld
Végzetessé válható szerencsétlenség történt Sopronban. A
Kurucdombon a város egyik
polgára jóízű pipázgatás közben haladt kifelé szekerével a
határba. Hirtelen recsegni-ropogni kezdett a kövezet, és óriási robajjal beszakadt az úttest. Szerencsére csak a hátsó
kerék jutott a szakadék szélére, így a szekér nem zuhant
a mélységbe. Mintegy nyolc
méter mély alagút halad végig a városnak ezen a részén,
még abból az időből, mikor
a Kurucdombot kőbányának
használták. A rossz út beszakadt, és majdnem halálos szerencsétlenséget okozott. (Kis
Újság)
Összeállította: Pluzsik Tamás

finom humorral átszőtt szórakoztatást képviseli, amellyel
az évek múlásával is jó azonosulni. Próbáink, utazásaink fergeteges hangulatúak. Izgalmas
számomra, hogy zenészként is
kiteljesít az együttesben való
muzsikálás, illetve menedzserként is helyt kell állnom.
A Budapest Ragtime Band tavaly nagysikerű koncertet adott
a Sopron Drum keretén belül.
A Liszt-központ előtt léptek fel
nagyszámú érdeklődő előtt: a
közönség soraiban Gayer Ferenc sok-sok egykori iskolatársa, gyermekkori barátja is élvezte a dzsesszmuzsikát.

A Balfi utcában lévő evangélikus temető
1886-ban nyílt meg. A 16. és a 17. században
a soproni evangélikusok a római katolikusokkal együtt a Szent Mihály-templomba és
a mellette lévő sírkertbe temetkeztek, egészen 1674-ig. Ezt követően a mai Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium
mögött lévő kertet használták temetőhelyül, melyet később kis- vagy előtemetőnek

neveztek. 1674. március 11-én, az ünnepélyes avatás után elsőként ide temették
Stéger Mihály tanító feleségét. A temető az
évek során a mai Erzsébet utca mentén, a
Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karának épülete helyén, a mai Deák tér irányába egyre bővült,
majd 1777-ben II. József rendeletére betiltották itt a temetkezést, ugyanis túl közel
volt a lakott területhez. Utolsóként, még
1790. január 19-én itt vettek végső búcsút
Petz Sámueltől. Ezt követően ideiglenes temetőket használtak az evangélikusok, majd
1886 novemberében nyílt meg a mai Balfi
utcai evangélikus temető, ahová a régi temetőből, melynek helyén épült föl a pénzügyi palota, több síremléket is áthoztak.
A fotón látható kapu eredetileg a régi temető (Erzsébet) utcai kapuja volt, melyet
annak felszámolását követően, 1925 körül
állították fel a Balfi utcai temető új részének bejáratául, ma is ott látható. A hagyomány szerint ez a kapu eredetileg, egészen
1865-ig, a Szent Mihály-templom kapuja
volt. A nehezen olvasható gót betűs német
felirat Károli Gáspár magyar fordítása szerint (Ézsaiás 26:20): „Menj be népem, menj
be szobáidba, és zárd be ajtóidat utánad!
Rejtsd el magad rövid szempillantásig, míg
elmúlik a bús harag.”.
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS
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A labdarúgók évtizedeken keresztül a körzeti, megyei és területi bajnokságokban szerepeltek

Soproni foci: múltidéző – Postás SK
PÁDER VILMOS

Az MLSZ
elnökségének
május 4-i
döntése szerint véget értek az amatőr
bajnokságok, minden
országos és megyei
bajnokságot, kupát lezárnak. Fociszerető
olvasóinknak múltidéző sorozattal kedveskedünk, a 7. részben
a Soproni Postás SK-t
mutatjuk be.
Egyes korabeli feljegyzések
szerint már 1921-ben létezett
az egyesület, de hivatalos adatok az 1945-ös évtől állnak rendelkezésre. Alakulását követően több szakosztály működött,
de az idők múlásával ez négyre
csökkent (labdarúgó, teke, kosárlabda, természetjáró).
A labdarúgók évtizedeken keresztül a körzeti, megyei és területi bajnokságokban szerepeltek.
A klub kiválóságai közül ma
is él néhány az 1957-ben pályára lépő csapatból – Németh Ottó, Tapolczay László, Pásti József, illetve Kemény József, aki
többször volt a Sopron válogatott tagja.

A Soproni Postás SK csapata 1977-ben. A csapat névsora (b–j): állnak: Németh Ottó intéző, Limberger Nándor kapcsolattartó,
Jager Ödön, Szabó Tibor, Bausz Róbert, Horváth Zoltán, Mersits József, Balikó István, Bausz Imre, Szabó Jenő, Bausz János
manager, Rajnai János edző, Varga Sándor elnök. Guggolnak: Vessző József, Lágler András, Pinezits Gábor, Nagy József,
Torma Lajos, Fehér Ferenc, Horváth Gábor (a képről hiányzik: Németh Géza, Salga Imre).
A hatvanas években lefelé
ívelt a csapat pályája, megjárta
a harmadosztálytól az alsóházig
vezető utat.
A hetvenes évek elején a megyei I. osztályban a kiesés ellen küzdöttek. Az 1972–73-as

szezonban búcsút is intettek az
osztálynak, ám a kudarc serkentőleg hatott, mert a 1975-ös év
bajnokaként visszakerültek oda.
Az 1981–82-es bajnokságot
megnyerve az együttes felkerült a területi bajnokság Bakony

Edzésben az atléták

csoportjába, ahol 87-ig szerepelt.
1987–88-tól már NB III-nak nevezik a Bakony csoportot, ahonnan
a bajnokság végén búcsúzott a
csapat. Egy évre rá a megyei I.
osztály bajnokaként újra a harmadik vonalban játszhattak.

