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Fontos az összefogás, ezért továbbra is várják az önkéntesek jelentkezését!

Segít az önkormányzat
– Az önkormányzat segítséget nyújt azoknak
a 70 évnél idősebb soproni polgároknak, akik
egészségük megóvása érdekében vállalják az
otthon tartózkodást – jelentette be dr. Farkas
Ciprián polgármester.
– A koronavírus-járvány idején
a megszokottnál is nagyobb jelentőséggel bír az idős szeretteinkről és polgártársainkról
való gondoskodás – mondotta a polgármester a múlt heti sajtótájékoztatóján. Ezért a
soproni önkormányzat elindította programját, amely azoknak a 70 évnél idősebb soproni
polgároknak nyújt segítséget,
akik egészségük megóvása érdekében vállalják az otthon

tartózkodást, de hozzátartozó hiányában nem tudnak a
saját ellátásukról gondoskodni. Amennyiben tehát vállalják, hogy nem mozdulnak ki a
lakásukból, az önkormányzat
segítséget nyújt a mindennapi életvitelhez szükséges élelmiszerek, higiéniai termékek
és gyógyszerek beszerzésében.
Ehhez az kell, hogy az érintettek 8 és 12 óra között jelentkezzenek a (99) 515–272-es vagy

a (99) 515–435-ös telefonszámon, illetve az idosellatas@
sopron-ph.hu e-mail-címen!
Dr. Farkas Ciprián kiemelte,
ezekben az időkben különösen fontos a nemzeti összefogás, és jó érzés, hogy Sopronban is így tesznek az emberek.
Azok, akik önkéntesként szeretnének részt venni a példaértékű összefogásban, a (99) 515–
210-es telefonszámon vagy az
onkentes@sopron-ph.hu
e-mail-címen jelentkezhetnek.

Bezárták a piacot
és a játszótereket
Az új koronavírus okozta légúti fertőzés megelőzése és terjedésének megakadályozása

érdekében Sopron önkormányzata március 20-tól lezárta a
település játszótereit – áll a
Sopron Holding Zrt. közleményében. A döntés visszavonásig érvényes, addig a játszóterek
nem látogathatók.
Felfüggesztették a piac működését is – ezt közösségi oldalán jelentette be dr. Farkas
Ciprián. A polgármester azt írta, hogy a városi piac a koronavírus-járvány ellenére egy
olyan közösségi hely maradt,
ahol tömegesen megfordultak az emberek az utóbbi napokban is. Emiatt döntöttek
úgy, hogy március 23-tól, határozatlan ideig, felfüggesztik a
látogatását.

Az önkormányzat segíti az időseket a koronavírusjárvány idején – hangsúlyozta dr. Farkas Ciprián
polgármester FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

A XIX. századi Sopron
Mindennapi
ivóvizünk
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Csak egy mozdulat, már folyik is a csapból. A
hidegből és a melegből egyaránt. De honnan is
érkezik a vezetékes víz a lakásokba? Ezúttal ennek jártunk utána.

Julius Thiering 1900 körüli felvételén
a Villa sor egy része látható

Tanítani
az interneten

Már akkor a videómegosztóra töltötte fel kisfilmjeit Hauch Tamás,
amikor még híre sem volt a koronavírus-járványnak. A megszerzett
tapasztalat most, az elrendelt távoktatás idején különösen jól jön
a Handler-iskola faipari szakos tanárának.
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Növény
ápolás
Ahhoz, hogy szobanövényeink szépek, egészségesek legyenek, nem
kell drága tápoldatokra
költeni a pénzünket: az
egyszerű praktikák sokat segíthetnek. A virágok éppen úgy porosodnak, mint a bútorok,
a fényes, tiszta levelek
titka az, hogy időnként
érdemes lezuhanyozni, vagy vizes szivac�csal áttörölgetni azokat, de a kávézacc is jó
barátunk lehet a
táplálásban.
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Hamupipőke
új köntösben
Továbbra is bombaformában Anne-Marie! A brit
popsztár nemrég egy igazi feel-good dallal jelentkezett, amihez egy Hamupipőke-sztoris videót
forgatott. A vadonatúj
felvételének fülbemászó
dallama és vokálja igazi csemege, míg lüktető hangszerelése azonnal táncra készteti a
hallgatókat.
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A polgárságnak köszönhetően már kétszáz éve is aktív volt az egyesületi élet

Fotókon a XIX. századi Sopron

Flandorffer Ignác

RÜL

FOTÓ: SOPRONI MÚ
ZEUM,
RUPPRECHT MIHÁLY,
1885 KÖRÜL

i tér

A mai Szécheny

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Mozgalmas időszak volt Sopron életében a
XIX. század. A polgárság öntudatra ébredésének köszönhetően számos egyesület alakult
meg ekkoriban.
Városunk legnagyobb múltú
egyesületei mind a XIX. század
közepén jöttek létre. A mai Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus
Zenekar jogelődjét, a Zeneegyesületet például 1829-ban hozták
létre. 1867-ben alakították meg
a Soproni Művészeti és Történészeti Egyletet, a mai Soproni Múzeum elődjét. A Soproni
Városszépítő Egyesületet pedig
1869-ben alapították.

– Az elérhető források szerint 1864-ben Sopronban már
működött egy Városszépítési
Bizottság – mondta lapunknak
Bolodár Zoltán, a Soproni Múzeum fotó–adattárosa. – Az elnök
feltételezhetően Braun Nándor
volt. A városszépítő egyesületet
első elnöke, Flandorffer Ignác a
mostani Ady Endre úttól indulva fasort alakíttatott ki, amely
egészen a Nándor-magaslatig

Sopron Megyei Jogú Város

TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram!
Örömmel értesítjük, hogy kérésüknek megfelelően támogató
javaslatunkkal 2020. március 23-án megkezdtük a

Virágvölgyi út
út- és közműfelújítását
a 84. sz. főút és a Hubertusz út között.
A költségvetési helyzetünk függvényében évről-évre szeretnénk tovább haladni a felújítással.
A jelenlegi munkálatok az ütemterv szerint várhatóan 2 hónapot vesznek igénybe.
A munkák során kérjük szíves türelmüket és együttműködésüket, figyeljék az aktuális forgalmi rendet, esetleg számoljanak
hosszabb menetidővel.
Probléma esetén kérdéseikkel az alábbi telefonszámokon fordulhatnak az illetékes szakemberekhez:

I MÚZEUM,
FOTÓ: SOPRON

NDOR, 1873 KÖ
TIEFBRUNNER SÁ

tartott. Itt állítottak 1878-ben
emlékművet Braun Nándornak.
Bolodár Zoltán kiemelte: a
XIX. században az öntudatára ébredő soproni polgárságnak köszönhetően felpezsdült
a közösségi élet, divatba jött a
turistáskodás, illetve rájöttek
arra, hogy milyen jótékony hatása van a tiszta levegőnek és a
klímaterápiának. Az emberek a
belvárosból a szabadba vágytak.
– A Deák tér ekkoriban a város szélét jelentette, a soproni

polgárok pedig – a városszépítő egyesület irányításával
– szépen, fokozatosan kialakították a parkot, elvégezték a fásítást – folytatta Bolodár Zoltán. – Nem véletlenül lett aztán
kedvelt sétahely a tér. Az emberek ettől kezdve a Széchenyi
tér (Promenád) helyett inkább
itt töltötték a szabadidejüket.
A módosabb polgárok itt építettek maguknak villát. Ennek
egyik szép emlékét, a Lenck-villát napjainkban újítják fel.

ELMARADT ELŐADÁS: A Soproni Városszépítő Egyesület elmúlt százötven évéről tartott volna mintegy kétszáz fotóból
álló ismertetést Bolodár Zoltán. A TIT szabadegyetemének
előadásait a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetre tekintettel átmenetileg felfüggesztették.

Az Előkapu környéke
FOTÓ: SOPRONI MÚZEUM, ISMERETLEN, 1880 KÖRÜL

A városszépítő egyesület a századfordulón, illetve az I. világháború alatt is aktív
volt. A Kossuth Lajos utcában 1915-ben
építették meg az utcai időjárásjelzőt.
Heimler Károly vezetésével a világégés
alatt vásárolták meg
Szilvásy Márton vadászlakját a Dudleszerdőben, amelyet
átalakítva kezdték
fejleszteni a Hubertus vadászlakot, a
későbbi kedvelt kirándulóhelyet. A bécsi-dombi néppark
kialakításának kezdete is erre az időszakra tehető.

A Mária-oszlop

FOTÓ: SOPRONI MÚ
ZEUM,
TIEFBRUNNER SÁNDO
R, 1865 KÖRÜL

Mozgalmas nyugdíjasévek
MADARÁSZ RÉKA

A Jereván-lakótelepen működő idősek klubját nem kevesebb, mint
42 éve alapították. A civil szervezet fő célja, hogy javítsa az idősebb korosztály tagjainak életkörülményeit, illetve bevonja őket
a társasági életbe.
Csaknem fél évszázados működése
alatt a Magyar Vöröskereszt Jereván
Területi Szervezete Idősek Klubja sokak számára tette lehetővé, hogy a közösség hasznos tagjainak érezhessék
magukat. A változatos programokat a
tagok korának, egészségi állapotának
megfelelően állítják össze.
– Keddenként találkozunk, beszélgetéssel, különböző témakörök előadásával telnek ezek az alkalmak – tudtuk meg Lipták Sándornétól, aki Joó
Béláné vezető mellett látja el a titkári

feladatokat. – Megünnepeljük a születés- és névnapokat, a jelentősebb ünnepeket. Farsang alkalmából házi sütésű fánk és a helyi termelők bora került
az asztalunkra. Idős korunkkal dacolva
jelmezt öltöttünk: egy Vöröskeresztaktivistának beöltözött társunk a mindenkit foglalkoztató koronavírus terjedésére és a vele szembeni védekezés
fontosságára hívta fel a figyelmet. A jelenlegi helyzetre való tekintettel ideiglenesen szüneteltetjük az összejöveteleinket.

Nőnapon a Lackner Kristóf Általános
Iskola tanulói adtak hangulatos műsort
az összeszokott társaságnak. A mintegy 30 főből álló klub tagjai évente 4–5
alkalommal előadást tartanak – többek között egészségnevelés, környezetvédelem, bűnmegelőzés, közlekedés témakörökben. Rendszeresen
vesznek részt kirándulásokon, szalonnasütésen, figyelemmel kísérik a város fejlődését.
– Tagságunk nagy része átvészelte a
háború viszontagságait, felépítettek
egy romokban heverő országot – tette
hozzá Lipták Sándorné. – Felneveltek
egy korosztályt, amely az ő tudásukat,
tapasztalatukat viszi tovább. Szeretnénk elérni, hogy az időskorúak gondtalanul, megbecsülésben és szeretetben élhessék az életüket.

– STRABAG Általános Építő Kft.: 99/261–026
– Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály:
99/515–413
Tisztelettel:

Dr. Farkas Ciprián
polgármester

Dr. Simon István
a környék önkormányzati
képviselője

licittárgyaláS ViSSzaVonáSa
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
a Sopron, Lackner Kristóf utca 48. fszt. 6. sz. alatti

üzlethelyiSég

bérbeadás útján történő hasznosítására
– a 2020. április 8. napjára –

kiírt licittárgyalást ezúton visszavonja.

RENDŐRSÉGI SOROZAT

Bicikliről loptak
CZIRÁKI VIKTÓRIA

Különös módját választotta a
lopásnak egy ismeretlen: a közúton közlekedő biciklis kosarából tépte ki a sértett értékeit.
Az egyik Sopron környéki településen kerékpározott egy nő
az összes holmijával a bicikli hátuljára erősített kosárban, amikor egy mellé érkező autóból
kihajolt valaki és kikapta a kézitáskáját, benne pénzzel és az
irataival. A rendőrség felhívja
a figyelmet, hogy kellő elővigyázatossággal megelőzhetők
az ilyen esetek. – Nem érdemes

nyitott kosárban tárolni az értékeinket, vagy ha muszáj, legalább tegyük előre a kosarat a
biciklin, hogy szemmel tudjuk tartani! – mondta a Soproni Témának Babelláné Lukács
Katalin, a Soproni Rendőrkapitányság őrnagya, kiemelt bűnmegelőzési főelőadó.
– Kerékpárral való közlekedés
során a legcélszerűbb, ha a kormányra szerelhető, zárható táskába tesszük a pénzünket, iratainkat és a mobiltelefont. Ha
nincs ilyenünk, vihetünk hátizsákot is, a lényeg, hogy le tudjuk zárni – tette hozzá az őrnagy.

