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A Lőver Uszoda lett a nyertes!
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Március 9-én lezárult az új uszoda névválasztására kiírt szavazás. Végül a Lőver Uszoda elnevezés diadalmaskodott – jelentette be közösségi oldalán dr. Farkas Ciprián polgármester. Összesen 3721 szavazat érkezett az önkormányzat által indított online voksolásra, a szavazatok mintegy 63 százalékát a Lőver Uszoda kapta. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A magyar sajtó napja

Motoros
szezon
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Folytatódik Sopronban
az oltások időszaka

Sopronban is ütemezetten kapják meg a koronavírus elleni oltást a regisztráltak. Vajon miképpen viszonyulnak
a vakcinához az itt élők? – erre a kérdésre is kerestük a
választ. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Csendes főhajtással és koszorúzással emlékeztek március 15-re
a város vezetői. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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A tavasz beköszöntével
elindul a motoros szezon. A balesetek elkerülése érdekében érdemes
alaposan átvizsgáltatni
a hónapokig a garázsban veszteglő járművünket. A féléves kihagyás
után vezessenek körültekintőbben, amíg a rutin
újra visszajön! Egy-egy
vezetéstechnikai tréning
sokkal magabiztosabbá, ügyesebbé teszi a
motorost.
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Éremeső a tornászoknál

Bérházak a villák mellett
Sopron változatos és gazdag történelme sokakat érdekel – sorozatunkban a különböző városrészek kialakulásáról, elnevezéséről, érdekes históriáiról írunk. Ezúttal
a Deák téri városrész titkai tárulnak fel. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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Valóságos éremesőt
hozott a Soproni Torna Club versenyzőinek a Budapest–vidék serdülő és ifjúsági
tornászbajnokság.
A legnagyobb meglepetést a serdülő lányok
okozták, akik aranyérmet nyertek. Az ifjúsági
csapat (felvételünkön:
Csete Luca, Soós Vivien, Pölz Tímea, Sugár
Krisztina, Hámori Borka) ezüstérmes lett.
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Ilona-akna Brennbergbányán: 1921-ben Ausztriához csatolták

Szénbánya a magyar határon
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Az I. világháborút lezáró békefolyamat, a nemzetközi politikai események a Brennbergbányán lévő bányászatra is nagy hatással voltak. A föld
mélyén zajlott a bányászat, de a földfelszín két
országhoz tartozott.
– A világháborút követő békekötés első lépcsőjében Brennbergbánya teljes egészében
Ausztriához került volna
– idézte fel lapunk kérése az
1920-as években történteket
Bircher Erzsébet, a Központi
Bányászati Múzeum tavaly év
végén nyugdíjba vonult igazgatója. – Az 1921-es népszavazás nyomán a területről ismét
tárgyalások kezdődtek. Ekkor már jogilag külön kezelték Sopron, illetve a településrész ügyét. 1921 októberében
a Velencei Jegyzőkönyv úgy
véglegesítette a határ vonalát,
hogy az kettévágta a bánya és
a kolóniák területét. Így az
Ilona-aknát, a mellette fekvő
600 hektár területtel együtt
Ausztriához csatolták.
A viták azonban nem ültek
el, a Határmegállapító Bizottság elé került az ügy, amely
első lépésben mindent Magyarországnak ítélt, a döntést
azonban Ausztria megvétózta. Az ismételt tárgyalások
egészen 1927-ig nem vezettek eredményre. Végül úgy

oldották meg az ügyet, hogy
Ausztria garantálta a bánya
működését, Magyarország pedig arra vállalt garanciát, hogy
az érintett területen tiszteletben tartja Ausztria felségjogait. A bánya tehát magyar
maradt, zavartalanul üzemelhetett, de a felette lévő földfelszín a két országhoz tartozott.
Mindez 1928-ban lépett életbe.
– Az ott élők – nemcsak a
bányában, hanem a felszínen
is – szabadon átjárhattak az
országhatáron – folytatta Bircher Erzsébet. – Több anekdota is fennmaradt ebből az
időszakból. A két országban
eltérőek voltak a jövedéki és
adótörvények, ezért nagyban
folyt a föld alatt a cukor és a
cigaretta „bányászata”, azaz
csempészete.
A bánya életében a két világháború közti időszak nem
volt könnyű: egyre mélyebbről kellett kitermelni a magyar területen a szenet – ám
furcsa mód ezek az évtizedek az ott dolgozóknak számos jó dolgot is hoztak. Az

Lezárták
a Tómalom utcát
Az autóút Sopron-kelet
– Fertőrákos között készülő szakaszának építése miatt március 16-án lezárták
a soproni Tómalom utca
M85-ös nyomvonala alatt
áthaladó részét – tájékoztatta lapunkat a kivitelező DS Konzorcium. A korlátozásra azért van szükség,
mert a Tómalom utca szintjét az aluljáró szakaszán le
kell süllyeszteni, és ezt a
munkát csak teljes lezárás mellett lehet elvégezni. Kerülni a lezárás ideje
alatt a Nemeskúti út irányából külön erre a célra
kiépített terelőúton lehet.
A lezárás a tervek szerint
április 30-ig tart.

TIT-előadás
a változó jövőről
1753-ban fedezték föl a jó minőségű szenet Brennbergbányán. Hat év múlva – 1759-ben – nyitották meg itt Magyarország első szénbányáját. A termelést 1951-ben állították le. FOTÓ: FORTEPAN
Urikány–Zsilvölgyi Magyar
Kőszénbánya Zrt. finanszírozásában ekkor épült az iskola, az óvoda, a templom, ekkor
villamosították a települést,

állandó orvosuk és egy kisebb
kórházuk is volt. Az Ilona-aknán élők pedig nemcsak a
munkahelyük révén kötődtek
Brennbergbányához. Récény

(Ritzing) jóval messzebb volt,
mint Brennbergbánya, úgyhogy a gyerekek ide jártak iskolába, óvodába, orvoshoz és
templomba.

MINDIG SOPRON RÉSZE VOLT: Brennbergbánya közigazgatásilag soha nem volt önálló, az itteni földek tulajdonjoga a kezdetektől (1796-tól) 1948-ig, a bánya államosításáig Sopronhoz tartozott.
A területen működő bányavállalkozók pedig mindig bérlők voltak. Az 1920-as évektől 1948-ig a bérlő és az üzemeltető a francia többségű tulajdonú Urikány–Zsilvölgyi Magyar Kőszénbánya Rt. volt.
A termelést 1951-ben állították le. A január 10-i bejelentés sokkoló lehetett, hiszen 1950-ben az odalátogató Czottner Sándor bánya- és energiaügyi miniszter még új, összkomfortos lakásokat, mentőállomást, fürdőházat, de mindenekelőtt a bánya fejlesztését ígérte a széncsata lendületében dolgozó bányászoknak.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

SZOCIÁLIS SZAKREFERENS
határozott idejű köztisztviselői állás betöltésére

Munkakör alkalmazási feltételei:

• felsőoktatásban szerzett társadalomtudományi, bölcsésztudományi szakképzettség vagy felsőoktatásban szerzett
szakképzettség és emberi erőforrás gazdálkodási, humán erőforrás menedzser felsőfokú szakképesítés,
• számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet használat),
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség.

Előnyt jelent:

• közigazgatási gyakorlat,
• szociális területen szerzett gyakorlat.

Munkakör fő tartalma:

• közreműködés a szociális feladatot ellátó intézmények általános felügyeletében,
• szociális önkormányzati feladatok koordinálása,
• szociális ellátással kapcsolatos pályázatok teljes körének kezelése.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

• önéletrajzot, a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
• az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
• előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat
benyújtásakor fennáll-e,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást,
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban közölt személyes adatokat a pályázati eljárásban részt vevők kezeljék.

Illetmény és juttatások:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.
A próbaidő: 6 hónap.
További információ kérhető Virágh Natália megbízott osztályvezetőtől a 99/515–241-es telefonszámon.

A jelentkezéseket 2021. március 31-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:

Dr. Sárvári Szabolcs jegyző részére
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron, Fő tér 1.
A borítékra kérjük ráírni: „Szociális szakreferens munkakör”
A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2021. április 15. napjáig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok megtekintése
után dönt a pályázók meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak,
és a sikertelen pályázatokat visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és a pályázó személyes adatait az Európai Unió 2016/679.
számú általános adatvédelmi rendelete a GDPR előírásainak megfelelően kezeljük.
Az állás betölthető az elbírálást követően azonnal.

RÖVIDEN

Március 23-án, kedden 18
órakor dr. Hideg Éva egyetemi tanár, az MTA doktora
tart online előadást Változó jövő – változó jövőkutatás címmel.
Az előadás választ keres arra vélekedésre, miszerint „Ma már a jövő
sem olyan, mint egykor
volt”. Hangsúlyosan foglalkozik a folytatódó jövők
előzetes megismerésének
igényével.
Közvetítés: stit.my.
webex.com/meet/stit

Az éltető tiszta vizünk
KÖVES ANDREA

Közeledik a víz világnapja, amely minden
év március 22-én ráirányítja a figyelmet
a mindenki számára elérhető, tiszta víz
fontosságára.
– Szerencsések vagyunk, számunkra természetes, hogy
csak megnyitjuk a csapot, és
már jön is a tiszta ivóvíz. Ehhez azonban sok ember munkájára, szakértelmére van
szükség – kezdte Hosnyánszki Szilvia, a Soproni Vízmű
Zrt. kommunikációs munkatársa. – A Soproni Vízmű
Zrt. 278 munkatársa dolgozik
azért naponta, hogy egészséges ivóvíz folyjon a csapból, a
lefolyóba került szennyvíz pedig megtisztítva jusson vissza
a természetes vízfolyásokba.
Térségünkben a víz kiváló minőségű, magas ásványianyag-tartalmú, ezért nem
szükséges a kezelése. Semmilyen vegyszert, fertőtlenítőt, valamint klórt sem tartalmaz. Jellemző rá a magas
kálcium- és magnéziumtartalom, mindkettő élettani hatása igen kedvező. A csapvíz
ma Magyarországon a leggyakrabban és legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer.
Városunkban a kiváló minőségű víz – szennyvízelvezetéssel együtt – literenként
0,62 forintba kerül. Környezetünk védelme érdekében

A víz világnapi nyílt nap 2019-ben – a gyerekek megismerkedtek a vízmű működésével. FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
is a csapvíz a helyes választás, hiszen a palackozott víz
szállítása, raktározása, a körülbelül 450 év alatt lebomló
PET palackok előállítása súlyosan és hosszú távon terheli a környezetet.
A szakember praktikus, a
mindennapokban könnyen
alkalmazható v íztakarékossági tanácsokat is adott.
Fogmosás közben zárjuk el
a csapot, és csak öblítéskor
nyissuk meg újra! Ügyeljünk
arra, hogy sose csöpögjön a
csap! Csak teli mosógépet
és mosogatógépet indítsunk

be, fürdés helyett zuhanyozzunk! Öntözzünk összegyűjtött esővízzel!
A Soproni Vízmű Zrt.-nél
úgy vélik, nem lehet elég korán kezdeni a gyermekek
szemléletformálását, ezért
tartanak már több mint egy
évtizede nyílt napot a működési területen élő óvodások
és iskolások számára. Idén
márciusban a vírushelyzet
miatt nincs lehetőség a nyílt
nap megtartására, de a vízmű munkatársai bíznak abban, hogy szeptemberben pótolhatják a rendezvényt.

PÁLYÁZATOK: A víz világnapi pályázatok az idei évben sem maradnak el. A téma: „A víz érték! Becsüld meg! Oszd meg gondolataidat, érzéseidet arról, mit jelent számodra a víz!”. Az óvodások
és általános iskolások számára rajz-, illetve meseíró-pályázatot,
a nagyobb korosztálynak kisfilmkészítési és fotópályázatot hirdetnek. Részletek a www.sopronivizmu.hu oldalon.
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„Bármelyik vakcinatípussokkal kisebb kockázatot hordoz, mint ha elkapjuk a vírust!”

