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A Sopron, valamint a Testvériség Táncegyüttes (felvéte-A Sopron, valamint a Testvériség Táncegyüttes (felvéte-
lünkön) is szerepel a június 4-ére készülő videóban lünkön) is szerepel a június 4-ére készülő videóban 

Több nap alatt érkezik meg a Lövér körútra az a tizenöt darab, 
egyenként tizenöt tonna súlyú fagerenda, amely a fedett uszoda 
tetőszerkezetét tartja majd. A tervek szerint a jövő héten  
kezdik az elemek beemelését. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Úton az óriás 
fagerendák

Közeledik június első 
vasárnapja, azaz a pe-
dagógusnap, amikor a 
gyerekek a nevelőket 
köszöntik. Két soproni 
tanítót mutatunk be eb-
ből az alkalomból. Bar-
kovics Zsigmondné, Joli 
néni négy évtizedet töl-
tött el az alsósok között, 
Mák Tündét pedig a sop-
roni Suli TV tanítónője-
ként ismerhettük meg. 
Mindketten úgy vélik: 
minden gyerek más, 
meg kell találni az 
utat hozzájuk.

Ezen a nyáron is a Gár-
donyi általános isko-
lában szervezik meg a 
nyári napközit Sopron-
ban. Az ingyenes tábor-
ra nagy az igény: több 
mint 300 gyerek jelent-
kezett, közülük vannak, 
akik csak pár napig, má-
sok több hétig, de so-
kan egész nyáron részt 
vesznek a programo-
kon. A megvalósítás az 
önkormányzat felada-
ta, ebben, az előző évek-
hez hasonlóan most is a 
Soproni Tankerüle-
ti Központ segít.
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A tanítás 
az életük

Nyári 
napközi

Korlátozott módon, de ismét lehet köny-
veket kölcsönözni a városi könyvtárból. 
A kezdeményezés jó lehetőség arra, hogy 
továbbra is olvasnivalóhoz jussanak az 
érdeklődő soproniak, a diákok. 7

Könyvek  
a kapualjban

Keresett a friss zöldség, 
gyümölcs: Itt a szezon-
ja a friss zöldségnek, gyü-
mölcsnek. A mennyiség és 
a választék megfelelő, de az 
kétségtelen, hogy az árak 
idén kicsit magasabbak. En-
nek egyik oka lehet a szá-
razság, valamint az is, hogy 
a koronavírus-járvány miatt 
kevesebb munkás dolgoz-
hatott a földeken. A soproni 
piacon, illetve a zöldségbol-
tokban is megjelent például 
a magyar borsó, eper, cse-
resznye, málna, ribizli, az 
újhagyma és az újburgonya. 
FOTÓ: NÉMETH PÉTER



www.sopronitema.hu 2020. június 3.2 Panoráma

Körbetáncolják  
a Kárpát-medencét
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A Sopron, valamint 
a Testvériség Tánc-
együttesnek köszön-
hetően városunk is 
megjelenik a nemze-
ti összetartozás nap-
ja alkalmából készülő 
videóban, amelyben 
Kárpát-meden-
cei együttesek ad-
ják elő hagyományos 
táncaikat.

Június 4-e, a nemzeti összetarto-
zás napja méltó megünneplésé-
re országos mozgalmat indított 
a szombathelyi ELTE SEK Szökős 
Néptáncegyüttes és a Gencsa-
páti Hagyományőrző Néptánc-
együttes. A kezdeményezésben 
arra kérték az ország tánccso-
portjait, hogy 1–2 perces vide-
ókban örökítsék meg a tájegy-
ségükre jellemző néptáncokat, 
és ezeket osszák meg a közössé-
gi média felületein. Az elkészült 
felvételeket a kezdeményezés fa-
cebook-oldalán gyűjtik csokorba, 
illetve június 4-én 10–12 percesre 
tervezett videómontázst tesznek 
közzé a kisfilmekből.

A felhívás hatására két tánc-
együttes is elkészítette Sopron-
ról szóló kisfilmjét. A Sopron 
Táncegyüttes tagjai a Fajkusz és 
a Figurás Banda zenéjére táncol-
tak a Szentháromság-szobornál, 

a Mária-szobornál, a Hűség-kút-
nál, a Fő téren, illetve a Tűzto-
ronynál, a Várfalnál.

– Sopron múltjára, hagyo-
mányaira, kultúrájára nagy-
ban támaszkodó együttes va-
gyunk, így természetes volt 
számunkra, hogy az alkotásba 
belevegyük ezeket a történelmi 
helyszíneket, köztéri alkotáso-
kat – mondta Sipos Ferenc, az 
együttes vezetője. – Az egykori 
Sopron vármegye területén lévő 
Vitnyéd településről származó 
csárdást is bevettük a produk-
cióba. Ebben megjelenik még a 
híres soproni zenész, Tendl Pál 
cimbalomjátéka is.

A Sopron és környéke nép-
tánchagyományait őrző Testvé-
riség Német Nemzetiségi Nép-
táncegyüttes is csatlakozott a 
kezdeményezéshez. Csoltói 
József, az együttes művészeti 
vezetője hozzátette: szólistáik 
a város fő jelképének számító 
Tűztorony lábánál, a Hűségka-
pu mellett járták el egyik ked-
venc hagyományőrző, keringő 
alapú táncukat, a Zwiefachert, 
azaz a kettőskét. A táncosok 
örültek az alkalomnak, és annak 
is, hogy a közel három hónapos 
szünet után magukra ölthették 
környékünk legjellegzetesebb 
német viseleteit.

1920. június 4-én a versailles-i Nagy Trianon 
kastélyban írták alá azt a Magyarországra 
kényszerített békediktátumot, amelynek kö-
vetkezményeként az ország elvesztette te-
rületének kétharmadát.

Az első világháborút lezáró, 
kierőszakolt „békeszerződés” 
Nyugat-Magyarország egy ré-
szét a szintén vesztes Auszt-
riának ítélte. Sorozatunkban 
dr. Tóth Imre történész, a té-
ma elismert kutatója, a Soproni 
Múzeum igazgatója tárja a té-
nyeket olvasóink elé az előzmé-
nyektől a „lehetett volna más-
képp” kérdés tárgyalásáig.

8.
Az előző fejezetekben közölt 
történésekkel párhuzamosan 
folyt a küzdelem Nyugat-Ma-
gyarországért. Németausztria 
parlamentje és államtanácsa 
1918 októberétől önrendel-
kezési jogot követelt a térség 
lakosságának, majd bejelen-
tette igényét a terület egy ré-
szére. Az osztrák kormány 
mindazonáltal óvatosan járt 
el a kérdésében, nehogy a Ma-
gyarországról érkező, létfon-
tosságú élelmiszer-szállítmá-
nyok elapadjanak, és a viták 
útját állják a majdani oszt-
rák–magyar kereskedelmi tár-
gyalásoknak. Bécs 1919 tava-
száig eszközök híján sem tett 
sokat annak érdekében, hogy 

Nyugat-Magyarország felet-
ti uralmát biztosítsa. Az oszt-
rák külügyminisztérium 1919 
májusában viszont azzal az 
instrukcióval látta el Párizs-
ba induló delegátusait, hogy 
Nyugat-Magyarország meg-
szerzése érdekében a legna-
gyobb határozottsággal lép-
jenek fel, mivel ez az egyetlen 
pont, ahol a más helyeken el-
szenvedett veszteségért kom-
penzációt lehet szerezni. Az 
osztrákokat azonban elsősor-
ban a karintiai helyzet és a 
délszlávokkal fennálló hábo-
rús állapotok foglalkoztatták, 
ebben az ügyben interveniál-
tak a Legfelső Tanácshoz, és 
fogalmaztak 11 jegyzéket.

Az osztrák kormány által 
kijátszott legerősebb lapra 
az Anschluss rémét rajzolták. 
A Németország hosszú távú el-
szigetelésén, területi, katonai 
és gazdasági meggyengítésén 
dolgozó francia külügyi veze-
tés a francia–német határ kér-
désében engedve elfogadtatta 
az Anschluss tilalmát. A dön-
tést követően az a kérdés sza-
bott irányt a további történé-
seknek, mivel lehet a válságban 

vergődő és a németektől eltil-
tott Ausztria életfeltételeit 
javítani, a destabilizációt el-
lensúlyozni. E célra kiválóan 
megfelelt a nyugat-magyar-
országi térség. Ugyanezzel le-
hetett megakadályozni a senki 
által sem támogatott, csehszlo-
vák–délszláv területeket ösz-
szekötő úgynevezett korridor 

tervét is. Hosszas huzavona 
után a békekonferencia, ha kel-
letlenül is, de elvi döntést ho-
zott. 1919. szeptember 10-én 
a Saint-Germain-en-Laye kas-
télyban a Bécs által követelt te-
rületet nyugati felét hivatalo-
san is Ausztriának ítélték.

A béke megkötése után a 
magyar kormány tiltakozott 

Párizsban, és népszavazást kért 
a vitatott területeken. A ma-
gyar békedelegáció ennek elle-
nére nem sietett előhozakodni 
a kérdéssel, mivel az etnikai ala-
pú módosításnak a térségben 
élő viszonylag kevés magyar 
miatt csak csekély alapja volt. 
Az 1920. május 6-án átnyújtott 
végleges békefeltételek a térség 

tekintetében sem tartalmaztak 
változást. 

Az elszakított országrészek 
közül viszont Nyugat-Magyar-
ország volt az egyetlen, amely 
nem állt a szomszédos utód-
államok megszállása alatt. Ez 
a tény manőverezési lehetősé-
get adott a szorult helyzetben 
lévő magyar kormányoknak. 
Észszerű volt, hogy ezek a leg-
kisebb ellenállás irányába, az-
az a gazdaságilag is és katonai-
lag is gyenge Ausztria irányába 
fejtenek ki revíziós aktivitást. 
A kétoldalú tárgyalások ered-
ménytelensége dacára Auszt-
ria lassan belátta, hogy egye-
dül nem képes birtokba venni a 
térséget, a nagyhatalmak pedig 
nem buzgólkodnak hadsereget 
küldeni a térségbe, hogy saját 
döntésüknek érvényt szerezze-
nek. Kompromisszumra volt 
szükség, amelyet meggyorsí-
tott a területátadás ellen 1921 
augusztusában kibontakozó, a 
kormány által paplan alatt tá-
mogatott felkelés. Így került 
sor Trianon első revíziójára 
(azaz nemzetközi jogi alapon, 
tárgyalásos úton történt mó-
dosítására), amelyben Auszt-
ria – népszavazás formális 
közbeiktatásával – lemondott 
(!) a neki ítélt területek egy ré-
széről. Sopron és környéke ma-
gyar maradt.

(Folytatjuk.)
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Száz éve kényszerítették Magyarországra a trianoni diktátumot

A trianoni döntés első revíziója

Gúnyrajz a soproni népszavazás előkészítéséről, az osztrák követelések 
figyelembevételéről

A soproni Testvériség Német Nemzetiségi A soproni Testvériség Német Nemzetiségi 
Néptáncegyüttes is csatlakozott az országos Néptáncegyüttes is csatlakozott az országos 
kezdeményezéshez kezdeményezéshez FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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Nem szabad megfeledkeznünk őseink áldozatvállalásáról

A hősök emlékezete

MUNKATÁRSUNKTÓL

A magyar hősök emléknapját 
1917 óta május utolsó vasárnap-
ján tartják. Ezen alkalomból az 
elmúlt kedden dr. Farkas Cip-
rián polgármester, dr. Isaszegi 

János nyugalmazott tábornok, 
Firtl Mátyás korábbi ország-
gyűlési képviselő, valamint 
Tóth Éva önkormányzati kép-
viselő koszorúzta meg a Deák 
téren lévő 18-as gyalogezred 
emlékművet.

– Fontosnak tartom, hogy 
minden évben megemlékez-
zünk a magyar hősökről, azon 
soproniakról, akik az első vagy 
a második világháborúban ad-
ták vérüket a hazáért – fogalma-
zott dr. Farkas Ciprián. – A mai 

fiatalság szerencsére egy olyan 
korban született, illetve nőtt fel, 
amikor béke volt. A dédapáink, 
nagyapáink viszont – sajnos 
– kénytelenek voltak fegyvert 
fogni. Az ő emléküket megőriz-
ni kötelességünk!

Várhatóan napokon belül dönt az Or-
szággyűlés a március 11-én elrendelt 
veszélyhelyzet megszüntetéséről. 
További hír, hogy a nézők visszatér-
hetnek a szabadtéri rendezvényekre.

• Június elején megszavazhatja az Ország-
gyűlés a koronavírus-járvány miatt elren-
delt veszélyhelyzet és különleges jogren-
di állapot megszüntetését – közölte Orbán 
Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és 
stratégiai államtitkára az elmúlt héten.

•  Az operatív törzs és a kórházparancsnoki 
rendszer fennmarad és irányítja a járvány 
esetleges 2. hullámára való felkészülést. 

• Az egészségbiztosítási és családtámoga-
tási ellátások meghosszabbítása július el-
sejéig tart.

• Az ingyenes közterületi parkolás és a ve-
szélyhelyzet idején meghozott adóked-
vezmények határideje szintén július elseje. 

• A hiteltörlesztési moratórium december 
31-éig lesz érvényben.

• Az érintéssel történő bankkártyás fize-
tés limitjének 15 ezer forintra emelé-
se megmarad.

• A Magyar Közlönyben megjelent kor-
mányhatározat szerint az elmúlt hét csü-
törtökétől a nézők visszatérhetnek a sza-
badtéri rendezvényekre. A nézők csak 

minden negyedik ülőhelyet foglalhatják 
el, közvetlenül egymás mögött nem ül-
hetnek, és köztük legalább 1,5 méter vé-
dőtávolságot kell biztosítani. Szabadtéri 
rendezvénynek minősül az olyan prog-
ram, amely teljes időtartamában minden 
oldalról fallal körülhatárolt, fedett épüle-
ten kívül zajlik, vagy amely során a néző-
ket az időjárás miatt sátorral védik (pél-
dául cirkuszsátor), illetve azok is, amelyek 
a rendezvény céljából épített fallal kö-
rülhatárolt, fedetlen vagy részben fedett 
létesítményben zajlanak (például stadi-
on, uszoda, szabadtéri színpad, szabad-
téri mozi).