„Unokázós”
csalókat fogtak
A Soproni Járási Ügyészség letartóztatását indítványozta annak a két férfinak, aki március 10-én közel 4 millió
forintot csalt ki egy 76 éves asszonytól.
A megalapozott gyanú szerint az egyik férfi – a fiaként
bemutatkozva – azzal hívta fel az idős sértettet, hogy
autóbalesetet szenvedett, ezért a néni vegye magához
az otthon tartott pénzt, és azt adja át a telefonáló által
az otthonához küldött személynek.
A megbeszélt helyen mindkét férfi megjelent, az egyik
figyelt, a másik átvette a pénzt az idős hölgytől.
A többszörösen büntetett előéletű gyanúsítottak letartóztatását az ügyészség álláspontja szerint a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye indokolta. A csalásért
az érvényes jogszabályok szerint egytől öt évig terjedő
szabadságvesztést is kaphatnak.

2020. március 25.

Városi hírek

www.sopronitema.hu

Kutyasétáltatók
figyelmébe!
Az elmúlt időszakban több jelzés is érkezett a polgármesteri hivatalba, hogy a Soproni Parkerdőben több tulajdonos is póráz nélkül sétáltatja kutyáját, riadalmat keltve
az emberekben. Sopron város jegyzőjeként – hatás- és
jogkörömben eljárva – felhívom a kutyatulajdonosok figyelmét, hogy a parkerdő is közterület, ezért a kutyasétáltatás szabályai is ugyanazok, mint más közterületen,
vagyis a póráz használata kötelező.
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Kevesebb hó és eső esett az elmúlt hónapokban

Rekordmeleg tél

Dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Megújul az egykori
fürdőházi csárda
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A tervek szerint őrszolgálati központot alakít
ki a Fertő–Hanság Nemzeti Park a Fertőrákos
és Balf között lévő, egykori fertői halászcsárda
vagy más néven fürdőházi csárda épületéből.
Egy csónakkikötőt is létrehoznak, ahonnan kenutúrák indulhatnak majd.
Mint arról lapunkban beszámoltunk (Soproni Téma, 2020.
március 11., Legendás fürdők),
az 1880-as években Balf és Fertőrákos között, az úgynevezett
fürdőházi tavak mellett, a parton létesült egy csárda. A vis�szahúzódó víz miatt azonban a
nyílt vizes területek megszűntek, egyre nagyobb részt foglalt
el a nádas, így a csárda is bezárt.
A Fényes Pincészettel szemben
lévő romos épület maradványai
viszont ma is láthatóak.
A tervek szerint az utókor
számára megmentik a patinás
épületet: egy határon átnyúló, közös nemzeti parki, természetvédelmi beruházás keretében itt egy természetvédelmi
őrszolgálati központot alakítanak ki. Az épület felújítását

régóta tervezte a nemzeti park,
ezt most egy határon átnyúló,
az ausztriai nemzeti parkkal közös pályázatnak köszönhetően
meg is tehetik. Törekszenek arra, hogy a csárdát az eredeti kinézete szerint, a világörökséghez méltóan állítsák helyre.
A munkálatok már elkezdődtek
és várhatóan jövő év nyarán fejeződhetnek be. A teljesen felújított épület ad majd helyet a
természetvédelmi őrszolgálat új
bázisának. Ezzel párhuzamosan
különféle nevelési programokat
is tartanak itt.
Megtudtuk, a beruházás során az épület mellett egy csónakkikötőt is kialakítanak.
A nemzeti park által szervezett
kenutúrák a jövőben innen indulhatnak majd.

LÁTVÁNYTERV

›

Az előrejelzések szerint a hét közepén a hajnali órákban akár -5 fokot is mérhetünk FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Ez a február volt Sopronban az 1856 óta tartó
mérések történetében a legmelegebb. A havi
középhőmérséklet meghaladta a 7 fokot, ami
5 fokkal magasabb a sokéves átlagánál.
– Az átlagosnál jóval enyhébb
volt a tél, mindössze egy napon, december 13-án volt egybefüggő hótakaró Sopronban.
Ezt egyedül az 1989/90-es tél
múlta felül, amikor egyetlen napon sem alakult ki egybefüggő
hóréteg – mondta lapunknak
Kiss Márton, az Országos Meteorológiai Szolgálat észlelőhálózati koordinátora. – Ez a február
volt Sopronban az 1856 óta tartó mérések történetében a legmelegebb. A havi középhőmérséklet 7,1 fok volt, ami 5,6 fokkal
magasabb az 1981–2010 közötti évek átlagánál. A napfénytartam 134,8 óra volt, ez 29,7 órával
több, mint amit megszoktunk.
A januári ködös idővel ellentétben februárban egyetlen napon

sem volt köd, köszönhetően a
gyakori viharos szeleknek és a
száraz levegőnek. Hótakaró a
hónap során síkvidéken nem
alakult ki, a hegyvidéken is csupán 1–2 ilyen napot regisztráltunk, jellemzően pár centiméteres hóréteggel.
Kiss Márton kiemelte: a korai tavaszt ezen a héten télies
idő váltja fel. Észak–északkelet
felől igen hideg levegő érkezett
hazánk fölé. A hajnali órákban a
hét közepén -3, -5 fokos fagyokat
mérhetünk. Ezek a már virágzó fáknál komoly problémákat
okozhatnak, ugyanis a fejlődési
fázisaik a megszokottnál másfél hónappal előbbre tartanak.
A hónap utolsó hetében tehát
inkább hasonlít majd késő télre

Sok fa már március közepén virágzott – ezekben
komoly károkat okozhat napjaink fagyos időjárása
az időjárásunk. A lassú melegedés majd március végén kezdődik, a sokévi átlagot csak április
5. körül érjük el.
– A februárban lehullott csapadék mennyisége mindössze
10,4 milliméter volt, ez a sokévi átlag mindössze 41 százaléka – tette hozzá. – Előtte
januárban is csupán 8,8 millimétert mértünk, így az elmúlt

két hónap csapadékmérlege
19,2 milliméter, ami a sokévi
átlag alig 36 százalékát adja.
A tél így nem töltötte fel a talaj nedvességkészleteit, gyakorlatilag aszállyal indulunk neki
a tavasznak. Most a szokottnál
is nagyobb szükség lenne a tavaszi esőkre, ezek ugyanis még
feltölthetnék a talaj mélyebb
rétegeit is.

RÖVIDEN

Mű gólyafészek a Soproni
Rendőrkapitányság kéményén
Új gólyafészektartó állványt és műfészket építettek a Soproni Rendőrkapitányság kazánkéményére a Fertő–Hanság
Nemzeti Park természetvédelmi őrszolgálata közreműködésével. A szakemberek bíznak abban, hogy a gólyák
is elfogadják az új szerkezetet, ugyanis évtizedek óta nem
volt sikeres fehérgólya-költés Sopronban.
Igaz, tavaly egy fiatal gólyapár költésbe kezdett ugyanezen a kazánkéményen, de a hevenyészett fészekből a
lerakott tojások kiestek.

Tilos az egyéni gyűjtés
Nem fogadnak egyéni tárgyadományokat a karitatív szervezetek, és tilos az egyéni gyűjtés is – közölte Soltész
Miklós. A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára felhívta a figyelmet, hogy
aki segíteni szeretne, az a nemzeti összefogás vonalán,
a 1357-es telefonszámon hívásonként, vagy sms-enként
500 forinttal, valamint a www.segitunkegymasnak.hu
honlapon teheti meg.

Útfelújítás Sopron és Harka között
Elkezdődött a 8645. számú, Sopron és Harka közötti út felújítása. A soproni Kőszegi út – Harkai út
kereszteződéstől a harkai Soproni utca – Nyéki utca kereszteződéséig mintegy 4,5 kilométer hosszan
felújítják az aszfaltot, illetve kitisztítják az út melletti árkokat is.
A kivitelezés várhatóan idén június végéig tart. A beruházó felhívja a gépjárművezetők figyelmét, hogy
a munkavégzés ideje alatt fokozott figyelemmel közlekedjenek, valamint az esetleges torlódások,
várakozások miatt megértésüket és türelmüket kérik. FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS
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Barcza Attila: Tartsuk be a koronavírus elleni védekezés szigorú szabályait!

Azonnali gazdasági intézkedések
MUNKATÁRSUNKTÓL

Első lépésként öt konkrét gazdaságvédelmi intézkedést jelentett be
múlt szerdán Orbán Viktor miniszterelnök, amelyek a koronavírus
okozta gazdasági problémákra reagálnak. A részletekről Barcza Attilát,
Sopron és térsége országgyűlési képviselőjét kérdezte a Soproni Téma.
– Fontos kiemelni, hogy a gazdaságvédelmi intézkedések, illetve
a 2020-as költségvetés módosítása, valamint a következő évi
előkészítése azt a célt szolgálja, hogy segítse a munkahelyek
megőrzését és az esetleg bajba
jutott emberek segítését – mondotta a képviselő, aki a parlament gazdasági bizottságának is
tagja. – A jelenleg leginkább sújtott ágazatok Sopronban és térségében is fontos szerepet játszanak, ezért a jelentős gondok
mellett jó hír az érintetteknek,

hogy a kormány a segítségükre sietett.
A legfontosabb intézkedések
a következők:
– A magánszemélyek és a vállalkozások március 18-ig megkötött hiteleinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségét az év
végéig felfüggesztjük.
– A rövid lejáratú vállalkozási hitelek június 30-ig meghos�szabbításra kerülnek.
– A március 19-től felvett fogyasztási hitelek teljes hiteldíj
mutatóját, a THM-et a jegybanki

ORBÁN VIKTOR HÉTFŐN ÚJABB
FONTOS BEJELENTÉSEKET TETT
Orbán Viktor miniszterelnök március 23-án jelentette be, hogy június 30-ig kapnak adómentességet a kkv-k a kata fizetése alól, ez több mint
81 ezer vállalkozást érint. A március 1-je előtti kata
hátralékát felfüggesztik. Mentességet kapnak a
hazai médiaszolgáltatók is a közterhek fizetése
alól. A kilakoltatásokat és az adóvégrehajtásokat is felfüggesztik, illetve a gyes- és gyed-jogosultságokat meghosszabbítják. – A legfontosabb,
hogy a magyar emberek munkahelyét megvédjük – hangsúlyozta Orbán Viktor.

alapkamat +5 százalékában
maximalizáltuk.
– Gazdaságunk néhány szektora már most súlyos gondokkal
küzd, ilyen terület a turizmus,
a vendéglátás, szórakoztatóipar, a sport, a kulturális szolgáltatások és a személyszállítás, vagyis a taxisok is. Ezekben
a szektorokban a munkáltatói
járulékfizetési kötelezettséget
teljes egészében elengedjük.
A munkavállalók járulékát jelentősen csökkentjük, nyugdíjjárulékot nem kell fizetni. Az

egészségbiztosítás díja a törvényi minimumra csökken. Mindez egyelőre június 30-ig. A kata
szerint adózó taxisok általányadó-fizetési kötelezettségét elengedjük június 30-ig. Ezekben
a szektorokban a helyiségbérleti szerződéseket nem lehet felmondani, és a bérleti díjakat
nem lehet megemelni. A turizmusfejlesztési hozzájárulást is
elengedjük június 30-ig.
– Döntéseket hoztunk a munkavállalási szabályok rugalmasabbá tételéről. A cél az, hogy
a munkaadók és munkavállalók könnyebben meg tudjanak
egyezni egymással.
Barcza Attila kiemelte, a fentiek csak az első lépések, a kormány a helyzetnek megfelelően hozhat újabb és újabb
intézkedéseket.

Az országgyűlési képviselő azzal
zárta mondanivalóját, hogy mindenki – saját maga
és embertársai

érdekében – tartsa be
az operatív törzs által meghozott intézkedéseket és a higiénés szabályokat!

