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Próbaúton az M85-ösön

Mindenütt jó ütemben, a terveknek megfelelően halad az M85-ös gyorsforgalmi út építése.
Nagylózs és a soproni volt téglagyár közötti szakaszon gyakorlatilag végeztek az aszfaltozással.
FOTÓ: ROSTÁS JÁNOS

Tündérfesztivál
Sopron legnépszerűbb
családi rendezvénye
idén ugyan karanténba
kényszerült, azonban
a szervezők nem szeretnék, ha tündérek és
manók nélkül kezdődne a nyár, ezért – jobbára az interneten – június
elején néhány „tündéri”
meglepetéssel készülnek a kicsiknek és szüleiknek. Június 7-ig 17
verses, prózai és zenés
produkció lesz látható és hallható a tündérfesztivál facebookoldalán.
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Színpompás parktúrák

VOLT –
jövőre lesz

Parktúrákkal várja a látogatókat a fertődi Esterházykastély, és látogatható a Cziráky Margit rózsakert is

Százezrek álma foszlott
szét, amikor kiderült: a
járványügyi helyzet miatt elmarad az idei VOLT
Fesztivál. – Nemcsak az
jár a fejünkben, hogy éljük túl ezt az évet, hanem
komolyan készülünk az
augusztus közepétől várható időszakra, például a
MOL Nagyon Balatonra
– nyilatkozta lapunknak
Lobenwein Norbert főszervező. – Most a közönség fantasztikus reakciója vigasztal
minket.

FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Mindent a gyermekekért

Az év egyik fontos napja május utolsó vasárnapja – ekkor tartjuk
ugyanis a nemzetközi gyermeknapot. Idén a járványhelyzet miatt
városi nagy rendezvények nem lesznek, de az önfeledt játék, fagyizás, a boldog közös órák biztosan nem maradnak el...
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Bájos Rúzsa
Magdi klip
Rúzsa Magdi új, animációs klippel jelentkezett, amely biztosan sokak arcára csal mosolyt.
A Lesz, ahogy lesz című dalhoz készítettek egy kisfilmet
is. Az énekesnő dalszövegeire jellemző az életigenlés, a szerelem témaköre és
az izgalmas tájak „lefestése” – a vonásokhoz Magdi
ezúttal is hű maradt.
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Száz éve kényszerítették Magyarországra a trianoni diktátumot

Aláírás: kikerülhetetlen kényszer
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.
7.
A magyar delegáció 1920. március végén Apponyi vezetésével elhagyta a békekonferencia
helyszínét, és a továbbiakban
csak néhány delegált rostokolt a francia fővárosban, aki
– a magyar közvéleménnyel
együtt – alig tudott mást tenni, mint hogy feszülten várta
a híreket. Ez május 5-én estig
tartott, amikor a magyar delegáció mellé beosztott francia misszióvezető átnyújtotta
a békeszerződés végleges szövegét, 10 napos válaszadási
határidővel. A korábbihoz képest csak stiláris és jogtechnikai változtatásokat tartalmazó dokumentum lényegét
Praznovszky Iván, a delegáció

főtitkára azonnal megsürgönyözte Budapestre, majd másnap vonatra ült, hogy az egész
paksamétát személyesen adja át a kormányfőnek. A külügyminisztérium munkatársai azonnal „munkába vették”
a szöveget, mely a magyar fél
fő követelését, az annexió
helyett tartandó népszavazások igényét teljesen elvetette.
A minisztertanács május 7-én
tanácskozta meg a dolgot, és
mivel úgy látta, hogy az aláírásnak nincs valós alternatívája, arról határozott: aláírja
a békét, egyúttal azonban tiltakozó jegyzéket csatol hozzá.
A változtatásra csupán egyetlen esély maradt. A bécsi kor- A magyar békealáírók megérkeznek a Nagy-Trianon kastélyba
mány ugyanis az Ausztriának
ítélt Nyugat-Magyarországot Ezt azonban Párizsban elle- Albert is, de – amellett, hogy aláírása kikerülhetetlen kénymég nem tudta birtokba venni. nezték, mivel a franciabarát- szintén nem volt kormány- szer, aki a kézjegyét teszi a
1920 májusának utolsó mi- nak tartott Teleki távozásával tag – az ő személye akkoriban szerződés papírjára, jó eséllyel
nisztertanácsán ismételt esz- a francia orientáció bukásától szimbolikusan egyet jelentett saját politikai halálos ítéletét
mecsere bontakozott ki a kor- tartottak. Rubinek Gyula föld- a nemzettel, így az aláírása a is aláírja. Ezért igyekeztek mimányban, de már csak arról, művelésügyi miniszter azt ja- többiekénél mélyebb nyomot nél kisebb súlyú személy melhogy kit delegáljanak Párizsba, vasolta, hogy Kánya Kálmán, a hagyott volna a papíron. A kor- lett dönteni. Így esett a válasza diktátum aláírására. Többek külügyminiszter állandó he- mány nem térhetett ki az elől, tás Benárd Ágost munkaügyi
mellett felvetődött, hogy Tele- lyettese utazzon ki, és lássa el hogy valamelyik tagját bízza és népjóléti miniszterre, és
ki Pál külügyminiszter vállal- kézjegyével a szerződést, ám meg a békeszerződés aláírá- Drasche-Lázár Alfréd rendkíkozik a feladatra, ezt követő- ő nem volt tagja a kormány- sával. Mindenki tisztában volt vüli követre és meghatalmaen pedig lemond a posztjáról. nak. Szóba került Apponyi azzal, hogy noha a diktátum zott miniszterre.

A magyar delegáció május
31-én indult el az Orient Expresszhez kapcsolt szalonkocsiban, mely június 3-án gördült
be a francia fővárosba. Innen
egy alezredes kísérte őket Versailles-ba. A delegáció délután
hagyta el a szállását, és negyed
ötkor érkezett meg az úgynevezett Nagy-Trianon kastélyba,
ahol a delegátusok kicserélték
a megbízóleveleiket. A főhatalmak és hatalmak képviselői, összegyűlt diplomaták, antant tisztek – közöttük Foch és
Petain marsall, a görög király
és az udinei herceg, összesen
22 győztes ország képviselője, mintegy hetven–nyolcvan
ember gyülekezett a teremben.
Amikor a magyar küldötteket
bejelentették, mindenki felállt,
és a két megbízott Millerand
elnök felszólítására aláírta a
papírokat.
A békeszerződés nem vált
hatályossá az aláírás ceremóniájával. Ehhez a magyar (és
természetesen a többi aláíró
ország) parlament általi ratifikációjára volt szükség. Annak
dacára, hogy a győztes hatalmak a minél előbbi jóváhagyást sürgették, több mint egy
év telt el az aláírás és a hatályba lépés között. A ratifikációs
okmányokat 1921. július 26-án
cserélték ki.
(Folytatjuk.)

Látványos Bűvösvölgy

Sopron Megyei Jogú Város

KÖZLEMÉNY
Szíves tudomására hozzuk, hogy Sopron Megyei
Jogú Város Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet 32.§-ban foglaltaknak megfelelően elhatározta

Sopron Megyei Jogú Város
településrendezési terveinek
(Szent Mihály-domb,
Belváros, Deák tér)
felülvizsgálatát.
Az „Előzetes tájékoztatási dokumentációt” az önkormányzat honlapján (www.sopron.hu), a gyorsmenüben, a „Szabályozási tervek módosítása, felülvizsgálata” címszó alatt elérhetővé tettük.
A dokumentáció Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal aulájában (9400 Sopron, Fő tér 1. sz.
alatt) is megtekinthető

2020. május 27-től 2020. június 12-ig.
A közzététel ideje alatt a kifüggesztett anyagokkal
kapcsolatban minden érintett írásban véleményt,
javaslatokat, észrevételeket fogalmazhat meg a
foepitesz@sopron.hu e-mail-címre küldve.
Tisztelettel:
Dr. Farkas Ciprián
polgármester

Látványos szakaszához érkezett a Bűvösvölgy épületének
kialakítása Sopronban. A központot a
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
(NMHH) azzal a céllal hozza létre, hogy
a gyermekeket támogassa a média tudatos és biztonságos
használatában.
Játszva és alkotó folyamatok
során tanulhatják meg a gyermekek, hogy hogyan hat rájuk a
média és hogyan válhatnak tudatos médiafogyasztókká.
A soproni Bűvösvölgy az
ország harmadik ilyen központja lesz Budapest és Debrecen után, ahol hét oktató
minden iskolai napon különféle, a médiához kapcsolódó

A soproni Bűvösvölgy Kossuth Lajos utcai épülete
FOTÓ: NMHH, KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓSÁG

foglalkozásokat tart a 9 és 16
év közötti gyermekeknek. Az
épületben hat stúdiót rendeznek be különböző tematikák
szerint – mondta Katona Gergely, az NMHH digitális műveltség fejlesztéséért felelős
osztályvezetője.
A központba a tervek szerint évente mintegy 6500
gyermek látogathat el, nem
csak Sopronból, hanem

Győr–Moson–Sopron, Vas,
Veszprém és Zala megyékből is.
Katona Gergely szerint vizsgálják annak a lehetőségét is, hogy
a foglalkozásokon túl később
hogyan tudják még segíteni a
pedagógusok munkáit, például
vetítésekkel vagy előadásokkal.
A tematikák kitérnek az internetre, a képre, a hírre, a
reklámra, a filmre és a hangra, vagyis átfogó ismereteket

szerezhetnek a fiatalok. Naponta ötven gyermeket és pedagógusaikat fogadják, emellett
a központ szervezi majd meg
az utaztatást is. Kicsi, maximum nyolcfős csoportokban
sajátíthatják el az ismereteket
a fiatalok.
Az épület a tervek szerint
augusztusra készül el, a tesztüzem pedig szeptemberben
kezdődhet.

Vezetett parktúrák csodaszép környezetben
Parktúrákkal várja a látogatókat a fertődi Esterházy-kastély, és látogatható a Cziráky Margit rózsakert is. A teljesen újszerű program során vezetett túrákon fedezhetik fel
a látogatók a barokk–rokokó korszakot, annak történelmi,
építészeti, zenei és képzőművészeti vonatkozásaival, az Esterházy-kastély- és családtörténettel együtt.
– A jeles napok alkalmával eddig is kiemelkedően népszerűek voltak a tematikus parktúrák – mondta Egresitsné
Firtl Katalin, az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője. – Családi
programnak is kiváló, hiszen végig szabadban zajlik a túra,

amely alatt természetesen kötelező az aktuális járványügyi
szabályok betartatása.
A túrák útvonala érinti a díszudvart, a franciaparkot, a Léserdőt és a Bagatelle-t, emellett a Cziráky Margit rózsakertet,
az angolparkot, a hársfasort is. A naponta 9-től óránként
induló parkvezetéseket előre meghirdetett időpontokban
a magyaron kívül német, angol nyelveken is elindítják. Az
utolsó túra 16 órakor indul, a rózsakert pedig 10 és 18 óra
között látogatható.
A Cziráky Margit rózsakert pompás látványt nyújt – a több
mint 8000 tő és 600 fajta rózsa külön is megtekinthető.

2020. május 27.
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Pünkösd: halasztják a konfirmációt és a bérmálást
BERTHA ÁGNES

A pünkösd a keresztények harmadik
legnagyobb ünnepe, ekkor emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről
és az egyház létrejöttéről. A soproni evangélikus, református és katolikus egyházközösségeknél a jelenlegi
helyzetben átalakul az ünnep.
Evangélikus gyülekezet
A soproni evangélikus gyülekezet május
24-től újra megnyitotta templomát, így
pünkösdvasárnap – május 31-én – már a
szokott időpontokban tartanak magyar és
német nyelvű istentiszteleteket. – Az evangélikusoknál a pünkösdhöz kapcsolódik a
konfirmáció – tudtuk meg Tóth Károly lelkésztől. – Idén a veszélyhelyzet miatt a 45
fiatal a konfirmáció megerősítő áldásában

pünkösd helyett szeptember 27-én részesül. Így az ünnepnek megmarad az eredeti
lényege, a Szentlélek eljövetelére és az egyház megalakulására emlékezünk.
A templomban betartják az előírásokat: orrot és szájat eltakaró maszkban mehetnek a
hívek, az istentiszteleteken a kijelölt padokat
foglalhatják el – hogy a különböző alkalmakon résztvevők se fertőzzék meg egymást –,
egy padban pedig csak a közös háztartásban
élők ülhetnek. A szertartások rövidebbek, az
ajtókat pedig végig nyitva tartják.