• A trianoni döntés 100. évfordulója mi-
att különleges szabályról döntött a kor-
mány. Bár a gyülekezésre vonatkozó tiltás 
a veszélyhelyzettel szűnik meg június 20-
án, engedélyezik, hogy június 3–7. között 
megtartsák a megemlékezéseket – jelen-
tette be Gulyás Gergely, a Miniszterelnök-
séget vezető miniszter az elmúlt csütör-
töki kormányinfón.

• A kormány döntött az iskolaőrség létre-
hozásáról, ez 500 iskolát érint. Korábbi 
rendőrökből áll majd az iskolaőrség. Az 
állam feladata, hogy az iskolában biztosít-
sa a rendet, és megvédje a pedagógusokat 
– tette hozzá Gulyás Gergely. 

Hamarosan megszüntetik a veszélyhelyzetet

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Ne hagyjon értékes fűkaszát, fűnyírót, sövény-
vágót vagy más kerti kisgépet lezáratlanul a 
hétvégi telken! Ha nem akarja cipelni, gon-
doskodjon arról, nehogy ellopják!

A hobbikertek, nyaralók és hét-
végi házak gyakran válnak a 
bűnelkövetők célpontjává azért, 
mert a tulajdonosok ritkán lá-
togatják azokat, kieső helyen 
vannak, vagy nincsenek szom-
szédok. – Az itt tárolt kerti szer-
számokat mindig zárjuk el! 
Természetesen ugyanez vonat-
kozik a saját házunk kertjében 
használatos gépekre is – mond-
ta a Soproni Témának Babellá-
né Lukács Katalin, a Soproni 
Rendőrkapitányság őrnagya, ki-
emelt bűnmegelőzési főelőadó. 
– Ezek a szerszámok jelentősebb 

összegbe kerülnek, és ha kinn 
hagyjuk éjszakára, könnyen el-
tulajdoníthatják azokat. A hob-
bitelkeken lévő sufnik, fa szer-
számtárolók – mivel könnyen 
feltörhetők –, nem jelentenek 
kellő védelmet a behatolás el-
len, ezekre szereljünk biztonsá-
gos rácsot, zárat, illetve ha nincs 
rá lehetőség, inkább vigyük ha-
za a szerszámainkat, gépeinket! 
Amennyiben módunk van rá, 
kerítsük körbe a telket, a kaput 
zárjuk, a kerítést tartsuk karban 
az illetéktelen behatolások elke-
rülése érdekében!

Vigye haza  
vagy zárja be!

RENDŐRSÉGI SOROZAT

Három nap, száz kilométer
100 kilométeres emlékme-
nettel készül a trianoni bé-
kediktátum aláírásának 100. 
évfordulójára a Soproni Hu-
szár Hagyományőrző Egyesü-
let. A Nemzeti Összetartozás 

Emlékmenet 2020 című prog-
ramjuk során három nap alatt 
összesen 100 kilométert lova-
golnak, 14 településen helyez-
nek el koszorút. A tervek szerint 
Sopronban a Fő téren június 

4-én, csütörtökön 16.30-kor 
lesz a koszorúzás, majd a lova-
sok végigjárják a belvárosi ut-
cákat, aztán 18 órakor elhelye-
zik a megemlékezés virágait a 
Barátság parkban is. 

RÖVIDEN

Módosult az ügyfélfogadás
Június elsejétől megváltozott az ügyfélfogadás ideje a 
polgármesteri hivatalban. Hétfőnként 13-tól 17 óráig, 
szerdánként pedig 8-tól 12 óráig fogadják a sopronia-
kat. Továbbra is azt kérik, hogy elsődlegesen telefonon 
és elektronikusan próbálja mindenki intézni az ügyeit – a 
www.sopron.hu oldalon elérhetőek a nyomtatványok. 
A személyes ügyintézésre kizárólag az ügyfélfogadási na-
pokon és csak előre egyeztetett időpontban van lehető-
ség – áll a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben. 

›

Egynapos szabadtéri kiállítás nyílt az elmúlt pénteken Sélley Attila (b2)  
fotográfus Erdélyt bemutató alkotásaiból a Jereván-lakótelep szolgáltató-
házának átriumában. A tárlatot megtekintette Csiszár Szabolcs (j)  
alpolgármester, önkormányzati képviselő, Tóth Éva, a Jereván település-
részi önkormányzat elnöke, és Magas Ádám (j2) önkormányzati képviselő,  
valamint Firtl Mátyás (b), Sopron volt országgyűlési képviselője is.  
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Szabadtéri fotókiállítás

Idén is megkoszorúzták a Deák téren lévő 18-as gyalogezred emlékművet Idén is megkoszorúzták a Deák téren lévő 18-as gyalogezred emlékművet FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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Világháborús bombát találtak Sopronban az elmúlt csü-
törtökön. Gajdos Milán hadnagy, a Magyar Honvédség 
tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje elmondta, a 
robbanószerkezet egy FAB 50 típusú szovjet gyártmányú, 
második világháborús légibomba volt, amely földmun-
kák során került elő. Az 50 kilogrammos robbanóeszközt 
az orrgyújtószerkezetének hatástalanítása után a Magyar 
Honvédség tűzszerész ezredének központi gyűjtőhelyére 
szállították. A tűzszerészi munkálatok idejére a Homok-
bánya utcát teljesen lezárták, 9 lakóházat és 2 telephe-
lyet ürítettek ki. A művelet során senki sem sérült meg.

Elszállították  
az 50 kilós bombát

Szép és nemes a pedagógusok feladata, amelynek csak egy kis része a tudás átadása

Akiknek szíve-lelke a tanítás
KÖVES ANDREA

Közeledik június első vasárnapja, azaz a peda-
gógusnap, amikor a gyerekek a nevelőket kö-
szöntik. Két soproni tanítót mutatunk be ebből 
az alkalomból, ami összeköti őket: mindegyi-
kük a legszebb hivatásnak tartja a tanítást.

Négy évtized az 
alsósok között
Sok kedves régi emlék jut eszem-
be, amikor Barkovics Zsigmond-
né, Joli néni, egykori tanító né-
nim ajtaján kopogok. Azzal a 
végtelen kedvességgel köszönt, 
ahogy azt egykor tette, amikor 
kis elsősként átléptem a Gárdo-
nyi, azaz az egykori Ferenczy 
küszöbét. 

Hiszek abban, hogy az elsős 
tanítók szerepe nagyon megha-
tározó a gyerekek számára. Ha 
az ő „szemüvegükön” keresztül 

okosnak, szerethetőnek látja 
magát a kisiskolás, sokkal köny-
nyebben veszi az akadályokat, 
sokkal több sikerélmény éri. Jo-
li néni először az óvóképző fő-
iskolán diplomázott, ám mivel 
mindig is vágyott arra, hogy al-
sósokat taníthasson, ezért ké-
rőbb elvégezte a győri tanító-
képző főiskolát is.

– Csodanap volt a diploma-
osztóm, hiszen az ikreim éppen 
aznap látták meg a napvilágot 
– mesélte mosolyogva. – Négy 
gyermeket neveltem, van öt 

unokám és két csodaszép déd-
unokám – mutatott az asztalon 
sorakozó fotókra. – Ugyanak-
kor emellett volt sok-sok gye-
rek, akikről nagy szerencsémre 
tanítóként gondoskodhattam. 
Nagyon lehet szeretni ezt a pá-
lyát, ezt valószínűleg odahaza 
is látta a családom, így bár én 
egyik lányomat sem biztattam, 
mégis mindkettő a tanári pályát 
választotta. Mindig örömet je-
lentett, amikor tanítani indul-
tam a gyerekekhez, és feltöltőd-
ve léptem ki délután az iskola 
kapuján. Nincs annál nagyobb 
boldogság számomra, amikor 
az utcán sétálok, és egyszer csak 
odafut hozzám valaki, és moso-
lyogva üdvözöl: „Csókolom Joli 
néni!”. Hálás vagyok a sorsnak, 
hogy erre a pályára terelt.

Vajon mi lehet a kulcs a gyere-
kekhez? Joli néni szerint a válasz 
a lehető legegyszerűbb: tiszta 
szívből kell sze-
retni őket. Mind-
egyikük más-más 
egyéniség, és ezt 
tiszteletben kell 
tartani. A pályá-
járól a legkedve-
sebb emlékként 
azok a felhőtlen pillanatok ma-
radtak meg számára, amikor az 
udvaron körjátékozott, fogócs-
kázott, bújócskázott önfeledten 
a gyerekekkel. 

Húsz éve nyugdíjas, azóta az 
unokázás, a dédunokázás, a ki-
rándulások és az utazás tölti ki 
az idejét, bejárta Európa számos 
országát a fiával együtt. Tavaly 
ősszel boldogan szállt repülőre, 
hogy elutazhasson Helsinkiben 
élő unokájához, a család a nyolc-
vanadik születésnapjára lepte 
meg az utazással. A járvány sem 
vette el a kedvét a sétától, ám 
most nem a Lövérekben kirán-
dul, hanem lakóhelyéhez közel 

fekvő Virágvölgyben barangol 
lányaival együtt, akik féltőn vi-
gyáznak édesanyjukra.

A Suli TV Tündi nénije
Azt, hogy valaha egy óriás mac-
kó lesz a partnere a tanításban, 
soha sem gondolta volna Mák 
Tünde, a Gárdonyi Géza Álta-
lános Iskola 3. osztályos taní-
tója. Ám, amikor Tündi néni 
megkapta a felkérést, hogy a 
Suli TV-ben segítse a legkiseb-
beket a tanulásban, első szóra 
igent mondott.

– Teljesen új terep számom-
ra a stúdiók világa, ám úgy érez-
tem, ha a hirtelen jött online 
oktatás világában ezzel tudok 
segíteni a gyerekeknek, akkor 
miért ne tenném meg – mesél-
te derűsen Tünde néni. – Azon-
nal jöttek az ötletek, miként le-
het élménydús az oktatás az 
első, második osztályos diákok 

számára, igazi ki-
hívásként éltem 
meg, a Sopron 
TV munkatársai 
pedig minden-
ben támogattak. 
Inspirált, hogy a 
gyerekek és a szü-

leik is biztattak, sok-sok pozitív 
visszajelzést kaptam. 

A tanítói pályát élete egyik 
meghatározó pedagógusa hatá-
sára választotta. Negyedik osztá-
lyosként egy fiatal, pályakezdő, 
lendületes tanító néni vette át 
az osztályukat, aki teljesen elbű-
völte: onnantól kezdve céltuda-
tosan a tanításra készült. Vajon 
mi a varázsa a tanítói pályának? 

– Hihetetlen érzés látni a gye-
rekek szemeit, ahogy rám néz-
nek visszacsatolásként, az lehet 
pozitív vagy akár negatív is, hi-
szen nem lehet mindenkinek 
jó napja. Nagyon szép feladat 
a tudás átadása is, látni, ahogy 

napról napra okosodnak a gye-
rekek: mindezt élményszerű-
en, nem pedig rutinból teszem. 
Mindig úgy tartottam, hogy ne a 
nevemre emlékezzenek az évek 
múlásával a tanítványaim, ha-
nem arra, hogy jól érezték ma-
gukat velem az órákon, meg-
szeressék az iskolát, nyitottak 
legyenek a tanulásra. Hiszek ab-
ban, hogy mindegyik gyerekhez 
más és más út 
vezet, így e sze-
rint is tanítok: 
ugyanazt a dol-
got több oldalról 
is megközelítem.

A pedagógus-
nak sok egyko-
ri tanítványával napi szintű a 
kapcsolata, a legelső osztálya 
már jó pár éve érettségizett, 
mégis figyelemmel kíséri a sor-
sukat. Mint mondta: nagyon 
szép pálya a tanítói, de nem 

minden fiatalnak javasolná: 
– A legfontosabb szerintem a 
kitartás, mert a munkánk során 
számos nehézség adódik sok 
fajta szempontból, másrészt a 
tanítói pályához nélkülözhe-
tetlen az elhivatottság. Az én 
szerencsém, bármilyen furcsa 
az, hogy az első éveimet pálya-
kezdőként egy olyan kisebbségi 
iskolában töltöttem az ország 

másik felén, aho-
va csupa nagyon 
nehéz sorsú gye-
rek járt. Az iskola 
vette meg a tan-
szereket, etette 
őket, és mégis 
helyt álltak. Töb-

ben később le is érettségiztek. 
Ez az az élethelyzet, amikor el-
dől: valaki a nehézségek ellené-
re mégis marad-e a pályán. En-
gem csak megerősített abban: 
nekem ez az utam…

Barkovics Zsigmondné, Joli néniBarkovics Zsigmondné, Joli néni

Mák Tünde Mák Tünde FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS

„Tiszta szívből 
kell szeretni a 
gyerekeket!”

BARKOVICS 
ZSIGMONDNÉ

„Hiszek abban, 
hogy mindegyik 
gyerekhez más és 
más út vezet.”

MÁK TÜNDE

Piroska Sopronból indult
KÖVES ANDREA

Akár a munkáról, akár a családról van szó: a 
soproni és fertődi kötődésű Bakos Piroska 

szeret mindent száz százalé-
kon csinálni. A médiaszak-

ember április 15-től tölti 
be a MOL magyarorszá-
gi kommunikációs veze-
tői posztját.

Bakos Piroskára bizonyára so-
kan emlékeznek, mint a Ma-
gyar Televízió híradós mű-

sorvezetőjére és külpolitikai 
szerkesztőjére, de ő látta 

el a magyar EU-s elnök-
ség szóvivői feladatait 

2011-ben, munkájáért 
Magyar Köztársasági 

Arany Érdemkereszt-
tel tüntették ki. Az 

elmúlt években a 
német közszol-

gálati csatorna 
magyarországi 
tudósítója volt, 

közben család-
anyaként is kitel-

jesedhetett 6 éves Marci fia 
mellett. Örömmel beszél-
gettem vele, hiszen a sop-
roni regionális stúdióban 
évekig dolgoztunk együtt.

– Aki ismer téged, az tud-
ja: szereted a kihívásokat. Ez 
a mostani munka is nagy fa-
latnak tűnik….