Hullámzó teljesítményük eredményeként ismét kiestek az NB
III-ból. Az 1990–91-es bajnokságot már Soproni Távközlési SE
néven folytatta a megyei I. osztályban a csapat, melynek a következő évben bajnoka lett. Az

1992–93-as szezonban harmadikként zárt az NB III-ban, majd
az 1993–94-es idényben bajnok
lett. Az 1994–95-ös idényt az NB
II. nyugati csoportjában folytatta az együttes, de már Matáv SC
Sopron néven.

„Nagy öröm, hogy újra láthatom a csapattagokat”

Visszatérne a bajnok
RÁZÓ LÁSZLÓ

Dr. Szepesi Csenge
korábban világ- és
Európa-bajnoki címet is szerzett shinkyokushin karatéban,
most pedig két kisgyermek édesanyjaként tölti mindennapjait. Ettől függetlenül
napi rendszerességgel
vesz részt az edzéseken, keményen készül, ősszel pedig már
versenyezne.
A Soproni Atlétikai Club versenyzői is megkezdték a csoportos edzéseket,
a tréningek programjában erdei futás is szerepel
MUNKATÁRSUNKTÓL

Megkezdődtek a csoportos edzések a Soproni
Atlétikai Club versenyzői számára. Marton Tamás elnök elmondta: egyelőre formába hozó
tréningeket tartanak a fiataloknak, hiszen várhatóan csak augusztusban lesznek versenyek.
Heti két–három edzést végeznek az Anger sporttelepen vagy
az erdőben a soproni atléták.
– A kijárási korlátozás idején
sem maradtak mozgás nélkül
a versenyzőink, hiszen egyéni erősítések, futások eddig
is szerepeltek a programjukban – mondta Marton Tamás.
– Százhúsz gyerek jár hozzánk,
négy edző tartja a foglalkozásokat. Hozzám elsősorban a rövid távok tartoznak, velem készülnek a versenyzőink a sprint

távokra, a rövid távú gátfutásra,
a távolugrásra vagy a hármasugrásra. Az edzőkollégákhoz
tartoznak a hosszú távú vagy
épp az erdei futások. Örülök,
hogy mostantól ismét közösen edzhetünk.
Az atlétikai klub elnöke hozzátette: pozitív tendencia, hogy
egyre többen járnak futni Sopronban is, és sokan választják a
parkerdőt a mozgás helyszínéül.
– A vírushelyzet miatt a
konditermek, az uszoda nem

jelentett alternatívát, így a szokásosnál is többen választották
a futást. Ez tökéletes mozgásforma, nagyon tudom ajánlani, a legjobb állóképesség-fejlesztő sportág, ráadásul nem
vagyunk időhöz kötve. Természetesen a kellő bemelegítés az
egyéni futásnál is nagyon fontos, illetve az is lényeges, hogy
mindenki fel tudja mérni a saját képességeit. Sokan kombinálják a futást az intenzív sétával, a szervezetnek ez is kiváló
mozgásforma.
Marton Tamás hozzátette: az
erdei futás, kerékpározás esetén mindenképpen figyelni
kell arra, hogy a kijelölt utakról ne térjünk le. A magas aljnövényzettel benőtt területeken
ugyanis nagyobb a kullancscsípés veszélye.

– Két gyermek mellett men�nyire tudod felvenni a ritmust, teljes értékű edzésmunkát végezni?
– Januárban volt egy éve,
hogy másodjára is anyuka lettem. A szülés után nagyjából
három–négy hónap elteltével
tudtam elkezdeni a rendszeres edzéseket. Eleinte babakocsival jártam futni, illetve a reggeli órákban erősítő edzéseket
végeztem. A karatetréningekre
idén tavasszal tudtam visszatérni, ekkor éreztem azt, hogy
már bátran el tudok menni
az edzőterembe. Egy nap egy
edzést el tudok végezni, viszont
a régi szintet már nem tudom
hozni, ami azt jelenti, hogy akár
napi többször is edzek. Azt az
időt, amit régen edzéssel töltöttem, most a gyermekeimnek szentelem. Bulcsú júliusban lesz hároméves, Csenge
pedig egyéves múlt.

Dr. Szepesi Csenge két gyermek mellett is
keményen edz, ősszel már versenyezni szeretne
– A karantén alatt mennyire
tudtál edzeni, mozogni?
– A koronavírus miatt hozott
óvintézkedések következtében
elmaradtak a karateedzések,
de a kertemben felfüggesztett
bokszzsák segítségével pótolni tudtam egy kicsit ezt a fajta mozgást. Emellett minden
második nap elmentem futni
a gyönyörű soproni erdőbe.
– Mennyi plusz erőt jelent,
hogy ismét lehetnek csoportos edzések?
– Az, hogy újra láthatom
a csapattagokat, illetve hogy
irányított edzést végezhetek,
nagy örömmel tölt el. Maga a
mozgás fontos, de ha az ember ezt egy jó hangulatú csapatban, változatos és megfelelően megterhelő edzés

