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A jövő uszodája
A terveknek megfelelően haladnak a munkával a Lövér körúton az új uszoda építésénél, jövő áprilisban indulhat a próbaüzem. A medencék már közel szerkezetkész állapotban vannak, elkezdődött a
gépészeti munka is. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Diákok fő
támasza

Ágfalvi úti győzelem
Nyílnak
a virágok
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Április végéig virágoznak az ágyásokba, körforgalmakba, parkokba tavaly ősszel kiültetett árvácskák, tulipánok, nárciszok.

Az SC Sopron 6–0-ra győzött, a SFAC
2–0-ra kikapott a 19. fordulóban
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Egész életében gyerekekkel foglalkozott
Stöckert Károlyné – vagy
ahogy a Hunyadi-iskolában a gyerekek ismerik
– Kati néni. Módszertani könyvei pedagógusok
(főleg óvónők) több generációjának szolgáltak
útmutatóul. A szakpszichológus több évtizedes tapasztalattal a háta
mögött nem tudott nemet mondani annak az
iskolának a felkérésére, ahova unokái
is járnak.
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Sofia Reyes
pezseg

Szépül a gótika csodája
Várhatóan októberben szentelik újjá a Modern Városok
Program részeként
kívül-belül teljesen
megújuló Szent Mihály-templomot és
a sekrestyés házat
– mindezt az elmúlt
héten tartott sajtóbejáráson ismertették.
A kivitelezés mintegy
kétmilliárd forintos
költségét a magyar
kormány biztosítja.
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Sofia Reyes ismét az ujjai köré csavarja a rajongókat. A latin szépség
egy fülbemászó dallal jelentkezett, amely
többmilliós nézettségnél tart. A huszonöt éves énekesnő–
dalszerző már fiatal
kora óta foglalkozik
a zenével.
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Ősszel szentelhetik újjá a Szent Mihály-templomot

Szépül
a gótika
csodája
Várhatóan októberben szentelik újjá a
Modern Városok Program részeként kívül-belül teljesen megújuló Szent Mihálytemplomot és a sekrestyés házat – mindezt az elmúlt héten tartott sajtóbejáráson
ismertették.

Sajtónapi elismerések
A soproni városvezetés az elmúlt héten pénteken, a magyar sajtó napja alkalmából köszöntötte a városi médiában dolgozókat.
Az eseményen dr. Farkas Cipirán polgármestertől elismerést vett át lapunk két munkatársa:
Huszár Judit, valamit Kóczán Bálint.
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

RENDŐRSÉGI SOROZAT

Ne fizessen előre!
CZIRÁKI VIKTÓRIA

Az internetes csalások kellő körültekintéssel
megelőzhetőek. Csak hivatalos webáruháznak
utaljon előre, magánszemélytől történő vásárlásnál legyen óvatos!

A Szent Mihály-templom országosan is jelentős műemléknek számít FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
P. HORVÁTH
LÁSZLÓ

A Szent Mihálytemplom múlt
heti sajtóbejárásán részt vett
dr. Molnár Ágnes országgyűlési képviselő, dr. Farkas Ciprián
polgármester, dr. Simon István
és Csiszár Szabolcs alpolgármester, valamint Horváth Imre városplébános.
– A jelenlegi állapot szerint
minden adott, hogy októberben

›

megtörténhessen az újjászentelés – mondta dr. Farkas Ciprián. – A kivitelezés mintegy
kétmilliárd forintos költségét a
kormány biztosítja. Hálásak vagyunk ezért, hiszen a Modern
Városok Programban megvalósuló beruházás során a templom teljes körű renoválása
mellett a sekrestyés háznál egy
fogadóközpont is létesül. Így tovább bővül városunk turisztikai
attrakciója.
Horváth Imre városplébános
kiemelte: jó ütemben halad a

RÖVIDEN

Plakát-vándorkiállítás
A megújulás és innováció szerves része a Soproni Sörgyár történetének – ezt üzeni az a plakátkiállítás, amely
a múlt hét óta látható a Várkerületen. A közeljövőben innen indul országos körútjára. Az eseményen részt vett
dr. Farkas Ciprián polgármester, valamint Geert Swaanenburg, a Heineken Hungária vezérigazgatója. A kiállítás azt mutatja be, hogyan tehet a környezetvédelemért
és a fenntarthatóságért egy nagy múltú vállalat.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST HIRDET
a tulajdonában álló

Sopron, Lackner Kristóf utca 48.
fszt. 6. sz. alatti üzlethelyiség
bérbeadás útján történő
hasznosítására
A helyiség alapterülete: 34 m2
Bérleti díj alsó határa: 18.426 Ft/ m2/ év + áfa
Licittárgyalás időpontja: 2020. április 8-án 9 órakor
Megtekintés időpontja: 2020. március 26-án 10 órakor
A licittárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály
Sopron, Fő tér 1. II. em.
A részvétel feltételeiről és az ingatlanról szóló tájékoztató,
illetve további információ a Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Osztályán kérhető.
A részletes licitkiírások a www.sopron.hu/önkormányzat/pályázatok
menüpont alatt olvashatóak.

felújítás, így ősszel a győri megyéspüspök elvégezheti az ismét a régi pompájában tündöklő templom újjászentelést.
– A beruházás végeztével a hívők ismét méltó helyen találkozhatnak Istennel. A turisták
pedig megtekinthetik a gótika
egyik fontos épített örökségét.
A Szent Mihály-templom országosan is jelentős műemléknek
számít – tette hozzá.
A bejáráson elhangzott,
a templom belső tereiben
a falak festése, renoválása,

a díszítőelemek színezése történik. A szószék és az oltár faszerkezete elkészült. Az orgonát a felújítás végén szerelik be,
a padokat is ekkor teszik majd
a helyükre.
A belső kivitelezéssel párhuzamosan folynak a kinti munkák: festik a falakat, illetve elvégzik a kőrestaurálást, valamint
felszerelik a templom megvilágítását adó lámpákat is. Az
udvar rendezése is folyamatos,
a sekrestyés ház tetőszerkezete
pedig csaknem elkészült.

Az elmúlt időszakban több alkalommal érkezett feljelentés
internetes csalásokkal kapcsolatban. – Nem győzzük elégszer
hangsúlyozni, hogy legyünk körültekintőek az internetes vásárlásnál, ahol magánszemély
az eladó! – mondta a Soproni
Témának Babelláné Lukács Katalin, a Soproni Rendőrkapitányság őrnagya, kiemelt bűnmegelőzési főelőadó. – Egy
valóságban is létező bolt web
shopjában természetesen nyugodtan fizethetünk előre a termékért, azonban a különböző,
főleg használt termékekre szakosodott online „piacterek” a
csalóknak is teret adnak. Itt kapható minden, a konyhabútortól a hangszórón át a földmunkagépig, éppen ez utóbbival

„fürdött be” egy reménybeli vásárló. A vételár egy részét előre
átutalta, azonban az árokásó gépet nem kapta meg, természetesen az eladó elérhetetlenné vált.
A főelőadó azt javasolta, hogy
a megrendelés előtt ellenőrizzük le az adott webáruház „valódiságát”. Az internetes csalások
elkerülése érdekében kétkedve
kezeljük az olyan eladókat, akikkel kapcsolatban kevés értékelést jegyeztek be az ügyfelek,
vagy akik a piaci árnál lényegesen alacsonyabb áron kínálják
termékeiket. A legjobb megoldás a személyes átvétel, de ha ez
nem lehetséges, akkor az utánvétel lehetőségét kérjük! Magánszemélytől történő vásárlás esetén soha ne utaljuk el a
vételárat!

Szellemfények – kalandregény
PLUZSIK TAMÁS

Egy évvel ezelőtt
szép csendben, minden könyvpiaci hírverést mellőzve jelent
meg az ókori Efeszoszban játszódó
Szellemfények című
krimi, paranormális
kalandregény, melynek szerzője egy fiatal soproni jogász,
dr. Pete Viktória.
– Hogy mit kell tudni rólam?
Sopronban, a „zöld keriben”,
azaz a Fáyban érettségiztem,
majd Győrben, a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán szereztem jogi diplomát – kezdte dr. Pete
Viktória. – Mindig nagyon érdekelt a pszichológia, ezért beiratkoztam az ELTE pszichológia karára is, melyet már munka
mellett végeztem el, bár a diplomamunka megírása még
hátravan. Nagyon lekötött első könyvem megírása, de talán

Dr. Pete Viktória kezében Szellemfények című
regényével – a jogász már egy új könyvön
dolgozik FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

még ennél is jobban a kiadással
kapcsolatos teendők.
Viktóriát a munkája Győrhöz köti, az államigazgatásban dolgozik, a hétvégéket viszont gyakran tölti Sopronban,
a szüleinél. A jogász praktikus
okokból nem a saját nevén, hanem Völgyi Viktória író álnév
alatt jelentette meg első kötetét. Maga a történet a Római

Birodalom egyik provinciájának fővárosában, Efeszoszban
bonyolódik. Ez a Kis-Ázsiában
lévő város egykor Róma után
a birodalom második legfontosabb városa volt, ma pedig
a Törökországba látogatók
egyik közkedvelt turisztikai
célpontja.
– Mindig is érdekelt az ókori Római Birodalom, hogyan, s

miként éltek akkor az emberek
– folytatta Viktória. – Többször
is jártam Rómában, Pompeiben
és természetesen Efeszoszban
is. Korán elhatároztam, hogy a
regény cselekménye az ókori
Róma egyik városában fog játszódni, mégpedig a két főszereplő egymáshoz való speciális
kapcsolata miatt.
Az izgalmas, paranormális
jelenségekkel is teletűzdelt krimi címlapja első ránézésre talán kicsit ijesztő, hisz egy római
halotti maszkot ábrázol, ezzel
együtt a több mint négyszáz oldalas történet végig érdekfeszítő és pörgős.
– Ez egy olyan könyv, amilyeneket én is szeretek olvasni
– tette hozzá a szerző. – Nincsenek benne gyönyörű szóképekkel teli leírások, aprólékosan kidolgozott helyszínek, de van egy
izgalmas cselekmény és érdekes
karakterek – a többit döntse el
az olvasó!
Viktória már a következő regényén dolgozik, melyről mindössze annyit árult el, hogy az a
fantasy kategóriába sorolható,
és ha minden igaz, akkor idén
karácsonyra jelenik meg.
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Sopronban is bezártak a bölcsődék, óvodák és az oktatási intézmények

Országos veszélyhelyzet
Rendkívüli jogrendet hirdetett, veszélyhelyzet elrendeléséről döntött múlt szerdai ülésén a kormány. Azóta számos újabb intézkedést jelentettek be.
Március 16-án jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök,
hogy Magyarország határait a személyforgalom előtt lezárják. Ez azt jelenti, hogy Magyarországra a határokon
csak magyar állampolgár léphet be. A nemzetközi egyeztetések erről elkezdődtek.
A szórakozóhelyeket is bezárják. Az éttermek, kávézók,
üzletek csak 6-tól 15 óráig maradhatnak nyitva, kivéve az
élelmiszerüzletek, drogériák, benzinkutak, patikák. Március 17. nulla órától a nyilvános rendezvényeket betiltották. A miniszterelnök közölte: hétfőtől az egészségügyi
felsőoktatásban hallgatók is egészségügyi dolgozónak
minősülnek, így nem hagyhatják el az országot és bármikor behívhatók munkára.
Orbán Viktor elmondta: a lépést már a rendőrök esetében
is megtették, a tisztjelöltek most szolgálatba léptek, amit
hétfőn az egészségügyre is kiterjesztettek.
Bezártak az egyetemek, az oktatás távoktatás formájában
működik. A kollégiumokat is kiürítették.
Mint ismert, múlt szerdán rendelte el a kormány az országos veszélyhelyzetet.