Barcza Attila országgyűlési képviselő: a kormány
a helyzetnek megfelelően hozhat újabb
intézkedéseket FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

Kiemelt feladat a munkaerő megtartása
A március 10-i kamarai gazdasági évnyitón
Orbán Viktor miniszterelnök a kamarát jelölte ki az új típusú koronavírus által okozott károk felmérésére és olyan javaslatok
kidolgozására, amelyek enyhíthetik az elkerülhetetlen negatív gazdasági hatásokat. Az
elmúlt napokban összegyűjtött több ezer
vállalkozói jelzés elemzése és a területi kamaráktól beérkezett javaslatok súlyozása
után a kamara letette a kormány asztalára

javaslatcsomagját, amiből a legtöbb meg is
jelent a március 18-i gazdaságvédelmi akciópontok között.
A kamara 6 munkabizottságot hozott létre, Horváth Vilmos, a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Turizmusért Felelős
Alelnöke vezeti a turisztikai munkabizottságot. Elmondása szerint a turizmus az ágazati sajátosságai miatt az egyik legsérüléke-

nyebb, így a vírus okozta problémák ebben
az iparágban jelentkeztek elsőként. A negatív hullám négyszázezer munkavállalót
érintett szinte azonnal. Sopronban éttermek, szállodák és a turizmushoz szorosan
kapcsolódó szolgáltatók zártak be.

További információk
www.sopronitema.hu

Elmaradó szentmisék – temetések családi körben
A soproni katolikus híveknek a soproni katolikus plébániák papjai közleményt adtak ki.
„Az elmúlt héten szerda reggel 9 órakor mi,
a város katolikus papjai a szokásos havi találkozásunkat közös zsolozsmaimával kezdtük
a Szent Margit-templomban. Az ezen a találkozón történt megbeszélésünk alapján eb-

ben a járványveszélyben különösen is a féltő
szeretet, a ránk bízott hívekért érzett felelősség indít mindnyájunkat arra, hogy csillapítsuk a fertőzés terjedését, és mozdítsuk elő
a gyógyulás lassú folyamatát” – olvasható a
szerkesztőségünknek eljuttatott levélben.
Figyelemmel a járványügyi ajánlásokra, a
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezése alapján március 22., vasárnaptól

határozatlan ideig a nyilvános liturgia a templomokban szünetel, azonban a templomok
nyitva lesznek. A város katolikus plébániáin
az irodaszolgálat határozatlan ideig szünetel. Ez alól kivétel a temetés bejelentése telefonon és a temetés ügyintézése az irodán a
megbeszélt időben. A konventiroda 8–12 óráig tart nyitva, de csak temetési ügyben, előzetes telefonos bejelentkezés alapján.

Változik a színházi évad

RÖVIDEN

Virtuális kastélytúrák, tárlatvezetés
Éljék át a csodát, amit a barokk–rokokó kastélyegyüttes kínál, nézzenek be mindennap virtuálisan az Esterházy-kastélyba és a nagycenki Széchényi-örökség helyszíneire! – javasolják a programok szervezői. Egresitsné
Firtl Katalin, az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője kiemelte:
facebook oldalukon és honlapjukon kínálnak kastélykoncerteket, virtuális sétát, kiállítási élményt, parktúrát, történelmi értékeket, múzeumpedagógiai foglalkozásokat
és tanóra-kiegészítésre alkalmas anyagokat.

PLUZSIK TAMÁS

– A közművelődési és művészeti intézmények március 17től kezdődően az egész országban bezártak. Így tettünk mi is,
ezért a színházi évad hátralévő
előadásait sem tudjuk megtartani, május 17-ig minden rendezvényünket, programunkat
lemondtunk, illetve elhalasztunk – mondta Pataki András,
a Pro Kultúra Sopron igazgatója.
Két bemutatója lett volna
még ebben az évadban a színháznak, a Sopron Balett és a
St. Pölten-i Europaballett koprodukciójában a Stabat Mater
című táncmű, valamint A padlás című musical, melynek már
javában tartottak a próbái.
– Megváltoztatva a repertoárt
ezt a két az előadást áttettük a
következő évadra, így reményeink szerint ősszel A padlással fogunk kezdeni, melyet majd
a Stabat Mater bemutatója követ. Összesen tizenhat premierre készülünk a 2020–2021-es
évadunkban – tette hozzá Pataki András. Az igazgató hangsúlyozta: a felnőtt bérleteseket
a két elmaradt tavaszi előadás

›

A Szent Mihály-temető 8–15 óra között, a
Szent György-templom altemploma ugyancsak 8–15 óra között tart nyitva.
A járási tiszti főorvos és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ajánlására a temetések nem a Szent Mihály-temető ravatalozójában, hanem a sírnál, a szabadban,
egyszerű formában és minden esetben szűk
családi körben történnek.

Ügyfélfogadás az önkormányzatnál

– Május 17-ig minden rendezvényt, programot lemondtunk, illetve
elhalasztunk – mondta Pataki András, a Pro Kultúra igazgatója (b3)
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

miatt azzal kárpótolják, hogy
a fertőrákosi barlangszínházban a tervek szerint augusztus
7-én, 8-án, 14-én vagy 15-én egy
regisztrációt követően, díjmentesen megtekinthetik a soproni
társulat Mesés musicalek című
előadását. A barlangszínház a jelenlegi állás szerint május végéig zárva lesz.

Kóczán Péter, a Pro Kultúra
Sopron kulturális igazgatója arról szólt, hogy a Soproni Liszt
Ferenc Szimfonikus Zenekar
készül a Beethoven-évfordulóval kapcsolatos hangversenyekre, de értelemszerűen ebben az
időszakban nincsenek zenekari próbák, a tagok egyénileg
gyakorolnak.

– Alkalmazkodunk a kialakult
helyzethez, és hasonlóan más
intézményekhez, zenekarokhoz,
illetve a soproni színház társulatához, mi is új ablakokat szeretnénk nyitni a közönségünkhöz, így felvett koncertjeinkből,
archív anyagainkból is töltünk
fel összeállításokat az online térbe – hangsúlyozta Kóczán Péter.

Sopron önkormányzata egyes munkakörökben távmunka bevezetéséről gondoskodott a hivatalban. Az ügyfélfogadást a járványra való tekintettel megváltoztatták. Az
ügyfélfogadás általános rendje eszerint hétfő 13 órától 17
óráig tart a polgármesteri hivatalban. Arra kérnek mindenkit, hogy az ügyintézés elsődlegesen telefonon és elektronikus módon történjen.

Új menetrend a buszokon
Március 23-ától rendkívüli menetrend lépett életbe a soproni helyi autóbusz-közlekedésben – tájékoztatta utasait
a Volánbusz Zrt. Hétfőtől a helyi buszok a tanítási szünetben érvényes menetrend szerint közlekednek. A részletes menetrendek elérhetők a társaság hivatalos weboldalán (www.volanbusz.hu).

MÉDIAPARTNEREINK:
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Dr. Visi Noémi: Fontos a higiénés szabályok betartása

Maradjunk otthon!
HUSZÁR JUDIT

Koronavírus – ős�szel még
sokan
nem is tudtak a létezéséről, most pedig
állandó beszédtémát
ad idősnek, fiatalnak,
alapjaiban változtatta meg az életünket.
De mit tehetünk a fertőzés terjedésének
lassításáért? Összegyűjtöttük a hasznos
tanácsokat.
A koronavírusok alapvetően
állatok körében fordulnak elő,
ugyanakkor egyes törzsek képesek az emberben is fertőzést
okozni. Mind állatról emberre,
mind emberről emberre terjedhetnek. A mostani járványt
okozó új koronavírust 2019 végén azonosították Kínában, ez a
törzs a Vuhanban 2019 decemberében kitört járvány előtt ismeretlen volt.
A koronavírus ugyanúgy terjed, mint az influenza, cseppfertőzéssel, vagyis az orrból vagy
szájból származó apró cseppeken keresztül jut emberről emberre. Ezért is ajánlott, hogy
legalább 2 méter távolságot tartsunk embertársainktól.
– A normál emberi higiénés
szabályok betartása a legfontosabb – mondta lapunknak
dr. Visi Noémi háziorvos, infektológus. – Tehát nem az alkoholos kézfertőtlenítő a leglényegesebb, hanem az, hogy
hazaérkezés, mosdóhasználat

A legfontosabb szabály: alaposan és gyakran mosson kezet szappanos vízzel!
FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

után mindig mossunk szappannal kezet. A lehető legkevesebb
tárgyhoz érjünk hozzá nyilvános helyen. Tüsszentésnél is
használjunk papír zsebkendőt,
amit a kukába dobjunk! Ezeket a
szabályokat nemcsak most, hanem általában a hétköznapjainkban is be kellene tartani.
A háziorvos tapasztalatai pozitívak: kevesebb beteg kereste

fel az utóbbi napokban személyesen a rendelőjét, sokan telefonálnak, így oldják meg például
a receptfelírást is.
– Továbbra is arra biztatok
mindenkit – elsősorban az időseket – hogy telefonáljanak!
– tette hozzá dr. Visi Noémi.
A magyar kormány operatív törzset hozott létre az új
koronavírus (COVID-19) elleni

A LEGFONTOSABB ÓVINTÉZKEDÉSEK:
– Kerülje a szoros kapcsolatot minden olyan
emberrel, aki vírushordozó lehet, mert például a közelmúltban valamely külföldi, fertőzött területen járt!
– Alaposan és gyakran mosson kezet! Lehetőleg szappanos vízzel vagy legalább 60
százalék alkoholtartalmú kézfertőtlenítővel tisztítsa meg a kezét! Ügyeljen a körmei alatti és az ujjai közötti területekre is!
– Szellőztessen gyakran! Ez vonatkozik az
otthonára, az irodára, minden zárt térre.

hatékony küzdelem érdekében. A koronavirus.gov.hu
honlapon hiteles és naprakész
információkat talál mindenki
a hatósági intézkedésekről, a
megelőzéshez szükséges lépésekről és teendőkről a panaszok
esetén. Keretes írásunkban mi is
pontokba gyűjtöttük a megelőzéshez szükséges legfontosabb
óvintézkedéseket.

– Köhögéskor és tüsszentéskor takarja el az
orrát és száját zsebkendővel, utána dobja
ki a zsebkendőt és mosson kezet!
– Kerülje el a köhögő, tüsszögő embereket,
a nagy tömeget!
– Lázas beteggel lehetőség szerint ne
érintkezzen!
– Kerülje a megszokott üdvözlési formákat, például a kézfogást, a puszit, a baráti ölelést!
– Erősítse immunrendszerét, például fogyasszon elegendő vitamint!

Egészségügy: érkeznek az adományok
A Soproni Gyógyközpont köszönettel tartozik mindazoknak, akik a koronavírus-járvány megfékezésével kapcsolatban társadalmi összefogásról tesznek tanúbizonyságot. Információnk szerint már száztizenegy adományozó anyagi
felajánlása érkezett a Soproni Erzsébet Oktató Kórház Alapítványának számlájára. Magánszemélyek, vállalkozások,