– Év elején kerestek meg ez-
zel a lehetőséggel. Mivel min-
dig izgatott a társasági kommu-
nikáció világa, ráadásul óriási 
kihívás, hogy egy 30 országban 
jelen lévő vállalatcsoport hazai 
külső–belső kommunikációjá-
ért, illetve a rendezvények le-
bonyolításáért felelhetek, el-
fogadtam a felkérést. Mindezt 
persze megelőzte egy családi 
mérlegelés.

– Azt lehet mondani akkor, 
hogy ez a pályád csúcsa?

– Nem így fogalmaznék. Most 
az eddigiekhez képest új útra 
térek, ami nagyon izgalmas le-
hetőség. Még nagyon az elején 
járok, hiszen pár hete kezd-
tem a munkát. Mivel a MOL 
elképesztően nagy szervezet, 
nem kis időbe telik, mire min-
den szegmensét átlátom. Rá-
adásul mire eljutottam oda, 
hogy elkezdtem a munkát, be-
köszöntött a home office idő-
szaka. A saját kollégáimat is 
online ismertem meg, nagyon 
várom már a személyes talál-
kozásokat. Ráadásul egy válság-
helyzet közepébe csöppentem 
újoncként, hisz a MOL-t olaj- és 

gázipari vállalatként a járvány 
gazdasági következményei is 
komolyan érintik. 

– Már a beszélgetés eddi-
gi részéből is kiderült: cél-
tudatos vagy, nagyon tudsz 
koncentrálni a feladataidra, 
ugyanakkor azt talán keveseb-
ben tudják rólad, hogy remek 
énekhanggal rendelkezel.

– Tény és való, hogy a munká-
ban abszolút fegyelmezett va-
gyok, ugyanakkor pontosan tu-
dom: időről időre szükség van a 
lazításra. Erre nekem elég egy jó 
társaság, jó zene, egy-egy karao-
ke buli. Így billen helyre a belső 
egyensúlyom. 

– Ha egy szóban kellene té-
ged jellemeznem, akkor az a 
„stílusos” jelző lenne. Ösztö-
nös vagy tanult mindez nálad?

– Szerintem elsősorban ösztö-
nös. Mivel anyukám női szabó, 
gyermekkoromtól körbevettek a 
szép szövetek, gombok, a divat-
újságok. Anyukám mindig cso-
daszép, egyedi ruhákat varrt ne-
kem. Később a munkám során 
sok tehetséges hazai divatter-
vezőt megismertem, egyre in-
kább ráéreztem: mi az, ami jól 
áll, amit örömmel viselek. Soha 
sem akartam hasonlítani senki-
re. Bár ez az élet minden terü-
letére igaz…

RÖVIDEN

Nyitva a Tómalom strand
Korlátozott feltételekkel, de látogatható a Tómalom strand, 
amely a hét minden napján reggel hat óra és este fél ki-
lenc között tart nyitva. Az országos tiszti főorvos ajánlása 
alapján a fürdőhelyen egyszerre 182-en tartózkodhatnak. 
A napi maximum létszám 728 fő. Ennek betartására kie-
melten ügyelnek, ezúton is arra kérik a látogatókat, hogy 
legyenek tekintettel a koronavírus-járvány miatt beveze-
tett korlátozásokra. A létesítményekben folyamatos a ta-
karítás, valamint a fertőtlenítés is. Az öltöző használatára 
külön szabályokat hozott a működtető Soproni Vízmű Zrt.

Látogatható a Károly-kilátó
Az elmúlt hét péntekétől ismét nyitva tart a Károly-kilá-
tó. A Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. arra kéri a látogató-
kat, hogy tartsák be az előírásokat a saját és a munkatár-
saik egészségének védelme érdekében.

›

Bakos PiroskaBakos Piroska
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Nem is értem, milyen diktátor az, aki 
csak úgy magától lemond rendkívüli 
hatalmáról, hogy a parlament visszakapja a demok-
ráciákban megillető helyét. Történelmi tapasztala-
tok azt bizonyítják, hogy a diktátorok a végsőkig ki-
tartanak, történjék is bármi. Eltávolítani őket csak 
erőszakos megoldásokkal lehet. Erre mi történik 
Magyarországon? A múlt héten a kormány benyúj-
totta a rendkívüli jogrend megszüntetéséről szóló ja-
vaslatot, amely március közepe óta volt érvényben. 

Akkor és azóta is szinte 
naponta hallani és ol-
vasni lehet róla, hogy 
Orbán Viktor diktatú-
rát épít, megszünteti a 
parlamenti demokráci-
át, örökre bebetonoz-
za magát a hatalom-
ba. Hiába jelentette ki 
a kormányfő, hogy ab-
ban az esetben, ha el-
múlik a veszélyhelyzet, 
megszűnik a rendkívül 
jogrend, az ellenzék 

újabb és újabb nemtelen, sokszor valóban gyalá-
zatos támadásokat indított, s nem csupán itthon, 
külföldön is. Az egyik csúcs számomra az a CNN 
műsor volt, amelyben a műsorvezető azt taglalta 
vendégének, Szijjártó Péternek, hogy Magyarorszá-
gon nem ülésezik a Parlament. Ezzel akarván bi-
zonyítani, hogy az országban diktatúra van. Ez egy 
olyan (szándékosan?) hamis állítás volt, amely alkal-
mas lehetett, pontosabban csak lehetett volna az 
ország besározására, ha a külügyminiszter tények-
kel nem adja cáfolatát. 
A másik talán még ennél is szomorúbb. Úgy gon-
dolom, senki sem süllyedhet alább annál a pont-
nál, ahol azon sajnálkozik, hogy csak kevesen hal-
tak meg a koronavírusban, mert jól védekezett az 
ország. Pontosan ezt tette a DK egyik politikusa. Ez 
önmagában is szégyenletes, de az még inkább, hogy 
az ellenzék nem tiltakozott, nem ítélte el, mintha 
egyetértene vele, annak ellenére, hogy voltak kivé-
telek. Ő később szerencsétlen nyelvbotlásként ér-
tékelte elszólását. 
Miközben az ellenzéki pártok tehát azzal voltak elfog-
lalva, hogy hamis híreket kreáljanak, hogy megpró-
báljanak fogást találni a kormányon, addig – éppen a 
rendkívüli jogrendnek köszönhetően – gyors és ha-
tékony, eredményes intézkedések születtek. A szá-
mok ezt bizonyítják. Persze értem én, ez fáj nekik, 
hiszen, ha nem sikerült volna a járványt lecsende-
síteni, akkor most nyeregben éreznék magukat, de 
szerencsére nem így történt. Járvány már nincs, de 
a veszély még itt ólálkodik. Így hát természetes, hogy 
okafogyottá vált a rendkívüli jogrend, ezért a kormány 
– ahogy ezt Orbán Viktor megígérte – benyújtotta a 
rendkívüli jogrend megszüntetéséről szóló javasla-
tot. Ezzel mocsárba süllyedt Orbán Viktor diktátorrá 
való kikiáltása. Meggyőződésem, hogy ők is tudták, 
alaptalanul vádaskodnak, csak hát már hosszú évek 
óta visszapattan minden próbálkozásuk. Természe-
tesen a miniszterelnök sem hibátlan, a mindenkori 
ellenzék éltető ereje viszont a kritika. Ez a demokrá-
cia egyik alappillére. Nincs is ezzel semmi baj, csak 
valós, tényeken alapuló okokat kellene találni a bí-
rálatra, mert úgy gondolom, a tisztesség fontosabb, 
mint bármiféle aljas eszközökkel megszerzett (vélt 
vagy valós) politikai haszon.

„Természetesen a 
miniszterelnök sem 
hibátlan, a minden-
kori ellenzék éltető 
ereje viszont a kritika. 
Ez a demokrácia egyik 
alappillére. Nincs is 
ezzel semmi baj, csak 
valós, tényeken ala-
puló okokat kellene 
találni a bírálatra.”

Horváth Ferenc jegyzete

Mi a fontosabb?
Látványos munkák várhatóak az épülő uszodánál

Óriás fagerendák

Idén is lesz nyári napközi

MUNKATÁRSUNKTÓL

Több nap alatt érkezik meg a Lövér körútra az 
a tizenöt darab, egyenként tizenöt tonna súlyú 
fagerenda, amely a fedett uszoda tetőszerke-
zetét tartja majd. A tervek szerint a jövő héten 
kezdik az elemek beemelését.

Az elmúlt napokban rendőri 
felvezetéssel túlméretes teher-
autók közlekedtek városunk ut-
cáin. A szerelvények a kópházi 
határátkelőtől indultak, majd 
Harkán áthaladva Sopronban 
a Harkai út, Egeredi út, Lö-
vér körút útvonalon érték el 
az uszodát. Az esti órákban 

szakaszosan le zárták az uta-
kat, ugyanis egyes helyeken jel-
zőtáblát is el kellett távolítani, 
hogy elférjen a rakomány. Az 
utolsó szállítmány várhatóan 
a héten megérkezik.

A kivitelezést végző FÉSZ 
Zrt.-nél megtudtuk, a kamio-
nok az Ausztriában gyártott 

fagerendákat hozzák el Sop-
ronba, összesen tizenötöt. 
Egy ilyen szerkezet 42 méter 
hosszú, 3 méter magas és 15 
tonnát nyom. 

Az épülő uszodában ezek a 
ragasztottfa-szerkezetű elemek 
hidalják át a medencét és a le-
látókat. Ezeket a tíz méter ma-
gas vasbeton tartóoszlopokra 
emelik, így tartják majd a léte-
sítmény tetőszerkezetét. A ter-
vek szerint a jövő héten kezdő-
dik el a beemelésük, naponta 
egyet tesznek a helyére. A mű-
velet minden bizonnyal látvá-
nyos lesz. A munkához egyéb-
ként egy ötszáz tonnás daru is 

a városunkba érkezik. Ezt meg-
előzően azonban még a talajon 
végzik el az előkészületeket. 

A Soproni Témában rend-
szeresen nyomon követjük az 
uszoda megépítését. Legutóbb 
arról számoltunk be, hogy már 
a lelátókat is beemelték. A közel 
tizenegy milliárd forintból ké-
szülő új városi uszodában egy 
25×25 méteres és egy 25×50 
méteres medence is helyet kap. 
Lényeges, hogy a medencéket 
egy épületben, közös tető alatt 
alakítják ki, így a versenyeken 
a bemelegítő medencéből egy-
szerűen át lehet sétálni a nagy 
medencébe. 

HUSZÁR JUDIT 

Ezen a nyáron is a Gárdonyi általános iskolá-
ban szervezik meg a nyári napközit Sopron-
ban. Az ingyenes táborra nagy az igény: több 
mint 300 gyerek jelentkezett, közülük van-
nak, akik csak pár napig, mások több hé-
tig, de sokan egész nyáron részt vesznek a 
programokon.

Sopronban már hagyomány, 
hogy nyári napközis tábort 
szerveznek azoknak a gyere-
keknek, akik a városban lak-
nak. A megvalósítás az önkor-
mányzat feladata, ebben az 
előző évekhez hasonlóan most 
is a Soproni Tankerületi Köz-
pont segíti.

– Fontosnak tartjuk, hogy az 
önkormányzat minden évben 

olyan mértékű forrást biztosít, 
amellyel megteremti mind a 
személyi, mind az anyagi felté-
teleit a gyermekek színvonalas, 
élmény- és eseménydús nap-
közis táboroztatásának – tájé-
koztatta lapunkat Marek János 
tankerületi igazgató. – Idén – a 
tavalyihoz hasonlóan – a sopro-
ni Gárdonyi Géza Általános Isko-
lában szervezzük a napközit. Az 

előző években minden igénylő 
diáknak biztosítottuk a lehető-
séget, és ezt az önkormányzat-
tal együttműködve idén is meg-
tesszük. Az a cél, hogy minden 
diáknak igazi vakációja legyen, 
ezért a tábor és a programokon 
való részvétel, az utazás, a belé-
pőjegyek a gyermekek számá-
ra ingyenesek, a soproni önkor-
mányzat teljes mértékben téríti 
ezeket a költségeket.

Idén a járványügyi helyzet 
miatt nehezebb dolguk van 
a szervezőknek, az aktuális 
egészségügyi előírásokat min-
den esetben betartják. A másfél 
méteres védőtávolság például 
befolyásolja a csoportok létszá-
mát, illetve azt is figyelmbe kell 
venniük, hogy a kézműves fog-
lalkozásokat például mekkora 

teremben tudják megtartani. 
A helyiségeket naponta több-
ször fertőtlenítik majd. 

A tervek szerint a nyári tá-
bor június 29-től augusztus 21-
ig tart, az ettől eltérő időpon-
tokban minden iskola biztosít 
felügyeletet a saját tanulóinak. 
Az iskolákba már korábban ki-
küldték a jelentkezési lapokat, 
azokat már vissza is juttatták a 
szülők, azonban a később érke-
ző jelentkezőket is igyekeznek 
fogadni. Több mint 300 diák 
vesz részt idén a programokon, 
a többség több hetet tölt a nyári 
napköziben. 

Sopronban az ingyenes prog-
ram mellett számtalan vállalko-
zás, sportegyesület, intézmény 
szervez nyári táborokat a legkü-
lönbözőbb tematikákkal.

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni 
emberek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat széle-
síteni kívánjuk újabb és újabb olvasóink megismerteté-
sével. Ezért olyan embereket keresünk, akik valamiért 
kiérdemelték a körülöttük élők szeretetét, tiszteletét. Le-
het ő egy nagymama, másokon segítő ezermester vagy 
segítő tanácsadó, egy közösség szervezője vagy aktív 
tagja. Szóval bárki, akire felnéznek olvasóink! Ha ismer-
nek ilyen embert a környezetükben, írják meg nekünk, 
hogy ki ő, hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának 
róla örömmel a  Soproni Témában!

Hősöket keresünk!

szerkesztoseg@sopronitema.hu

A fagerendákat Ausztriában gyártották, egy ilyen szerkezet 42 méter hosszú, 3 méter magas és 15 tonnás A fagerendákat Ausztriában gyártották, egy ilyen szerkezet 42 méter hosszú, 3 méter magas és 15 tonnás 
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Szünidő: mehet a gyermeke táborba?
SZABADVÁRI IMRE: 
Korábban a gyermekeim 
egy-egy hetet voltak tá-
borban. Azt gondolom, 
hogy megfelelő odafigye-
léssel és az előírások betar-
tásával nyugodtan mehet-
nek most is. A kisdiákoknak 
is nagyon kell a közösség, a 
találkozás a barátokkal. Az 
elmúlt hetek bezártsága, az 
iskola hiánya őket is megvi-
selte. Ha most kellene dön-
tenünk, akkor olyan tábort 
választanának, ahol a prog-
ramok többségét a szabad-
ban tartják.