Március 16-tól az összes soproni oktatási intézmény átállt
a digitális tanításra (lásd a tankerület közleményét.) Bezártak a bölcsődék, óvodák is. – Az önkormányzat közigazgatási területén működő intézményekben, a szülők igénye
alapján, indokolt esetben megszervezik a gyermekek napközbeni, kiscsoportos felügyeletét – áll dr. Farkas Ciprián
polgármester közleményében.
Felfüggesztik a Határtalanul programot, az iskoláknak megtiltották a bel- és külföldi kirándulásokat.
Sopronban az érintett intézmények intézkedési tervet dolgoztak ki, például a Pro Kultúra, amelynek legfontosabb
pontjait ezen az oldalon olvashatják. Általában elmondható, hogy a nagyobb közönséget vonzó programokat az intézmények, így a GYIK Rendezvényház is, lemondják, ezért
érdemes a honlapokon tájékozódni az aktuális helyzetről.
A tiltás a sportrendezvényekre is vonatkozik. A kosárlabda-bajnokságokat, valamint az MLSZ valamennyi versenyprogramját felfüggesztették.
A megyei Kormányhivatal közleményében többek között
felhívja a figyelmet, hogy a kormányablakok lehetséges ügyfelei személyesen csak szükség esetén és csak időpontfoglalással, de inkább interneten intézzék az ügyeket!
Részletes információk: www.kormanyhivatal.hu
Az általános koronavírus-helyzetről a koronavirus.gov.hu
oldalon tájékozódhatnak olvasóink.
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Tisztelt soproni
polgárok!
A világméretűvé vált kínai koronavírus-járvány
következtében egy olyan
rendkívüli helyzettel kell
szembenéznünk, mely
mindannyiunktól közös
cselekvést, a szigorodó
szabályok betartását, s
nemzeti összefogást követel. Szükség van erre mindenekelőtt a szüleink és a
nagyszüleink védelmében,
hiszen az újfajta vírus miatt ma különösen az idősek
vannak veszélyben.
Arra kérem a soproni polgárokat, hogy az egyéni és a
közösségi felelősségvállalás jegyében tartsák be azokat az előírásokat és ajánlásokat, melyeket Magyarország Kormánya és a járvány megfékezésében érintett
szervek hoznak!
A fegyelmezettségben és az összefogásban rejlik a legnagyobb erőnk! Vigyázzunk egymásra!
Dr. Farkas Ciprián
polgármester

Tankerületi közlemény
MUNKATÁRSUNKTÓL

Változások
az évadban
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az országos veszélyhelyzet kihirdetése után a
Pro Kultúra elkészítette az intézkedési tervét,
amely a jövőben az aktuális helyzetnek megfelelően változhat.
A soproni teátrum nagyszínpadán határozatlan ideig nem tartanak előadásokat, és az elkövetkezendő időszakban a városi
kulturális rendezvények többségét is elhalasztják. A már
meghirdetett és szeptemberben kezdődő új évadukat is érintik a változások – áll a cég szerkesztőségünkhöz eljuttatott
közleményében.
A Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. egyetért azzal, hogy
a rendkívüli helyzetben az első és legfontosabb a közönség
biztonsága, az óvintézkedések
teljes mértékű betartása. Ennek
szellemében készítettek intézkedési tervet egyelőre egy hónapra előre, de ezzel együtt
hosszabb távú stratégiát is kidolgoztak a működésükre. Az
elmaradó előadások helyett (a
biztos tervezhetőség jegyében)
a soproni színház már most
pontos javaslatokat nyújt a
közönségnek.
A március 21-re meghirdetett
Stabat Mater táncműnek a bemutatója elmarad a színházban. A teátrum vezetése szeretné némiképp kárpótolni a
közönséget azzal, hogy az előadást a Sopron Televízióban,
illetve interneten megtekinthessék a nézők a premier estéjén vagy később. A produkció márciusi, valamint áprilisi
felnőtt, illetve ifjúsági előadásai valószínűsíthetően elmaradnak. Pótlásuk a jelenlegi elképzelések szerint június elején
lesz, mégpedig a fertőrákosi

barlangszínházban. A bérletek,
megváltott jegyek ezekre az alkalmakra érvényesek.
Elmarad az ifjúsági bérletben A helység kalapácsa minden előadása márciusban és április elején.
A színházban tovább folynak
A padlás című félig mese, félig
musical próbái. Az idei szezon
utolsó, áprilisi felnőtt és ifjúsági
bérletes előadását nem mutatják be most. A felnőtt közönség
helyette regisztráció után megnézheti a fertőrákosi barlangszínházban a soproni teátrum
Mesés musicalek című nagyszabású, látványos produkcióját
augusztus 7-én, 8-án, 14-én vagy
15-én. A padlást a már meghirdetett és szeptemberben kezdődő hűség évadában játsszák a
felnőtteknek bérletben a Bál a
Savoyban revüoperett helyett,
az ifjúsági nézők pedig októbertől tekinthetik meg.
A Liszt-központban elmarad több program is. A Pro
Kultúra Sopron és a Petőfi
Színház honlapján (prokultura.hu, soproniszinhaz.hu)
folyamatosan tájékoztatják a
közönséget az elmaradó rendezvényekről, azok pótlásáról.
A megvásárolt jegyek sorsáról,
érvényességéről, esetleges
visszaváltási lehetőségeiről a
Pro Kultúra Sopron jegyirodájában lehet érdeklődni.
További információk
prokultura.hu, soproniszinhaz.hu

A világjárvány okozta helyzetben Magyarországon 2020. március 16-ától a diákok speciális keretek közötti távoktatásban vesznek részt,
amelynek a neve hivatalosan: „tantermen kívüli digitális munkarend”. A Soproni Tankerületi
Központ igény szerint biztosítani fogja a szükséges feltételeket minden tanuló számára.
A következő időszakban mindenképpen nagyobb teher hárul majd a szülőkre, hiszen
gyermekük napközbeni felügyeletéről nekik kell gondoskodniuk. Így viszont a mindennapi tanulásban, a tananyag
elsajátításában, esetleg a tanárral való kapcsolattartásban is nagyobb szerepet kell
vállalniuk.
A pedagógusokkal, Sopron
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával, illetve a helyi
média szakembereivel közösen, a Sopron TV adásfolyamában, a Sopron Média weboldalán
(sopronmedia.hu) és online videócsatornákon fogunk a tananyagnak megfelelő tanítási

órákat szervezni. Először az önálló tanulásra még nem képes,
legfiatalabb korosztálynak (1. és
2. osztályosok) szeretnénk minél előbb ilyen jellegű, tévében
és interneten elérhető, nézhető
szakmai támogatást biztosítani. Azon dolgozunk, hogy jövő
héten elinduljon az első és második évfolyamosoknak az ilyen
jellegű tanítás.
Elképzelésünk szerint ezt a
módszert szeretnénk a felsőbb
tagozatokra, egészen 8. osztályig kiterjeszteni online videócsatornákon. A feladatok, házi
feladatok, beadandó anyagok
kiosztása és számonkérése továbbra is az érintett szaktanár
feladata lesz.

A gyermekfelügyelet biztosítása a megjelent kormányrendelet alapján a tankerületi
központ feladatellátási területén, fenntartótól függetlenül,
a tankerületi központ feladata. Fontos kiemelnünk, hogy a
tankerületi központok csak azon
szülők számára tudják biztosítani a gyermekfelügyelet lehetőségét, akiknek a munkája
nélkülözhetetlen a járvánnyal
kapcsolatos feladatok, valamint
az egyéb közfeladatok és közellátás biztosításához. Ezt a tankerületi központ minden igény
elbírálásakor mérlegelni fogja.
A gyermekfelügyelet igénylésével kapcsolatban fel kell hívnunk továbbá a szülők figyelmét arra, hogy kiscsoportos
felügyelet esetén is magasabb
a fertőzésveszély, mintha otthon lenne a gyermek.
A közétkeztetés biztosítása
helyi önkormányzati feladat.
A napközbeni gyermekfelügyeletet igénylő és arra jogosult
gyermekek estében az étkeztetés biztosítása természetesen
folyamatosan megoldott lesz.

Ezen kívül kiemelt feladat a szociálisan rászorultsági alapon étkezést igénylő gyermekek napi
egyszeri meleg főétkezésének
biztosítása. A gyermekétkeztetés biztosításával kapcsolatban
az egyeztetések folynak, az étkeztetés helyszínének kijelölése
folyamatban van. Ezek a gyerekkonyhák a Központi Gyermekkonyhához tartoznak, nem
közvetlenül az iskolákhoz, s a
lecsökkent igény miatt vélhetően ezeknek a működtetésére
nem lesz szükség, a feladatellátás a Központi Gyermekkonyhán
biztosított.
Várhatóan a tanulók mindegyike otthon marad, azonban
ha igény mutatkozik rá, mert a
gyermek elhelyezése máshogy
nem megoldható, indokolt lehet a kollégiumok nyitva tartása. Amennyiben ez megvalósul, a gyermekek felügyeletét
a kollégiumi nevelőtanárok
biztosítják.
A teljes közlemény
elérhető honlapunkon:
www.sopronitema.hu

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT
›
Fél a koronavírustól? Mit tesz ellene?
RADICS JENŐNÉ:
Próbálok egészségesen
élni, hetvenévesen is sokat mozgok, sétálok. Nem
félek attól, hogy megbetegednék, ugyanakkor azt is
látom, hogy a környező országokban milyen súlyos a
helyzet. Remélem, nálunk
nem lesz ilyen.

FELLNER ANETT:
Személy szerint nem tartok tőle, viszont az idősebb hozzátartozóimat
féltem attól, hogy megbetegedjenek. Úgy vélem, a
vírus terjedését nem lehet
megakadályozni, de a helyes kézmosással sokat tehetünk ellene.

PAIKOPOULOS
DIONYSIOS:
Nem hetekre előre, de a biztonság kedvért bevásároltunk. Igaz, eddig még nem
használtuk, de szájmaszkot
is beszereztünk. Ha tehetjük, kerüljük a tömeget, a
nagyobb rendezvényeket.

RÉZSŐNÉ
HEGEDŰS RITA:
Félek a vírustól, úgy vélem, szükség volt a szigorú intézkedésekre. Nagyon
remélem, hogy a családom és én nem kapjuk el
a fertőzést!
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Hétköznapi hős: „Stöckert Károlyné puszta jelenlétével is gyógyít”

A diákok fő támasza
Egész életében gyerekekkel foglalkozott Stöckert Károlyné – vagy
ahogy a Hunyadi-iskolában a gyerekek ismerik – Kati néni. Módszertani könyvei pedagógusok (főleg óvónők) több
generációjának szolgáltak útmutatóul.
a gyermeki játék lélektani háttere érdekelte, akkoriban ugyanis
még nem volt „divat” nálunk a
játékpszichológia.
– Sajnos egyre több a problémás gyerek, akik pszichológiai segítséget igényelnének.
Elsősorban családi háttérgondok állnak emögött – folytatta a
szakember. – A válások, a szinte
estig dolgozó szülők nem tudják biztosítani a neveléshez leginkább szükséges alapvető érzelmi biztonságot és stabilitást.
A gyerekek gyakran szenvednek
a határok, szabályok hiányától,
melyek egyben védőkorlátot
is jelentenek számukra. Fontos lenne, hogy érezzék: a szülő valóban szereti, tiszteletben
tartja őket.
Stöckert Károlyné – kolléganőjével, Zilachi Józsefnével
közösen – korszerű nevelési
programot készített „Óvodai
nevelés játékkal, mesével” címmel, amely az egész országban
elterjedt, és ma is alkalmazzák.
Sikerének titka, hogy az elméleti
tudást alapos gyakorlati tapasztalatai támasztották alá.

szerkesztoseg@
sopronitema.hu
Fontos lenne, hogy a gyerekek érezzék: a szülő valóban szereti, tiszteletben
tartja őket – vallja Stöckert Károlyné FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

AJÁNLÓ: Stöckert Károlynét a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola vezetősége és tanárai ajánlották a figyelmünkbe, mivel azt tapasztalták, hogy két év leforgása alatt
szinte „csodát tett” nem egy gondjára bízott gyermekkel. Kati néni már a puszta jelenlétével is „gyógyít”, mert szavak nélkül, a mosolyával is derűt, nyugalmat sugároz. Rendszeresen
„túlórázik”, folyamatosan kapcsolatban áll az osztályfőnökökkel és a fejlesztőpedagógussal.
Finoman és észrevétlenül kitapogatja a problémával küzdők érzékeny pontjait, aztán belátható időn belül gyógymódot is talál. Hivatástudata, szakma- és gyermekszeretete, türelme,
kedvessége sokunk számára példa lehet.

Elérhetőek az adóbevallás-tervezetek
Már elérhetőek az elektronikus személyijövedelemadóbevallás tervezetei az Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
honlapján. Az idén már öt és félmillió embernek készíti el az adóhivatal a bevallását. A tervezeteket az ügyfélkapuval rendelkezők akár okostelefonon vagy tableten is

megtekinthetik az adóhatóság honlapján, és nyilatkozhatnak az adójuk 1+1 százalékról is.
Akinek nincs ügyfélkapuja, az sms-ben kérheti a tervezet
postázását. A kormány tervei szerint 2021-től a vállalkozások áfabevallását is az adóhatóság készíti majd el.

HOL JÁRUNK?
Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról mutatunk be részletet,
olvasóinknak pedig az a feladatuk, hogy a részletből felismerjék az egészet, és
megírják nekünk, melyik alkotást rejtettük el. Azok között, akik helyes megfejtést
március 25-ig beküldik a Soproni Téma, 9400 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema címre, illetve személyesen leadják a Liszt-központ (Sopron,
Liszt Ferenc utca 1.) portáján ajándékot sorsolunk ki.
Március 4-i rejtvényünk megfejtése: Rákóczi Ferenc utca 39. – „Mohren Haus”,
szerencsés megfejtőnk: Grund Lajosné, Sopron, Mátyás király utca.

