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Szabad nyarunk lehet!
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– Egyelőre semmilyen nyitás nem engedhető meg, de komoly esély van arra, hogy Magyarországon a legtöbb uniós országot megelőzően válik szabaddá az élet, és szabad
nyarunk lesz – mondta Orbán Viktor miniszterelnök. A tervek szerint április 19-én újraindulnak az óvodák, iskolák. Közben folyamatosan zajlanak az oltások Sopronban is.

A modern városrész

Áldott húsvétot!
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk a Soproni Téma
minden olvasójának! Összeállításainkban az ilyenkor
jellemző hagyományokról, népszokásokról, valamint
a felelős nyúltartásról is olvashatnak. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ

Eredményes
soproni atléták

Építsünk
magas
ágyást!
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Sorozatunkban ezúttal az Aranyhegy titkai tárulnak fel. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Véget ért az idei
szezonban a mezei futóliga versenysorozata.
A soproni atléták
tucatnyi érmet
szereztek a megmérettetéseken.
A decembertől
márciusig tartó sorozat első két állomása Szekszárdon
volt, ahol Moser
Boglárka (j) két
bronzérmet
nyert 4000
méteren.

8

3

Az utóbbi években rendkívül divatossá vált a
magaságyás, amelynek
számtalan előnye mellett egy hátránya is van:
nem olcsó megoldás. Ha
valaki viszont optimálisan kihasználja, előbbutóbb megtérül az ára.
Március környékén már
ültethetünk bele dughagymát, fejes salátát,
hónapos retket.
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Fertő-part: zöld érték épül
– A Fertő-parton olyan léptékű zöld érték is épül, ami képes elnyelni a terhelést, mi
több, ezzel meg is védi a természeti környezetet – mondta érdeklődésünkre
Mohácsi Sándor tájépítész. LÁTVÁNYTERV
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A Károly-kilátó a pandémiás helyzet miatt továbbra sem látogatható

Ellenőrzik a parkerdő kilátóit
CZIRÁKI
VIKTÓRIA

A tavaszi
időben
sokan látogatnak ki a Soproni Parkerdő kilátóiba.
A Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. munkatársai
ilyenkor fokozottan ellenőrzik az építmények
állapotát, és elvégzik
a szükséges karbantartást és javításokat.
Tíz kilátó várja az erdőjárókat Sopron környékén, ebből kettő – a Kecske-hegyi és
a Károly-kilátó – kivételével
mind látogatható. Sokan járják ilyenkor az erdőket, nemcsak a tavaszi időjárás, de a
járvány miatti bezártság is a
szabadba csábítja az embereket. A kilenc faszerkezetű
kilátó éves karbantartása folyamatos, azonban ilyenkor,
a kirándulószezon kezdetén
fokozottan ellenőrzik az építmények műszaki állapotát.
– Kora tavasszal fontos feladatunk, hogy a parkerdő valamennyi létesítményét ellenőrizzük, ezek között is kiemelt
helyen vannak a kilátóink

A TAEG szakemberei minden tavasszal tüzetesen átvizsgálják a kilátókat, és elvégzik a szükséges javításokat. Az ellenőrzést egész évben folytatják. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
– mondta Bánáti László, a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.
oktatási és közjóléti igazgatója. – Sopronban nagyon sok

kilátó található viszonylag kis
területen, gyakran hívják „a
kilátok városának”. A megkezdett karbantartási munkák

A húsvéti nyusziról először a XVI. században írtak

Főszerepben a sonka
KÖVES ANDREA

A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe,
emellett a tavasz, az újjászületés időszaka is,
amelyhez számos népszokás kapcsolódik.
– A régi pogány időkben gyökerezik a tojás és a nyúl jelképe, mindkettő termékenységszimbólum – emelte ki
dr. Szála Erzsébet művelődéstörténész. – A kereszténység
terjedésével Jézus feltámadásának története összefonódott a pogány újjászületéssel kapcsolatos szokásokkal.
Igaz, a nyúlnak és a tojásnak
nincs közvetlen kapcsolódása
egymáshoz, ám számos rege
és monda szól kapcsolatukról,
melyek a kereszténység előtti
időkre vezethetők vissza.
Az első írásos emlékünk a
húsvéti nyusziról a XVI. századból való – mutatott rá a
szakember. Miután a mezei
nyúl nem üregi nyúl, hanem
fészket rak, így a népszokás
szerint fészket alakítunk ki a

nyuszinak, a tojásokat pedig
szépen megfestjük. A korai
századokban piros festéket
használtak, mert az szimbolizálta Krisztus vérét. A 19–
20. században a tojások festésének és díszítésének sokféle
módja divatos volt: írott tojások, karcolt vagy akár patkolt
tojások is készültek a lányos
házaknál, s ezeket gyűjtötték össze az éneklő legények
a húsvéti locsolás alkalmával.
– Régi népszokásaink közül a locsolást napjainkig
is őrzi az ifjúság – mesélte
dr. Szála Erzsébet. – A „Ma van
húsvét napja” kezdetű kántáló
énekkel egykoron sorra járták
a legények a lányos házakat.
Húsvéthétfő reggelén indultak a fiúk locsolkodni, ám régen nem kölnit használtak,

hanem hideg, friss kútvizet.
Ilyenkor a lányokat a kúthoz
vitték, és nyakon öntötték egykét vödör vízzel. Ezért nevezik az ország egyes tájain ezt
a napot vízvető vagy vízhányó
hétfőnek. A locsolást követően a lányoktól piros tojást kaptak a fiúk, bent a házban pedig
terített asztal várta őket süteménnyel, pálinkával, borral.
Minthogy a tojás az újjászülető élet jelképe volt, ez a jelentése a mai napig fennmaradt,
s ez él a locsolásért járó tojásajándékban is.
Korábbi időkben közismertek voltak falun a húsvéti tojásjátékok: tojáskeresés,
dobálás, gurítás, összeütés.
Napjainkban is őrzött húsvéti ünnepi rituálé a hosszú böjti időt követő eszem-iszom,
amikor a családi asztalon a
hagyományoknak megfelelően főszerepet kap a kalács, a
sonka és a piros tojás, melyek
a keresztény vallásban a feltámadó Krisztust jelképezik
már a 12. század óta.