Református egyházközség
A református egyház zsinata május 11-én
engedélyezte a vidéki egyházközségeknek
az istentiszteletek megtartását. A soproni
templomban azonban megkezdték a belső
festést, így nem tudják használni az épületet.
Vladár Gábor lelkész érdeklődésére a Szent
Imre-templomban átmenetileg befogadták a

RENDŐRSÉGI SOROZAT

Ne hagyja
lezáratlanul!
CZIRÁKI VIKTÓRIA

Beköszöntött a jó idő, és a korábbi évekhez
hasonlóan most is egyre többen kezdenek el
kerékpárral közlekedni. Előzze meg a bicikli ellopását!
A rendőrség arra kéri a két keréken közlekedőket, hogy tegyék
meg a szükséges óvintézkedéseket, hogy minél kevesebb
bűncselekmény történhessen.
– A kerékpárt egy pillanatra
sem szabad lezáratlanul hagyni – mondta a Soproni Témának Babelláné Lukács Katalin,
a Soproni Rendőrkapitányság
őrnagya, kiemelt bűnmegelőzési főelőadó. – Tehát ha csak
beugrunk valahova pár percre,
akkor se hagyjuk lezáratlanul
az utcán a biciklit! Érdemes két
minőségi zárat használni, például U-lakatot, colstokzárat. Arra is figyeljünk, hogy a lezárásra

kiszemelt tárgy is legyen biztonságos: vastagabb fa vagy villanyoszlop. Nagyon rossz ötlet
a hátsó kereket a vázhoz lakatolni, hiszen ebben az esetben
a bicikli még lezárt állapotban
is eltolható. Ha tehetjük, jól látható, forgalmas helyen hagyjuk
a kerékpárt.
A közterületi lopás megelőzése mellett arra is gondolni kell,
hogy hogyan lehet a járművet
a legbiztonságosabban az otthoni tárolóban, lépcsőházban
elhelyezni. Itt is érdemes valamihez rögzíteni, hogy minél nehezebb dolga legyen annak, aki
el akarja vinni.

reformátusokat. – Ha nem készül el a templombelső festése, akkor a pünkösdvasárnapi szertartást is a Szent Imre-templomban
tartjuk: 15 órakor oda várjuk a híveket úr
vacsorás istentiszteletre – mondta Vladár
Gábor. – Hagyományaink szerint a pünkösdhétfői istentiszteletet a Fertő–Hanság Nemzeti Park központjában, a Kócsagvárban tartjuk, a soproni és kapuvári régióba tartozó
reformátusoknak biztosítunk ezzel ünnepi istentiszteletet. A mostani helyzet miatt
azonban a Lászlómajorban találkozunk június 1-jén a 10 órakor kezdődő úrvacsorás
istentiszteleten.
Pünkösd első napjához kapcsolódik a reformátusoknál is a konfirmáció, idén azonban
a veszélyhelyzet megkövetelte biztonsági
előírások miatt a 46 fiatalnak nem egyszerre, hanem három külön időpontban lesz a
konfirmációja: június 7-én és 14-én, valamint augusztus 23-án.

Katolikus közösségek
A katolikus templomokban május 10-től
rendszeresek a szentmisék. Horváth Imre
városplébánostól megtudtuk, a papok és a
hívek is óvatosak. – A városplébánián adott
volt a lehetőség, hogy a nagy udvarunkon
tartsuk a szentmiséket a szokásos vasárnapi miserend szerint (9.30, 11.30, 18 óra), itt,
a szabad téren a távolságtartás is könnyebb.
Úgy tervezzük, a júniusi vasárnapokon is itt
gyűlünk össze.
Pünkösdkor tartják a Szentlélek-templom
búcsúnapját, ennek alkalmából június 1-jén
18 órakor is a plébánia udvarán lesz szentmise. – A húsvét utáni 50. napon emlékezünk
a Szentlélek kiáradására és egyben az egyház születésére – tette hozzá Horváth Imre
–, ezt minden egyházközösség kellő ünnepélyességgel üli meg pünkösdkor.
Az elhalasztott bérmálásokat valószínűleg
szeptember–októberben fogják megtartani.

Felújítás a Roth-kollégiumban
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Már elkezdődött és
várhatóan szeptemberre befejeződik a
Roth-iskola Lackner
Kristóf utcai kollégiumának energetikai
korszerűsítése. További terv, hogy a patinás
épület külső homlokzatát is felújítják.
A kormánytámogatásnak köszönhetően mintegy 400 millió forintot fordíthatnak a Roth
Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti, Környezetvédelmi Szakgimnázium, Szakközépiskola kollégiumának energetikai
korszerűsítésére.
– A beruházás keretében a
kollégiumi épület összes, száznyolcvan darab ablakát kicserélhetjük – kezdte Hoczek László
igazgató. – Teljesen megújul a
fűtési rendszer, új radiátorokat
és kazánt is beszerel majd a kivitelező. Ezáltal tovább javul a
kollégium fűtése és melegvízellátásának biztonsága. A munkálatok végeztével jelentős lépést
tettünk az épület megújítását
célzó utunkon.

Teljesen megújul a fűtési rendszer, új radiátorokat is beszerelnek a Roth-iskola
kollégiumába FOTÓ: NÉMETH PÉTER
Megtudtuk, az intézmény vezetősége az önkormányzattal
egyeztetve további felújítást
is tervez a jövőben. Az iskola
pályázna a patinás épület külső felújítására. Így megszépülhet a kollégium Lackner Kristóf, valamint Csarnok utcai
homlokzata.

Mint arról lapunkban beszámoltunk (Megújuló kollégium,
Soproni Téma, 2018. május 2.),
2018-ban jelentős felújítássorozat vette kezdetét az intézményben. Abban az évben a kivitelezés során szigetelték a födémet,
kicseréltek 152 darab elavult nyílászárót, valamint 99 ablakot a

műemléki előírások szerint újítottak fel. A cél továbbra is az,
hogy csökkentsék a fűtéshez
felhasznált hőenergia mennyiségét. Az 1896-ban épült kollégiumban egyébként 82 szoba
található, amelyben az iskola
300 diákjának biztosít ingyenes elhelyezést.

FOTÓILLUSZTRÁCIÓ

Hősöket keresünk!
Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni
emberek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat szélesíteni kívánjuk újabb és újabb olvasóink megismertetésével. Ezért olyan embereket keresünk, akik valamiért
kiérdemelték a körülöttük élők szeretetét, tiszteletét. Lehet ő egy nagymama, másokon segítő ezermester vagy
segítő tanácsadó, egy közösség szervezője vagy aktív
tagja. Szóval bárki, akire felnéznek olvasóink! Ha ismernek ilyen embert a környezetükben, írják meg nekünk,
hogy ki ő, hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának
róla örömmel a S
 oproni Témában!

szerkesztoseg@sopronitema.hu

Újra virágba borul Sopron
Városunkban színes virágok ezreiben lehet gyönyörködni – a Várkerületen pedig enyhülést ad a tavaszi melegben a már beindított szökőkút. Színesedik Sopron, városszerte ültetik az egynyári növényeket. Több mint hetvenezer – 90 fajta – virág díszíti a köztereket, parkokat, körforgalmakat. A Sopron
Holding munkatársai több helyen már kiszedték az árvácskákat, amelyek helyére színes egynyári virágok kerülnek. A következő napokban 20 virágpiramist, valamint a városi kandeláberekre muskátlival
beültetett cserepeket helyeznek ki. Az ültetés után a legnagyobb munka a növények ápolása és gondozása, a nagy szárazságban kiemelt figyelmet fordítanak a locsolásra is. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Június 16-tól szervezhetők napközis és ottalvós táborok

Kinyitottak az óvodák

2020. május 27.

A városszépítők
készülnek az őszre
MUNKATÁRSUNKTÓL

A városszépítők a koronavírus-járvány kirobbanása előtt még megtartották éves közgyűlésüket, de a tavaszra, nyárra tervezett programjaikat már kénytelenek voltak lemondani.
Ősszel azonban ezeket is szeretnék bepótolni.

Hétfőn reggel már vidáman játszottak a kisgyerekek a kurucdombi tagóvodában FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
MUNKATÁRSUNKTÓL

A bölcsődék és óvodák a hét elejétől visszatértek a rendes működéshez. Az elmúlt héten az
is világossá vált, hogy szervezhetők napközis
és ottalvós nyári táborok, a hetedik osztályos
tanulók pedig megkapják a márciusban elhalasztott védőoltást.
Városunk bölcsődéi, óvodái
– csakúgy, mint az összes többi
ilyen vidéki intézmény – hétfőtől ismét fogadják a gyerekeket.
Ez azonban nem kötelező, csak
lehetőség a szülőknek. (A budapesti intézmények június 2-től
nyitnak ki teljes körűen). Mindannyiunk egészségének megőrzése érdekében azt kérik az
óvodavezetők, hogy a szülők,

hozzátartozók csak maszkban
lépjenek be az épületekbe, annak viselése belső térben is kötelező. Belépéskor fertőtlenítsék a kezüket, illetve az épületen
belül tartsák a másfél méteres
távolságot!
Június 16-tól szervezhetők
napközis és ottalvós nyári táborok az érvényes járványügyi előírások betartásával. Törekedni

kell a zsúfoltság elkerülésére,
például a hálóhelyiségekben
vagy az étkezések során, fokozottan ügyelni kell az ágyneműk
mosatására és a zárt terek gyakori szellőztetésére – jelentette be Novák Katalin, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának
család- és ifjúságügyért felelős
államtitkára.
– Folytatódik a védőoltások
beadása a hetedik osztályos tanulóknak – mondta Müller Cecília az országos tisztifőorvos
a koronavírus-járvány elleni
védekezésért felelős operatív
törzs elmúlt csütörtöki online
sajtótájékoztatóján. – A tavaszi
kampányoltások közül a kötelező, Hepatitis B vírus elleni vakcinából az őszi első adagot 98

ezer tanuló kapta meg, a másodikat azonban márciusban csak
20 ezer diáknak tudták beadni a
járványügyi helyzet miatt. Az oltásból kimaradt diákoknak május 25. és június 12. között pótolják az oltást.
A tanév végéig, június 15-ig
érvényben marad a tantermen
kívüli, digitális munkarend.
Június 2-tól oktatási céllal találkozhatnak az iskolában a
pedagógusok és tanulók. – Megtarthatják a kis csoportos konzultációkat és az egyéni felkészítéseket az elmúlt hónapok
tudásának megerősítéséért
vagy az esetlegesen lemaradó
tanulók felzárkóztatásáért – közölte Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár.

– Amint lehetővé teszik, ismét
összehívjuk a közgyűlésünket
– kezdte dr. Józan Tibor, a Soproni Városszépítő Egyesület elnöke. – A tavalyi beszámolónkat még a járvány kirobbanása
előtt elkészítettük, azt a tagság
el is fogadta. Ám idő közben
felmerült néhány pontosítani való, aminek a lehető legrövidebb időn belül igyekszünk
eleget tenni. A kialakult helyzet
miatt a fennállásunk 150 éves
jubileuma alkalmából indított
programsorozatot nem tudtuk
befejezni, de a kényszerűségből
elhalasztott eseményeket később pótoljuk. A jövőben lesz
még két előadás, illetve mindenképpen szeretnénk megkoszorúzni az alapító Flandorffer Ignác felújított sírját.
Megtudtuk, a madarak és fák
napja alkalmából szervezett hagyományos faültetést az ősszel
pótolják majd. A szeptemberi kilátók napi rendezvény megtartásának jelenleg nincs akadálya.

Várhatóan ugyancsak ősszel
folytatják majd az elhanyagolt
sírok rendbetételét.