Rákóczi Ferenc utca 39. – „Mohren Haus”
Bizonyára már mindnyájan sokszor elmentünk e ház előtt, de igazán rácsodálkozni csak akkor van módunk, ha az
egykori ruhagyár előtti járdáról ves�szük szemügyre a gazdagon díszített
épületet, melyet a híres kereskedőcsalád egyik tagja, nevezetesen Lenck Sámuel (1760–1824) építtetett 1816-ban
azzal a Hild Vencel (1770–1844) építőmesterrel, akinek az egyik legjelentősebb alkotása az 1829 és 1834 között
épült soproni vármegyeháza. A Lenck
család egyik őse, Christoph Johann
Lenck posztónyíró a 17. században a
szászországi Lengenfeldből telepedett Sopronba. A család nemzedékről
nemzedékre gyarapodott és terebélyesedett. A házat építtető Lenck Sámuel fűszer- és gyarmatáru-kereskedésével alapozta meg a vagyonát, majd
később borkereskedéssel is elkezdett

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

MADARÁSZ RÉKA

Stöckert Károlyné szakpszichológus több évtizedes tapasztalattal a háta mögött nem tudott
nemet mondani annak az iskolának a felkérésére, ahova unokái is járnak. Bár megfogadta,
hogy legfeljebb 70 éves koráig
folytat pszichológusi tevékenységet, mégis elvállalta a leendő
iskolapszichológus mentorá
lását. Heti két délelőtt a gyerekekkel foglalkozik, havonta
egyszer pedig a tanárokkal is
konzultál.
– Ötven éve dolgozom a szakmában – mesélte Katalin. – Az
óvóképző elvégzése után azonnal dolgozni kezdtem a gyakorló
óvodában. Közben gyógypedagógiai tanárképző főiskolán logopédusi és oligofrén pedagógusi diplomát szereztem. Már
főiskolai oktatóként végeztem
az ELTE pszichológia szakán,
nem sokkal később ugyanitt szakpszichológusi diplomát kaptam tanácsadás–krízis
szakirányon.
Katalin több olyan helyen is
dolgozott, tanított, ahol pszichológusra volt szükség. Főleg
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foglalkozni. Cégének eredeti neve:
„Samuel Lenck Weingrosshandlung zu
den zwei Mohren”, azaz „Lenck Sámuel

két mórhoz címzett bornagykereskedése”. Magát a Rákóczi Ferenc utca
39. számú házat is egykoron „Mohren
Haus”-nak nevezték, természetesen
nem keverendő össze a Szent Mihály
utcában lévő Két Mór-házzal.
Figyelemre méltó az épület homlokzatán lévő dombormű (alkotója ismeretlen), mely a kereskedés veszélyeire
is utal a bibliai motívummal (Jézus lecsendesíti a háborgó tengert). A dombormű fölött jobbról-balról kényelmesen heverészik a két mór erősen
megviselt kőszobrocskája, szőlőfürtökkel és a bőséget jelképező méhkassal. Sajnos az épület mai állapota nem
a bőségre, gazdagságra, hanem sokkal
inkább az elhanyagoltságra utal, hisz
hamarosan az immáron repedt dombormű fölött lévő egyik mór szoborból kis fácska is ki fog nőni…
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Tisztújítás
Tisztújító értekezletet tartott az elmúlt pénteken a
Nemzetközi Rendőr Szövetség soproni szervezete. Az új elnöknek a korábbi vezetőt, Mészáros
Máriát választották meg, az
új titkár Fehér Gellért lett.

Rotary Sopron:
talentum díj
A Rotary Club Sopron talentum
díj pályázatot hirdet. Az elismerést, illetve az ezzel járó pénzjutalmat a soproni lakóhellyel
vagy képzési hellyel rendelkező
és a városban élő 12–25 év közötti fiatal érdemelheti ki, aki a
település kulturális, művészeti, oktatási, tudományos, szakmai életében maradandót alkotott, kiemelkedő eredményt
ért el, példás, magas színvonalú tevékenységével hozzájárult
Sopron jó hírnevének növeléséhez. Talentum mester elismerést pedig azon felkészítő
tanárok, művészek, mesterek

kaphatják, akik az évek során
tehetséges fiatalokat neveltek
fel, illetve képeztek ki.
A felhívásra egy fiatal egy pályázatot nyújthat be. Jelentkezni
egyénileg és csoportként is lehetséges, továbbá jelölést tehetnek az intézmények, művészeti
műhelyek is. A kategóriák: klas�szikus zene, tánc, képzőművészet, alkalmazott művészet, oktatás, tudományos élet, szakmai
munka, hátrányos helyzetűek és
fogyatékkal élők díja.
A pályázat április 30-ig a
talentum@rotarysopron.hu
e-mail-címre küldhető be.

Megemlékezés
Koszorúzással és főhajtással emlékeztek Csatkai Endrére
és Környei Attilára március 12-én, a történészek halálának évfordulóján. Az eseményen részt vett Csiszár Szabolcs alpolgármester, dr. Tóth Imre, a Soproni Múzeum
igazgatója, valamint Domonkos Ottó, az intézmény korábbi vezetője is.
– Csatkai Endre a múzeumot nemcsak tudományos központtá, hanem egy közművelődési intézménnyé is fejlesztette. A Soproni Szemle feltámasztásában is rendkívüli érdemei voltak. Kiváló követője és utóda volt az
igazgatónak Környei Attila – emelte ki az alpolgármester.
Mint arról az elmúlt heti számunkban beszámoltunk (Soproni Téma, 2020. március 11., Múzeumteremtők), Csatkai
Endre és Környei Attila megkerülhetetlenné tették magukat, ha Sopron történelméről van szó. A Soproni Múzeum hajdani igazgatóinak öröksége mindmáig kíséri a város és környéke történelmével foglalkozó szakembereit.

MÉDIAPARTNEREINK:
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A terveknek megfelelően haladnak a munkával

A jövő uszodája

Már szinte szerkezetkészek a medencék az épülő lövéreki uszodában – az aktuális munkafolyamatokat
a kivitelező szakemberei mutatták be dr. Farkas Ciprián polgármesternek, Csiszár Szabolcs
alpolgármesternek, valamint a sajtó képviselőinek FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
HUSZÁR JUDIT

Amikor egy úszó feláll a rajtkőre a
versenyen, és lenéz az alatta elterülő 50 méteres, feszített víztükrű
medencére, az felemelő érzés. Hasonlóan felemelő az is, amikor besétálhat egy
újságíró az épülő uszoda szinte szerkezetkész
medencéjébe…
Látványos szakaszához érkezett
a lövéreki új uszoda építése, a
medencék közel szerkezetkész
állapotban vannak, elkezdődött
a gépészeti munka is – mindezt a sajtó jelenlétében tekintette meg dr. Farkas Ciprián polgármester és Csiszár Szabolcs
alpolgármester.
– Legutóbb ősszel jártunk
itt, fontosnak tartom, hogy
bizonyos időközönként a városvezetés megnézze, hogy
milyen ütemben haladnak a
jelentős beruházások – mondta dr. Farkas Ciprián. – Mint

ismert, a Modern Városok Program keretein belül épül az új
uszoda, amely minden igényt
kielégít majd, nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas lesz, és nagyon fontos,
hogy jól szolgálja a városi sportot, az ifjúság egészséges életmódra nevelését.
Mint arról lapunkban is beszámoltunk, 10,9 milliárd forintból készül el az új városi
uszoda, ahol egy 25-ször 25 méteres és egy 25-ször 50 méteres
(mindkettő 10 sávos) medence is helyet kap. Előbbi edzésre,

bemelegítésre, utóbbi pedig a
nemzetközi versenyek megtartására is alkalmas lesz. Mindkét medencénél kialakítottak
úgynevezett betekintő ablakokat, ezeken keresztül az edzők,
vagy érdeklődők a partról láthatják az úszók víz alatti mozgását. Felépítenek emellett két
tan- és két jakuzzi-medencét is.
– Lényeges, hogy a medencék
egy épületben, közös tető alatt
kapnak helyet, így a versenyeken a bemelegítő medencéből
egyszerűen át lehet sétálni a
nagy medencébe – tudtuk meg
Khaut Andrástól, a kivitelező
FÉSZ Zrt. igazgatóságának elnökétől. – Csak a medencékben közel 3000 négyzetméternyi területet kell becsempéznünk,
jövő hónapban megérkeznek a
lelátó elemei is. Itt a tervek szerint 1200 ember tud majd helyet foglalni.
A szakembertől megtudtuk:
a munka egyik legbonyolultabb

fázisa az uszoda- és épületgépészet kialakítása, valamint a tetőszerkezet megépítése, ugyanakkor nagyon szigorú elvárásokat
támaszt velük szemben a FINA
(Nemzetközi Úszószövetség) is.
A munkát nehezítette, hogy az
ötvenméteres medence alatt
nem volt megfelelő teherbírású a talaj, így azt utólag, cölöpözéssel meg kellett erősíteni (erről a Soproni Téma 2019.
szeptember 25-i számában írtunk Már alapoznak címmel).
Most menetrend szerint halad
a kivitelező, úgy tervezik, hogy
jövő áprilisra készülnek el a
munkákkal, ekkor először egy
hónapos próbaüzem következik, majd ha mindent rendben
találtak, akkor a nagyközönség
számára is megnyit az új uszoda. Addig is az ideiglenes sátrat meghagyják a már elkészült
kinti medence fölött, így azt a
továbbiakban is használhatják
a sportolók.

Megújult a „piknikút”
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Hivatalosan is átadták az elmúlt héten a Sopronkőhida
és Szentmargitbánya
(St. Margarethen) közötti teljesen felújított útszakaszt, ezért
gyorsabban és biztonságosabban közlekedhetnek a gépjárművek hazánk és
Ausztria között.
A jelentős és fontos fejlesztés lezárultát jelző eseményen részt
vett dr. Farkas Ciprián polgármester, dr. Simon István és
Csiszár Szabolcs alpolgármester,
valamint Juhász Zoltán László, a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. útfejlesztési igazgatóhelyettese is.
– Örömteli eseményen vagyunk jelen, hiszen Sopronban újabb beruházás ért véget
– mondta Barcza Attila országgyűlési képviselő. – Az út hat
méter széles és 3,5 kilométer
hosszú. A kivitelezés 950 millió forintba került, és kormányzati támogatásból valósult meg.

Türelem
Horváth Ferenc jegyzete
Amennyiben igaz, hogy a sportok királynője az atlétika, akkor a sportok
királya a labdarúgás. Az utóbbi megállapítást tudom,
erősen megkérdőjeleznék az USA-ban, hiszen ott
akadnak az európai focinál népszerűbb sportágak
is. Európában és a dél-amerikai kontinensen (és már
a Közel-Keleten, de talán néhány ázsiai országban
is) viszont a foci mindent visz, annak ellenére, hogy
számos más sportág csillaga is emelkedik. A fociőrület persze nem azt jelenti, hogy ne szurkolnánk
tiszta szívvel, mondjuk,
az úszóinknak, kézilab„A soproniak szerendásainknak vagy kosacsés helyzetben vanrasainknak, nem szólva
nak, hiszen közel
az egyéni sportok kiványolcvan egyesüló képviselőiről. Közletben sportolhatkeletű, hogy a magyar
nak a fiatalok és az
sportos nemzet. Tény,
idősebbek.”
lélekszámunkhoz viszonyítva – az eredményeket figyelembe véve – ott
vagyunk a világ élvonalában. Azért, hogy ez a tendencia nem törjön meg, sokat tesz az ország. Nem
csupán az infrastruktúra kiépítésére, megújítására
gondolok (ez is elengedhetetlenül fontos), hanem
azokra a sokszor pénzben ki nem fejezhető támogatásokra, amelyeket a profi és az amatőr sportolók
élveznek. Igen, a pénz is nagyon fontos, mert egy világklasszis sportolónak ne azon járjon az esze, hogy
miből fizeti ki a villanyszámláját! Arról nem is beszélve, hogy bármikor közbejöhet egy sérülés, és vége
a karriernek. Szóval egy bizonyos szinten felül pénz
nélkül nem megy, de az amatőrsport sincs ingyen.
A soproniak szerencsés helyzetben vannak, hiszen
közel nyolcvan egyesületben sportolhatnak a fiatalok és az idősebbek a focitól a kosárlabdázáson át a
természetjárásig.
S ha már szóba került a foci. A valamikor szebb napokat látott helyi labdarúgás éppen a mélypontról
próbál elmozdulni. A megyei első osztályból szeretne az SC Sopron feljebb jutni, s erre jelenleg jó esélye van, de vigyázni kell, hogy ne ismétlődjön meg
a tavalyi tavaszi szezon..., és ki tudja, hogyan alakul
a bajnokság sorsa az országos veszélyhelyzet miatt.
A szurkolók támogatják azt a koncepciót, hogy helyi
fiatalokból épüljön fel a csapat, s lépésről lépésre haladjon előre. Hogy aztán meddig juthat az évek során? Erre ma még senki sem adhat választ, de semmi
sem lehetetlen. A következő feladat, hogy megnyerjék a megyei első osztályú bajnokságot, mert a nemzeti bajnokság harmadik osztálya már egy lényegesen magasabb szintet jelentene.
Városunkban két sportágnak van tömegvonzása: a kosárlabdának és a focinak. Egy kiélezett bajnoki meccsre vagy Euroliga-mérkőzésre megtelik az aréna, sőt!
Annak idején Weisz Ferenc kiváló újságíró kollégánk
(és nagyszerű kosárlabdaedző) mondotta, hogy a kosárlabda művészet, a foci pedig egyszerű sport. Talán
nem pont ezekkel a szavakkal, de ez volt a lényege. S
valóban: a foci – ránézésre – egyszerű, könnyen értelmezhető a szurkolóknak, ezért is ilyen népszerű világszerte, de ha egy kicsit is mélyebbre ásunk, kön�nyen beláthatjuk, hogy sokkal többről van szó, mint
hogy 22 ember futkos egy labdáért. Nekem meggyőződésem, hogy lesz még fociőrület Sopronban,
lesz még olyan időszak, amikor megtelnek a Káposztás utcai stadion lelátói. Nem más sportágak rovására, hanem éppen ellenkezőleg, egymás erősítéséért. A türelem a sportban is meghozza gyümölcsét.