TÓTH PÉTER: 
Szuper ötletnek tartom, 
hogy a hónap közepétől tá-
borokat is lehet szervezni. 
A gyerekeknek, szülőknek 
is nagy szükségük van arra, 
hogy visszatérjen az éle-
tük a normális kerékvágás-
ba. A táborok kiválasztásá-
nál óvatos vagyok, inkább a 
helyi, otthonról elérhetőe-
ket választom: legyen ben-
ne kézműveskedés, mese, 
önfeledt játék. A fő cél az, 
hogy feltöltődjenek, és kis 
időre felejtsék el a min-
dennapokat.

SEBESTYÉN-RAFFEL 
KLÁRA: 
Két kisiskolás gyermekem 
van, az utóbbi években 
mindig mentek táborba, és 
örülünk, hogy erre idén is 
lesz lehetőségük. Mindket-
ten sportolnak, jó alkalom 
egy nyári egyesületi tábor a 
csapatépítésre, illetve min-
dig keresünk olyan táboro-
zási lehetőséget, ahol meg-
ismerhetnek valami őket 
érdeklő új dolgot. Kisfiamat 
a természetközeli, míg kis-
lányomat az alkotó jellegű 
programok érdeklik inkább.

TÖLTL MÓNIKA:
Ha van rá mód és lehető-
ség, biztosan elküldöm tá-
borba a gyerekeket. Ez a ka-
rantén elég ingerszegény 
környezet volt számuk-
ra, illetve mivel mindketten 
dolgozunk, egy kis felügye-
let sem árt nekik. Általában 
úgy választom meg a tá-
bort, hogy többféle prog-
ram legyen benne. Nálunk 
a kisebbik fiú még soha nem 
volt táborban, épp itt az ide-
je, hogy kiszakadjon a kom-
fortzónájából, új barátokat 
is szerezzen.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›
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Talajszennyezettség-kutatás
KÖVES ANDREA

A Soproni Egyetem adjunktusa, dr. Horváth 
Adrienn magas rangú elismerésben részesült: 
az MTA Környezetvédelmi Tudományos If-
júsági Pályadíjasa lett. A kutató publikációjá-
nak középpontjában a városi talajok szennye-
zettsége állt.

Az MTA 2010-ben hozta létre a 
pályadíjat, amelyet minden év-
ben három 35 év alatti kutató 
nyerhet el hazánkban. Az egyik 

idei díjazott, dr. Horváth Adri-
enn, az Erdőmérnöki Kar Kör-
nyezet- és Földtudományi In-
tézetének egyetemi adjunktusa 

már tíz éve vizsgálja a városi 
talajok szennyezettségét. Mint 
mondta: nagyon sokrétű és hi-
ánypótló ez a kutatás, amely fo-
lyamatosan újabb és újabb ered-
ményekkel szolgál.

– Több nagyvárosban, köztük 
Sopronban vizsgáljuk, hogy a 
különböző módon használt te-
rületeken milyenek a talaj fizi-
kai és kémiai tulajdonságai, 
milyen fokú a nehézfém-szeny-
nyezettség, illetve az milyen 
hatást gyakorolhat az állat- és 

növényvilágra, valamint az em-
beri szervezetre – mesélte a fi-
atal kutató. – Sopronban 104 
különböző ponton folytatunk 
mintavételt, ez elég jól lefedi 
a várost, így van benne erdős 
rész, közlekedési zóna, illetve 
lakóövezet is. Köztudott, hogy 
a 90-es években bevonták az ól-
mozott benzint, ám mivel a vá-
rosi talaj lúgos kémhatású, ez 
azt eredményezi, hogy a szeny-
nyeződés ott marad. A vizsgála-
taink is bebizonyították, hogy 
bizony a forgalmasabb belvá-
rosi részeken a talajban mind a 
mai napig magasabb az ólom-
tartalom. Az is kiderült, hogy 
az autók korróziójának a hatá-
sára például sok réz, cink juthat 
a talajfelszínre. Ki tudtuk mu-
tatni a talajszennyeződésből, 
hogy melyik szőlőben perme-
teznek mind a mai napig réz-
gáliccal, hiszen ott átlag feletti 
volt a talajban kimutatható réz 
mennyisége. 

A szakember szerint a meg-
előzés szempontjából kiemelke-
dő jelentőségű, hogy a gyerekek 
megfelelő környezeti nevelést 
kapjanak, megtanulják, hogy 
tudatosan óvják a természetet. 
Nagyon jót tenne a városi tala-
joknak, ha csökkenne a gépjár-
művek használata, a lakossági 
fűtésből eredő füstölés, illetve a 
nagyobb cégeknél is fontos len-
ne, hogy mindent megtegyenek 
a környezetvédelemért.

A Várisi sétaút
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A Soproni Parkerdőt bemutató sorozatunk 
második részében a Várisi sétaútra látogatunk, 
majd az országban elsőként átadott erdei tor-
napályára fordulunk rá. 

A Várisi sétaút tanösvényt a Ta-
nulmányi Erdőgazdaság Zrt. a 
soproni önkormányzat támo-
gatásával alakította ki 2011 jú-
niusában. 2012-ben további je-
lentős fejlesztéssel készült el az 
Ojtozi sétány közvilágítása.

A tanösvény a Lövér Szálló 
elől indul, és mintegy 3300 mé-
ter hosszan, végig kiépített úton 
az Ojtozi sétányba csatlakoz-
va ér vissza a kiindulási pont-
ba. Csak gyalogosan járható be, 
azon gépjárművel közlekedni, 
valamint lovagolni és kerékpá-
rozni tilos. A kialakítása igazán 
családbarát: padok és asztalok 
várják az idősebbeket, pelenká-
zók, játszótér fogadja a kisgyer-
mekes látogatókat. 

A kalandra vágyók éjszakai ki-
világításban is gyönyörködhet-
nek a táj és az ojtozi csata emlék-
művének szépségeiben.

A sportolni vágyók igény-
be vehetik a nagyrészt a Várisi 
sétaúttal közös nyomvonalon 
haladó erdei tornapályát. Az 
országban elsőként 1971-ben 
kialakított tornapálya hosz-
sza 2 kilométer és 20 állomás-
ból áll. Ezek helyét táblák jelzik, 

amelyeken tájékozódhatnak az 
elvégzendő feladatokról.

A pályát bárki, bármikor té-
rítésmentesen használhatja, az 
Ojtozi sétány Fagus hotel felő-
li részétől indul, végighalad a 
sétányon, amely egész évben 
éjszakai világítással is ellátott. 
Ezen a szakaszon fitneszeszkö-
zöket helyeztek el, amelyeket a 
világításnak köszönhetően akár 
késő este is használhatnak. Ezt 
követően egy rövidebb, mere-
dek szakasz után a Dalos-hegyi 
sípálya irányába fordul, majd 
visszavezet a Lövér hotel mel-
letti buszfordulóig, ahol a pálya 
véget ér. Az Ojtozi sétány utáni 
szakaszokon fából készült erő-
egyensúly és ügyességi eszkö-
zök váltakoznak. 

A Várisi sétaúton informá-
ciós táblák mutatják be a Sop-
ronban és környékén található 
látványosságokat, természeti ér-
tékeket, a parkerdőt és az itt fo-
lyó erdőgazdálkodást. A jelölése 
stilizált Tűztorony. 

Forrás: A Tanulmányi Erdő-
gazdaság Zrt. gondozásában 
megjelent Várisi sétaút tanös-
vény című kiadványa.

Zöld Sopron

ZÖLD HÍREK

Vége az egyszer használatos 
műanyagoknak

Az egyszer használatos műanyagokat 2021. július 1-től tilt-
ják be Magyarországon – közölte Gulyás Gergely. A Mi-
niszterelnökséget vezető miniszter az elmúlt héten ki-
fejtette: a kormány az egyszer használatos műanyagok 
kapcsán továbbra is a betiltás mellett áll, de ez nem ve-
szélyeztethet munkahelyeket.
Mint arról lapunk előző számában már írtunk (Használ-
junk kevesebb műanyagot!, Soproni Téma, 2020. május 
27.), a tervek szerint megtiltják az olyan eldobható mű-
anyagok használatát, amelyek alternatív termékekkel he-
lyettesíthetőek. Ilyenek az egyszer használatos tányérok, 
evőeszközök (villák, kések, kanalak és pálcikák), szívószá-
lak, fültisztítók, léggömbök pálcikái, és az úgynevezett 
oxidatív úton lebomló műanyagok, ételtartók és expan-
dált polisztirolból készült poharak.

›

A kutyás terápia mindenkire nagyon jó hatást gyakorol

Négylábú segítőink
KÖVES ANDREA

A sopro-
ni óvodák, 
fejlesztő 
intézmé-

nyek, idősotthonok 
rendszeres vendégei 
a terápiás kutyák. Ha-
talmas élményt nyújt 
egy-egy foglalkozás 
a sokoldalúan képzett 
állatokkal.

– Az utóbbi időben sokan ér-
deklődtek a terápiás képzés és 
a vizsgafelkészítés után. Ez jó 
hír, hiszen szükségünk is len-
ne új párosokra, mert folyama-
tosan nő az igény a foglalkozá-
saink iránt, a meglévő terápiás 
kutyaállományunk pedig sajnos 
közelít a nyugdíjas korhoz – me-
sélte Hanzséros Mária habilitá-
ciós kutyakiképző.

A terápiás állatok rendsze-
resen járnak óvodákba, ahol 
egyszerre 6–8 gyermek vesz 
részt a foglalkozásokon, emel-
lett speciális területeken is te-
vékenykednek: fogyatékkal élő 
gyermekeket gondozó intéz-
ményekbe is ellátogatnak, jár-
tak már pszichiátriai betegek-
nél, és örömmel látott vendégei 
az idősotthonoknak. 

– A kutyás terápia kivétel nél-
kül mindenkire nagyon jó hatást 
gyakorol – mondta a szakember. 
– A mozgás- és idegrendszer fej-
lesztésétől kezdve az érzelmi in-
telligencia vagy éppen a beszéd 
fejlesztéséig számos területen 
tud egy jól képzett kutya segíte-
ni. Van olyan autista csoportom, 

ahol 5 érintett gyermekkel dol-
gozunk együtt. A pedagógusok-
tól tudom, hogy azokkal a gye-
rekekkel addig nem lehetett 
egy légtérben foglalkozni, mert 
nem voltak jó hatással egymás-
ra. Ugyanakkor, amikor megér-
keztünk Zora nevű terápiás ku-
tyámmal, szépen ültek egymás 
mellett, és örömmel dolgoztak 
együtt. A nehezen megnyíló, 
visszahúzódó, szorongó gyer-
mekeket is remekül oldják a ku-
tyás foglalkozások.

Adódik a kérdés, vajon melyik 
állat alkalmas a terápiás munká-
ra? Mint a habilitációs kutyaki-
képző kiemeli: a méret és a fajta 

nem meghatározó. A legfonto-
sabb dolog, hogy motiválható 
és kontrollálható legyen a kutya, 
és az is lényeges, hogy a gazda 
jól ismerje a négylábú társát, 
hatékonyan tudjon vele együtt 
dolgozni. A legideálisabb, ha a 
kutyát kölyökkorában szakem-
ber segítségével választják ki, 
ám felnőtt fejjel is el lehet kez-
deni a képzést, amely szigorú 

szabályok szerint folyik, és egy 
kétlépcsős vizsga teljesítéséhez 
kötött. Ha valaki kutyájával sze-
retne terápiás feladatokat el-
látni, annak fel kell készülnie a 
sok-sok képzéssel töltött órára, 
ám a segítő állatok gazdái sze-
rint semmihez sem hasonlít-
ható az az élmény, amelyet ké-
sőbb együtt élhetnek át a közös 
munka során. 

Hanzséros Mária kutyájával, Zorával már évek óta végez terápiás munkát  Hanzséros Mária kutyájával, Zorával már évek óta végez terápiás munkát  
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

NYÍLT NAP: Június 20-án, szombaton délután kutyaterápi-
ás nyílt nap lesz a Soproni Kutyasuliban (Sopron, Kistóma-
lom utca 1.). 14 és 16 óra között a gyerekeket játszóházba és 
bemutató foglalkozásokra várják, 16 órától pedig egy elő-
adásra azokat a gazdikat, akiket a terápiás munka érdekel. 

Idén szeptemberben nem rendezik meg városunkban az 
innoLignum erdészeti, faipari kiállítást és vásárt – közölte 
a szervező Sopron Holding Zrt. A döntés előtt figyelembe 
vették a koronavírus-járvány terjedését, hosszabb távú 
hatását és a kormány hivatalos döntését, illetve fontos 
szempont volt a résztvevők egészségének védelme is.

Elmarad az innoLignum

Dr. Horváth Adrienn talajszemcse-analizátorral is végez vizsgálatokat a Soproni Dr. Horváth Adrienn talajszemcse-analizátorral is végez vizsgálatokat a Soproni 
Egyetemen Egyetemen FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

FOTÓ: NÉMETH PÉTERFOTÓ: NÉMETH PÉTER
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2000 
Víz nélkül a medence
A tősgyökeres soproniak sem 
emlékeznek olyan gyönyöri áp-
rilisra és májusra, mint az idei: 
amióta a múlt hónap közepén 
véget ért a fűtési szezon, rögtön 
igazi nyár, már-már kánikula 
köszöntött ránk. Sokak vélemé-
nye szerint éppen ezért érthetet-
len, hogy időközben miért nem 
nyitották meg a Lövér stran-
dot. A meteorológiai előrejelzé-
sek alapján ugyanis biztosra le-
hetett venni a hosszan tartó jó 
időt. Ha tehát Sopronban az ál-
talánosan elfogadott strandsze-
zon kezdetén feltöltötték volna 
a medencét, legalább már két–
három hete lubickolhatnánk a 
bizonnyal kellemes, hűsítő ha-
bokban. (Kisalföld)

1950
Puskásék 18 gólt lőttek 
Sopronban
Vidám hangulatban utaztak el 
válogatott labdarúgóink szer-
dán reggel a Keleti pályaudvar-
ról Sopronba, az edzőmérkőzés 
színhelyére. A pályaudvaron 
Sopron dolgozóinak népes kül-
döttsége, közöttük igen sok nő 
várta a csapatot. Amikor válo-
gatott labdarúgóink kiszálltak a 
vonatból, szűnni nem akaró él-
jenzéssel fogadták őket. Először 
Zottl Károly, az MDP helyi titkára 
üdvözölte a válogatott csapatot. 

