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Kupagyőztes a Sopron Basket

9
Megvan az idei első trófea! A Sopron Basket női kosárlabdacsapata megszerezte a Magyar Kupa-győzelmet. Ez pedig azt is jelenti, hogy a klub történetében tizedik alkalommal
végzett az élen a Magyar Kupában. Fegyverneky Zsófia a torna legértékesebb játékosa díját is megkapta. FOTÓ: MKOSZ – GIRGÁSZ PÉTER

Ovisok iskolára hangolva

Házi kedvenceink
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A hüllők tartása egyre nagyobb teret hódít hazánkban, ám
érdemes körültekintően választani, illetve bizonyos szabályokat betartani, ha mi is ezt a népes tábort szeretnénk
erősíteni. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Összeállításunkban hasznos tippeket adunk az ovisok szüleinek.
FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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Nevezzük el
az uszodát!
A város hivatalos honlapján szavazhatnak a
soproniak a Lövérekben
épülő új uszoda nevéről
– jelentette be dr. Farkas
Ciprián polgármester.
Mint elhangzott, a lehetséges nevekről az önkormányzat egyeztetett a
városszépítő egyesülettel és a helyi vizes sportágak képviselőivel is.
Négy javaslat hangzott
el: Lőver Uszoda, Temes
Judit Uszoda, Soproni
Sportuszoda, Csik
Ferenc Uszoda.
5

Állatvásárok helyszíne volt
Sopron változatos és gazdag
történelme sokakat érdekel
– sorozatunkban a különböző városrészek
kialakulásáról,
elnevezéséről,
érdekes históriáiról írunk.
Ezúttal a győri
városrész titkai
tárulnak fel.

 ktatás és
O
erdőgazdálkodás
Oktatással a természet oldalán – ezt a jelmondatot követi dr. Sándor Gyula.
A Soproni Egyetem docense, a TAEG Zrt. új vezérigazgatója a jövő feladatairól is
beszélt lapunknak. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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Dr. Tóth Imre: Meg kell adni a felfedezés örömét a látogatóknak!

Élményt adó múzeum

2021. március 3.

Visszatérés
a természetbe

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A modern múzeum már
az intézménybe való belépéskor megszólítja a látogatót.
Fontos, hogy a konkrét tudás bemutatása mellett élményt is
nyújtson. Lehetőleg
úgy, hogy a gyerekek
és a felnőttek egyaránt
elégedetten távozzanak – véli dr. Tóth Imre
múzeumigazgató.

Városunkban kettő cserkészcsapat is működik.
A 364. számú Scarbantia, valamint a 66. számú
Báthory László csapat is várja, hogy véget érjen
a koronavírus-helyzet, és ismét megtarthassa az
összejöveteleit.

„Várfal–Romkert–Múzeumnegyed” címmel tartott előadást a közelmúltban a Tudományos Ismeretterjesztő
Társulat szabadegyetemén
dr. Tóth Imre, a Soproni Múzeum igazgatója.
– Sopron évszázados hagyományokkal bír a letűnt
korok emlékeinek gyűjtésében. Az első hivatalos múzeumi kiállítás 1866-ra tehető
– hangsúlyozta. – Azóta időről időre törekszik megújulni mind szellemiségében,
mind épített környezetében.
Épületállományát növelve és
fejlesztve reagál a gyűjtemények növekedésére, és próbál
megfelelni az adott kor látogatói elvárásainak. Ezt az állandó fejlődési vonalat folytatva kezdődött a Soproni

A leendő múzeumnegyedben vadonatúj kiállításokat is létrehoznak. LÁTVÁNYTERV
Múzeumnegyed beruházása. Az épületegyüttes kialakításánál ügyeltünk arra, hogy
megfeleljünk a mai kor igényeinek. A Tábornok-ház udvarán lesz egy nagy fogadótér. Az egyes kiállítási helyek
pedig innen érthetők majd el.
Fontos, hogy egyből megszólítsuk a látogatókat: hellyel,
frissítővel, ismertető kiadványokkal kínáljuk őket.
Dr. Tóth Imre kiemelte:
a leendő múzeumnegyedben vadonatúj kiállításokat
is létrehoznak. A Sopron és a

korona című új, interaktív tárlat a város és a legfontosabb
felségjel kapcsolatát mutatja be a XV. századtól kezdve
IV. Károly, az utolsó magyar
király visszatéréséig.
A Tábornok-házban a már
meglévő anyagra támaszkodik majd a XIX. századi lakásbelsőt bemutató tárlat.
Mátyás király uralkodásánál is találkozhatunk soproni történésekkel. A legendás
király esetében mesék és legendák, illetve a valóság nyomába eredhetünk. A római

kori kőtár kiállítása is inkább
a látványra koncentrál majd.
– A hozzánk érkező látogatóknak ma már sokkal inkább
élményt kell biztosítanunk,
hiszen számos információ
pillanatok alatt elérhető az
interneten keresztül – tette
hozzá dr. Tóth Imre. – A feladatunk az, hogy olyan kiállításokat, bemutatóhelyeket
hozzunk létre, ahol a gyermekek és a felnőttek egyaránt
jól érzik magukat, mindenkinek meg kell adnunk a felfedezés örömét!

Cserkésznek lenni jó érzés,
rengeteg alkalmazkodást kíván, emellett sok élményt
biztosít a közös csapathoz
való tartozás. A gyerekekkel
az úgynevezett őrsi rendszerben foglalkoznak; egy-egy őrsöt 6–8 azonos korú gyerek és
egy néhány évvel idősebb vezető alkot. A világon a második legnagyobb szervezet
a cserkészeké, így járjanak
bármerre is, biztosak lehetnek abban, hogy társakkal
találkoznak.
Városunkban kettő csapat
is működik. Az egyik, a 364.
számú Scarbantia, amely a
II. világháborút követő kényszerszüneteltetés után 1989ben szerveződött újjá.
– Jelenleg negyven tagunk van, és mindannyian
várjuk már, hogy véget érjen a koronavírus-helyzet
– közölte Jäckel Ferdinánd, a
Scarbantia cserkész-segédtisztje. – Bízunk benne, hogy
a nyári táborunkat idén is
megtarthatjuk. Ekkor majd
kipróbálhatjuk a pályázati támogatásból beszerzett új sátrainkat. A mozgalom egyik fő

célkitűzése, hogy megismertessük a fiatalokat a természetközelibb életformával,
klasszikus értékrendet közvetítsünk nekik.
A 66. számú Báthory László cserkészcsapatnak jelenleg harmincnégy aktív tagja
van. Nagy Tímea parancsnok
úgy látja, a cserkész szemlélettől távol állnak az online
foglalkozások. – Számunkra fontos, hogy együtt játszva és cselekedve tanuljunk
– tette hozzá. – Mi nemcsak
a vírushelyzet idején járjuk
a természetet, hanem az év
bármely napján. Csapatunknál fontos esemény lesz a május első hétvégéjén megrendezendő B
 áthory nap. Ekkor
a cserkészek fogadalmat, a
kiscserkészek pedig ígéretet
tesznek. Az idei rendezvény
azért is különlegesnek ígérkezik, mert ekkor ünnepeljük
az újjáalakulásunk harmincadik évfordulóját, a jubileumra
nagyon készülünk.
Megtudtuk, a tervek szerint a nyári tábort az Őrségben vagy a Bakonyban
tartják meg.
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KORONAVÍRUS
Maradnak
a korlátozások

A következő két hétben
drasztikusan nőhet a megbetegedések száma, éppen
ezért kellett készültséget
elrendelni a kórházakban
– nyilatkozta Orbán Viktor
a Kossuth Rádiónak. A miniszterelnök hangsúlyozta: az unióval lekötött vakcinák az előrejelzettnél is
lassabban jönnek, ha nem
lenne kínai és orosz vakcina, nagy bajban lennénk.
Éppen ezért arra kért mindenkit, hogy regisztráljon a gyors oltás érdekében. – Húsvétra az összes
regisztrált megkapja legalább az első oltást, ami
azt jelenti, hogy az EU-ban
nálunk lesz a legmagasabb
az oltási arány – mondta
Orbán Viktor. A határokon
az üzleti célú, Európán kívüli utazásokat radikálisan szigorítani kell, és ennek kidolgozására kérte a
miniszterelnök az operatív törzset.
Mint ismert, március 15-ig meghosszabbították a korlátozásokat, a veszélyhelyzetet.
– A harmadik hullám elérte Magyarországot, a következő 1–2 hétben drámaian romolhatnak az adatok
– ezzel indokolta az intézkedést Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető
miniszter.
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Lakásépítés:Jelentős összegek maradhatnak a családoknál

Csökkent az áfa, nőtt a piac
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Az, hogy öt százalékra csökkent az új építésű társasházak, családi
házak áfája, érezhetően
ismét „lázba” hozta a
lakáspiacot városunkban. A tapasztalat szerint jelenleg több az
érdeklődő, mint az eladásra váró új otthon.
– Jelentős segítséget jelent számunkra, hogy a kormány idén
januártól öt százalékra csökkentette az új építésű lakások
áfáját – monda lapunak Daku
Ferenc, aki úgy tervezi, hogy
feleségével és kisgyermekeivel májusban már be is költözhet az új otthonába. – Burkolás, festés és kisebb befejező
munkálatok vannak még hátra. A megtakarítás esetünkben mintegy hárommillió forintot jelent. Ezen a pénzen
hasznos dolgokat, például bútorokat, háztartási eszközöket
vásárolunk. Tavaly tavasszal
döntöttük el, hogy szeretnénk
egy saját családi házba költözni, az ingatlant novemberben
néztük ki. Az áfacsökkentésről először decemberben hallottunk, és mostanra már sok
minden tisztázódott, így az is,
hogy a könnyítés szerencsére
ránk is vonatkozik.

MEGKÉRDEZTÜK olvasóinkat

Kitöltötte a konzultációt,
várja a védőoltást?

Daku Ferencék (j) tavaly döntöttek úgy, hogy saját házba költöznek, ők is igénybe veszik az áfacsökkentést. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
Az ingatlanszakértő Németh Zsolt szerint attól, hogy
27-ről 5 százalékra csökkent az
áfa, a vételárban nem biztos,
hogy ténylegesen megjelenik
a 22 százalékos kedvezmény.
Egyrészt jelentősen drágultak az építőanyagok, másrészt Sopronban még mindig
keresleti piac van. Azaz többen vásárolnának új lakást,
mint amennyi jelenleg szabad.
A családi házak esetében is

hasonló a helyzet: hiány van az
üres, jó helyen lévő telkekből.
– A hozzánk forduló ügyfelek visszajelzési alapján látjuk, hogy a kormányzat döntései (babaváró hitel, csok,

kedvezményes áfa) biztos
alapot adnak a lakásvásárlás
előtt álló fiataloknak – folytatta Németh Zsolt. – Úgy látjuk, a város földrajzi helyzete,
Ausztria közelsége továbbra

is vonzóvá teszi Sopront. A koronavírus miatt az elmúlt egy
évben kicsit megtorpant a helyi építőipar. A felsorolt intézkedések azonban újabb lökést adtak.

AZ ÁRAKRÓL: Ahhoz képest, hogy Budapesten az új építésű lakások négyzetméterára meghaladhatja az egymillió forintot, Sopron némileg olcsóbbnak mondható. Egy új társasházi lakás négyzetméter
ára átlagosan 600–650 ezer forint között mozog. A telkek vételára, a városban való elhelyezkedésüktől függően, 8–10 millió forintnál kezdődik, egy átlagos, közművesített, 800 négyzetméteres terület
20–25 millió forint.

Emlékek útján – A Magyar kapun léptek be a magyarlakta vidékre

Állatvásárok helyszíne volt
MUNKATÁRSUNKTÓL

VARGA JENŐ:
Családtagjaimmal kitöltöttük a nemzeti konzultációt,
amelyben leírhattuk, hogy
mit gondolunk a korlátozások feloldásának módjáról.
74 évesen úgy vélem, hogy a
végső megoldást a védőoltások beadása jelenti.