›
A fejlesztésnek köszönhetően a soproniak, illetve a térségben élő, Ausztriába
ingázók biztonságosabban közlekedhetnek FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
Nagy forgalmú útról van szó,
amit jelez az a tény is, hogy naponta mintegy 3200 jármű halad át rajta.
Dr. Farkas Ciprián kiemelte:
a fejlesztésnek köszönhetően a
soproniak, illetve a térségben
élő, Ausztriába ingázók biztonságosabban közlekedhetnek. Az
erre járók türelemmel viselték
a kivitelezés ideje alatt a forgalomkorlátozást, a kellemetlenségeket, hiszen tudták, hogy az ő
érdeküket is szolgálja a felújítás.

– A közelmúltban adtuk át a
Sopron és Ágfalva közötti utat,
most pedig itt vagyunk. Ezek is
azt jelzik, hogy koncepcionális
közútfejlesztési program valósul meg a városban – tette hozzá a polgármester. – Várhatóan
még az idei évben elkészül az
M85-ös gyorsforgalmi út Csorna és Sopron közötti hiányzó
szakasza, amely a tervek szerint 2024-ben éri el a magyar–
osztrák államhatárt. Az elmúlt
években Sopron-szerte számos

közutat, járdát, kerékpárutat
korszerűsítettünk. Ám a munka nem áll meg: a tervek szerint a Sopron–Harka, valamint
a Sopron–Balf közötti utak aszfaltburkolatát újítja fel a közeljövőben a Magyar Közút.
Juhász Zoltán László emlékeztetett arra, hogy a felújítás előkészítése 2016. év elején kezdődött, majd tavaly megjelentek a
területen a munkagépek. A kivitelezés pedig az elmúlt év végén
fejeződött be.
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RÖVIDEN

Szomszédok egymásért
A Soproni Polgárőr Egyesület keretén belül az elmúlt héten alakult meg a kisbalfi Szomszédok Egymásért Mozgalom (SZEM). A kezdeményezést a polgárőrség, valamint
Sopron önkormányzata is támogatja.
Az eseményen részt vett Péli Nikoletta, a balfi részönkormányzat elnöke, Vig József Attila, a Soproni Polgárőr
Egyesület elnöke, valamint az ötletgazda Károlyi Balázs.
A Szomszédok Egymásért Mozgalom egy olyan bűnmegelőzési program, melyet elsősorban a polgárőrség folytat,
és célja, hogy a lakóközösségekben előforduló bűncselekményeket megelőzze. További terveik, hogy közösségi szellemet alakítsanak ki, hogy az emberek együttműködve legyenek képesek egymás értékeit védelmezni. Ez
persze csak akkor működhet eredményesen, ha ismerik
a lakótársak egymást, odafigyelnek a másik értékeire és
együttműködnek egymással.
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A közterületi munkák mellett felmérik a játszóterek állapotát is

Nyílnak a színes virágok

Sorra nyílnak és virágoznak a virágágyásokba tavaly ősszel
kiültetett árvácskák, tulipánok, nárciszok FOTÓ: NÉMETH PÉTER
MUNKATÁRSUNKTÓL

Április végéig virágoznak az ágyásokba, körforgalmakba, parkokba tavaly ősszel kiültetett
árvácskák, tulipánok, nárciszok.
Városunk közterületein javában tart a zöldfelületek ápolása, a közterületi fák, cserjék metszése, nyesése, a sövényaljak

takarítása. A kora tavaszi hónapokban végzik el a virágágyások, rózsaágyások gyomlálását, frissítését. Az enyhe télnek

A Sopron Holding munkatársai felmérik a játszóterek állapotát is,
listát készítenek az elvégzendő feladatokról FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

köszönhetően megfelelően haladtak a nyesési munkálatokkal, a napokban pedig már a
fűnyírást is elkezdhették. A város utcabútorainak, padjainak
felújítása szintén ebben az időszakban történik.
Idén is városszerte látható, hogy sorra nyílnak ki
és pompásan virágoznak a

körforgalmakba, parkokba, virágágyásokba tavaly ősszel kiültetett árvácskák, tulipánok,
nárciszok.
Az árvácska hidegtűrő virág,
tehát ősszel is szépen díszít, de
március–áprilisban kezd igazán
virágozni. A tulipán és a nárcisz
időjárástól függően március elején bontja szirmait.

A közterületi munkák mellett
folyamatosan felmérik a Sopron
Holding munkatársai a játszóterek állapotát is. A szakemberek
listát készítenek az elvégzendő
feladatokról, az egyes megrongálódott vagy elhasznált eszközöket javítják, szükség esetén pedig rövid időn belül ki is
cserélik azokat.

Ismét kezdődik
a kullancsszezon
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az enyhe tél kedvezett a kullancsok elszaporodásának – mondta Kapiller Zoltán István, a
Magyar Kullancsszövetség elnöke. – A magyarországi állomány lényegesen nagyobb,
mint 10–15 éve, ez a talaj menti fagyok hiányával magyarázható.

Fertőszéplakon két helyen, a Széchényi-kastélynál, illetve a templomdombon
(felvételünkön) zajlanak fejlesztések FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Kapiller Zoltán hangsúlyozta, a
kullancsok egyre több betegséget hordoznak. Február végén,
március elején indult el a nagy
tavaszi rajzásuk, amely augusztus közepéig tart, ekkor a kánikula elől pár hétre elvonulnak.
Ősszel viszont ismét megkezdődik egy kisebb lefutású rajzás, amely november végig tart.
Győr–Moson–Sopron, Vas,
illetve Zala megye különösen

fertőzött területnek számít.
A hazai kullancsok által terjesztett betegségek közül egyet vírus, a többit baktériumok, paraziták okozzák. Leggyakoribb a
Lyme-kór, évente több mint ezer
fertőzöttet regisztrálnak. Második helyen az agyvelőgyulladás
áll évi 60–70 megbetegedéssel.
Ez utóbbi az egyetlen, kullancs
által közvetített betegség, amely
ellen létezik védőoltás.

Fejlesztés a Fertő-tájon
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Fertő-tájon hat helyszínen
300 millió forintból történik
korszerűsítés (Megújuló Fertőtáj, Soproni Téma, 2020. február 26.), ezúttal a fertőszéplaki
munkálatokat ismertette Barcza
Attila országgyűlési képviselő,
valamint Kárpáti Béla, a Sopron–Fertő Turisztikai Fejlesztő
Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.

A településen lévő Széchényikastély homlokzatfelújítása és
belső udvarának renoválása is
fontos eleme a beruházásnak,
ez ugyanis a térség egyik kiemelkedő értékekkel bíró műemléképülete. A terület képét
meghatározó fertőszéplaki
templomdombon egy park is
várja majd az ide érkezőket. Sétányokat, pihenőhelyeket, automata öntözőrendszert, ivókutat

és több ezer növényt telepítenek a beruházás részeként.
Az újabb pályázati források
annak köszönhetően nyíltak
meg térségünkben, hogy Magyarország kormánya a Sopron–Fertő-tájat kiemelt turisztikai övezetté nyilvánította.
A fejlesztések azt a cél szolgálják, hogy minél több idegenforgalmi attrakció várja az ide
érkezőket.

A kullancsok egyre több betegséget hordoznak
FOTÓILLUSZTRÁCIÓ

2020. március 18.

›

ZÖLD HÍREK

Elmarad
a csikkgyűjtés
és virágültetés
„Sopron ékszerdoboz
legyen és ne szemétláda” – ennek a mottónak a jegyében tervezett
csikkgyűjtő akciót tartani
a Soproni Városszépítő
Egyesület Heimler Károly
Szakbizottsága. A tervek
szerint elsőként március
23-án, hétfőn a Várkerületet tisztították volna
meg, majd a Szent Mihály- és az evangélikus
temetőben várták volna
az önkénteseket, hogy a
város érdekében önzetlenül tevékenykedő elődeink sírját díszítsék.
– A koronavírussal kapcsolatban kialakult veszélyhelyzet miatt az
akciót elhalasztottuk,
de nem tettünk le arról, hogy a jövőben
megrendezzük. Ennek
pontos idejéről később
döntünk – tájékoztatta
lapunkat dr. Józan Tibor,
a Városszépítő Egyesület elnöke.

Zöldbuszprogram
Külön bizottság foglalkozik a Klíma- és természetvédelmi akciótervben kiemelt szerepet
betöltő közlekedészöldítési program megvalósításával. Az alacsony
és nulla szennyezőanyag-kibocsátású járművek forgalomba állítását a nagyvárosok
közösségi közlekedésében 36 milliárd forinttal támogatja a kormány
– tájékoztatott az Innovációs és Technológiai
Minisztérium.
A közleményben kiemelték: a klímacélok
elérésében és a karbonsemlegesség megvalósításában meghatározó
szerepet tölt be a közlekedés zöldítése, hiszen
a szektor az üvegházhatású gázkibocsátás
ötödéért felel Magyarországon. A helyi közösségi közlekedésben
mintegy 2900 autóbusz
vesz részt.
A városi buszflották
megújítása a klíma- és
természetvédelmi célok elérése mellett a
szolgáltatási színvonal
növelésével és a légszennyezés nagyarányú mérséklésével a
helyi életminőség javításához is hozzájárul.

Faipari vásár
és kiállítás
Idén immár tizenkettedik alkalommal tartják
meg szeptember 10–12.
között az innoLignum
erdészeti és faipari szakvásárt és rendezvénysorozatot. A helyszín
ezúttal is a Novomaticaréna és környéke lesz.
A szervezők tájékoztatása szerint mindazon
kiállítóknak, akik május 31-ig jelentkeznek
az eseményre, elengedik a regisztrációs díjat. Bővebb információ
a www.innolignumsopron.hu internetes oldalon érhető el.

2020. március 18.

Kultúra, művészetek
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Deutsch Péter: Sokat köszönhetek Pollák Miksának

A jó pap holtig tanul
Deutsch Péter rabbi
az egyik legfiatalabb
ortodoxrabbi-diplomával rendelkező
vallási vezető. A purim ünnepén ő volt
a Soproni Zsidó Hitközség vendége, aki
nemcsak a Liszt-központban rendezett
vacsorán vett részt,
hanem a vallási szertartásokat is vezette.
– Úgy gondolom, meglehetősen régen készítettek rabbival
interjút Sopronban, ezért első
kérdésem a családjára vonatkozik. Úgy tudom, Ön egy tradicionális rabbi család sarja.
– Csehországi gyökerei vannak a családunknak, a 19. században telepedtek le a felmenőim
Debrecenben. Deutsch Sándor
nagyapámnak kocsmája volt
a híres Aranybika Szálló közelében, de emellett a debreceni
ortodox közösség legendásan
nagy tudású sachtere, azaz rituális metszője volt. Mindezek
mellett a nagy közmegbecsülésnek örvendő Strasszer Salamon,
illetve Stern Miksa utódjaként
ő volt az 1902-ben fölavatott
debreceni Pásti utcai zsinagóga utolsó főrabbija. Édesapám
az Országos Rabbiképző elvégzését követően több évig dolgozott a Dohány utcai zsinagógában, majd rövid ideig a Hegedűs
Gyula utcai és az újpesti zsinagóga rabbija volt, később pedig
a Bethlen téri zsinagóga főrabbijaként tevékenykedett. Hosszú

A nagy elődök útján
MADARÁSZ RÉKA

A Soproni Képzőművészeti Társaság új elnöke,
Jakabné Tóth Márta ugyanazzal a felelősséggel szeretné végezni a munkáját, mint elődje,
Keresztény Richárd. Célja, hogy a civil szervezet továbbra is üde színfolt legyen városunk
kulturális életében.