sportolók, határon túli soproniak adományai jutnak el az
alapítványhoz, szinte folyamatosan. Az intézmény a szükséges eszközökkel felkészült a betegellátásra, de tömeges
megbetegedés esetén minden támogatás segítséget jelent.
A soproni mentők is rengeteg felajánlást kaptak a napokban, ezt hivatalos facebook oldalukon köszönték meg.
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Koronavírus:
türelem, kitartás
Horváth Ferenc jegyzete
Tudtuk, hiába a nemzetközi összefogás, nem lehet megállítani, csupán
lassítani lehet a koronavírus terjedését a különböző,
a mindennapjainkat érintő drasztikus, de mindannyiunkat védő intézkedésekkel. A szakemberek elhúzódó járványra számítanak, de persze biztosat ma még
senki sem mondhat, ugyanis Magyarországon még
felfutóban van a járvány. Egyszer azonban véget ér,
s már most fel kell készülni a gazdaság újraindítására, mert sajnos egyértelmű, hogy felbecsülhetetlen
károk lesznek a külön„A szakemberek elhúböző jövedelemtermezódó járványra szálő ágazatokban. Ezért
mítanak, de persze
nem lehet korán felbiztosat ma még senki készülni a járvány utáni
sem mondhat, ugyan- helyzetre. Ami ma már
biztosan látható: a tuis Magyarországon
risztikai ágazat lesz az
még felfutóban van
egyik nagy vesztes. Isa járvány. ”
mert, a turizmus hozzájárulása a nemzeti össztermékhez (GDP) az elmúlt
években 10–12 százalék volt, s a szakértők 2030-ra
16 százalékot prognosztizáltak. A lendület ebben az
évben azonban megtörik, sőt nagy visszaesés lesz,
éppúgy, mint a vendéglátásban, a kulturális életben
és a sportban is. A nagy kérdés, hogy a gazdaság
több ágazata mennyire esik vissza. Azt tudjuk, hogy
az első nagy törés a légi közlekedés volt, de a többi
iparágban is nagy gondok várhatók, az építőipartól
a gépkocsigyártáson át a legmodernebb technológiák fejlesztéséig. Nem véletlen, hogy a miniszterelnök arra kérte a gazdaság szereplőit, hogy jelezzék,
hol és hogyan segíthet a kormány. A cél nyilvánvalóan a veszteségek minimalizálása. Ennek érdekében
– az információk birtokában – új gazdaságvédelmi
terv készülhet, és átírják az idei és a jövő évi költségvetést is. A gazdaságvédelmi terv első lépcsőfokait már bejelentette a miniszterelnök (lásd írásainkat
a 4. oldalon.). Ezek célja, hogy megvédjék a munkahelyeket, a vállalkozásokat, és segítsenek az esetleg bajba jutó embereknek. Nem mindegy ugyanis,
hogy miképp alakul az idei GDP, és hogy sikerül-e
fenntartani a növekedést – ha egyáltalán lesz növekedés –, úgy, hogy legalább két százalékkal nagyobb
legyen az uniós átlagnál.
A járvány következményei nem csupán nemzetgazdasági szinten éreztetik majd hatásukat. A magánembereket is érintik, mert például számítani lehet
munkahelyek bezárására, jövedelmek kimaradására, esetleg csökkenésére. Ez pedig kihat majd a kiskereskedelmi forgalomra, esetleg a hitelek törlesztésére, a megtakarításokra is, végső soron pedig a
nemzeti összjövedelemre. Hogy talán túl borús képet festettem? Lehet, mert én magam is azt remélem,
hogy nálunk nem lesz szükség a jelenleg érvényben
lévő intézkedések szigorítására, újabbak bevezetésére, s hogy a lehető legkisebb kár ér bennünket. De
ehhez az (is) szükséges, hogy betartsuk az óvintézkedéseket, legyen türelmünk és kitartásunk, hiszen
ilyen helyzetben még nem voltunk. Személy szerint
én abban is bízom, hogy a mindenben rosszat keresők, a gyalázatos politikai haszonlesők, az ellentéteket szítók elhalkulnak. Nem tudom, hogy így lesz-e,
de szeretném, mert ez (lenne) mindannyiunk érdeke.

Bezárt zöldudvarok

Korlátozások a kórházban
A tervezett egészségügyi ellátásokat elhalasztják a koronavírus következtében kialakult
veszélyhelyzet miatt a Soproni
Gyógyközpontban.
– A fekvőbeteg-osztályokon csak az akut beavatkozások végezhetők el – áll a kórház lapunkban eljuttatott
tájékoztatójában.
A közleményben kiemelik: a
járóbeteg-ellátáson is kizárólag a sürgős, tartós egészségkárosodással vagy életveszél�lyel fenyegető eseteket látják el.

A folyamatban lévő, akut betegségben szenvedő járó betegeket is ellátják, elvégzik például
a varratszedést, gipszlevételt,
kötéscserét, valamint az elkészült vizsgálatok összegzését
is. Amennyiben a beteg állapota és az elkészült leletek megnyugtató eredménye lehetővé
teszi, akkor telefonos konzultáció keretében, a beteg személyes
megjelenése nélkül történik a
kontroll. A tervezhető, nem sürgős ellátásokat (mint például az
időszakos kontrollvizsgálatok,

a gyógyszerjavaslat-hos�szabbítások) átmeneti ideig
szüneteltetik.
Az intézmény valamennyi
osztályán 2020. március 8. napjától teljes körű látogatási tilalmat vezettek be, ez visszavonásig érvényes.
A hatályos kormányrendelet
szerint a veszélyhelyzet időtartama alatt a szervezett, célzott
népegészségügyi szűrővizsgálatokat felfüggesztik. A tüdőszűrés keretében az azonnali beavatkozást igénylő esetek

mellett kizárólag olyan munkavállalóknál végzik el a szűrést,
akiknek foglalkozás-egészségügyi szakorvosa beutalón igazolja, hogy a vizsgálat elengedhetetlen a munkavégzéshez
vagy a munkába álláshoz.
– A vírus terjedése ellen mi
magunk tehetünk a legtöbbet.
Mindenkit arra kérünk, hogy
csak indokolt esetben vegye
igénybe az egészségügyi ellátást, segítsék kórházunkat a koronavírus-fertőzés megelőzésében! – zárul a közlemény.

Átcsoportosította erőforrásait a Sopron és Térsége
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit (STKH) Kft.: március 18-tól a cég által üzemeltetett
zöldudvarok átmenetileg zárva tartanak. A kialakult
egészségügyi helyzet miatt, az alapvető hulladékszállítási kötelezettségeinek ellátása érdekében volt szükség a változtatásokra. Így biztosítják azt, hogy minden
körülmények között elvigyék a kommunális hulladékot.
Az ügyfélszolgálati irodák szintén nem nyitnak ki. A bejelentéseket e-mailben, postai úton és telefonon is fogadják. További információk: www.stkh.hu, ugyfelszolgalat@stkh.hu, 99/505–380, amely hétfőn, kedden, szerdán
8–14 óra, csütörtök 7–19 óra között hívható.

A LEGFRISSEBB HÍREK
A KORONAVÍRUSRÓL:

www.sopronitema.hu
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A város napi átlagos vízfogyasztása mintegy 12 ezer köbméter

Mindennapi ivóvizünk

› MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT
Iszik csapvizet?
HIRSCH VIKTÓRIA:
Bár ellene vagyok a műanyag palackoknak, de a
jelenlegi helyzetben ásványvizet iszunk odahaza.
Ez pedig azzal a plusz tevékenységgel is jár, hogy
rendszeresen be kell vásárolnunk belőle a boltban.

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Csak egy mozdulat,
már folyik is a csapból. A hidegből és a
melegből egyaránt.
De honnan is érkezik
a vezetékes víz a lakásokba? Ezúttal ennek
jártunk utána.
Sopron városa 1889-ben írt ki
versenytárgyalást a vízmű építésére. A gépházban három kazánt és két gőzgépet is elhelyeztek. Ezek nyomták fel a vizet a
Bécsi-dombon megépített kettő darab 600 köbméteres tárolómedencébe. A rendszert 1892.
szeptember elsején adták át. Érdekesség, hogy a kazánház gépei ma már nincsenek meg, de
a főbb elemek még most is működnek, és a város vízellátásának szolgálatában állnak.
– A gerinchálózat hossza jelenleg meghaladja a háromszázötven kilométert – mondta lapunknak Kárász Tibor, a Soproni
Vízmű Zrt. vízellátási üzemmérnökségének vezetője. – A város
napi átlagfogyasztása mintegy
12 ezer köbméter. A téli hónapokban csökken, míg nyáron nő
az igény. A csúcspont egyébként
a múlt század nyolcvanas éveiben volt, akkor 33 ezer köbméter
víz is elfogyott huszonnégy óra

2020. március 25.

SZENTPÁLI ÁGNES:
Amikor Erdélyből Sopronba kerültem, akkor furcsának találtam az itteni csapvíz ízét, kellett fél év, mire
megszoktam és megszerettem. Most viszont már, amikor csak tehetem, csapvizet iszom.

CSAPÓ BOTOND:
Mivel a szüleim nem nagyon vásárolnak ásványvizet, így odahaza én is a
csapból folyót iszom, legtöbbször szörp vagy ízesítés nélkül. Azt vettem észre, hogy a soproni víz íze
némileg más, mint például a győrié.

Idén a víz világnapi programok a veszélyhelyzet miatt elmaradtak,
korábban a Soproni Vízmű rendszeresen tartott rendezényeket a fiatalok
szemléletformálásáért FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
alatt. Amikor megszűnt a víz állami támogatása, és felemelték
a vízdíjat, továbbá a városi ipar
szerkezete átalakult, a fogyasztás visszaesett. Emiatt 1994-ben
leállították a hegykői vízművet,
amely rásegített a Sopront ellátó kutakra.
Megtudtuk, a kutakból kitermelt víz tisztítás nélkül, azonnal fogyasztható. Bizonyos esetekben van csak szükség arra,

hogy beindítsák az UV fertőtlenítő berendezést. Víznyerőhelyek a térségünkben Fertőrákoson, Sopronkőhidán, a tómalmi
Csalán-kertben és a Somfalvigalériában találhatók. A Bécsidombon, a Lövérekben és az
ellátási terület további részein pedig tárolómedencék és átemelőtelepek segítik a vízellátást. A legmélyebben fekvő kút
Fertőrákoson, a legmagasabb

szolgáltatási pont pedig Hermesen van, köztük közel négyszáz méter a szintkülönbség.
Azért, hogy a fogyasztókhoz a
megfelelő nyomáson jusson el
a víz, 17 úgynevezett nyomásövezetet alakítottak ki.
S végezetül álljon itt egy sokat mondó adat: a kiváló minőségű víz szennyvízelvezetéssel
együtt literenként mintegy 0,62
forintba kerül.

BABOS VIKTÓRIA:
Azt hallottam, hogy a soproni kutakból nyert csapíz
minősége jócskán eléri a
boltokban kapható ásványvizekét. Így én is inkább az
előbbit fogyasztom, ezt
használom a főzéshez is.

Házi növényápolás
KÖVES ANDREA

Ahhoz, hogy szobanövényeink szépek, egészségesek legyenek, nem kell drága tápoldatokra
költeni a pénzünket: az egyszerű praktikák sokat segíthetnek.
– A szobanövények éppen úgy
porosodnak, mint a bútorok, a
fényes, tiszta levelek titka az,
hogy időnként érdemes lezuhanyozni, vagy vizes szivac�csal áttörölgetni növényeinket
– mondta Hegedüs Katalin, az
egyik soproni virágbolt tulajdonosa, aki számos egyéb praktikát is bevet saját otthonában is.
Így amikor tojást főz, akkor a főzővizet a növények földjére önti,
hiszen a tojáshéjból kioldódott
ásványi sók nagyon hasznosak
a virágok számára.
Sokan nem is gondolnák, de
ha állott sörrel kenjük be a leveleket, akkor nagyon értékes

tápanyagokhoz juttatjuk a növényeket. A kávézacc is jó barátunk lehet a táplálásban, hiszen
a feleslegesnek tűnő kávémaradvány tele van olyan tápanyagokkal, melyeket a savkedvelő
növények boldogan felszívnak
– az azáleák és a rododendronok például kifejezetten kedvelik. Csapvíz helyett érdemes
felforralt, majd kihűtött vízzel
locsolni virágainkat.
A növények legnagyobb ellenségei az alattomos kártevők,
melyekkel szemben azonban
hatékonyan védekezhetünk
fokhagymával. Nyomjunk néhány gerezdet a földbe, és a

kártevők hamarosan eltűnnek.
Jó megoldás lehet az is, ha gyufaszálakat nyomunk a növény
talajába, a gyufa fejével lefelé, hiszen a benne lévő foszfor
megindítja a virágzást. A gombákkal és rovarokkal szemben
cickafarkos főzettel tehetjük
ellenállóbbá kedvenceinket:
20 dekagramm cickafark virágzatát áztassuk egy liter hideg vízbe, majd ezt egy a tízhez
arányban hígítva permetezzük
a növényekre.
Hegedüs Katalin egy egyszerű
módszerrel kényezteti a párás
helyeket kedvelő trópusi növényeit, így a flamingókat, a páfrányokat, az orchideákat: ezeknek a virágoknak a cserepe alá
egy kis utcai kavicsot szór, pici vizet tesz rájuk, erre állítja rá
a növényeket, amelyek így folyamatosan megfelelő párához
jutnak, ugyanakkor nem a vízben állnak.

A tavasz hírnökei
A kora tavasszal nyíló leánykökörcsin a Fertő-melléki-dombsor egyik legszebb és természetvédelmi szempontból is jelentős növénye. A jellegzetesen szőrös, védett virággal a magyarság már a honfoglalás előtt találkozhatott, hisz a kökörcsinek természetes élőhelye a száraz sztyepprétek.
Kivonatát, jóllehet mérgező, régen különféle bajokra használta a népgyógyászat. A leánykökörcsin mellett a Fertő-parton lévő, Natura 2000 területnek nyilvánított réten a tavaszi hérics is most virít. Sopron környékén a
leánykökörcsinen kívül a fekete kökörcsin található meg.