A NAV segíti a kezdő vállalkozókat
2021-ben már egy évig tart a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) Mentor Programja. Ennek keretében
támogatják a kezdő egyéni vállalkozókat, a cégbejegyzésre kötelezett szervezeteket, a bíróság által
nyilvántartott civil szervezeteket, az ügyvédi irodákat, valamint a szabadalmi ügyvivő irodákat.
A kezdő – főképp mikro-, kis- és középvállalkozások – sokszor nehezen igazodnak el az adózási

szabályok közt. A NAV ezért megalakulásuktól
számítva 30 napon belül felveszi velük a kapcsolatot, és felkínálja számukra a regisztrálási lehetőséget a Mentor Programba. (Regisztrálni a
nav.gov.hu oldalon lehet.)
A program egyébként 2018 óta működik, eddig
fél évig kaphattak segítséget a szervezetek, most
ezt az időt növelték meg egy évre.

keretében tüzetesen átvizsgáljuk ezeket a létesítményeket, és elvégezzük a szükséges javításokat. Általában

faszerkezetekről beszélünk,
melynek jellegzetessége, hogy
a mozgásból adódóan a kötőelemek meglazulhatnak. Ezeket ellenőriznünk kell, szükség szerint meg kell húznunk.
Sajnos néha az is előfordul,
hogy a csavarokat leszedik, elviszik, eldobják, ilyenkor ezeket pótolni kell, hiszen rendkívül fontos rögzítőszerepük
van. A lépcsők és a korlátelemek hiánya vagy törése közvetlen balesetveszélyt jelent,
így ezeket is át kell vizsgálni.
Bánáti László azt is hozzátette, nemcsak kora tavaszi munka a karbantartás, a
kollégái feladata hetente–kéthetente ellenőrizni az összes
kilátót. A zárt lépcsőházzal
rendelkező, kőből épült Károly-kilátó a pandémiás helyzet miatt jelenleg nem látogatható, nyolc fakilátó azonban
igen. Kérnek mindenkit, hogy
túrázás közben is tartsák be
a járványügyi előírásokat!
A Soproni Parkerdőben közel 400 kilométer turistaút
és számos ösvény található,
tehát adott a lehetőség túrákat és változatos programokat szervezni a szabadban.
Nagyon fontos azonban – főként az itt élő állatok nyugalma és a most folyó fakitermelés miatt –, hogy a jelölt utakat
használjuk.

RÖVIDEN
Ne dőljön be!

Csomagkézbesítésről szóló üzenettel próbálják ellopni az adatainkat. Az
sms-ben egy link található, az onnan megnyíló oldal egyetlen célja, hogy a
látogató telefonjára vagy
más okoseszközére kártékony kódot telepítsen,
amelynek segítségével
hozzáférhetnek az adatokhoz – akár a netbank-applikációban tárolt információkhoz is. – Semmiképp ne
nyissa meg az üzentben lévő linket, a feladót pedig
tiltsa le, illetve ha lehet,
tegye spambe az üzenetet! – javasolta Babelláné
Lukács Katalin, a Soproni
Rendőrkapitányság őrnagya, kiemelt bűnmegelőzési főelőadó.

TIT-előadás

Április 6-án, kedden 18 órakor dr. Gyimóthy Zsuzsa kutató tart online előadást
Madárfajok ökofaunisztikai megfigyelései környezeti nevelés céljából címmel. Közvetítés: stit.my.
webex.com/meet/stit

MÉDIAPARTNEREINK

Rádió 1 Sopron
Sopron TV
sopronmedia.hu

Az állat nem játék!
KÖVES ANDREA

Húsvétkor sok szülő
szeretné megörvendeztetni gyerekét élő
nyúllal. A szakember
arra figyelmeztet, hogy
csak akkor döntsünk
így, ha előtte alaposan felkészültünk a
nyuszitartásra!
A soproni Bokor Dóra 2007
óta foglalkozik törpenyulak
tenyésztésével, naponta sok
időt fordít állatai gondozására, etetésére, tisztán tartására. Sok örömet okoz számára
kedvességük, ragaszkodásuk,
finom puha szőrük simogatása. A legfontosabbnak azt
tartja, hogy a vásárlás előtt a
leendő gazda jól gondolja végig: képes-e a felelősségteljes állattartásra, hiszen egy
sok törődést igénylő élőlényt
visz haza. Dóra az új gazdikat sokrétű útmutatóval látja el, amelyben mindent leír a nyúltartáshoz szükséges
tartozékokról, az állatok elhelyezéséről, beszoktatásáról, etetéséről, itatásáról, az
oltásairól.
– A nyuszik egészsége szempontjából nagyon
hangsúlyos a helyes táplálás
– emelte ki dr. Licskay Tímea
egzotikusállat-gyógyász szakállatorvos-jelölt. – Az etetésnél kifejezetten fontos a rostbevitel. A nyúl fő tápláléka a
széna, tápból pedig olyat kapjon, amiben nincsenek magok. Zöldséget és gyümölcsöt
csak elenyésző mennyiségben

A gyerekek szeretik dédelgetni a puha nyuszikat, ugyanakkor a
tartásuk nagyon sok felelősséget, törődést igényel. Ezért alaposan gondoljuk át! FOTÓILLUSZTRÁCIÓ
adjunk. A magok és gyümölcsök könnyen felszívódó szénhidrátokat tartalmaznak,
emiatt gáz képződik a bélcsatornában, ami fájdalommal
járhat, reflexes bélleállás következhet be, illetve a folyamatosan növő fogakat sem
koptatja kellő mértékben.
A nyulak vérzéses betegségének 1-es és 2-es szerotípusa ellen, illetve a szúnyogok
által terjesztett myxomatózis ellen kell évente oltani,
idén megjelent egy új vakcina, amely mindhármat kombinálja. Az ivartalanítás a
nőstényeknek és a bakoknak is ajánlott. A bakok ennek hiányában agresszívekké

válhatnak, jelölgetnek, a nőstények pedig hajlamosabbak
méhvérzésre és méhdaganatok kialakulására.
A szakember tapasztalatai
szerint a nyusziknál nagyon
gyakoriak a fogászati rendellenességek, amelyek többnyire a rossz étrendből fakadnak, és hosszú távon nagyon
veszélyesek. Ha valaki nyálzást, fogyást, könnyezést, étvágytalanságot, levertséget
tapasztal az állatnál, vagy kevesebb bélsár ürítését, azonnal forduljon állatorvoshoz.
Fogászati vagy étrendi probléma miatt a bélelzáródás is
gyakori, és nem ritkák a húgyúti problémák sem.