PLUZSIK TAMÁS

Deutsch Péter rabbi a Soproni Zsidó Hitközség
meghívására érkezett városunkba
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

évekig a Budapesti Rabbiság
igazgatója volt, vezette a Magyarországi Rabbinikus Bíróságot, a Bét Dint, de az ő nevéhez
köthető a zsinagógában működő Oneg Sabat Klub is, illetve a
Marom, mely tevékenységét tekintve egy konzervatív zsidó diákszervezet. Nem kis feladat, de
egyúttal megtiszteltetés is az ő
nyomukba lépni, magasra tették nekem a lécet.
– Hol végezte a tanulmányait?
– Jártam az Amerikai Alapítványi Iskolába (Reichmann
School), majd a berlini Lauder
Jesivában (hagyományos Tóra iskola) folytattam a tanulmányaimat. Világi diplomámat nemzetközi kapcsolatok
szakon szereztem, szakdolgozatom témájául az izraeli–palesztin konfliktust választottam.
Rabbinak Izraelben tanultam,

diplomámat a Yeshivat Pirchei
Soshanimban állították ki. Jelenleg a világ legrégibb, ma is
az 1877-es alapításának helyén
működő rabbiképző intézetben,
a budapesti Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemen tanulok,
hisz ahogy mondják: a jó pap
holtig tanul.
– Úgy tudom, van soproni
kötődése is.
– Igen, de ez nem személyes, sajnos, bárcsak az lenne!
Sokat köszönhetek Pollák Miksa történettudósnak, Sopron
egykori neológ főrabbijának,
ugyanis az általa kiválóan héberből magyarra fordított Avodát Jiszráél (Izráel Istentisztelete) imakönyvből tanultam meg
imádkozni. A bar micvára (a vallásjogilag nagykorúvá válás ünnepe) készülő tanítványaimnak
rendszerint ma is ebből az imakönyvből adok föl feladatokat.

Ahogy már a múlt héten beszámoltunk róla, a Soproni Képzőművészeti Társaság legutóbbi
közgyűlésén a következő négyéves ciklusra új vezetőséget választott. Az elnök Jakabné Tóth
Márta, az alelnök Herczeg Anikó lett, a titkári feladatokat pedig továbbra is Füzi Edit látja majd el.
– Nyolc évig alelnöki pozíciót
töltöttem be Keresztény Richárd
mellett. Nem könnyű átvenni
a stafétabotot egy olyan kiváló
vezetőtől, aki Sopron kulturális életének meghatározó személyisége – mondta Jakabné
Tóth Márta. – Felelősségünk,
hogy folytassuk a nagy elődök
– többek között Zettl Gusztáv,
Mende Gusztáv vagy Renner
Kálmán – munkásságát. Örömömre szolgál, hogy volt elnökünk továbbra is a társaság
tagja marad, és 30 év tapasztalatával a háta mögött támogatja
a tevékenységünket.
A háromtagú elnökség mellett
kibővített vezetőség látja majd
el a társaságnál adódó feladatokat. Már az éves munkaterv is

INGYENES
KÖZÖSSÉGI
HETILAP
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Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
2000
Meghalt Környei Attila
Megrendült lélekkel vettük tudomásul, hogy dr. Környei Attila,
a Soproni Múzeum igazgatója,
a TIT Sopron alelnöke, gazdag
életmű birtokosa, aktív közéleti
tevékenysége csúcsán, súlyos
betegség következtében örökre
távozott körünkből. Március
26-án ünnepeltük volna 60. születésnapját. Nagy elődei, Csatkai
Endre és Domonkos Ottó után
lett a Soproni Múzeum méltó
igazgatója. Magyarországon
egyedülálló összhangját teremtette meg a kutatásnak, a magas
szintű ismeretterjesztésnek és
kultúraközvetítésnek. Műhelyt
alkotott. Régióban, országban,
nemzetben gondolkodott, amelyet nagycenki évenkénti népfőiskolái kurzusain gyakorlatban is megvalósított. (Nyugati
Kapu)

Matáv–Komárom
elhalasztva

A pálya használhatatlansága miatt elmarad a szombatra kisorsolt Matáv Sopron
– Komáromi FC NB I-es

labdarúgó-mérkőzés. Pénteken
éjszaka és szombaton is esett a
hó Sopronban, és az enyhe időjárás miatt gépekkel nem lehetett volna letakarítani a pályáról a tíz centiméteres havat úgy,
hogy a gyepszőnyegben ne tettek volna komoly kárt. Klement
Tibor, a Matáv ügyvezetője értesítette az amatőr versenybizottságot a helyzetről, majd felvette
a kapcsolatot a komáromiakkal, és a két klub közösen kérte a
mérkőzés elhalasztását. A találkozó új időpontja március 29. 16
óra. (Nemzeti Sport)

üti. A 13. percben a Sotex kapuja
előtt nagy kavarodás, a hálóba
tartó labdát Benkő kézzel üti le,
a játékvezető a közönség nagy
meglepetésére nem fütyül. A
II. félidő elején változatlan a
játék, majd a Sotex óriási iramot diktál. Cser tiszta helyzetben a kifutó Horváthba lövi a
labdát. Kőrös 23 méteres bombáját Horváth jó érzékkel szögletre üti. A 38. percben Rada szabálytalansága miatt 28 méterről, szabadrúgásból Kőrös ért
el gólt, 1:0. A soproni csapatból
kiemelkedett Benkő, Gnám és
Kőrös játéka. (Veszprémi Napló)

1960
Sotex – Veszprémi
Bányász 1:0

1900
A tisztiszolga ártatlan

Sopron, 1700 néző. V: Biczó.
Sotex: Sziklai – Tóth, Benkő,
Szabó – Soproni, Gnám –
Balogh, Cser, Molnár, Kőrös,
Dóri. Edző: Sziklai Antal.
A tartalékos Bányász 1–3–3–4
alakzatban játszott. A mérkőzés elején enyhe Bányász
fölény alakul ki. Müller szép
lövése száll fölé, majd Szabó
nagy lövését Sziklai szögletre

Körü lbelü l három hónapja
már, hogy egy szegény tiszti
szolga a soproni katonai bíróság elé került. Az volt a vád,
hogy Dobrin Rikárd nagykanizsai kereskedő elvesztett 1015
forintját megtalálta és elköltötte. Úgy volt az eset, hogy
éppen Dobrin után ment, mikor
a pénzét elvesztette, és ő tényleg talált is abban az időben egy
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üres pénztárcát. Többet kezdett
költeni, mint amennyi egy tiszti
szolgától kitelhetik, sőt haza is
küldözgetett néhány forintot,
bár szülei elég jómódú földmívesek. Mindezek alapján, bár
határozottan tagadta, hogy
megtalálta a pénzt, a hadbíróság háromévi börtönre ítélte. A
napokban történt, hogy Péter
Pál murakeresztúri férfinak egy
ismeretlen átadott 1015 forintot, hogy kézbesítse Dobrin
Rikárd nagykanizsai kereskedőnek, mert tovább nem bírja
bűnét viselni, mivel ez a pénz
az, melyet a kereskedő elvesztett és ő megtalált, mely miatt
egy szegény tiszti szolga bűnhődik a komáromi vár börtönében. A murakeresztúri férfi
föl is kereste Dobrint, és két
tanú jelenlétében átadta neki az
elvesztett összeget. A nagykanizsai rendőrkapitányság pedig
ma átírt a katonai parancsnoksághoz, hogy a tiszti szolga
ártatlan, és az ismeretlen tettes ellen megindította a nyomozást. (Alkotmány)
Összeállította: Pluzsik Tamás

elkészült: kilenc kiállítást szerveznek a Várkerület Galériában,
melyek között egyéni, jubileumi és közös tárlatok is lesznek.
A hagyományos adventi tárlatnak remélhetőleg továbbra is a
Festőterem ad otthont.

– A társasági összejövetelek
mellett emlékestek és előadások is szerepelnek a programunkban – tette hozzá Márti. – Szeretnénk létrehozni egy
szellemi műhelyt, amely segíti
a tagjaink művészi tevékenységét. Jelenleg 41-en vagyunk, közülünk 39 alkotó. Továbbra is
tartjuk a kapcsolatot más művészeti társaságokkal.
A Soproni Képzőművészeti
Társaság közkedvelt, hagyományos tavaszi tárlata március 23tól április 3-ig tekinthető meg
munkanapokon 15 és 18 óra között a Várkerület Galériában.

– Szeretnénk létrehozni egy szellemi műhelyt,
amely segíti a tagjaink művészi tevékenységét
– nyilatkozta Jakabné Tóth Márta
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A népművészet
ifjú mesterei
Április 1-ig pályázhatnak a népművészeti alkotó- és előadóművészek a Népművészet Ifjú
Mestere díjra – közölte a Hagyományok Háza. A kitüntetés az
egyes népművészeti ágakban
kiemelkedő alkotó- vagy előadóművészeti teljesítmény elismerésére 15 és 35 év közötti
népművészeti alkotó- és előadóművészek részére adományozható, az idei évben öt díjat ítélnek oda. A díjazottak oklevélben
és pénzjutalomban részesülnek.
Az elismerésre szakmai önéletrajzzal, egy minimum
tíz-, maximum harmincoldalas dolgozattal, valamint

›

előadóművészek esetében színpadi bemutatóval, tárgyalkotók
esetében tárgyak, tárgyegyüttes
bemutatásával lehet pályázni.
Az elismeréseket augusztus
20-a alkalmából adja át az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere.
A Népművészet Ifjú Mestere
címet 50 éve hirdették ki először, az elismerés célja akkor is
az volt, hogy ösztönözze a fiatalok népművészeti előadói,
tudományos és alkotó tevékenységét, a magyar nemzeti és a magyarországi nemzetiségi hagyományok ápolását,
továbbéltetését.

RÖVIDEN

A 2020. évi Kossuth-díjasok
Március 15-én nyilvánosságra hozták a Kossuth-díjasok
névsorát, de a kitüntetéseket később adják át. Díjazottak:
Ács Margit, József Attila-díjas és babérkoszorú díjas író,
műkritikus, szerkesztő, Berczelly István Liszt Ferenc-díjas
operaénekes, kiváló és érdemes művész, Dörner György
színművész, kiváló és érdemes művész, Erdélyi Tibor Erkel Ferenc-díjas táncművész, koreográfus, fafaragó népi
iparművész, érdemes művész, a népművészet mestere,
Halmy Miklós Munkácsy Mihály-díjas festő-, szobrász- és
grafikusművész, Káel Csaba Nádasdy Kálmán-díjas rendező, érdemes művész, a Müpa vezérigazgatója, Kepenyes
Pál ötvös- és szobrászművész, Kodolányi Gyula József
Attila-díjas költő, műfordító, irodalomtörténész, Kolonits
Klára Liszt Ferenc-díjas operaénekes, Ladányi Andrea Liszt
Ferenc- és Harangozó Gyula-díjas balettművész, koreográfus, érdemes művész, színész, rendező, Lovas Ilona
Ferenczy Noémi-díjas képző- és textilművész, érdemes
művész, Sárközy Mátyás József Attila-díjas író, kritikus,
műfordító, szerkesztő, Ybl Miklós-díjas építész, Solymosi Zoltán Harangozó Gyula-díjas táncművész, Sunyovszky Sylvia Jászai Mari-díjas színművész, Szombathy Gyula
Jászai Mari-díjas színművész, kiváló és érdemes művész,
Város Dénes Liszt Ferenc-díjas zongoraművész. A Kossuth-díjat megosztva kapták a Kaláka együttes tagjai.
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Elhalasztott mérkőzések, edzések, bajnokságok

Ágfalvi úti győzelem

2020. március 18.

Elmaradnak
a rendezvények
MUNKATÁRSUNKTÓL

A koronavírus-járvány miatt több magyar érdekeltségű nemzetközi tornát is elhalasztanak.