keretében végezheti, az sokkal
szebbé teheti mindennapjait.
Edzőm, Polacsek Zoltán mindig
próbál olyan tréninget kitalálni, amivel nemcsak fejlődünk,
hanem a karate igazi értelmét
is megtalálhatjuk.
– Mire készülsz, milyen célkitűzésekkel tréningezel?
– Mivel az egész tavaszi versenyszezon elmaradt idén, kíváncsian várom majd, hogyan
tudok felkészülni nyáron egy
esetleges őszi karateversenyre,
amire valljuk be, a szívem már
nagyon vágyik. És remélem,
hogy a testem is lesz olyan fizikai állapotban, hogy a legjobbat tudjam magamból kihozni, hiszen bajnokként már
egészen mások az elvárások velem szemben.
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SC Sopron:
irány az NB III?
Az MLSZ elnökségének május 4-i döntése értelmében
véget érnek az amatőr bajnokságok, vagyis minden országos és megyei bajnokságot, kupát, tornát lezártak.
Mint ismert, az SC Sopron a megyei első osztályú bajnokságban az élen állt a versenysorozat felfüggesztésekor. Az MLSZ döntése értelmében a csapat jogosult nevezni a következő idény NB III-as bajnokságára.
– Jobban örültünk volna, ha a pályán tudjuk kiharcolni a bajnoki címet, erre megvolt az esélyünk – mondta érdeklődésünkre Csiszár Ákos, az SC Sopron elnöke.
– Most, az MLSZ döntését követően először az önkormányzat vezetésével és a szponzorokkal kell egyeztetünk az NB III-ban induláshoz szükséges anyagi feltételek megteremtéséről. Ezek biztosítása esetén léphetünk
csak felsőbb osztályba.
Az MLSZ megyei igazgatóságának döntése értelmében
a SFAC a 2020–21-es szezonban is a megyei első osztályban folytathatja a szereplést.
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Magyar András 42 éve él
a kosárlabda bűvöletében

Az Euroligában
a Sopron Basket
A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ)
több fontos döntést is hozott
május 4-i ülésén. A szervezet
két dátumot határozott meg a
következő bajnoki szezon indítására: a vírushelyzet alapján
ez lehet október 3-a és október
31-e is. A dátumok függvényében a férfiaknál lehet rövidített középszakasz, de az is
elképzelhető, hogy a 2020–21es kiírásban nem rendeznek
középszakaszt.
A korábbi terveknek megfelelően tárgyalt az MKOSZ elnöksége a klubok nemzetközi szerepléséről. Mivel jogilag nem
lehetett lezárni a 2019–2020as bajnokságot, így az elnökség

›

az elmúlt három szezon bajnoki
szereplése alapján állította fel a
sorrendet a csapatok között. Ennek megfelelően a nőknél a Sopron Basket jogosult arra, hogy
induljon az Euroligában, a Diósgyőr az Euroliga selejtezőjében,
míg a Szekszárd, a ZTE, a Győr,
Cegléd és a PEAC nevezhet a női
Európa-kupába.
A Sopron Basket nem kívánta
kommentálni a Magyar Kosárlabda Szövetség döntését.
Az MKOSZ fenntartja korábbi
döntését, amely szerint 2020.
május 31-ig a válogatott és egyéb
szakmai programokat is felfüggeszti. A szövetség a csapatoknak
sem javasolja, hogy megkezdjék
a szervezett edzéseket.

TELJES KERETTEL

A magyar férfi vízilabda-válogatott minden tagja elkezdte a munkát. Märcz Tamás szövetségi kapitány elmondta,
az elmúlt hetekben azok edzettek együtt, akik a járvány
időszakában nem jutottak uszodai edzéslehetőséghez.

Magyar András (j2) volt az első soproni bajnokcsapat edzője, ma a Tigrisek kerekesszékes csapatát irányítja
RÁZÓ LÁSZLÓ

1993-ban SVSE–GYSEV néven
nyerte első bajnoki aranyát a Sopron női kosárlabdacsapata. A sikercsapat edzője Magyar András volt.
A szakember később többször is visszatért városunkba, jelenleg a Soproni Tigrisek kerekesszékes kosárlabdacsapatának vezetőedzője.
– 27 év távlatából hogy emlékszik vissza az első soproni bajnoki aranyra?
– Nagy munka volt, az biztos. Egy évvel korábban érkeztem Sopronba, a feladat a kieső
helyen lévő csapat benntartása
volt. Ezután kezdtünk kialakítani egy ütőképesebb együttest.
Nemcsak a játékosállományt
kellett összeállítani, hanem egy
olyan stratégiát is ki kellett dolgozni, amellyel sikeres lehet a

csapat. Leigazoltuk a kor magyar
sztárjátékosát, Balogh „ Bubu”
Juditot, és amerikai légiósunk,
Darene Thomas is nagy segítségünkre volt gyorsaságával,
robbanékonyságával.
– Milyen volt az első soproni bajnokcsapat?
– Igazán magas, klasszikus centerünk nem volt, viszont a legjobb bedobósorral rendelkeztünk, ők szerezték a pontjaink
többségét. Futós csapatot kellett

Újra feszülnek az íjak
BERTHA ÁGNES

Az elsők között indultak újra az edzések múlt
hét elején a soproni Lővér Íjász Sportegyesületnél. Bár sok országos és nemzetközi verseny kimaradt az íjászok életéből, bizakodnak
az eredményes folytatásban.
Újra suhognak a nyílvesszők, feszülnek az íjak a soproni Lővér
Íjász Sportegyesület felsőlövéreki (a TAEG Zrt. által biztosított)
pályáján – amint engedélyezték
a sportrendezvények megtartását, az íjászoknál múlt hét elején megindultak az edzések. – Az
edzéseinket szabad téren, az erdő ölelésében tartjuk, komolyan
vesszük a gyerekek között a megfelelő távolság megtartását is
– mondta Király Gábor edző, az
egyesület elnöke. – Akit igazán
érdekel az íjászat, és lehetősége
is volt, otthon is gyakorolt, nem
hátrált meg. Tartottunk egy régiós online edzést is, ahol lehetőség volt arra, hogy egyénileg
is foglalkozzunk a gyerekekkel.
Király Gábortól megtudtuk,
egy évben átlagosan 25–30