NYIKOS BORBÁLA:
Egyelőre még nem töltöttem ki a kérdőívet. Azt azonban hasznosnak tartom, hogy
a kormány is megtudja: mi az
emberek véleménye. Most az
a legfontosabb számomra,
hogy minél előbb megkaphassam a védőoltást. Minden
nap várom az értesítést.

KOCSIS SZABOLCS:
Még nem töltöttem ki a konzultációt, de igyekszem mihamarabb eleget tenni ennek.
Fontosnak tartom, hogy tudjam, mi történik a világban,
és az eligazodásban a kérdések is segítséget adhatnak. Az
oltást még nem kaptam meg.

BORSOS ISTVÁNNÉ:
Jó dolognak tartom, hogy elmondhatjuk a véleményünket, remélem, meg is hallgatják. Sajnos beteg vagyok, így
nagyon félek a vírustól és a
védőoltástól is. Ez utóbbi beadása előtt mindenképpen
szeretném kikérni a háziorvosom véleményét.

Sopron változatos és
gazdag történelme sokakat érdekel – sorozatunkban a különböző
városrészek kialakulásáról, elnevezéséről,
érdekes históriáiról
írunk. Ezúttal a győri városrész titkai tárulnak fel.
A győri városrész a rajta átvezető, a megyeszékhelyre tartó országútról kapta a nevét.
A Magyar utcában a külső városfalon állt egykor a Magyar
kapu, amely nevét onnan kapta, hogy rajta keresztül jutottak el az utazók a magyarlakta vidékre. Ennek a kapunak a
közvetlen közelében tartották
az állatvásárt. Nagy forgalma
elriasztotta a lakóházat építőket, és a vagyonosabb rétegek
inkább máshol építkeztek.
A sertéskereskedelem virágkorában, 1882 előtt itt voltak
a kereskedők raktárai és sertésszállásai. A közvágóhíd
is ezen a környéken, a Győri
úton épült meg 1869-ben.
Bár eredetileg a kőfaragók
a városban laktak, a XIX. század folyamán kitelepítették
műhelyeiket a mai Kőfaragó
térre, így például a Mechle és
a Hild céget is. Az 1960–70-es

A Kurucdombon a városrészt jelképező szélmalmot 1841-ben építették. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
években épült Kőfaragó téri
lakótelep innen kapta a nevét. Ezen kívül szóda- és szappangyárak, gőzmalom, illetve
Elastique és Gumikötőgyár
is létesült itt. A XX. század
elején pedig megépült az
Erzsébet-kórház.
Az eredetileg Lénártdombnak nevezett Kurucdombról lőtték Vak Bottyán
hadai a várost az 1705–1706os évek fordulóján. 1933-ban
a Lénárt-keresztet áthelyezték a Bécsi utcába. A dombon a szélmalmot 1841-ben

építették, ami eleinte gazdaságos lehetett, mert két másik szélmalom is épült a közelben. Bő két évtizeddel
később azonban már nem hozott hasznot ez a malom, ezért
laktanya lett belőle, ahol a 76.
gyalogezred állomásozott,
a toronyban pedig állítólag
puskaport tartottak. Az épületet a soproniak magaslati
fekvése miatt „Himmelskassernének” (Égi kaszárnya) nevezték. A két világháború között lakásokat rendeztek be az
épületben. A domb legrégebbi

utcája, a Kurucdomb sor 1868ban épült be.
Az egykori Malom, ma Lehár utcában töltötte gyerekéveit Lehár Ferenc, városunk
díszpolgára. A Monarchia felbomlása után az Ausztriában élő zeneszerző csak úgy
tarthatta meg magyar állampolgárságát, ha magyar illetőséggel is rendelkezik. Ő ezt
Sopronban kérvényezte.
Az írás elkészítésben közreműködött dr. Krisch András,
a Soproni Evangélikus Gyűjtemények vezetője.
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Dr. Sándor Gyula: A kutatásra is szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni

Oktatás és erdőgazdálkodás
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

– Jó adottságaink vannak ahhoz,
hogy aktívan részt vegyünk a Soproni Egyetem erdő-, vadgazda-, természet- és környezetmérnökeinek,
illetve faipari mérnökeinek képzésében – nyilatkozta lapunknak dr. Sándor Gyula, a Tanulmányi
Erdőgazdaság Zrt. új vezérigazgatója.
Mint arról lapunkban beszámoltunk (Új vezérigazgató a
TAEG Zrt. élén, Soproni Téma, 2021. február 17.), február
15-től dr. Sándor Gyula, a Soproni Egyetem docense a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.
vezérigazgatója.
– A Tanulmányi Erdőgazdaságot, a nevéből is adódóan,
1951-ben oktatási célra hozták
létre – kezdte dr. Sándor Gyula. – Jó adottságaink vannak
ahhoz, hogy aktívan részt vegyünk a Soproni Egyetem erdő-, vadgazda-, természetés környezetmérnökeinek,

illetve faipari mérnökeinek
képzésében. A jövőben mindezek mellett nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni a
gazdasági és a pedagógiai képzésben az oktatókkal és hallgatókkal történő együttműködésre is. A jelmondatunk
továbbra is változatlan: oktatással a természet oldalán.
Az erdőgazdaság kiváló
gyakorlati terepet ad a leendő
erdőmérnököknek, vadgazdáknak, természetvédőknek.
Az erdei iskola természeti nevelési programjaiba a Benedek-kar hallgatóit várják. Az

TÚRÁK A PARKERDŐBEN
A TAEG Zrt. tartja fenn a Soproni Parkerdőt, illetve az ott kialakított turistaútvonalakat, tanösvényeket. A cég kezelésében vannak a kilátók, köztük a legkedveltebb, a Károly-kilátó. Emellett,
amikor nincs járványhelyzet, nyitva tart az erdei iskola is. Az egykori mucki őrs helyén pedig ökoturisztikai látogatóközpont épül.

értékes tapasztalatokat felhasználva dolgozhatnak majd
tovább a gyerekek nevelésében a diplomájuk megszerzése után. A Tanulmányi Erdőgazdaság gazdasági életébe
pedig a közgazdaságtudományi kar hallgatói kapcsolódhatnak be. A TAEG-nek van
fűrész-, illetve készházüzeme
is. Ide adott esetben gyakorlatra a mérnöki szemlélettel
és tudással felvértezett faipari kar hallgatóit várják, hiszen
mindig szükség van a termékek megtervezésétől a kivitelezésig tartó mérnöki tudásra.
– Mivel az egyetemről érkeztem, így van rálátásom
arra, hogy milyenek az oktatók, illetve a hallgatók elvárásai. Fő feladatom, hogy
mindezeket összehangoljam
a TAEG lehetőségeivel – folytatta dr. Sándor Gyula. – Az
oktatás mellett ugyanakkor
a kutatásra is szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni.
A közelmúltban csatlakozott
a Soproni Egyetemhez az Erdészeti Tudományos Intézet
több mint száz szakembere.
Így Sopronban az erdészeti képzés, az erdő- és vadgazdálkodás, valamint kutatás
és fejlesztés teljes palettája
megvalósult.

– A jelmondatunk továbbra is változatlan: oktatással a természet oldalán – nyilatkozta lapunknak dr. Sándor Gyula, a TAEG
Zrt. új vezérigazgatója. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Makó utca: útfelújítás és új parkolók
MUNKATÁRSUNKTÓL

Harminckilenc új parkolót alakítanak ki a Makó
utca végén, valamint négyszáz méter hosszan az
utat és a járdát is felújítják.
– Tovább folytatódik a tavaly elkezdett 1,5 milliárd forint keretösszegű útkorszerűsítési és parkolóbővítési
program – közölte dr. Farkas
Ciprián polgármester. – A közeljövőben a Tómalom sor, a
Bercsényi utca, valamint a Hubertusz utca is megújul. A lakosság kérésére nagy energiát fordítunk az utak és járdák
felújítására, valamint a parkolóhelyek bővítésére.

– A Makó utca végén harminckilenc pakolót alakít ki
az önkormányzat – tette hozzá Csiszár Szabolcs alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője. – Ezzel együtt
az út, valamint a járda négyszáz méter hosszan újul meg.
Az itt élőkkel a beruházásról többször is egyeztettünk.
A zöldterület, illetve a közelben lévő fák ügyében is megegyezés született.
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RÖVIDEN
Online minden
egyszerűbb
Már több mint két éve
működik a Nemzeti Adóés Vámhivatal (NAV) saját
fejlesztésű online nyomtatványkitöltője, az ONYA
(Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás), amivel
mindenféle keretprogram nélkül egyszerűen,
interneten keresztül, akár
okoseszközről is, pár lépésben számos bejelentés és bevallás elintézhető. Az online beküldött
bejelentések garantáltan hiba nélkül kerülnek a
NAV-hoz.
Az ONYA-val online intézhetők az adóazonosító
jellel, adóigazolvánnyal,
vámazonosító számmal
és levelezési címmel kapcsolatos ügyek. Az alkalmazásban kezelhetők
többek között az adatés változásbejelentések,
a kisadózó vállalkozások
nyilatkozatai, egyes jövedéki nyomtatványok és az
adóelőleg-nyilatkozatok
is. A program amellett,
hogy rendkívül egyszerű,
gyors is: egy magánszemély adószámának kiváltása nem tart tovább néhány percnél.

TIT-előadás

Március 9-én, kedden 18
órakor Pruzsinszky Réka
és Simonné Belső Petra
óvodapedagógus tart online előadást Minél előbb,
annál jobb? Hitek és tévhitek az óvodáskori nyelvfejlesztésről címmel. Közvetítés: stit.my.webex.
com/meet/stit

Pályázat
gyerekeknek

A Makó utca végén már dolgoznak, nyárra készülnek el az új parkolók. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Zdeněk Miler, a Kisvakond mesék írója születésének 100. évfordulója alkalmából pályázatot ír ki
alsó tagozatos diákoknak
a Széchenyi István Városi
Könyvtár Gyermekkönyvtára. A beadási határidő
március 10. Bővebb információk és a feladatlap a
www.szivk.hu oldalon
érhető el.

FOTÓ: FILEP ISTVÁN

FOTÓ: SOPRONI MÚZEUM

SOPRON EGYKOR ÉS MA – archív és friss fotókon városunk

Új sorozatunkban a Soproni Múzeum segítségével idézzük meg kultikus soproni helyek szellemét. Bemutatunk egy fotót a múltból, valamint azt is, hogy napjainkban hogyan mutat az adott épület vagy hely.
Ezen a héten az egykori piacot láthatjuk, a felvételt Storno Miksa készítette 1930 körül a Várkerületen. Napjainkban piacot ugyan nem, de ha nincs vírushelyzet, akkor városi rendezvényeket gyakran tartanak itt.
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JEGYZET
HORVÁTH FERENC
főszerkesztő

Hajózni muszáj

Internetes szavazás: várják a soproniak javaslatait

Nevezzük el az uszodát!
HORVÁTH FERENC

A város hivatalos honlapján szavazhatnak a soproniak a Lövérekben épülő új uszoda nevéről – jelentette be sajtótájékoztatóján dr. Farkas Ciprián
polgármester.
– Közeleg a nap, amikor a soproniak birtokba vehetik az új
uszodát – mondotta dr. Farkas
Ciprián. – Az átadásra a kiv itelezők jelzése szer int

júniusban kerülhet sor. A Modern Városok Program egyik
fontos elemeként 14,5 milliárd forintos kormányzati támogatásból épülő korszerű