Dávid Ferenc emlékezete
A városszépítőkkel kapcsolatos
további hír, hogy az egyesület
folyóirata, a Soproni Szemle idei első száma már kijött
a nyomdából. A kiadványt hamarosan eljuttatják az előfizetőkhöz. A szemlét a szerkesztőség teljes terjedelmében a múlt
évben elhunyt művészettörténész, Dávid Ferenc munkásságának szenteli. Annak a jeles
kutatónak, aki az 1970-es években tagja volt a Soproni Szemle szerkesztőbizottságának, és
akinek tevékenysége meghatározó volt nem csupán Sopron, de az egész ország műemlékvédelmében. Pályaképének
felvázolását követően az írások
részletesen kitérnek soproni tevékenységére, majd a városon
túli, országos jelentőségű munkásságát méltatják.

Soproni városi könyvtár:
visszaveszik a könyveket
Május 25-től visszaveszik a kikölcsönzött könyveket a
Soproni Széchenyi István Városi Könyvtárban, illetve kiadják azokat a köteteket, amelyekről korábban értesítették az olvasókat. Az intézmény nyitásáig (ennek időpontja még nem ismert) hétfőtől csütörtökig 9 és 15.30,
pénteken 9 és 13 óra között várják a beiratkozott tagokat, akiktől azt kérik, hogy használjanak szájmaszkot és
tartsanak távolságot.

„Komolyan készülünk az augusztus közepétől várható időszakra”

›

VOLT Fesztivál – jövőre lesz

Soproni fotós
elismerése

KÖVES ANDREA

Százezrek álma foszlott szét, amikor kiderült: a járványügyi helyzet
miatt elmarad az idei VOLT Fesztivál. A főszervező Lobenwein Norbertet összegzésre kértük a kialakult helyzettel
kapcsolatban.
– Milyen érzések kavarogtak
benned, amikor megtudtad:
már biztos, hogy idén tényleg csak „VOLT”?
– Volt időm, hogy felkészüljek erre a helyzetre. Amikor a
kormány kihirdette a tömegrendezvények tiltását augusztus közepéig, egy ideje már tudtuk, hogy semmi esélye, hogy
június végén legyen VOLT, hiszen addigra szinte az összes
európai fesztivált törölték már.
A közönség fantasztikus reakciója vigasztalt minket…
– Voltak pozitív hozadékai
a munkádban, a családban az
elmúlt időszaknak?
– Nagyon sok. Évek óta hasonló rutin szerint éljük az életünket. Most összezárva töltöttünk
két hónapot, amit bevallom, nagyon élveztünk a családommal.

Remélem, hogy néhány, a karantén idején kialakult szokás,
módszer később is megmarad.
Kiderült, hogy autózás, parkolás
nélkül, jóval kevesebb idő elpocsékolásával, otthonról is meg
lehet tartani azokat a megbeszéléseket, amelyek a munka gerincét adják.
– Tudod már, mivel töltöd
azokat a napokat, amikor a
VOLT lenne?
– Pontosan nem, de az biztos, hogy az elmúlt sok évben
a VOLT előtti hetek tele voltak
izgalommal, terepszemlével,
az építéssel kapcsolatos várakozással, majd a fesztivál utáni
vasárnapon Sopronból elindultunk Zamárdiba, ahol pár nappal később kezdődött a Balaton
Sound. Minden fesztivál előtt
vannak visszatérő álmaim arról,

hogy elfelejtünk valami alapvetőt: nincs jegyellenőrzés,
vagy nem épül színpad. Kíváncsi vagyok, idén mi lesz
a rémálmom...
– Operatőrködtél középiskolás korodban, nem bánod, hogy végül az élet
nem a filmkészítés
felé vitt?
– Apukám révén a fotózás, filmezés vonzott
sokáig, aztán rájöttem, hogy
mást akarok.
A fotós munka
is valódi alkotás, de igazán
akkor jöttem
rá, hogy a helyemen vagyok,
a m i ko r m e g éreztem, hogy a
fesztiválszervezésben nincsenek határok. A kezdetektől a magam ura akartam lenni.
Sok szerencse közül az
egyik legfontosabb,
hogy a Berzsenyiben
megismertem Fülöp
Lobenwein Norbert
Zoli barátomat, akivel

azóta, vagyis több mint 30 éve
mindent közösen csinálunk.
– Min dolgozol jelenleg?
– Nemcsak az jár a fejünkben,
hogy éljük túl ezt az évet, hanem komolyan készülünk az
augusztus közepétől
várható időszakra.
Elsősorban a MOL
Nagyon Balatonra koncentrálok,
bízva abban,
hogy lehetnek
még idén események, erős
lesz a belföldi turizmus.
De a Magyarország
tájait bemut at ó r o a d
movie-sorozaton is dolgozunk, és sok
feladatunk van
az elmaradt fesztiválokkal, a 2021-es
újrainduló eseményekkel is. Ha lehet
idén STRAND Fesztivál, azt nagyon jól
fel kell építenünk,
nagy lesz az elvárás.

RÖVIDEN

Nagy Bertold soproni fotós Az öreg tölgy
halála című alkotása is
szerepel a hazánk értékeit bemutató kiállításon. Az online tárlat
a fotopalyazat.magyarorszag.hu oldalon érhető el. A magyar kormány még 2019-ben
hirdette meg a Magyarország 365 fotópályázatot. A szervezők célja az
volt, hogy bemutassák
az ország értékeit. Amatőr és hivatásos fotográfusok három kategóriában több mint 20 ezer
képet küldtek be, ezekből a legjobbakat és a
díjazottakat mutatják
be a honlapon.

Kinyit a major
A pünkösdi hétvégétől
ismét várják a látogatókat Lászlómajorban
– írta facebook-oldalán
a Fertő–Hanság Nemzeti Park. Rendezvényt a
hétvégére nem terveznek a járványhelyzet miatt, de szakvezetéseket
(szombaton kenutúra,
vasárnap madármegfigyelő túra, hétfőn kerékpártúra) tartanak.

2020. május 27.
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A gyorsforgalmi átrajzolja Sopron közlekedési térképét

Próbaúton az M85-ösön

Így néz ki most az épülő M85-ös gyorsforgalmi út Nagycenk térségében. A távolban feltűnik a tévétorony,
az azonban egyre közeleg, hogy átadhassák a forgalomnak az utat FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Az épülő M85-ös gyorsforgalmi út Nagylózs és a soproni volt téglagyár közötti szakaszán gyakorlatilag végeztek az aszfaltozással. Mindenütt jó ütemben halad a
munka – ezt dr. Farkas Ciprián polgármester is
megtekintette.
Az elmúlt héten dr. Farkas Ciprián polgármester tett látogatást
a kivitelezés alatt lévő M85-ös
gyorsforgalmi út Sopron-kelet
csomópontjánál, majd egy szakaszt autóval is bejárt. Minderről videó is készült, amely a
polgármester közösségi oldalán, a https://www.facebook.
com/drfarkasciprian/ címen
érhető el.
A polgármesteri látogatást követően a Soproni Téma lehetőséget kapott arra, hogy az építkezés egy hosszabb szakaszán
végigmenjen. Az út első felében

a szennyvíztisztító-teleptől indultunk a nagycenki csomópont
felé. Az jól látható, hogy az utat
gyakorlatilag teljesen leaszfaltozták, helyükre kerültek a középső szalagkorlátok is.
Visszafelé megálltunk Sopron-kelet csomópontnál. Fontos helye lesz ez az M85-ösnek:
a tervek szerint július közepétől már ezen keresztül halad – egyelőre még az autóútra történő felhajtási lehetőség
nélkül – a 84-es főút forgalma.
(Így váltják ki főút szennyvíztisztító-telepnél lévő szakaszát).

Innen továbbhaladtunk a Sopron–Győr vasútvonal irányába:
itt a sínek felett vezet át a gyorsforgalmi. Ottjártunkkor a hídfők
mögötti töltést építették éppen.
Ezután egy rövid aszfaltos szakaszon értünk el a Balfra vezető
úthoz, amelynek nyomvonalát
szintén áthelyezik. A forgalom
az M85-ös felett egy hídon megy
majd át, a két végén pedig körforgalmak épülnek. Ide tartozó
hír, hogy várhatóan nyár végétől ebben a csomópontban is
félpályás, jelzőlámpákkal irányított forgalomkorlátozás lesz.
Az itt épülő híd közelében egy
földhalomra felkapaszkodva

szemünk elé tárult, merre kanyarog majd a Szárhalmi-erdőben a gyorsforgalmi, hogy aztán
elérje a Pozsonyi utat. A kivitelezés itt is ütemesen halad. Itt
lesz majd a IV. szakaszt lezáró
Sopron–Tómalom (Fertőrákos)
csomópont. A tervek szerint decemberben gyorsforgalmi úton
el lehet érni Sopront.
Végül kitérőt tettünk az V. szakaszra, oda, ahol majd alagút szeli át a Bécsi-dombot. Mi most a
Virágvölgy felől érkeztünk: a
szakemberek az alagút bejáratát alakítják ki. Az úgynevezett
alagútjárat fejtésének várhatóan
szeptemberben kezdenek neki.

A GAZDASÁGOT IS ÉLÉNKÍTI
A gyorsforgalmi út már az építése alatt is jótékonyan hat
a gazdaságra, ráadásul a vendégmunkások is városunkban
szállnak meg. A kivitelező igyekezett helyi anyagokat is beépíteni az út töltésbe, ennek érdekében Nagycenken és Fertőszentmiklóson anyagnyerő helyeket nyitottak.

Czompó József: Mr. GPS
PLUZSIK TAMÁS

GPS a telefonunkban – ma már természetes, hogy a telekommunikációs
eszközben is működik a navigáció. Mindez dr. Czompó József
ötlete és szabadalma
alapján valósult meg.
Dr. Czompó József 1980-ban szerezte meg diplomáját a Szegedi Tudományegyetemen mint
elméleti fizikus, ezután került
Sopronba, az MTA Geodéziai és
Geofizikai Kutatóintézetbe.
– Az elméleti fizikusok általában alapkutatási feladatokkal foglalkoznak – kezdte
dr. Czompó József. – Több helyen is próbálkoztam annak idején elhelyezkedni, mígnem egy
éppen induló projekthez felvettek a Tárczy-Hornoch Antal akadémikus által alapított soproni

Soprontól a Szilícium-völgyig – dr. Czompó József
nem mindennapi szakmai karrierrel büszkélkedhet
kutatóintézetbe. Ma is szép emlékeket őrzök soproni éveimről,
kiváló kollégákkal dolgozhattam
együtt, akik közül kiemelném
dr. Orbán Aladárt, akinek abban
is szerepe volt, hogy hamarosan otthon éreztem magam a
városban.
– Azt hiszem, annak idején az
elsők között voltam, aki inerciális (a tehetetlenség elvén ala-

puló) geodéziával foglalkozott,
mégpedig egy orosz katonai
repülőgépből kiszerelt analóg
rendszer segítségével, amire
fölfigyelt Klaus Peter Schwarz,
a kanadai Calgary Egyetem professzora, aki később meghívott a
tanszékére tanársegédnek – folytatta dr. Czompó József. Tudományos munkásságára időközben felfigyeltek Amerika, de

talán a világ egyik leghíresebb
informatikai–csúcstechnológiai központjában, a Szilíciumvölgyben is, ahol munkakapcsolatba került az Apple-lel is.
A munkatársai ekkor már Mr.
GPS-nek becézték. Büszkék lehetünk a San José-ban élő hazánkfiára, akinek az ötlete és a szabadalma alapján valósult meg az,
hogy egy komplett inerciális navigációs rendszert lehessen beépíteni a mobiltelefonba. Nap
mint nap használjuk, autóval,
kerékpárral, gyalogosan.
– Ma egy startup cégnél dolgozom, ahol egy futurisztikus
dologgal foglalkozunk. Egy darab kontaktlencsébe beépítettünk egy gyorsulásmérőből,
giroszkópból, magnetométerből, kamerából, projektorból,
akkumulátorból és egy komputerből álló rendszert. Hogy ez
mire jó? Csak fantázia kérdése,
mindenesetre nagy az érdeklődés iránta. Hogy mikor találkozunk Sopronban? Ahogy vége
lesz a koronavírus-járványnak…