érmet hoznak a Lővér Íjász
Sportegyesület tagjai országos
és nemzetközi versenyekről. Az
edző bizakodik, hogy idén sem
maradnak el az eredmények,
bár azoktól a fiataloktól, akik
az elmúlt időszakban váltottak kategóriát, nyilván nem vár
érmeket. – Jövő nyárra halasztották a 3D-s világbajnokságot,
amit idén Magyarország rendezett volna, a Franciaországban
rendezendő Európa-bajnokság
is 2021-re tolódott, a diákolimpiának pedig május–júniusban már az országos döntőit
szokták megtartani, idén erre sem számíthatunk – tette
hozzá Király Gábor. – Összesen mintegy 20–22 jelentős
verseny maradt el. A Magyar
Íjász Szövetség a napokban

Elkezdődtek az edzések, ismét munkába álltak a
soproni íjászok FOTÓ: BERTHA ÁGNES
állásfoglalási kérelmet adott
be az Operatív Törzsnek annak érdekében, hogy jogszerűen tudjunk íjászversenyeket
szervezni, erre jelenleg várjuk

a választ. Az első verseny május végén az Alpok–Adria Kupa
lehet, a pályaversenyekről még
5–6 érem megszerzését teljesen
reálisnak látom.

összeállítani, agresszív védekezés alapozta meg a csapatjátékot,
Balogh Bubu pedig a kiélezett
helyzetekben is kiválóan dobott.
Szezon közben már lehetett érezni, hogy nagyon összeállt a csapat. Nem mi voltunk a favoritok,
de eljutottunk a bajnoki döntőig,
és óriási küzdelemben sikerült
megnyerni az első bajnoki aranyat az MTK ellen. Ez óriási dolog volt akkoriban, egy olyan fundamentumot képezett a soproni
női kosárlabdában, amelyre lehetett építeni – és nagy örömömre
építettek is rá – további komoly
sikercsapatokat.
– Pályafutása során többször is megfordult Sopronban, mely csapatoknál
volt még edző?
– Egyszer visszatértem az
SVSE-hez 1996-ban, akkor
negyedikek lettünk. Aztán

2000–2001-ben a Soproni Postásnál is voltam tréner, azzal
a csapattal bajnoki bronzérmet szereztünk. Hét éve pedig
Nagy Tamás kérésére a Soproni Tigrisek kerekesszékes csapatának vezetőedzője vagyok.
Lényegében meg kellett teremteni a kerekesszékeskosárlabda-bajnokságot Magyarországon, Sopronban pedig egy
komoly csapat felépítése volt a
cél. Szisztematikus munkával elértük, hogy kétszer voltunk bajnokok, kétszer kupagyőztesek.
– 42 éve edző a kosárlabdában, mi a sikerei titka?
– Sosem voltam elégedett azzal, ha elértünk egy-egy sikert.
Ezután mindig újabb és újabb,
magasabb célt tűztem magunk
elé, amiért meg kellett harcolni.
Így tudtam legjobban motiválni
a csapataimat.
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A digitálisan megszerzett tudást eredményesen tudják használni

Erdei iskola az interneten
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A koronavírus-járvány
miatt kialakult helyzetben a Tanulmányi
Erdőgazdaság (TAEG)
Zrt. új, megoldandó
feladatok előtt találta
magát. Az „internetre költözött” a parkerdő, valamint az erdei
iskola is.
– Egészen márciusig a szokásos
rend szerint fogadtuk az óvodásokat, általános iskolásokat
– mondta dr. Takács Viktor, a
TAEG Zrt. Muck Endre Erdészeti
Erdei Iskolájának vezetője.
– A koronavírus-járvány miatt azonban nekünk is be kellett zárnunk. Azt viszont nem
szerettük volna, hogy az évek
óta felépített oktatási folyamat
megszakadjon: új utakat kerestünk a fiatalsághoz. Így jött az
ötlet, hogy az erdei iskola és a
parkerdő egy része, mindaz,
ami online formában is bemutatható, felkerült az internetre.
A facebookon az erdei.iskola.
sopron néven vagyunk elérhetők, de van médiagyűjteményünk a www.taegrt.hu honlapon is. Ezeken a fórumokon
igyekszünk a saját és más szakmai műhelyek, erdei iskolák,

„Nem elég (...) jobban élnünk, de
törekednünk kell
arra, hogy jobb
emberekké is váljunk. A demokrácia
alapja a morál.”
Borbély Szilárd

›

KÖNYVAJÁNLÓ

Borbély Szilárd:
Nincstelenek –
Már elment a
Mesijás?