2021. március 31.

CIVITAS FIDELISSIMA

2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA

MEGKÉRDEZTÜK olvasóinkat

Egyetért a VOLT Fesztivál
idei elhalasztásával?

Soproni Téma

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos

Városi hírek
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Április 19-én újraindulhatnak a z óvodák, iskolák

Szabad nyarunk lehet!
MUNKATÁRSUNKTÓL

BATÁRI MÁRK:
Idén nagy munkába kezdtünk: építkezünk, így minden
erőnkkel ezen vagyunk. Azaz
valószínűleg én egyébként is
kihagytam volna a VOLT Fesztivált. Korábban dolgoztam
lemezlovasként, így ismerem a bulik másik oldalát is.
A szervezők figyelembe vették
az emberek védelmét is.

NAGY BALÁZS:
A koronavírus elleni védekezés egyik fontos eleme szerintem, hogy idén elmarad a
VOLT Fesztivál. Több tízezer
ember gyűlik össze ilyenkor
a városban, és az senkinek
sem hiányzik, hogy gócpont
alakuljon ki Sopronban. Most
óvatosnak kell lennünk, hogy
a jövőben megszűnhessenek
a korlátozások, és ismét szabadon élhessünk.

HOFFER-VAGANATO
ANNAMÁRIA:
2015-ben kiállításom is volt a
VOLT-on, így nekem különleges a kötődésem a fesztiválhoz. A városi idegenforgalom
szempontjából, a turizmusból élőknek persze rossz,
hogy idén is elmarad a fesztivál. A VOLT egyet jelentett és
jelent most is a várossal, ebben az időszakban Sopronra
figyel(t) az ország.

NICHOLS CAMILLA:
Inkább a kisebb összejöveteleket szeretem, a VOLT Fesztivál számomra már túl nagyszabású. A koronavírus miatt
mostanság egész Európában
szünetelnek a koncertek, bezártak a szórakozóhelyek. Pedig ha úgy adódott, akkor még
Bécsbe is elutaztam, hogy
személyesen láthassam a kedvenc előadómat.

Segítenek az oltópontra jutni
– Segítünk az idős, mozgásukban korlátozott soproni polgároknak,
hogy gondtalanul juthassanak el az oltópontra – írta közösségi oldalán dr. Farkas Ciprián polgármester. Az ATMS mentőszolgálattal való megállapodásnak köszönhetően a háziorvosuknál jelezhetik az igényüket mindazok a soproniak, akik időpontot kaptak
a védőoltásra, és másképp nem tudnák megoldani az odajutást.
– A vírust csak az oltással győzhetjük le. Arra biztatok mindenkit, hogy regisztráljon a védőoltásra a www.vakcinainfo.gov.hu
oldalán – tette hozzá a polgármester.

Búcsú dr. Rakos Gyulától
Búcsúzunk dr. Rakos Gyula osztályvezető főorvos úrtól,
aki több mint egy évtized alatt sokat tett a soproni emberekért, a sebészeti osztály fejlesztéséért. Emlékét megőrizzük, nyugodjék békében!

Dr. Farkas Ciprián
polgármester

Dr. Simon István
alpolgármester

Csiszár Szabolcs
alpolgármester

Életének 66. évében elhunyt dr. Rakos Gyula, a Soproni Gyógyközpont Sebészeti Osztályának osztályvezető főorvosa. A betegellátás iránt elkötelezett, végtelen emberségéről, széles körű szakmai
tudásáról ismert szakember lapunknak is többször nyilatkozott,
életútját akkor mutattuk be, amikor átvette a kórház legrangosabb elismerését, az Erzsébet-díjat (Erzsébet-díj a főorvosnak,
Soproni Téma, 2019. január 16.). Rakos Gyula 1955-ben született
Zalaszentgróton, Pécsen szerzett orvosi diplomát, majd sebészeti
szakvizsgát. Közel két évtizeden át a szombathelyi Markusovszkykórházban dolgozott, közben Németországban megismerkedett
a legkorszerűbb műtéti technikákkal. 2008. október 1-jétől irányította a soproni kórház sebészeti osztályát. Munkája során nagy
hangsúlyt fektetett az utánpótlásképzésre, széles körű szakmai tudásának átadására.

– Egyelőre semmilyen
nyitás nem engedhető
meg, de komoly esély
van arra, hogy Magyarországon a legtöbb
uniós országot megelőzően válik szabaddá az
élet, és szabad nyarunk
lesz – mondta Orbán
Viktor miniszterelnök.
Közben folyamatosan zajlanak az oltások
Sopronban is.
A jelenleg érvényes védelmi
intézkedéseket április 8-ig
fenntartja az operatív törzs javaslatára a kormány. Nem változnak többek között a kötelező maszkhasználat szabályai,
és ami eddig zárva volt, az továbbra is zárva marad. Az említett időpontig ugyanúgy él az
este nyolc és reggel öt óra közötti kijárási korlátozás is.
Az oktatási intézményekben április 19-ig hosszabbították meg a digitális oktatást.
– Április első napjaiban kezdik meg a mintegy 82 ezer, az
oltásra március 24-ig regisztrált általános iskolai, gimnáziumi és óvodapedagógusok
kampányszerű oltási akcióját
– jelentette be Maruzsa Zoltán
köznevelésért felelős államtitkár. A második körben a március 24. és 29. között regisztrált, köznevelésben dolgozók,
valamint a szakképzésben és
a bölcsődékben dolgozók következnek húsvét után.
Közben megkezdték a várandós nők önkéntes oltását – írta Novák Katalin. Arra kérik a várandósokat, hogy

Gördülékenyen halad az oltás a Várisi úti rehabilitációs intézetben, múlt héten közel 3500-an
kapták meg a vakcinát, szerdától a pedagógusok következnek. FOTÓ: SOPRONI GYÓGYKÖZPONT
regisztráljanak a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon,
majd vegyék fel a kapcsolatot
a háziorvossal, aki megszervezi az oltásukat a kórházi
oltóponton. Pfizer- és Moderna-vakcinákat lehet használni a szakmai iránymutatás
szerint, amely az első oltást a
várandósság 12. hete után, a
másodikat a szülés után javasolja beadni.
A kormányzati ígéretnek
megfelelően, amint beadták
a két és fél milliomodik, koronavírus elleni vakcina első dózisát, az alábbi szabályok lépnek életbe:
– A kijárási tilalom este
tíz és reggel öt óra közötti időszakra esik.
– A szolgáltatók esetében
a március 8-i szigorítások
előtti szabályok érvényesek.
– A vendéglátóegységeknél marad az ételelviteles,
ételkiszállítós rendszer.
– Kinyithatnak az üzletek
reggel öt és este fél 10 között.