Folytatódik az oltások időszaka
KÖVES ANDREA

Sopronban is ütemezetten kapják meg a koronavírus elleni oltást
a regisztráltak. Vajon
miképpen viszonyulnak a vakcinához az itt
élők? – erre a kérdésre
kerestük a választ.
Dr. Németh Gábor egyetemi docens már megkapta az
első oltást, AstraZeneca vakcinát, hamarosan időszerű a
második adag is: – Számomra nem is volt kérdés, hogy
élek-e a védőoltás lehetőségével: az elsők között regisztráltam. Bár az életkorom alapján
még nem oltottak volna, ám
egy velem született krónikus
betegség miatt már megkaphattam az oltást. Úgy vélem,
hogy bármelyik vakcinatípus sokkal kisebb kockázatot
hordoz, mint ha elkapjuk a vírust. Nekem egyébként semmi komolyabb mellékhatása
nem volt az oltásnak: enyhe
hőemelkedésem volt egy napig, kicsit gyengébbnek éreztem magam. Sajnos a közvetlen környezetemben két
tragédia is történt a koronavírus-fertőzés miatt: ez is arra ösztönzött, hogy kérjem az
oltást. Számomra fontos volt,
hogy alaposan tájékozódjam,

Dr. Németh Gábor
így angol és német nyelven is
sok szakirodalmat olvastam
a betegséggel és az oltással
kapcsolatban.
Szemző Gábor, a Széchenyi Öregdiák Társaság elnöke szintén a második oltásra vár, életkora miatt nem is
volt kérdés számára, hogy él a
vakcina lehetőségével: – Nem
titok, hogy a 82. életévemet
taposom, ezért a különösen
veszélyeztetett kategóriába tartozom a koronavírussal kapcsolatban. A kórházi oltóponton kaptam meg a
vakcinát, semmiféle mellékhatást nem tapasztaltam.

KORONAVÍRUS aktuális
Szabaduljunk meg a járványtól!
A regisztráltak számától függően beolthatják az időseket húsvétig – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A tárcavezető kifejtette: több százezer idős még nem
jelzett vissza, bár közöttük a legmagasabb a regisztráltak aránya. Az országos tiszti főorvos levelet ír azoknak az időseknek,
akik még nem regisztráltak, hogy fontolják ezt meg – közölte. Hangsúlyozta: valamennyi oltóanyag, amelyet a hatóságok
megvizsgáltak és engedélyeztek, biztonságos és védettséget
ad, és az oltás az egyetlen eszköz, hogy megszabaduljunk a
járványtól.
– A hajnal előtti legsötétebb órában vagyunk – fogalmazott
Orbán Viktor kormányfő a Kossuth rádió adásában. A miniszterelnök elmondta: az operatív törzzsel hozott döntés értelmében nem a korábban regisztráltak, hanem a hatvan év felettiek és a veszélyeztettetek élveznek elsőbbséget az oltáskor.
Az újonnan regisztráltak között nagy arányban vannak a hatvan év felettiek.
Több mint 50 milliárdot fizetett ki a kormány
Gulyás Gergely a gazdaságról azt mondta, egész március hónapra biztosítják az ötvenszázalékos bértámogatást, és a bérleti díj fizetése alól is mentesülnek a szolgáltatók, ha állami
vagy önkormányzati helyiséget bérelnek. A munkát terhelő járulékokat is elengedik.
A Miniszterelnökség vezetője hozzátette: a bértámogatásokat továbbra is időben folyósítják, mintegy 51 milliárd forint
a megítélt támogatások összege, és 99 százalék fölötti arányban fizették ki ezeket. Gulyás Gergely elmondta, bízhatunk benne, hogy a járvány utolsó szakaszában vagyunk, és már van eszközünk a vírus legyőzésére az oltás révén.
Marad a szabad szülészorvos-választás
A kismamák szülész–nőgyógyász választásánál a kormány
szempontjai egyértelműek és világosak. A hálapénzt sikerült
kiirtani az egészségügyből, de biztosítani kell, hogy mindenki annál az orvosnál szülhessen, akinél akar – húzta alá Gulyás
Gergely. Azok a hírek valótlanok – folytatta –, melyek szerint
nem lehetséges, hogy egy magánorvos bemenjen egy kórházba az általa gondozott várandós anya szüléséhez, ezt az EMMI
fogja koordinálni.

Szemző Gábor
Olyannyira nem, hogy másnap Budapesten volt dolgom,
és én vezettem az autót. Várom március 19-ét, akkor kapom meg a második oltást,
utána hét nappal végre felsóhajthatok: nem támadhat meg ez a kiismerhetetlen, szörnyű vírus. Végre a
leányommal is szabadon találkozhatom majd: a biztonság kedvéért most csak telefonon tartjuk a kapcsolatot.
Mivel igazolt teniszjátékos
vagyok, így szerencsére erről
a szenvedélyemről nem kellett lemondanom az elmúlt
hónapokban.

Dr. Tschürtz Nándor
Dr. Tschürtz Nándor belgyógyász, kardiológus, lapunk állandó szerzője egészségügyi dolgozóként az első
körben kapta meg a védőoltásokat: – Nagyon örültem, hogy
lehetőségem nyílt arra, hogy
védett legyek a vírussal szemben. Mivel a betegséget orvosként közelebbről is megismertem, tudtam, hogy mennyire
fontos a védőoltás beadatása.
Jelentős mellékhatásról nem
tudok beszámolni, az oltás
napján kicsit fáradtabbnak
éreztem magam. El sem tudom mondani, milyen nagy
megkönnyebbülést éreztem,

Elekné Lévay Vivien

amikor a második oltáson is
túl voltam, nem is gondoltam
volna, hogy lelkileg ez ennyire felszabadít. Szakemberként sajnos már szembesülnöm kellett a Covid hosszú
távú következményeivel is:
ezek alapján mindenkinek azt
tanácsolom: éljen a védőoltás
lehetőségével.
Elekné Lévay Vivien
g yóg ys zerkiadó szakas�szisztens szintén megkapta
már mindkettő védőoltást:
– Egészségügyi dolgozóként
nyílt erre lehetőségem. Az oltás elfogadása nem volt kötelező, dönthettem volna úgy is,

hogy nem élek vele, hiszen fiatal vagyok: 24 éves, és az immunrendszerem feltehetően
meg tudna birkózni a betegséggel. Ennek ellenére természetes volt számomra, hogy
beadatom a védőoltásokat, elsősorban a példamutatás vezérelt mindebben. Úgy érzem,
hogy egészségügyi dolgozóként felelősséggel tartozom
embertársaim iránt. A vakcina nálam semmiféle mellékhatást nem okozott, jó érzés
azzal a tudattal élni a mindennapjaimat, hogy védett vagyok a koronavírus-fertőzéssel szemben.

Emlékek útján – „Csak tessék párját keresni a Dunántúlon”

Bérházak a villák mellett
MUNKATÁRSUNKTÓL

Sopron változatos és
gazdag történelme sokakat érdekel – sorozatunkban a különböző
városrészek kialakulásáról, elnevezéséről,
érdekes históriáiról
írunk. Ezúttal a Deák
téri városrész titkai tárulnak fel.
A Deák téri negyedre, amely
nagyjából a vasútvonal, Széchenyi tér, Frankenburg utca és Kőfaragó téri lakótelep
által határolt terület, ma már
nem tekintünk önálló városnegyedként, de ez az 1880-as
években még nem így volt.
A tér és környéke a Rákpatak befedése után épült
ki. A vagyonosabb polgárok
ebben az impozáns környezetben, a tágas és szellős téren építették fel bérházaikat
és villáikat. A Deák tér olyan
szép, „hogy csak tessék párját
keresni a Dunántúlon” – olvasható 1893-ban a „Sopron”
című újság cikkében. Különösen a GYSEV-pályaudvar 1878as megnyitása után élénkült
meg az építési kedv. Jól példázza ezt a Csengery utca,
amely a város egyik leggyorsabban kiépült utcája, hiszen

A Deák tér jelentős evangélikus épületeknek ad otthont, több szobor, emlékmű is megtalálható
itt, népszerű a játszótér és a szökőkút. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
míg 1885-ben csupán egy ház
állt itt, 1910-ben már 29.
A Deák téri negyed beépülésének további feltétele volt a
temetkezések megszüntetése
az evangélikus líceum mögött
található evangélikus temetőben, ami 1886-ban a Balfi úti
új temető megnyitásával meg
is történt.
A tér jelentős evangélikus
épületeknek ad otthont. Keleti végében az egykori evangélikus teológia (ma a Deák
Téri Általános Iskola) épülete áll, melynek avatásán
Horthy Miklós kormányzó

és Klebelsberg Kunó kultuszminiszter is részt vett. Mellette az evangélikus népiskola Deák téri épülete látható,
a mai Eötvös-középiskola.
A tér nyugati oldalán állt az
egykori evangélikus tanítóképző. Az épület több bombatalálatot is kapott, helyreállítására a háború után már
nem került sor. A romok elbontása után a képezde épülete és kertje helyén alakították ki a soproni gyerekek
egyik kedvelt játszóterét, az
úgynevezett „gödör” játszóteret. A téren láthatók még

világháborús emlékművek
és Gyóni Géza költőnk szobra is. Nyugati sarkában találjuk a református templomot,
vele szemben az 1890-ben,
klasszicista stílusban épített
Lenck-villát, amely 1913 óta
a Soproni Múzeum kiállítóhelye – a közelmúltban újult
meg. Kertjében a régi evangélikus temető XVII–XVIII. századi legszebb sírkövei a kerítésbe építve maradtak fent.
Az írás elkészítésben közreműködött dr. Krisch András,
a Soproni Evangélikus Gyűjtemények vezetője.
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Városi hírek

A fejvédő, kesztyű, csizma fontos része a felszerelésnek

Itt a motoros szezon!
KÖVES
ANDREA

A tavasz
beköszöntével elindul a motoros szezon.
A balesetek elkerülése érdekében érdemes alaposan átvizsgáltatni a hónapokig
a garázsban veszteglő
járművünket.
– Mielőtt tavasszal motorra
pattannánk, legelőször a gumiabroncsokat kell ellenőrizni, nagyon fontos, hogy tökéletes állapotúak legyenek
– kezdte Tabi Sándor soproni motoros, szakoktató. – Minél puhább a gumi, annál jobb
lesz a tapadása. Ha a futófelületen túlzott kopást tapasztalunk, akkor előfordulhat a
vízen csúszás, ami balesethez vezethet, ezért érdemes
új abroncsot vásárolni. Maradva továbbra is a kerekeknél, pontosabban az ahhoz
rögzített fékrendszernél: érdemes minden szezon elején
átnézetni szakemberrel, aki
ellenőrzi az olajszintet, a féktárcsa és betétek vastagságát,
állapotát. Emellett nagyon
fontos a motort teljes egészében átnézetni: a különböző
hajtási rendszereket, a világító és jelzőberendezéseket,
kormányberendezést, mindezek előtt az akkumulátort is
fel kell tölteni.

Egy-egy vezetéstechnikai tréning sokkal magabiztosabbá, ügyesebbé teszi a motorost – mondta Tabi Sándor soproni motoros, szakoktató. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
A motor alapos átvizsgálása után jöhet az öltözet felmérése – figyelmeztetett a szakember. Fontos, hogy a ruha
minél jobban el legyen látva
protektorral, azaz testvédő
felszereléssel. A nyári meleg
ellenére is alaposan fel kell öltözni a motorozáshoz, hiszen
egy esetleges esésnél a ruházat sokat védhet a sérülések
ellen. A fejvédőkből is ajánlott a korszerűbb változatok
közül választani, hiszen egy
megfelelő sisaknak kulcsszerepe lehet a védelemben
egy baleset során. A kényelmes protektoros kesztyű és

csizma vagy a motorosoknak készített magas szárú cipő is elengedhetetlen része a
ruházatnak.
Tavasszal még előfordulhat egy-egy csípősebb éjszaka után, hogy az aszfalt csúszós lesz reggel, ezt indulás

SZIGORÚBB SZABÁLYOK: M
 árcius elsejétől megújított tantervi és vizsgakövetelményeket teljesítve szerezhetnek jogosítványt
a magyar motorosok. A változások célja: a balesetek számának
csökkentése. A statisztikák szerint a motorosok baleseti halálozási kockázata lényegesen magasabb az autósokénál. Az új szabályzás szerint változik a vizsgapályák mérete és vonalvezetése is, és
részletesebben oktatják a motorosok biztonságát szolgáló ruházat
és védőfelszerelés kiválasztását, helyes használatát.