Az erdei iskolában egészen márciusig a szokásos rend szerint fogadták az óvodásokat, általános iskolásokat.
Az oktatók mellett a gyerekek is bíznak abban, hogy mihamarabb ismét megtarthatják a foglalkozásokat.
FOTÓ: TANULMÁNYI ERDŐGAZDASÁG ZRT.

múzeumok, egyesületek érdekes, valamint értékes tartalmait népszerűsíteni. Megosztunk cikkeket, videókat és akár
egy-egy sokatmondó képet is.
Természetesen mi is folyamatosan tudósítunk a soproni erdőket érintő fejleményekről, az
itt zajló munkákról, például karbantartásokról, felújításokról.
A meglévő digitális anyagok

mellé elkezdtünk új tartalmakat – fényképeket, videókat – is
készíteni. Az így megszerzett tudást a gyermekek biztosan eredményesen tudják majd hasznosítani a jövőben az erdei iskolai
foglalkozások során.
Dr. Takács Viktor hozzátette, az erdei iskolában azon dolgoznak, hogy a járványhelyzet megszűnése után azonnal

Rabul ejtette a mozi
MADARÁSZ RÉKA

Amikor 14 évesen főszerepet játszott egy magyar filmben, Heim Vilmost rabul ejtette a mozi világa. A széchenyis diák most érettségizik,
majd filmrendezői pályáját készíti elő.
dokumentumregény írójának
gyermekkori önmagát, Nemes
Andrist alakította. A forgatás
annyira magával ragadta, hogy
elhatározta, vagy színész, vagy
filmrendező lesz. Végül is az
utóbbi mellett döntött, annak
ellenére, hogy azóta színészként
bőven jutott neki a sikerekből.
– A Csonka délibábos ismerőseim által jutottam el 2018ban egy amerikai nagyjátékfilm
meghallgatására – mesélte Vilmos. – Mellékszerepet kaptam
Melanie Martinez K-12 című
musicaljében. A forgatás kapcsán nemcsak Amerikába jutottam el, ahol később
el tudnám képzelni az

Heim Vilmos már forgatott az USA-ban is

›

A HÉT MOTTÓJA:

(József Attila-díjas magyar
költő, író, irodalomtörténész,
egyetemi oktató)

A széchenyis Heim Vilmos filmrendezőnek készül

Heim Vilmosról kisgimnazistaként írtunk először az újságunkban (Vili főszerepet kapott,
Soproni Téma, 2014. szeptember 24.). A kis Vili a Csonka délibáb című magyar filmben az
azonos című
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életemet, hanem olyan inspiráló művészekkel dolgozhattam
együtt, akiket korábban csak a
vásznon láttam. Ez a néhány
hét hozzájárult a gondolkodásmódom megváltozásához, új ismerősöket szereztem, és alkalmam adódott megtapasztalni
azt, hogy egy külföldi filmmel
mi mindent el lehet érni.
Az ígéretes fiatalember a fent
említett alkotás mellett játszott
egy brit filmben és többek között A tanár című magyar sorozatban. Több kisfilmet is készített Szabó Gergővel közösen.
A legutóbbit, az Add fel! címűt
idén szeretnék bemutatni és
fesztiválokon indítani.
– Legelső kisfilmünk, az Impulzus óta rengeteget változott
az ízlésem, sokat érett a személyiségem – tette hozzá a fiú.
– A művészibb stílusú filmek,
a karakterközpontú drámák
vonzanak elsősorban. Mivel az
egyéni jellemfejlődést bemutató darabok kihalófélben vannak,
nagy meglepetés volt számomra a Joker című film, amely Martin Scorsese Taxisofőr című alkotását idézte. Érdekesség, hogy
a világhírű rendező is arra az
egyetemre járt New Yorkban,
ahova én készülök.
Vilmos most érettségizik,
és már értesült arról, hogy az
amerikai egyetemre sajnos
még nem került be. Ő azonban nem adja fel, jövőre is
megpróbálja, addig pedig Budapesten építi a hazai filmes
kapcsolatokat.

folytathassák a programjaikat.
Az online oktatásról megszerezett tapasztalatokat a jövőben
szeretnék felhasználni. Úgy tűnik, hogy a kettő forma jól kiegészítheti egymást. Bizonyítja
mindezt az is, hogy a közösségi

oldalon – az oda feltöltött ismertető anyagokat felhasználva – áprilisban többfordulós
versenyt is rendeztek. A helyes megfejtést beküldő diákok
könyvet, illetve zsebtársasjátékot kaptak.

További információk
www.facebook.com/erdei.iskola.sopron • www.taegrt.hu

Hunor a nyelvek
elkötelezettje
MADARÁSZ RÉKA

Rendkívül érdekes témát dolgozott fel Varró Hunor Koppány
az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV)-dolgozatában magyar nyelvből: „Nyelvi
tájkép” címmel.
A Széchenyiből két diák jutott tovább a nyelvtan OKTV 2.
fordulójába, ahol három téma
közül lehetett választani. Osztályfőnökével és magyartanárával, Kovácsné Bella Irénnel a
„Nyelvi tájkép” című téma mellett döntöttek. A feladat az volt,
hogy utcai feliratok, bolti cégérek, étlapok, hirdetések nyelvi
elemzéséből vonjanak le a városban/ régióban élő társadalom összetételére vonatkozó
következtetéseket.
– A megadott témát kicsit leszűkítettük, így Sopron és környéke nemzetiségi összetételét
elemeztük – mesélte a Soproni
Széchenyi István Gimnázium
11.D osztályos tanulója. – Bővebben kitértünk a város környékén
élő horvátokra és soproni, Sopron környéki németekre, érintőlegesen pedig az orosz/ ukrán,
az angol, a kínai és a héber nyelv
nyomait, hatásait is vizsgáltuk.

›

Hunor a munkájához több
forrást is felhasznált. A szervezők által megadott szakirodalmon kívül megkérte a felkészítő
tanárát, illetve az osztálytársait,
hogy ha bárhol a városban idegen nyelvű feliratokat látnak,
azt fényképezzék le, és küldjék
el neki. Sok segítséget kapott. Interjút készített például a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, levelezett a
zsidó hitközség képviselőjével.
– Eleinte mind a rengeteg
utánajárás, mind a 20–30 oldal közötti terjedelem kissé
megijesztett, de végül annyira
belelendültem a témakör tanulmányozásába, hogy egyre élvezetesebbé vált – folytatta Hunor. – Ennek ellenére magam is
meglepődtem, hogy bejutottam
az országos döntőbe, ami végül
a járvány miatt elmaradt.
Hunor a 2. forduló eredményei alapján az országos 25. helyezett lett. A fiú egyébként 9.
osztályos kora óta angol–német
szakos tanárnak készül. A két
idegen nyelv mellett az utóbbi
időben hobbi szinten elkezdte a
franciát is tanulni, de nem valószínű, hogy a nyelvekkel való ismerkedése itt befejeződik.