– A névválasztásról szóló voksolás szimbolikus jelentéssel bír
a népszavazás 100. évfordulóján – mondta dr. Farkas Ciprián
polgármester. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

uszodát megérdemlik a soproniak. A névválasztásról szóló voksolás szimbolikus jelentéssel bír a népszavazás 100.
évfordulóján.
Mint elhangzott, a lehetséges nevekről az önkormányzat egyeztetett a városszépítő egyesülettel és a helyi vizes
sportágak képviselőivel is.
Összesen négy javaslat hangzott el: Lőver Uszoda, Temes
Judit Uszoda, Soproni Sportuszoda, Csik Ferenc Uszoda.
A polgármester kifejtette:
a soproniak körében a kezdetektől fogva Lőver uszoda néven emlegetett fürdő az
emblematikus soproni városrészben való elhelyezkedésre utal. A Lövérek a város lakóinak egyik legkedveltebb
pihenőhelye, mely a Sopronihegység lankáira épült. A név
már 1225 óta szerepel a városi
oklevelekben.
Dr. Temes Judit olimpiai bajnok úszó, orvos, sportvezető Sopronban született
1930-ban. Sportkarrierje a
soproni kisuszodából indult,
olimpiai bajnoki címét 1952ben szerezte a helsinki olimpián. Élete során kiérdemelte
a Magyar Köztársaság sportdíját és a Magyar Köztársasági

Érdemrend tiszti keresztjét is. 2013-ban Budapesten
hunyt el.
Indokolt lehet a Soproni
Sportuszoda név is, hiszen
az ország egyik legnagyobb
sportuszodájaként nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmas lesz a város új
uszodája, ezáltal tovább emelve városunk hírnevét.
Dr. Csik Ferenc 1913-ban
született Kaposváron. Később, orvosi hivatásának teljesítése közben került Sopronba, ahol 1945-ben hősi halált
halt. Pályafutása alatt úszásban 18 magyar bajnoki címet,
1936-ban olimpiai aranyérmet
is szerzett. Nevét uszoda viseli Keszthelyen és Kaposváron
is. A soproni uszoda 2004-ben
vette fel Csik Ferenc nevét.
Szavazni a város honlapján
és közvetlenül az ujuszoda.
sopron.hu oldalakon lehetséges. Azok, akiknek egyik név
sem felel meg, saját javaslattal is élhetnek. A szavazatokat
március 9-én összesítik, 10-én
hozzák nyilvánosságra. A végső döntést az önkormányzat
hozza meg, de a polgármester azt a nevet terjeszti majd
a testület elé, amely a legtöbb
szavazatot kapta.

A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZTEK

„Hajózni muszáj, élni nem.” Állítólag a római
hadvezér és politikus, Pompeius mondta ezt
azoknak a hajósoknak, akik a viharos időben
nem akartak kihajózni Szicíliából a gabonákkal
megrakott hajóikon Róma felé. Manapság jobbára csak a szállóige első felét idézgetjük, akkor,
ha valamit akaratunk
ellenére is meg kell
„Az adócsökkentés bevált
politikája a járvány idején cselekednünk. Szóval
is folytatódik. Gondoljunk hajózni napjainkban
csak az új lakások áfájának is muszáj, és gyorsan
tegyük hozzá, adózni
csökkentésére, ami nagy
is, éppúgy, mint a rósegítséget jelenthet a csa- mai időkben.
ládoknak.”
Mindez arról jutott eszembe, hogy a
híradások szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) jól teljesített a jelenlegi nehéz, járványokkal sújtott helyzetben is. Persze kettőn áll
a vásár, ehhez szükség volt az adófizetőkre is,
akik teljesítették az állammal szembeni kötelezettségeiket. (Most nem írok azokról, akik ügyeskednek, csalnak, mert nem róluk szól a történet.)
Ezzel összefüggésben érdemes felidézni, hogy
milyen változásokon esett át az adópolitika az
elmúlt tíz évben. Az alapvető filozófia az volt,
hogy általában csökkenteni kell az adókat, különösen a munkát terhelőket, hogy az adóztatás
súlypontja a munkavállalókról és a vállalkozásokról átkerüljön a fogyasztási adókra. Ehhez
az új adópolitikához alakították át és tették ügyfélbaráttá az adóhivatalt.
Nos, ennyi év távlatából már érdemes mérleget vonni. A közelmúltban közzétett adatok szerint a jövedelmeket terhelő adókból 38,5 százalékpontot faragtak le, a munkáltatók adóterhe
27 százalékról 15,5-re csökkent. A társasági adó
19 százalék volt, napjainkban pedig csak 9 százalék. Változott az adókedvezmények rendszere is. Ennek köszönhetően a 2010-es 12 milliárd
forintról 380 milliárdra (!) nőtt, ami azt jelenti,
hogy az idén már ennyi marad a családoknál.
Az adócsökkentés bevált politikája a járvány
idején is folytatódik. Gondoljunk csak az új lakások áfájának csökkentésére, ami nagy segítséget jelenthet a családoknak. Arra persze majd
külön figyelni kell, hogy a csökkentés érvényesüljön is az árakban. A munkáltatóknak a szociális hozzájárulási adó mérséklése 360 milliárd
pluszpénzt jelent – a 2021-es évben.
Szóval nincs megállás. A tíz évvel ezelőtt
bevezetett új adópolitika a gyakorlatban nem
más, mint az adókönnyítések sorozata. Persze
van egy határ, amit nem lehet túllépni, hiszen
az adójövedelmekből élünk. Ezért aztán adózni (hajózni) muszáj. És élni is – teszem hozzá –,
mert egyre szebb a világ, és Pompeius óta eltelt
több mint kétezer esztendő.

FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Tizennegyedik városnéző
séta: őszre halasztották

Csendes főhajtással emlékeztek a kommunista diktatúrák áldozataira városunkban. A tiszteletadás a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
falán elhelyezett gulág emléktáblánál kezdődött, ahol dr. Farkas Ciprián polgármester, valamint dr. Simon István és Csiszár Szabolcs
alpolgármester jelenlétében koszorúztak, és néma főhajtással tisztelegtek az 1945-ben itt fenntartott gyűjtőtáborból a Szovjetunióba
elhurcolt lakosok és kényszermunkások emléke előtt. A megemlékezés a Szent Mihály-temetőben folytatódott, ahol Szántó Róbert főhadnagy nyughelyénél ugyancsak csendes főhajtás mellett koszorúzott a városvezetés (felvételünkön). Az eseményen részt vettek az
önkormányzati képviselők, valamint a városi intézmények, szervezetek képviselői is. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Soproni Téma
10. ÉVE SOPRONRÓL, SOPRONÉRT

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

Sopronban évek óta hagyomány, hogy február utolsó vasárnapján az idegenvezetők világnapjához igazodva tartják meg a városnéző sétákat. Idén az eseményt a koronavírus-helyzet miatt őszre halasztották.
– Az idei, tizennegyedik sétánkat mindenképpen szeretnénk
megszervezni, ugyanis a soproniak is várják már, hogy ismét ös�szejöjjön a már-már összeszokott közösség – mondta lapunknak
Kiss János, aki a kezdetektől fogva részt vett a szervezésben. – Az
időponton kívül minden változatlan marad: a Tűztorony lábától
és a Mária-szobortól indulnak majd a tematikus városismertető
séták. Idén készülünk arra is, hogy köszönthessük a négyezredik
résztvevőnket.
Közel négy évtizede ünneplik az idegenvezetők világnapját számos országban, így hazánkban is.

A facebookon is!
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Zöld Sopron

Soproni Téma 10. évfolyam

Dr. Licskay Tímea:Senkitől ne vásároljunk papír nélküli állatot!

Hüllők házi kedvencként
KÖVES ANDREA

A hüllők tartása egyre
nagyobb teret hódít hazánkban, ám érdemes
körültekintően választani, illetve bizonyos
szabályokat betartani, ha mi is ezt a népes tábort szeretnénk
erősíteni.
Dr. Licskay Tímea egzotikusállat-gyógyász szakállatorvos-jelölt maga is tart hüllőket: van egy szakállas
agámája és két görög teknőse. Szereti a kétéltűeket és
a hüllőket, akárcsak az egzotikus kisemlősöket.
– A legnépszerűbb hüllők
20–30 évvel ezelőtt a vízi teknősök voltak, azon belül is az
ékszerteknősök, majd a szárazföldi teknősöket is egyre többen keresték – mesélte. – Utóbbiak kereskedelme
engedélyhez kötött, ne vásároljunk papír nélküli állatot
senkitől! Közkedveltek a kaméleonfajok is, többnyire a
sisakos kaméleon és párduckaméleon, a szakállas és víziagámák, nappali és éjszakai gekkófajok, egyes sikló és
kígyófajok.
A szépen berendezett terrárium dekorációs értéke
mellett számtalan előnye van
a hüllőtartásnak. Egyes fajok kisebb időráfordítást igényelnek, mint a kutya- vagy a
macskatartás, de ugyanúgy

A hüllők esetében a legtöbb probléma a helytelen étrendből és tartástechnológiából adódik –
nyilatkozta dr. Licskay Tímea, akinek van egy szakállas agámája is. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
teljes értékű házi kedvencek.
A hüllők nem hangosak, nincs
szőrük, így nem allergizálnak,
és a növényevő fajoknak nincs
erősebb szaguk sem. A szakember szerint egyre gyakoribb kérés a szülők felé, hogy
valamilyen egzotikusabb kisállat kerülhessen a családba.
Azt javasolja: várjuk meg a
8–10 éves kort, mert gyakran
előfordul, hogy a gyerekek érdeklődésüket vesztik. Teknősöknél figyelembe kell venni a

hosszú életkort, kaméleonoknál pedig azt, hogy érzékeny
állatok, nem szabad teljes egészében a gyerekre bízni őket.
– A hüllőgyógyászatban a
legfontosabb felderíteni, hogy
optimálisan tartják-e a jószágot. A legtöbb probléma a helytelen étrendből és tartástechnológiából adódik – emelte ki
dr. Licskay Tímea. – Vízi teknősöknél vitaminhiány miatti
szemhéjödéma, hámosodási
zavarok, hallójárat-gyulladás

jelentkezhet. Szárazföldi teknősöknél és nagy napfényigényű fajoknál sokszor fordul
elő angolkór, és a kalciumháztartás zavarával összefüggő csont- és páncéldeformitás.
Magyarországon minden őshonos kétéltű- és hüllőfaj védett. Ha sérült egyedet találunk, a Soproni Madármentők
Alapítványhoz, ha beteg terráriumi állatot, akkor a Nektek Ugatunk Állatvédő Egyesülethez fordulhatunk.