Nyitás…
Horváth Ferenc jegyzete
Már több mint három hete a nyitás időszakát éljük, s félve/ örömmel követjük a napi adatokat, amelyek azt mutatják
számunkra, hogy folyamatosan csitul a járványveszély, de még nincs vége. Éppen ezért félünk, hogy
esetleg újra berobban a járvány, és ismét emelkedik
a megbetegedések száma. Sajnos ezt a kockázatot
vállalnunk kell, mert nem élhetünk hosszú hónapokig korlátok között, nem lehet a gazdaságot lakattal lezárni, a napsugarakat pedig palackba rejteni. Az
élet kiköveteli magának
„…nem élhetünk hos�- a mozgásterét. Az emberek annyi szorongás
szú hónapokig korlátok között, nem lehet után a szabadba vágynak, dolgozni, pihenni
a gazdaságot lakattal
és nyaralni szeretnélezárni, a napsuganek. A most érvényrakat pedig palackba
ben lévő rendelkezérejteni. Az élet kikösek mindezt lehetővé
veteli magának a
teszik, s vélhetően nem
mozgásterét.”
is lesz baj, ha betartjuk
azokat a minimális szabályokat, amelyek megvédhetnek bennünket a fertőzéstől. Mert sok szakember vallja, a koronavírus sokáig velünk marad, s fertőzhet. Addig bizonyára, amíg
nem kísérletezik ki az oltóanyagot. Erre jó esélyeink
vannak, de ma még senki sem tud biztosat mondani, csak találgatásokat lehet hallani, hogy mikor kezdődhet el a gyártás folyamata. Amennyiben helytálló, hogy a meleg és az UV-sugárzás a koronavírus
ellensége – erről a tudósok eltérően vélekednek –,
akkor lehet még szép nyarunk, hiszen az eddigi eredményeket talán még tovább javíthatja az időjárás, ha
nem adjuk fel önfegyelmünket, és betartjuk a társadalmi érintkezés szabályait.
Életünk tehát nagyjából visszatért a megszokott kerékvágásba, és a határátkelők is megnyílnak lassanként,
hiszen a nemzetközi turizmus az európai gazdaság
egyik húzóágazata, s közös érdek, hogy utazhassunk,
legalább a szomszédos országokba, s hozzánk is érkezhessenek. Sopronba is. Mert a turizmus – annak
szinte minden ágazata, a borturizmustól az egészségturizmuson át a városlátogatásokig – Sopronban is
meghatározó, éppúgy, mint a kiskereskedelem. Fontos lenne – mindannyiunk érdekében –, ha a fellendülne a kis üzletek, a butikok és a szolgáltatások forgalma, ha nem kellene újra lehúzott redőnyök sorát
látni a belvárosban. Ez lenne jó a tulajdonosoknak,
nekünk, vásárlóknak, végső soron pedig – adóforintok formájában – a város egészének is. Az eddigi lazítások nem törték meg a járványgörbe trendjét, egyre csökken az aktív fertőzöttek száma. Reméljük, ez
így is marad, s ha igen, akkor további könnyítések tehetik még örömtelibbé az életünket, és hogy élvezhessük majd a nyár csábító rezdüléseit.
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A szigorúan védett névadó virág Sopronban közismert

A Ciklámen tanösvény

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT

Szívesen kirándul
a Soproni Parkerdőben?
CSEH DÁNIEL:
Életem első 30 évét Sopronban töltöttem. Akkor kezdtem el igazán értékelni a természet adta csodálatos környezetet, az erdők illatát, a jó levegőt, miután elköltöztem. A Lövérek egyedi hangulata és a soproni erdőkben
lévő útvonalak kiváló kikapcsolódást nyújtanak az itt lakók és az ide látogatók számára egyaránt. A tanösvényeket mindig is érdekesnek találtam, ugyanis a laikus ember
is megtudhat olyan információkat, amiket biológia- vagy
környezetórákról már rég elfelejtett. Sopronban az Erzsébet-kert „gumifája”, illetve az egyetem mögötti park tanösvénye is ezt az élményt nyújtja.

P. HORVÁTH
LÁSZLÓ

A Soproni
Parkerdőt
bemutató
sorozatunk első részeként a Ciklámen tanösvényen teszünk egy
képzeletbeli sétát. Azt
tudta, hogy ez volt az
ország első tanösvénye? További érdekességek írásunkban.
A Ciklámen tanösvény kanyargós útja a Soproni Parkerdő legszebb részeire kalauzolja a kirándulókat a júliustól szeptemberig
virágzó, szemet–lelket gyönyörködtető ciklámenek között. Kiindulópontja a Lövér Szálló, innen
kényelmes úton haladhatunk
tovább a Deák-kút, majd a Károly-magaslati parkoló irányába. Tovább sétálva elérjük a Hét
bükkfát, ahonnan az ösvény a
Tacsi-árok felett vezet, majd következik a 2013-ban felújított
Hármas-forrás. A legmagasabb
pontja a Várhely, ahol megismerhető a 2700 éves Halstatt kori
temető (halomsírok), innen az
ösvény bevezet Európa egyik
legmagasabb sáncrendszerével
körülvett kora vaskori földvárához. A magaslaton áll a Várhelykilátó. Az út innen Sopron–Bánfalvára kanyarodik, ahol a 8600

›

2020. május 27.

A Ciklámen tanösvény kanyargós útja – jelölése a turistatérképen piros C betű,
a terepen pedig stilizált ciklámen FOTÓ: NÉMETH PÉTER
méter hosszú Ciklámen tanösvény véget ér.
A kihelyezett 12 nagy tájékoztató tábla mellett a kisebbek is fontos információkat tartalmaznak. Ezek segítségével
megismerkedhet az érdeklődő
természetjáró a hegység jellegzetes talajképző kőzeteivel, erdőállományaival, erdei gombáival,

növényeivel, állataival, amelyek
a táj jellegzetességeit tükrözik.
A tanösvény minden évszakban jól járható, de az időjárásnak megfelelő öltözet,
túrafelszerelés, túrabakancs
használata ajánlott. Mivel a
tanösvény teljes egészében
természetvédelmi területen, a
Soproni Tájvédelmi Körzetben

halad, a Fertő–Hanság Nemzeti
Park Igazgatóság oltalmát élvezi.
A Ciklámen az ország első tanösvénye, jelölése a turistatérképen piros C betű, a terepen pedig stilizált ciklámen.
Forrás: A Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. gondozásban
megjelent Ciklámen tanösvény
című kiadvány.

SZIGORÚAN VÉDETT
A névadó erdei ciklámennel (Cyclamen purpurascens) gyakran találkozhatunk a tanösvény
mentén. A kankalinfélék családjába tartozik, évelő, gumós növény. Levelei vese alakúak, márványozottan foltosak, vöröses fonákúak. Közép-európai hegyvidéki elterjedésű faj, amely hazánk nyugati részében fordul elő. Sopron környékén közismert. Kedves virága, feltűnő színe,
kellemes illata nélkülözhetetlen összetevője a hegyvidéki erdő nyárvégi hangulatának. A Magyarországon őshonos virág hazánkban is szigorúan védett, így gyűjtése tilos!

TABAJDI DANIELLA:
A Soproni Parkerdőben kialakított ösvényeknek köszönhetően nagyon sok eddig nem látott útvonalat lehet felfedezni. Egy séta vagy futás közben az ember megismerkedhet
az erdőben élő kisebb állatokkal, növényekkel. Rendszeresen látok például szalamandrát, rézsiklót. A koronavírus-járvány miatti helyzetben sokan kirándultak az erdőben, hiszen a bezártság mellett mindig jólesett a mozgás.
Szinte minden nap eljárok futni, és ha lehet, akkor ezt az
erdőben teszem. Az eltévedéstől nem kell félnem, mert
egyre nagyobb területen használható a GPS navigáció.

MARÁZNÉ PINEZITS KLAUDIA:
Sokan járnak a parkerdőbe kikapcsolódni, feltöltődni, gyógyulni, a kellemes környezet mellett egészséges is a friss
levegőn tartózkodni. A kiépített erdei tornapályát jó dolognak tartom. Az állomásokon ábrákkal is bemutatják, hogy
miként lehet elvégezni az egyes gyakorlatokat. A tanösvények pedig teljesen átszövik az erdőséget, ezek kezdőés végpontjait a városból is jól meg lehet közelíteni. Arra
azonban figyelni kell, hogy a soproni erdőkben is sok a kullancs. Emlékszem rá, hogy gyermekkoromban milyen sokat jártunk ki például a Tacsi-árokhoz, illetve Szalamandratóhoz, ahol nagyszerű piknikeket lehetett rendezni.

Használjunk
kevesebb műanyagot!

Felhívás!

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2020. évben
Sopron közigazgatási területén

környezetszépítŐ

versenyt

hirdet a következő kategóriákban:
1. Intézmények
2. Lakóközösségek
3. Családi házak

a versenyben való
részvétel feltétele
a nevezés, melyet a következő
címre kell küldeni:
Sopron Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Osztály
9400 Sopron, Fő tér 1.
nevezési határidő
2020. június 15.
Értékelésre kerül minden kategóriában az,
aki írásban nevezett be e nemes versenybe.

4. Balkon, erkély, terasz
5. Vállalkozások
a szakértő bizottság az
értékelést június végén végzi:
• az épület (udvar, előkert, oldalkert) és a
csatlakozó közterület gondozottsága
• az épület virágosítása és
gondozottsága alapján
győzteseket kategóriánként
hirdetnek, akik jutalmul
vásárlási utalványt kapnak
I. helyezett: 50 000 Ft,
II. helyezett: 40 000 Ft,
III. helyezett: 30 000 Ft értékben.

Részvételüket előre is köszönjük!
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata – Polgármesteri Hivatal

MUNKATÁRSUNKTÓL

A jövőben Magyarországon
is tervezik az egyszer használatos műanyagok betiltását.
A tervezett szabályok megtiltják az olyan eldobható műanyagok használatát, amelyek
alternatív termékekkel helyettesíthetőek. Ilyenek az egyszer
használatos tányérok, evőeszközök (villák, kések, kanalak és
pálcikák), szívószálak, fültisztítók, léggömbök pálcikái, és az
úgynevezett oxidatív úton lebomló műanyagok, ételtartók

és expandált polisztirolból készült poharak.
Tervek születtek a hulladékok újrahasznosításáról is. Így
az Európai Unió tagállamainak
2029-re a műanyag flakonok
90 százalékát össze kell gyűjteniük, a műanyag palackoknak 2025-re legalább 25 százalékban, 2030-ra pedig már 30
százalékban újrahasznosított
anyagból kell állni.
A szakemberek szerint a
műanyag evőeszközök helyett elérhetők fém vagy fa alternatívák is, amelyek jóval

környezetkímélőbbek plasztik
társaiknál. Ma már az otthoni
konyhai eszközök esetében is találhatunk a szilikon ecsetek, műanyag szedőkanalak helyett fából készült termékeket, esetleg
fémet, bambuszt vagy üveget.
A PET-palackok sorozatos újravásárlása helyett az üvegből
vagy fémből készült kulacsok
széles skálájából választhatunk fenntarthatóbb megoldást,
amelyet mindenhova magunkkal vihetünk. Találkozhatunk
fémből, bambuszból vagy üvegből készült szívószálakkal is.

Újra itt a kis légykapó
Újra megjelent a kis légykapó a Sopronihegységben. Hazánkban csak kevés helyen, bükkösökben, szurdokvölgyekben
él az apró termetű madár. A Soproni Tájvédelmi Körzetben korábban stabilan fészkelt néhány pár, azonban az ezredforduló

táján eltűntek. A térségben azóta nem tudták megfigyelni az állatokat. Az utóbbi napokban egy hím szorgalmasan énekelget,
de egyelőre nem tudni, van-e párja – közölte facebook-oldalán a Fertő–Hanság
Nemzeti Park.

2020. május 27.

›

RÖVIDEN

Virtuális tárlat
Már elérhető az interneten a Soproni Képzőművészeti Társaság
virtuális tárlata. Mint
arról lapunkban is beszámoltunk, a művészeti társaság szokásos
tavaszi kiállítása idén
a koronavírus-helyzet
miatt elmaradt. A képzőművészeti kör tagjai fontosnak tartották,
hogy örömet szerezzenek a művészetkedvelő közönségnek, ezért
35 képből összeállítottak egy online tárlatot, amely a www.
sopronikepzomuveszetitarsasag.hu oldalon is megtekinthető.
Mint megtudtuk, tervezik már a második félév programjait, ha minden optimálisan alakul,
akkor júliusban jelentkeznek első „élő” kiállításukkal a Várkerület
Galériában.