Bognár Dezső, Sopron város pol-
gármestere beszédében felidézte 
a tavalyi 4:3-as bécsi győzelmet, 
amely előtt a válogatott csa-
pat ugyancsak Sopronban töl-
tött néhány napot. Másnap dél-
után 4 órakor kezdődött meg 
az ünnepi díszbe öltözött SFAC-
pályán a sportműsor. Először 
a megyei válogatott játszott a 
soproni üzemek válogatottjá-
val. Már ezen a mérkőzésen is 
mintegy 5–6000 néző vette kö-
rül a játékteret. Több különvo-
nat, rengeteg teherautó hozta 
a környékről az érdeklődőket, 
de nagyon sokan érkeztek mo-
torkerékpáron és kerékpáron 
is. Kovács játékvezető sípjelére 
ebben az összeállításban kez-
dődött a mérkőzés: Válogatott: 
Henni, Balogh II, Lóránt, Lantos, 
Bozsik, Bányai, Budai, Hidegkúti, 
Szilágyi I, Puskás, Babolcsay. 
SFAC:  Magyar ,  Sárfalvi , 
Burghardt, Bősze, Geeb, Soproni 
IV, Soproni II, Németh, Szondi, 
Budai III, Kanász. A Kocsis nél-
kül felálló válogatott végül 18:0 
arányban győzött a Szakmaközi 
SFAC együttese ellen. A gólo-
kat Szilágyi (8), Puskás (7) és 
Hidegkúti (3) szerezték. (Szabad 
Szó) 

1900
Áradás Sopronban
A tavaszi olvadás és a na-
pokig tartó esőzés annyira 

megdagasztotta a nyugat-ma-
gyarországi folyókat és pa-
takokat, hogy kiléptek med-
rükből és óriás terü leteket 
árasztottak el. Legnagyobb a 
veszedelem Sopronban és kör-
nyékén. Az Ikra-folyó több hi-
dat, s az úszót elpusztította. A 
Festetics-major lakói az eme-
letre és a padlásra menekül-
tek ingóságaikkal együtt. A 
Steiner-féle műkertészetben is 
nagy a pusztítás. (Budapesti 
Hírlap)

A tornaverseny védnöke
A Sopronban a nyár folyamán 
tartandó országos tornaver-
seny védnökségét Esterházy 
Miklós herczeg elfogadta. E 
hó 18-án vezeti eléje Szilvásy 
Márton dr. a torna- és tűz-
oltóegyesület tisztelgő kül-
döttségét, melyet a herczeg 
Sopronban fogad. Itt említjük 
meg azt is, hogy a tornaverseny 
tiszteletbeli elnökei Baán Endre 
dr. alispán és Gebhardt József 
polgármester lesznek. A torna-
versenyt már az elmúlt évben 
meg kellett volna tartani, de ak-
kor a dunántúli középiskolák 
részvétlensége miatt elmaradt. 
Ezen évben sem vesznek részt a 
versenyen a pécsi középiskolák. 
(Pécsi Napló)

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

Ünnepi műsorral köszöntik az ötvenedik évadot

Nyit a barlangszínház

MUNKATÁRSUNKTÓL

Megnyitják a Fertőrákosi Kőfejtőt és Barlang-
színházat június 27-én. A dátum szimbolikus, 
50 évvel ezelőtt ezen a napon tartották a ját-
szóhely hivatalos nyitóelőadását, és 83 esz-
tendeje ekkor rendezték az első koncertet a 
helyszínen.

Pataki András, a kőfejtőt és bar-
langszínházat működtető Pro 
Kultúra ügyvezetője elmondta: 
a veszélyhelyzet miatt a műsor-
változás mellett kellett dönteni-
ük, és a játszóhely nyári nyitását 
is halasztották. Most, hogy bizo-
nyos feltételekkel, védőtávolság 
biztosításával megtarthatóak a 
szabadtéri rendezvények, úgy 
döntöttek, a barlangszínházat 
a szimbolikus ünnepi dátum-
hoz alkalmazkodva június 27-
én nyitják meg.

A szigorú egészségügyi elő-
írások miatt a 760 néző helyett 
mindösszesen 199-en vehetnek 
részt az eseményen. A közön-
ség csak minden második sor-
ban és minden harmadik ülésen 
foglalhat helyet. Ez utóbbi alól 
kivételt képeznek az egy ház-
tartásban élők. A nézőtéren és 
kiállítótérben a szájmaszk vise-
lete kötelező.

Az este hét órakor kezdődő 
jubileumi ünnepi esten fellép 
Dráfi Mátyás Jászai Mari-díjas 

szlovákiai magyar színész, ér-
demes művész, aki az 1970. jú-
nius 27-i előadásban Kreont ala-
kította. Ő azóta nem játszott és 
nem is járt a barlangszínházban, 
most egy verssel köszönti az év-
fordulót. Meghívták Forgács Pé-
tert, a Győri Nemzeti Színház 
igazgatóját, továbbá a barlang-
színház alapítójának, Várady 
Györgynek Budapesten élő lá-
nyát, Várady Esztert.

Az ünnepi esten rendezik 
az öt előadásból álló Dohná-
nyi-RESTART komolyzenei bér-
let első koncertjét. A Soproni 
Liszt Ferenc Szimfonikus Ze-
nekar Szuperhősök címmel 
tiszteleg a koronavírusos hely-
zetben helytálló egészségügyi 
dolgozók, valamint mindazok 
előtt, akik a járvány idején is 
példás munkával szolgálták a 
társadalmat. 

A bérletsorozat következő est-
jein a városi szimfonikus zene-
kar tagjaiból álló Wespa Quar-
tett zenél. Heuriger címmel 
összeurópai kocsmazenékből 
válogattak Erdélytől Dubli-
nig, ezt július 4-én mutatják 
be. A következő héten a Néger-
Kvartett című műsoruk követ-
kezik, Haydn-állatkert címmel 
pedig zenei kollázst adnak elő 
július 18-án. Végül Szerelmi ál-
mokat játszanak a muzsikusok 
július 25-én Liszt, Dohnányi és 
Mozart műveiből.

A Fertőrákosi Kőfejtő és Bar-
langszínház tanösvénye és té-
maparkja szintén június 27-től 
látogatható. Pataki András re-
méli, hogy a korlátozások tovább 
enyhülnek, és augusztusban 
már a legutóbb meghirdetett 
műsorkínálattal és teljes ház-
zal működhetnek tovább.

Kultúra, művészetek

SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

John Lennon 
mellszobra
John Lennon, a The Beatles 
együttes meghatározó alak-
ja vitathatatlanul a 20. szá-
zad egyik legnagyobb hatá-
sú zenésze volt. Hatvan évvel 
ezelőtt alapította az együt-
test, mely ötven évvel ez-
előtt oszlott fel. Lennon, 
aki az Imagine című dalá-
val egyúttal a békemozgalom 
jelképes alakja is lett, idén len-
ne nyolcvanéves, és ebben az 
évben lesz negyven éve, hogy 
New Yorkban meggyilkolták. Az 
első Lennon szobrot nem egé-
szen egy évvel a halála után 
állították fel Los Angelesben, 
majd ezt követte még néhány, 
és talán a nyolcadik volt a sor-
ban, egyúttal Magyarországon 
az első ifj. Szlávics László Lige-
ti Erika-díjas szobrászművész alkotása, melyet Lennon 
hetvenedik születésnapja alkalmából avattak föl a sop-
roni zeneiskola udvarán. Mint ahogy a tíz évvel ezelőtti 
szoboravatón is elhangzott, sokak számára Lennon máig 
valódi példakép, mindmáig ő az örök fiatalság megteste-
sítője. Lennonra emlékezve álljon itt az 1971-ben megje-
lent Imagine (Látomás) című dalának néhány sora, Gaál 
György István fordításában: „Mondhatod, hiába álmodo-
zom, de nem vagyok magam, jönnek még hozzánk oly 
sokan, hidd el megérjük, hogy a világ rendben van…”. 

FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

ELMARADT KONCERT HELYETT
A járványhelyzet miatt elmaradt a Kórus Spontánusz va-
sárnapra meghirdetett Fény és árnyék című koncertje, 
ezért kárpótlásként több lehetőséget is ajánlanak. A ko-
rábban jegyet vagy bérletet vásárolt nézőiknek azt java-
solják, hogy regisztráljanak egy későbbi koncertjükre, de 
lehetséges az előadásra megváltott jegy árának visszatérí-
tése, illetve annak felajánlása is. Részletek: spontanusz.hu 

›

Kultúra a kapualjban
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Korlátozott módon, 
de ismét lehet köny-
veket kölcsönözni a 
városi könyvtárból. 
A kezdeményezés jó 
lehetőség arra, hogy 
továbbra is olvasni-
valóhoz jussanak az 
érdeklődő soproni-
ak, a diákok.

Az elmúlt időszakban jelentős 
fejlesztést végeztek a Széchenyi 
István Városi Könyvtár interne-
tes katalógusában, a katalogus.
szivk.hu/search oldalon.

– A weboldalra a beiratkozott 
tagok az olvasójegyen szerep-
lő kóddal tudnak bejelentkez-
ni – mondta Horváth Csaba, a 
könyvtár igazgatója. – Így el-
érhetővé válik az a katalógus, 
amely a kölcsönözhető doku-
mentumok listáját tartalmaz-
za. Itt elég kiválasztani az adott 
művet, és a rendszer üzenetet 
küld felénk. Az igényeket na-
ponta rendszerezzük, és vá-
laszüzenetben egyeztetjük azt 
az időpontot, amikor a Pócsi 
utcai könyvtár bejáratánál át-
vehető az adott könyv. Ekkor 
kötelező a maszk viselése, il-
letve be kell tartani a vonatko-
zó egészségügyi előírásokat, a 
másfél méteres távolságot. Fon-
tos, egyszerre nyolc művet le-
het igényelni. A rendszer arra 
is lehetőséget ad, hogy a netes 
felület helyett a tagok levelet 
írjanak a konyvtar@szivk.hu 
címre, és ezen keresztül adják 

le az igényeket. Telefonon, illet-
ve a bánfalvi fiókkönyvtárban 
a kölcsönzés lehetőségét nem 
tudjuk biztosítani. A mostani 
részleges nyitás egy jó lehető-
ség arra, hogy olvasnivalóhoz 
jussanak az érdeklődő sopro-
niak, a diákok. A visszajelzések 
alapján nagy igény merült fel 
erre a tagjaink részéről. 

Megtudtuk, a könyvtár be-
zárása előtt kikölcsönzött 

könyvek, egyéb dokumentu-
mok – pótdíjmentes – vissza-
vételére június végéig van le-
hetőség. A visszavitt műveket 
három napig karanténba teszik, 
majd alapos fertőtlenítés után 
kerülnek vissza a polcokra, és 
válnak ismét kölcsönözhetővé. 
A könyvtár további szolgáltatá-
sai, mint például az olvasóterem 
használata, az internetezési le-
hetőség nem érhetők el.

A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA: Az intézmény nyitásáig 
(ennek időpontja még továbbra sem ismert) hétfőtől csü-
törtökig 9 és 15.30, pénteken 9 és 13 óra között várják a be-
iratkozott tagokat. Az olvasók a könyveket a bejáratnál elhe-
lyezett asztalnál vehetik át, illetve adhatják le.

Előre egyeztetett időpontban lehet átvenni a kö-
teteket a könyvtár Pócsi utcai bejáratánál  
FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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A Vasas 1925-ben játszotta első mérkőzését, a Kinizsi 1952-ben alakult

Soproni foci: múltidéző
PÁDER VILMOS

Az MLSZ 
elnök-
ségének 
döntése 

szerint véget értek az 
amatőr bajnokságok, 
minden országos és 
megyei bajnokságot, 
kupát lezártak. Foci-
szerető olvasóink-
nak múltidéző soro-
zattal kedveskedünk. 
A 10. részben a Sop-
roni Vasas és a Sopro-
ni Kinizsi együtteseit 
mutatjuk be.

A soproni piros–kékek (Sopro-
ni Vasas) először az 1925–26-os 
idényben a nyugat-magyaror-
szági kerület II. osztályának győ-
ri alosztályában indultak. A kö-
vetkező évadot a soproni, majd 
az azt követőt a szombathelyi 
alosztályban folytatták. A 40-es 
évek elejétől már az észak-du-
nántúli kerület II. osztályának 
soproni csoportjában játszottak. 
A háborút követően, az 1950-es 
évekig Nyugat-magyarországi 
Labdarúgó Szövetség II. osztá-
lyának soproni csoportjában 
szerepeltek, Soproni Vasáru-
gyári Vasas néven. 1951–57-ig a 
Győr–Sopron megyei II. osztály 
tagja volt a Soproni Vasöntöde 

által patronált klub, már Sopro-
ni Vasas néven. 1957–1959-ig a 
megyei I. osztályban vitézkedett 
az együttes, majd a kiesést kö-
vetően 1960–61-ig a II. osztályt 
erősítette. 1962-től 1981-ig a me-
gyei I. osztályban szerepeltek az 
Ágfalvi úti sporttelepen játszó 
vasas legények. Két év vissza-
esést követően ismét a megér-
demelt Győr–Sopron megyei I. 
osztály következett egészen az 
1990-es szezon végéig. Ekkor 

visszalépett a bajnokságtól az 
egyesület, melyet nemsokára 
fel is számoltak. Ennek oka az 
volt, hogy a rendszerváltást kö-
vető privatizáció miatt a bázis-
vállalatot eladták, az új (osztrák) 
tulajdonos pedig már nem tá-
mogatta a hatvanöt évet meg-
élt klubot. 

Olyan egyesület tűnt el a fo-
ci palettájáról, melyben sok te-
hetséges fiatal nevelkedett, lett 
válogatott labdarúgó. Pénzes 

Mihály és Bordás Csaba ugyan 
a Győri ETO NB I-es csapatából 
került a válogatottba, de a Sop-
roni Vasas neveltjeként jutott az 
élvonalba. 