›

ZÖLD HÍREK

Nő a napelemek száma

A szobanövények ugyanúgy porosodnak, mint a bútorok, érdemes időnként
lezuhanyozni a leveleiket FOTÓILLUSZTRÁCIÓ

Továbbra is dinamikusan nő a háztartási méretű kiserőművek száma a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal adatai
szerint. Az újonnan a hálózatra kapcsolódók túlnyomó többsége napelemes rendszer volt tavaly. A hivatal tájékoztatása szerint a magyarok 14 448 napelemes rendszert
telepítettek 2019-ben, összesen 93 megawatt (MW) beépített teljesítménnyel, míg a
vállalkozások, önkormányzatok, intézmények 2458 ilyen rendszert kapcsoltak a hálózatra, 35,5 MW beépített teljesítménnyel.
Míg 2018-ban egy év alatt 82 MW új napelemes kapacitást kapcsoltak hálózatra, addig 2019-ben ez a szám 128,5 MW-ra nőtt.

Szigorúbban a szemetelőkkel
– Szigorúbb fellépésre van szükség a szemetelőkkel szemben – mondta Boros Anita, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára. – A kormány klíma- és
természetvédelmi akciótervének egyik legfontosabb vállalása az illegális hulladéklerakók felszámolása Magyarországon. Ehhez
nélkülözhetetlen lesz a szankciók szigorítása. A végrehajtásban meghatározó szerepet
szánnak az újonnan létrejövő Hulladékgazdálkodási Hatóságnak.
Az akcióterv hangsúlyos eleme az egyszer
használatos műanyagok betiltása is, egyúttal az egészségre leginkább ártalmas műanyagok kiváltása is fontos feladat.

2020. március 25.

Kultúra, művészetek
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Könyvtár
az interneten
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Sopron ifjú tehetsége
MUNKATÁRSUNKTÓL

Sopronban a hűség
napján adják át a város legrangosabb kitüntetéseit. 2019-ben
a Sopron Ifjú Tehetsége-díjat Holpár Annának ítélték oda.

A könyvtár honlapján és facebook oldalán
továbbra is várják az olvasókat
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Széchenyi István Városi Könyvtárban és ös�szes telephelyén szünetel minden személyesen igénybe vehető szolgáltatás.
– Azokat, akik az olvasás élményéről ebben az időszakban
sem szeretnének lemondani,
természetesen továbbra is várjuk a könyvtár honlapján és facebook oldalán. Ezeken a felületeken igyekszünk folyamatosan
friss híreket közölni – mondta
lapunknak Horváth Csaba, a
könyvtár igazgatója. – Hiszünk
benne, hogy nemcsak az olvasás
szeretete, de az egymás egészségéért érzett felelősség is összeköt bennünket, és ehhez a jövőben is ragaszkodunk. Reméljük,
hogy a könyvtár bezárását megértik olvasóink, és az átmeneti időszak nem szegi kedvüket
az olvasás és művelődés iránt.

A veszélyhelyzet elmúltával ismét kitárjuk a kapukat, és újra sok új olvasnivalóval várjuk
olvasóinkat.
Megtudtuk, március 16-tól
kezdődően egy hónapra nyilvánossá teszik Magyarország
legnagyobb, jelenleg közel 27
millió folyóirat- és újságoldalt
tartalmazó periodika adatbázisát, az Arcanum Digitális Tudománytárat. Az internetes oldal
www.arcanum.hu-n érhető el.
A nyilvános időszak alatt a
tartalomletöltés kivételével a
szolgáltatás minden funkciója elérhető, egyszeri regisztrációval egy-egy oldalt le is lehet tölteni.

Ingyenes digitális tartalmak
www.szivk.hu/online-elerheto-bovulo-tartalmak

A Sopron Ifjú Tehetsége-díj
olyan tanulónak adományozható, aki országos és nemzetközi versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtott, hozzájárulva
ezzel Sopron város jó hírnevének öregbítéséhez. 2019-ben
az elismerésben Holpár Anna
részesült.
Holpár Anna Sopronban
kezdte iskolai tanulmányait, jelenleg a győri Révai Miklós Gimnázium 12. évfolyamos tanulója,
de most is Sopronban él. 10 éve
a Horváth József Alapfokú Művészeti Iskola fuvolaszakos növendéke, tanára Bálintné Horváth Erika. Anna zenei tehetsége
kimagasló: több alkalommal
is dobogós lett, általában első

Holpár Anna a hűség napi ünnepségen vette át az elismerést a város vezetőitől
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

helyezést ért el hazai és nemzetközi zenei versenyeken. Nemcsak szólóhangszeres munka jellemzi, kamaraprodukciókban és
nagy zenekarokban is játszik és
versenyez. Idén a pécsi Nemzeti

Filharmonikus Zenekar pályázatának győzteseként felléphetett
a Mesterek és tanítványaik elnevezésű hangversenyen, ahol
az ország hét legtehetségesebb
zeneiskolai növendéke kapott

SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

Zenepavilon
az Erzsébet-kertben
Sopron Város Tanácsa Preysing tábornoktól 1763-ban vásárolta meg Neuhof nevű majorját, 1800-ra pedig már „rendes sétahelye Sopron közönségének” az ekkor már architektonikus franciakert. A 19. század második felében élhette
virágkorát a kert, amikor az eredeti barokk részt körülvevő területet tájképi stílusban alakították ki. 1898-ban vásárolta meg a város a „Vághy-kertet”, és ezt is hozzácsatolta a parkhoz, majd egy évvel később a Neuhof nevet
váltott, átnevezték Erzsébet-kertre, a meggyilkolt Erzsébet királyné (Sissi) emlékére. Ebben az időben már pezsgő zenei élet zajlott itt, a helyi katonazenekar minden héten előadást tartott egy kezdetleges téglafallal erősített,
tető nélküli zeneemelvényen. Hamarosan közgyűlési határozat született, hogy 1200 forint költséggel egy „megfelelő zeneemelvénynek” kell elkészülnie. A kivitelezéssel

Boór Károly ácsmestert bízták meg, aki 1889. május 1-re
készült el a zenepavilon megépítésével – némileg, egészen
pontosan 34 forint 25 krajcárral túllépve az előre meghatározott költségkeretet. Ez a zenepavilon több mint fél évszázadig adott otthont a katonazenekarok előadásainak,
mígnem a második világháború bombázásai számos más
építménnyel együtt el nem pusztították. A korabeli tervek
alapján 2015-ben, az Erzsébet-kert felújítása kapcsán újra
megépült a zenepavilon, hogy a parkban ismét teret kaphasson a zene. FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
1960
Ferling hatalmas gólt
rúgott!
Soproni VSE – Pápai MÁV
2:2. A következő összeállításban kezdett az SVSE: Kormos–
Rácz, Ferencz, Horváth–Polgár,
Király–Samu, Rajnai, Ferling,
Kiss, Csete. A soproniak támadásai vezették be a találkozót.
Veszélyes lerohanások után a
9. percben Ferling a tizenhatosról hatalmas gólt ragasztott a pápaiak hálójába (1–0).
Továbbra is a lila-fehérek fölénye jellemezte a mérkőzést, a
hazaiak inkább csak lefutásokkal veszélyeztettek. A 31. percben Rajnai átadásából Csete
volt eredményes (2–0). Szünet
után már az első percben szépített a Pápa, majd a 9. percben
egy ívelt labdát Kormos kiejtett,
és a pápai középcsatár közelről
a hálóba fejelt, így kialakult a
végeredmény. (Kisalföld)

1940
Gróf Csáky István
külügyminiszter
Sopronban
Hőgyészy Pál főispán köszöntötte a Sopronba érkezett politikust, hangoztatva, hogy Csáky
István nemcsak mint külügyminiszter, hanem mint ember is
nagyon közel férkőzött a soproniak szívéhez, melyre a külügyminiszter részéről a következő
válasz érkezett. „Nemsokára
egy esztendeje lesz annak, hogy
Sopron városában megjelentem,
megértvén, hogy feladatot kell
teljesítenem, nehéz körülmények között. Igyekeztem ennek
a feladatnak szolgálatába állítani nemcsak azt a múló hatalmat, amelyet az alkotmányos
tényezők bizalma kezembe juttatott, hanem elsősorban azt
a szeretetet, amelyet az ország
eme végvára iránt éreztem és
mindig érezni is fogok. Ami

szereplési lehetőséget. Több alkalommal is a 3. körig jutott a
közmédia zenei tehetségkutató műsorában. A Rotary klub
művészeti tehetség díjának első nyertese.

pedig Sopron város ügyeit illeti,
annak is tudatában vagyok,
hogy azok a kisebb gyógyírek,
amelyeket talán sikerült egyes
esetekben a városnak és a város
lakosságának juttatnunk, csak
nagyon szerény előleget jelentenek arra a programra, amelyet a
magyar kormány Sopron város
és az összmagyarság érdekében maga elé tűzött.”. (Nemzeti
Újság)

1920
Pályázati hirdetmény
Pályázat az influenza (spanyolbetegség) tanulmányozására.
A Chinoin Gyógyszer és
Vegyészeti Termékek Gyár
részvénytársaság egyszázezer
koronát bocsátott rendelkezésemre olyan munkálat díjazására, mely az influenzáról
(az úgynevezett spanyolbetegségről) való ismereteinket
olyan felfedezéssel gyarapítja,

Hősöket
keresünk!
amely az orvosi tudományt e
betegség gyógyításához közelebb hozza. Ennélfogva felhívom azokat a Magyarország
terü letén gyakorlatra jogosult orvosokat, akik a kitűzött
díjra munkálataikkal pályázni
kívánnak, hogy azokat a vezetésem alatt álló minisztériumhoz nyújtsák be. A pályadíjból,
illetőleg annak időközi kamataiból olyan önálló munkálatok is díjazásban részesülhetnek, amelyek az influenza
kórtanának valamely fontos
részletét tisztázzák. A benyújtott pályázatok megbírálásával
az Országos Közegészségügyi
Tanácsot bíztam meg, amely
minden év október hó 1-ig jelentést tesz a beérkezett, illetve
megbírálás végett kiadott
pályamunkákról.
A pályadíj egészben vagy részben való odaítélése iránt a vezetésem alatt álló minisztérium

határoz. Budapest, 1920. február 23. Munkaügyi és Népjóléti
miniszter. (Világ)

Tiltakoznak a soproni
asszonyok

A Magyar Asszonyok Nemzeti
Szövetségének soproni csoportja megtartotta első nagygyűlését. Tormay Cecil költői szárnyalású beszéde nagy
hatást tett a magyarságukban
fenyegetett soproni asszonyok
körében. Ebben a sorsdöntő
órában, mondotta, a magyar
asszonyoknak össze kell fogniuk, és ha mi, asszonyok akarjuk, és gyermekeinket is ebben
a hitben neveljük, akkor akármit ítélnék is felőlünk, megint
magyar lesz, amint magyarrá
lett a tatárjárás megszűntével, a
harcias osztrák Frigyes rablása
után is. (…) (Budapesti Hírlap)
Összeállította:
Pluzsik Tamás

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a
soproni emberek bemutatása mellett. Ezt
a vállalásunkat szélesíteni kívánjuk újabb és
újabb olvasóink megismertetésével. Ezért
olyan embereket keresünk, akik szűkebb–tágabb környezetükben
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!

szerkesztoseg@
sopronitema.hu
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Az elmúlt évtizedek legnehezebb szezonja az idei

Bíznak a folytatásban

2020. március 25.