Segítség
a felvételihez
A pandémiás helyzetben a művészeti felsőoktatási intézmények is
kénytelenek voltak változtatni felvételi eljárásrendjükön. A budapesti Zeneakadémia idén
videókat kér a jelentkezőktől. A Pro Kultúra
azzal segíti a Sopronból induló jelentkezőket, hogy a Liszt-központban készíthetik el
ezeket a felvételeket.

Kultúra, művészetek

www.sopronitema.hu
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Kovács Firgyes: A templomi áhítatot váltotta fel a színház iránti áhítat

Sopron a második otthona
PLUZSIK TAMÁS

Kovács Frigyes Jászai Mari-díjas színész Steinbeck: Egerek és emberek című
darabjában Candy
szerepében mutatkozott be a soproni
teátrum közönségének, majd ezt követően több előadásban
is megcsodálhattuk
sokoldalúságát.
Legutóbb a Peer Gyntben láthattuk Kovács Frigyest Sopronban
– akkor Dovre apó szerepében.
Az utóbbi hetekben pedig a televízióban a nagy sikerű Mellékhatás című orvosi thrillerben
szerepel, egy magánklinika orvos-igazgatóját alakítja.
– Hogyan történt a pályaválasztása?
– Gyerekkorom két vajdasági kis faluhoz, Tornyoshoz, illetve Kavillóhoz, más néven Rákóczifaluhoz köthető. Templomba
járó gyerek voltam, és nagyon
megragadott az Úr házának
fenségessége, úgyhogy valójában papi pályára készültem,
mindenképpen embereket szerettem volna szépre-jóra tanítani. Az életem aztán más irányba fordult, de tulajdonképpen a
templomi áhítatot váltotta fel a

Kovács Frigyes (b) és Tóth Tibor az Egerek és emberek című darabban
színház iránti áhítat, noha színházat valójában csak a tévében
láttam, mígnem aztán létrehoztam egyet. Talán 14 éves lehettem, amikor Kavillón a falubeli fiatalokból megalakítottam
első színházamat, melynek én
voltam a „rendező-igazgatója”.
Szűk körben ugyan, de szép sikereket arattunk. Később aztán
még két, immáron valódi, ma is
működő színház alapítása köthető a nevemhez: a Tanyaszínház és a szabadkai Kosztolányi
Dezső Színház.

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
június 3-ig beküldik a Soproni Téma, 9400 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema
címre, ajándékot sorsolunk ki.
Május 13-i rejtvényünk megfejtése: a Vendelház a Béke úton (Béke út 9.), szerencsés megfejtőnk: Tóth Béla Péterné.

A Vendel-ház
Vendel (Vendl) Miklós Sopron díszpolgára, Kossuth-díjas geológus, akadémikus,
egyetemi tanár 1896-ban született Sopronban, az Újteleki utcában. Középiskolai tanulmányait a Széchenyi-gimnázium elődjében, az egykori főreáliskolában kezdte,
majd Budapesten érettségizett. Egyetemi
tanulmányait megszakította az első világháború, ahol kis híján végzetes sebesülés
érte: a hatodik isonzói csatában tüdőlövést
kapott. Több kitüntetést is kapott, többek
között az úgynevezett „nagyezüstöt”, melynek révén tagja lett a vitézi rendnek. Névmagyarosításában ez is közrejátszott, állítólag Tárczy-Hornoch Antal professzor
javaslatára bajor eredetű családnevébe
betoldott egy „e” betűt. Egyetemi oktatói

pályafutása Budapesten kezdődött, majd
miután a háborút követően a nagy múltú
főiskola Selmecbányáról áttelepült Sopronba, 1923-ban meghívták a Bánya-, Kohó- és
Erdőmérnöki Főiskola Ásvány- és Földtani
Tanszékére rendkívüli tanárnak, ahonnan
1972-ben vonult nyugdíjba. 1927-ben vette
feleségül egyik tanítványát, Lőb Erzsébetet, majd hamarosan beköltöztek az akkor
még Vasút sornak nevezett, mai Béke út
9. szám alatti családi házukba, mely ötven
évig volt közös otthonuk. Megannyi soproni
tárgyú tudományos munkája közül talán a
legjelentősebb a szülővárosa környékének
földtani és kőzettani viszonyait összefoglaló kétkötetes monográfiája. Vendel Miklós
professzor nevét ma Sopronban utca viseli,
nem utolsó sorban pedig egy máig élő diákhagyomány, a hattyútollazás. Vendel professzor vizsgáztatott, dolgozószobájából
pedig akkor még rá lehetett látni a hattyúra.
A vizsgázó csak nyöszörgött, ezt megunva
a professzor kinézve az ablakon azt mondta
neki: „Fiam, maga akkor megy át nálam, ha
ott az a hattyú kitollasodik!”. Másnap reggel
ablakán kitekintve látta a professzor, hogy a
hattyú „kitollasodott” – mint azóta minden
szalagavató szakestélyt követően, emlékezve a leleményes diákra és professzorára.
A Vendel-ház falán lévő bronz emléktábla alkotója Kutas László szobrászművész.
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

– A kollégái azt mondják önről, hogy igazi közösségi ember.
– Jólesik ezt visszahallani, de
valóban, a közösség érdekét mindig a magam karrierje elé helyeztem. Ahol fehér foltot találtam,
ott színházat akartam létesíteni. Lehet, hogy ez valami görcsös
ragaszkodás ahhoz, ahonnan indultam, ahol biztonságban éreztem és érzem ma is magam.
– Hogyan került egy másik ország másik végébe,
Sopronba?

FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

– Fekete Péterrel, aki jelenleg kultúráért felelős államtitkár, maga is színházépítő ember, kiváló emberi és szakmai
kapcsolatban voltam és vagyok. Amikor ő volt a Békéscsabai Jókai Színház igazgatója, a
felkérésére rendeztem és több
előadásban játszottam is ott, lényegében így kezdődött az én
magyarországi pályafutásom.
Pataki Andrást már korábbról
ismertem, nevéhez több vajdasági színházi misszió is köthető, és amikor Békéscsabán

rendezett, ott ismét összefutottunk. Ebben az időben nevezték ki őt Sopronba igazgatónak, ő pedig rögtön az első
előadásra meghívott engem
egy ragyogó szerepre az Egerek és emberek című darabba.
Azóta Sopron a második otthonom, most is készülök a Padlás
című musicalre, melyben én leszek a Detektív. Sajnos a tavaszi
premier a járványhelyzet miatt
elmaradt, de hamarosan kezdjük ismét a próbákat – találkozunk Sopronban!
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1973–74-ben elsők lettek az NB III-ban, és megszerezték a jogot az NB II-be jutáshoz

Soproni foci: múltidéző – Textiles
PÁDER VILMOS

Az MLSZ elnökségének május 4-ei
döntése szerint véget értek az
amatőr bajnokságok, minden országos és megyei bajnokságot lezárnak. Fociszerető olvasóinknak múltidéző
sorozattal kedveskedünk, a 9. részben a Soproni Textilest mutatjuk be.
A Soproni Pamutipar, a Soproni Selyemgyár és a SOTEX sportegyesületeinek fúzióját követően jött létre a Soproni Textiles.
A rövid életű egyesület (1962–
1978-ig) kilenc szakosztállyal
működött, a Városi Sportiskola is beleolvadt. Az eredményes
szakosztályok közül is kiemelkedően teljesítettek a labdarúgók.
1962-ben a fúziót követően
Német György (SOTEX) edzővel kezdték a szezont a kék–fehérek, a tartalék együttest Kertész Imrére bízták.
A rosszul sikerült rajt után
már edzőt is váltott a vezetés.
Német György helyére Kertész
Imrét nevezték ki. A sikerorientált mester felrázta az együttest
és megnyerte fiaival az 1962–63as megyei I. osztályú bajnokságot. Ezt követően leváltották,
de a helyére érkező tréner nem
sok időt töltött az NB III-ban a
kispadon, mivel nem jöttek az
eredmények. Ismét visszahívták
Kertész Imrét. A régi–új mester
fiatal játékosaival megnyerte az
1965-ös NB III-as bajnokságot
és felkerültek az NB II-be. Kiváló játékosok alkották a keretet,
ezt mi sem bizonyította jobban,
mint a magyar válogatott elleni

›

1967-es barátságos találkozó,
ahol szenzációs játékot mutatva 8000 néző előtt csak 2–0-ra
kaptak ki a soproniak.
1968-ban megint leváltották a bajnokcsapatot kovácsoló mestert. A fővárosból importált edzők 1968-tól 1970-ig
kudarcosan teljesítettek, kiesett
a Textil az NB II-ből, majd az NB
III-ból is.
Kertész mester közben a tartalék csapatával 1969-ben megnyerte a bajnokságot. Sokadjára
a jól bevált módszert választotta a vezetés, és ismét a rutinos
trénerre bízta a felnőtt együttes irányítását. Mint a mesében, úgy indult a Soproni Textiles példátlan győztes sorozata.
Először 1970-ben megnyerte az
egyidényes megyei I. osztályú
bajnokságot, majd az 1971–72es idényben újból bajnok lett a
fiatal gárda. Újoncként 1973–74ben elsők lettek az NB III-ban,
és megszerezték a jogot az NB
II-be jutáshoz. Az 1974-es őszi
idényben az első helyről fordultak, végül a tavaszi szezonban az 5. helyen zártak. 1975–
76-ban kiestek a 3. vonalból,
majd 1976–77-es bajnokságban
Poór Lajos edző irányításával

RÖVIDEN

Pályán a labdarúgók
A Ferencváros–Debrecen meccsel folytatódott szombaton a labdarúgó NB I. A magyar futballbajnokság több
mint két hónapig szünetelt a koronavírus-járvány miatt,
az MLSZ március 16-án jelentette be a felfüggesztést.

bajnokok lettek a megyei I. osztályban és felkerültek az NB IIIba. Ezt követően 1977–78-ban
osztályozó megnyerése után ismét a 2. vonal következett. Ekkor megalakult az SSE és a Soproni Textiles jogán folytatta az
NB II-ben.
A soproni foci szenzációs menetelését a Magyar Labdarúgó

Szövetség is elismerte, s azzal
honorálta, hogy többször is a
hűség városát választották felkészülési helyszínül. Sopronban
szerepelt például az Illovszky
Rudolf által irányított (Albert,
Szűcs, Varga, Bene, Farkas) válogatott, majd dr. Lakat Károly
által vezényelt olimpiai csapat,
illetve a Bozsik József szövetségi

kapitánysága alatt irányított
együttes.
A saját fiataljaira építő Textiles sok tehetséges labdarúgót
és válogatott játékost adott a
magyar labdarúgásnak. A teljesség igénye nélkül a saját nevelésű játékosok: Csapó Károly,
Turner Csaba, Timár Dezső, Udvardi Endre, Németh III. József

(Nemec), Molnár Ferenc (Monyo), Tremmel Teofil (Topi),
valamint az egy évtizedet Textiles színekben játszó, többszörös gólkirály Németh Miklós
(kis Tollas).
Öt bajnoki címmel a tarsolyban, végül egészségügyi gondjai
miatt lemondott Kertész Imre, a
klub pedig 1978-ban megszűnt.