LÁTTA MÁR?– épületek, szobrok, műemlékek

Kálnoki dr. Bedő Albert mellszobra
Kálnoki dr. Bedő Albert (1839–1918) erdőmérnök és közgazdász, országos főerdőmester,
minden idők legkiválóbb erdészpolitikusainak
egyike Sepsiköröspatakon (Valea Crișului, Románia) született, de a szomszédos alsóháromszéki kis faluban, Kálnokon (Calnic) nevelkedett.
Előbb teológiai, illetve jogi tanulmányokat folytatott, majd 1864-ben elvégezte a selmecbányai
Erdészeti Akadémiát, ezt követően pedig az Országos Erdészeti Egyesületnél kapott állást.
Előbb munkatársa, később pedig szerkesztője lett az 1862-ben Divald Adolf és Wagner Károly által Selmecbányán alapított, idén immáron 156. évfolyamát nyitó Erdészeti Lapok című
szakfolyóiratnak.
1872-ben főerdőmester, 1873-ban a Pénzügyminisztériumban az állami erdészet ügyeinek
előadója, 1878-ban erdészeti főtanácsos, 1880ban miniszteri tanácsos, 1895-től államtitkár,
majd 1896 őszétől az apatini, majd a székelykeresztúri választókerület országgyűlési képviselője. Nevéhez fűződik az 1880-tól hatályos
erdőtörvény megalkotása és a magyar nyelvű erdészeti szakirodalom megalapítása. Végrendelete szerint Kálnokon, a falu unitárius temetőjében helyezték örök nyugalomra. 1957-ben az
Országos Erdészeti Egyesület Bedő Albert Emlékérmet alapított. A Soproni Egyetem főépületének aulájában lévő szobrot Strobl Alajos
(1856–1926), a századforduló magyar szobrásza-

előtt fel kell mérni. A féléves
kihagyás után érdemes óvatosabban, körültekintőbben
vezetni a motort, míg a rutin
újra visszajön. Egy-egy vezetéstechnikai tréning sokkal
magabiztosabbá, ügyesebbé
teszi a motorost.

Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

www.facebook.com/sopronitemahivatalos

Nem tilos a kerti
bográcsozás, sütés
KÖVES ANDREA

Lényeges változások történtek év elejétől a tűzvédelmet is érintő szabályozásban, amelyeket
nem csupán a vállalkozásoknak, cégeknek érdemes megismerni és betartani, hanem a lakosságnak is.
– A szabadtéri tűzgyújtással
kapcsolatban történtek fontos változások – mutatott rá
dr. Holzmann Péter tűzoltó alezredes, a Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági osztályvezetője.
– Belterületen a növényi hulladékok égetését, annak időszakát korábban az önkormányzatok jelölhették meg
rendeleteikben, az idei évtől erre már nincs jogkörük.
A koronavírus-járvány miatt
kihirdetett veszélyhelyzet
idejére azonban eltérő rendelkezések vonatkoznak, így
belterületen a veszélyhelyzet
végéig továbbra is van lehetőség növényi hulladék égetésére, ha azt önkormányzati rendelet engedélyezi. Mi
azonban a környezetünket
kímélve inkább ezek hulladékudvarba szállítását vagy
a komposztálást javasoljuk
az égetés helyett mindenkinek. A kerti bográcsozást, sütögetést továbbra sem tiltja a
jogszabály.
A társasházakra vonatkozó jogszabályok is változtak: bizonyos rendelkezések
megszegése esetén mindenképpen bírságot kell kiszabni a hatósági ellenőrzést követően. A legfontosabb, hogy
a közlekedők, azaz a folyosók
szabadon járhatók legyenek,
emiatt tilos ezeken a helyeken

bármit tárolni (szekrényt, ládát, polcokat stb.). A társasházak különböző tárolóhelyiségeiben csak a funkciónak
megfelelő tárgyak tarthatók,
így a kerékpártárolókban csak
biciklit, segédmotorkerékpárt és babakocsit lehet elhelyezni. A szakember kiemelte:
nagyon fontos, hogy minden
lépcsőházon jól látható helyen fel legyen tüntetve nemcsak az utcanév, házszám, hanem az egyéb jelölések is, egy
tűzeset során mindez létfontosságú lehet.
Vállalkozások, üzletek nyitása előtt javasolt megismerni
a vonatkozó jogi szabályozást,
vagy felkeresni valamelyik
tűzvédelmi vállalkozást. Az
egyik legfontosabb szempont,
hogy rendelkezésre áll-e a közelben oltóvíz. Ha nincs 100
méteren belül tűzcsap, akkor
csak úgy működhet a vállalkozás, ha a vállalkozó oltóvízmedencét készít. A szakember
az elektromos tüzek megelőzésére is felhívja a figyelmet:
minden vállalkozás köteles a
jogszabály alapján egy szakvizsgázott villanyszerelővel
tűzvédelmi szempontból felülvizsgáltatni a saját villamos rendszerét. Ha valaki ezt
elmulasztja, és elektromos
tűz keletkezik az üzletében,
a telephelyén, a biztosító nem
biztos, hogy fizet.

Elhunyt dr. Tóth Péter főorvos
Búcsúzunk dr. Tóth Péter Dr. Király Jenő-díjas főorvos úrtól, aki sokat tett a városért,
a soproni gyerekekért. Emlékét megőrizzük, nyugodjék békében!

Dr. Farkas Ciprián
polgármester

tának vezető egyénisége készítette. Az alkotás
ajándék volt Bedő Albert erdészetben eltöltött
negyedszázados munkásságának elismeréseként. Halála után a szobor a család tulajdonába került, majd 1965-ben dr. Kálnoki Bedő Sándorné adományozta az egyetemnek. „Szeressük
hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással!” – írta mintegy
szellemi végrendeleteként Kálnoki dr. Bedő Albert 1911-ben.

2021. március 17.

Dr. Simon István
alpolgármester

Csiszár Szabolcs
alpolgármester

Életének 76. évében, váratlanul elhunyt a széles körű szakmai tudásáról, a betegek és az orvostudomány iránti alázatáról, empátiájáról ismert dr. Tóth Péter PhD, a Soproni Erzsébet Gyógyközpont
Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztályának nyugalmazott osztályvezető főorvosa. Dr. Tóth Péter
főorvos 1944-ben született Pécsen. Orvosi diplomáját a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerezte
1968-ban, majd ezt követően a győri megyei kórház gyermekosztálya volt az első munkahelye, ahol
1972-ben csecsemő- és gyermekgyógyász szakképesítést szerzett. Az ország legfiatalabb gyermekgyógyász főorvosaként 1979 júliusában bízták meg a soproni kórház gyermekosztályának vezetésével.
A gyermekgyógyászat mellett a soproni neonatológiai, gyermek diabetológiai és nefrológiai ellátás
fejlesztéséért is rendkívül sokat tett. Osztályvezető főorvosi feladatait 2009-ig látta el, mellette alapos felkészültségével és szakmai tapasztalatával segítette a fiatal szakorvosjelölteket. Dr. Tóth P éter
főorvosnak szakmai munkássága elismeréseként Sopron önkormányzata 2008-ban Dr. Király Jenő-díjat adományozott. Temetése április 9-én 13 órakor lesz a Soproni Evangélikus Egyházközség Balfi úti
temetőjében.

A HÓNAP FOTÓJA – pályázat
Leghűségesebb társaink
– ezzel a címmel folytatódik pályázatunk. Márciusban is keressük a hónap fotóját!
Egy jelentkező maximum kettő színes, legalább 3000
pixel szélességű képpel nevezhet, a fényképeket jpg formátumban várjuk. A beküldött fotók közül kiválasztjuk az
általunk legjobbnak ítélt alkotást, amelyet a Soproni Téma március 31-i számában közlünk. Valamennyi nevező képét megtekinthetik a későbbiekben honlapunkon, a www.
sopronitema.hu-n. A fényképeket március 24-ig várjuk
e-mailben a szerkesztoseg@sopronitema.hu címre.

2021. március 17.
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Soproni Téma

Március 15-én elmaradt a szokásos városi ünnepség

A magyar sajtó napja

Az emlékezés virágait dr. Simon István, dr. Farkas Ciprián, Barcza Attila és Csiszár Szabolcs helyezte el a Petőfi-szobornál.
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MUNKATÁRSUNKTÓL

Csendes főhajtással és koszorúzással emlékeztek március 15-re a város vezetői. A magyar sajtó
napja alkalmából lapunk főszerkesztője rangos
országos, munkatársaink pedig önkormányzati
elismerést kaptak.
Sopronban is elmaradtak a hagyományos március 15-ei ünnepségek, de a város megemlékezett az 1848-as forradalom
173. évfordulójáról. A színház
előtti Petőfi-szobornál volt a
csendes főhajtás. A költő szobránál dr. Farkas Ciprián polgármester, dr. Simon István
és Csiszár Szabolcs alpolgármester, valamint Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője helyezte el
a megemlékezés koszorúját.
Az eseményen részt vett több
önkormányzati képviselő is,
akik szintén fejet hajtottak a
forradalom és szabadságharc
hősei tiszteletére.

A magyar sajtó napján,
március 15-én Magyarország
miniszterelnöke előterjesztésére Áder János köztársasági elnök a Magyar Arany
Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést adományozta
Horváth Ferencnek, a Soproni Téma alapító főszerkesztőjének a hiteles és szakszerű
tájékoztatás iránt elhivatott,
több évtizedes tevékenysége elismeréseként. Ezen a napon önkormányzati elismerésben részesült a Soproni
Téma több munkatársa. Az
okleveleket dr. Farkas Ciprián polgármester adta át azoknak a kollégáinknak, akik a

lap indulása óta szerkesztőségünk tagjai, és hűségesen
szolgálják olvasóinkat.
A 10. évfolyamába lépett
Soproni Téma az elmúlt időszakban stílusában és tartalmában megújult, és már
elérhető a lap hivatalos facebook-oldala (www. facebook.
c o m /s o p r o n it e m a h i v atalos) is.
Bertha Ágnes újságíróként (volt idő, amikor szerkesztőként) és korrektorként
dolgozik szerkesztőségünkben. Madarász Réka újságíró,
ő jegyzi a Női sarok rovatunkat. Pluzsik Tamás újságíró
és fotós. A soproni családtörténetek megszállott krónikása. Bariska Tamás tervező- és
tördelőszerkesztő. Az ő munkájának köszönhető a lap arculata. Az idén ők vehették át
a kitüntető okleveleket. (Kóczán Bálint is lapunk munkatársa a kezdetek óta, ő tavaly
részesült elismerésben.)

HORVÁTH VILMOS ELISMERÉSE
Március 15-én Magyarország miniszterelnöke előterjesztésére Áder János köztársasági elnök
a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta Horváth Vilmos, a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara turizmusért felelős alelnöke részére a közlekedésszervezés és az idegenforgalom területén végzett több évtizedes, példaértékű szakmai és érdekképviseleti tevékenysége elismeréseként.

Lapunk munkatársai: Bariska Tamás, Madarász Réka, Bertha Ágnes, Pluzsik Tamás dr. Farkas Cipriántól vették át az elismerést.

A polgármester az oklevelek átnyújtása után elmondta,
a Soproni Téma fontos helyet
foglal el a város információs
rendszerében, a város lakosságának tájékoztatásában.
Kollégái magas színvonalú
munkát végeznek.
Horváth Ferenc, a lap alapító főszerkesztője is méltatta
kollégái munkáját, akik nélkül
más lenne a Soproni Téma.
– 2011 végén határozott elképzelésekkel, de azért kockázatos kísérletbe kezdtünk,
önkormányzati támogatással.
Már akkor olyan munkatársakat kerestünk, akikről tudtuk,
hogy fontos számukra a város,
a soproniak szeretete – mondta Horváth Ferenc. – A szerkesztőség összetétele persze
változott, jöttek új munkatársak, és volt, aki elment, de
olyan is volt, aki visszajött.
A legfontosabb azonban, hogy
a „régiek és az újak” egy ös�szetartó közösséget alkotnak.

ÜNNEPELT A SZÍNHÁZ
Online verses összeállítással és a Mindörökké Júlia előadás alapján készült tévéjáték internetes elérhetőségével tisztelgett március 15-e és hősei előtt a Petőfi
Színház társulata a hétfői ünnepen.

Horváth Ferenc, a Soproni Téma alapító főszerkesztője a Magyar
Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

Szavaztak a soproniak: a Lőver Uszoda a nyertes!
Március 9-én lezárult az új uszoda névválasztására kiírt szavazás. Több ezer voks érkezett, végül a Lőver Uszoda elnevezés diadalmaskodott – jelentette be közösségi
oldalán dr. Farkas Ciprián polgármester.
Összesen 3721 szavazat érkezett az önkormányzat által február 22-én indított on-

line voksolásra; így dőlt el, hogy Lőver Uszoda lesz az új létesítmény neve, amelyre
a szavazatok mintegy 63 százaléka érkezett.
A polgárok négy lehetőség közül választhattak, és egyéb javaslatokat is tehettek
a szavazáson. A végeredmény: Lőver Uszoda: 2341, Csik Ferenc Uszoda: 678, Soproni

Sportuszoda: 295, Temes Judit Uszoda: 193,
egyéb: 214.
Sopron polgármestere úgy fogalmazott, hogy az új uszoda elnevezéséről az online szavazás eredményét figyelembe véve hoznak majd döntést a város
képviselő-testületében.