Elmarad
az olimpia is?
MUNKATÁRSUNKTÓL

A következő négy héten
belül végleges döntés
születik a koronavírusjárvány miatt veszélybe került tokiói nyári játékokról a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság (NOB)
elmúlt vasárnapi bejelentése szerint. Thomas Bach
NOB-elnök azt is közölte, hogy az olimpia törlése nincs napirenden,
de a szervezet a következő négy hétben számítás-

ba veszi a játékok elhalasztását is.
Korábban Kanada, Ausztrália, Szlovénia olimpiai bizottsága külön nyilatkozatban jelezte, a koronavírus
kitörésével járó kockázatok miatt nem küld sportolókat az idei játékokra.
A három ország egyaránt
arra szólította fel a NOBot, halassza el a játékokat
2021-re. Ugyanígy látja a
helyzetet Abe Sindzó, Japán miniszterelnöke is.
Forrás: mti

Lehet, hogy az SC Sopron Lébény elleni hazai mérkőzése (felvételünkön) volt az utolsó ebben a szezonban,
de a vezetőedzők bíznak a folytatásban FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
PÁDER VILMOS

Az elmúlt harminc év legnehezebb
időszakát éli át, a többi sportághoz
hasonlóan, a soproni labdarúgás. A
koronavírus elterjedésének megakadályozására tett intézkedések városunk focicsapatait is érintették.
Mint arról lapunkban is beszámoltunk, a koronavírus-járvány
továbbterjedésének megakadályozására az MLSZ meghatározatlan időre felfüggesztette a
bajnokságokat. A soproni futballedzők egybehangzó véleménye szerint is első az egészség,
ezért önfegyelemmel, példamutató magatartással tudnak a legtöbbet tenni.
Megkérdeztük az SC Sopron, a
SFAC és az SVSE trénereit, hogy
házon belül milyen tanácsokkal látták el sportolóikat, milyen szakmai útmutatót adtak
a veszélyhelyzet idejére.

tartani az erőnlétet, ezért Baranyai Norbert erőnléti edzővel egyéni erősítő programot
dolgoztunk ki a játékosoknak.
Bizakodóak vagyunk, hogy június–július folyamán befejeződhet a bajnokság. Reméljük, minél hamarabb vírusmentes lesz
Magyarország.

Horváth Csaba,
az SC Sopron edzője:

Katona Sándor,
a SFAC mestere:

Már a járvány kezdetekor is
folyamatosan figyeltük az országos híreket, a vírussal kapcsolatos döntéseket. Először az
edzések számát csökkentettük,
felhívtuk a játékosok figyelmét
arra, hogy legyenek körültekintőek, hisz első az egészség. Várható volt, hogy félbeszakad a tavaszi szezon, a célunk az volt,
hogy első helyről folytassuk
a bajnokságot, ami a jelenlegi
állás szerint sikerült is. Sportszakmailag nagyon nehéz folyamatos terhelés nélkül szinten

Játékosainknak edzéstervet
nem adtunk ki, de kértem a fiúkat, hogy hetente két–három
alkalommal a szabadban fussanak. A bajnokságot jó lenne
befejezni, az Eb elhalasztásával lehetőség is lenne erre. Így
csak a két bajnokság közötti pihenőidő lenne rövidebb. Játékosaink egy része Ausztriában
dolgozik, az egyetemisták hazautaztak, az Anger rét most
teljesen kihalt. A legfontosabb,
hogy egészségünk érdekében
fegyelmezetten hajtsuk végre

a központi utasításokat. Ez közös érdek, csak így tudunk kilábalni a bajból.

Mozsolits Jenő, az SVSE
szakmai vezetője:
Nálunk is megállt az élet. Játékosaink tudomásul vették, hogy
hosszabb pihenő következik. Az
erőnlétük fenntartását lelkiismeretükre bíztam. A fiúktól önszorgalomból végzett szabadtéri futást kértem. Felhívtam
figyelmüket, hogy vigyázzanak
családjukra és környezetükre.
Legyenek fegyelmezettek, mert
csak így tudunk győzni a vírus
felett. Ha a járvány nyárig levonul, a bajnokságot be lehetne
fejezni. Ellenkező esetben úgy
lenne korrekt, hogy sem bajnok,
sem kieső nem lenne. Minden
sportágban, így a labdarúgásban is egy hosszabb pihenő
következik, de a leállás egészségünk érdekében történik. Figyeljünk egymásra!

KÖZÉRDEKŰ
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Polgármesteri hivatal  .   .   .   . 06-80/204-322, 515-100

Elhalasztott
viadalok
MUNKATÁRSUNKTÓL

A vizes sportokat tömörítő európai szövetség (LEN) a koronavírus-járvány miatt elhalasztotta a budapesti kontinensviadalt.
A LEN közleménye szerint az
úszók, szinkronúszók, nyílt vízi
úszók és műugrók május 11–24re tervezett versenyét augusztus 17. és 30. között rendeznék
meg. Paolo Barelli, a LEN elnöke jelezte, a magyarországi szervezőkkel megállapodtak, május
végén, június elején tárgyalnak
arról, hogy az új időpontban sor
kerülhet-e az eseményre. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár elmondta, Budapest
továbbra is elkötelezett az Európa-bajnokság mellett, a kontinensviadal – amelyet 1926-ban
éppen a magyar fővárosban rendeztek meg először – minden
szezon egyik csúcspontja.

Elmarad a március 26-ra tervezett szófiai bolgár–magyar
labdarúgó Európa-bajnoki pótselejtező is, mivel a helyi parlament veszélyhelyzetet hirdetett a koronavírus-járvány
terjedése miatt.
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) által összehívott videókonferencián abban egyeztek meg a résztvevő és szervező
országok szövetségei, valamint
a top bajnokságok és klubok,
hogy a 2020-as nyári Európabajnokságot egy évvel elhalasztják. Az eredetileg 2020. június
12. és július 12. között megrendezésre kerülő kontinensviadalt
új időpontban, 2021. június 11. és
július 11. között tartják meg. Arról is megegyeztek az UEFA vezetői, hogy a Bajnokok Ligája
döntőt június 27-én rendezik
meg, az Európa-liga döntőjét
pedig június 24-én.
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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
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Aleksander Čeferin jelentette be az UEFA döntését
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MKOSZ: felfüggesztették a bajnokságokat
RÁZÓ LÁSZLÓ

Ami két hete még valószínűtlennek tűnt,
múlt hétre valósággá vált, hiszen a honi kosárlabdában is felgyorsultak az események:
a klubokkal folytatott egyeztetéseket követően a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége a koronavírus terjedése miatt felfüggesztette valamennyi versenysorozatát. Ez

azt jelenti, hogy sem a profi klubok, sem az
amatőrök nem játszanak meccseket. A szabály természetesen a válogatottakra és az
utánpótlás-bajnokságokra is vonatkozik.
A döntéskor az MKOSZ figyelembe vette az
NB I-es és NB II-es klubok véleményét. Ez
alapján határoztak arról, hogy a bajnokságokat az eddigi eredmények alapján befejezik. A döntés a 2019/20-as bajnokság összes

SKC: aki tudott,
hazautazott

korosztályára, a női és férfi bajnokságokra is érvényes. Ami különösen hátrányosan
érinti a soproni kosárlabdát: a Sopron Basket
együttese így hiába nyerte meg a bajnokság
alapszakaszát, és várta jó eséllyel a rájátszást.
A csapatnak nem lesz esélye megvédeni a
bajnoki címét, hiszen a döntés arra is kitér:
az idei szezonban egyik kiírásban sem hirdetnek bajnokot – és kiesőt sem. A nemzetközi

kupában történő szereplésről egyelőre nem
született döntés. Az azonban biztossá vált,
hogy a férfiak számára kiírt Magyar Kupa fináléját sem rendezik meg az idei szezonban,
igaz, az SKC nem vívta ki a nyolcasdöntőben
a szereplés jogát. A hölgyeknél viszont már
lezárult a kupadöntő, amely a Sopron Basket
sikerét hozta. Így egy trófeát biztosan nyertek idén a soproni élcsapatok.

Sopron Basket: értékes a kupagyőzelem

Egyéni edzések
MUNKATÁRSUNKTÓL

Magyar Kupa-győzelemmel zárta az
idei szezont a Sopron
Basket női kosárlabdacsapata. A bajnokság felfüggesztését
követően az együttes
több légiósa hazatért,
azonban van, aki Sopronban maradt.

A játékosoktól elvárás, hogy őrizzék meg kondíciójukat
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

MUNKATÁRSUNKTÓL

A bajnokságok felfüggesztése az
SKC életét is jelentősen befolyásolja. Pojbics Szabolcs ügyvezető elmondta: a légiósokkal közös
megegyezés alapján szerződést
bontottak. A négy amerikai játékos – Bernard Thompson, Eric
Carter, Demetre Rivers és James
Kinney – múlt pénteken Budapestről repült az Egyesült Államokba azért, mert Bécsből már
nem indult repülőjárat. Szintén
hazautazott a csapat görög vezetőedzője, Kostas Flevarakis. Egy

kivétel maradt: a litván Jogéla
Tauras a hazájában hozott rendkívüli intézkedések miatt nem
tudott hazamenni, így az elmúlt
hetekben kiváló formában játszó kosárlabdázó továbbra is
Sopronban tartózkodik.
– Nem volt nehéz dolgunk,
könnyen megegyeztünk a játékosokkal, mindenki úgy gondolta, hogy ebben a helyzetben legjobb, ha minél előbb
hazatér – mondta Pojbics Szabolcs. – A légiósaink mellett magyar játékosainkkal is folyamatosan tárgyalunk, elsősorban a

szerződések szüneteltetésében
gondolkodunk.
Az ügyvezető hozzátette: a játékosoktól elvárás, hogy őrizzék
meg kondíciójukat. A tapasztalt
kosarasok tudják, mit kell tenniük ebben a helyzetben, a fiatalok pedig egyéni edzéstervet
kapnak a klubtól.
– Alapvetően optimista vagyok, nagyon bízom abban,
hogy az átmeneti időszak minél
gyorsabban véget ér, és előbbutóbb visszatérhetünk a klubnál
a normál kerékvágásba – tette
hozzá Pojbics Szabolcs.

– Miután a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége első lépésben felfüggesztette a
bajnokságot, amerikai légiósaink, Briann January és Candice
Dupree kérték, hogy hazatérhessenek szeretteikhez, ez
meg is történt – tudatta Török
Zoltán ügyvezető. – Pár nappal később a szövetség a bajnokság teljes lezárása mellett
döntött. Ezt követően Tina
Krajisnik-Jovanovic és Aleksandra Crvendakic is visszatért
a családjához, Szerbiába, ahol
házi karanténba kerültek. Jelena Brooks egyelőre Sopronban
tartózkodik a családjával, szintén a városban vannak magyar
kosárlabdázóink.
A sportvezető hozzátette: az
átmeneti időszakban a játékosok egyénileg, az edzői stáb által
meghatározott program alapján
dolgoznak tovább.

Csak szárazföldi tréning

Adódik a kérdés, hogy a jelenlegi helyzetben megnövekedett-e a Magyar Kupa-győzelem
jelentősége a soproni klub életében. Török Zoltán hangsúlyozta:

számukra a kupagyőzelem
ugyanannyit ér, mint három
hete, mikor magasba emelhették a kilencedik kupaelsőségért
járó serleget.

A szezon legjobbjai
Az európai női és férfi kosárlabdával foglalkozó weboldal, az Eurobasket.com megválasztotta az idei szezon
legjobbjait. A magyar női bajnokságban Jelena Brooks
az „év játékosa”, Határ Bernadett pedig az „év centere”
elismerést kapta, mindkét kosárlabdázó a Sopron Basket
játékosaként részesült a díjazásban. Érdekesség, hogy az
„év edzője” díjat egy szintén soproni illetőségű hölgy,
a TFSE–MTK együttesét irányító Magyar Bianka kapta.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Sok más sportághoz hasonlóan
a vízipólósokat is nehéz helyzet
elé állítja a koronavírus miatt kialakult helyzet. Matyuga-Kovács
Rita, a Soproni Vízilabda Sport
Egyesület vezetőedzője elmondta: még a fedett uszoda bezárása
előtt felfüggesztette a csapatok
számára az edzéseket.
– Első a játékosaink egészsége, így természetesen nem edzhettünk tovább. Ezzel együtt
minden csapat trénere egyéni,
szárazföldi edzéstervet adott
az együtteseink játékosainak
– mondta a vezetőedző, aki hozzátette: az elmúlt napokban azt
próbálta átgondolni, hogy a jelen körülmények között mit tehet a játékosokért.
– Múlt hétvégén elméleti teszteket küldtem el a játékosainknak. Ebben lehetnek a
sportág történetére vonatkozó
kérdések, vagy akár olyanok is,
amelyek az aktuális szabályokra
kérdeznek rá. Fontos, hogy ezeket pontosan tudják a fiataljaink, hiszen meccsszituációban

A Sopron Basket játékosai most egyéni edzés
munkát végeznek FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

Most már nem a vízben, hanem otthoni edzésekkel és elméleti tesztekkel
tartják formában magukat a soproni vízilabdázók FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
gyakorlatban is azonnal tudni
kell alkalmazni őket. Azt javasoljuk, hogy még akár tévénézés közben is legyen vízilabda
a gyerekek kezében, hiszen ez is
segít abban, hogy erre az átmeneti időszakra ne szakadjanak

el teljesen a sportágtól, a fejükben napi szinten legyen ott a
vízilabda.
A soproni egyesület vezetőedzője elmondta még: városunkban közel száz gyerek vízilabdázik, hat csapat nyolc

bajnokságban szerepel. Mindannyian várják az országos szövetség május 11-i ülését: akkor
döntenek arról, hogy az idén
elkezdett bajnokságokat tudják-e folytatni, és ha igen, milyen formában.