Színpompás tavaszköszöntők
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KUKAHÍRADÓ
Tényleg nem mindegy,
hogy milyen kukám van?
Ha nagyon rövidek és tömörek akarunk lenni, akkor azt mondhatjuk, hogy
nem. Ha tárgyilagosak és precízek vagyunk, akkor hozzátehetjük, hogy a szabványos kukákról még a 2012. évi CLXXXV. hulladéktörvény is
rendelkezik.
Ha már a bevezetőben hivatkoztunk a törvényre, akkor kezdjük
is egy igen gyakran elhangzó kérdéssel: tényleg ez a szabály?
Mégis hol van ez leírva? Egészen pontosan a 2012. évi CLXXXV.
hulladéktörvény 2. pontja: Értelmező rendelkezések 2. § (1) E
törvény alkalmazásában 18. * mondja ki, hogy „a kukaedénynek a háztartási hulladék gyűjtésére alkalmasnak kell lennie,
meg kell felelnie az alábbi szabványnak: MSZ EN 840-1:2013.
vagy MSZ EN 840-1:2020”.
Ha még nem tervezett hulladékgyűjtő gépjárművet, vagy
köznapi nevén kukásautót, akkor joggal teheti fel a kérdést,
hogy mégis mi szükség van még a kukákat is szabványokkal
szabályozni. Ennek oka, hogy a modernebb hulladékgyűjtő
gépjárműveket már olyan speciális, fésűs ürítési rendszerrel
szerelik fel, amelyhez a nem szabványos kukák pereme nem
illeszkedik, így biztonságosan nem emelhetők, gépi ürítésre
alkalmatlanok.
A nem szabványos kukák persze nemcsak az STKH munkáját
nehezítik meg, a tulajdonosnak is komoly fejfájást okozhatnak
idővel. Ezek az edények ugyanis bár olcsóbbak, többnyire jóval gyengébb minőségű anyagból készülnek. Így kevésbé bírják az időjárás és az ürítés jelentette strapát, jóval hamarabb
megsérülnek, eltörnek.
És hogy miként szúrhatják ki a kukatémában avatatlan szemek is könnyedén, hogy egy hulladékgyűjtő edény szabványos-e vagy sem? A szabványos típusok peremmel, csendes
tömörgumi kerekekkel vannak felszerelve, fedelüket legalább
2 ponton rögzítették, de a legárulkodóbb jel mind közül, hogy
a szabvány száma minden esetben fel van tüntetve az edényen.
Ezzel ellentétben a szabványtól eltérő kukák jellemzően kör keresztmetszetűek, gyenge minőségű műanyagból, esetleg fémből készültek, fedelüket pedig csak egy ponton rögzítették.
A szabványos típusok utáni kutakodás és nyomozás helyett
a legegyszerűbb, ha közvetlenül a közszolgáltatótól,
vagyis az STKH-tól szerzi be a kukát, hiszen ezek hosszas
tesztelési rendszeren esnek át, a felhasznált anyagok garantálják a hosszú távú igénybevétel esetén is a megfelelő használhatóságot. Ezek a kukák kiállják a próbát hidegben, melegben,
UV-sugárzásban és a hulladékszállítással kapcsolatos egyéb fizikai behatások alkalmával is.
Ráadásul, amíg a nem az STKH-tól vásárolt kukaedényeknél
az ürítés során keletkező esetleges sérülésekre felelősséget
nem vállal a cég, a felmerülő kárt nem tudja megtéríteni, addig a tőle vett kukákra négyéves korukig garanciát vállal, amennyiben rendeltetésszerűen használják őket.

MADARÁSZ RÉKA

A tavasz közeledtét nemcsak a ragyogó napsugarak, hanem a telt színekben pompázó virágos növények is jelzik. A melegebb évszak hírnöke a primula, a tulipán, a nárcisz és a jácint.

A tulipánt, nárciszt, jácintot gyakran összeültetve árulják.
Jády-Mórocz Lívia virágüzlet-tulajdonos azt javasolja, hogy ezeket a kompozíciókat csak mérsékelten öntözzük. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A szártalan kankalin (primula
vulgaris) latin neve arra utal,
hogy az elsők között bukkan
elő a fagyos talajból. Az enyhén parfümös illatú virág vízigényes, úgyhogy ne hagyjuk
kiszáradni a földjét! Néhány
hetes virágzása után érdemes
kiültetnünk a kertünk egy
olyan napsütötte részére, ahol
összegyűlik a talajban a víz,
így a következő évben is gyönyörködhetünk benne. Kedvező feltételek esetén elszaporodhat, nemesített egyedeknél
pedig az is gyakori, hogy az
utódoknál visszaköszön az
anyanövény eredeti színe.
– A tulipán, a nárcisz és a
jácint hagymáit ősszel ültetjük el a kertünkben, mivel a
virágzásukhoz elengedhetetlen, hogy érzékeljék a fagyos közeg felmelegedését
– tudtuk meg Jády-Mórocz Lívia virágüzlet-tulajdonostól.
– Gyakran összeültetve árusítják őket. Ezeket a kompozíciókat mérsékelten öntözzük csak, hűvösebb helyen
tartva pedig növelhetjük az
élettartamukat.
A tulipán neve a perzsák
turbán szavából származik

– utalva a virág formájára.
A vágott virágnak érdemes
gyakran cserélnünk a vizét.
Az alsó leveleit válasszuk le,
hogy csak a szára érjen a vízbe! Hogy a hagymák ne merüljenek ki, és a következő évben is tudjanak virágot hozni,
a virágkötő a kertjében nyíló
tulipánjairól le szokta vágni a
virágot.
– A jácint finom színeivel
és erős illatával jelképezi az
újjászületést. A monda szerint Hüakinthosz spártai király földre hulló vércseppjeiből nőtt ki a mediterrán
származású tavaszi növény.
Hároméves hagymája sarjait leválasztva szaporíthatjuk
– folytatta Jády-Mórocz Lívia. – A nárcisz gyorsan múló
szépség. Jellemzően sárga és
fehér színekben pompázik, de
kiterjedt nemzetségében már
egyéb finom pasztellárnyalatokkal is találkozhatunk.
Ne felejtsük el, hogy a levele
és a hagymája mérget tartalmaz! Ha vágott virágként vásároljuk meg, az első tejesedő
vizét mindenképp cseréljük
frissre, hogy a lehető legtartósabb legyen!

ZÖLD HÍREK
Segítség a szőlő védelméhez

Márciusban kérhető a kormányzati támogatás a szőlők védelméhez. Az Agrárminisztérium a korábbi évekhez hasonlóan
idén is vissza nem térítendő segítséget nyújt a szőlőültetvények megóvásához. A 240 millió forint éves keretösszegű támogatás március 1. és március 31. között kérelmezhető.
A szőlő aranyszínű sárgasága egy veszélyes betegség a szőlőültetvényekben, amelytől a fertőzött tőkék végül kipusztulnak.
A fertőzött növényeket gyógyítani nem lehet, a védekezés csak
a megelőzésre szűkül, ezért különösen fontos a növényvédő
szeres védekezés.
A munkához az Agrárminisztérium idén is támogatást nyújt.
A növényvédőszer vételárának 75 százalékát, hektáronként legfeljebb 12.000 forintot (szőlőtermelőnként legfeljebb 240.000
forintot) biztosít a tárca. A kérelmet a Magyar Államkincstárhoz kell benyújtani, az idei évtől már elektronikus úton. Fontos,
hogy a növényvédőszer csak az igénylést követően vásárolható
meg, és a május 1. és július 31. közötti védekezési időszakban
juttatható ki. Mindezeket követően kell majd a kifizetési kérelmet benyújtani a kincstárhoz, szintén elektronikus úton, legkésőbb augusztus 15-ig. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: FILEP ISTVÁN
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2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA

Festett kavicsok
képpé varázsolva
KÖVES ANDREA

Különleges szenvedélye van a soproni Veres
Tündének: csodaszép
kavicsképeket készít.
Hobbijához nélkülözhetetlen a türelem, a
szárnyaló fantázia és a
természet szeretete.
– Amikor a gyerekeim kicsik
voltak, sokszor festettünk
különböző kavicsokat. Aztán egy tengerparti nyaralás
után nagyon sok követ gyűjtöttem, amelyek megihlettek,
így születtek meg az első képeim két évvel ezelőtt – utalt
a kezdetekre Veres Tünde.
– Hatalmas kavicsgyűjteményem van, a darabokat munka közben folyamatosan csoportosítom. Nagyon szeretem
a tengerparti kavicsokat, kincseket. A víz csodás formákat képes alkotni. A nagy
kedvenceim mégis a Sopronihegység kőzetei, a gneisz és a

csillámpala. A rétegelt, lemezes forma és a csillogás miatt
nagyon szeretem őket.
Tünde képei általában úgy
készülnek, hogy adott egy téma, amelyhez keresi a megfelelő köveket, ám a legkedvesebb képeinél egyszerűen
csak rákacsint a téma egy kavicsból. Ilyenkor ez annyira lázba hozza, hogy azonnal
nekiáll az alkotásnak, munkája során életre kelti a kavicsokat. Nagy kedvencei a mesés
témák: ezekből megelevenedik Vuk története, Mazsola és
Tádé alakja, nagyon szereti a
családi témájú képek készítését, nagy ihlető forrásai a baglyok, de a természet ábrázolása is közel áll hozzá. Szereti az
aprólékos munkákat: egy-egy
kép napokig vagy akár hetekig készül. Akvarelltechnikát alkalmaz, amely légies
hátteret kölcsönöz műveinek.
Egyik legkedvesebb kavicsképe alkotósarkát díszíti: a családját ábrázolja, amint a Fertő tavi nádasban négyesben
eveznek.

Soproni Téma

Soproni Téma
- hivatalos oldal

Sikeres fuvolisták

Hatból hat – mindegyik soproni zeneiskolás bejutott a X. Jeney Zoltán Országos Fuvolaverseny döntőjébe. FOTÓMONTÁZS: SHJ AMI

A Horváth József Alapfokú Művészeti Iskola fuvolaszakos növendékei is online vesznek részt az
idei tanévben a versenyeken, melyek mindegyikén elnyerik a legmagasabb értékeléseket.

Farinelli, a lángoló csillag
Világhírű koreográfusokkal, Peter Breuerrel és Artur Kolmakovval, táncos csillagokkal, aranyhangúnak tartott dél-stájerországi
kontratenor sztárénekessel, nagyszabású, látványos ősbemutatót
tart Farinelli címmel a St. Pölten-i Europaballett és Sopron Balett.
A Farinelli művésznéven ismert Carlo Broschi a XVIII. század leghíresebb kasztrált operaénekeseként vonult be a történelembe.
A most készülő koprodukció szintén szeretné meghódítani Európa színpadait, akárcsak Farinelli tette. Az előadást a közönség a
tervek szerint június 25-én és 26-án láthatja a barlangszínházban.

EZ TÖRTÉNT – múltidéző
225 ÉVVEL EZELŐTT, 1796. február 15-én született Sopronban Ertl Antal festő, rajztanár. Sopronban hunyt el 1852. augusztus 10-én.
175 ÉVVEL EZELŐTT, 1846. február 19-én állította ki Sopron
városa számára V. Ferdinánd a gyapjúvásár-tartási privilégiumot. A király a vásárt július 10-től 31-ig engedélyezte.
175 ÉVVEL EZELŐTT, 1846. február 19-én hunyt el Sopronban
Kis János evangélikus püspök, író, költő, az MTA tagja. Rábaszentandráson született 1770. szeptember 22-én.
50 ÉVVEL EZELŐTT, 1971. február 19-én hunyt el Sopronban
Bán János városplébános, helytörténész, árvaház-igazgató, a
fiúinternátus megalapítója. Zalaszentmihályban született 1887.
február 20-án.
A SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR INTERNETES
OLDALÁN (WWW.SZIVK.HU) MEGTALÁLHATÓ ADATBÁZISBÓL KÖZLÜNK RÉSZLETEKET.
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Egy évenem vettek részt hangversenyeken a zeneiskolások

BERTHA ÁGNES

Veres Tünde szereti az aprólékos munkákat, kavicsképei napokig, hetekig készülnek. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Kultúra, művészetek

A Danubia Talents nemzetközi zenei versenyen Palatka
Mandula, Marth-Kovács Viola és Dakhlaoui Emna Mária
3. díjat nyert, Csabai Jácinta
dicséretben részesült. A XIX.
Sistrum Zenei Versenyeken
Palatka Mandula és MarthKovács Viola ezüst-, Dakhlaoui Emna Mária aranyminősítést érdemelt, Szarka
Ágnes és Czupy Hanna Katalin előadását nívódíjjal ismerte el a zsűri. Hanna az
online gálahangversenyen is
szerepel. A X. Országos Jeney
Zoltán Fuvolaverseny győri válogatóján döntőbe jutott

Marth-Kovács Viola, Varga
Borbá la, Csaba i Jácinta,
Dakhlaoui Emna Mária, Szarka Ágnes és Czupy Hanna Katalin. A döntőt a Kaposvári
Liszt Ferenc Zeneiskola rendezi meg március végén – de
az is nagy eredmény, hogy a
mintegy hatvan dontős tíz
százaléka soproni fuvolista.
A sikeres lányok felkészítő tanára Bálintné Horváth Erika
és Jacsó Erika, zongorakísérőjük Schárfy Zoltánné Halmos Erika.
– Az idei tanév a vírushelyzet miatt a zeneiskolásoknak
is nagyon nehéz – szögezte le

Lampert Tünde, az intézmény
igazgatója. – Lassan egy éve
nem vehettek részt hangversenyeken, a megmérettetések
mind online formában történnek. A versenyek kötelező
és szabadon választott darabjait a zeneiskolában rögzítjük,
majd pendrive-on küldjük el a
szervező iskolának. Ott a zsűri a verseny előre kiírt időpontjában végignézi, -hallgatja a beküldött felvételeket
és értékel. Az eredményekről
később értesülünk, és kérhetünk írásos véleményezést is
a növendékeink szerepléséről.
Így viszont sajnos nem tudjuk,
milyen mezőnyben szerepeltek a diákjaink, hiszen a többi versenyző eredményét nem
hallhatjuk, ezért nehéz megítélni, mennyire reális a kapott eredmény.
A soproni zenészpalánták természetesen nemcsak

fuvolán méretik meg magukat, a regionális Sistrum versenyek még négy–öt hangszeren jelenleg is zajlanak.
A zeneiskolában november
óta hibrid rendszerben oktatnak: az általános iskolás korosztály személyesen vehet
részt a hangszeres és az elméleti órákon, 9. évfolyamtól
pedig kiscsoportos vagy egyéni foglalkozásokon online találkoznak a tanárok és diákok.
– Van persze pozitív hozadéka is az online térnek – tette hozzá Lampert Tünde –,
az adventi kalendáriumunkra rögzített és szakaszosan
levetített koncertfelvételek
nagyon népszerűek voltak.
A szereplők – és szüleik – beleegyezésével a versenyekre készült felvételeket feltesszük a
Youtube-csatornánkra is, így
kaphatnak visszajelzéseket a
szereplő gyerekek.