A Soproni Kinizsi 1952-ben 
alakult egyesület. Fő támoga-
tója a soproni tulajdonban lé-
vő sörgyár volt. A labdarúgók 
a városi I. osztályú bajnokság-
ból indultak. 1955–58-ig a me-
gyei II. osztályban szerepeltek, 
majd 1959–67-ig a Sopron járási 

I. osztály csoportjában játszot-
tak. Az 1968–69-es év volt a 
csúcs az egyesület labdarúgói-
nak életében, ugyanis megyei I. 
osztályú gárdája volt a Soproni 
Sörgyárnak. 1970–72-ben vissza-
esett a járási I. osztályba, majd 
1972–77-ig a megyei II. osztály 
oszlopos tagja a Soproni Kini-
zsi Medosz. Pénzhiány miatt az 
1977-es szezon végén visszalép-
tek a bajnokságtól, a labdarúgó 
szakosztály megszűnt. 

Richárd a profik között
RÁZÓ LÁSZLÓ

Az első olyan szezonjára készül Schöll Ri-
chárd, amikor már kizárólag a Sopron KC já-
tékosa lesz. A 17 éves magasbedobó az el-
múlt szezonban az első osztályú klub mellett a 
Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia kö-
telékébe is tartozott.

– Az előző szezonban bemutat-
kozhattál a legmagasabb osz-
tályban, hogy tetszett a profik 
között a játék?

– Tétmeccsen csak egy–két 
perc játéklehetőséget kaptam, 
ami természetes ilyen fiata-
lon. Edzőmérkőzéseken többet 
szerepeltem a csapatban, tet-
szett a profi kosárlabda, de az 
is látszott, hogy sokat kell még 
fejlődnöm.

– Melyik poszton szerepelsz 
legszívesebben?

– 201 centi magas vagyok, 
alapvetően magasbedobó a po-
zícióm. A korosztályos csapat-
ban azonban én voltam a leg-
magasabb játékos, így klasszikus 
centerként is sokat játszottam. 
A festéken belüli játék, a közeli 
dobások, a lepattanókért vívott 
harc – ezek az erősségeim.

– A Soproni Sportiskola U18-
as és az SKC U20-as csapatá-
ban is meghatározó játékos 
voltál. Hogy sikerült az elő-
ző szezonod?

– A két csapat szinte meg-
egyezett, kellően összeszoktunk 
a pályán a társakkal. Az U20-as 
bajnokságban 15 pont körül 
dobtam meccsenként, és szin-
tén fontos mutató, hogy leszed-
tem átlagosan 10 lepattanót. Az 
U18-asoknál több meccsen 20 
pont fölé tudtam kerülni. Ennek 
a teljesítménynek is köszönhe-
tem, hogy jövőre már az SKC 
csapatában szerepelhetek.

– Mire számítasz az első pro-
fi szezonodban?

– A realitás az, hogy a keret 
legfiatalabb tagjaként egyelő-
re nem leszek meghatározó 
játékos. A játékperceket, ami-
ket kapok majd, megpróbá-
lom a legjobban kihasználni, 
a tapasztalatgyűjtés az elsőd-
leges célom.

– Az utánpótlás és a felnőtt 
csapat tagja is voltál legutóbb. 
Miben látod a különbséget és 
miben kell fejlődnöd?

– Fizikailag hatalmas a különb-
ség az utánpótlás-bajnokság és 

a profi, felnőtt meccsek között. 
Emellett taktikailag is sokkal 
felkészültebbnek kell lenni a 
legmagasabb osztályban, na-
gyon pontosan kielemezzük 
az ellenfelet egy-egy mérkőzés 
előtt. Ami szintén fontos: az 
utánpótlásban rendszerint ke-
vés néző előtt játszunk, egy iga-
zi SKC-meccsen pedig garantált 
a telt ház. Ezekben kell fejlőd-
nöm, és fontos, hogy fizikailag 
is előrelépjek: elsősorban a fel-
sőtestemet kell még erősíteni, 
izmot kell magamra szednem, 
hogy masszívabb legyen a já-
tékom, ne tudjanak elnyomni 
a palánk alatti harcban.

Sport

RÖVIDEN

52. Kékszalag
Július 30. és augusz-
tus 1. között rende-
zik meg idén a Balaton 
legnagyobb tókerü-
lő vitorlásversenyét, a 
Kékszalagot.
A hagyományos, idén 
52. alkalommal meg-
szervezett versenyt ere-
detileg július 4–6. kö-
zött tartották volna, ám 
a koronavírus-járvány 
miatt a Magyar Vitorlás 
Szövetség (MVSZ) már 
május 6-án úgy dön-
tött, hogy későbbre 
halasztja.
Az MVSZ tájékoztatása 
szerint a Balatonfüred 
városával, a szponzo-
rokkal és a médiapartne-
rekkel folytatott egyez-
tetések eredményeként 
született meg az új idő-
pont. Kollár Lajos, a szö-
vetség elnöke reméli, 
hogy a hatósági korlá-
tozó intézkedések foko-
zatos feloldásával minél 
jobban megjön majd a 
vitorlázók kedve a ver-
senyzéshez. A sportve-
zető azt is hangsúlyoz-
ta, hogy a vitorlázást 
egészségügyi szem-
pontból teljesen biz-
tonságosnak tartja, mi-
vel a részt vevő hajók 
a rajtot követően szét-
oszlanak a vízen. Az sem 
lehetetlen, hogy a hajó-
zás nélküli tavasz után a 
résztvevők száma meg-
közelítheti az 50. jubile-
umi Kékszalagon elért, 
681 hajós rekordot.

›

Schöll Richárd  Schöll Richárd  
FOTÓ: NÉMETH PÉTERFOTÓ: NÉMETH PÉTER

A spanyolországi labdarúgó-bajnokság, a 
La Liga június 11-én indulhat újra. A tervek 
szerint egymás után 32 nap fognak mér-
kőzéseket rendezni. Ha minden előírás-

nak sikerül megfelelni, akkor június 17-én 
folytatódhat az angol bajokság. Az olasz él-
vonalban, a Serie A-ban pedig június 20-án 
játszanak ismét mérkőzést. 

Folytatódnak a labdarúgó-bajnokságok

A Soproni Vasas 1983–84-es labdarúgócsapata – balról jobbra: Pados Zoltán edző, Potyondi, Braum, A Soproni Vasas 1983–84-es labdarúgócsapata – balról jobbra: Pados Zoltán edző, Potyondi, Braum, 
Palotai, Molnár, Deák, Takács, Bujtás, Szigeti, guggol: Káldi, Pete, Mozsolits, Kovács, Rákóczi, Cser, HorváthPalotai, Molnár, Deák, Takács, Bujtás, Szigeti, guggol: Káldi, Pete, Mozsolits, Kovács, Rákóczi, Cser, Horváth
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A soproni labdarúgás – az utóbbi 
évek nagy csalódásai után – is-
mét bekapcsolódhat a magyar 
foci országos vérkeringésébe. 

– A világjárvány átírta az elő-
re leírt bajnoki rendszert, de 
úgy érezzük, hogy a bajnokság-
ban eddig nyújtott teljesítmé-
nyünk alapján megérdemel-
ten álltunk a bajnoki tabella 
első helyén – mondta Csiszár 
Ákos, az SC Sopron elnöke. – Jó 

hír, hogy a csapatunk megkapta 
az MLSZ licence-t, tehát megfe-
lel az NB III követelményeinek. 
Nevezni még nem lehetett a 
bajnokságra, mert a szövetség 
nem készítette el a következő 
szezon kiírását. A csapat hétfő-
től áttért a megszokott edzés-
munkára, az elmúlt időszakban 
hetente kétszer tréningeztek a 
játékosok a higiénés szabályok 
betartásával. Folyamatosan tár-
gyalok az edzőkkel, a sportolók-
kal és a stábbal a folytatásról. 

Június végéig élnek a játékosok 
szerződései, de lehetőségeink-
hez mérten szeretnénk előre-
tervezni. A friss fejlemények-
ről tájékoztatjuk a sportszerető 
soproniakat. 

Csiszár Ákos hozzátette, saj-
nos van negatív hozama is az 
idő előtt lezárt bajnokságnak. 
– Hiába vezetett az NB III U17-
es csoportjában csapatunk, fel-
jutni a kiemelt NB II-be nem 
tudtunk, ezért hátrányos hely-
zetbe került ez a korosztály. 

A jövőt illetően bizakodó va-
gyok, feltétlen hiszek az után-
pótlásban nevelkedő fiataljaink-
ban, az NB III-ban is. Filozófiánk, 
hogy továbbra is a soproni kö-
tődésű játékosokra építünk. 
Öröm számunkra, hogy célja-
ink megvalósításában a labda-
rúgók, Sopron önkormányza-
ta és támogatóink mellettünk 
állnak. Ezúton köszönöm meg 
mindazok munkáját, akik a siker 
elérésében és a folytatásban se-
gítették, segítik céljaink elérését.

Az NB III-ra készülnek az SC Sopron labdarúgói 

Nagy a várakozás

Sport

Bennmaradtak  
a soproni tekések
A Soproni Sörgurítók az NB I-
ben, a Turris SE és a Scarbantia 
pedig az NB II-ben folytathat-
ja a következő tekebajnokság-
ban. Ez azután lett egyértelmű, 
hogy a Magyar Teke Szövetség 
befejezettnek nyilvánította 
a 2019–2020-as bajnokságo-
kat. Bajnokot nem hirdettek, 
és kieső sincs, a csapatok a ta-
valyi besorolás szerint kezd-
hetik a 2020–21-es szezont a 
tekebajnokságban. 

Weinacht János, a Soproni Sör-
gurítók SE edzője és szakosztály-
vezetője elmondta: hat forduló 
volt hátra az NB I-es bajnokság-
ból, amikor a járványhelyzet mi-
att fel kellett függeszteni a mér-
kőzések lebonyolítását. 

– Kieső helyen álltunk a 12 
csapatos bajnokságban, de 
csak két–három ponttal vol-
tunk lemaradva a 10. helyezet-
től – mondta Weinacht János. 
– Nem tűnt behozhatatlan hát-
ránynak, egy jó hajrával sikerül-
hetett volna kivívni a pályán a 

bennmaradást. Azonban ez vé-
gül a koronavírus megjelenése 
miatt másként alakult. A szövet-
ség kivárt, majd néhány napja 
azt a döntést hozta, hogy befe-
jezettnek nyilvánítja a bajnok-
ságot, a következő szezonban 
pedig az előző kiírás alapján in-
dulhatnak a csapatok, így tehát 
biztossá vált, hogy megőriztük 
NB I-es tagságunkat.

A szakosztályvezető hoz-
zátette: jelenleg nem edze-
nek, az augusztus végén vagy 
szeptember elején induló baj-
nokságra július 10-én kezdik a 
felkészülést. Weinacht János 
hozzátette: a Sörgurítók ifjúsá-
gi csapata kiváló szezont zárt, 
hiszen a bajnoki meccsek fel-
függesztésekor a második–har-
madik helyen állt.

A Magyar Teke Szövetség dön-
tése azt is jelenti, hogy az NB II-
es mezőnyben a következő sze-
zonban is két soproni csapat 
lesz, a Scarbantia SE és Turris 
SE is képviselheti városunkat.

Teremben és pályán is edzenek a Shotokan Tigrisek

Különleges szabályok

MUNKATÁRSUNKTÓL

Speciális edzésekkel készülnek a bajnokság-
ra a soproni rögbisek. Orbán Ábner, a Soproni 
Rögbi Club elnöke elmondta: május óta tarta-
nak csoportos tréningeket. 

A hagyományos helyett je-
len helyzetben az úgynevezett 
 touch-rögbit alkalmazzák a sop-
roni edzéseken. Ez azt jelenti, 
hogy nincs fogás a játékban, 
mert az komoly testi kontak-
tussal jár. Helyette elég az ellen-
fél mezét megérinteni. Ebben 
az esetben nem viheti tovább a 
labdát, meg kell állnia és egy kis 
rúgással hozhatja ismét moz-
gásba a labdát, amelyet az ellen-
fél is elkaphat.

– Nagy lendülettel kezdtük 
májusban a közös edzéseket, 
de azért vigyáznunk kell, ezt 

pontosan tudjuk  – mondta Or-
bán Ábner, aki a klubelnökség 
mellett játékos–edzője is a Sop-
roni Sasok együttesének. – Ezért 
is játsszuk a touch-rögbit, emel-
lett inkább a technikai elemeket 
gyakoroljuk: napirendre kerül 
a passzolás, a helyezkedés, a 
taktikai elemek csiszolása zárt 
meccshelyzetben. De gyakorol-
juk a rúgásokat is, különösen a 
dropprúgást, amely fontos lehet 
egy-egy meccsen.

A szakvezető hozzátette: a 
Magyar Rögbi Szövetség közle-
ményben jelezte, hogy a 15 fős 

csapatok részvételével rendezett 
bajnokság legutóbbi szezonját 
eredményhirdetés nélkül lezár-
ták. Ebben a kategóriában 2. he-
lyen álltak az NB II-ben a Soproni 
Sasok a mérkőzések felfüggesz-
tésekor – igaz, feljutást egyelőre 
nem tervezett az egyesület.

– Jelenleg a 7-es rögbibajnok-
ságra készülünk, amelyet a ha-
gyományos, 15-ös lezárása után 
szoktak megrendezni. Ebben a 
kiírásban hétfős csapatok mér-
kőznek egymással, amely auto-
matikusan kevesebb testi kon-
taktust jelent. A 15-ös rögbihez 
képest ez az atlétikus, techni-
kás, gyorsabb és cselesebb játé-
kosoknak ideális. Két hét múl-
va lesz egy felkészülési torna, 
amelyen részt veszünk, majd 
reményeink szerint mihama-
rabb meghirdetik a hivatalos 
7-es rögbibajnokságot is.

MUNKATÁRSUNKTÓL

A héten már teremben is edzenek a Shotokan 
Tigrisek. Májustól ismét megkezdték a csopor-
tos foglalkozásokat, eddig azonban csak sza-
badtéren gyakoroltak. 