A tíz négyzetméteres vagy
annál kisebb üzlet vásárlóterében az eladókon kívül
egyszerre csak egy vásárló
tartózkodhat. A tíz négyzetméternél nagyobb vásárlóterű
üzletekben az ott dolgozókon
kívül egyszerre átlagosan tíz
négyzetméterenként egy vásárló lehet csak. Kivétel, amikor 14 év alatti gyermek van a
szülővel, vagy segítő kíséri a
65 év feletti, illetve a fogyatékossággal élő személyt. Ők itt
egy személynek számítanak.
– A boltok üzemeltetőinek,
illetve vezetőinek az üzlet bejárata előtt a nyitvatartási idő
mellett jól láthatóan jelezniük kell, hogy egyszerre hány
fő tartózkodhat bent. Arról
is gondoskodniuk kell, hogy
a bejutásra várakozó sorban

állók a közös háztartásban
élők kivételével tartsák a másfél méteres védőtávolságot.
– A boltok üzemeltetőinek
az üzletben továbbra is folyamatos kézfertőtlenítési lehetőséget kell biztosítaniuk. Az
üzleteket szintén folyamatosan fertőtleníteni kell.
Mint arról lapunkban is
beszámoltunk (Oltanak a szanatóriumban, Soproni Téma, 2021. március 24.), Sopronban is ütemezetten zajlik
a regisztráltak oltása a háziorvosoknál és a Soproni
Gyógyközpontban. A Várisi
úti rehabilitációs intézetben
kialakított oltóhelyeken az elmúlt héten közel 3500 embert
oltottak be, ezen a héten városunkban is elkezdődik a pedagógusok oltása.

ELLENŐRIZZE REGISZTRÁCIÓJÁT! Már működik a vakcinareg.neak.gov.hu oldal, ahol bárki lekérdezheti, hogy a vakcinainfo.gov.hu oldalon történt online regisztráció milyen státuszban van. Ehhez meg kell adni a TAJ-számot és a születési dátumot.

Emlékek útján – Az Aranyhegyen nyitott meg az első téglagyár

Sopron modern városrésze
MUNKATÁRSUNKTÓL

Sopron gazdag történelme sokakat érdekel – sorozatunkban a
különböző városrészek
kialakulásáról, elnevezéséről, érdekes históriáiról írunk. Ezúttal
az Aranyhegy titkai tárulnak fel.
Az Aranyhegy az elmúlt évtizedekben kialakult új városrész, amely a tehermentesítő
út mentén épült. Sopronban a
rendszerváltást követően az
építési kedv nem lankadt, sőt,
fellendült. A határ közelsége,
amely évtizedekig béklyózta a
várost, előnyösnek bizonyult,
hiszen ennek köszönhetően
terjeszkedett tovább.
Az Angeren (jelentése füves terület, rét, így az Anger
rét kifejezés a szó duplázása)
a tizennyolcadik században
még szántóföldeket, szőlőket
találhattunk. Az úgynevezett

Az első lakóépületek az 1990-es években jelentek meg az Aranyhegyen. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
„Zucker Angerl”-en, vagyis
az Aranyhegy területén 1796ban értékes agyagot találtak,
ezt követően épült meg a város első téglagyára. Az 1800es években már kiterjedt
agyagbányák terültek el itt, a
nyersanyag feldolgozása négy
téglagyárban (Hacker Lipót,
Lenk Lajos, H
 asenöhrl Ferenc, Steiner József üzemé-

ben) folyt. Ezek elhelyezkedése még az 1960-as években
is gazdaságilag kedvező volt.
Az Aranyhegyen az első lakóépületek az 1990-es
években jelentek meg, az ezredfordulót követően pedig,
miután az utolsó téglagyár
is bezárt, felgyorsult a terület beépítése. A lakóterületeken kívül eredetileg ipari

parkot is terveztek ide, több
cég letelepült, megépült az
Inkubátorház.
A sorozat következő részében, amely jelen ismertető folytatása, a Pihenőkereszt
történetére térünk ki.
Az írás elkészítésben közreműködött dr. Krisch András,
a Soproni Evangélikus gyűjtemények vezetője.
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„Ez a hely arra való, hogy az ide látogató ember megismerje a természetet”

Fertő-part: zöld érték épül
– A Fertő-parton olyan
léptékű zöld érték is
épül, ami képes elnyelni a terhelést, mi
több, ezzel meg is védi a természeti környezetet – mondta Mohácsi Sándor tájépítész.
Mint arról múlt heti
lapszámunkban írtunk
(Egyensúlyban a természettel, Soproni Téma,
2021. március 24.), már
javában zajlanak a Fertő-part fejlesztésének
kivitelezési munkái.
– Klasszikus építési beruházásnak tekinthető
a Fertő-part?
– Ez nem egy „építészeti”
beruházás. Ez a Fertő-táj bekapcsolása a hazai turisztikába. Hogy ebben a tájépítészet szerepe jelentős volt-e?
Igen. Elengedhetetlen. A tájépítészet feladata számomra
az, hogy az ember tevékenységét képes legyen beilleszteni, szervesíteni úgy a környezetbe, hogy kompenzálni
tudja a környezetterhelést. Ez
sok projektben nem tud még
megvalósulni, de itt egy olyan
léptékű zöld érték is épül, ami
képes elnyelni a terhelést, mi
több, ezzel meg is védi a természeti környezetet.
– Milyen alapelvek mentén alakult ki a tájépítészeti terv?
– Egyszerű. Honos növények által dominált. Kön�nyen üzemeltethető. Natúr,
ahol a terhelés nem akkora,
például az ökoparkban, és intenzívebb ott, ahol a terhelés magasabb fokú, mint például a kikötők partján. De ez
nem szimplán tájépítészeti
terv, hanem sok együtt dolgozó szakág a tájépítész által
is összecsiszolt szakmaisága.
Lesz helyi vízszikkasztás. Sok
munka kellett ahhoz, hogy az
itt lehulló esőcsepp ne vezetékbe kerüljön. Gondoljanak
csak bele, hogy hány városi vízfolyás kiszáradt medrét