TALLÓZÓ – válogatás a korabeli sajtóból

1986
Filmforgatás Sopronban
A Fantasztikus nagynéni című,
fordulatos meséjű televíziós
játékfilmet az ország különféle helyszínein, Budapesten,
Vácon, Balatonfüreden és Sopronban forgatja Katkics Ilona
rendező. A nagynénit Ruttkai
Éva, Gém mestert pedig, egykori szerelmét Zenthe Ferenc
alakítja. (Film Színház Muzsika)
Pizzéria a Fő téren
A HungarHotels Lövér Önálló
Egység vezetői úgy határoztak,
hogy a Storno-házban létesülő
pizzériát, illetve sörözőt együtt
üzemeltetik a Generálissal. Irányításával Kis Józsefet, a Generális eddigi üzletvezetőjét
bízták meg. A pizzéria bejárata a Városházával szemben lesz,
ahol azelőtt egy fodrász és cipész üzlethelyisége volt. A Corvinus söröző és pizzéria emblémáját, a hatalmas fekete hollót

a napokban helyezik el a városházával szembeni bejárat fölé.
Nyitás a tervek szerint március
végén. (Kisalföld)

1966
Borozó a Tűztorony
közelében
Sopron központjában, a Beloiannisz téren az egyik soproni
földműves-szövetkezet százszemélyes borozót rendez be, ahol
soproni és Sopron környéki borkülönlegességeket árusítanak
majd. Természetesen a jófajta
borok mellett hidegkonyháról
is gondoskodnak majd az üzemeltetők. (Népszava)
Ökölvívó rangadó
a Petőfi Színházban
Zsúfolásig megtöltötték az érdeklődők Sopronban a Petőfi Színház nézőterét a megyei
NB II-es ökölvívó-rangadón,
melyet szoros küzdelmek után
11:9 arányban a Győri Dózsa

ö klözői nyertek meg. A Soproni VSE győzelmeit a harmatsúlyú Krizonits, a könnyűsúlyú
Lupták, a kisváltósúlyú Németh
Alajos és a váltósúlyú Tóth szerezték, míg döntetlent ért el a
pehelysúlyú Markó. (Kisalföld)

1901
Marhavásár Sopronban?
A Sopron vármegyei Gazdasági Egyesület azon alkalomból,
hogy a bécsi mészárosok, illetve a bécsi községtanács a
fogyasztási adót át akarja hárítani a fogyasztókról a termelőkre, átírt az egyesülethez,
hogy ennek elejét veendő, tegyen lépéseket a kormányzatnál az irányban, hogy Pozsonyban vagy Sopronban mielőbb
kiviteli marhavásár létesíttessék. (Köztelek)
Új közkórház Sopronban
Sopron város közgyűlése elhatározta, hogy 550.000 forintnyi

költséggel új közkórházat épít,
melyben az elmebetegek részére is lesz egy osztály. A közgyűlésen elhatározták, hogy mielőtt az építésbe kezdenének,
egy bizottságot küldenek ki
oly kórházak tanulmányozására, melyben elmebetegek is elhelyezést nyernek. (Hazánk)
A soproni főispán
beiktatása
A soproni vármegyei közigazgatási bizottság és a város törvényhatósági bizottsága ma
ülést tartottak, s elhatározták,
hogy az új főispánt, Széchényi Emil grófot fényes ünnepségek közt iktatják be hivatalába. Az új főispán különvonaton
érkezik Sopronba, az állomáson Gebhardt József polgármester, a vármegyeházán Baán
Endre alispán üdvözi. A beiktatási ünnepély után 400 terítékű bankett, utána a színházban
díszelőadás lesz. (Pesti Hírlap)
Összeállította:
Pluzsik Tamás

8

Soproni Téma 10. évfolyam
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Vereség és győzelem
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SC Sopron: döntetlen
a tavaszi nyitányon
MOLNÁR ZOLTÁN

MUNKATÁRSUNKTÓL

Az NB III. nyugati csoportjának tavaszi nyitófordulóján az SC Sopron
felnőtt férfi labdarúgócsapata az őszi mérkőzéshez hasonlóan ismét
döntetlent játszott a
Lipót Pékség SE együttese ellen.

Egy vereséggel és egy
győzelemmel folytatta szereplését a bajnokságban a Soproni
Tigrisek kerekesszékes
kosárlabdacsapata.
A Törekvés SE elleni mérkőzésen elszenvedett vereség azt is jelenti, hogy ismét
nyílt lett a küzdelem a bajnoki
cím megnyeréséét, amelynek
egyik esélyese Magyar András
csapata.
– A tavalyi szezonban csak
a Magyar Kupát tudták megrendezni, sok versenysorozathoz hasonlóan a kerekesszékes kosárlabda-bajnokságot
sem tudtuk lezárni, bajnokot
sem hirdettek – mondta Nagy
Tamás, a Soproni Tigrisek SE
elnöke. – Ettől még címvédők
vagyunk, hiszen az egy évvel
korábbi, 2018/19-es szezonban is elhódítottuk a bajnoki címet. Természetesen idén
sem lehet más célunk, mint
megnyerni a bajnokságot, ami
nem könnyű, hiszen két legfőbb riválisunk, a Törekvés és
a Miskolc is sokat erősödött.
A sportvezető hozzátette: a
koronavírus miatt nincsenek
könnyű helyzetben, a fertőzés

A Soproni Tigrisek kerekesszékes kosárlabdacsapata versenyben van a bajnoki címért.
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

a csapattagokat is érintette,
és volt olyan játékos, aki érthetően nem mert közösségbe
menni a járványhelyzet miatt.
Ettől függetlenül versenyben
vannak a bajnokságban az első helyezésért, ami nagyban
köszönhető Magyar András
vezetőedzőnek.
– Magyar András kiemelkedő szakmai munkája nélkül

nem tudtuk volna elérni eddigi sikereinket – tette hozzá
Nagy Tamás. – Fontos, hogy
a szakember a magyar kerekesszékes válogatott szövetségi kapitánya is egyben, a

nemzeti együttesbe pedig három Tigrisek-játékost delegálunk. Továbbra is nagyon bízom vezetőedzőnkben, ezért
is vagyok optimista a bajnoki
címvédéssel kapcsolatban.

A SOPRONI FORDULÓ EREDMÉNYEI:
Soproni Tigrisek SE – Törekvés SE: 20–47
Soproni Tigrisek SE – PTE PEAC Pécs Rolling Basket: 52–37

Sopron KC: két hazai meccs következik
A héten kétszer is hazai pályán lép parkettre a
Sopron KC férfi kosárlabdacsapata.
A csapat bravúros győzelmet aratott a Kecskemét otthonában. Már
a meccs elején előnybe került az SKC, amely a nagyszünetben is
vezetett. A második félidőben Boriszov szórta meg a hazaiakat, a
végeredmény: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét – Sopron KC: 74–92.
– Már az elején magunkhoz ragadtuk a kezdeményezést, vezettünk, és ezt végig tartani is tudtuk. Sikerült kihasználni a bajnoki
szünetet, megérdemelten győztünk Kecskeméten – mondta Kostas

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sopron Megyei Jogú Város pályázatot hirdet

SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN
ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK
BÉRBEVÉTELÉRE
Pályázni lehet:

Sopron, Rodostói u. 6. I/9. szám alatti
(szociális helyzet alapján, szociális helyzet alapján fiatalok részére,
szociális helyzet alapján közszolgálati feladatot ellátó
foglalkoztatottak részére)
1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba WC-vel 38 m²-es
összkomfortos lakásra.
A lakás megtekinthető
2021. március 10. (szerda) 10.00–10.30 között

Sopron, Major köz 3. I/9.
(szociális helyzet alapján időskorúak részére)
1 szoba, főzőfülke–előtér, fürdőszoba WC-vel, 34 m2-es,
összkomfortos lakásra
(A lakás forgalmi értékének 25%-a: 3.375.000 Ft)
A lakás megtekinthető
2021. március 09. (kedd) 10.00–10.30 között
A pályázat benyújtási határideje:
2021. március 22. (hétfő) 13.00–17.00 óra között
A pályázati kiírás átvehető a Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport
ügyfélszolgálatán, Sopron, Új u. 3. kizárólag ügyfélfogadási időben,
hétfőnként: 13.00–17.00 óráig előre egyeztetett időpontban
Bővebb tájékoztatás kérhető személyesen és telefonon (tel.: 99/515–210).

Flevarakis vezetőedző. – A nyolc közé kerülés szempontjából nagyon
fontos győzelmet szereztünk, de sokat kell tenni még azért, hogy
valóban sikerüljön a play-offba jutni.
Az SKC szerdán 18 órakor az Oroszlány, szombaton pedig, szintén
este 6-tól a Körmend csapatát fogadja. – Az OSE rendkívül atlétikus
csapat, klasszikus center nélkül, nagyon gyors kosárlabdát játszanak
– mondta Bors Miklós másodedző. – Kellemetlen stílusú ellenfélre
készülünk, de bízom a győzelemben. A Körmend nincs jó formában,
edzőváltás is volt a vasi együttesnél, ettől még nagyon nehéz mérkőzésre számítunk. Ezzel együtt bizakodva várjuk a rangadót.

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK
• Általános segélyhívó ������������������������������������������������������������������ 112
• Mentők �������������������������������������������������������������������������������������������� 104
• Orvosi ügyelet ����������������������������������������������������������������������� 312-010
• Soproni Gyógyközpontközponti szám ���������������������������� 514-200
• Soproni Gyógyközpont előjegyzés ������������������514-205, 514-206
• Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség
(Tűzoltóság, Polgári Védelem)���������������� 105, 510-672, 510-617

A mérkőzés elején inkább
csak keresték a fogást egymáson a csapatok. A pálya talaja sem volt a legjobb minőségű, ebből adódóan inkább
a párharcok és az ívelések
domináltak a mérkőzésen.
A gólcsendet aztán a lipótiak törték meg a 27. percben,
így 1–0-s hazai vezetéssel vonultak a félidőre a csapatok.
A második játékrészben aztán fölénybe kerültek a vendég piros-fehérek, több helyzetet is kialakítottak, majd
egy hazai piros lapot követően, néhány perccel később a
csereként beállt Kocsis Ármin

góljával megérdemelten ki is
egyenlítettek. A játék összképét nézve igazságos döntetlen
született.
A soproni játékosokra a
hétvégén ismét idegenbeli mérkőzés vár. Ellenfelük a
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő
csapata lesz vasárnap 11 órás
kezdéssel. A gárdonyi csapat
az előző hétvégén a Komárom VSE elleni győzelemmel
indította a tavaszt. A két csapat őszi összecsapásán 1–1es döntetlen született, ahol a
soproniak gólját Kustor Noel
szerezte.
A most gólt szerző Kocsis
Ármin még nagyobb önbizalommal, bizakodva tekint
előre. – Nagyon vártam már
a tavaszi szezon kezdetét, jó
érzés volt egy ilyen brusztolós meccsen csereként beállva betalálni, és hozzásegíteni a csapatot az egy ponthoz
– nyilatkozta lapunknak.
– Azt gondolom, hogy ez egy
jónak mondható szezonkezdet volt, célunk pedig, hogy
Gárdonyból már 3 ponttal térjünk haza.