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos

Városi hírek
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JEGYZET
HORVÁTH FERENC
főszerkesztő

Hamis kórus

Hétfő reggel, fél nyolc. Szokás szerint a híradót
néztem, s közben az utolsó korty kávé csúszott le
a torkomon. Ebben a pillanatban megcsörrent a
telefon. A háziorvosom hívott, hogy délelőtt mehetek oltásra. Rákérdeztem, hogy melyiket kapom. Igazság szerint csak rutinból tettem, mert
azt már korábban elhatároztam, hogy
„…sikeres a magyarországi
amelyik oltóanyagot
oltási program. Ezt a hazai felajánlják, azt elfoés a külföldi statisztikák
gadom. Mert soha,
is tükrözik, elemzések bi- egyetlen másodperzonyítják.”
cig sem kételkedtem
a magyar orvosok és
tudósok tudásában, tisztességében. Elképzelhetetlennek tartottam és tartom most is, hogy egy
országot csapjanak be a semmiért. Persze én is,
mint olyan sokan mások, amit lehetett, elolvastam a különböző vakcinákról. Igyekeztem képbe
kerülni, mert mi tagadás – hogy csak egyet említsek – magasvérnyomás-betegséggel élek már
évek óta. Tudom, ez magánügy. Csak azért említem, mert sok-sok tíz- és százezer ember küzd
ezzel a kórral. Kérdéseimre választ kaptam, így
vártam, hogy mikor hív a háziorvosom. Aztán
elérkezett az a bizonyos hétfő reggel.
Az oltáshoz szükséges kérdőívet már korábban le- és kitöltöttem. A megbeszélt időpontban
talán egy ember, ha volt a rendelőben, így aztán gyakorlatilag azonnal sorra kerültem. Az
ilyenkor szokásos eljárásrendet követően (kérdőív átnézése, láz- és vérnyomásmérés, néhány
kérdés) máris készen álltunk az oltásra, amely
gyakorlatilag észrevétlen volt. Nem tudom, ez
mennyiben volt köszönhető az orvos tudásának,
tapasztalatának, és mennyiben a vakcina kiszerelésének, hiszen az oltóanyagot tartalmazó fiolát egybe építették a finom tűvel. Sem akkor, sem
később semmilyen reakciót nem tapasztaltam.
Még nem említettem, de talán sejtik, a kínai vakcinával oltottak be. Ezt csak azért jegyzem meg,
mert „balról” valami gyilkos dühvel támadták
ezt az oltóanyagot, az orosszal együtt. Nem kímélték sem a kormányt, sem pedig az orvosokat,
a tudósokat. Egészen megdöbbentő volt, hogy
az orvosláshoz semmi közük nem lévén, mégis szakértőként tüntették fel magukat. Mintha
ők lennének a tudás birtokában, nem pedig az
egyetemi rektorok, orvosprofesszorok, virológusok, infektológusok. Nem tudom, felmérték-e,
ha valaki is hisz nekik, gyilkosokká is válhatnak. Nem tudom… Nyilatkozataikat hallgatva
semmi sem számít nekik, csak az, hogy megrettentsék az embereket, káoszt okozzanak, amiért aztán a kormányt lehet vádolni. Ebbe a hamisan zengő kórusba sajnos még néhány orvos
is „ad hangot”. Szerencsére csak néhányan vannak. Náluk az Orbán Viktor elleni gyűlölet felülírta a szakmai tisztességet. Hogy miképp számolnak el a lelkiismeretükkel? Nos, ez legyen az
ő gyötrelmük.
Azt azért látni kell, hogy a károgó hangok ellenére egyre többen szeretnék beoltatni magukat. Mindenfajta hazugság ellenére sikeres a
magyarországi oltási program. Ezt a hazai és a
külföldi statisztikák is tükrözik, elemzések bizonyítják. Európában ma már egyre többen ismerik fel, hogy jó és szükséges lépés volt Magyarországon a keleti oltóanyagok beszerzése, mert
csak ezekkel együtt lehet elérni a lehető legkorábbi átoltottságot.
És ezt, bármennyire is szeretné az ellenzék,
nem tudják megakadályozni.

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK
Szerkesztőségünk elkötelezett a soproni emberek bemutatása
mellett. Olyan embereket keresünk, akik szűkebb–tágabb környezetükben valamiért kiérdemelték a körülöttük élők szeretetét, tiszteletét. Bárki, akire felnéznek olvasóink! Ha ismernek ilyen embert a környezetükben, írják meg nekünk , hogy
ki ő, hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának róla örömmel!
szerkesztoseg@sopronitema.hu
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Vigyázni kell az öntözésnél,hiszen kimoshatjuk a magokat

Palántanevelés házilag
KÖVES ANDREA

Egyre népszerűbb az
otthoni palántanevelés, amelynek a legnagyobb előnye, hogy
sokkal ellenállóbbak
lesznek a növények, hiszen akkor kerülnek ki
a szabadba, amikor már
edzettebb fejlődési
szakaszban vannak.
Mogyorósi Rita néhány éve
fogott bele a házi palántanevelésbe. Mesébe illő csodakertje a Virágvölgy ékessége: az 1500 négyzetméteres
növénybirodalmat az ország
minden részéből felkeresik a
kertbarátok, hogy inspirációt
nyerjenek a látottakból. Rita
a Virágos Sopronért környezetszépítő verseny többszörös
díjazottja, valamint több országos pályázaton is elnyerte
„Az év kertje” elismerést. Tőle kértünk néhány hasznos tanácsot a házi palántaneveléssel kapcsolatban.
– Nagyon fontos, hogy
speciális palántaföldet vegyünk: könnyű, laza szerkezetű, tápanyagban gazdag, jó
vízáteresztő, humuszos földet használjunk! – kezdte Rita. – A sikeres palántanevelés másik előfeltétele, hogy
minőségi magot vásároljunk:
csak megbízható helyről, és
mindig nézzük meg a lejárati idejét! Központi a szerepe
a hőmérsékletnek, miután

– A sikeres palántanevelés egyik előfeltétele, hogy minőségi magot vásároljunk – hangsúlyozta
Mogyorósi Rita. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
elvetettük a magokat, bent a
házban vagy télikertben, illetve fóliasátorban helyezzük el
az ültető edényeket, amelyek
lehetnek cserepek, joghurtos
poharak, de akár karton tojástartók is. Ez utóbbi nagy előnye, hogy később abban ültethető majd ki a kikelt palánta,
hiszen a papírtartó szépen lebomlik. Az ültető edények alját fontos kilukasztani, hogy a
felesleges víz eltávozzon belőlük. Az elültetett magokra kis
üveglapot vagy fóliát helyezünk. Vigyázni kell az öntözésnél, hiszen kimoshatjuk a
magokat, én kis kézi spriccelővel nedvesítem meg a földet.

A magvetés a palánta tervezett kerti kiültetése előtt 4–8
héttel időszerű, a vetés a növények vetőmagjának csírázási idejétől függ: a paradicsom
magja például hamarabb kikel, mint a paprika.
A szenvedélyes kertész azt
is kiemelte, hogy a csírázás
idején kifejezetten melegigényes a mag, az ideális hőmérséklet 18 fok körül mozog.
A kelés után el kell távolítani
az üveglapot vagy fóliát, majd
napfényes, de szoba-hőmérsékletű helyre érdemes tenni
a palántakezdeményt. A sziklevelek megjelenése után Rita nagyobb cserépbe ülteti a

növénykéket, ahol addig neveli, amíg a lomblevelek kifejlődnek. Ekkor már, ha nincs
túl hideg, akár nappal a szabadba is kivihetjük. A kifejlődött palántákat az április fagyok elmúlása után érdemes
kiültetni.
Sikerrel palántázhatunk
különféle zöldségeket, mint
például paradicsom, paprika, uborka, saláták, fűszernövények, éppúgy, mint virágokat (kasvirág, bársonyvirág,
csillagfürt). Fontos, hogy feliratozzuk a cserepeket, így a
későbbiekben nem bizonytalanodunk el, hogy melyikbe
milyen magot ültettünk.

2021. március 17.

KUKAHÍRADÓ
Nem minden lom, ami
feleslegessé vált!
A lomtalanítás remek lehetőséget nyújt, hogy kényelmesen megszabadulhasson
a háztartásban felhalmozódó, feleslegessé vált lomoktól. Akadnak azonban olyan hulladékfajták
is, amelyeket nem szabad ilyenkor kidobni.
A lomtalanítás az egyik legtöbbet kritizált hulladékgyűjtési forma. Szigorú szabályok mondják ki, hogy pontosan mi minősül
lomnak, és mely hulladékfajtákat nem vehetik át az STKH munkatársai a lomtalanítás alkalmával.
A vonatkozó törvény értelmében lomnak kizárólag a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit
meghaladó nagydarabos háztartási lomhulladék minősül. Ide
tartozik például kanapé, ágy, ágybetét, szekrény, fotel, szék,
szőnyeg, kerti bútor. Fontos továbbá, hogy a nagyméretű lomokat szétszedett állapotban kell kihelyezni úgy, hogy az kézi
erővel könnyen mozgatható legyen. Szintén lényeges kitétel,
hogy a lom kizárólag lakossági eredetű lehet.
Nem dobható ki azonban a házhoz menő lomtalanítás során
például szelektíven gyűjthető hulladék, elektronikai hulladék,
veszélyes anyagot tartalmazó hulladék, szóródó, fröccsenő,
vagy más módon a hulladékszállítást végzők egészségét veszélyeztető hulladék, zöldhulladék, bontásból származó anyag
és kézi erővel nem rakodható hulladék. Ezeknek a különleges
kezelést igénylő hulladékoknak a jelentős része elhelyezhető
a zöldudvarokban.
Az STKH valamennyi lakossági ügyfele részére minden évben biztosítja a lomhulladék összegyűjtését és elszállítását
a Hulladéktörvény, valamint az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv (OHKT) rendelkezései alapján. Az OHKT
a közterületi házhoz menő rendszerű lomtalanításon kívül
a gyűjtőpontos, illetve a hulladékudvaron keresztül megvalósuló lomtalanítási módszert is elfogadhatónak tartja, amennyiben a hulladékudvart a lakosság 20 kilométeren belül el tudja érni. A lomtalanítást a helyi önkormányzatokkal egyeztetett
módon és időpontban végzik.
A hulladékok helyes kezeléséről részletes tájékoztatás az
STKH honlapján (www.stkh.hu) is elérhető, de az ügyfélszolgálati irodáik munkatársai is szívesen adnak felvilágosítást.

NYÍLNAK A BOLYHOS VIRÁGOK

Színpompás broméliák
MADARÁSZ RÉKA

Legkedveltebb szobanövényeink közé
tartoznak a broméliák. Számos fajtájukat
ismerjük, és ezeken
belül is óriási a színválaszték. Ha tiszteletben tartjuk az igényeiket, sokáig lakásunk
ékei lehetnek.
A broméliáknak több mint
2500 fajtájuk létezik, a leggyakoribbak a lándzsarózsa- és a
guzmániafélék.
– Mivel ezeknek a növényeknek eredeti élőhelyeik a
meleg, trópusi esőerdők, ennek megfelelően is kell gondoznunk őket – osztotta meg
velünk tapasztalatait Zügn
Judit virágüzlet-tulajdonos.
– Laza, tőzeges, jó vízáteresztő-képességű talajba ültessük a szobanövényt! Mivel
nem szereti az erős, közvetlen napsütést, a déli fekvésű helyeken az ablaktól kicsit
távolabb helyezzük el őket,
ahol nem éri őket erős sugárzás! A vékonyabb, zöld levelű

Fontos odafigyelnünk arra, hogy a víz ne álljon a bromélia
alatt, mert a gyökerei elrothadhatnak – nyilatkozta Zügn Judit.
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

fajták számára fontosabb az
árnyékos környezet, viszont a
csíkos, szürkés, mintás, széles levelűek a naposabb helyeket is bírják.
Fényigényük egyszerűen felismerhető: ha a leveleik sárgászöldek lesznek, az
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azt jelzi, hogy túl erős a napsugárzás, ám ha sötétzölddé válnak, akkor több fényre
van szükségük. Mivel magas
a tápanyagigényük, a rendszeres tápoldatozást nagyon
meghálálják. Esőgyűjtő levélzettel rendelkeznek. Vagyis

ha természeti környezetben
vannak, és esik az eső, a víz
összegyűlik a levelek tölcséres formájának az alján, a levélnyeleknél. Ha lakásban
tartjuk őket – a földjük megnedvesítése mellett – a tölcsérbe is mindig öntsünk vizet! Fontos odafigyelnünk
arra, hogy a víz ne álljon a virág alatt, mert a gyökerei elrothadhatnak. Szereti a páradús helyeket, lehet spriccelni
is, túlöntözés esetén azonban
könnyen gombásodik.
– A növény a négy–huszonöt fok közti hőmérsékletet
kedveli leginkább – folytatta
Judit. – Minél hűvösebb helyen tartjuk, annál hosszabban virágzik. Nyáron a 21 fok
körüli hőmérséklet lenne számára a legideálisabb, télen pedig a 4–10 fok közötti. Szereti, ha éjjel hűvösebb van, mint
nappal. Mintegy 15 hétig virágzik, majd az anyanövény
elpusztul. Saját testén sarjakat – kis gyerekhajtásokat
– kezd növeszteni. Ezeket tíz
centisen le kell választani, laza talajba ültetni, és egy–három év múlva (fajtától függően) megfelelő gondozás után
kivirágoznak.