– Nagyon jó felfogásban fociztunk, főleg a második félidőben – mondta a 6–0-s győzelem után
Horváth Csaba, az SC Sopron edzője FOTÓ: SC SOPRON
PÁDER VILMOS

Az SC Sopron először játszott tétmérkőzést az Ágfalvi úti sporttelepen, és 6–0-s győzelemet aratott.
A SFAC 2–0-ra kikapott.
Az MLSZ Elnöksége – a hatóságok döntésével összhangban
– azonnali hatállyal felfüggesztette a szövetség valamennyi
szervezett versenyprogramját
és képzési eseményét, átmeneti
időre, újabb döntéséig.
Városunk csapatai közül az
SVSE és a Balfi SE még nem
kezdte el a tavaszi szezont, de
már nem is fogják.
Az SC Sopron játékosai bajnoki pályaavatón óriási elszántsággal kezdték a szombati mérkőzést. Már az első
perctől nyomás alá helyezték a
vendég Lébényt, de játékukban

sok volt a pontatlanság. Számos
gólhelyzet után végül Honyák
bombalövése talált utat a vendégek kapujába. Az első félidő
befejezése előtt Galambos követte csapattársát, s növelte az
előnyt. A második játékrészben,
ahogy fogyott a vendégek ereje, egyre jobban dominált a hazaiak erőnléte. Végül Kalmár,
Purt, valamint ismét Honyák,
majd Baranyai góljaival szétzúzták a szimpatikus lébényiek ellenállását .
– Nagyon jó felfogásban
fociztunk, főleg a második félidőben. Ekkor okosan,

koncentráltabban játszottunk
egy felállt védelem ellen – nyilatkozta Horváth Csaba edző.
– A fiúk végigküzdötték a
mérkőzést, de pontatlanság is
csúszott játékukba. A nagy akarás görcsössé vált, s ez több alkalommal zavart okozott a fejekben – tette hozzá Schöll
József szurkoló. – Ha ezen változtatnak a fiúk, s alázattal
folytatják a munkát, a siker
nem marad el.
A SFAC legénysége Gönyűn
nagy küzdelemben maradt alul.
A 2–0-s végeredmény nem tükrözi a látottakat. A kitűnő talajú pályán az Anger réti fiatalok
egyenrangú ellenfelei voltak a
hazaiaknak. Sok gólhelyzetet elpuskáztak, viszont két gólt kaptak, így vereség lett a találkozó
vége. Katona Sándor edző tanítványainak az összeszokottság
hiánya okoz gondot. Az akarat,

a hozzáállás, az elszántság megvan a játékosokban, ám egymás
megmozdulásait nehezen tudják értelmezni. Tavaszi mérlegük egy győzelem, két vereség.
Az idő egyre jobban fogy, huszáros hajrára lesz szükség a
bennmaradáshoz.
– A lehetőségeink megvoltak,
a sok gólhelyzetet hozó mérkőzésen két pontatlanság döntötte el a három pont sorsát a hazaiak javára – mondta Katona
Sándor edző.
A Soproni Szabadidősport
Szövetség rendezésében zajló
kispályás labdarúgó-bajnokság
a koronavírus-fertőzés veszélye miatt átmenetileg szünetel.
Kósa István, a szövetség elnöke a döntés tudomásul vételére kéri a csapatok vezetőit.
A kispályával kapcsolatos friss
hírek a szövetség honlapján jelennek meg.

Elmarad például a március 26ra tervezett szófiai bolgár–magyar labdarúgó Európa-bajnoki
pótselejtező is.
A vizes sportokat tömörítő
nemzetközi szövetség (FINA)
döntése értelmében a női vízilabdázók olimpiai selejtezőjét
május 17–24-re halasztották. Új
információ, hogy április 20-án
vizsgálják meg ismét a rendezés
lehetőségét. A magyar érdekeltségű vízilabda világliga küzdelmeit őszre halasztották, míg a
műúszók világkupa-sorozatának budapesti versenyét, amelyre április 10–12-én került volna
sor, ugyancsak későbbi időpontban rendezik meg. A FINA hangsúlyozta: egyelőre változatlan a
tokiói olimpiára vonatkozó kvalifikációs rend, ha bármi módosul, azonnal jelzik.
Idén nem rendezik meg a hagyományos budapesti kick-box

világkupát, amelyre május
8–10-én került volna sor a BOK
Csarnokban. Nem tartják meg
március 25. és 29. között az
olimpiai kvalifikációs sorozatba is beletartozó felnőtt karate
Európa-bajnokságot, amelynek
Baku adott volna otthont.
Az európai kézilabda-szövetség (EHF) elhalasztotta a
március végére tervezett női
Európa-bajnoki selejtezőket.
A magyar csapat 25-én és 28án is Montenegróval találkozott
volna, előbb Érden, majd Niksicben. Az MKSZ szerette volna az eredeti időpontban, zárt
kapuk mögött megrendezni a
hazai találkozót, de erre nincs
lehetőség. Az Európai Kosárlabda Szövetség a klubszezon végéig felfüggesztette a női Euroligát, Európa Kupát és Euro
Kupát, így a hátralévő mérkőzéseket nem játsszák le.

Pribojszki Kata
bokszgyőzelme
A 60 kilogrammosok súlycsoportjában szereplő soproni
Pribojszki Kata győzött, az 51 kilósok kategóriájában indult Tarnóczy Tamara pedig kikapott szombati mérkőzésén a londoni európai ökölvívó olimpiai selejtezőtornán.
Pribojszki Kata a 16 közé jutásért a 2017-ben ifjúsági Európa-bajnok holland Chelsey Heijnen ellen nyert. A következő mérkőzést lapzártánk után tartották meg.
A 11 napos tornán a férfiaknál az alsó három súlycsoportban (52, 57, 63 kilogramm) nyolc kvótát osztanak,
a középső háromban (69, 75, 81 kilogramm) hatot, míg
a két felsőben (91, +91 kilogramm) négyet. A nőknél 51,
57 és 60 kilóban hat hely kel el, 69 kilogrammban öt,
75-ben pedig négy.
A nemzetközi szövetség kizárása miatt a tokiói boksztornát a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szervezi meg, ahogy
a kvalifikációs viadalokat is. A londoni az első kvótaszerző verseny az európai sportolók számára.

Itt a tavasz, bezárt a műjégpálya

A soproni műjégpályát múlt pénteken a Magyar Jégkorong Szövetség kérésére bezárták
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

MUNKATÁRSUNKTÓL

A tervezettnél egy héttel korábban, múlt pénteken bezárt a kedvelt műjégpálya.
Az üzemeltető Soproni Jégkorong Szövetség elnöke, Koós
Zoltán elmondta: múlt pénteken a Magyar Jégkorong
Szövetség tudatta, hogy a
versenyrendszer keretében
megrendezett valamennyi

utánpótlás, női és amatőr bajnokság további mérkőzéseit
azonnali hatállyal törlik. Egyben javasolták, hogy az edzők
egyéni edzéstervek összeállításával, elemzések végzésével
és a felkészülési programok

részletesebb megtervezésével
és képzési anyagok tanulmányozásával készüljenek a következő szezonra. Kérték a helyi
szövetségeket, illetve üzemeltetőket arra, hogy edzéseket se
tartsanak, és ne legyen lehetőség a közönségkorcsolyázásra
sem. Így a soproni műjégpályát
múlt pénteken bezárták.
– A tervezettnél egy héttel
korábban zártunk be idén, így

elmaradt az utolsó hétre tervezett edzőtábor, amelyen csaknem százan vettek volna részt
– tudatta Koós Zoltán, a Soproni Jégkorong Szövetség elnöke.
– A múlt hétvégére tervezett
66-os kupát sem rendeztük
már meg, amelyen nyolc csapat vett volna részt, és amel�lyel az 1966-ban vidékbajnoki
címet szerző soproni csapatra
emlékeztünk volna.

2020. március 18.
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Gáspár Dávid: A Magyar Kupa-győzelem gyógyír a játékosok és a stáb sebeire

Felfüggesztették a bajnokságokat
RÁZÓ LÁSZLÓ

Múlt héten
napvilágot
látott a hír,
miszerint
a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége a kormány
rendkívüli intézkedéseivel összhangban
zártkapus mérkőzések megrendezését
rendelte el.
Pénteken 16 óráig várták a klubok állásfoglalását a bajnokságok
folytatásáról. Az MKOSZ pénteken este közölte: írásbeli nyilatkozatok alapján egyértelművé
vált, hogy a versenyrendszer
nem folytatható, ezért a szövetség március 14-én nulla órától az
összes bajnokságot felfüggesztette. A 2019/20-as bajnokságok
sorsáról kedden, lapzártánk után
döntöttek véglegesen.
Mint ismert, a Sopron Basket
női csapata első helyet szerzett a bajnoki alapszakaszban.
Az utolsó, PINKK–Pécsi 424 elleni mérkőzés elmaradt ugyan,
ez az eredmény azonban már
nem befolyásolhatta volna az
alapszakasz-győzelmet.
A klub azonnal döntött az
amerikai légiósairól is, a versenyrendszer pénteki felfüggesztését követően bejelentették: Candice Dupree és Briann
January kérésének eleget tesznek, a kosárlabdázók hazatérhettek az Egyesült Államokba,
szombat reggel Bécsből repültek haza.

Lendületet ad
a kupagyőzelem
Gáspár Dávid első komoly trófeáját nyerte soproni vezetőedzőként, amikor a Pécsett
megrendezett Magyar Kupát

A Sopron Basket női csapata első helyet szerzett a bajnoki alapszakaszban FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
elhódította csapatával. A szakember szerint a siker gyógyír
volt az együttesnek, hiszen a
nemzetközi szereplésük az idei
évre véget ért.
– Milyen érzés volt a kupagyőzelmet ünnepelni?
– Nagy örömmel éltem át az
első komoly sikert soproni vezetőedzőként. Sok feszültség volt
bennem a nyolcas finálé előtt,
azonban bíztam abban, hogy
az elvégzett munka és a szezon eddig eltelt időszakában
mutatott játék eredményre vezet. Büszke vagyok arra, hogy
immár játékosként és edzőként is kupagyőztesnek mondhatom magam.
– Ilyen mérkőzésekre
számított?
– Rögtön a negyeddöntőben
a bajnoki alapszakasz második
helyezettjével, a DVTK-val találkoztunk, és óriási meccset vívtunk. Az elődöntőben a vártnál nehezebben győztük le a
meglepetéscsapatot, az MTK-t,

majd következett a nagydöntő. A Szekszárd a Diósgyőr mellett a másik élcsapat, ez a bajnoki helyezésükből is látszik,
hiszen harmadikak az alapszakaszban. Azt gondolom, abszolút megérdemelten hódítottuk
el a Magyar Kupát, hiszen a két
legerősebb hazai ellenfelünkkel
szemben is diadalmaskodtunk.
– Mit jelent a kupagyőzelem
a csapatnak?
– A siker gyógyír a sebekre,
hiszen az eredményeink alapján lett volna még európai kupamérkőzésünk, sokat tettek
ezért a játékosok. Számoltunk
azzal, hogy amennyiben nem állunk ki a Schio ellen, ez lehet a
következmény. Ennek ellenére
nyilván a csapat rosszul viselte, hogy nem játszhat az európai porondon, pedig megdolgoztak érte a játékosok. Ezért is
volt fontos a Magyar Kupa-elsőség, amely nagy boldogság volt
számunkra, és amely erőt adhat
a továbbiakban is.

Gáspár Dávid első komoly trófeája soproni színekben a Magyar Kupa
elhódítása volt FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

SKC: győzelemmel zártak
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MUNKATÁRSUNKTÓLS

Emlékezetes meccset
játszott a Sopron KC
múlt héten a Szolnoki Olajbányász együttesével. A találkozót a
hatályos rendelkezések szerint még megrendezték, de már
zárt kapuk mögött.
A csapatot nemcsak a nézők hiánya sújtotta: nem állhatott a
szakmai stáb rendelkezésére a
betegséggel küzdő Supola Zoltán. A csapat azonban megoldotta az utóbbi meccseken kiváló
formában kosárlabdázó magyar
játékos hiányát: Jogela ismét nagyot játszott, de Thompson és
Carter is elkapta a fonalat. A négy

KÖZÉRDEKŰ
TELEFONSZÁMOK

Soproni Polgárőr Egyesület .   .   .   .   .   . 06-30/385-5732

Az SCK 85–73-ra nyert hazai pályán a Szolnok ellen FOTÓ: NÉMETH PÉTER
játékrész közül csak az másodikat nyerte a vendég együttes, az
SKC végül magabiztosan győzte
le szolnoki riválisát. A szurkolók
a csarnokon kívül gyűltek össze

és biztatták csapatukat. A végeredmény: SKC – Szolnoki Olajbányász: 85–73.
– A Szolnok elleni győzelem bizonyos szempontból

AZ ATOMERŐMŰ ELLEN MÁR NEM JÁTSZOTTAK: Az SKC Atomerőmű SE elleni mérkőzése
az MKOSZ pénteki döntése értelmében már elmaradt. A klub hétfőn közölte, hogy a szövetség keddi döntésére várnak, addig a csapat edzéseit megtartják, a játékosok pedig a tréningeken kívül otthon tartózkodnak. A folytatásról az MKOSZ iránymutatása alapján döntenek.
Az SKC jelenleg a férfi alapszakaszban a 11. helyen áll a 14 csapatos mezőnyben, a soproni
együttes az idei bajnokságban 9 győzelmet szerzett és 12-szer kikapott.

értékesebb volt a Szombathely elleni sikernél – mondta
Kostas Flevarakis vezetőedző.
– Egyrészt nehéz rövid időn
belül újabb bravúrt végrehajtani, másrészt sem Supolára,
sem a közönségre nem számíthattunk. Értékes győzelmet szereztünk, de a kosárlabda nézők
nélkül nem az igazi, a kialakult
helyzetben pedig természetesen az emberek egészsége a
legfontosabb.