Határ Bernadett lett az „év centere”
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
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Hauch Tamás oktatóvideóit már több mint egymillióan látták

Tanítani az interneten
P. HORVÁTH
LÁSZLÓ

Már akkor
a videómegosztóra töltötte fel kisfilmjeit Hauch Tamás,
amikor még híre sem
volt a koronavírus-járványnak. A megszerzett tapasztalat most,
az elrendelt távoktatás idején jól jön a
Handler-iskola faipari
tanárának.
Hauch Tamás, a Soproni SzC
Handler Nándor Szakképző Iskola tanára még 2016-ban egy
betegség miatt döntött úgy,
hogy oktatóvideót készít az akkor a Szakma Sztárra készülő diákjai számára. A faiparos szakmákat tanuló fiatalokat nem
akarta ugyanis magukra hagyni. A dolog a verseny után abbamaradt, majd 2018-ban eljött a
fordulópont: ekkortól már egy
előre meghatározott tematika
szerint készítette a videóit, és
töltötte fel az egyik népszerű
videós oldalra.
Jelenleg hetente általában kettő kisfilm készül, a videók száma pedig jócskán meghaladja

„Egy bölcs mondás
szerint nem az
iskolának, hanem
az életnek tanulunk.
Hasonlóképpen
egy gentleman
nem a társaságnak,
hanem önmagának
borotválkozik.”

(magyar író, kabaré- és színpadi szerző, forgatókönyvíró)

›

KÖNYVAJÁNLÓ

Rejtő Jenő:
Vesztegzár a
Grand Hotelben

Hauch Tamás diákjainak igyekszik megtanítani a faipari szakma fogásait, fortélyait
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

a 150-et. A rövidfilmeket több
mint egymillióan látták.
– Mindig törekszem arra,
hogy érhetően, mégis kellő komolysággal mutassam be a faipari szakma fogásait, fortélyait
– mondta lapunknak Hauch Tamás. – Van, hogy csak egy mozdulatsort emelek ki, de előfordul, hogy bemutatom, miként

készül el egy szék vagy asztal.
Több néző kérésére készítettem
el az olyan hasznos tanácsokat
tartalmazó videókat, mint például hogyan kell vésni, fúrni
vagy helyesen tartani a fűrészt.
Hauch Tamás hozzátette,
az ilyen, az iskolai oktatást kiegészítő videók már csak azért
is fontosak, mert egy letöltés

MADARÁSZ RÉKA

Az Év Magyar Autója-díjat idén a Soproni Egyetem egyik
hallgatója készítette.
Saját bevallása szerint Törzsök Rebeka rendkívül ambiciózus: mindig is voltak,
vannak és lesznek
is tervei.

›

A HÉT MOTTÓJA:

Rejtő Jenő (P. Howard,
Gibson Lavery)

Ígéretes formatervező

A pécsi Művészeti Gimnázium
és Szakgimnázium textilszakán
Rebeka táskákat, kalapokat és
lábbeliket készített. Szeretett
volna más anyagokat is kipróbálni és új technológiákkal is
megismerkedni, ezért is jelentkezett a Soproni Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézetének
formatervező alapszakára, ahol
– ha minden jól megy – tavas�szal diplomázik.
– Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ezen a szakon
három típusú tervezést is tanulunk: bútor-, szilikát- és csomagolástervezést. Mindegyik másmás anyaghasználatot igényel,
bár sokszor elmosódnak a határok – mesélte a vidám fiatal
lány. – Jelenleg a diplomamunkámon dolgozom: egy köztéri
bútorcsaládot tervezek Sopron
városába. Az ihletet az Elefánt
becenévre hallgató pécsi szobor
adta, amely műanyaggal kevert
betonból készült, így puhább,
emberbarátabb, mint a tiszta
beton. A kutatás részeként felmérem Sopron közterületeit:
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után a diákok vagy az otthon
hobbiból barkácsolók bármikor visszanézhetik, illetve meg
is állíthatják.
– A kezdetekkor még híre sem
volt a mostani koronavírus-járványnak – folytatta Hauch Tamás. – Most, hogy elrendelték a
távoktatást, remélem, hogy videóim még több tanulót érnek

el az országban, s ezeken keresztül otthon is folytathatják
a gyakorlati képzést. Így várhatóan nem okoz számukra nagy
tanulásbeli kiesést az otthoni
munka. Nekünk, tanároknak is
nagy most a felelősségünk, de
hiszem, hogy odafigyeléssel és
összefogással túljuthatunk a
mostani helyzeten.

A Fenyő téri iskola
fiatal újságírói
MADARÁSZ RÉKA

Évek óta működik sikeresen a Soproni Német
Nemzetiségi Általános Iskola újságíró szakköre. A foglalkozásokon egy lap elkészítésének a
rejtelmeibe is belepillanthatnak a diákok.

Törzsök Rebekát kérték fel az Év Magyar Autója-díj
elkészítésére
megvizsgálom, hol van szükség ülőalkalmatosságokra, illetve hogy hova illene bele a munkám dizájnja.
Rebeka egyetemi évei alatt a
legközvetlenebb tapasztalatokra a szilikátanyagokkal – a gips�szel, a porcelánnal és egyéb kerámiamasszákkal – tett szert.
Elkészült alkotásai alapján kereste meg dr. Lenkei Balázs, az
AMI vezetője, és kérte fel az Év
Magyar Autója-díj elkészítésére. Az ifjú hölgy január óta dolgozott a feladaton a kecskeméti
kerámiastúdióban: gipszformát
faragott, beleöntötte a porcelánt, égetett, mázazott, majd újra égetett. Most már a Zsolnay

gyárban előállított matrica is
rákerült az alkotásra, úgyhogy
csak a csomagolás van hátra.
– A porcelán nem szereti a
szögletes formákat, ezért ez a
munkám is organikusabb, ívesebb – tette hozzá Rebeka. – Forgástesthatású alakzatot hoztam
létre, amely – a funkciójához illően – a lendületet, a haladást
fejezi ki.
Rebeka egyébként már menyasszony, és szeretne minél előbb
családot alapítani. Szakmailag
is tovább akar fejlődni: szívesen foglalkozik kerámiával, de
a bútortervezés is érdekli, ezért
is kombinálta ezt a két területet
a diplomamunkájában.

A „Vorhang auf” újságíró
szakkört három évvel ezelőtt indította el Michael
Ágnes német nyelv és pedagógia szakos tanár. Azóta kialakult az állandó
csapat: 8–10 felső tagozatos tanuló szerkeszti az
újságot, és látja el az összes
feladatot. Általában évente
4 szám jelenik meg, együtt
találják ki az adott kiadvány vezető témáját, gyűjtik össze az ehhez kapcsolódó ötleteket, anyagokat,
írják meg a cikkeket, és ők
maguk korrektúráznak. Az
iskolai hagyományok ápolásával összefüggő, jeles napokhoz kapcsolódó
és a korosztályukat érintő
kérdéseken kívül rendkívül
szívesen mutatják be tanáraikat, illetve iskolatársaikat egy-egy személyes
hangvételű írásban.
– Az újságíró szakkör fő
profilja kezdetben német
nyelvű anyagok megjelentetése volt – mesélte Michael Ágnes. – Időközben
módosítottam a szakkörbe tartozás feltételein. Ma
már az állandó tagokon kívül szívesen látjuk azokat

is, akik fantáziát látnak
egy-egy témában, vagy az
érzelmileg, értelmileg önkifejezésre inspirálja őket.
A szakkör fő célja a tehetséggondozás. Előfordult
például, hogy egy csendes, visszahúzódó lány az
őt ért sikerélmények hatására olyan önbizalomra
tett szert, hogy az osztály
vezéregyéniségévé tudott
válni. Közösen rátaláltunk
az erősségeire, melyeket aztán ki tudott bontakoztatni.
A környezetvédelmi és
fenntarthatósági szempontokat nemcsak a témák kiválasztásánál, hanem az újság nézetének
megtervezésénél is figyelembe veszik. Miután az
adott szám teljes egészében elkészült, a gyerekek
két napon keresztül az iskolában felállított standokon árusítják azt jelképes
összegért. A vásárlók mindig kapnak valamilyen apró
ajándékot is az újság mellé,
melyet a szakkörösök általában maguk készítenek.
A bevételt a következő kiadványba forgatják vissza.

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

Rejtő egyik legismertebb
és legmulatságosabb regénye az 1939-ben megjelent Vesztegzár a Grand
Hotelben. A Banánoxid
nevű találmány vegyi képletének megszerzéséért
folyó harc a bubópestis
megbetegedés ürügyén
vesztegzár alá helyezett nemzetközi közönséggel, minden rendű és
rangú szélhámossal zsúfolt Grand Hotelben zajlik. A regényből készült a
Meztelen diplomata című,
nagy sikerű filmvígjáték is.

Ez történt
Sopronban
180 évvel ezelőtt, 1840.
március 16-án hunyt el Sopronban nemes Schneller
András lovassági tábornok,
valóságos belső titkos tanácsos, az osztrák császári Lipót Rend Nagykeresztese, a
cs. kir. 5. könnyű lovasezred
tulajdonosa, a város díszpolgára. Sopronban született 1755. szeptember 17-én.
180 évvel ezelőtt, 1840.
március 16-án megkezdték a
városi színház építését, Löszl
Frigyes tervei szerint.
55 évvel ezelőtt, 1965. március 15-én hunyt el Budapesten Ratkovszky Ferenc
Kossuth-díjas villamosmérnök, akadémikus. Sopronban született 1900.
május 18-án.
A Széchenyi István Városi
Könyvtár internetes oldalán
(www.szivk.hu) megtalálható adatbázisból közöl részleteket lapunk.
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Alma és fája

Pedagógus dinasztia

ÉLETMÓD

Napnál világosabb, hogy
életmódunk összetettebb
„valami”, mint pusztán az
étrendünk vagy a fizikai tevékenységeink összessége.
A táplálkozásunk és mozgásunk azonban két olyan jól
körülírható része az életmódnak, melyek alapjaiban
határozza meg az egészség–betegség esélyeinket.
Az életmódunk azonban kis
túlzással „mi magunk” vagyunk, de legalábbis életmódunk az egész életünk.
Mert persze vannak örökletesen meghatározott alap-

›

tulajdonságaink. Kár lenne
tagadni. Aligha növök magasabbra – így felnőtt fejjel
–, mint amekkorára eddig
nőttem. De, hogy a méreteknél maradjunk, az örökletes tényezőknél bizony
meghatározóbb az életmódom abban, hogy milyen
„szélesre növök”.
Hipocratesi – tehát elég régi
– mondás, hogy aki nem
hajlandó az életén változtatni, azon nem lehet segíteni. Mi meg hajlamosak vagyunk ezt elfelejteni.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
MÁRCIUS 25–31.

Március 25.,
szerda

Oroszlán gyógyszertár
Várkerület 29.

99/524–005

március 26.,
csütörtök

Segítő Mária gyógyszertár
Béke u. 13.

99/523–232

Március 27.,
péntek

Sepia gyógyszertár
Ipar krt. 30., Tesco

99/702–012

Március 28.,
szombat

Szebellédy gyógyszertár
Deák tér 35.

99/505–469

Március 29.,
vasárnap

Than Károly gyógyszertár
Újteleki u. 54.