DIGITÁLIS MÚZEUMI ÓRÁK

Digitális iskolai múzeumi oktatási napot szervez a múzeumok nemzetközi napja alkalmából május 18-ra a Mozaik
Múzeumtúra: a Demó névre hallgató programban csaknem 20 múzeum – köztük a soproniak is – részt vesznek.

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

Borbély Szilárd 2013-ban
megjelent kötete életrajzi
fikció – sötét és kegyetlen, mégsem teljesen kilátástalan. Szabálytalan prózakönyv, amely egy elzárt,
szatmári kis falunak a tereit és alakjait, emlékeit
és hiedelmeit mutatja be,
ahogy azt egy tízéves kisfiú láthatja.

Ez történt
Sopronban
175 évvel ezelőtt, 1845. május 6-án alapították meg a
soproni polgárok a Soproni Selyemtenyésztő Részvénytársaságot (Oedenburger Seidenbau Actien
Gesellschaft). A részvénytársaság a következő évben
28 hold területen 200 000
darab törpeszedret ültetett,
amellyel „a legfőbb tetszést”
nyerte el. Soproni alapításában, működésképessé tételében Flandorffer Ignácnak
jelentős szerepe volt.
120 évvel ezelőtt, 1900.
május 1-jén Sopronban
újabb intézményben indult
el a római katolikus óvónőképzés. Az orsolyita rend
mellett Zalka János győri püspöktől az Irgalmas
Rend („szürkék”) az akkori Fürdő utcai (ma Ferenczi
János utca) tanítóképző intézete kapta meg ezt a jogot. Az oktatást 12 növendékkel kezdték.
105 évvel ezelőtt, 1915. május 4-én született Sopronban Gyulassy Gyula huszárfőhadnagy, lótenyésztő
agrármérnök. Keszthelyen
hunyt el 2002. május 15-én.
A Széchenyi István Városi
Könyvtár internetes oldalán
(www.szivk.hu) megtalálható adatbázisból közöl részleteket lapunk.
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Nyári József fia is továbbvitte a zenélés hagyományát

Amikor Rudi cifrázta

BŐRVISZKETÉS

A viszketés az egyik legzavaróbb, a mindennapi életet
megkeserítő panasz. Lehet
látható bőreltérés, bőrbetegség kísérője, velejárója,
tünete, de bőrviszketés jelentkezhet látható bőreltérés nélkül. A tartós (krónikus),
tehát 6 hétnél tovább tartó
bőrviszketés esetén mindig
gondolni kell a szervezet
egészét érintő betegségek
lehetséges oki szerepére.
Ilyen betegség többek között a diabetes (is). A viszketés oka lehet maga a bőr
szárazsága (leegyszerűsítve

›

a bőr zsírtartalmának csökkenése vagy a zsírtartalom
összetételének megváltozása miatt), és ez cukorbetegségben nem is olyan ritka jelenség.
Tartós bőrviszketés esetén
az okot még akkor is tisztázni szükséges, ha tüneti
szerekkel a panasz jól csillapítható. Mindig az okot
kell tehát tisztázni, mert
annak célzott kezelése fogja adni a legjobb hosszú távú
eredményt.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
MÁJUS 13–19.

Május 13.,
szerda

Lövér gyógyszertár
Béke u. 4.

99/329–921

Május 14.,
csütörtök

BENU Medicina gyógyszertár
Erzsébet u. 6.

99/505–500

Május 15.,
péntek

Oroszlán gyógyszertár
Várkerület 29.

99/524–005

Május 16.,
szombat

Segítő Mária gyógyszertár
Béke u. 13.

99/523–232

Május 17.,
vasárnap

Sepia gyógyszertár
Ipar krt. 30., Tesco

99/702–012

Május 18.,
hétfő

Szebellédy gyógyszertár
Deák tér 35.

99/505–469

Május 19.,
kedd

Than Károly gyógyszertár
Újteleki u. 54.

99/510–787

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

KERESZTREJTVÉNY

PLUZSIK TAMÁS

Előző lapszámainkban beszámoltunk
két tehetséges soproni cigányprímás,
Nyári Rudi és öccse,
Nyári Józsi szerelmi történetéről, mely
lázban tartotta a korabeli bulvárlapokat, de
mint akkor is jeleztük, a történet, vagyis
a „szép mese…” nem
ért véget.
Mint arról múlt heti lapunkban
írtunk, a dúsgazdag lengyel gróf,
Eugen Wratislaw von Mitrowitz
Nyári Józsival kötött házassága miatt kitagadta a lányát. Haragját még az sem csillapította,
hogy nem sokkal a soproni esküvőt követően, 1919 júniusában az
elegáns bécsi Löw-szanatóriumban megszületett az unokája, ifjabb Nyári József…
A Bécsben született kisfiút hamarosan meg is keresztelték, a
keresztapa pedig nem más volt,
mint dr. Budakeszy Weöres Iván
huszárkapitány, császári és királyi kamarás. Alig több mint
egy évvel a keresztelőt követően, a kisfiút Bécsben nevelőknél hagyva, az ifjú pár európai
turnéra indult. Nyári Józsinak
nagyon megtetszett Budakeszi