– A fás állomány menthető részét megőriztük – nyilatkozta a Fertő-part megújítása kapcsán Mohácsi Sándor tájépítész. LÁTVÁNYTERVEK
ismerik, mert a csapadékvíz
nem oda, hanem általában a
csatornahálózatba kerül.
– Természetvédelmi területen járunk, ahol különösen fontos a természeti
élővilág és környezet megóvása, tiszteletben tartása.
Ez a szempont hogyan tud
érvényesülni a Fertő-parti
beruházás kapcsán?
– Ez a terület már eleve
mesterséges volt és ma is az.
A Fertő tó vízszintje és így maga a tó is az, hiszen egy gát és
zsilipje szabályozza a vízszintet. Ha magára hagynánk ezt
a területet, hamar feltöltődne, és megváltozna a mostani
egyensúly. Ez a hely arra való, hogy az ide látogató ember
megismerje a természetet, hiszen arra szüksége és igénye
van, de mindezek mellett annak valós, több nagyságrenddel nagyobb érintetlen területét egyáltalán ne bolygassuk.
– Engedje meg, hogy egy
gondolatot idézzek a honlapjukról: „Meggyőződésünk, hogy olyan hiteles
emberi környezet kialakításában tudunk részt venni, ami mind a tágabb fizikai
és szellemi kontextusában,

mind részleteiben magas
szinten képes megfelelni
a használói – és az alkotói
– igényeknek.”. Mi teszi hitelessé a Fertő-partot, a beruházást, annak szakmai–
tájépítészeti tartalmát?
– Erről nekünk nehéz
beszélni. Ezt annak kell
majd éreznie, aki idelátogat körülbelül három évvel

a telepítések után. Amikor
már a fák fáknak, a cserjék vesszői pedig bokroknak
látszanak. Számomra a jóra, jobbra való törekvést jelenti. Ennek kell itt látszania
majd. A kiválasztott növényeken kívül a berendezési tárgyakban, a medencéből megélhető (tér)élményben. Talán
akkor leszek a legnyugodtabb

a hitelesség tekintetében, ha
az ide látogatók számára egy
egyértelmű, magától értetődő
térrendszerre sikerül ráépítenünk a sokszínű igényekre
reagálni képes funkcióláncot.
Magyarul, akkor dolgoztunk
jól, ha az emberek többségének nem jutunk eszébe, hanem csak egyszerűen jól érzik magukat.

HOL JÁRUNK? – városismereti rejtvény
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 a helyes megfejtést április 7-ig
beküldik a Soproni Téma, 9400 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre, ajándékot sorsolunk ki.
Március 10-i rejtvényünk megfejtése: emléktábla az
egykori Ifjúsági Kör székházán, a helyes megfejtőnk:
Borsos Ferenc, Sopron, Paprét.

Emléktábla az egykori
Ifjúsági Kör székházán
– II. Rákóczi Ferenc utca 13.
Selmecbányán 1879-ben alakult meg a Selmeczi Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Akadémia Ifjúsági Köre. A kör annak idején
Selmecbányán, a Szentháromság téren bérelt
székházat, majd miután az akadémia a trianoni döntést követően Sopronban talált otthonra, az Ifjúsági Kör itt is tovább működött.
A kör mindenkori célját a hazafiság, testvériség, bajtársiasság megbonthatatlan hármas
egysége jellemezte. Hosszú évek küzdelme
után végül a körnek 1929-ben sikerült megvásárolnia a II. Rákóczi Ferenc utcai székházat,
melyet 1931 februárjában avattak fel, homlokzatára pedig felkerült a „Bánya-, Kohó- és Erdőmérnök Hallgatók Ifjúsági Köre” felirat, és
ezt követően ez az épület lett a főiskola hallgatóságának a fellegvára. A II. világháborút

követő politikai változások az Ifjúsági Kört is
érintették, a Kommunista Párt szerint nem illettek bele az általuk kialakítandó jövőképbe.
1948. május 5-én a kör vezetősége a sörgyár
kerthelyiségébe szakestélyt hirdetett, melyen megjelentek a professzorok, valamint a
kör mintegy 250 tagja. A levegőben volt, hogy
a szakestély búcsúzik… „Be kell látnunk, hogy
a selmeci szellemű Ifjúsági Körünk tarthatatlan, ezért, bár vérző szívvel, döntsünk a megszűnés mellett!” – mondotta Gombás László
kohómérnök-hallgató a május 7-i rendkívüli közgyűlésen, majd a tagság az Ifjúsági Kör
feloszlatása mellett döntött. „Az Ifjúsági Kör
nem halt meg, igazságtalanul kivégezték”
– fogalmazott később Ruhmann Jenő kohómérnök, az utolsó köri elnök. A ház homlokzatán a bányász, kohász és erdész hősi halottak emléktábláját még a kör feloszlása előtt
két hónappal, 1948. március 15-én avatták föl.
Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

– Ha a beruházás egészét
nézzük, mit lehetett megőrizni a korábbi tájelemekből, miért és hogyan?
– A fás állomány menthető részét megőriztük. De
a szikes környezet kemény
feladat a növényeknek. Sajnos sok balesetveszélyes állapotú egyed volt a területen.
A cserjés területek egy részét
is megóvjuk az északi területen. Az is fontos cél volt, hogy
a korábban a partról feltáruló
tájképben ne álljon be zavaró
változás.
– Van-e a tájépítészeti tervnek olyan része, ami
különösen is kedves Önnek,
amire büszke?
– Személyesen nagyon
kedvesek számomra a játszóterek. Mert a befogadó, előítélet-mentes gyerekeken keresztül tud majd igazán hatni
ez az egész park. Nekik kell
itt olyan élményeket szerezniük, hogy azokra alapozva
teljes családok ökológiai környezetünkhöz való hozzáállása megváltozzon. Büszke pedig arra vagyok, hogy a
munka kapcsán megismert,
kicsit később induló, párhuzamosan futó osztrák projektek nagyon hasonló következtetésekre, megoldásokra
jutottak, mint mi.
Forrás: fertopart.hu
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Babamamacsomag egyedülálló édesanyáknak