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos

A kora tavaszi virágok közül a tőzike mellett a hűvös márciusi–
áprilisi időben nyíló leánykökörcsin az egyik legismertebb. Védett növény, melyre vigyázzunk, hogy minden évben láthassuk
a szép, selymesen bolyhos virágait! A környéken elsősorban a
Fertő-menti dombok lankáin bújnak elő a bimbói, melyekből
aztán kinyílnak a világoslila szirmok. A Kisalföldön kívül Gödöllő, Keszthely, Aggtelek környékén és a Cserhát területén él.
A Fertő-mentén egy helyen és egy időben nyílik a tavaszi hériccsel, mely szintén védett növényünk. A leánykökörcsint régen gyógyászati célra is felhasználták, ma kivonatával találkozhatunk bizonyos készítményekben.
FOTÓ ÉS SZÖVEG: BENKE ÉVA

Sikeres konzultáció
Sikerrel zárult a mintegy egy hónappal ezelőtt indított online állatvédelmi felmérés, 260 ezernél is többen mondták el véleményüket. Az Agrárminisztérium és a Miniszterelnöki Kabinetiroda
által indított online felmérés alkalmával Nagy István agrárminiszter úgy fogalmazott, hogy az állatvédelem talán még soha nem kapott akkora figyelmet, mint a 21. században, így az eszközöknek is
huszonegyedik századiaknak kell lenniük. A tárcavezető szerint a
kitöltések kiemelkedő száma a társadalmi összefogás súlyát mutatja és rendkívüli lehetőség előtt áll a terület. Az állatvédelem
fejlődését szolgáló kormányzati intézkedések szorosan illeszkednek az ágazat versenyképességét támogató döntések sorozatába.
Az online felmérés során beérkezett észrevételek és javaslatok
beépülnek a Nemzeti Állatvédelmi Programba, amelynek megvalósításában hangsúlyos szerep jut majd az Országos Állatvédelmi
és Állatjóléti Tanácsnak is.

2021. március 17.
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2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA

Egy sajtóhiba
következményei
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Kultúra, művészetek
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A soproni teátrumban sorra készülnek az előadások

Színpadon innen és túl

PLUZSIK TAMÁS

Hatvannyolc évvel ezelőtt, 1953 márciusában halt
meg Sztálin, és ehhez az időponthoz köthető egy
olyan sajtóhiba, amelynek végül rendkívül tragikus következményei lettek.
A Népszava március 6-i lapszámának első oldalán Féltő
szeretettel fordul hazánk népe Sztálin elvtárs felé című
cikk első mondata a következő módon jelent meg: „Mélységes megrendeléssel értesült
az egész magyar nép Sztálin
elvtárs súlyos megbetegedéséről.”. Mélységes megrendülés helyett mélységes megrendelés… – súlyos hiba, amiért
Bodó Bélát (1903–1970), a lap
ügyeletes olvasószerkesztőjét
vonták felelősségre.
Vajda Albert, a „vétkes”
egykori kollégája így emlékezett a történtekre: „Véletlenül
jól ismertem a Népszava olvasószerkesztőjét, Bodó Bélát. Éjjel kettőkor jelent meg
nála három ávós, elvitték, öt
hónapig nem tudott róla senki. A felesége sem. Öt hónap
után megjelent, nyolcvannégy kilóról hatvankét kilóra fogyva. Rettenetes dolgokat mesélt. Két hónapig az
ÁVO Fő utcai börtönében volt,
cellájában állandóan égett a
lámpa, és a legváratlanabb
pillanatokban ráncigálták ki
kihallgatásra. Megváltás volt
számára, amikor elvitték útépítésre Sztálinváros mellé, ahol viszont egy vadállati
őrparancsnok ütötte, verte,
rúgta őket. Közölte vele, hogy
halálra van ítélve, ki fogják
végezni, tehát örüljön, hogy

amíg itt van, addig él. Eltelt öt
hónap. Váratlanul egy reggel
behívatták az irodára, kezébe nyomták a tőle elvett tárgyakat, odaadták a ruháját, és
egy vonatjegyet Budapestre.
Elengedték. Azt mondta, soha többé nem fog politikával
foglalkozni. Két hónap múlva pártjelvénnyel a gomblyukában megjelent, és az utcán
büszkén újságolta nekem,
hogy visszavették a pártba.
A Nők Lapjához helyezték
szerkesztőnek…”. Bodó Bélát,
talán mintegy kárpótlásként,
tíz évvel később Munka Érdemrenddel tüntették ki.
Sopronhoz is köthető egy
emlékezetes sajtóhiba: „Rákosi elvtárs nagy beszéde Sopronban” – adta hírül 75 évvel
ezelőtt címlapján a Néplap.
Két nappal később jött a helyesbítés, hogy nem Sopronban kísérte „viharos taps és
éljenzés” az akkor még „csak”
miniszterelnök-helyettes beszédét, hanem a budapesti
Sportcsarnokban.
És végül még egy kínos
eset: ennek elszenvedője Végh
György, mára már elfeledett
költő volt. A Hajnali szárnyalás című verse annak idején
egy irodalmi lap címoldalán
jelent meg, mégpedig úgy,
hogy a verscím második szavának első magánhangzójáról
lemaradt az ékezet…

Világhírű koreográfusokkal, táncos csillagokkal, aranyhangú dél-stájerországi kontratenor sztárénekessel nagyszabású, látványos ősbemutatót tart Farinelli címmel a St. Pölten-i Europaballett és a Sopron Balett a barlangszínházban június 26-án.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Már két előadás elkészült a soproni színház szeptemberben kezdődött új évadából, és próbálják
az idei szezon ajándék darabját, A zuhanás második pillanata című álomjátékot is. A teátrum felkészült arra, ha újra nyithatnak az intézmények,
akkor azonnal tudja fogadni a közönséget.
A soproni társulat tagjai,
munkatársai saját maguk és
a közönség védelme érdekében regisztráltak a koronavírus elleni oltásra. Közben pedig folyamatosan dolgoznak
– műfajilag sokszínű produkciókkal készülnek a nyitásra úgy, hogy a meghirdetett 6
bérletes előadás helyett ajándékként plusz 3 (összesen 9)
produkciót kínálnak az idei,
2020/21-es szezonban.
A közelmúltban készült
el Németh László Széchenyi
című történelmi drámája.
A nézők szeptemberben bérletes előadásként tekinthetik
meg a darabot. A produkciót
Csiszár Imre Kossuth-díjas

rendező állította színpadra.
Az előadással a szoborszerűen ábrázolt szellemi géniuszt
közelebb szeretnék hozni az
emberekhez. Sopronban most
először kerül színre a város első díszpolgáráról szóló darab.
A főszereplő Széles Tamás
színművész.
Sławomir Mrożek Emigránsok című színművének
stábja a soproni színházban
készült fel a közelmúltban
arra, hogy Felvidéken videós
streameléssel, majd ősztől a
leghűségesebb város teátrumában kamara körülmények
között bérletes előadásként
mutassa be a darabot. A főszereplők Gál Tamás és Kis

Domonkos Márk, a rendező
Pataki András.
A két produkció mellett
próbálják a soproni színészek
A zuhanás második pillanata
című álomjátékot. Az abszurd
műfajról, humoros, ugyanakkor nagyon mély és elgondolkodtató társadalmi kérdésekről szól a produkció, amelyet
ajándék előadásként választhat a közönség idén tavasztól.

a centenáriumra is. A művészek a soproni népszavazás
100. évfordulója alkalmából
különleges bemutatót tartanak a következő szezonban.
Somogyváry Gyula: És mégis
élünk című művéből írt táncelőadással tisztelegnek az évforduló előtt.

GÁLÁRA KÉSZÜL
A SOPRON BALETT

Harmadik csengetés címmel
startolt a Pro Kultúra új, internetes rádiós műsora. Az
online elérhető, Varga Róbert újságíró által hetente
vezetett beszélgetések, ajánlók izgalmas, változatos, színes, különleges és egyedi tartalmakkal várják a nézőket
honlapjukon, közösségi oldalaikon, podcast-oldalaikon.
Mindemellett havonta egy alkalommal hírösszefoglalóval
és kulturális ajánlóval jelentkezik az intézmény Savanyu
Gergely színművész szerkesztésében és vezetésével.

Látványos, új koreográfiákkal,
kemény gyakorlásokkal, teljes
fordulatszámon zajló intenzív
próbákkal készül a Sopron
Balett arra, hogy a nézőket
megajándékozza a tánc világnapja alkalmával egy nagyszabású gálával április 25-én
(vasárnap) a Petőfi Színházban. Demcsák Ottó, a csapat
vezetője elmondta: teljesen
friss, új koreográfiákat láthatnak a nézők olyan művekből, melyeket még nem táncoltak eddig. Táncmű készül

HARMADIK CSENGETÉS
– PODCAST MŰSOROK
ONLINE

TALLÓZÓ – válogatás a korabeli sajtóból
Megrendeléssel vagy megrendüléssel – nem mindegy...
FOTÓREPRODUKCIÓ: PLUZSIK TAMÁS

EZ TÖRTÉNT – múltidéző
179 ÉVVEL EZELŐTT, 1842. március 7-én hunyt el felsőszopori Tóth József vármegyei ülnök, az Esterházyak jogtanácsosa, a Soproni Zeneegyesület első elnöke. 1784. március 4-én
született.
129 ÉVVEL EZELŐTT, 1892. március 7-én hunyt el Sopronban Tóth István festőművész. Sopronban született 1825. május 21-én.
124 ÉVVEL EZELŐTT, 1 897. március 11-én született Medgyesy
Antal, a XX. századi magyar arcképfestészet egyik kiváló képviselője, világszerte sikert aratott alkotó. Sao Paolóban hunyt
el 1978. augusztus 23-án.
104 ÉVVEL EZELŐTT,1917. március 11-én hunyt el Budapesten
Geszler József, korának meghatározó divatkereskedője, A XIX.
század divatjai című divattörténeti album szerzője. Sopronban
született 1838. december 13-án.
A SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR INTERNETES
OLDALÁN (WWW.SZIVK.HU) MEGTALÁLHATÓ ADATBÁZISBÓL KÖZLÜNK RÉSZLETEKET.

1986
Úttörő-találkozó
Brennbergbányán
Kétnapos úttörő-találkozót
rendezett a hét végén a Magyar
Úttörők Szövetsége Győr–Sopron megyei elnöksége. A százötven úttörőkrónikás számára
szervezett találkozó szombaton kora délután nyílt meg a
Sopron melletti Brennbergbánya határában álló megyei úttörőtáborban. A zászlót, már
ennek is nagy sikere volt, ragyogó állapotban lévő veterán autó hozta el a találkozóra, majd kihirdették az ünnepi
alkalomra szóló tízparancsot.
A szombat délutáni megnyitó
végén Kovács Péter, a megyei
KISZ-bizottság titkára felavatta azt a népművészeti játszóteret, amelyet a Megyei Művelődési Központ fafaragói
készítettek a brennbergi tábor
számára. A gyerekek mindjárt

birtokba is vették a játszóteret, s ezzel megkezdődött a
délutáni program, amelynek
során a tűzoltóság, a munkásőrség, a rendőrség és a határőrség látványos bemutatói után még karatebemutató
is volt az ifjú táborozóknak.
(Kisalföld)

1966
Papp Kálmán püspök
úr 80 éves
Közel hat évtizedes, önfeláldozó lelkipásztori munkában
megfáradva, türelemmel viselt betegségben megtörődve érkezett el életének 80-ik
életévéhez Papp Kálmán győri megyéspüspök. Legszűkebb
környezetében, csendes vis�szavonultságban adott hálát
Istennek ezen a napon a hos�szú élet minden kegyelméért a
győri egyházmegye főpásztora, akit egyházmegyéjének ha-

tárain túlról is az egész ország
katolikus híveinek szeretete és
tisztelete vesz körül. Szívesen
emlékezem vissza papi életem
különböző állomásaira, a győri hitoktatói, a csendes röjtökmuzsaji életre és főképpen
a Sopronban eltöltött hosszú
időre, ottani kedves munkatársaimra és híveimre. Szentséges Atyánk, VI. Pál pápa is
megemlékezett jubileumomról, mondotta a jubiláló főpásztor. (Új Ember)
Új sportegyesületek
Három új sportegyesület alakult Sopronban. Több esztendős szünet után a téglagyári
dolgozók ismét életre hívták
sportegyesületüket. A Téglagyári SE elnöke Csányi László
lett. Két szakosztályt (labdarúgó, teke) foglalkoztat az új
egyesület. A labdarúgók szakvezetését Soproni II. József látja el. Újjáalakították a városi
tanács dolgozóinak sportegye-

sületét is, itt az elnöki tisztet dr. Mészáros József tölti
be. Sportegyesületet alakítottak a Tervezőiroda dolgozói is,
ahol az elnök Rábai János lett.
(Kisalföld)

1946
Szeggyár Sopronban
Az iparügyi minisztérium jelenti, hogy Sopronban, amelynek
jelentős gyáripara van, újabb
gyárat alapítottak. Az új üzemet a csepeli Weiss Manfréd
gyár létesítette, és abban kizárólag szegeket állítanak elő. Az
újjáépítésnél rendkívül jelentős szerepet játszó árucikkekből az új gyár mindenféle nagyságú és fajtájú gyártmányokat
készít, így az üzem fontosságára nézve egyike lesz Sopron vezető gyárainak. (Népszava)
Összeállította:
Pluzsik Tamás
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SC Sopron:bravúros döntetlen a listavezető együttes ellen

„Igazi csapatmunka volt”

Extra teljesítmény
kell a Final Fourhoz
MUNKATÁRSUNKTÓL

Utolsó mérkőzését is
megnyerte a Sopron
Basket a honi bajnokság alapszakaszában,
így a csapat veretlenül
várhatja a rájátszást.