TOVÁBBI SOPRONI EREDMÉNYEK: 
Női NB II. nyugati csoport 16. forduló: SC Sopron – Nimród SE: 1–7
Megyei I. osztály 17. forduló: SFAC 1900 – Jánossomorjai SE: 1–1

Csúcslövések Szebitől
MADARÁSZ RÉKA

Az ifjú íjásztehetség,
Szabó Szebasztián az
idén eddig mindössze
három versenyen vett
részt, de mindannyiszor a dobogó legfelső
fokára állhatott.
Szebi – legnagyobb sajnálatára, hiszen a versenyek jelentik
számára a legjobb gyakorlási lehetőséget – tavaly és idén
is alig mérethette meg magát,
hiszen a vírushelyzet miatt a
pálya- és teremíjász országos
bajnokság, továbbá az összes
nemzetközi verseny elmaradt. 2020-ban a 3D teremíjász, a pályaíjász, valamint a
terepíjász országos bajnokságot nyerte meg két országos

csúccsal, ebben az évben pedig már három aranyérem
boldog tulajdonosa.
– A legbüszkébb a legutóbbi miskolci teremfelkészítő versenyemre vagyok, ahol
olyan magas pontszámot értem el (570 pont), amilyet az
elmúlt három évben senkinek sem sikerült sem ifjúsági, sem felnőtt, sem mester
kategóriában – mesélte a fiú.
– A helyzetünket nem könnyítette meg az sem, hogy másfél
méter távolságot kellett tartanunk egymástól, és a maszkot a lövés pillanatáig nem vehettük le.
Szebi idén szeretne eljutni az összes országos bajnokságra, Franciaországba az
IFAA világ- és Európa-bajnokságra, valamint a HDHIAA 3D
világ- és Európa-bajnokságra
Szekszárdra.

• Rendőrség ����������������������������������������������������������������������107, 311-234
• Előfizetői tudakozó �����������������������������������������������������������������11818
• Belföldi tudakozó ��������������������������������������������������������������������11800
• Polgármesteri hivatal ����������������������������06-80/204-322, 515-100
• Soproni Polgárőr Egyesület �������������������������������� 06-30/385-5732
• Sopron Holding központi szám������������������������������������������� 514-600
• Közútkezelés ������������������������������������������������������������������������� 515-123
• Soproni Szociális Intézmény ������������������������������������������ 506-400
• Gyermekjóléti szolgálat ���������������������������������������������������� 524-361
• Támogató szolgálat����������������������������������������������� 06-20/395-9040
• Családsegítő szolgálat ������������������������������������������������������ 524-361
• Családok Átmeneti Otthona �������������������������������������������� 524-362
• Pártfogó felügyelet ���������������������������� 508-126, 508-395, 508-392
• Telefonos lelki elsősegély-szolgálat ��������������������������� 116-123
• Drog stop ����������������������������������������������������������������������06-80/505-678
• Magyar Autóklub �������������������������������������������������������������������������� 188
• Áramszolgáltató ��������������������������������������������������������06-80/533-533
• Vízszolgáltató ����������������������������������������������������������������������� 519-100
• Gázszolgáltató ������������������������������������������������������������06-80/440-141
• MÁV ������������������������������������������������������������������������������06-1/3 49 49 49
• GYSEV ��������������������������������������������������������������������������������������� 577-212
• Kisalföld Volán ��������������������������������������������������������������������� 313-130

Szabó Szebasztián a dobogó tetején – idén már három arany
érmet nyert, 2021-ben a lehető legtöbb versenyen indulna.
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Fegyverneky Zsófia a torna legértékesebb játékosa díját (MVP) is elnyerte

Újra kupagyőztes a Sopron Basket

A Sopron Basket magabiztosan menetelt a nyolcasdöntőben, meg sem állt a kupagyőzelemig. Felvételünkön Czukor Dalma (b) és Briann Jolie January (j) a DVTK elleni döntőben. FOTÓ: MTI–KOVÁCS TAMÁS
RÁZÓ LÁSZLÓ

Megvan az idei első trófea! A Sopron
Basket női kosárlabdacsapata megszerezte a Magyar Kupa-győzelmet.
Ez pedig azt is jelenti, hogy a klub
történetében tizedik alkalommal végzett az élen
a Magyar Kupában.
Az idei nyolcasdöntőt Budapesten, a Gabányi-csarnokban rendezték. A negyeddöntőben az FCSM Csata volt a
Gáspár tanítványok ellenfele, a győzelem pedig nem volt
kérdéses. A végeredmény: Ludovika-FCSM Csata – Sopron
Basket: 53–88.
Érdekesség, hogy a másik
ágon még a nyolc között kiesett a bajnokság talán legjobb
formát mutató csapata, az
UNI Győr együttese.
A Sopron Basketre a Szekszárd várt az elődöntőben,

LELÁTÓ
Kosárlabda

Március 3., szerda
18 óra, Novomatic-aréna
Sopron KC – OSE Lions
Március 6., szombat
18 óra, Novomatic-aréna
Sopron KC – EGIS Körmend
Március 7., vasárnap
14 óra, Novomatic-aréna
Sportdarázs–SMAFC – AJKA

Rögbi

Március 6., szombat
14 óra, Ágfalva,
focipálya
Szfinx–Medex

Soproni
Téma
- hivatalos
oldal

a Gáspár tanítványok pedig
mindjárt az első negyedben
33 ponttal szórták meg a tolnaiak kosarát. Végig vezetett
a soproni együttes, amelyben
Jeca Brooks és Gaby Williams
is 19 pontig jutott. A végeredmény: KSC Szekszárd – Sopron Basket: 56–77.
Vasárnap este így kupadöntőt játszhatott a soproni együttes, a fináléban pedig a DVTK volt az ellenfél.
Kiélezett döntőt azonban
nem láthattak a tévéképernyők előtt ülő szurkolók: az

első két negyedben gyakorlatilag elsöpörte a Diósgyőr ellenállását a Sopron, pontos
kinti dobásaival nem tudott
mit kezdeni a miskolci együttes. Varga A
 líz két hármast
dobott a harmadik negyedben, a csapatnak pedig csaknem minden második triplája
pontos volt. A meccs lényegében a nagyszünetre eldőlt,
állandósult a 20 pont fölötti különbség. Az utolsó négy
percben már a magyar fiatalok kapták meg a lehetőséget, egyszerre lépett pályára
a „három Varga”: A líz, Sára és
Kamilla, de Czukor Dalma is
sok játékpercet kapott. A végeredmény: A luinvent DVTK
– Sopron Basket: 56–79.
A lefújás után a játékosok
és a stábtagok hatalmas ünneplésbe fogtak, hiszen a győzelemmel története során 10.
alkalommal lett első a Magyar

Kupában a Sopron Basket.
A vándorserleg tehát ismét városunkba kerül – sorozatban
harmadik alkalommal.

ÖRÖMSZAVAK
Érthetően elégedetten értékelte a Magyar Kupában szerzett elsőséget a Sopron Basket
vezetőedzője, Gáspár Dávid,
akinek vezetésével már második alkalommal szerezte meg
a trófeát az együttes.
– Nagyon boldog vagyok és
végtelenül büszke a játékosokra! – kezdte Gáspár Dávid.
– Óriási siker ez, hiszen a klub
tizedik kupagyőzelméről beszélhetünk. A döntőben is jól
játszottak a lányok, és bár kiválóan, magas dobószázalékkal kezdett a Diósgyőr, képesek voltunk váltani, komoly
előnybe kerültünk, ezt pedig
sikerült is megtartani a finálé végéig.

Fegyverneky Zsófia nemcsak a kupagyőzelemért járó
serleget, hanem a legértékesebb játékosnak (MVP) járó
díjat is átvehette a kupadöntőt követő díjkiosztón.
– A döntő elején kicsit lassan alkalmazkodtunk a DVTK
vegyes védekezéséhez – nyilatkozta lapunknak a csapatkapitány. – Amikor azonban
felvettük a ritmust, egyértelműen domináltunk a mérkőzésen, azt hiszem, nem sok
kérdés maradt a találkozó

végére. Kiváló az idei csapatunk, minden egyes játékosra, csapattársra jellemző,
hogy megérti: folyamatosan
magas szinten kell dolgozni
a sikeres szereplésért. A játékunk és már az edzéseink is
rengeteg energiát igényelnek,
de ennek köszönhető ez a nagyon sikeres idei szezon. Ha
előretekintünk, az is látható,
hogy az Euroliga negyeddöntőjében a hibáinkat is javítani
kell, ez kulcsfontosságú lesz a
nemzetközi porondon.

FIBA-BEJELENTÉS: ÚJABB SOPRONI „BUBORÉK”
A soproni pályázat ismét nyertesnek bizonyult: a FIBA múlt héten bejelentette, hogy a Sopron Basket rendezheti az egyik Euroliga negyeddöntő mérkőzéseit, amelyet az idei szezonban megszokott „buborékrendszerben” bonyolítanak le. Ez azt jelenti, hogy a
Sopron Basket hazai pályán játszhatja le mindkét negyeddöntős
mérkőzését a francia rivális Lyon ellen. A mérkőzéseket március 17én, szerdán, illetve március 19-én, pénteken rendezik, a továbbjutás a két mérkőzés alapján dől el.

Soproni jégkorongsiker 1966-ban
PLUZSIK TAMÁS

Ötvenöt évvel ezelőtt,
1966 februárjának végén szép sportsikernek örülhettek a soproniak: a Soproni VSE
jégkorongozói 1963
és 1965 után 1966ban is megnyerték a
vidékbajnokságot.
1966 februárjának utolsó hétvégéjén a Kisstadionban, illetve a Millenárison rendezték
meg a jégkorong vidékbajnokságot, melyre a következő kerettel utazott el a soproni csapat: Friedrich – Mikó,
Uzsoki – Horváth F., Gilicze,
Marczinka. A cseresor: Horváth T., Raffai – Szücs, Ürmös,
Prattinger. Krasznai Ferenc, a
Mester az előző évektől eltérően most „kihagyta magát” a
csapatból, a kispadról irányította tanítványait.
– Nemcsak a kupát nem
siker ült hazav inniük a

Jelenet az 1966-os szezon egyik mérkőzéséből – a soproniak megnyerték a vidékbajnokságot.
debrecenieknek, hanem a
velük játszott mérkőzésünkön 11:0-ra vertük meg őket
– mondta nevetve Horváth
„Hovesz” Ferenc, aki két gólt
ütött ezen az emlékezetes
mérkőzésen. – Sajnos nagyon megfogyatkoztunk, az
egykori csapatból már csak
öten élünk.

– A Mester nemcsak alapítója és az egyik motorja volt a
csapatnak, hanem négyünknek az osztályfőnöke is – tette
hozzá Friedrich Árpád. – Kezdetekben kapus nélkül játszottunk, a svédszekrény felső rekeszébe kellett beütni a
pakkot, majd amikor egy soproni lakatosmester szabályos

jégkorongkapukat készített
számunkra, valakinek be kellett oda állnia. Én vállaltam,
persze a többiek azzal cukkoltak, hogy azért, mert nem
tudok korcsolyázni.
Friedrich Árpád négy mérkőzésen az összesen 33 szerzett gól ellenében mindössze
ötöt kapott.