Sopron Holding központi szám .   .   .   .   .   .   .   . 514-500
Ingyenes zöldszám(üzenetrögzítő)  .  .  . 06-80/514-600
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
SZOLGÁLTATÓK
Áram szolgáltató  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  06-80/533-533
Víz szolgáltató  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  519-100
Gáz szolgáltató .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  06-80/440-141
UTAZÁS
MÁV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06-40/49-490-49
GYSEV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 577-212
Kisalföld Volán  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  313-130
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A tanulásban segíthet, ha a tételeket hangosan is elmondják a diákok

Készüljünk az érettségire!
KÖVES ANDREA

Közeledik a közép- és
emeltszintű érettségik
időszaka, amelyekre
a szakember szerint
nem csupán a tárgyi
tudás megalapozásával érdemes készülni.
– Abban a helyzetben, amikor
nagy anyagot kell megtanulni, nagyon fontos, hogy időben
nekiálljunk a felkészülésnek,
ne pedig az utolsó napokban
rohamléptekben – emelte ki
Bogdán Zsófia klinikai szakpszichológus. – Egyrészt idő
híján lehetetlen vállalkozás az
anyag elsajátítása, másrészt a
pánikszerű tanulás stresszes
lelkiállapotot hoz létre, amely
rosszul hat a koncentrációra.
Hasznos egy felkészülési tervet
készíteni, azaz pontosan beosztani, hogy egy nap alatt hány
tételt tanulunk meg, meddig
jutunk el az anyagban. Érdemes ezeket úgy tervezni, hogy
a végén kellő idő maradjon az
ismétlésre. A felkészülési tervbe tanácsos a pihenési időt is
ütemezni, ami nem csupán a
passzív pihenést jelenti, hanem
inkább a sportot, a szabad levegőn való mozgást, mindemellett a megfelelő mennyiségű
alvás is nélkülözhetetlen a hatékony tanuláshoz.

„Amíg az emberiség, minden egyes
embert ideértve,
gyökeresen meg
nem változik, addig
dúlni fog a háború,
és mindent, amit
építettek, termesztettek és tenyésztettek, tönkretesznek és elpusztítanak, hogy azután
újra elölről kezdjék.”
Melissa Müller

›

KÖNYVAJÁNLÓ

Melissa Müller:
Anne Frank, egy
lány élete

A szakember szerint sokat segíthet, ha a tételekről egy tömör vázlatot is készítenek a tanulás során a diákok
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

A soproni szakember szerint
sokat segíthet, ha a diákok ismernek valamilyen stresszkezelő technikát, ami lehet akár
relaxáció, meditáció vagy éppen a tudatos légzés. Mivel
nem csupán írásbeli, hanem
szóbeli vizsgára is fel kell készülniük a középiskolásoknak,
így érdemes a kommunikáció

fejlesztésére is hangsúlyt fektetni. Ebben segíthet, ha a tételeket hangosan is elmondják
a diákok, akár saját maguknak,
akár másnak a környezetükből.
Ezzel mélyül a tudás, másrészt
fejlődik a kifejezőkészség, illetve a mások előtti szereplés is
készségszintűvé válik. Sokat
segíthet, ha a tételekről külön

egy tömör vázlatot is készítenek a tanulás folyamán, amit
majd a szóbelin is leírhatnak,
ez segíti majd a vizsgát. A világos, egyértelmű kifejezésmód,
az összefüggő beszédmód, a
határozottság, a szemkontaktus megtartása a vizsgáztatóval az eredményességhez nagyon fontos. Ennek fejlesztését,

valamint a rutin megszerzését
a szóbeli feleltetés segíti elő
leginkább. A szakember szerint
az eredményes felkészüléshez
szükséges a megfelelő szülői,
baráti támogatás, ami nem azt
jelenti, hogy a gyereket folyamatosan tanulásra kell ösztönözni, sokkal inkább bátorítani
és bízni benne.

MADARÁSZ RÉKA

Az Eötvös-iskolában ismét rendhagyó kezdeményezésbe fogott egy irodalomtanár: a
nyugatosok témakörét kávéházi hangulatban
járják körül a diákokkal. Az ötlet nagy sikert
aratott, az oldott hangulat az ismeretátadást is
megkönnyítette.

Talhammer Gellért háttérben a díjnyertes képével FOTÓ: NÉMETH PÉTER
MADARÁSZ RÉKA

Talhammer Gellért fődíjat nyert az Evangélikus
Középiskolák Országos Természetfotó Pályázatán. Az Eötvös-iskola tanulója egy őzet ábrázoló képpel lett kategóriájának nyertese.

›

A HÉT MOTTÓJA:

(osztrák író és újságíró)

Irodalomórák
Fődíjas természetfotós
kávéházban

A szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnázium országos fotópályázatot hirdetett volt diákja,
Diós Kristóf (1994–2018) emlékére és tiszteletére. A megmérettetésre három kategóriában
lehetett jelentkezni: 1. A táj és
növényvilág, 2. Állatok a természetben, 3. Az ember és a természet örök kapcsolata. Talhammer Gellért, akit korábban
már bemutattunk újságunkban
(Soproni Téma, 2019. 09. 25.,
Sokoldalú középiskolás), két
témakörben is pályázott. A fődíjat végül a 3. kategóriában
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nyerte el, így – a beérkezett 155
alkotásból kiválasztott húsz között – az ő képét is kiállították.
– Suli után mentem ki a kedvenc helyemre, Pereszteg határába egy búzaföldre fotózni,
ahol ezúttal mással nem is találkoztam, csak ezzel az őzzel – mesélte Gellért. – Sikerült egy jó pillanatban elkapnom az állatot,
a háttérben naplementével és
szélkerékkel. Szeretem ezt a fotót, de nem fűződik hozzá különleges történetem.
Gellért a legutóbbi írásunk
óta eltelt néhány hónapban két

esküvőt is megörökített. Úgy
döntött, hasonló megbízásokat ezentúl inkább nem vállal
el, egyrészt azért, mert a tanulás mellett nem nagyon van rá
ideje, másrészt azért sem, mert
nem akarja a fotózást munkának tekinteni.
– Mivel az utóbbi időben sok
mindent csináltam egyszerre,
most arra törekszem, hogy egyszerűsítsem az életemet – tette
hozzá Gellért. – Szeretnék itatós
madárlest építeni, és madarakat fotózni.
Ami a továbbtanulást illeti:
egyelőre az a legvalószínűbb,
hogy a fiú a Soproni Egyetem
erdőmérnök szakán tanul tovább. A másik lehetőség az asztalos szakma, amiben a népi
motívumokon kívül az vonzza
a fiatalembert, hogy vállalkozóként a maga ura lehetne.

Az Eötvös József Evangélikus
Gimnázium, Egészségügyi és
Művészeti Szakgimnázium 11.c
osztályosai az egyik belvárosi
kávézó falai között ismerkedhettek meg Adyval és kortársaival. A diákok a támogató közegben meg tudtak nyílni, verset
szavaltak és énekeltek.
– Az egyetemen találkoztam
először az élménypedagógia
módszerével, ahol több profes�szorom is előszeretettel alkalmazta – tudtuk meg Varga Gábor magyar–történelem–média
szakos tanártól. – Hiszek benne, hogy az iskola falain kívül,
élmény, érzés átadásával a diákok jobban el tudják sajátítani
a tananyagot. A tizenegyedikesekkel jelenleg a nyugatosokat
tanuljuk, akiknek a munkássága
nehezen képzelhető el kávéházi
kultúra nélkül.
A projektórához remek helyszínnek bizonyult a kultúrközpontként megismert soproni
kávézó. Az ismeretátadást interaktivitás és csoportmunka
színesítette. Az egyik lány például elszavalta Ady Endre egyik
versét, a másik pedig a költő

egy megzenésített alkotását
énekelte el.
– Szeretném, ha a tanítványaim a tanulást nem lidércnyomásként élnék meg, hanem
játéknak fognák fel, aminek segítségével megismerhetjük a
világot. A ma iskolájának szerintem ilyennek kellene lennie – tette hozzá Varga Gábor.
– C osztályainkba tanulási nehézségekkel küzdő diákok is járnak. Nekik különösen fontos a
fesztelen légkör ahhoz, hogy
legyen bátorságuk megszólalni, vállalni a véleményüket. Bizalomteljes környezetben mindenkit könnyebb inspirálni, ami
ennél a korosztálynál azért is lényeges, mert éppen most tanulnak meg kommunikálni.
A rendhagyó irodalomórákat
a tervek szerint még két osztál�lyal megismétlik – ugyanazon
a helyszínen, de várhatóan teljesen más hangulatban. A projektórák jól beleillenek abba az
irányvonalba, amit az iskola az
utóbbi időben követ: minél nagyobb teret szeretnének engedni a középiskolások élményalapú oktatásának.

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

Melissa Müller megdöbbentő alapossággal járt
utána a tragikus sorsú fiatal lány életének: családi archívumokat, sok száz
érdekes levelet, hivatalos és rendőrségi jegyzőkönyveket tanulmányozott
át, részletesen elemezte
Anne Frank bonyolult ös�szetételű naplóját, felvette a kapcsolatot a szemés fültanúkkal, felkutatta a
családi és történelmi vonatkozású fényképeket.

Ez történt
Sopronban
135 évvel ezelőtt, 1885.
március 8-án született Kisorosziban Esztó Péter bányamérnök, egyetemi tanár.
1925–1959 között a soproni egyetem bányaművelési
karának oktatója volt. Budapesten hunyt el, 1965. április 21-én.
75 évvel ezelőtt, 1945. március 8-án halt éhen a balfi munkatárborban Sárközi György költő, elbeszélő,
regényíró, műfordító. Budapesten született 1899. január 22-én.
60 évvel ezelőtt, 1960. március 8-án a soproni II. számú állami általános leánygimnázium felvette Martos
Flóra nevét.
A Széchenyi István Városi
Könyvtár internetes oldalán
(www.szivk.hu) megtalálható adatbázisból közöl részleteket lapunk.
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SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK

„Édesapám örök szerelme volt a szőlő”

MIÉRT KELL SZÚRNI?

A legtöbb gyógyszert szájon
át vesszük be. Ilyenkor „legfeljebb” arra kell figyelnünk
(de arra kell!), hogy mikor,
mennyit és evés előtt, után
vagy éppen közben nyeljük-e le. Ez egy egész praktikus módszer, bár van, aki
ettől is idegenkedik.
Vannak gyógyszerek, amiket
viszont injekcióként, általában a bőrünk alá kell szúrnunk. Klasszikus példája ennek az inzulin (de manapság
több más „vércukor-szabályozó” készítmény is ide
tartozik). Mindig felmerül a
gondolat, hogy inkább ezeket is lenyelnénk, de úgy saj-

›

nos nem működnének, mert
megemésztenénk azokat
a gyomrunkban/ belünkben. Ennek oka a szerkezetük, hisz olyanok (fehérjék),
mint a tojásfehérje. Ma már
szuper vékony és „varázshegyű” tűkkel a beadás sokkal
kevésbé fájdalmas, mint régen, de… Az injekció beadását meg kell tanulni! Senki
sem születik ezzel a tudással. A mivel, hogyan, hova,
mikor, sok esetben mikor/
mennyit… az inzulin esetében roppant fontos, hogy
ténylegesen a kívánt hatást érjük el.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
MÁRCIUS 18–24.

Március 18.,
szerda

Ezüst Kehely gyógyszertár
Kodály tér 12.

99/505–078

Március 19.,
csütörtök

Hajnal gyógyszertár
Malompatak u. 10.

99/506–544

Március 20.,
péntek

Ikvahíd gyógyszertár
Híd u. 21.

99/314–084

Március 21.,
szombat

Király gyógyszertár
Várkerület 114.

99/508–242

Március 22.,
vasárnap

Korona gyógyszertár
Várkerület 73.

99/505–865

Március 23.,
hétfő

Lövér gyógyszertár
Béke u. 4.

99/329–921

Március 24.,
kedd

BENU Medicina gyógyszertár
Erzsébet u. 6.

99/505–500

Az ügyeleti szolgálat minden nap (hétfőtől vasárnapig)
este 8 órától reggel 8 óráig tart.

KERESZTREJTVÉNY

Arany Katedra-díjas óvónő
PLUZSIK TAMÁS

„Sopron, te
lelkünk éltető láng!
Hű őr az
ősi végeken” – hangzanak Sarkady Sándor sorai a város himnuszában. Vallják ezt
azok, akik már nemzedékek óta itt élnek, és
azok is, akik elszakadtak Soprontól.
Kuszákné Pettenkoffer Erzsébet,
mint tehetséges zongorista, eredetileg zenei pályára készült, bár
az is megfordult a fejében, hogy
továbbviszi a szőlész–borász
családi tradíciót. Végül az élet
más irányba sodorta, és miután
Kecskemét és Szarvas mellett
Sopronban is megnyílt a felsőfokú óvónőképzés, ezt a hivatást
választotta. Óvónői pályafutását
Újkéren kezdte, majd hamarosan Sopronba helyezték. Közel
ötvenéves pedagógusi pályáját
a Hársfa sori tagóvoda vezetőjeként fejezte be, és vonult nyugdíjba. Arany Katedra-emlékplakettel is kitüntették.
– Apai felmenőim nagy valószínűséggel még Mária Terézia idejében Bajorországból,
München környékéről érkeztek Magyarországra – kezdte Kuszákné Pettenkoffer Erzsébet. – Pettenkoffer Sándor
nagyapám a kiegyezést követő évben született Csákváron.
Már fiatalon elkötelezte magát

Kuszákné Pettenkoffer Erzsébet FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
a szőlészet és a borászat mellett, ezért miután átvette gazdász oklevelét a Magyaróvári
Gazdasági Akadémián, tovább
folytatta tanulmányait, és Budapesten elvégezte a Magyar Királyi Felsőbb Szőlő- és Borgazdasági Tanfolyamot, mely okleveles
szőlész–borász címet adott.