MOLNÁR
ZOLTÁN

Az SC Sopron férfi NB
III-as labdarúgócsapata a hétvégén a tavaszi szezonban először lépett
pályára hazai környezetben. Ellenfele a bajnokesélyes III. Kerületi TVE együttese volt,
amely ellen gól nélküli
döntetlen született.
Az első félidőben többségében
a vendég csapat birtokolta a
labdát és alakított ki helyzeteket. A soproniak védelme és
hálóőre azonban állta a sarat,
néhány alkalommal nagyobb
védéseket is bemutatott. A félidő vége felé Purt Patrik révén
a hazaiaknak is volt egy óriási
helyzetük, a félidőre azonban
0–0-s állással vonultak öltözőbe az együttesek.
A második félidőben a hazai csapat továbbra is fegyelmezetten játszott és védekezett, olykor pedig ígéretes
helyzeteket is kialakított az
ellenfél kapuja előtt. Gól viszont ebben a játékrészben
sem született, így a mérkőzés
0–0-s eredménnyel ért véget.
A mérkőzés egyik legjobbja a soproniak kapusa, Majer

2021. március 17.

Fegyelmezetten játszott és védekezett a Sopron, így gól nélküli döntetlennel ért véget a listavezető III. Kerületi TVE elleni találkozó. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
Péter volt, aki kapott találat nélkül hozta a mérkőzést.
Ez azért is szép teljesítmény,
mert a fővárosiak ez idáig csupán egy mérkőzésükön nem
tudtak betalálni.
– Természetesen örülök,
hogy nem kaptam gólt, viszont ez a mérkőzés igazi
csapatmunka volt – mondta Majer Péter. – Én személy
szerint örülök az egy megszerzett pontnak, de a meccs
megkoronázása egy hazai gól
lett volna.
A hétvégi fordulóban
idegenbe utaznak majd a

piros–fehérek. A vasárnap 15
órakor kezdődő mérkőzésen
a 8. helyezett Tatabányai SC
lesz az ellenfél. Az ősszel elszenvedett vereséget feledtetve a csapat célja egyértelműen a visszavágás a tatabányai
alakulatnak. Ezt megerősítette Majer Péter is: – A Tatabánya egy jó csapat, nagyon

fájó volt az őszi vereség, de ha
ugyanilyen egységesek és motiváltak leszünk, akkor képesek lehetünk akár a tavaszi
első győzelmünk megszerzésére is. Készülünk és dolgozunk tovább.
Az SC Sopron 24 fordulót
követően továbbra is a 7. helyen áll a tabellán.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK:
Női NB II. nyugati csoport 17. forduló: Pápai ELC – SC Sopron: 2–1
Megyei I. bajnokság 19. forduló: SFAC 1900 SE – Győrszentiván SE: 4–0
Megyei II. bajnokság: SVSE – Szany SE: 3–1

Az MTK otthonában elért
fölényes győzelem (38–97)
már a felkészülést szolgálta
a francia Lyon elleni Euroliga negyeddöntő mérkőzésekre. Mint arról beszámoltunk,
a buborékrendszerben lebonyolított találkozók helyszíne ismét Sopron lesz. Nézők
nem mehetnek be az arénába,
az M4 Sport azonban élőben
közvetíti a szerdai és pénteki
összecsapásokat.
– Az MTK ellen meccsritmusban játszhattunk, mérkőzésterhelést kaptak a
játékosok, tudtunk védekezésben váltani, agresszívabbá váltunk – mondta Laczka
Miklós, a Sopron Basket másodedzője. – Ez nagyon fontos lesz a Lyon ellen is, hiszen
ellenfelünk rendkívül erős

csapat, amely már a szezonnak is úgy indult neki, hogy
kimondott célja volt az Euroligában a négy közé jutás. Ahhoz, hogy mi lépjünk tovább,
nagyon magas szinten kell kosárlabdázni a két meccsen.
A tréner szerint döntő lesz
a párharcban, hogy a franciák legnagyobb egyéniségeit
mennyire tudják kikapcsolni a játékból, illetve el tudják-e érni, hogy a sztárjátékosaik ne nyújtsanak kimagasló
teljesítményt.
– Azt is hozzá kell tenni,
hogy jellemző ellenfelünkre, hogy hullámzó a teljesítménye – tette hozzá Laczka
Miklós. – Akár egy negyeden belül is van olyan periódus, hogy szinte mindenki
betalál, amikor azonban az
egyének kerülnek előtérbe,
gyengébbé válik a csapatjátékuk. Nekünk az lesz a fontos, hogy végig kiegyensúlyozottak maradjunk, és magas
szinten játsszuk a saját játékunkat, ez esetben ötven–
ötven százalék esélyt látok a
továbbjutásra az extra erős
ellenfelünkkel szemben.

EUROLIGA-MENETREND:
Március 17., szerda 18 óra LDLC ASVEL Feminin – Sopron Basket
Március 19., péntek 20.05 Sopron Basket – LDLC ASVEL Feminin

Terjesztési reklamáció:
+3620/368-2027

Kostas Flevarakis:Megpróbáljuk a legtöbbet kihozni magunkból

SKC: szerdán Szombathely
MUNKATÁRSUNKTÓL

Szerda este a Falco KC
ellen folytatja szereplését a Sopron KC férfi kosárlabdacsapata. Kostas Flevarakis
együttese így néhány
napon belül a listavezető Szolnok után
a második helyen álló
Szombathely együttesével is összecsap.
A Szolnok ellen biztató játékot
produkált a soproni együttes.
Az alapszakaszt magabiztosan vezető csapat otthonába
finoman szólva sem esélyesként utazott az SKC, a mérkőzés mégsem egyértelmű szolnoki fölényt hozott. James
Padgett eddigi legjobb mec�csét játszotta az SKC színeiben: a középjátékos nagyon
élt a palánk alatt, a soproni
csapat első pontjait ő szerezte, és az egész meccsen eredményesen támadta a szolnoki gyűrűt. Emellett Padgett a
lepattanók gyűjtésében is jeleskedett, végül 12-vel zárta a
találkozót, 9 kiharcolt fault
ja pedig azt mutatja, hogy
nem nagyon bírtak vele a hazai védők. Azonban a Szolnok
nem véletlenül van listavezető pozícióban: Pongó, Subotic és Kovács Péter hármasai
rendre utat találtak a vendégek gyűrűjébe. A csapat jól

Az SKC végig meccsben volt a Szolnokkal, de a rájátszásban a
házigazda diadalmaskodott. FOTÓ: SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ
játszott, de a kiemelkedő szolnoki hárompontos mutató
– csaknem minden második
kísérlet sikeres volt – végül
döntőnek bizonyult. A végeredmény: Szolnoki Olajbányász – Sopron KC: 91–83.
– Jó meccset játszottunk,
amelyen döntőnek bizonyult,
hogy a Szolnok felülmúlt bennünket dobóteljesítményben
– mondta Kostas Flevarakis
vezetőedző. – Ettől függetlenül meccsben maradtunk a
találkozó végéig, sajnos a védekezésben nem tudtunk
végig kellően koncentrálni.
A hátralévő két meccsen megpróbáljuk a legtöbbet kihozni magunkból, bízom benne,

hogy biztosítjuk helyünket a
rájátszásban.
Az SKC szerdán 18 órától az
alapszakaszban második helyen álló Szombathely otthonában lép pályára.
– Kiváló együttes a szombathelyi, igaz, mostanában
több problémával is küzdöttek, sérültjeik voltak – tudatta Bors Miklós másodedző.
– A szolnoki meccsből is meríthetünk erőt, hiszen jól játszottunk, ha ezt a mentalitást
hozzuk a Falco ellen, nyerhetünk is. Ez esetben biztossá
válik a helyünk a legjobb nyolc
között a bajnokságban, sőt, a
Magyar Kupa nyolcasdöntőjében is érdekeltek lennénk.

2021. március 17.
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Csapatban és egyénileg is jól szerepeltek a serdülő és ifjúsági versenyzők

Éremeső a tornász lányoknál
RÁZÓ LÁSZLÓ

Igazi éremesőt hozott a Soproni Torna
Club versenyzőinek a Budapest–vidék
serdülő és ifjúsági tornászbajnokság.
Kőhidiné Fleck Szilvia, az STC szakosztályvezetője elmondta: a legnagyobb meglepetést a serdülő lányok okozták.
– Új összetételű, fiatal csapat
versenyzett most a serdülőknél, és nagyon jól sikerült a
bemutatkozásuk – kezdte Kőhidiné Fleck Szilvia. – A Csiszér Júlia, Faragó Réka, Hámori Panka, Sebestyén Nóra,
Zrínyi Zselyke alkotta csapat
nagy meglepetésünkre gyönyörű, hibátlan gyakorlatokkal megnyerte a versenyt! És
itt még nem volt vége, igazi
éremesőt produkáltak a lányok: Zrínyi Zselyke egyéni
összetettben bronz-, ugrásban pedig aranyérmet szerzett. Hámori Panka korláton
harmadik lett, gerendán bajnoki címet ünnepelhetett,
Sebestyén Nóra pedig gerendán lett bronzérmes.

A szakosztályvezető hozzátette: a serdülő korosztály
második csapata is nagyon
szépen szerepelt, hiszen a
Gárdonyi Jázmin, Orbán Rebeka, Tóth Léna, Vidó Virág,
Vigh Piroska alkotta csapat a
hetedik helyet szerezte meg.
If júsági korosztályban
szintén komoly eredmény,
hogy a Csete Luca, Hámori Borka, Pölz Tímea, Sugár
Krisztina, Soós Vivien alkotta csapat a második helyen
tudott végezni. Az ezüstérem
szebben csillog, ha hozzátes�szük, hogy a felkészülés során sérülések és betegségek hátráltatták a lányokat.
Soós Vivien egyéni összetettben és korláton szerzett

bronzérmet, Csete Luca pedig gerendán állhatott a dobogó harmadik fokára. A Kerényi Dzsenifer, Vidó Hanna,
Schey Dorottya alkotta második csapat kiegyensúlyozott versenyzéssel az ötödik
helyet szerezte meg.
– Végre elhitték a lányok,
hogy képesek jó eredményeket elérni, még úgy is, hogy
nem voltak mindig optimisták és motiváltak a felkészülés alatt – tette hozzá Kőhidiné Fleck Szilvia. – Voltak
kétségek, félelmek, csalódások, de a kitartásuk és a kemény munka meghozta az
eredményét. Csete Ágnes,
Szűts Judit, Főző Csaba és
Horváth Imre edző társaim
segítették a lányokat a felkészülésben, nagy köszönet illeti őket munkájukért.