Gáncs Krisztián, a Shotokan Tig-
risek SE elnöke elmondta: a ka-
rantén alatt voltak ugyan online 
edzések, de ezekbe a foglalko-
zásokba nem mindenki tudott 
bekapcsolódni, az edzések in-
tenzitása pedig értelemszerű-
en elmaradt attól, mint ami-
kor személyesen vannak ott a 
versenyzők.

– Sajnos látni, hogy ez a két 
hónap nem múlt el nyomtala-
nul, meglátszik a fiatalokon a ki-
hagyás – mondta Gáncs Krisz-
tián. – Sok kezdő karatésunk is 
volt, velük szinte újra meg kell 
ismertetni a sport alapjait. De 

majdnem mindenkinél látszik, 
hogy az ütés- és rúgástechnikát 
ismét fel kell építeni, csiszolgat-
ni a mozdulatokat.

A soproni egyesület a Magyar 
Karate Szövetség ajánlásait veszi 
figyelembe a teremben tartott 
edzéseken. Ebben hangsúlyosan 
szerepel a fertőtlenítés, valamint 
az, hogy csak egészséges gyerek 
vegyen részt a foglalkozáson. 
Szintén fontos ajánlás, hogy az 
eddigiektől eltérően a legkisebb 
korosztály edzésein sem lehet-
nek jelen a szülők a teremben.

– Ez számunkra is egy új hely-
zet, például ki kell találnunk, 

hogy a küzdelmet úgy szimu-
láljuk, hogy minél kevesebb 
érintkezés legyen a küzdő fe-
lek között – folytatta az egyesü-
leti elnök. – A formagyakorlatok 
esetében könnyebb dolgunk 
van, a mozdulatsorokat távol-
ságtartás mellett is lehet gyako-
rolni. Sőt, két versenyzőnk egy 
online formagyakorlat verseny-
be is benevezett, egyikük kie-
sett, de Gáncs Nóra nyolc for-
duló után a harmadik helyen 
várja a folytatást. Az online ver-
senyhez videóra kell venni az 
adott gyakorlatot, majd elkül-
deni, amit szintén nem egysze-
rű megvalósítani.

Gáncs Krisztián hozzátet-
te: júniusban már szerveznek 
edzőtábort, de úgy készülnek, 
hogy versenyek csak ősszel 
lesznek, ekkor pótolhatják pél-
dául az elmaradt országos baj-
nokságot is.

Az SC Sopron labdarúgócsapata a bajnokság felfüggesztésekor a tabella élén állt, így nevezhet az NB III-ba Az SC Sopron labdarúgócsapata a bajnokság felfüggesztésekor a tabella élén állt, így nevezhet az NB III-ba 

RÖVIDEN

Kézilabda: ősszel rajtol a bajnokság
A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) a hivatalos honlap-
ján írt arról, hogy a férfiaknál és a nőknél is szeptember 
6-án rajtol a 2020–2021-es bajnoki idény. A beszámo-
ló szerint mind a két bajnokságban 14 csapat indul majd. 
A bajnoki versenyrendszer változatlan marad, a nőknél 
körmérkőzéses formában, 26 forduló után alakul ki a vég-
eredmény, míg a férfiaknál az alapszakasz első és máso-
dik helyezettje bajnoki döntőt játszik.

›

A Soproni Sasok rögbisei a 7-es bajnokságra készülnek A Soproni Sasok rögbisei a 7-es bajnokságra készülnek FOTÓ: NÉMETH PÉTERFOTÓ: NÉMETH PÉTER

A Shotokan Tigrisek kinti edzései az Anger réten vannak, de ettől a héttől már A Shotokan Tigrisek kinti edzései az Anger réten vannak, de ettől a héttől már 
teremben is készülnek az őszi versenyekreteremben is készülnek az őszi versenyekre

Munkában a Sasok
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A HÉT MOTTÓJA:

„Mondhatom, 
nincs nagyobb 

gyönyörűség az 
olvasásnál. Az 

ember mindent 
megun, de egy jó 
könyvet soha. Ha 
majd saját házam 

lesz, szerencsétlen 
lennék egy kitűnő 
könyvtár nélkül.”

Jane Austen  
(angol regényíró )

KÖNYVAJÁNLÓ

Jane Austen: 
Emma

Emma Woodhouse szelle-
mes és gyönyörű hajadon, 
aki előszeretettel játssza 
a kerítő szerepét, ő maga 
azonban elszántan szem-
beszegül a házassággal. 
S bár apjának megfogad-
ja, hogy felhagy a házas-
ságszerzéssel, szeleburdi 
természete nem enge-
di, hogy lemondjon erről 
a kitűnő társasági szóra-
kozásról. A regény a 19. 
század elején alkotott író-
nőnek a Büszkeség és bal-
ítélet mellett egyik méltán 
híres alkotása.

›

750 évvel ezelőtt, 1270. 
május 24-én kelt királyi ok-
levélben V. István a Sopron 
megyei nyilasokat meg-
erősítette szabadságaikban 
és hogy saját szőlőik után 
hegyvámot ne adjanak. Ez 
a soproni szőlőtermesztés-
re vonatkozó legrégibb, is-
mert feljegyzés.

75 évvel ezelőtt, 1945. má-
jus 22-én hunyt el Bécsben 
Rebracha Károly (Rebracha, 
Karl Edler von) altábornagy. 
1913–1915 között a császá-
ri és királyi 33. gyaloghad-
osztály parancsnoka. Ezt 
megelőzően Sopronban a 
császári és királyi 28. dan-
dár parancsnoka volt. A hor-
vátországi Belovárban szü-
letett 1861. augusztus 15-én.

35 évvel ezelőtt, 1985. má-
jus 22-én hunyt el Sopron-
ban Perényi Peischl Károly 
festőművész, a főreálisko-
la (ma: Széchenyi-gimná-
zium) diákja volt. Marosvá-
sárhelyen született 1896. 
október 7-én.

A Széchenyi István Városi 
Könyvtár internetes oldalán 
(www.szivk.hu) megtalálha-
tó adatbázisból közöl rész-
leteket lapunk.

Ez történt 
Sopronban

Közösen vezették a diákönkormányzatot a Berzsenyiben

A közösség szolgálatában
MADARÁSZ 

RÉKA

Két ber-
zsenyis 
diák gyor-

san egymásra talált 
hasonló habitusának 
köszönhetően: Bo-
ros Ákos és Folyi Ben-
ce egy évig közösen 
vezették a diákönkor-
mányzatot, idén pe-
dig együtt készültek 
fel egy tudományos 
konferenciára. 

Bence és Ákos hamar összeba-
rátkoztak, hiszen egyikük sem 
az a típus, akit letesznek a sarok-
ba, és ott is marad. A 2018–19-es 
tanévben együtt irányították is-
kolájuk diákönkormányzatát, a 
LIDISZ-t. 

– Valódi célunk nem volt, in-
kább a tenni akarás motivált 
bennünket. Rengeteg tapaszta-
latot szereztünk ebben az idő-
szakban mind a szervezésben, 
mind a konfliktusmegoldásban 
– mesélte Ákos. – A legbüszkéb-
bek talán arra vagyunk, hogy 
adventkor többhetes jótékony-
sági programsorozatot szer-
veztünk, melynek keretében 
élelmiszer- és ruhaosztást tar-
tottunk, mozifilmet vetítettünk 

az iskolatársainknak, egy hétig 
mindennap élőzene szólt a Lí-
ceumban, és az iskolarádiót is 
újraindítottuk.

A humán beállítottságú Ben-
cétől származott az ötlet, hogy 
induljanak a Tudományos Di-
ákkörök XX. Kárpát-medencei 
Konferenciáján (TUDOK). Tíz-
perces előadást kellett tartaniuk 
egy önálló kutatásról. A kreatív 
fiatalemberek rendkívül érde-
kes témát választottak, a sopro-
ni szabadkőművesek pedagógi-
ai programját. A felkészülésben 
az iskola igazgatója, Tölli Balázs 
segített nekik.

– Olyan témát szerettünk vol-
na feldolgozni, ami egyszerre 
érdekes és hasznos – folytat-
ta Folyi Bence. – Igyekeztünk 
bizonyítani, hogy a szabadkő-
művességet övező sztereotí-
piák többnyire az emberek tu-
datlanságából származnak, a 
titkos társaság eredeti ötleteit, 
gondolatait pedig átültettük a 
mai korba.

A fiúk úgy érezték, hogy nem 
találtak értő fülekre a zsűritagok 
sorában, amit annak tulajdoní-
tanak, hogy társadalomtudo-
mányi, szociológiai témájuk-
kal helytörténet kategóriába 

sorolták be őket. A hosszú hó-
napokig tartó felkészülés azon-
ban nem volt hiábavaló, hiszen 
ők rengeteget fejlődtek közben. 
Mindkét fiatalember határozott 
jövőképpel rendelkezik: Ákos 
angol nyelven tanul majd turiz-
mus–vendéglátás szakon, ugyan-
is az az álma, hogy országosan 
is hiánypótló kezdeményezésbe 
fog: nyit egy olyan éttermet, ahol 
az átlagemberek is hozzájuthat-
nak prémium minőségű ételek-
hez alacsony áron és fantaszti-
kus környezetben. Bence sokáig 
jogásznak készült, de rájött, in-
kább pilóta szeretne lenni.

Soproni fiatalok

Boros Ákos és Folyi Bence Boros Ákos és Folyi Bence FOTÓ: NÉMETH PÉTERFOTÓ: NÉMETH PÉTER

RÖVIDEN

Elismerés az 
egyetemistának 

A Soproni Egyetem Er-
dőmérnöki Karának 
hallgatója: Hegedűs 
Ivett Margit a mester-
képzés kategória má-
sodik helyét érte el az 
egyik pénzügyi szolgál-
tató pályázatán – írja az 
erdőmérnöki kar hon-
lapja. A programot a 
magyarországi agrár-
képzést folytató egyete-
mek és főiskolák alap-, 
mester- és PhD-képzés-
ben résztvevő hallgatói 
számára hirdette meg a 
cég. Az ösztöndíj célja, 
hogy anyagi támogatás-
sal segítse az agrárága-
zat egészségesen fenn-
tartható, hosszú távú 
fejlődését. Három kate-
góriában összesen 8 pá-
lyázat nyert ösztöndíjat. 
Az értékelés két forduló-
ban, a zsűri által megha-
tározott szakmai szem-
pontok szerint történt.
Hegedűs Ivett Margit 
beküldött TDK dolgoza-
tának témája egy balká-
ni eredetű, a szárazsá-
got jól tűrő és gazdasági 
szempontból is hasz-
nosítható fafaj, a szürke 
tölgy volt. A klímaválto-
zás minden erdőgazda-
ság számára problémát 
jelent, az alföldi terüle-
teken pedig főleg. Mun-
káját prof. dr. Bartha Dé-
nes konzulens segítette. 
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RÖVIDEN

Színezz és előzd meg az erdőtüzeket!
Az elmúlt hétvégi gyermeknap alkalmából letölthető szí-
nezővel lepte meg a gyerekeket a soproni katasztrófa-
védelmi kirendeltség. A Soproni Egyetemmel közösen 
folytatnak tűzmegelőzési kampányt. A rajzokat Fogara-
si Flóra, Halmágyi Júlia, Menyhárt Karola Erika, Cserháti 
Rozina és Stanka Csenge Flóra készítették el. A színezők 
a https://gyor.katasztrofavedelem.hu/ oldalról letölthetők.

›
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ÖSSZESZORONGÁS

Kérem, cseppet se zavarja, 
hogy a szorongás kifejezést 
most ezzel a furcsa igekö-
tővel bővítettem! Az igazat 
megvallva, ez egy idézet. Egy 
hölgy fogalmazta meg ilyen 
roppant kifejezően érzéseit, 
a szorongás okozta gyötrel-
met, miközben testi érzése-
it, élményeit, panaszait vet-
te sorra. Sajnos a szorongás 
tényleg ilyen. Össze… nyom, 
meg… gyötör, szét… tör, át… 
jár és ki… csinál. 
Sokszor egyáltalán nem tu-
datosul bennünk, hogy a 

problémánk oka szoron-
gás. Sokszor „csak” a testi 
érzéseket, panaszokat ész-
leljük, a háttérbe zajló, meg-
bújó szorongást pedig nem. 
Okát megfejteni sok esetben 
szakembert (is) próbára tevő 
feladat. Nehéz, gyötrelmes 
munka, de… van, hogy a ki-
váltó tényezők megismeré-
se nélkül tartósan meg sem 
oldható. Amíg bennünk él, 
a tudatalattinkból szerveze-
tünk egészét össze-vissza… 
rángatja. 
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

JÚNIUS 3–9.

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

›

Tallózó

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket június 10-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 elmúltá-
val a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Május 20-i rejtvényünk megfejtése: Ez a valódi szabadság! Nem a pénz, hanem az idő. Szerencsés megfejtőnk: Balogh 
Éva, Sopron, Höflányi utca.

KERESZT-
REJTVÉNY

Június 3.,  
szerda 

Sepia gyógyszertár  
Ipar krt. 30., Tesco 

99/702–012

Június 4.,  
csütörtök 

Szebellédy gyógyszertár  
Deák tér 35. 

99/505–469

Június 5.,  
péntek 

Than Károly gyógyszertár  
Újteleki u. 54. 

99/510–787

Június 6.,  
szombat 

Patikaplus gyógyszertár  
Határdomb u. 2., Alphapark 

99/505–220

Június 7.,  
vasárnap 

Patikaplus gyógyszertár  
Selmeci u. 15–17., Interspar 

99/505–472

Június 8.,  
hétfő 

Arany Kígyó gyógyszertár  
Magyar u. 6. 

99/311–732

Június 9.,  
kedd 

BENU Állomás gyógyszertár  
Mátyás király u. 23.

99/312–437

PLUZSIK TAMÁS

Sopron, te lelkünk éltető láng! Hű 
őr az ősi végeken” – hangzanak 
Sarkady Sándor sorai a város him-
nuszában. Vallják ezt azok, akik már 

nemzedékek óta itt élnek, és azok is, akik elsza-
kadtak Soprontól.