Minden újszülött
gyermek egyenlő

Ferencz Katalin örömmel fogadta az ajándékot, hiszen egyedülállóként minden segítségért hálás. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
MUNKATÁRSUNKTÓL

Egy különleges, egyedülálló országos program részeként, az önkormányzat közreműködésével három soproni kismama kapott
babamamacsomagot.
„Minden gyermek egyenlő,
minden újszülött gyermek
megérdemli az élet biztonságos és támogatott kezdetét”– vallja Huber Katalin, a
w w w.babamamatudakozo.hu oldal tulajdonosa. E
gondolat jegyében támogatják az egyedülálló szülőket.
Legújabb programjuk sikere

érdekében is országos gyűjtést szerveztek.
– Olyan édesanyákat támogatunk most, akiket, mire hazamehettek a kicsivel a
szülés után, már elhagyott a
párjuk – mondta Huber Katalin. – Magyarországon
minden 10. kisbaba kerül
ilyen helyzetbe. Felvettük a

kapcsolatot a megyei jogú
városok szövetségével, és az
ő támogatásuk révén minden megyei jogú városban
három édesanyának tudunk
babamamacsomagot adni,
mintegy 45 ezer forint értékben – babaápoló szereket,
az ilyenkor legszükségesebb
dolgokat. Örülünk és köszönjük Sopronnak, hogy itt lehetünk, és hogy mellénk állt.
Az eseményen jelen volt
dr. Farkas Ciprián polgármester és Csiszár Szabolcs
alpolgármester.
A polgármester köszöntő szavaiban emlékeztetett,

Magyarországnak immár tíz
éve családbarát kormánya
van, kiemelt program a családok támogatása, hogy minél több gyermek szülessen,
és hogy minden gyermek biztonságban élhessen. Kitért
arra is, hogy Sopron már korábban elnyerte a családbarát
város címet.
A babamamacsomag átadásán a három anyuka közül csak Ferencz Katalin tudott személyesen megjelenni.
Ő örömmel fogadta az ajándékot, hiszen – mint mondotta –, egyedülállóként minden
segítségért hálás.

A kreatív feladatokat először online, majd személyesen oldják meg a diákok

Civitas Fidelissima vetélkedő
MUNKATÁRSUNKTÓL

Kreatív történelmi vetélkedőt hirdet a Soproni Tankerületi Központ, melynek fókuszában az
1921-es soproni népszavazás és az azt közvetlenül megelőző, valamint követő történelmi események állnak.
– Az 1918-as őszirózsás forradalomtól az 1922. január elsejéig tartó időszakot öleli fel a
vetélkedő. Ezen belül természetesen kiemelt figyelmet
fordítunk a soproni népszavazásra – mondta Marek János, a Soproni Tankerületi
Központ igazgatója.
A megmérettetésre a 9–11.
évfolyamokon tanuló magyarországi középiskolás diákok
jelentkezését várják a szervezők. A verseny négy fordulójából kettőt a mostani, kettőt

pedig a következő tanévben
szerveznek meg.
– A vetélkedőre háromfős
csapatok jelentkezését várjuk
április 27-ig a www.cftv.hu
honlapon. Fontos tudni, hogy
iskolánként több csapat nevezését is elfogadjuk – tette hozzá Marek János.
A soproni városvezetés az
Emberi Erőforrások Minisztériumát kereste fel a vetélkedő
megszervezésének ötletével.
Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár

biztosította támogatásáról a
várost. A versenyfelhívást az
Oktatási Hivatal munkatársai
küldik ki az ország valamen�nyi középiskolájába. A döntő a
tervek szerint decemberben
lesz a Liszt-központban.
– Az általános iskolások
felső tagozatosainak is hirdetünk egy vetélkedőt, melynek
témája szintén az 1921-es népszavazás időszaka – tette hozzá Boros Ildikó, a vetélkedő
egyik koordinátora. – A felhívásra a diákok egyénileg vagy
csoportosan (maximum 3 fővel) jelentkezhetnek.
Ezzel párhuzamosan várják a diákok rajzait, festményeit, makettjeit, képregényeit vagy bármely más
technikával kidolgozott alkotásait a népszavazás témájában – ezeket május 25-ig lehet

elküldni a Soproni Tankerületi Központ címére (Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca
9.). A beérkezett műveket a
tanév végéig értékeli a zsűri,
a legjobbakat kiállítják, illetve értékes nyereményekkel
jutalmazzák.

www.husegnapja.hu

Hamarosan következik az óvodai beíratás
Megjelent a tájékoztató az idei óvodai felvételiről – a soproni intézményekbe április 20án, kedden, és 21-én, szerdán reggel 8-tól 18
óráig lehet személyesen beíratni a gyerekeket, illetve online is lehet jelentkezni. Azt
kérik, hogy a szülők vigyék magukkal a gyermekük és a saját személyi azonosítójukat, a
lakcímkártyákat, a gyermek születési anya-

könyvi kivonatát, TAJ-kártyáját. Ha valaki
online jelentkezik, akkor az iratokat ráér az
első óvodai napon bemutatni. A döntésről
az óvodák május 21-ig értesítik a szülőket.
2021. szeptember 1-től legalább napi
4 órás óvodai nevelésre kötelezettek azok
a gyerekek, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik a harmadik évüket. Azokat, akik szeptem-

ber 1. után lesznek háromévesek, a férőhelyek függvényében folyamatosan veszik fel.
A felvételi rendjéről a sopron.hu oldalon (önkormányzat, önkormányzati intézmények, óvodák, bölcsődék menüpont
alatt) lehet bővebben tájékozódni, itt található meg a körzetekhez tartozó utcajegyzék,
valamint az óvodák elérhetősége is.