A Soproni Torna Club
aranyérmes serdülő csapata:
Csiszér Júlia, Hámori Panka,
Faragó Réka, Zrínyi Zselyke,
Sebestyén Nóra.
FOTÓ: SOPRONI TORNA CLUB

Alázat és kitartás – az NBA-ig meg sem állna Keller Bendegúz

Ifjú tehetséges kosaras
MUNKATÁRSUNKTÓL

Még csak 14 éves, de
már most kiemelkedő tehetségnek tartja a
szakma a soproni Keller Bendegúzt. Véletlenek nincsenek: a fiatalember nem más, mint a
130-szoros magyar válogatott kosárlabdázó,
Seres Éva fia.
Bendegúz, aki már most 192
centi magas, hangsúlyozta,
büszke édesanyja eredményeire, de a kosárlabdát a Hunyadiban Stánicz Feri bácsi szerettette meg vele igazán.
– A Soproni Sportiskola
Kosárlabda Akadémia játékosa vagyok, elmondhatom,
hogy mindig kiváló edzők kezei alatt dolgozhattam – kezdte Keller Bendegúz. – Jelenlegi trénerem Misa Popadic és
Pongrácz Levente, mindkettőjüktől sokat tanulhatok,
amire szükség is van, hiszen
védekezésben és támadásban
is sokat kell fejlődnöm. Erősségem a pontszerzés, jó érzékem van a betörésekhez és a
közeli befejezésekhez, de a
távoli dobásokat is bátran
elvállalom, ebben a csapattársak is segítenek. Védekezésben fontos, hogy agres�szívabb legyek, és jobban
kivegyem a részem a lepattanók megszerzéséből.

Kiesett a Babos páros
Az ötödik helyen kiemelt soproni Babos Tímea és az orosz Veronika Kugyermetova kettőse az elődöntőben búcsúzott az 1,835
millió dollár (567 millió forint) összdíjazású dubaji keménypályás női tenisztorna párosversenyében. A magyar, orosz duót
pénteken a Ji-fan Hszü, Csao-hszüan Jang kínai páros győzte le
két szettben, 1 óra 24 perc alatt. A második játszmában Babosék
már 5:3-ra is vezettek, ezt követően azonban ellenfelük sorozatban négy játékot nyert.

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK

•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•

Keller Bendegúzt nagy tehetségnek tartják – a fiatalembernek komoly céljai v annak.
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A fiatalember közeli célja, hogy eljusson csapatával a
kadett bajnokság döntőjébe,
emellett szeretne válogatott
lenni, Eb-n szerepelni. Az euroligás, sőt NBA-szereplés is
távlati céljai között szerepel
– persze ezekhez még nagyon
sokat kell kitartóan dolgoznia.
A büszke édesanya, Seres
Éva azt mondja: titkon remélte, hogy Bendegúz is a kosárlabdát választja, szülőként
legfontosabb céljuk azonban
az volt, hogy egészséges, boldog gyermek legyen.
– Elsősorban szeretnék
Bendegúz anyukája maradni,
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a szakmát meghagyom az
edzőinek – mondta az egykori
klasszis. – Megbízom a tudásukban, és biztos vagyok benne, hogy mindent elkövetnek
azért, hogy jó kosárlabdázó
legyen. Persze azért néha kijön belőlem az edző... Tapasztalatommal próbálom őt segíteni a jó és rosszabb napokon
is. A tehetsége, alázata, kitartása, szorgalma megvan ehhez a sporthoz, és bízom benne, hogy eléri kitűzött céljait.
Apukája és én is megadunk
ehhez minden támogatást.
Bendegúz a tanulásban is jeleskedik: jelenleg a

Berzsenyi Dániel Evangélikus
(Líceum) Gimnázium 9. osztályos, kitűnő tanulója.
– Álmai közt az is szerepel, hogy Amerikában tanulhasson tovább, amiben támogatom, de úgy gondolom, hogy
a jó tanulásért és kosárlabdázásért nem kell ilyen mes�szire mennie... – tette hozzá
Seres Éva. – Az biztos, hogy
sokat szoktunk kosárlabdáról beszélgetni és szeretünk
közösen meccset nézni. A Darazsak Sport Akadémia edzőjeként elmondhatom, hogy ő a
legnagyobb szurkolóm, mint
ahogy én is neki...

A facebookon is!

www.facebook.com/
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A szünet utáni e lső tanítási nap a tervek szerint április 7.

Líceumi
Pénz7

MOTTÓ

Oktatás digitálisan

Évek óta részt vesz
a Berzsenyi Dániel
Evangélikus (Líceum)
Gimnázium is a Pénz7
elnevezésű programban – a közelmúltban
több osztályban is tartottak a tudatos gazdálkodásról előadásokat a fialakoknak.
Magyarország 2015ben csatlakozott először az Európa-szerte
közel harminc országban egy időben zajló European Money
Week kezdeményezéshez. A program célja,
hogy már fiatal kortól
segítse a pénzügyek
iránt érdeklődő diákokat ismereteik bővítésében, és felhívja a
figyelmüket a mindennapi pénzügyi tudatosságra, annak fontosságára. A rendezvény
népszerű az általános
és középiskolások körében. Az első évben,
2015-ben mintegy hatszázötven iskolában
közel kilencvenezer
diák kapcsolódott be
a Pénz7 eseményeibe,
idén már több mint 200
ezer diákhoz jutottak
el az információk.

A tervek szerint a mostani digitális oktatás április 7-ig
tart. Közben (március 31. és
április 7. között) lesz egy hét
tavaszi szünet.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Ismét laptop, tablet
előtt ülnek a középiskolások mellett az általános iskolások is.
Már közel másfél hete
tart az újabb digitális
oktatás időszaka, a tervek szerint április 7-ig.
A tapasztalatokról kérdeztük a Soproni Tankerületi Központot.
– A Soproni Tankerületi Központ által fenntartott iskolákban gördülékenyen halad
a tantermen kívüli digitális
munkarend, ez a pedagógusok
és az intézményvezetők megfelelő felkészültségének, valamint az iskolák által a tanév
elején kidolgozott intézkedési terveknek egyaránt köszönhető – nyilatkozta lapunknak
Marek János, a Soproni Tankerületi Központ igazgatója.
– A tankerület valamennyi pedagógusa megfelelő technikai
eszközzel rendelkezik. Igény
esetén lehetőség van arra is,
hogy az intézményben található számítástechnikai eszközöket használják.
A tankerület vezetőjétől
megtudtuk: az iskolák több

FÓKUSZBAN AZ
ÉRETTSÉGIZŐK

A soproni tankerület szerint gördülékenyen halad a tantermen
kívüli digitális oktatás. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ
olyan diáknak biztosítanak
laptopot, számítógépet, akinek nincs otthon, vagy tönkrement. A szülőknek mindig
az osztályfőnöknek kell jelezni, ha ilyen probléma van.
Az érvényes kormányrendelet szerint indokolt esetben

(munkavégzés, védekezésben
való részvétel) kérhetik a szülők a gyerekek iskolai felügyeletét. A tankerület soproni
iskoláiban (az első hét tapasztalatai alapján) átlagosan naponta 20 diáknak igényeltek
felügyeletet a szülők.

Horváth Ábel minden lehetséges matematikaversenyen megméreti magát

Az eufónium vonzásában
MADARÁSZ RÉKA

Nemcsak a matekért
és a világűrért rajong
Horváth Ábel, hanem
a nyelvekért és a zenéért is: egy nem mindennapi hangszeren,
az eufóniumon játszik. A Széchenyi-gimnázium 9.A osztályosa
megkapta a Matehetsz
ösztöndíját.
Amikor a gimnáziumot megkezdte, Ábelt csak „50 pontos
kisfiúként” emlegették – hibátlan matematikafelvételijének köszönhetően. Elsős kora óta ez a kedvenc tantárgya,
minden lehetséges versenyen
indul – akár egyénileg, akár
csapatban. Legbüszkébb arra,
hogy 2019-ben bejutott a Zrínyi Ilona matematikaverseny
országos fordulójába. Kétéves
korában tökélte el, hogy megtanul eufóniumon játszani,
ami – a zenéhez kevésbé értők
kedvéért – egy bariton kürt és
tuba közötti hangszer.

Horváth Ábel kétévesen látott először eufóniumot, nagyon
megtetszett nekik a hangszer. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
– Akkoriban édesapám
volt a városi fúvószenekar karmestere. Meghívták Steven Meadet, az angol
virtuóz eufóniumszólistát
és -tanárt, és attól kezdve
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„Az emberiség
égető problémáinak megoldása
mindig elmarad,
mert kiderül,
hogy a problémák hol nem
égetőek, hol
nem megoldhatóak, hol nem
problémák.”

tá ntor ít hatatla n volta m
– mesélte a komolyan kedves
fiú. – Évek óta tanulok rajta
játszani Vígh Sándortól. Öt
évig jártam a Hoffer dobsuliba is, de végül is kaptam egy

szerepet a Valahol Európában című musicalben, ami
miatt a gyakorlásra már nem
jutott időm.
Ábelt a világűr is annyira
érdekli, hogy már ovis korában ismerte az összes bolygót. Néhány évvel ezelőtt óriási élmény volt számára egy
csillagászati tábor, ennek ellenére még mindig gépészmérnök szeretne lenni. Addig
azonban még számos tervet
dédelget, többek között külföldre készül az AFS Nemzetközi Csereprogram Alapítvánnyal. Családjuk már két
diákot befogadott: korábban
egy török fiú, most pedig egy
olasz lány élvezi a vendégszeretetüket. Ábel még nem döntötte el, hogy az USA-ba vagy
Oroszországba menne-e inkább. Angolul már a Hunyadi-iskolában is tanult, mostanában pedig a Matehetsz
(Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége) ösztöndíjának jóvoltából oroszórákat vesz. És ha még mindezek
mellett marad egy kis szabadideje – az anyai hagyományokat követve – kirándulni jár a
cserkészcsapatával.

– Az érettségi előtt álló tanulóknak lehetőségük van személyes konzultációra az iskolájukon belül is – tette hozzá
Marek János. – Ezt mindig
előzetesen egyeztetett időpontban, a járványügyi szabályok betartásával, néhány
fő részvételével szervezik meg
a pedagógusok.
Az idei érettségi lebonyolításáról még nem született
döntés. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter azt nyilatkozta, hogy
szeretnék, ha idén írásbeli
és szóbeli vizsga is lenne, de
ezt majd az akkori vírushelyzet alapján tudja eldönteni a
kormány. Miután májusban
és júniusban lesznek a vizsgák, azt remélik, hogy addig a
beoltottság sokkal magasabb
lesz, mint jelenleg, másrészt
bíznak abban, hogy sikerül
letörni a harmadik hullámot.
– Erre ma felelősségteljesen
azonban nem lehet választ
adni, de az biztos, hogy lesz
érettségi – tette hozzá Gulyás
Gergely.

Faludy György
Kossuth-díjas magyar
költő, műfordító, író

KÖNYVAJÁNLÓ
Faludy György:
Pokolbeli víg
napjaim

Faludy György a magyar
történelem egyik legsötétebb korszakának megdöbbentő történetét írta
életrajzi regényében: az
Andrássy út 60. és Recsk
poklát megjárt költő sorsát 1953-ig, a táborból való
szabadulásáig kísérhetjük
figyelemmel. Mindaz, ami
kapaszkodót nyújtott számára a hányattatás éveiben – ösztönös életigenlése, a testi szépség és a
szellemi nagyság iránti feltétlen tisztelete – mélyen
áthatja anekdotáit.

Erdészeti Tudás
központot terveznek
A Soproni Egyetem és a Kisalföldi Agrár Szakképzési Centrum kezdeményezésére erdészeti tudásközpont jön létre. A kezdeményezés célja a minél
gyakorlatorientáltabb képzés megvalósítása.
Az átalakulóban
lévő hazai szakképzés új lehetőségeket ad arra,
hogy a közép- és
felsőfokú oktatás
szervesebb és átfogóbb rendszert
alkosson. Ezt a
lehetőséget felismerve kezdeményezte a Soproni Egyetem és a Kisalföldi
Agrár Szakképzési Centrum
az Erdészeti Tudásközpont
megalakítását. Az együttműködés célja, hogy a gazdasági
szereplők bevonásával a korábbinál minden szinten sokkal gyakorlatorientáltabb ismereteket adjon a diákoknak,
és egyben lehetőséget teremtsen a különböző szakterületek továbbképzéseire. Ennek
érdekében a tudásközpont
az oktatási intézmények és a
gazdálkodók közötti kapcsolat összehangolását, támogatását, egységes rendszerben történő működtetését

A facebookon is!

h iv at ott s z olgálni. A Soproni Egyetemen a
témában tartott
egyeztetésen a
résztvevő szervezetek – köztük
az erdészeti közép- és felsőfokú
oktatást végző
intézmények és az Agrárminisztérium érintett szakfőosztályainak képviselői
– megállapodtak abban, hogy
az Erdészeti Tudásközpont
soproni székhellyel alakul
meg, amelyhez a tervek szerint három térségi képzési bázis is csatlakozik: Észak-Magyarországon Mátrafüred, az
Alföldön Szeged-Ásotthalom,
Dél-Magyarországon pedig
Somogyzsitfa–Szőcsénypuszta. A legfontosabb szervezetalapítási és szakmai feladatok
elvégzésére munkacsoportok
alakultak, amivel a tudásközpont megalapításával kapcsolatos munka megkezdődött.