Ifjabb Nyári (József) Rudi és édesapja, Nyári Józsi FOTÓ: EST LAPOK-ARCHÍVUM
Weöres Iván huszárkapitány
keresztelőn viselt uniformisa,
úgyhogy ő is készíttetett magának egy piros nadrágos, búzakék dolmányos egyenruhát,
és ebben lépett fel, ebben muzsikált zenekarával Európa elegáns éttermeiben. Hamarosan
felfigyelt a soproni származású
fiatalemberre a világhírű hegedűművész, Jan Kubelik impres�száriója, aki visszautasíthatatlan, amerikai koncertkörútra
szóló ajánlatot tett a házaspárnak, illetve zenekarának. A „cigánygróf”, ahogy Amerikában
elnevezték Nyári Józsit, egyik
fellépésén összetalálkozott az
éppen az Újvilágban turnézó
Fedák Sárival, a körülrajongott

primadonnával, Molnár Ferenc
író feleségével, aki meghívta őt
az Antonia című színdarabba,
melyben egy cigányprímást alakított – óriási sikerrel.
És ekkor bekövetkezett a tragédia: alighogy visszatértek
Bécsbe, tüdőgyulladásban meghalt Wratislav grófnő, Nyári Józsi felesége. A megözvegyült
férj kisfiát felvették a soproni
Szent Imre Kollégiumba, ő maga pedig pert indított fia örökrészéért, az elegáns bécsi bérpalotáért és a grófi birtok köteles
jussáért. A hosszú pereskedés
azzal zárult, hogy az időközben
a zürichi zenei konzervatóriumban tanuló ifj. Nyári József majd
akkor kapja kézhez örökrészét,

az ezerholdas birtokot és a bécsi
bérpalotát, ha nagykorú lesz. Ez
is bekövetkezett, sőt a tehetséges fiatalember, aki időközben
második keresztnevét kezdte
el használni, Nyári Rudi néven
ért el édesapját is túlszárnyaló
sikereket.
– A konzervatóriumot külföldön végezte a fiam, ha klasszikusokat játszik, akkor az édesanyja, ha magyart, akkor viszont
az én vérem szólal meg a Gagliano mesterhegedűjén, mert
magyarul játszani itt tanult
meg Sopronban – nyilatkozta
egy alkalommal a büszke édesapa, majd hozzátette: „Amikor
a fiam cifrázza, még a kabócák
is táncra kelnek”.

VÁRJUK OLVASÓINK LEVELEIT!
Segítsen nekünk! Ossza meg véleményét szerkesztőségünkkel!
Van egy jó története? Ismer érdekes embereket?

Szerkesszük közösen a Soproni Témát!
szerkesztoseg@sopronitema.hu

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket május 20-ig várjuk a Soproni Téma, 9401
Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a Rubikon páneurópai
piknikkel foglalkozó különszámát sorsoljuk ki, melyet nyertesünk a koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzet elmúltával a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
Április 29-i rejtvényünk megfejtése: A mosoly megmérgezi a félelmet. Szerencsés megfejtőnk: Sándor János, Sopron,
Vasvári Pál utca.
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Papp Attila: Most nagyobb hangsúlyt kap a tanulás, a tréning

Meglátni a lehetőségeket

2020. május 13.

Széna-karikatúra

KÓCZÁN
BÁLINT

Természetesen a
színészek
életében is sok-sok
változást idézett elő
a járványügyi helyzet.
Papp Attila, a Soproni Petőfi Színház tagja próbál pozitívan
hozzáállni a dolgokhoz, és ma sem ismeri azt a fogalmat,
hogy unalom.
– Egy ilyen helyzetben milyen
a Te életed?
– Minden helyzetben, így a
látszólag rossz dolgokban is a
lehetőséget, a pozitívumot keresem. Ez az időszak is egy lehetőség, amit nem szabad eltékozolni. A színház átvonult
most kicsit az online térbe, így
folyamatosan előadás-részleteket vagy új-/ újragondolt jeleneteket veszünk fel és teszünk
közzé. A soproni Suli TV kulturális adásaiban is segédkezem
színészkollégáimmal. Természetesen aktívan készülök a színházi évadra és a nyárra is. Emellett
például a régóta halogatott dolgaimat pótolom, mint például
a lakásfelújítással kapcsolatos

Lapunkban a jövőben rendszeresen közlünk
egy-egy alkotást a soproni Szénási Ferenc
(Széna) karikatúrái közül.

Papp Attila a soproni Suli TV kulturális adásaiban is segédkezik
munkákat, de a zenei témáimmal is foglalkozom.
– Egy állandóan mozgó embert mennyire visel meg a
mostani helyzet?
– A színház soha nem áll meg.
Még ha látszólag leállás is van
– nincsenek előadások –, akkor is éberen működik, hiszen
a háttérben folyamatosan készülünk a következő darabokra, jelen esetben a folytatásra.
Most nagyobb hangsúlyt kap a

tanulás, a tréning, főként persze
egyénileg. Szerencsére soha sem
ismertem azt a fogalmat, hogy
„unalom”. Edzek, szövegeket tanulok, gyakorlok. És még a magánéletre is jut idő…
– Mik a tervek a továbbiakra?
– Nagyon várom a színházi
évad folytatását, remélhetőleg
a nézőink nem kevésbé! A koronavírusra való tekintettel Pataki András igazgató úrnak újra
kellett szerveznie a nyarat és a

következő évadot. Azt gondolom, hogy ha visszaáll a rend
a hétköznapokba, mi szervezetten és a leggyorsabban fogunk reagálni. Remélhetőleg
mindannyian tanultunk valamit ebből a sajnálatos helyzetből. Például, hogy sokszor
pazarló életmódunk kaphatna
más hangsúlyt is. Hogy megtanuljuk értékelni, amink van, és
megélni a pillanatot akkor is, ha
folyton rohanunk.