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos
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JEGYZET
HUSZÁR JUDIT
szerkesztőségvezető

Türelem

Végre kisütött a nap, már éreztem a szélben a
tavasz illatát, a madarak csiripeltek, gyerekek szaladgáltak. Én is felszabadult lettem. Remélem, ismerik Önök is azt az érzést, amikor
az ember olyan könnyed, és mindenféle alapos mérlegelés, helyzetelemzés nélkül ösztönösen cselekszik. Pont
úgy, mint a gyerekek.
„Jó volna most egy utolAz autó még távol
só nagy lendületet venvolt, szinte a tér máni, és kicsit pozitívabban
sik sarkán. Az én koszemlélni az eseményecsim pedig szemben.
ket. Kicsit türelmesebbNem gondolkodtam,
nek lenni, és nem a másik átszaladtam az úton.
hibáira, hanem erényeire
Tudom, szabálytalan
koncentrálni.”
voltam, senki ne kövesse a példámat! De
azt hiszem, ilyen szabálytalanságokat néha elkövet mindenki… Furcsa volt, hogy az autó egyre gyorsabban jött felém, szemmel láthatóan rálépett a gázra a sofőr. Persze, még így is bőven
átértem. Amikor már közel volt, akkor lehúzta a maszkját a középkorú férfi, és erősen artikulálva a felmenőimet szidta. Majd visszahúzta a maszkot és továbbrobogott. Először fel sem
fogtam, hogy mi volt ez, aztán egy kicsit letört.
Igen, szabálytalankodtam. De nem gondoltam,
hogy ezzel ennyire felbosszantok valakit. Hogy
ilyen indulatokat kavar egy úton átfutás. Sajnos mostanában azt tapasztalom, hogy ez nem
egyedi eset… Egyre türelmetlenebbek az emberek. Jól látszik ez, ha autóban ülünk. Nem kell
nagyot hibázni, elég egy pillanatnyi elmélázás
a pirosnál vagy egy körforgalomnál, már meg is
szólal a dudazenekar. Gyakran lobognak az öklök, a lehúzott ablakokon kihallatszik a káromkodás. Holott ha a szívünkre tesszük a kezünket,
akkor azért beláthatjuk, hogy mi sem vagyunk
makulátlanok.
A másik ilyen indulatlevezető terep a legnépszerűbb közösségi oldal. Néha elkövetem azt a
hibát, hogy elolvasom a cikkekhez írt kommenteket… Lesújtó, hogy csak azért, mert valamiről
nem egyezik a véleményük, két–három üzenetváltás után odáig jutnak emberek, hogy verbálisan elföldelik egymást. Ismeretlenül. Azt hiszem, talán ez a titka. De mi van akkor, ha az
ismeretlen profilról vagy az útról letolt autósról
másnap kiderül, hogy például a gyerekünk tanító nénije? Vagy mondjuk, a kórházban ő veszi
le tőlünk a vért? Elég kellemetlen lenne, ugye?
Tudom, senkinek nem volt könnyű az elmúlt
egy év. Sok tragédia sújtott minket, féltünk a vírustól, attól, hogy veszélybe kerül a megélhetésünk, féltettük a szüleinket és a gyermekeinket.
De talán már látszik a fény az alagút végén. Jó
volna most egy utolsó nagy lendületet venni, és
kicsit pozitívabban szemlélni az eseményeket.
Kicsit türelmesebbnek lenni, és nem a másik hibáira, hanem erényeire koncentrálni. Arra, ami
jó és arra, ami jóvátehető. Azt hiszem, nem késő.
Az igazi tavasz még csak most kezdődik…

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK
Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni emberek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat a jövőben is tartjuk,
sőt szélesíteni kívánjuk újabb és újabb olvasóink megismertetésével. Ezért olyan embereket keresünk, akik szűkebb–tágabb környezetükben valamiért kiérdemelték a körülöttük élők
szeretetét, tiszteletét. Lehet ő egy nagymama, másokon segítő ezermester vagy 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! Leveleiket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre várjuk!

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos
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A legtöbb növény folyamatos gondozást, törődést igényel

A virágos erkélyekért

2021. március 31.

Nyitva a komposztáló
Az előző évekhez hasonlóan a tavasz beköszöntével
újraindul a Sopron és Térsége Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Kft. (STKH Kft.) két szolgál
tatása. Már megnyitott a komposztálótelep a Harkai
úton, illetve áprilisban elindul a házhoz menő zöld
hulladékgyűjtés is.
Az STKH Kft. csokorba gyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat.
A zöldhulladékgyűjtő zsákokba, illetve edényekbe fák és bokrok
– maximum 5 centiméter átmérőjű – nyesedékeit, lenyírt füvet
és lehullott leveleket tehetünk. Tilos azonban a zöldhulladék közé helyezni például földmaradékot, forgácsot, tuskót, nádat vagy
konyhai hulladékot. A www.stkhu.hu honlapon található hulladéknaptárban lehet tájékozódni arról, hogy az egyes településeken az adott hónap melyik napján szállítják el a zöldhulladékot.
A megadott gyűjtési napokon legkésőbb reggel 5 óráig kell kihelyezni a zsákokat vagy edényeket.
A zöldhulladék leadására évente hatszor van ingyen lehetőség
a Harkai úti komposztálótelepen. Fontos tudni, egy alkalom nem
osztható fel több fordulóra. A telepen levágott fű, falevél, avar és
– maximum 20 centiméter átmérőjű – fanyesedék adható le, alkalmanként legfeljebb 300 kilogramm mennyiségben. Bővebb információ a www.stkh.hu/hirek oldalon érhető el.

Horváth Sándor erkélyén most is virágzik a színpompás árvácska, amelyet tavaly ősszel ültetett el. FOTÓK: FILEP ISTVÁN
MADARÁSZ RÉKA

Azok a szerencsések, akik szép nagy erkéllyel rendelkeznek, egész évben örvendhetnek a természet
szépségének az otthonukban is. A bátrabbak a hagyományos balkonnövényeken kívül különlegesebb fajokkal is kísérletezhetnek.
A melegebb évszakban virágzó növények legismertebb csoportját a hagyományos nyári virágok alkotják.
Ezek közé tartozik a muskátli, melynek két típusa van: az
álló és a futó. A futómuskátli
két változata pedig a hosszan
lenyúló, szimpla és a félfutó,
dupla virágú.
– A muskátli előnye, hogy
egy–másfél hetet is kibír öntözés nélkül – tudtuk meg Horváth Sándortól, a GYSEV Zrt.

nyugalmazott főkertészétől.
– A másik hagyományos nyári virágunk, a petúnia ennyire már nem igénytelen: kétnaponta locsolni kell, különben
hamar meglankad. Az előbb
említett növények a napos és
félnapos helyeket kedvelik.
Ezeknek híján tökéletes választás az árnyékkedvelő fuxia
és a begóniafélék. Mindegyiknek van telt és szimpla virágú
változata, különböző színekben kaphatóak az üzletekben.