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos

Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!
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ALMA ÉS FÁJA– Erdei Péter és Erdei Simon

A zene a mindennapok része
PLUZSIK TAMÁS

Ha egyre jobban sötétség borul ránk, mindenféle furcsa riasztó hangokat hallunk, lábunk alatt inog a talaj, megnyugtató,
ha végre egy jelzőfényt látunk. Erre gyere! Erre lesz a kijárat
a bajból!
Szerintem lélektanilag (is) ilyen ma a Covid elleni oltás. Jelzőfény, iránymutatás, hogy így, ebbe az irányba haladva ki lehet, ki fogunk jutni. Persze, ha csak ülünk a mélyülő sötétben
és hajtogatjuk, hogy „nincs is baj”…, az addig jó, amíg ránk nem
szakad az ég. Az sem elég, ha meglátjuk a fényt, de gyorsan becsukjuk a szemünket, és nem moccanunk.
Kell a fénysugár, és persze meg is kell azt látnunk, és ütemesen indulnunk kell felé, hogy kilépjünk újra a fénybe, hogy vis�szakapjuk régi, megszokott biztonságunkat, életünket.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Március 17–23. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig este 8 órától reggel 8 óráig tart.
Március 17.,
szerda

Oroszlán gyógyszertár
Várkerület 29.

99/524–005

Március 18.,
csütörtök

Segítő Mária gyógyszertár
Béke u. 13.

99/523–232

Március 19.,
péntek

Sepia gyógyszertár
Ipar krt. 30., Tesco

99/702–012

Március 20.,
szombat

Szebellédy gyógyszertár
Deák tér 35.

99/505–469

Március 21.,
vasárnap

Than Károly gyógyszertár
Újteleki u. 54.

99/510–787

Március 22.,
hétfő

Patikaplus gyógyszertár
Határdomb u. 2., Alphapark

99/505–220

Március 23.,
kedd

Patikaplus gyógyszertár
Selmeci u. 15–17., Interspar

99/505–472

KERESZTREJTVÉNY

Az alma nem esik messze a fájától,
tartja a mondás, melynek igazságáért nem kell messzire menni Sopronban sem. Az Erdei családban a zene a
mindennapok része, nemcsak a szülők, hanem a gyerekek is zenélnek, közülük a legidősebb, Simon karmesteri pályára készül.
– Gyerekkoromban nagyon szerettem a katonazenét, tetszett,
ahogy meneteltek, és közben pattogós zenét játszottak
– kezdte Erdei Péter. – Ráadásul az egyik nagybátyám katonazenész volt, úgyhogy nekem
minden vágyam az volt, hogy
egyszer én is az legyek. Zenei
pályám első lépéseként a szüleim beírattak egy úgynevezett
hangjátszó szakkörbe, ahová a
tanárnő rendszeresen meghívott vendég zenészeket a főiskoláról. Az egyik alkalommal
egy fúvósötös adott mini koncertet, melyet követően ki lehetett próbálni a hangszereket. Én
a kürtöt kaptam a kezembe, és
azt rögtön meg is fújtam, ami
feltűnést keltett, és rögtön fel
is írták a nevemet, hogy jelentkezzem mielőbb Szilágyi Pálma
kürttanárnál a zeneiskolában.
Abban az időben a szüleimmel Debrecenben éltünk, ahol
Kökényessy Miklósnak és Szilágyi Pálmának köszönhetően nagyon magas szintű volt
a kürtoktatás, így szerencsésnek mondhatom magam, hogy
ilyen közegből indultam.
Erdei Péter 11 éves korában már egy országos kürtver-

senyen harmadik helyezést ért
el. – Minden vágyam az volt,
hogy zeneakadémista legyek,
ahová 1993-ban föl is vettek,
Tarjáni Ferenc Liszt-díjas kürtművész osztályába, de már
akadémistaként játszottam az
Operaház zenekarában – folytatta. – Több rangos nemzetközi versenyen is szerepeltem
Kanadától Ausztriáig, melyeken
előkelő helyezéseket értem el,
a lipcsei Gewandhaus Zenekar
próbajátékán pedig csak egy
hajszálon múlott, hogy nem
kerültem a patinás zenekar
tagjai közé. Immáron húsz éve
a Bernstein tanítvány, Marin
Alsop művészeti igazgató által irányított Bécsi Rádió Szimfonikus Zenekarában játszom,
hét éve pedig az együttes első kürtöse vagyok, de emellett
játszom a Mahler Chamber kamarazenekarban és a Budapesti Fesztiválzenekarban is.
– Édesanyám, Pavelka Krisztina is Zeneakadémiát végzett karvezetés szakon, jelenleg a soproni Horváth József
Alapfokú Művészeti Iskola tanára, tehát nálunk, itthon a zene a mindennapok része – vette át a szót édesapjától Simon.

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel!

Erdei Péter és Erdei Simon FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
– Apu sokat gyakorol itthon,
úgyhogy a kürtversenyek kürtszólamait már régóta betéve
tudom. A zenei pályám nekem
is a kürttel kezdődött, de őszintén megvallva a zongora közelebb állt hozzám. A zeneiskolában Halmos Erika tanárnőnél,
majd még érettségi előtt egy
évig Milánóban, a Giuseppe
Verdi Konzervatóriumban tanultam, jelenleg pedig a bécsi zeneakadémia előkészítő

osztályának karmester szakán
folytatom a tanulmányaimat,
ami egyúttal azt is jelenti, hogy
kitűzött életcélom a karmesteri hivatás.
– Jó úton van Simon – vette vissza a szót az édesapa –,
zeneelméletben nagyon erős,
több esetben is írt már át partitúrából kürtszólót zongorára,
ami meglehetősen nehéz feladat. Hiszem és remélem, hogy
Simon túlnövi a szüleit.

A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket március 24-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.). Március 3-i rejtvényünk megfejtése: „Néha a béke több bátorságot követel, mint a háború”. Szerencsés megfejtőnk: Kreiter Karina, Sopron, Virágoskert utca.
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A soproni zenekara pandémia alatt sem tétlenkedett

Úton az új Dalriada lemez

2021. március 17.

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

KÓCZÁN
BÁLINT

A pandémia
ellenére is
meglehetősen termékeny időszakon van túl a Dalriada. A népszerű soproni
zenekar új lemeze a napokban jelenik meg, az
elmúlt hónapokban pedig több videoklipet is
készített. Ficzek András zenekarvezetővel
beszélgettünk.
– Úgy tűnik, hogy a pandémia sem vetett vissza benneteket a munkában…
– A járványhelyzet egy teljes magyar és nemzetközi turnét is érintett tavaly. Bár pár
magyar koncertet meg tudtunk tartani, viszont a szeptemberi lemezmegjelenést
és ezzel egy komplett Európa-turnét sajnos el kellett halasztanunk. Ezzel együtt sem
tétlenkedtünk, hiszen felvettük az új albumot, befejeztünk két videoklipet és készítettünk egy feldolgozást is, ez
utóbbi dal a Kalapács zenekar
előtt tisztelgő Kikalapált Dalok című kiadványon jelent
meg, Sólymok fészke címmel.
A trianoni békeszerződés 100.
évfordulójára pedig a Hazajáró műsort jegyző Dextramédia csapatával készítettünk

DAL AZ ÚJRANYITÁSRÓL
A héten jelenik meg a Dalriada Őszelő című albuma, ez a soproni banda 11. lemeze.
egy akusztikus dalt, Ezer Csillag elnevezéssel.
– Mit kell tudni a legújabb, Betyár-altató című
dalhoz készült klipről?
– A zenekaros részeket
még tavaly júniusban forgattuk az Alföldön, a szereplős
jeleneteket pedig további más
helyszíneken. A cél a 19. századi magyar pusztai betyárvilág, betyársors elmesélése
volt, egy amolyan eastern műfajú zenés film, amely egyébként időben nagyjából egybe
is esett a vadnyugat hőskorával. Igyekeztünk törekedni a
történelmi hitelességre, így
hagyományőrzők, csikósok
is megjelennek a videóban

Soproni Téma
10. ÉVE SOPRONRÓL, SOPRONÉRT

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos

korabeli ruházatban, korabeli díszletek között.
– Úton az új lemez…
– Március 18-án jelenik
meg Őszelő című albumunk,
amelyet 2019–2020. folyamán írtunk és vettünk fel. Ismét nagy segítségünkre volt a
szintén soproni Fajkusz Banda, velük már régi barátságot ápolunk. Ez már 11. lemezünk és tíz dalt tartalmaz,
amelyek a magyar történelemből, a rég- és közelmúlt
eseményeiből szemezgetnek.
1848–49-ről éppúgy hallható
szerzemény, mint a Rákócziszabadságharcról. Emellett
hangsúlyos a már említett
betyárkorszak, de népmesei,

regés, mondai ihletésű alkotások szintén megtalálhatóak
a kiadványon. A lemezen mutatkozik be a zenekar új dobosa, Monostori Ádám.
– A Dalriada nemzetközi
szinten is hírnevet szerzett,
de a járvány után újra kell
kezdeni az építkezést. Ez
mit jelent számotokra?
– Mi nem tudunk mást
tenni, mint ezekben a válságos időkben egy kis felüdülést, kis „kapaszkodót” kínálni a zenéinkkel azoknak, akik
kíváncsiak ránk. Egy biztos:
az online támogatásra most
minden előadónak nagyobb
szüksége van az életben maradáshoz, mint valaha.

Könnyed és felemelő szerzeménnyel jelentkezik Magyarország
egyik legmenőbb csajbandája, a HolyChicks. A négyes legújabb
dalával mindenki fellélegezhet egy kicsit, hiszen nem titok,
hogy a szerzeménnyel a lányok már a nyitás pillanatába repítik a zenebarátokat. – A dal lassan egy éve íródott, és az eredeti
tervek szerint a pandémia utáni „fellélegzéshimnusz”-nak készült, de már nem bírtuk tovább magunkban tartani a végeredményt. Áprilisban, reméljük, mindenki fellélegezhet – nyilatkozták a zenekar tagjai. FOTÓ: FACEBOOK

NŐI SAROK – stílus, divat, praktikák

Az egészséges táplálkozás
MADARÁSZ
RÉKA

Tavasszal
nemcsak a
nagykabátok lekerülése ösztönöz
bennünket arra, hogy
kicsit jobban odafigyeljünk magunkra. A napsütés jobb kedvre derít,
így szívesebben változtatunk a berögzött szokásainkon is.
A szervezetünkre a legnagyobb
veszélyt az egyoldalú táplálkozás jelenti. Érdemes tartanunk
magunkat ahhoz a szabályhoz,
hogy minden tápanyagcsoportból fogyasszunk rendszeresen.
– Az étrendünk mindenképpen tartalmazzon zöldséget, lassan felszívódó, értékes szénhidrátokat, például
teljes kiőrlésű lisztből készült
termékeket, kölest, bulgurt,
gerslit, kuszkuszt! – javasolta Hodvogner Katalin dietetikus és személyi edző. – A tes-

– Az étrendünk mindenképpen tartalmazzon zöldséget, lassan felszívódó, értékes szénhidrátokat! – javasolta Hodvogner Katalin dietetikus és személyi edző. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
tünk megfelelő működéséhez
elengedhetetlenek a fehérjék
is – a húsok, a hal, a tojás és
a tejtermékek.

A folyadékbevitel fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni: igyunk meg naponta legalább másfél liter tiszta vizet!

A bélrendszerünkben dől el,
hogy mennyi vitamint, ásványi
anyagot vagyunk képesek hasznosítani, ezért – annak megóvása érdekében – fogyasszunk
naponta joghurtot, kefirt, rostokban gazdag zöldségeket,
gyümölcsöket (többek között
céklát, brokkolit, almát)!
– Az egészséges táplálkozásban nincs tiltott étel, csak
kerülendő mennyiség – folytatta Kati. – Édességet, csokit,
sütit soha ne étkezés helyett
együnk, a gyakoriságát pedig
lehetőleg csökkentsük heti két
alkalomra.
Az étrend-kiegészítők szedése helyett a változatos, sokféle alapanyagot tartalmazó
étrenddel hatékonyabb működésre serkenthetjük a szervezetünket. A D-vitamin kivételt
képez ez alól, amelynek – főleg a téli időszakban – szükséges lehet a pótlása. A szabad
levegőn való mozgás a vírushelyzetben is megengedett,
és figyeljünk oda a megfelelő
mennyiségű pihenésre, regenerálódásra is!
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