Később, immáron elismert
szakemberként oktatója is lett
egykori alma materének. Dolgozott többek között Albrecht
főhercegnél, volt a budafoki
pincemesteri iskola igazgatója,
1921-ben kinevezték szőlészeti és borászati főfelügyelőnek,
az államosítást követően pedig

a Villányi Állami Gazdaságnál
volt főkertész. Sok szakkönyve
közül A borászat kézikönyve
című terjedelmes munkáját, a
„nagy Pettenkoffert”, a borászat
bibliájáként is emlegetik.
– Édesapám, Pettenkoffer
László folytatta a családi tradíciót, ő is a szőlészet–borászat
elkötelezettje lett – tette hozzá
Kuszákné Pettenkoffer Erzsébet. – Gyakornokként az 1930-as
években került Sopronba, majd
később a bánfalvi iskolában tanított, ami abban az időben szőlészeti és borászati szakiskola
volt. Itt kapott szolgálati lakást
is, hamarosan ő lett az iskola
igazgatója. Jó barátja volt Csatkai Endre, együtt gyűjtötték a
régi borászati eszközöket. A háború után kitettek bennünket
a szolgálati lakásból, édesapám
állása is megszűnt, de mint kiváló szakembert hamarosan kinevezték szőlészeti–borászati
főfelügyelőnek. Azon munkálkodott, hogy a Soproni borvidék
ismét visszanyerje régi rangját
és becsületét, amiért az volt a
„hála”, hogy egyszer csak jöttek
a bőrkabátos ÁVH-sok, aranyat
keresve feldúlták a lakásunkat,
majd apámat bilincsbe verve elvitték. Örök szerelmének megmaradt a szőlő, de hivatásszerűen később a növényvédelemmel
foglalkozott.

CSALÁDI HÁTTÉR: 1942-ben született Sopronban. Édesapja tanár, szőlész–
borász, növényvédő szakember volt. Édesanyja a háztartást vezette. Férje, a
2014-ben elhunyt Kuszák Péter kiváló sportember, okleveles faipari mérnök
volt. Gabriella lányuk édesanyja hivatását követve óvónő, Adrienne pedig egy
soproni vinotékában eladó.

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket március 25-ig várjuk a Soproni Téma,
9401 Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre, illetve személyesen is leadhatják azokat a
Liszt-központ (Sopron, Liszt Ferenc utca 1.) portáján. A helyes megfejtők között a Rubikon páneurópai piknikkel foglalkozó különszámát sorsoljuk ki, melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
Március 4-i rejtvényünk megfejtése: Az élet zenéjét a nők adják. Szerencsés megfejtőnk: Igler Antalné, Sopron, Rákosi út.
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Az „Idiota”-hoz egy dögös videót is készítettek

Sofia Reyes pezseg
KÓCZÁN
BÁLINT

Sofia Reyes ismét
az ujjai
köré csavarja a rajongókat. A latin szépség
egy fülbemászó dallal jelentkezett, amely
többmilliós nézettségnél tart.
Bomba dalt adott ki Sofia Reyes,
a latin szépségtől megérkezett
ugyanis az „Idiota”. Az új nóta
azonnal a táncparkettre hívja
egy kis csípőrázásra a hallgatókat. A track vérbő hangszerelésével üdítő dal a szürke hétköznapokban, refrénje pedig azoknak
is könnyen dúdolható, akik még
nem sajátították el a spanyol
nyelvet. Az „Idiota”-hoz egy dögös videó is készült, amit rövid
időn belül máris több millióan
tekintettek meg a YouTube-on.
A 25 éves énekesnő–dalszerző
már fiatal kora óta foglalkozik a
zenével. A szépség mindössze
tizenkét esztendős volt, amikor
saját YouTube-csatornát indított, és egyre népszerűbbé vált
világszerte. Viszonylag gyorsan

sarok
Mérnökből képzőművész
MADARÁSZ RÉKA

Szabó Katalin tökéletes példája annak, hogy
ha valaki mer változtatni, teljes életet élhet.
A Soproni Képzőművészeti Társaság kibővített vezetőségének
tagja azt csinálja, amit
szeret: folyamatosan
alkot, miközben Sopron
és Bécs között ingázik.

Sofia Reyes
„lecsapott” rá egy kiadó, gyakorlatilag onnan már borítékolható
volt a siker.
Sofia 2013-ban adta ki első lemezét, produkcióiban általában
az angol és a spanyol nyelvet ötvözi, ettől is egyedi. Reyes kisas�szony számára az igazi áttörést
a 2018-ban megjelent „1, 2, 3” című trackje hozta meg, amiben
Jason Derulo és De La Ghetto is

›

közreműködött. A dalhoz készült videoklipet több mint 579
millióan (!) nézték már meg a videomegosztón, a Spotify-on pedig több mint 400 millió streamet generált. Emellett számos
slágert köszönhetünk még a
spanyolajkú dívának, köztük a
tavaly megjelent „R.I.P” című
dalt, amit Rita Orával és Anittával közösen jegyez.

RÖVIDEN

A Halhatatlanok közé kerülhet
Kováts Adél
A Halhatatlanok Társulata örökös tagjának jelölték
Kováts Adélt. A csapodi származású, de városunkhoz ezer szállal kötődő (a Széchenyi-gimnáziumban
érettségizett) színésznőt 2013 után már másodszor
jelölték a megtisztelő címre.

Szabó Kati fizikán és matematikán nőtt fel, a műszaki
egyetemen vegyészmérnök
végzettséget szerzett. Mivel vegyipari szakközépiskolába járt, rajztanulmányai
az általános iskola 8. osztályában befejeződtek. Ennek
ellenére negyven felett, egy
spirituális képzés elvégzése
után késztetést érzett az alkotásra. Az első években főleg akvarellel, néha diópáccal, pasztellkrétával vagy
olajfestékkel dolgozott, de
nem róla lenne szó, ha egy
technikánál megállapodott
volna. Készített azóta grafikákat, rézkarcokat, fametszeteket, gyakran akrillal
fest, a képek mellett pedig
selyemfestéssel, ékszerkészítéssel, bútorok rekonstruálásával, sőt még család-

Szabó Katalin egyik festménye előtt
fakutatással is foglalkozik.
Mindezeknek köszönhetően lett számára kerek a világ.
– Az első rajztáblám a gyúródeszkám, első modellem
pedig az édesanyám volt
– mesélte Kati. – Minimális eszközkészlettel vettem
részt nem sokkal később a
sarródi alkotótáborban 43
évesen. Már az első munkám is jól sikerült, melyet
a tábor egyik oktatója a két
legérettebb alkotás közé sorolt. Az őszt az Alpok Képzőművészeti Kör tagjaként
töltöttem. Először velük állították ki képemet, amely a
röjtöki templomot ábrázolta, és el is kelt!
Kati azóta szabad foglalkozású festőművész. Nyáron
önálló kiállítása nyílik „20
év 20 kép címmel”. A kreatív
hölgy félig Sopronban, félig Bécsben él, kapcsolatot
teremt, közvetít a két város

művészei között. Az osztrák fővárosban akrilfestéskurzust vezet szombatonként, szabadidejében pedig
az unokáival foglalkozik.
– Egyedül neveltem fel a
két fiamat – mondta Kati.
– András szintén Bécsben
él, építészmérnök. Három
gyermeke van – kettő és hat
év közöttiek. Kisebbik fiam,
Márk térképészetet tanult
az ELTE-n, majd klíma- és
gleccserkutatással folytatta az innsbrucki egyetemen.
Alpinista: megmászta az Alpokban a hat legnehezebb
északi falat az első megmászó nyomán egyedül. Neki
köszönhetően tanultam
meg kezelni a félelmeimet.
Tudom, hogy mennyire fontos számára a támogatásom,
és nem akarok neki rosszat
még a negatív érzelmek
és gondolatok kisugárzásával sem.

Mami: vicces Szkiton dal videóval

Szavazni SMS-ben lehet a 0670/706-0600
számon a Kováts Adél HTS 23 üzenettel.
Kováts Adél FOTÓ:

FALUS KRISZTA

A humoros, zenés csapat, a SzkiTon videós gagjeiről lett híres.
A fiúknak a Beszabadultunk a
boltba című daluk hozta meg
az áttörést, majd sorra jöttek
a szórakoztató szerzemények.

Legújabb trackjük megjelenésekor is rengetegen kapták fel a
fejüket. A Mami egy szarkasztikus, pop–reggeaton stílusú zenei csemege, ami a mostanában
menő latin zenéket parodizálja.

A három énekes–humorista a
videó erejéig a magyar Ricky
Martinná és Enrique Iglesiasszá is átváltozott, és tüzes zenére vallottak szerelmet… egy
klub WC-s nénijének.

Rémisztő és cuki Sopronban varrták ki Freddie-t
A fiatalok egyik legnagyobb
kedvence lett Melanie Martinez,
a horrorfilmes, mégis cuki és
pasztelles hangulatú klipjeiről
elhíresült énekesnő. Most
ismét egy
minden

›

tinit érdeklő témát dolgozott
fel egyedi stílusában: az iskolai barátkozások nehézségeiről énekel Lunchbox Friends
című dalában. Ehhez elkészült
egy tőle megszokott színvilágú
és színvonalú videó, amit máris
több mint kétmillióan néztek
meg. 2019 őszén megjelent K-12
című lemezéről számos dalt hatalmas érdeklődéssel fogadott a
közönség, Melanie Show & Tell
című videóját 21 millióan, míg Wheels On
The Bus című kisfilmjét 15 millióan
látták a YouTubeon. Az extrém képi
látvány és cukorka színű gimnáziumi hangulat garantált most is!

RÖVIDEN

Hasít az Aurevoir
Karrierjének eddigi legnagyobb dobására készül az Aurevoir: a csapatnak megjelent a legfrissebb, Diszkó című
videoklipje, amely jól visszaadja a bulik hangulatát. A srácok bejelentették pályafutásuk eddigi legfontosabb koncertjét is: a banda 5. születésnapját a tervek szerint a Budapest Park nagyszínpadán ünneplik augusztus 26-án.
A zsámbéki fiatalok hirtelen sikere mindenkit váratlanul ért.

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

KÓCZÁN BÁLINT

Soproni koncertjére készül Freddie, bár épp interjúnk készítésekor léptek életbe az intézkedések a koronavírus-járvány kapcsán. A népszerű
előadó ettől függetlenül szívesen mesélt soproni élményeiről.
– Mit kell tudni a turnétokról?
– Több éve koncertezünk országszerte, Sopronba még nem
jutottunk el, jó lett volna március 27-én fellépni. A turné
gyakorlatilag a Fúj minket a szél című dal köré épül. A számban szerettük volna egy kapcsolat végét férfi szempontból
úgy bemutatni, ahogy talán még nem történt meg. A szakítós felvételek javarészt arról szólnak, kinek, mennyire fáj,
de mi egy egészen más perspektívát vázolunk. Természetesen nem egy friss szakítás élményéből táplálkozik, hanem sokkal inkább egy visszaemlékezés. Mennyivel szebb
és jobb azokra a pillanatokra visszagondolni, amiket az ember örömmel őriz magában.
– Mit kell tudni a zenekarodról?
– A zenekarom pompás zenészekből áll, 2016 óta csak élőben lépünk fel. Bluesos, rockos hangzásvilágban csendülnek majd fel a dalok. A legnagyobb slágerekre számítani
lehet, és csipegetünk az új album dalaiból és egyéb felvételekből is.
– Mi a különbség egy klubkoncert és egy szabadtéri
buli között?
– A klubkoncertek sajátossága, hogy a közönség jóval közelebb van. Az atmoszféra intim, jóval több személyes történetet tudunk mesélni a nézőknek, megoszthatunk olyan

dolgokat a rajongókkal, amiket talán még sehol sem hallottak rólunk.
– Sopronról mi ugrik be először?
– Nekem a tetoválás! Mindhárom tetoválásomat itt
csináltattam.
– És mit ábrázolnak?
– A két karomon angol nyelven a zene és a szeretet szó
szerepel, azt szimbolizálva, hogy a kettő nem létezik egymás nélkül. A mellkasomon pedig van egy egyenlőtlenség,
amit ha rendezünk, vagy egy lineáris koordináta-rendszerbe helyezünk, akkor a szeretetet adja ki.
– A zene mellett a televíziózás is egyre komolyabb szerepet játszik az életedben…
– Élvezem. Örülök, hogy 2018 óta A Dal férfi műsorvezetője lehetek. Ezt nagyon megszerettem, ugyanakkor mindig énekes és zenész maradok. Emellett pedig a Családbarát magazinban is láthatnak tavaly október óta. Boldog
vagyok, hogy „két pólusban” működhetek.
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