Határ Bettit megműtötték
MUNKATÁRSUNKTÓL

Sikeres műtéten van
túl Határ Bernadett,
a Sopron Basket és
a magyar válogatott
centere. A játékos bokáján végeztek el beavatkozást, amely elmondása szerint jól
sikerült. A műtét egyben azt is jelenti, hogy
idén biztos nem szerepel a WNBA-ben a
magyar kosárlabdázó.
– Nem új keletű problémáról
van szó, a bokámban már korábban is éreztem fájdalmat
– mondta Határ Bernadett.
– A vizsgálatok után az orvosok műtétet javasoltak, amit
először elutasítottam. Sajnos a
pihentetés nem segített, ezért
elkerülhetetlen volt a beavatkozás. Budapesten végezték el
az operációt, amelynek során a
kisebb porcleválásokat eltávolították, emellett külső bokaszalag-plasztikát is végeztek, mert
nem igazán volt már bokaszalagom, így pedig stabilabb lesz a
bokaízületem.
A beavatkozás és az azt követő három hónapos rehabilitáció
azt is jelenti, hogy a középjátékos nyáron nem szerepel majd
a WNBA-ban. Az Indiana Fever

Határ Bernadett sikeres bokaműtéten esett át, a Sopron Basket felkészülését
reményei szerint már egészségesen kezdheti FOTÓ: MTI-ARCHÍVUM
együttesével felfüggesztették
a szerződését, amely azonban
jövő nyárig érvényben marad.
A játékos így a magyar bajnokság jövő tavaszi lezárása után
utazhat az Egyesült Államokba
és bemutatkozhat a WNBA-ben.
– Az amerikai csapatnál azt
mondták, hogy fenntartják

nekem a helyet a 12 fős keretben – tette hozzá. – Azonban
nem éreztem volna tisztességesnek, hogy valakit kitesznek
miattam, majd odautazom, és
nem biztos, hogy néhány hét
után képes vagyok játszani. Az
Indiana szakemberei természetesen addig is figyelemmel

kísérik pályafutásomat, játékomat, ha kell, segítenek is.
A kosaras azt is elmondta: a
műtét miatt a válogatott júliusra tervezett felkészülését sem
tudja végigcsinálni. Ettől függetlenül elutazik majd a nemzeti csapathoz, és ott fogja végezni a rehabilitációját.

2020. május 27.

Nevez az NB III-as
bajnokságba az SCS
Nevez az NB III-as bajnokságba az SC Sopron férfi labdarúgócsapata. – Természetesen jobban szerettük volna, ha a pályán dől el a feljutás sorsa, de úgy érezzük,
hogy a 2019–2020-as bajnokságban nyújtott teljesítményünk alapján megérdemelten álltunk a tabella élén
– írta hivatalos facebook-oldalán a klub. – Reméljük,
hogy az utánpótlásunkban nevelt fiatalokkal a harmadosztályban is helyt állunk majd, hiszen a filozófiánk nem
változott, és továbbra is soproni kötődésű játékosokra
építünk. Örülünk neki, hogy céljaink megvalósulásában
mind labdarúgóink, mind Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és szponzoraink is mellettünk állnak. Kijár a gratuláció a klubnál dolgozó minden edzőnek és
munkatársnak, játékosainknak, vezetőinknek, szponzorainknak és természetesen szurkolóinknak, akik nélkül
ez a siker nem jöhetett volna létre.

Soproniak sikere
A soproni Jani Réka és Marozsán Fábián legyőzte Fucsovics
Mártont és Stollár Fannyt a tenisz Budapest Kupa vasárnapi
döntőjében. A szintén soproni
Babos Tímea és Nagy Péter páros bronzérmes lett.
A Nemzeti Edzésközpontban tartották meg a Budapest
Kupát, amelyen 6 csapat vett
részt. A koronavírus-járvány
miatt zárt kapus sporteseményen elsőként a 30 Fed Kupameccsnél tartó Jani Réka verte a szintén válogatott Stollárt.
A folytatásban Fucsovics meglepetésre elvesztette az első szettet Marozsánnal szemben. Fucsovics ezután 3:0-ra elhúzott,
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de ellenfele megfordította az állást, 4:1, 4:3-ra nyert, ezzel Janival alkotott kettőse behozhatatlan előnyre tett szert a finálét
lezáró vegyes páros előtt. Utóbbiban 4:1-re Fucsovicsék bizonyultak jobbnak, de így sem
nyerhették meg a tornát.
A bronzcsatát a szintén soproni Babos Tímea és Nagy Péter párosa nyerte meg. Ellenfelük Nagy Adrienn és Balázs
Attila volt.
A csapatversenyen a Hopman
Kupához hasonlóan egy férfi és
egy női versenyző alkotott egy
csapatot, és a két egyes mellett
vegyes párosban is megmérkőztek egymással.

Balogh „Bubu” Judit: Szép emlékek kötnek Sopronhoz

Tanít és kosárlabdaedző
RÁZÓ LÁSZLÓ

Összesen hét évig volt soproni játékos Balogh „Bubu” Judit. Az egykori kiváló kosárlabdázó komoly
sikerek részese volt városunkban,
hiszen az első bajnoki cím, majd az első nemzetközi siker, a Ronchetti Kupa-győzelem idején is Sopronban szerepelt.
– Mostanában többször is téma volt az első soproni bajnoki cím megszerzése, hogy emlékszel vissza arra a szezonra?
– Magam is megnéztem a
feltöltést a videomegosztó oldalon, érdekes volt látni… Érzelmileg is, de szakmailag is: a
játék óriásit változott azóta. Az
azonban akkor is igaz volt, hogy
a keret meghatározza a csapat
játékerejét. Amikor azt a soproni csapatot összerakták, már borítékolható volt, hogy nem a 7.
helyért fogunk küzdeni. Csávás
Andi, Pásztói Krisztina, Kovács
Andi, Winter Ica vagy Orbán Móni olyan játékosok voltak, akiket
bármely más csapat szívesen tudott volna soraiban.
– Meghatározó szereped
volt a bajnoki cím megszerzésében?
– Tudatos építkezés hozta az
akkori bajnoki elsőséget, ebben
természetesen nekem is fontos
részem volt. Talán az akkori kosárlabdában nagyobb szerepe
volt az egyéni teljesítménynek.

15 évesen a felnőtt
csapat keretében
MUNKATÁRSUNKTÓL

Mindössze 15 éves, de már a Sopron Basket
felnőtt keretének tagja Pfeiffer Virág. A kimagasló tehetségű játékos – akinek példaképe
Fegyverneky Zsófia – óriási lehetőségnek tartja a profi szerződést.
– Minek köszönheted, hogy a
Sopron Basket felnőtt keretébe kerültél ilyen fiatalon?
– Rendkívül szorgalmasan
járok edzésre, óriási akaraterővel szoktam játszani gyakorlásokon és mérkőzéseken
egyaránt. Minden egyes tréningen igyekszem olyan teljesítményt nyújtani, amelyből
láthatják a szakemberek, hogy
komolyan veszem a kosárlabdát. Nagyon örülök, hogy ennek
most meglett az eredménye, hiszen hatalmas megtiszteltetés
ért azzal, hogy a felnőtt csapat
tagja lettem.
– Milyen poszton játszol,
mik az erősségeid?
– Az 1-es és 2-es poszton szoktam játszani, tehát a játék szervezése főként a feladatom.
Irányítóként erősségemnek tartom a gyorsaságomat, azt, hogy
jól átlátom a pályát, valamint a
lelkesedésemet, ami összefogja a csapatot, és visz mindenkit
előre. Ezeket a későbbiekben is
szeretném megtartani.
– Eddigi pályafutásod milyen sikereket hozott?
– Bár eggyel magasabb korosztály, de már ott lehettem
az U16-os magyar válogatott
csapatában, amely az Európa-

bajnokságon a 11. helyen végzett. Az Olimpiai Reménységek
Tornáján első helyezést értünk
el, a Bakuban rendezett ifjúsági olimpián másodikak lettünk.
Amire nagyon büszke vagyok:
a rangos Balkán Kupa döntőjét az én utolsó másodpercben
szerzett hármasommal nyertük
meg. Ott megválasztottak a legértékesebb játékosnak, és az All
Star csapatba is bekerültem.
– A Sopron Basketben igazi
sztárokkal szerepelhetsz egy
csapatban. Mit vársz a közös munkától?
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– A tapasztalt játékosokra
maximálisan oda kell figyelni és próbálom megfogadni a
tanácsaikat. Ha ez menni fog,
könnyű lesz beilleszkedni a
nagycsapatba. Próbálom ebből a helyzetből a legjobbat kihozni, úgy érzem, nagyon sokat tudok majd fejlődni a közös
munka során.
– Tanulmányaidat hol
végzed?
– A Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnáziumba járok továbbra is. Szerencsésnek
mondhatom magam, hogy az
iskolában nagyon támogatják
a sportot. A tanáraim maximálisan a segítségemre vannak, és segítenek mindenben.
Mindig megfelelő időt kapok
a feladatok pótlására. A profi
sport mellett szeretném minél
jobb eredménnyel elvégezni a
gimnáziumot.

Pfeiffer Virág kimagasló teljesítményének
köszönhetően már 15 évesen bekerült a Sopron
Basket felnőtt keretébe FOTÓ: PADOS NOEL

Ettől függetlenül egy ember
sem meccset, sem bajnokságot
nem tud nyerni. Jó csapatunk
volt, amelyben nem domináltak a külföldiek. Ez ma már
elképzelhetetlen.
– A bajnoki cím után eligazoltál, később azonban hat
évre visszatértél városunkba. Mennyire lettél „soproni”?
– Hat évig éltem Sopronban,
nyilván megszerettem a várost,
az embereket, a kosárlabdaközeget és azt a profizmust, ami
már akkor is jellemezte a klubot.
Nem jellemző, hogy egy jó képességű kosárlabdázó ennyi szezont eltöltsön egyetlen klubnál,
ehhez már nem elég az anyagi
kötődés, más is szükséges. Emellett sikeres szakasz is volt a klub
életében, hiszen Ronchetti Kupa-győzelmet és magyar bajnoki címeket is szereztünk. Szép
időszak volt.
– Sosem merült fel, hogy
edzőként visszatérj Sopronba?
– Komolyan soha, ha lett
volna ilyen megkeresés,

Balogh Bubu szép emlékeket őriz Sopronról
– városunk szurkolói is szívesen emlékeznek vissza
az itt töltött éveire FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
elgondolkodom rajta. Hosszú
ideje edzősködöm, viszont nem
főállásban: a Testnevelési Egyetemen tanítok, mellette vezetem
a BEAC edzéseit. 13 évig voltam
a csapat játékosa és már 16 éve
vagyok a vezetőedzője. Érdekes
kihívás lehet a főállású edzőség,

amely elengedhetetlen egy
olyan csapatnál, amely komoly
célokért harcol. Ennek azonban
jelenleg nincs reális esélye. Elméletben oktatok az egyetemen,
gyakorlatban pedig vezetem a
BEAC edzéseit. Ez a kettő így tökéletesen kiegészíti egymást.

Szinte mindenki edz

A Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia fiataljai is megkezdték
a csoportos edzéseket
MUNKATÁRSUNKTÓL

Óvatosan ugyan, de szinte az összes fiatal ismét csoportos edzéseken vesz részt a Soproni
Sportiskola Kosárlabda Akadémiánál.
Horváth József szakmai igazgató
elmondta: nem is újraindításról
beszélhetünk, hiszen a kijárási
korlátozás idején is meghatározott rend alapján tréningeztek
a fiatalok, akiknek online edzéseket tartottak. Május negyedikétől ismét csoportos gyakorlásokon vehetnek részt az ifjú
kosárlabdázók.
– Természetesen a szükséges
óvintézkedéseket maximálisan
betartjuk, tíz fő vehet részt egy–
egy foglalkozáson úgy, hogy fizikai kontaktusba nem kerülnek
egymással a játékosok – mondta Horváth József. – A terem

mellett erdőben fizikai gyakorlatokat végeznek a játékosaink, a Hunyadi pályáján pedig
az atlétikus képességeiket fejlesztik. Ez az időszak hasonlít a
normál évek nyári felkészülési
programjához, hiszen akkor is
több a fizikai–technikai elem, az
egyéni képzés.
A szakember hangsúlyozta: köszönet illeti a Novomatic-aréna és a Soproni Egyetem vezetőit és munkatársait,
hiszen városunkban mind a
női, mind a férfi utánpótláscsapatok számára biztosítottak a termi edzés feltételei. Ez

Sopronban egyedülálló, hiszen
sok városban jelenleg még nem
tudnak teremben tréningezni
a fiatalok.
– A szakmai programokat úgy
állítottuk össze, hogy csak a nyári edzőtáborok idejére lesz egy
rövid leállás – tette hozzá Horváth József. – Utána folyamatosan készülünk majd, úgy számolunk, hogy a bajnokságok őszi
rajtját megelőző felkészülési
tornákat, mint például a Vetési Imre emléktornát, már meg
tudjuk rendezni.
A szakember hozzátette: a
6–18 éves korosztály szinte teljes egészében végzi az edzésmunkát, a sportiskola ötvenfős
szakember gárdájából pedig jelenleg negyvenen tudnak dolgozni, de minden munkatárssal napi kapcsolatban vannak.