99/510–787

Március 30.,
hétfő

Patikaplus gyógyszertár
Határdomb u. 2., Alphapark

99/505–220

Március 31.,
kedd

Patikaplus gyógyszertár
Selmeci u. 15–17., Interspar

99/505–472

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

KERESZTREJTVÉNY

PLUZSIK TAMÁS

Az alma
nem esik
mes�sze a fájától, tartja a mondás,
melynek igazságáért nem kell messzire menni Sopronban
sem. Az Egész családban tradíció pedagógusnak lenni és
egyúttal tradíció mérnöknek lenni is.
– Tulajdonképpen én magam
is egy alma vagyok, aki nem
esett messze a fájától, hisz az
édesapám, dr. Egész Kálmán annak a Kempelen Farkas Gépipari Technikumnak volt 1957-től
egészen nyugdíjba vonulásáig
az igazgatója, melyben később
én is érettségiztem – mesélte az
idősebb Egész Tamás. – Később
tanára is voltam ennek a kiváló
szakmai és pedagógiai értékekkel rendelkező iskola tantestületének. Édesapám egyébként
tanított az akkor még Sopronban működő bányamérnöki karon, illetve később az újonnan
indult faipari mérnöki karon is.
Természetesen példakép volt
számomra, nyilván ez is közrejátszott abban, hogy hozzá
hasonlóan én is gépészmérnökként diplomáztam, majd
mérnöktanári oklevelet is szereztem, illetve 1992-ben az ELTE számítástechnika tanári
szakát is elvégeztem. Reál-, illetve szaktárgyak oktatójaként

Ifj. Egész Tamás, Egész Tamás és Egész Anna FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
egykori középiskolámon kívül
tanítottam a József Attila Postaforgalmi és Kereskedelmi Szakközépiskolában, majd éppen tíz
éve a Széchenyi-gimnáziumból
mentem nyugdíjba, ahol számítástechnikát oktattam.
– Harmadik generációs pedagógus vagyok, valamint abban is követtem a családi tradíciót, hogy jelenleg annak az
iskolának vagyok a tanára, ahol
érettségiztem, illetve ahol édesapám is tanított – kapcsolódott
a beszélgetésbe ifj. Egész Tamás, a Széchenyi-gimnázium
módszertani igazgatóhelyettese. – Gimnáziumi tanulmányaim során műszaki pályára

készültem, hisz egyfajta apai,
nagyapai példa volt előttem
maga a „mérnökség”, de végül
az élet másfelé vitt. Magyar–német szakot végeztem a Szegedi
Tudományegyetemen, amiben
a családi példán kívül meghatározó szerepe volt kiváló középiskolai magyartanáromnak,
Kurányi Ildikónak is. Később elvégeztem a történelem szakot
is, lényegében ma már csak ezt
a tárgyat tanítom. Különös és
egyben jó érzés is az egykori alma mater oktatójának lenni, az
élet úgy hozta, hogy ebben is követtem az édesapámat.
– Mit lehet ehhez még hozzátenni? – vette át a szót

testvérétől Anna, aki építészmérnöki diplomáját a Pécsi
Tudományegyetemen szerezte. Bátyjához hasonlóan őt is
vonzotta a „mérnökség”, vele ellentétben viszont ő ezt az
életpályát is választotta, hos�szú ideig dolgozott egy építészirodában. – Négy gyermekünk
született, akik mellett egyre
nehezebb volt a főállású „mérnökség”, így lettem részmunkaidős szaktanár a Handlerben.
Ez az első tanévem, festőknek,
burkolóknak tanítok szakmai
tárgyakat, vizuális kultúrát,
egyszóval belecsöppentem a
„pedagógusságba”, és egyelőre
nagyon élvezem.

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket április 1-ig várjuk a Soproni Téma, 9401
Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre, illetve személyesen is leadhatják azokat a Lisztközpont (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 11-i rejtvényünk megfejtése: Talpra magyar, hí a haza! Szerencsés megfejtőnk: Schuller Judit, Sopron, Jegenye sor.
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Anne-Marie új dalához egy klipet is forgatott

sarok

Az új Hamupipőke

Húsvéti előkészületek

KÓCZÁN
BÁLINT

MADARÁSZ RÉKA

Továbbra is bombaformában Anne-Marie! A
brit popsztár nemrég
egy igazi feel-good
dallal jelentkezett,
amihez egy Hamupipőke-sztoris videót
forgatott.
A brit popsztár vadonatúj felvételének fülbemászó dallama
és vokálja igazi csemege, míg
lüktető hangszerelése azonnal
táncra készteti a hallgatókat.
A dalhoz egy csajos látványvilágú, modern kori Hamupipőke-sztoris klip is készült. Ebben az énekesnő születésnapját
ünnepli luxuskivitelben,
majd egyszer csak újra egy szűk, baráti körben tartott buliban találja magát.
Anne-Marie-t a Rudimental zenekar oldalán ismerhette meg a közönség, az igazi áttörést azonban a Clean
Bandittel közös gigasláger, a
Rockabye hozta meg számára, amely Nagy-Britanniában
az elmúlt évtizedek legsikeresebb toplistavezető felvételévé
vált. Különleges karakterével,

A jelenlegi bizonytalan helyzetben sokaknak kisebb gondjuk is nagyobb a lakásdíszítésnél. A kreatív tevékenység azonban azért is különösen ajánlott, mert segít elterelni a figyelmet.
Csürhésné Alexandra abban
a szerencsés helyzetben
van, hogy a hivatása a hobbija: jeles eseményekre, ünnepekre készít dísztárgyakat. Létrehozott magának
egy profilt a Facebookon,
és az évek során annyi megrendelője akadt, hogy már
jó ideje meg is tud élni abból, amit kezdetben kedvtelésnek tekintett. Most éppen a húsvéti dekoráció köti
le minden energiáját.

Anne-Marie Hamupipőke-sztoris videót készített
ösztönös színpadi jelenlétével
és jobbnál jobb dalaival hamar
kivívta a szakma és a közönség
elismerését.
A szőkeség 2018-ban jelentette meg első albumát, a S
 peak
Your Mindot, ami hatalmas

›

sikert aratott. A korong olyan
slágereket sorakoztat fel, mint
a Spotify-on 681 millió streamet
generáló 2002, az Alarm vagy a
Marshmellóval közös FRIENDS,
ami közel egymilliárdnyi hallgatottságot ért el.

RÖVIDEN

Újdonság Bryce Vine-tól
Egy buli inspirálta az amerikai rapper–énekes, Bryce Vine legújabb, Baby Girl című kiadványát.
– Miamiban voltam egy szórakozóhelyen, ahol rájöttem, nekem nincs egy „klubdalom”
se. Egy olyan zene, amit az emberek csak meghallgatnak, ha jól akarják érezni magukat.
Nem kell mindennek mély mondanivalójúnak lennie, néha elég csak szórakozni, és a „Baby
Girl” pont erről szól – mesélte a sztár.
Bryce-nak olyan slágereket köszönhetünk, mint a Spotify-on 178 milliós streamet generáló Drew Barrymore, vagy a szintén hatalmasat robbanó, YG-vel közös La La Land.
A fülbemászó új szerzeményhez egy táncos videoklipet is forgattak, amit az a Malia James rendezett, aki olyan előadókkal dolgozott már együtt, mint a Green Day, Halsey
vagy Tove Lo.

Nem tétlenkedik Wiz Khalifa
Wiz Khalifa sem ül tétlenül a
babérjain, hiszen itt van tőle
a Bammer! A fúvósokkal megpakolt zenei alap és Wiz Khalifa rosszfiús rapje olyan különleges elegyet alkot, hogy a dal
mindenkinek bekúszik az emlékezetébe. A közkedvelt rapper
Mustarddal dolgozott együtt, az
alkotói kémia pedig igencsak jól
működik köztük.
Cameron Jibril Thomaz, művész nevén Wiz Khalifa 2005 óta
szereplője a zenei szcénának, de
világszintű ismertségre a tragikus hirtelenséggel elhunyt Paul

Érzelmes Touch Me Not
A legutóbbi, szerelmes témájú Első látásra című dal után ismét
komoly érzelmekről zenél a Touch Me Not.
Elkészült a csapat legújabb klipje Figyelj rám! címmel, amihez főszereplőnek Varga Ádámot kérték fel. A színész
– akit A Tanár, a 200 első randi vagy a

#Sohavégetnemérős produkciókban is
láthatott már a közönség – örömmel
mondott igent, és frenetikusan teljesített a szerepben.

Az érzelmek változásáról énekel a Touch Me Not

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

– Öt–hat éve kezdtem el a
dekopázs-technika és kézi
festés kombinálásával tojásokat díszíteni – mesélte
Alexandra. – Több tanfolyamot is elvégeztem Budapesten. A gyerekeim még
nagyon picik voltak, amikor kialakítottam magamnak egy műhelyt. Eleinte el
sem hittem, hogy az ember
azt is csinálhatja, amit szeret, de ma már ott tartok,
hogy el sem tudnám kép-

zelni, hogy mással is foglalkozhatnék.
A kreatív hölgy rendkívül
fontosnak tartja, hogy követendő mintával szolgáljon a gyermekei számára.
Alexandra igyekszik mindenkinek a kedvére tenni,
és olyan alkotásokat létrehozni, amelyekre az illető
szívesen tekint. Eddig minden megrendelőjével meg
tudott egyezni, annak ellenére, hogy a művész bizonyos határon túl megmondja nekik, ha a végeredmény
nem ízléses.
– Törekszem arra, hogy a
tárgyaim használhatóak és
egyediek legyenek – tette
hozzá Alexandra. – Tavaszi
hangulatot csempészhetünk
a szobánkba például egy faalapra készült, selyemvirággal feldobott asztaldísszel,
libatojással a közepén.
Alexandra mindenkinek
ajánlja, hogy kreatívkodjon
otthon. A hobbiboltokban
beszerezhető hungarocellvagy libatojásokkal rendkívül könnyű dolgozni. Hogy
mit hozunk létre, annak csak
a fantáziánk szab határt.

– Színészi szempontból nagyon izgalmas forgatáson vagyunk túl, hiszen újdonság volt számomra a feladat, amit
a klip koncepciója megkövetelt – mesélte a színész. – A szövegben rengeteg
kapaszkodót találtam, ezekből merítettem ihletet. Sőt, néhány párhuzamos vonatkozásra is figyelmes lettem a
saját életemmel kapcsolatban. Szuper
élmény volt a Touch Me Nottal zúzni.
A pop–metal banda fülbemászó szerzeményét az énekesnő, Lilla története ihlette meg.
– A dal az én személyes Canossa-járásomról szól, és arról az emberről, akit
nagyon szerettem, de ennek ellenére
képes voltam rettentően megbántani. Sajnos ez bárkivel megtörténhet,
és hajlamosak vagyunk néha azokkal
a legrosszabbul viselkedni, akik a legközelebb állnak hozzánk. Fontos lenne,
hogy jobban odafigyeljünk egymásra,
az egót pedig tegyük félre – mondta
Kucsera Lilla. Hozzátette, azt szerették volna megmutatni a klipben, hogyan váltakoznak az érzelmek a kétségbeeséstől a beletörődésen át a
reménykedésig.

Walker emlékére írt See You Again című dallal tett szert, amiben
Charlie Puth-tal közösen zenéltek. A megható szerzeményhez
készült kisfilmet már több mint
4 milliárdan tekintették meg a
YouTube-on. Wiz nevéhez persze számos nagyobb sláger is
köthető, köztük a Snoop Doggal közös Young, Wild and Free
vagy a szintén óriásit menetelő We Dem Boyz. A többszörös
Grammy-díj-jelölt amerikai rapper hazánkban is fellépett már,
2017-ben a Szigeten alkotott
maradandót.

Wiz Khalifa

A Foals új klipje
a koronavírusról
Új videoklippel jelentkezett
a soproni VOLT Fesztiválon is
megfordult Foals. A zenekar a
világszerte egyre nagyobb területen fertőző COVID-19 koronavírusra kívánja felhívni a
figyelmet, klipjük is erről szól.
Yannis Philippakis-ék úgy érezték, Wash Off trackjükkel a megelőzést és a higiéniai szabályok
betartását hangsúlyozzák.

A zenekar tavaly valósággal elkényeztette a rajongókat: négy
év után új albummal jelentkezett, ráadásul rögtön kettővel.
Az Everything Not Saved Will Be
Lost – Part 1 márciusban, míg a
második rész októberben került a boltok polcaira. A korongokon olyan nagysikerű dalok
hallhatók, mint az Exits vagy a
The Runner.

A Foals a higiéniai szabályok betartását
hangsúlyozza új videoklipjében
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