– Ebben az időben már gyakorlatilag csak a meccseken
találkoztunk, én Miskolcon
tanultam már, de így is kimagaslottunk a mezőnyből. Egy
percig nem volt vitás, hogy ki
nyeri meg a négyestornát – fogalmazott Prattinger Gyula.
A szövetség felajánlotta,
hogy a győzelemért Sopron
kap egy komplett műjégpályát, talán ezzel tovább folytatódhatott és fejlődhetett volna
a város jégkorongsportja.
– A helyszín a „gödörjátszótér” lett volna. A gépészettel együtt magát a csővezetékrendszert le is szállították
Sopronba, sőt már a befedésre is született terv, aztán minden elhalt, feledésbe merült
– idézte fel emlékeit Gilicze
László, aki 9 találatával annak
idején a torna gólkirálya lett.
– Egy-egy ilyen évfordulón mi még összejövünk emlékezni, sajnos idén a járvány
miatt ez sem sikerült – mondta Horváth Tibor, aki négy
góljával szintén hozzájárult a
sikerhez.

Soproni Téma 10. évfolyam
Halvax Julianna:Az iskolára fel kell készülnie az egész családnak!
10 Soproni fiatalok
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MOTTÓ

Ovisok sulira hangolva

„Porszem rakódott porszemre. Azt jelentette, hogy nem
történik semmi, hiába várjuk. Hogy csak
rakódnak bennünk a napok, az
órák, a percek:
nincs más cselekménye az életünknek. Azt jelentette, hogy
mégis így telik
velünk az idő,
rettenetesen és
csodálatosan.”

MADARÁSZ RÉKA

Életünkben az egyik legnagyobb változás akkor következik be, amikor
óvodából iskolába lépünk. Sok múlik a jó iskolakezdésen, hiszen ekkor
alakul ki a tanuláshoz, a tudáshoz, a társakhoz, a
felnőttekhez való viszonyunk.
A 2019 júliusában megszavazott törvénymódosítás értelmében az a gyermek, aki szeptemberre betölti a 6. életévét,
tanköteles.
– Az iskolára fel kell készülnie az egész családnak,
többek között azért is, mert a
mai köznevelés – bármennyire is szövegesen értékelünk
az első másfél évben – véleményt mond a teljesítményről, a tudásról, a jólneveltségről – osztotta meg velünk
tapasztalatait Halvax Julianna, a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola
tehetséggondozó, tehetségfejlesztő szakpedagógusa. – Ha
kimarad a nagycsoportosoknak az iskolafelkészítő foglalkozás, ahol a majdnem iskolásnak legalább 20–25 percet
ülnie kell és elvégeznie azokat a feladatokat, amiket a
pedagógus kér tőle, akkor a
tanévkezdés keserves lesz a
gyereknek, a szüleinek, a társainak és a tanítónak is.
A feladattudat kialakulása
az iskolaérettség egyik alappillére. A szakember szerint
a gyerekek az elmúlt években nagyot változtak. Rengeteg az atipikus diák. Bizonyos

Soproniak
a döntőben
A résztvevő 28-ból 14
csapat jutott be az V.
Estöri Kreatív Történelmi Verseny 2020/21es évadának döntőjébe. A legjobbak között
szerepel a Berzsenyi
Dániel Evangélikus
(Líceum) Gimnázium
Sopron 10.c csapata.
A diákok az előzetesen elkészített videóikkal és prezentációikkal versenyeztek
– ezek a reformkor kettős, feudális és az éppen csak kibontakozó
polgári világát mutatták be. A járványügyi
korlátozások miatt
idén online járulhattak a zsűri elé a háromfős csapatok, és tíz–tíz
perc állt a rendelkezésükre, hogy lenyűgözzék az ítészeket.
A döntőt a tervek szerint április–májusban
tartják.
www.estori.hu

dolgokban sokkal tájékozottabbak, de nehezebb fenntartani a figyelmüket, nehezen tűrik a monotóniát, pedig
gyakorlás nélkül bizonyos feladatok nem tudnak készségszintre emelkedni. Türelmetlenek a társaikkal szemben,
és sokszor az alapvető szociális készségeik sem alakultak
ki megfelelően.
– Nagy szükség lenne az
angolszász preschool – azaz
előkészítő osztály – bevezetésére, ahol játékos formában,
de kötelező jelleggel, meghatározott keretek között fejlesztik a leendő iskolások
képességeit, készségeit – folytatta a tanító. – Bár az új NAT
egy elnyújtott előkészítő időszakkal igyekszik finomítani az átmenetet, mégis utána
rohamtempóval próbálja behozni az „elmaradást”. Mivel
az iskola nincs felkészülve a
hatalmas különbségekkel érkező gyermekek fejlesztésére, és az óvodákban sincs már
kötelező jellegű foglalkozás, a
szülőnek hatalmas a felelőssége abban, hogy gyermekét
felvértezze az iskolai elvárásokkal, követelményekkel
szemben.

Ottlik Géza
Kossuth- és József
Attila-díjas magyar író,
műfordító

KÖNYVAJÁNLÓ

Csoportban gyakorolnak az ovisok, készülnek az iskolakezdésre. A szakember szerint a feladattudat kialakulása kulcsfontosságú ebben az életkorban. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Ottlik Géza:
Iskola a határon

FONTOS KÉRDÉSEK, AMELYEKRE VÁLASZT KELL TALÁLNI:
– Tud a szabályok szerint viselkedni a mindennapi életben és a játékban? Tűri a kudarcot?
Bizalommal fordul a felnőttek felé? Játszik
közösségben?
– Mennyire összerendezett az elemi mozgása?
A kúszás, mászás, lábujjon–sarkon–talpélen való járás, a szökdelés pontos kivitelezése könnyű
írás- és olvasástanuláshoz vezet.
– Tud cipőt kötni? Jó a ceruzafogása? Az ehhez
szükséges izmokat a csontosodási folyamat
kezdete előtt sok gyurmázással lehet erősíteni.
– Meg tudja nevezni testrészeit? Koordinált a
szemmozgása?

A határszéli kisváros katonaiskolájában összekerülő
gyerekek sorsa egész életükre összefonódik. Medve, Szeredy és Bébé barátságának története több
mint ötven éve alapkönyve minden generációnak.
Talán mert a szabadságról
szól, mert egyrészt szabályos diákregény, mulattató, néha tragikumba
forduló diákcsínyekkel,
kamasztréfákkal, ugyanakkor jóval több is ennél:
egy társadalom lélektani
regénye.

– El tudja különíteni a jobb és bal irányt, illetve helyesen használja az alatt, fölött, mögött
szavakat?
– Képes mozgássorozatok elvégzésére? Képes
adott mozdulatokat leutánozni?
– Biztosan különbözteti meg az alakot a háttértől?
– Felismeri-e a rész–egész viszonyát? Megy a
szétszedés és újra összerakás gyakorlata?
– Képes magát árnyaltan kifejezni? Van türelme
másokat meghallgatni? Tud kérdezni? Be tud fejezni önállóan egy elkezdett történetet? Ezeket
a készségeket a sok mesehallgatás, verstanulás
és beszélgetés fejleszti.

Harmadikos kora óta zongoraórákra jár, de otthon gitározik és trombitál is

Anna sokoldalú tehetség
MADARÁSZ RÉKA

Nemcsak az informatikában és a nyelvtanulásban jeleskedik Soós
Anna, hanem nyitott a
művészetekre is. Három hangszeren is játszik, verseket és novellákat ír, sőt, általános
iskolája közösségi életében is tevékeny szerepet vállalt.
Soós Anna már hunyadis diákként számtalan versenyen
vett részt: magyarból, matekból, történelemből, földrajzból, informatikából, énekből és hittanból. Kiemelkedő
eredménynek tartja, hogy tavaly háromfős csapatával országos első helyezést ért el
az evangélikus iskolák történelmi versenyén. A megmérettetésre Móritz Adrienn
tanárnő készítette fel. A mosolygós lány két alkalommal
is megkapta a Hunyadi-díjat.
Az elismeréssel egyébként

Soós Anna szívesen indul tanulmányi és zenei versenyeken.
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

az iskolából elballagó diákokat szokták jutalmazni, Anna azonban annyira sok helyen „öregbítette” iskolája
hírnevét, hogy már egy évvel
korábban is odaítélték neki.
A tehetséges ifjú hölgy most a

Széchenyi-gimnázium emelt
óraszámú angol nyelvi és informatikai innovatív osztályába jár.
– Az iskolaválasztásnál
elsődleges szempont volt a
különböző idegen nyelvek

tanulásának lehetősége – mesélte Anna. – Németből van
már egy középfokú nyelvvizsgám, úgyhogy most az
angol mellett franciául tanulok. A járványhelyzet miatt
30–35 perces online óráink
vannak. A hosszabb szünetek
előnye, hogy tudjuk pihentetni a szemünket. Az osztálytársaimmal viszont mindös�sze két hónapunk volt arra,
hogy megismerjük egymást.
Ugyan neten keresztül igyekszünk tartani a kapcsolatot,
de ez mégsem ugyanaz, mintha közösségben lennénk.
Anna harmadikos kora óta
zongoraórákat vesz Gerhát
Orsolya tanárnőtől a soproni zeneiskolában. Otthon tanult gitározni, két éve pedig
a trombitával ismerkedik. Érzelmeit legszívesebben versekben fejezi ki, de ha egyegy gondolatmenet nagyobb
terjedelmet igényel, novellában örökíti meg. A kedves
lány 2018-ban bekerült a Tutor Programba, ami segített
neki elmélyíteni az önismeretét, és kiaknázni a benne rejlő
lehetőségeket.

Fejlesztések
Fontos mérföldkőhöz érkezett a Gazdaság-újraindítási akcióterv több mint 1500
milliárd forintos felsőoktatási fejlesztési forrásainak felhasználása – közölte
B ódis József, az innovációért és szakképzésért felelős
államtitkár. A tervek szerint
az intézmények fejlesztésére szánt 1509 milliárd forintból 955 milliárd forint
jut a felsőoktatás infrastrukturális, szervezeti és oktatásfejlesztési reformjának
támogatására.

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

Soproni Téma

Soproni Téma
- hivatalos oldal

Tallózó 11

ALMA ÉS FÁJA– dr. Kovács Péter és dr. Kovács Nóra

Együtt az állatok gyógyításáért
PLUZSIK
TAMÁS

Lehet azon gondolkodni, milyen ritka a „ritka betegség”, és
azon is, mennyire ritka, ami nagyon ritka. Ez utóbbi gyakoriságot egy az egymillióhoz előfordulással adják meg, tehát
egymillió ember közül egynél „várható” statisztikailag. Szép,
érdekes és hasznos tudomány a statisztika, de aki ilyen betegségben szenved annak a gyakoriság… 100 százalék!
Szóval rögvest nézőpont kérdésévé válik a ritkaság/ gyakoriság, ha ilyen bajunk van.
Ahhoz, hogy egy orvosi vizsgálatnál felvethessük azt, hogy valakinek ritka betegsége van, gondolnunk kell rá. Ehhez pedig
jó, ha viszonylag sok ritka betegséget ismerünk. A másik fontos dolog, hogy a páciens kórtörténetét mint egy nagy kirakóst
apró darabkáiból összerakosgassuk. És ez mindig kulcsfontosságú! Mindig figyelnünk kell az összes panaszt, eltérést, jelenséget, azok egymásutániságát, időbeli megjelenését. Az ehhez
szükséges időt nem lehet megspórolni.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Március 3–9. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig este 8 órától reggel 8 óráig tart.
Március 3.,
szerda

Szebellédy gyógyszertár
Deák tér 35.

99/505–469

Március 4.,
csütörtök

Than Károly gyógyszertár
Újteleki u. 54.