10 Soproni fiatalok

www.sopronitema.hu

Idén sem marad el a közkedvelt viseletverseny, és kiállítás is lesz

13. TÜNDÉRFESZTIVÁL.ka
HUSZÁR JUDIT

Színes buborékok
repülnek
az Erzsébet-kertben, muzsikahang száll, élénk
virágok tündökölnek – a tündérfesztivál hangulatát igyekeznek megidézni a
szervezők.
A tündér bennünk él – így érzik
ezt sokan: gyerekek és felnőttek
is. Sopronban már hagyomány,
hogy az ünnepi hetek keretében
mesevilággá változik az Erzsébet-kert, idén tizenharmadszor
tartották volna meg a tündérfesztivált. De a vírus közbeszólt...
– Nem akartuk a nyár végére
vagy őszre halasztani a 13. Tündérfesztivált, hiszen még mindig bizonytalan a helyzet – kezdte Szekeres Kriszta, a program
főszervezője. – Ráadásul a tündérfesztivál fő szereplői a soproni gyerekek – a városban és
környékén működő művészeti
csoportok mindig bemutatkozási lehetőséget kapnak tőlünk,
de a jelenlegi helyzetben ők sem
tudnak készülni.
A szervezők azonban nem szeretnék, ha tündérek és manók

›

RÖVIDEN

Emelkedik
a szakképzésben
oktatók bére
– Júliustól emelkedik
az oktatók bére, az erről szóló ajánlatot május végéig minden érintett megkapta – közölte
csütörtökön az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM)
az MTI-vel.
Bódis József államtitkár
hangsúlyozta: a munkaerő-piaci igényekre rugalmasan reagáló és a
fiatalok számára értékes, naprakész tudást
biztosító szakképzési rendszer várja a tanulókat szeptembertől.
A szakképzés megújításának fontos eleme a
pedagógusok béremelése is. Kiemelt cél, hogy
osztrák mintára jobb és
gyakorlatiasabb legyen
a szakképzés, ennek feltétele, hogy az oktatók
nagyobb megbecsülést kapjanak. A kormány
ezért kiemelt bérezést
biztosít a szakképzésben dolgozó 32 ezer
pedagógusnak. 2020
júliusától átlagosan 30
százalékkal emelkedik
az oktatók bére, ehhez a
kormány éves szinten 35
milliárd forintot biztosít.
Az intézkedésekkel motiváló bérezési rendszer
jön létre, a megemelt
óradíj lehetőséget teremthet vállalati mérnökök alkalmazására.

›
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A HÉT MOTTÓJA:
„…a művészet
egyike ama kevés
lehetőségnek,
amely életet ad, és
megőrzi az életet,
azét, aki alkotja, és
azét, aki befogadja.
Amilyen kevéssé
válhatik rutinná élet
és halál, és mindaz,
ami a kettő között
fekszik, olyan
kevéssé lehet azzá a
művészet.”
Heinrich Böll (Nobel-díjas
német író és műfordító)

›

KÖNYVAJÁNLÓ

Heinrich Böll:
A hagyaték
A tündérfesztivál varázslatos helyszíne az Erzsébet-kert – itt rögzítették a meséket, zenés produkciókat is.
Felvételünkön T. Horváth József, Jacsó Erika és Szarvas Anna. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
nélkül kezdődne a nyár, ezért
– jobbára az interneten – június elején néhány „tündéri” meglepetéssel készülnek a kicsiknek
és szüleiknek. Június 7-ig 17 verses, prózai és zenés produkció
lesz látható és hallható a program facebook-oldalán.
– Megszólítottuk a soproni
óvónőket, akik nagyon szívesen vállalták, hogy mesélnek a

gyerekeknek, és nagy örömömre a tündérfesztivál megálmodója, Farkas Anikó és korábbi
szervezőtársa, Martos Virág is
elvállalta, hogy mesél – folytatta Szekeres Kriszta. – A Soproni Szimfonikusok is felajánlották, hogy közreműködnek,
zenél Jacsó Erika, Szarvas Anna
és T. Horváth József, de játszik
majd a Drazsé együttes is.

Nem marad el a közkedvelt
viseletverseny sem, csak éppen nem személyesen kell bemutatni az otthoni tündérruhákat és manókollekciót,
hanem a fotókat a tündérfesztivál facebook-oldalán várják
privát üzenetben, majd ezekre
a közönség is szavazhat. A tündérfesztivál tervezett hétvégéjén, június 6–7-én az elmúlt

évek fesztiválos képeiből nyílik szabadtéri fotókiállítás az
Erzsébet-kertben. Hogy a gyerekek is jól lássák: alacsonyan
lesznek majd a képek a fák tövében, bokrok alján, ahol a tündérek és a manók rejtőzködnek
– úgyhogy mindenképpen érdemes lesz ezen a hétvégén a
családoknak az Erzsébet-kertben sétálni egy nagyot.

Alexa Angliában tanul tovább
MADARÁSZ RÉKA

Öt angliai egyetemre
is jelentkezett Hegedűs Alexa, és őt magát is meglepte, hogy
mindenhonnan pozitív visszajelzést kapott. A járvány miatti
bizonytalanság ros�szul érinti a végzős
széchenyis lányt, mivel már készülne az
új életére.
Óvodás kora óta arról álmodozik Alexa, hogy Angliában fog
továbbtanulni. Idén végzett a
Soproni Széchenyi István Gimnázium 12.B osztályában. A hatosztályos képzés során angol,
valamint francia nyelvet tanult,
és tudatosan dolgozott vágyai
beteljesítésén.
– Angolból már 10.-ben leérettségiztem, és szerintem
mindenkinek megkönnyebbülést jelentett, hogy másnak is
alkalma adódott az órákon felszólalni – mesélte mosolyogva

Hegedűs Alexa öt angliai egyetemre is jelentkezett
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

a diáklány. – Szeptember óta készültem a felvételire. Az angol
egyetemek az érettségi eredményeken kívül egy 4000 karakter
terjedelmű motivációs levelet
kérnek, továbbá tanári ajánlólevelet. Az összes felsőoktatási
intézmény ugyanazt a bemutatkozást látja, és ez alapján utasítanak el vagy adnak ajánlatot a
jelölteknek.

Ahhoz, hogy valaki angol
egyetemre jelentkezzen, helyt
kell állnia az IELTS elnevezésű
univerzális nyelvvizsgán. Alexa – nagy szerencséjére – ezt
az akadályt már szeptemberben
sikeresen vette, hiszen a korlátozások miatt később erre nem
lett volna lehetősége. Az eltökélt lány első helyen a Warwick
Egyetem történelem – globális

fenntartható fejlődés szakát jelölte meg. Ide szeretne járni, de
– a biztonság kedvéért – még további négy intézményt megjelölt. Mind az öt hely adott neki
ajánlatot, ráadásul csak azt szabták meg a sikeres felvételi feltételeként, hogy az érettségi átlaga 4,5–5 legyen.
– Nincs konkrét elképzelésem
arról, hogy később mivel szeretnék foglalkozni. Úgy gondolom,
ez a diploma annyira univerzális, hogy talán még nem is ismerem azt a területet, amit majd a
hivatásomnak választok – folytatta az ifjú hölgy. – Nagyon zavar, hogy egyelőre még semmi
sem biztos, nem tudom megvenni a repülőjegyemet sem.
Angliában várhatóan csak októberben kezdik meg a következő
tanévet, így a jelentkezési lapok
elbírálására is több idejük jut.
Robotka Csaba tanár úrnak
köszönhetően szerette meg
Alexa a történelmet. Tagja volt
annak a csapatnak is, amely
2018-ban az ESTÖRI kreatív történelmi versenyen különdíjat
nyert, de többször részt vett az
angol nyelvi Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen is.

Nagyon sikeres a Soproni Suli TV
Március 30-án kezdődött a soproni televízióban látható Suli TV. A Becsöngettek című műsor az önkormányzat kezdeményezésére, a Soproni Tankerületi Központ és a Sopron TV közreműködésével készül. Az adásokban a diákok
rengeteg szorgalmi feladatot oldottak meg és küldtek be,
közöttük 600 ezer forint értékű ajándékot sorsolnak ki.

– Jól sikerült a soproni Suli TV, büszke vagyok az elért
eredményekre, és köszönöm mindenkinek a munkáját
– mondta dr. Farkas Ciprián polgármester. Az önkormányzat a kisiskolásoknak és szüleiknek segített a program elindításával, nekik különösen fontos volt, hogy megmaradjon a napirendjük.

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

Heinrich Böll 1948-ban
íródott alkotását 1981ben adták csak ki. A kisregény cselekménye 1943ban Franciaországban és
az orosz hadszíntéren, a
kerettörténet a keletkezési évben, 1948-ban, a
háború utáni Németországban játszódik. Az elbeszélő főhős rádöbben,
hogy a háború romboló erői, az egykori gyilkosok „köztük élnek”, újra virulnak, és szégyentelenül,
mindent feledve, semmit
– még a szándékos emberölést sem – megbánva, újra a helyzet és a társadalom urai.

Ez történt
Sopronban
120 évvel ezelőtt, 1900.
május 18-án született Sopronban Ratkovszky Ferenc
gépészmérnök, a korszerű
transzformátorok és nagyfeszültségű készülékek tervezője, jelentős szerepet
játszott 1945 után az ország villamosítási tervének
kidolgozásában. Budapesten hunyt el 1965. március 15-én.
50 évvel ezelőtt, 1970.
május 15-én volt a soproni
egyetem új kollégiumának
ünnepélyes alapkőletétele.
A Széchenyi István Városi
Könyvtár internetes oldalán
(www.szivk.hu) megtalálható adatbázisból közöl részleteket lapunk.

2020. május 27.

Alma és fája

TUDOMÁNYOS
BIZONYTALANSÁG?

Tudom, hogy szinte mindenki azt várja a tudománytól, hogy mindenben mondja meg a „tutit”. Ugyebár ez
a feladata…, vagy mégsem?
És azt is nagyon szeretnénk,
ha egy felvetődő kérdésre
azonnal választ kapnánk és
persze rögtön a teljesen biztos (tovább már nem alakuló) választ. Szóval megint ott
vagyunk a „tutinál”.
A jelen vírushelyzetben is
ilyesmit várunk el az adott terület tudósaitól, csakhogy…
Csakhogy a tudomány sem/
nem így működik.
Egy új jelenség, probléma
felbukkanásakor nem születhet rögvest tudományos

›
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A tenisz is összeköt

válasz. Az adatokat össze kell
gyűjteni (közben hitelességüket ellenőrizni!), rendszerezni, feldolgozni, kiértékelni… és megint ellenőrizni.
A közben keletkező újabb
adatokat is ebbe a tudományos mozaikba illeszteni, tehát ismét rendszerezni, feldolgozni, értékelni…
ellenőrizni.
Ehhez az egyre jobb technikai eszközök mellett is
idő kell. Addig pedig időt
kell nyernünk a fokozatosan tisztuló, még részben
ellentmondás válaszok közepette (is).
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
MÁJUS 27. – JÚNIUS 2.

Május 27.,
szerda

Ikvahíd gyógyszertár
Híd u. 21.

99/314–084

Május 28.,
csütörtök

Király gyógyszertár
Várkerület 114.

99/508–242

Május 29.,
péntek

Korona gyógyszertár
Várkerület 73.

99/505–865

Május 30.,
szombat

Lövér gyógyszertár
Béke u. 4.

99/329–921

Május 31.,
vasárnap

BENU Medicina gyógyszertár
Erzsébet u. 6.

99/505–500

Június 1.,
hétfő

Oroszlán gyógyszertár
Várkerület 29.

99/524–005

Június 2.,
kedd

Segítő Mária gyógyszertár
Béke u. 13.

99/523–232

Az ügyeleti idő hétfőtől szombatig 19 órától 8 óráig, vasárnap
pedig 17.30-tól reggel 8 óráig tart. Ez alól kivétel május 31., illetve június 1., pünkösdvasárnap és -hétfő, amikor az ügyeleti
szolgálat reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig van érvényben.