Krausz Károly Sopronban, a gép-
ipari technikumban érettségi-
zett, majd a miskolci egyetemen 
szerzett gépészmérnöki diplo-
mát. Rövid ideig Budapesten 
dolgozott, majd a MTA Geodé-
ziai és Geofizikai Kutatóintéze-
tében volt tudományos munka-
társ, ahol geodéziai műszerek 
mérési pontosságának vizsgála-
tával, illetve azok fejlesztésével 
foglalkozott. 1991-től külkeres-
kedelemmel, majd később saját 
vállalkozásban vámügyintézés-
sel foglalkozott. Egészen a kö-
zelmúltig egy autóalkatrésze-
ket gyártó cég laboratóriumát 
vezette, majd szenior munka-
társ volt. 

– Apai felmenőim Morvaor-
szágból származnak, Krausz Tó-
biás szépapám 1690-ben került 
Sopronba, itt lett posztósinas, 
majd 1698-ban posztósmester, 
ezért egészen az államosításig 
ez volt kiírva édesapám cégtáb-
lájára: Krausz Károly posztós, 
alapítva 1698-ban – mesélt fel-
menőiről Krausz Károly. – Még 
egy adalék családunk 17. száza-
di „ténykedéséhez”: dédnagy-
anyám, Warkoweil Erzsébet 
annak a családnak a leszárma-
zottja, amelynek „köszönhető” 
Sopron történelmi belvárosának 
egységes városképe, ugyanis a 

Warkoweil gyerekek 1676 no-
vemberében gesztenyét sütöt-
tek a mai Széchenyi téren. Fi-
gyelmetlenségükből kifolyólag 
előbb meggyulladt a pajta, majd 
a ház, végül leégett a belváros. 
A középkori házak megsemmi-
sültek, így alakult ki a helyreállí-
tást követően a barokk belváros.

– Évszázadokon keresztül a 
családban apáról fiúra szállt a 
posztós mesterség – folytatta 
Krausz Károly. – Maga a gyap-
júmosó eredetileg a Tómalom-
nál volt, apám mesélte, hogy 
egy-egy mosási napon 20 cen-
tit apasztottak a vízen, maga a 
posztós műhely pedig előbb az 
Ógabona téren, majd 1912-től a 
Major közben volt. Édesapám 
Németországban tanult, ő kezdte 
el modernizálni az általa épített 
Újteleki utcai műhelyt, melyben 
többféle minőséget gyártottak: 
az úgynevezett parasztposztót 
a vásárokon árulták, a divatárut 
pedig a Major közi üzletben. 

Mindennek az 1949-es államo-
sítás vetett véget. 1952-ben több 
házkutatást is tartottak nálunk, 
fegyvert kerestek, amit persze 
nem találtak, viszont 20 kiló 
szappant igen, amiből egy kon-
cepciós pert kreáltak, melynek 
a végén apámat két és fél évre 
elítélték, de előtte kezét-lábát 
összebilincselve végighajtották 

a Várkerületen. Kiszabadulása 
után segédmunkásként dolgo-
zott a fatelepen, majd 1957-től 
a fémtömegcikk ktsz.-nél volt 
bérelszámoló, ahonnan 1972-
ben ment nyugdíjba. Az egykor 
híres Krausz posztóból memen-
tóként mindössze az én érettségi 
öltönyöm maradt meg, melyet 
máig őrzök...

CSALÁDI HÁTTÉR: 1949-ben született, édesapja, Krausz Lajos volt az utolsó 
posztós Sopronban. Édesanyja a háztartást vezette és nevelte a gyerekeket. 
Felesége kereskedelmi főiskolát végzett üzemgazdász, majd közgazdász–tanári 
diplomát is szerzett, és a Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó 
Szakképző Iskolában tanított. Károly fiuk a bécsi gazdasági egyetemen szerzett 
diplomát, jelenleg Frankfurtban él és dolgozik.

SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK

Krausz Károly az utolsó soproni posztós család sarja

Érettségi öltönyből mementó 

Krausz Károly Krausz Károly FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS 
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MADARÁSZ RÉKA

Kevés megosztóbb téma létezik, mint az on-
line társkeresés. Sokak szerint a mai világban 
csak neten lehet párt találni, mások hallani sem 
akarnak róla. 

Ha az internetes társkere-
sők kerülnek szóba, nem 
nagyon fordul elő, hogy 
valakinek ne lenne hatá-
rozott véleménye. Sokan 
szinte ontják magukból a 
sikersztorikat, és azt gon-
dolják, aki még nem talál-
ta meg az igazit, mindössze 
annyit mulasztott el, hogy 
regisztráljon egy vagy több 
társkereső oldalon. Mások 
éppen az ellenkezőjét ál-
lítják: kiapadhatatlan for-
rásként mesélik a rémtör-
téneteket. 
Ildi a negyvenes évei elején 
járó hölgy – biztos munká-
val és anyagi háttérrel. Ele-
inte leginkább kíváncsiság-
ból regisztrált több oldalon 
is. Csetelt számos férfival, 
majd a negatív élmények 
hatására úgy döntött, tár-
sat ugyan fog találni, de 
nem a neten.
– Szerintem ezeken az ol-
dalakon a legtöbben csak 
szórakozni akarnak – osz-
totta meg velük a tapaszta-
latait Ildi. – Én ugyan csak a 
férfiakról tudok nyilatkoz-
ni, de úgy hallom, a nőknél 
sem jobb a hely-
zet. Számtalan-
szor csak a sze-
xuális együttlét 
elérése a cél, és 
hetekig bármit 
el tudnak „ját-
szani” a férfi-
ak, hogy le 
tudják ven-
ni a nőt a lá-
báról. 

Ildi nem egy olyan esettel 
találkozott, amikor több 
hétig tartó levelezés után 
a randin a pasi őt próbál-
ta lelki szemetesládának 
használni. Sokan rengeteg 
elvárással érkeznek a talál-
kozókra, ami megakadá-
lyozza a másik valódi meg-
ismerését. Ildikó eseteit Kati 
még meglepőbb részletek-
kel egészítette ki. Többször 
is előfordult, hogy vala-
ki néhány randi és együtt-
lét után egyszerűen felszí-
vódott. Kati azonban nem 
adta fel...
– Olyan férfit kerestem, aki-
nek az enyémhez hasonló 
az értékrendje, aki ugyan-
azt szeretné, mint én: ko-
moly kapcsolatot, csalá-
dot, társat – folytatta a 
kedves hölgy. – Több ran-
dim is volt. Néha belefárad-
tam, de szenvedtem a ma-
gányosságtól, ezért újra és 
újra megpróbáltam. Soka-
dik alkalommal találtam 
végre valakit, akinek meg-
feleltem, ő is nekem, és már 
két éve együtt vagyunk. 
A kapcsolatunk egyre jobb, 

most értünk össze. 

sarok

Párkeresés online

Két karanténvideót is készített a Blues Hangers 

Készül az új lemez

KÓCZÁN BÁLINT

Karanténvideókat készített és új 
lemezanyagon dolgozik a Blues 
Hangers. A soproni csapatot is ér-
zékenyen érintette a vírushelyzet, 

de a tagok próbálták a lehető legjobbat kihoz-
ni belőle. Szőke Gerivel beszélgettünk. 

– Hogyan érintett benneteket 
az elmúlt időszak?

– Eléggé megviselte a zene-
kart a kényszerleállás, de azt 
hiszem, ezzel nemcsak mi va-
gyunk így, hanem mindenki, 
aki a zeneiparban dolgozik. 
A Blues Hangers amúgy maxi-
mális felelősségtudattal és jól 
kezeli a pandémiás időszakot, 
bár már mindenkinek viszket 
a tenyere. A személyes kontak-
tokat igyekszünk a minimális-
ra redukálni, ezzel is vigyáz-
va egymásra és szeretteinkre. 

Természetesen a kapcsolat-
tartás a legkevésbé sem szűnt 
meg, sőt, ennyit még az aktív 
időszakban sem telefonáltunk 
és cseteltünk egymással, mint 
mostanság.

– Nem tétlenkedett a formá-
ció az elmúlt időszakban sem...

– Bár próbákat nem tartot-
tunk, de átálltunk az online 
műhelymunkára. Tanultunk 
pár új számot, amiket bár kö-
zösen még nem játszottunk 
el, de mindenki tudni fogja a 
dolgát, szerepét, tényleg csak 

összejátszást igényelnek ezek a 
dalok. Két karanténvideó is ké-
szült, amelynek meglehetősen 
kalandos volt a technikai kivite-
lezése, mire rájöttünk a megol-
dásra, hogyan lehet kilenc em-
bert összehozni egy videóra, de 
megvalósítottuk. Külön érde-
kesség, hogy pozánosunk pont 
ekkor töltötte be 50. születés-
napját, így számára egy meg-
lepetés karantén kisfilmmel 
készültünk, amelynek munká-
lataiban ő nem vett részt, nem 
is tudott róla.

– Készül új lemez is?
– Igen, elkezdtünk egy komo-

lyabb lemezanyag összerakásán 
dolgozni. Most is folyamatos a 
munka, jelenleg a gitármankó-
sávok feljátszásánál tart a do-
log. A stúdiózásra pont alkal-
mas az ilyen időszak, együtt 
zenélünk, de mégsem találko-
zunk egyszerre valamennyien, 

mindig csak egy-egy ember. Én 
pedig mindezek mellett elkezd-
tem végre saját számokon ötle-
telni, talán ezekből is lesz egy-
szer valami.

– Mik a további tervek?
– Jelenleg is komoly munkát 

fektetünk abba, hogy amikor 
újraindul az iparág, ne a nul-
láról kezdjük, hanem lehetőleg 
ugyanonnan, ahol abbahagy-
tuk. Megkeresések is érkeztek 
már az őszi szezonra, illetve a 
2021-es évre, ezek a vírushelyzet 
lecsengésének legoptimálisabb 
forgatókönyve esetén jöhet-
nek szóba. Valamint az a meg-
tiszteltetés ért minket, hogy 
együttműködhetünk a Sopron 
Táncegyüttessel és a Fajkusz 
Bandával a közeljövőben egy 
nagyszabású koprodukcióban, 
ez egy hatalmas dobás lesz, és új 
távlatokat fog megnyitni mind-
egyik fél életében. 

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

Széna-karikatúra

A mentők előtt tisztelegnek
Egy különleges, kö-
zösségi dalírásra in-
vitálta rajongóit a 
 Brains, amely Sopron-
ban számos emléke-
zetes szabadtéri és 
klubkoncertet adott.

A Visszatér a nyár című dalt 
több százan jegyzik együtt, a be-
folyó mindennemű jogdíjat a 
zenekar az Országos Mentőszol-
gálat Alapítvány számára ajánlja 
fel, ezzel is tisztelegve az egész-
ségügyben dolgozók fáradhatat-
lan munkája előtt. A különbö-
ző elektronikus zenei stílusokat 
élőben ötvöző formáció újdon-
sága nem a sokak által megéne-
kelt karanténlétet, hanem az azt 
követő felszabadultság érzését 

járja körül. A napokban kijött 
dal érdekessége, hogy a zenekar 
a közönségétől kért nyári emlé-
keket, gondolatokat, amelyek-
ből aztán összeállt a végleges 

dalszöveg. A közös munka tel-
jessége érdekében a számhoz 
tartozó klip nagy része is az „al-
kalmi szerzők” által beküldött 
videókból készült.

Már nagyon várják a fellépéseket a Blues Hangers tagjai Már nagyon várják a fellépéseket a Blues Hangers tagjai FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM 

Sári-gyöp címmel televízióra alkalmazott 
ötrészes monodrámát forgatnak a Soproni 
Petőfi Színházban Horváth Teri Kossuth-
díjas, kétszeres Jászai Mari-díjas, érdemes 
művész életműve előtt tisztelegve. A ren-
dező Pataki András, a főszereplő Demeter 
Helga. A munkával június végére szeretné-
nek elkészülni. A színésznő Balfon nyug-
szik, a helyi művelődési házban emlékszo-
ba mutatja be pályafutását, őrzik ruháit, 
személyes tárgyait, levelezéseit, naplóit. 
Horváth Teri olyan népszerű szerepeket 
formált meg, mint a legendás Lúdas Ma-
tyiban Piros, az Indul a bakterház kultusz-
filmben ő játszotta a Banyát, a Kincske-

reső kisködmönben pedig Szűcsnét, a fiú 
anyukáját. Mindemellett jelentős és ki-
emelkedő színházi alakításokat nyújtott 
a Légy jó mindhaláligtól kezdve a Rozs-
datemetőn át egészen az Éjjeli menedék-
helyig, kiegészülve sok emlékezetes tele-
víziós szereppel. 
– Méltatlanul merült feledésbe a személye, 
művészete. Szeretnénk ezzel a televízió-
ra alkalmazott monodrámával tisztelegni 
előtte, őrizni tovább az emlékét itt, Sop-
ronban, Balfon és azon túl – mondta Pa-
taki András, aki a színművésznő Sári-gyöp 
című önéletrajzi könyve alapján készíti az 
összesen kétórásra tervezett alkotást.

Film készül Horváth Teriről

DIPLO ÚJDONSÁG
Heartless a címe Diplo új dalának, amelyben Julia Mi chaels 
és Morgan Wallen is közreműködik. Az amerikai DJ több 
formációban kipróbálta magát: ő a Major Lazer alapító-
ja, Skrilex-szel pedig megalkotta a Jack Ü nevű csapatot. 

›

Nemrég látott napvilágot 
a hír, hogy a holland DJ-
fenomén, Sam Feldt saját 
kiadót indít Heartfeldt Re-
cords néven, aztán máris új 
trackkel jelentkezett. Ezút-
tal a különleges hangú brit 
énekesnőt, Ella Hender-
sont kérte fel a vokálhoz, a 
két sztár stílusa összegyúr-
va mesteri hangzást alkot.
Nem hiába várták sokan 
ezt a projektet, hiszen a 
Heartfeldt Records szár-
nyai alól kigurult első 
szerzemény pont olyan 
lett, amilyenre számított a 
közönség: dallamos, tán-
colható, erőteljes és nem 

utolsó sorban 
nagyon fül-
b e m á s z ó . 
A holland 
lemezlovas 
2019-ben gi-

gantikus si-
kert ara-
tott Post 
Malone 
c í m ű , 
t ö b b 
m i n t 
félmil-
l i á r d -
s z o r 
l e j á t-
s z o t t 
s z e r -

z e m é -
nyével.

Sam Feldt 
pozitív dala