99/510–787

Március 5.,
péntek

Patikaplus gyógyszertár
Határdomb u. 2., Alphapark

99/505–220

Március 6.,
szombat

Patikaplus gyógyszertár
Selmeci u. 15–17., Interspar

99/505–472

Március 7.,
vasárnap

Arany Kígyó gyógyszertár
Magyar u. 6.

99/311–732

Március 8.,
hétfő

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

Március 9.,
kedd

Erzsébet gyógyszertár
Győri u. 15.

99/311–254

KERESZTREJTVÉNY

Az alma
nem esik
messze
a fájától, tartja a mondás, melynek igazságáért nem kell messzire
menni Sopronban sem.
Dr. Kovács Nóra óvodás
korától fogva az állatorvosi pályára készült,
aztán két évtizeddel
később édesapja nyomdokaiba lépett.
– Édesapámnak Kapuváron volt
egy vendéglője, édesanyám
pedig védőnőként tevékenykedett, tehát lehet mondani,
hogy az egészségügyi vonal
tőle eredeztethető – mondta dr. Kovács Péter. – Éppen
elkezdtem az általános iskolát, amikor Sopronba költöztünk, édesanyám továbbra is
védőnőként dolgozott, édesapám pedig előbb az Almon,
majd Bakk Laci bácsi mellett
a Kékfrankos vendéglőben tette a dolgát. Érdekes módon fiú
létemre többet jártam édesanyámhoz az egészségházba,
mint apámhoz a vendéglőkbe.
A Berzsenyiben Kárpáti László volt a biológiatanárom, bizonyára neki is fontos szerepe
volt abban, hogy érdeklődési
köröm egyre inkább az élővilág felé fordult, úgyhogy már
jóval az érettségi előtt elhatároztam, hogy állatorvos leszek.
Családunk rokona dr. Divós Lajos, aki abban az időben a vá-

Dr. Kovács Nóra és dr. Kovács Péter FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
góhídon volt állatorvos, de ez
a minta nem motivált, ugyanis
nagyon nehezen dolgozom föl
az állatok megölését. Pályám
kezdetén járási állatorvos-helyettes voltam dr. Lung József
mellett, sokat tanultam tőle,
úgy a gyakorlati, mint az adminisztratív teendőket. A szívem
csücskében mindig is a kisállatok voltak és vannak ma is,
úgy is szoktam mondani, hogy
a lelkem kutyás. Sopronban
1986-ban én nyitottam az első
állatorvosi rendelőt, ahol elsősorban kisállatokkal foglal-

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel!

kozom, bár vannak különleges
eseteim is. Volt, amikor egy
mosómedvét hoztak hozzám
ivartalanításra, más esetben
egy leguánt kellett kezelnem.
– Gyerekként sokat voltam
itt, apu rendelőjében, időnként
még segédkeztem is neki, még
fel sem értem a műtőasztalt, de
már adogattam a műszereket,
a fertőtlenítőt, ha pedig hívták
valahová, gyakran el is mentem
vele – vette át a szót dr. Kovács
Nóra, aki négy évvel ezelőtt
szerzett diplomát a budapesti Állatorvostudományi Egyete-

men, jelenleg pedig Ausztriában dolgozik édesapja egykori
évfolyamtársának állatklinikáján. Már óvodás koromban is
azt mondogattam, hogy állatorvos leszek. Alapvetően én is
kisállatokkal szeretek foglalkozni, ehhez kapcsolódik az
én „különleges esetem” is. Lili kutyánknak van egy kedvenc
plüssállata, aminek éppen a közelmúltban leharapta az egyik
lábát. Ezt a kis plüsskutyát apuval közösen megoperáltuk, vis�szavarrtuk a lábát, bekötöztük,
sőt még egy „gallért” is kapott.

A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket március 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 a szerencsés nyertes – a járványhelyzet elmúltával – a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
Február 17-i rejtvényünk megfejtése: „A férfi alkot, a nő ihlet”. Szerencsés megfejtőnk: Németh Brigitta, Sopron,
Gyóni Géza utca.
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A hónap fotója – Akinek nincs múltja, annak jövője sincs

Reményt adó felvételek

2021. március 3.

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

MUNKATÁRSUNKTÓL

Rombai Péternek a Páneurópai Piknik Emlékparkban készült
képe lett február hónap fotója.
Mint arról már olvashattak, a
Soproni Téma pályázatot írt
ki, az elmúlt hetekben Akinek nincs múltja, annak jövője sincs címmel vártuk olvasóink képeit. Több tucatnyi
fotót kaptunk, érkeztek Sopron emblematikus épületeit,
történelmi helyeit megörökítő alkotások, de lírai természetfotók is. A zsűrinek ezúttal sem volt egyszerű dolga,
végül Rombai Péter képét találta a legjobbnak. A 39 éves
soproni férfi jelenleg kerékpárokkal foglalkozik külföldön, itthon pedig a fotográfiával. – Két külön terület, de
valahol mégsem, kiégés ellen éppen optimális – írta lapunknak Péter. – A pályázatra küldött képeimet egyfajta
üzenetnek szántam. A pályázat címe feltételezné a történelmi témát, azonban ez
szerintem ennél sokkal ös�szetettebb. Nem akartam
elvonatkoztatni napjaink
aktuális problémájától, a Covid-őrülettől. Ez és a majd
eg y éve ta r tó lemondás,

RÖVIDEN
Rombai Péter szerint sokan menekülnek napjaikban az emlékeik közé – felvételeivel reményt
szeretne adni. FOTÓ: ROMBAI PÉTER
reménytelenség hívta életre
mindannyiunk szabadabb,
kötetlenebb jövő iránt érzett,
egyre nehezebben csillapítható vágyát. Ebben az időszakban sokan menekülünk
a múltban keletkezett kellemes emlékek közé. Ezek az
emlékek löketet adnak a hétköznapok elviseléséhez.
Nemcsak Rombai Péternek, hanem valamen�nyi pályázónak köszönjük,

hogy megtisztelt minket
bizalmával.
A pályázatra érkezett képeket megtekinthetik a
www.sopronitema.hu/galeriak/akinek-nincs-multja
oldalon.

A JÁTÉK FOLYTATÓDIK!
Márciusban is keressük a hónap fotóját! Aktuális felhívásunk témája: Leghűségesebb
társaink. Eg y jelentkező

maximum kettő színes, legalább 3000 pixel szélességű képpel nevezhet, a fotókat jpg formátumban várjuk.
A beküldött képek közül kiválasztjuk az általunk legjobbnak ítélt fényképet, amelyet
a Soproni Téma március 31-i
számában közlünk.
A fotókat március 24ig várjuk e-mailben a szerkesztoseg@sopronitema.
hu címre.

P!nk a zenében talált
nyugalmat
Az elmúlt időszak eseményeit sűríti össze az
a dal, amellyel P!nk és Willow Sage Hart
jelentkezett. A Cover Me In Sunshine
kapcsán így nyilatkozott a világhírű
énekesnő: – Az elmúlt év olyan sokféle volt számunkra. Szomorú, magányos, félelmetes. Emellett csendes és nagyszerű tanár is. Willow
és én a zenében találtunk nyugalmat, ezért kiadtuk ezt a dalt, bízva abban, hogy másoknak is elhozza a kedvességet, a napfényt és a
nyugalmat.

Koncertekre vár
Változatos napszemüvegtrend
a Plasticocean
NŐI SAROK – stílus, divat, praktikák

MADARÁSZ RÉKA

KÓCZÁN BÁLINT

A Plasticocean is bemutatkozott a „hegykői
konyhában”, nemrég ugyanis a soproni zenekar volt a Music & Jam – The Kitchen Session Live
vendége. A formáció tagjai nehezen élték meg a
pandémia okozta koncertkieséseket.
– Tavaly nyáron beszélgettünk Tatussal a projektről,
akkor még tervezési szakaszban volt, de egyből megtetszett az ötlet, hiszen tudjuk, a
legjobb buli mindig a konyhában van! – kezdték a Plasticocean tagjai.
A soproni zenekar szerint
jó érzés volt ebbe a közvetlen,
nyitott és családias hangulatba csöppenniük, és sokat töltekeztek belőle.
– Elsőre persze furcsa volt
a zenénket ilyen kulisszák közé vinni, úgy, hogy ennek a stílusnak nem épp ez a természetes előfordulási környezete. De
pont az otthonos konyha – vad
metalzene kontraszt tetszett
nekünk a legjobban. Andi sütije pedig eszméletlen finom
volt! – nevettek a srácok.
A helyi metálformáció a
pandémiás helyzet előtt már
országosan is bontogatta szárnyait, és a népszerűsége felfelé
ívelt, ezért is élik meg nehezen
a mostani helyzetet a tagok.

– Talán minden élőzenekedvelő és zenész nevében
mondhatjuk, óriási pofon
volt minden gondosan előre
megtervezett eseményt, bulit úgymond kidobni a kukába – tudtuk meg a zenekartól,
amely nemrég egy új gitárossal, Pilló Péterrel is kiegészült. – Újratervezéssel, ötleteléssel teltek az elmúlt
hónapok.
A most már öttagú Plastic
ocean tavaly az országos hírű Leander Kills turnéjához
csatlakozott előzenekarként,
és remélik a fiúk, hogy idén
folytatódhat a közös munka.
– A vírushelyzet miatt sajnos ezen a fronton is elmaradtak a koncertek, amit
szeretnénk idén tavasszal
pótolni – tették hozzá a zenészek. – Közben tervezzük
és szervezzük az év további részét is: fejlesztettük az
eszközparkunkat, új dalokat
írunk, tehát a munka nem
állt meg.

Azoknak, akiknek gondot jelent a megfelelő
napszemüveg kiválasztása, remek hír, hogy
a szabályok elmosódtak. Idén sokféle szín
és forma divatos, a lencsék pedig hihetetlen
választékban állnak a
rendelkezésükre.
A pandémia miatt tavaly több
cég nem rukkolt elő új kollekcióval, idén viszont megjelentek
a legújabb napszemüvegmodellek. A nagy márkák természetesen megmaradtak a rájuk
jellemző stílusjegyeknél, de
egyébként a kínálat rendkívül
sokszínű.
– Egy ideje már hódít a kerek forma, amit idén kicsit oválisabbra nyújtottak a tervezők
– tudtuk meg Seifert Brigitta optometristától. – Legalább en�nyire népszerűek a ’80-as, ’90es évek retró fazonjai: a nagyon
vastag műanyag keretek. Egyre nagyobb teret nyernek a vékony fémkeretek is – akár négyzet vagy sokszögletű formában.
Pozsgai Klaudia optikus
hozzátette: a sportos, arcra simuló fazonok soha nem

A szakemberek azt javasolják, hogy a stílusunknak megfelelő szemüveget válasszunk.
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

mennek ki a divatból, és egyre többféle lencsével kaphatóak. Ma már dioptriás szemüvegként is hordanak olyan
fazonokat, amelyek eredetileg
napszemüvegként robbantak
be a köztudatba, ilyen például
a pilóta fazon. Praktikus megoldás, ha fényre sötétedő lencsével kérjük, így mindkét funkciót be tudja tölteni.
– A klasszikus keretszínek
– fekete, barna, arany, ezüst,

rosegold – mellett sokan döntenek az átlátszó (víz színű) keretes napszemüvegek mellett
– folytatta Szilvási Alex optikus. – A tükrös lencsék reneszánszukat élik. Főként a hölgyek kedvelik a nagyon halvány,
de színes lencséket.
A szakemberek elmondták,
az árkülönbséget sokszor nemcsak a márka, hanem a lencse
minősége eredményezi, hiszen
vannak már többek között kü-

lönféle sportokhoz kifejlesztett speciális lencsék is.
A legfontosabb kritérium
természetesen még mindig
az, hogy a napszemüveg 100
százalékban UV-szűrős és torzításmentes legyen. A szaküzletekben kapható modellek
mind megfelelnek ennek a feltételnek, sőt van olyan lencsegyártó cég is, amelynek az optikai lencséi is UV-védelemmel
vannak ellátva.
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