KERESZTREJTVÉNY

PLUZSIK TAMÁS

Az alma
nem esik
mes�sze a fájától, tartja a mondás,
melynek igazságáért nem kell messzire menni Sopronban
sem. Keszei István
több sportágba is belekóstolt, mígnem
napjainkra Sopron teniszéletének adminisztratív vezetője lett.
Krisztián (Kiki) fia síelőként és teniszezőként is sikeres volt,
jelenleg edzőként kamatoztatja tudását.
– Édesapám sajnos nagyon fiatalon, 34 éves korában meghalt,
úgyhogy özvegyen maradt édesanyám nevelt föl – kezdte Keszei István. – Ez egyúttal azt is
jelentette, hogy a sport iránti
elkötelezett szeretetet és rajongást nem volt módom a szüleimtől örökölni, viszont korán,
már általános iskolás koromban elkezdtem tornázni és atletizálni. A Halász utcai általános iskolában Harcos Ferenc
volt az edzőm, majd később,

Keszei István és Keszei Krisztián
mint Sopronban oly sokan, én
is kosárlabdázni kezdtem. A Széchenyi-gimnáziumban Krasznai
Feri bácsi volt a testnevelő tanárunk, mind a mai napig a fülembe csengenek kedvesen korholó szavai: „beste Pista”. Sokat
köszönhetek a Mesternek, aki
nemcsak tanárként volt meghatározó az életemben, hanem
sok tekintetben az édesapámat
is helyettesítette. Később aztán olyan kosaras csapattársaim voltak, mint a népszerű Buló, vagyis Lázár György, illetve a
SMAFC aranycsapatának tagjai,
Bakonyi Gabi és Varga Sanyi, természetesen az én tehetségem

FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

a közelükbe sem ért. Később
elkezdtem teniszezni és síelni, de mindkettő inkább amatőr passzió volt. Arra viszont jó
volt, hogy ennek révén kapcsolódhattam be Sopron teniszéletének adminisztratív vezetésébe, így immár 33 éve vagyok a
városi teniszszövetség vezetője, szervezem a városi egyéni és
csapatversenyeket, melyek közül a legrangosabb az egykori
csapattársamról elnevezett Varga Sándor tenisz emlékverseny.
– Nekem a sí volt az első szerelem, hároméves voltam, amikor az első szerelésemet megkaptam, amivel aztán nagyon

büszkén mentem ki a Daloshegyi pályára, ahol akkor még
hó is volt – vette át a szót édesapjától Keszei Krisztián. – Szirányi Ákossal és az ő két fiával később Zakopanéba jártunk, majd
hamarosan már a korosztályos
válogatottal edzettem. A SMAFC
színeiben több nemzetközi versenyre is eljutottam, nyertem
diákolimpiát, országos bajnokságokat, sőt az olaszországi
Trentinóban rendezett korosztályos világbajnokságon is szép
sikerrel szerepeltem, a nem alpesi országok versenyzői között
harmadik lettem. A teniszt tulajdonképpen a sí mellett kezdtem el, Szinvay Kálmán volt az
első edzőm, aki abban az időben
került Sopronba. A HungarHotels SC színeiben ragyogó csapatot hozott össze, aminek az lett a
vége, hogy véglegesen elcsábultam a sípályákról a vörös salakra. Végül is ez az elcsábulás lett
a hivatásom, a TF-en teniszedzői
oklevelet szereztem, és 16 éve tenisztréner vagyok Ausztriában.
Sok szép sikerrel és élménnyel
gazdagított a sport, felejthetetlen volt a világ egyik leghíresebb
tenisztrénerénél, Nick Bolettieri floridai edzőtáborában töltött
idő, ahol egy csoportban edzettem például Tommy Haasszal,
aki később volt wimbledoni
döntős is. Hogy ez nekem nem
sikerült? – sajnálom, de helyette sok mással kárpótolt az élet.

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 június 3-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.).
Május 13-i rejtvényünk megfejtése: csak akkor számít valaki legyőzöttnek, ha feladja. Szerencsés megfejtőnk: Hanis
László, Sopron, Magyar utca.
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12 országot érintő Európa-turnéra készül a zenekar

Új Dalriada lemez

2020. május 27.

Széna-karikatúra

KÓCZÁN
BÁLINT

Bár a veszélyhelyzet idején
a tagok nem tudtak
találkozni egymással,
a Dalriada már jubileumi, 10. nagylemeze
felvételein dolgozik.
A soproni zenekarra szeptembertől egy
rangos nemzetközi
turné vár, Ficzek András bízik abban, hogy
addigra már rendeződik a helyzet.
– Milyen sűrűn tud találkozni a zenekar a mostani
időszakban?
– Mivel a társaság eléggé szétszórt földrajzilag szerte az országban, így zenekari találkozásokról vagy próbáról most
nem lehetett szó. Telefonon,
interneten azért rendszeresen
beszélünk, szerencsére mindenki jól van. Ez az időszak most
kicsit arra is alkalmas, hogy az

Folyamatosan dolgozik az új dalokon a soproni Dalriada együttes
ember többet legyen a családjával, ha teheti.
– Születnek új dalok
mostanság?
– Szerencse a szerencsétlenségben, hogy pont kora tavas�szal, március elején kezdtük
meg az új, ősszel megjelenő, tízedik nagylemezünk felvételeit. Így gyakorlatilag folyamatosan dolgozunk az új dalokon. Ez
persze igényel némi logisztikát,
hiszen az eddigiektől eltérően

most nem tudunk levonulni
Szolnokra, a Denevér Stúdióba, ahogy szoktunk. Készülünk
egy meglepetéssel is, ennek
részleteiről mindenki értesülhet rövidesen.
– Hogy tudtok hosszabb távra tervezni?
– Meg kell várni, milyen lesz
a helyzet a járvány levonulta után, de sajnos képtelenség
előre tervezni. A teljes tavaszi országos turnénk és a nyári

fesztiválfellépéseink mentek a
levesbe. Ez nyilván nem örömteli, mi is csak várakozunk, hogyan, milyen formában tud újraindulni az élet. Szeptembertől
egyébként van egy komplett lekötött, kihirdetett 21 állomásos,
12 országot érintő Európa-turnénk, az új lemez megjelenéséhez kapcsolódva, így nagyon
nem mindegy nekünk sem,
miként alakulnak a dolgok. Az
egészség persze a legfontosabb!

Bájos Rúzsa Magdi klip

Elkezdik a csoportos próbákat júniusban a Soproni Petőfi
Színház színészei és táncosai. Tovább dolgozik A padlás
szereplőgárdája, startol a Mesés musicalek stábja, miközben tévéjátékot forgatnak a nagy sikerű Peer Gynt
produkcióból. Ez még nem minden, hiszen a művészek
rádiójátékot vesznek fel Szakonyi Károly két egyfelvonásos művéből, és különleges, ötrészes, televízióra alkalmazott monodrámát készítenek Sári-gyöp címmel a
Balfon nyugvó Horváth Teri életműve előtt tisztelegve.

sarok
MUNKATÁRSUNKTÓL

Most, hogy már nem kell a négy fal között töltenünk a napjainkat, és az időjárás is egyre nyáriasabb, semmi sem állhat útjában egy testet-lelket melengető vásárlásnak. Az idei trend annyira
színes, hogy szinte bármit felvehetünk.

Rúzsa Magdi karrierje csaknem tizenöt éve indult,
azóta számos rangos díjat zsebelt be
hangú Magditól azt is megszokhatták a rajongók, hogy mindig izgalmas és kreatív klipekkel lepi meg őket, ami ezúttal
sem maradhatott el. Legújabb
animációs kisfilmje egy bájos
történetet mesél el, és eddig
mindenki arcára mosolyt csalt,
érdemes megnézni.

Rúzsa Magdi karrierje 2006ban indult, amikor megnyerte
a Megasztár 3. szériáját. Azóta
számos nagylemez jelent meg
tőle, sok-sok rangos díjat zsebelt
be, és Magyarországot is képviselte az Eurovíziós Dalfesztiválon. Az énekesnő többször
adott koncertet Sopronban.

Hesz Ádám elhozza a nyarat!
Egy jó hangulatú, folk–pop hatású dallal
tért vissza a zenész, aki legújabb klipjében
képzeletben egyenes a strandra repíti a közönséget.
A Mono vagy sztereó olyan pillanatokat
idéz fel, amit a fesztiválozók biztosan jól
ismernek.
– Egy igazi nyári életérzés megteremtése volt a célom a dal készítésekor – mesélte Ádám. – Biztos sokaknak ismerős az,

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

Próbál a színházi stáb

Eklektikus nyári trend

Rúzsa Magdi új, animációs klippel jelentkezett, amely biztosan sokak arcára csal
mosolyt. A népszerű énekesnő legújabb
Lesz, ahogy lesz című
dalához készítette a
különleges kisfilmet.
Rúzsa Magdi egyszerűen kifogyhatatlan a slágerekből. A többszörös platinalemezes, MTV
EMA, Fonogram-, Artisjus- és
Máté Péter-díjas énekesnő dalszövegeire jellemző az életigenlés, a szerelem témaköre és az
izgalmas tájak „lefestése”.
Ezekhez a vonásokhoz ezúttal
is hű maradt a népszerű előadó.
Az új single Rúzsa Magdi nagysikerű, Aduász című albumán
hallható olyan dalok mellett,
mint a Mona Lisa, a Hazatalálsz,
vagy a korong címadó felvétele,
ami már több mint hatmilliós
YouTube nézettséget generált.
Legújabb fülbemászó dala a
Lesz, ahogy lesz címet viseli,
amely már most a rádiók egyik
nagy kedvence. A gyönyörű

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

amikor egy jó koncert vagy fesztivál után
másnap az ember füle bedugul vagy cseng
a sok basszustól. Nosztalgikusak és viccesek azok az emlékek, amikor alig hallva, zúgó füllel ülünk a barátokkal egymás mellett, és csak félig értjük, amit a másik mond
– mégis ott van a levegőben az öröm, a mámor, az életigenlés.
A szerzeményhez egy hangulatos lyric videó is készült.

A retró továbbra is fénykorát éli. Visszatérnek a divatba a ’90-es években népszerű egyszerű, vastag pántos
trikók, az idei szezon legmenőbb darabjai pedig a bermudanadrágok. A tervezők
azonban ennél távolabbról
is merítettek ihletet. A viktoriánus korszakot idéző
buggyos ujjú, sokszor csipkével alaposan kimunkált
blúzok a melegebb évszak
nagy slágerei. A vagányabb
beállítottságúak bátran viselhetnek akár egy szexi
bikiniszerű, akár egy áttetsző anyagból készült felsőt.
Min d a
kifinomultabb
stílust
ké pv i s e lő blúzok,
mind a dögös crop
topok rem e k ü l
passzolnak
magas derekú szoknyákhoz,
illetve bőszárú nadrágokhoz.
A nem várt
vissz até r ő k

közé tartoznak a kis mellények is, melyek ing vagy csinos blúz fölött viselve mutatnak a legjobban. Szintén
közkedveltek a hippi korszakot idéző laza anyagú, itt-ott
csipkével, fodorral díszített,
lenge egészruhák, melyek
egészen a bokánkig leérhetnek. Kitűnő választás a nadrágkosztüm, melynek térdnadrágos változata a forró
napokon is elegáns megjelenést biztosít. Ha igazán trendik szeretnénk lenni, nem nyúlunk mellé egy
kétrészes együttessel. A legjobb,

ha a top és a rövidnadrág
is virágmintás. Idén nyáron
előtérbe kerülnek a különféle bonyolult minták és
a szabálytalan hímzések,
csipkék. A merészebbek
dzsungelmintás darabokban vonhatják magukra a
tekinteteket, a visszafogottabbak pedig fehér alapon
fekete pöttyös ruhákban
tündökölhetnek. A kedvencek közé tartoznak a ráncolt
és húzott ruhák, a ráncolások azonban már nemcsak
a nyaknál vagy a derékrészen jelennek meg, hanem
az egész testen végigfuthatnak.
A púderrózsaszín, a babakék
és a halványsárga mellett
most élénkebb színekben
is pompázhatunk, például
klasszikus kékben vagy narancsban, sőt a neonszínek
is folytatják
hódító körútjukat. Az év
legváratlanabb párosítása viszont
a piros és a
pink/ rózsaszín kombinációja. Ha
ízlésesen
szeretnénk
felöltözni,
érdemes
óvatosan
bánnunk
a megfele lő á rnyal atok
kiválasztásával.
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