Bíznod kell magadban
Üdítő popdallal és lelkesítő üzenettel jelentkezett Kollányi Zsuzsi. Az énekesnő szerint
fontos, hogy mindig keressük a jót.
Megérkezett Kollányi Zsuzsi
újdonsága, nem is akármilyen
üzenettel! A fantasztikus hangú énekesnő legújabb szerzeménye olyan pozitív mondanivalót hordoz, amire mindenkinek
szüksége van, főleg a mostani,
nehéz helyzetben.
– Ezúttal a meg nem értettségről és a szabadságról énekelek – mesélte Zsuzsi. – Sajnos az
emberek sokszor nem akarják a
valóságot meglátni, az igazságot megtudni, és torzított információk alapján ítélkeznek.
Szerintem fontos, hogy mindenki jobban a dolgok mögé
nézzen, és mindig keresse a jót.
Ezeket a gondolataimat foglaltam szövegbe.
A zenéhez egy színes, szeretnivaló animációs klip is készült Kenny Fisher rendezésében, amely egyre népszerűbb a
videomegosztón.
Kollányi Zsuzsit először a Majka LIVE produkcióban ismerhette meg a közönség, ahol az
ország egyik legkedveltebb

élőzenekaros formációjának volt oszlopos tagja
hosszú időn keresztül. Az
utóbbi években azonban
egyre több energiát fektetett szólókarrierjébe, eddig
olyan slágerekkel vette be
a listákat, mint a 39
milliós nézettségű,
Lotfi Begi és Majka kollaborálásával készült
Valahonnan,
a Ko wá val közös
Eszembe
jutottál,
v a g y
a szintén minden rekordot
m e g döntő
Eléglesz.
Nem mellesleg Kollányi Zsuzsi boldog édesKollányi Zsuzsi
anya is.

James Blunt pozitív üzenete
A koronavírus ellen harcolók előtt tiszteleg legújabb dalával James Blunt, aki megindító videoklipet is készített. A szerzemény az októberben megjelent nagysikerű
Once Upon a Mind című albumán található.
A zongoravezetésű ballada remekül passzol

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

Blunt átható hangszínéhez, a dal őszinte,
pozitív üzenetéhez pedig talán most, ezekben a nehéz időkben mindenki jobban tud
kötődni. A dalból befolyt összeggel a brit
Országos Egészségügyi Szolgálatot támogatja az énekes–dalszerző.

Újragondolt Takarítónő
Vadonatúj remix készült az Animal Cannibals ikonikus
slágeréhez. A Takarítónő negyedik változatát Newik készítette el, a dalhoz egy videoklip is készült, ami néhány
hete, Qka MC születésnapján debütált.

sarok
Sokszínű fürdőruhák
MADARÁSZ RÉKA

Lassan nyitnak a strandok, és már annak sincs
semmi akadálya, hogy valamelyik üzletben beszerezzük a legújabb fürdőruhánkat. Jó hír, hogy
nem fogunk szégyent vallani valamelyik régebbi
darabunkban sem.
Ha a fürdőruhánkban valóban jól szeretnénk érezni magunkat, akkor fontos, hogy ne a divat legyen
a meghatározó, hanem a stílusunknak, alkatunknak és
színtípusunknak megfelelő
darabot válasszunk. Viseljünk olyan fazont, amelyben
magabiztosan és kényelmesen érezzük magunkat.
Azoknak, akiket nagyobb
mellmérettel áldott meg a
sors, a merevítős vagy nyakba kötős modellek ajánlottak, kisebb mellmérethez
pedig a szivacsos, a háromszögszabású vagy a fodros
felsők állnak jól. A brazil fazonú bikinialsókban optikailag nagyobbnak tűnhet
a popsink, ha kicsinyíteni
szeretnénk, érdemes sötét
színű alsót és világos felsőt
kombinálnunk.
2020 trendszínei a klas�szikus fekete, a csokoládébarna, a vibráló narancs és
a legkülönbözőbb neon árnyalatok. Menőnek számí-

tanak a leopárdmintás, a
horgolt és a batikolt fürdőruhák, a magasan szabott
bikinialsók, továbbá a nagy
logók. Az idei strandszezon
legnagyobb dobása azonban a farmerbikini, amit már
tangás változatban is megálmodtak. Hódítanak az egybe részes fazonok. A szezon igazi különlegességei
azonban a vintage-hangulatot keltő elegáns kockák és
az övvel díszített modellek.
A pöttyök és a csíkok idén
sem kerülnek le a divatpalettáról, ahogy a virágmotívumok sem. A függőleges
csíkozású egybe részesek
karcsúsítanak, míg egy vízszintes mintázatú push up
bikinifelsővel dúsíthatjuk a
kebleinket. A buja botanikus
minták évek óta nem veszítenek népszerűségükből, ne
feledkezzünk meg azonban
arról, hogy a nagy méretű
minták optikailag szélesítenek! A fodros fürdőruhafelsők romantikus és játékos

benyomást
keltenek, a
kisebb
keblűek
számára pedig még
praktikusak
is, mert
teltebbnek láttatnak.
Arra azért érdemes odafigyelnünk, hogy
a csípőrészen elhelyezkedő
nagyméretű fodrok is hasonló hatásúak.
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