Ha valaki azt szeretné,
hogy télen is a természet üdeségében gyönyörködhessen az
erkélyén, érdemes mélyebb ládába törpe örökzöldeket – tuja-, fenyő- és/ vagy borókafélé
ket – ültetnie. Amikor ősszel
megérkeznek az első fagyok,
és tönkremennek a nyári virágok, már közéjük is telepítheti a hagyományos kétnyári
növényeket, a nefelejcset, az
árvácskát és a gombvirágot,
amelyek tavasszal borulnak
virágba. Nagyon mutatós a
díszkáposzta és a sárga viola
is. Amikor ezek levirágoznak,
már el is ültethetjük a nyári
virágokat, amelyek többnyire
trópusi és mediterrán égövről
származnak, ezért nem érdemes őket a fagyosszentek, május 10-e előtt elültetni.

– Ha valaki kezdő „kertészként” nem akar csalódni, fontos figyelembe vennie, hogy
hol van a növény hazája, és
ott milyen körülmények között él – folytatta Sanyi bácsi.
– A hagyományos balkonnövényeken kívül vannak különleges fajok is, például a dipladenia (tölcsérjázmin), amit azért
kedvelnek kevésbé, mert nehéz átteleltetni. Az ólomvirág
hátránya, hogy csak június
környékén kezd el bimbókat
hozni, viszont a fagyokig állandóan nyílik. Ha déli hangulatra vágyunk, díszíthetjük
az erkélyünket citrom-, narancs- vagy mandarinfával is,
a világjárók pedig választhatnak kaktuszokat és pozsgásokat is, ugyanis ezek hetekig is
kibírják víz nélkül.

Építsünk magaságyást!
MADARÁSZ RÉKA

Az utóbbi években
rendkívül divatossá vált a magaságyás,
amelynek számtalan
előnye mellett egy hátránya is van: nem olcsó
megoldás. Ha valaki viszont optimálisan kihasználja, előbb-utóbb
megtérül az ára.
A szakkönyvek szerint a következők miatt célszerű magaságyást építenünk: ott is
lehet veteményesünk, ahol
rossz a termőtalaj: mivel a talajszint fölött van 40–50 centiméterrel, a talaj jobban átmelegszik, továbbá praktikus,
kényelmes, mivel nem kell
hajolgatnunk.
– Az építés kezdetén felvesszük a méretet – mondta
Nagy Zsolt, az egyik soproni
díszfaiskola tulajdonosa. – Célszerű téglalap alakút készítenünk, melynek szélessége általában 1,2 méter, a hosszúságát
pedig a rendelkezésünkre álló
hely határozza meg: találkoztam már 4 méter, de 0,8 méter
hosszúságúval is. Az oldala lehet fa, műanyag, betonelemekből rakott, de fémlemez is.
A szilárd oldalakat először
rögzítsük a talajhoz, majd

– A magaságyásba ne kerüljön magas csersavtartalmú komposzt, növekedésgátló anyagot tartalmazó diófalevél, illetve beteg növényi rész! – javasolta Nagy Zsolt. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
béleljük ki a magaságyásunkat vízáteresztő filccel! Ezután töltsük fel három, nagyjából egyforma vastagságú
réteggel: alulra kerülnek a
kerti durva aprítékok (ágak,
gallyak, nyesedék), a következő réteget a megérett komposzt (egyes kereskedésekben
készen is kapható) alkotja, a
tetejére pedig jó minőségű,
szerves trágyával 1:5 arányban dúsított termőtalaj kerül.
A talajt évente egyszer javasolt pótolni. Érdemes odafigyelni arra, hogy a magaságyásba ne kerüljön magas

csersavtartalmú komposzt,
növekedésgátló anyagot tartalmazó diófalevél, illetve beteg növényi rész.
– Azt tartom praktikusnak, ha a magaságyás maximálisan ki van használva
– folytatja a növényvédelmi
mérnök. – Március környékén már ültethetünk bele dughagymát, fejes salátát,
hónapos retket, amelyek körülbelül egy–két hónap alatt
teremnek. A fagyosszentek
után következhet a klasszikus zöldségnövények – a paprika-, paradicsom-, cukkini-,

padlizsánpalánták – elültetése. Ha még van helyünk, augusztusban beiktathatunk
egy másodvetést: céklát és áttelelő spenótot, rukkolát, bordás kelt ültethetünk.
A magaságyásba telepíthetünk bogyós gyümölcsűeket – földi epret, ribizlit,
köszmétét, esetleg szedret
is. Az áfonyafélék speciális
talajt igényelnek, melyre tökéletes megoldást jelenthet
a magaságyás. Sokan kizárólag fűszernövények termesztésére használják parányi
magaságyásukat.

Az áprilisi időpontok
A következő hónapban az alábbi időpontokban szállítja el a házak
elé zsákokban kihelyezett zöldhulladékot az STKH Kft.: Bánfalva,
Ibolya úti lakótelep, Brennbergbánya, Görbehalom: április 4., Lövérek: április 7., Sopronkőhida, Tómalom, Jánostelep, Golgota: április 12., Aranyhegy, Ravazd utcai lakótelep, Pihenőkereszt, Balfi
utca, Belváros: április 13., Kurucdomb, Deák tér, Kőfaragó téri lakótelep: április 19., Virágvölgy, Jereván: április 20., Ágfalvi lakótelep: április 26.

KUKAHÍRADÓ
Szelektív papírgyűjtés
otthon – a kék zsákok
szabályai
A cikksorozatunk előző részében bemutattuk
már, hogy mire szolgálnak a szelektív sárga zsá
kok, most a kékeket vesszük górcső alá.
Az STKH által rendszeresített kék színű zsákba a háztartásban
kidobásra szánt olyan papírhulladék kerülhet, mint például
az újságpapír, a prospektus, a szórólap, a csomagolópapír, a
papírfüzet és a kisebb termékek papírcsomagolása. Itt fontos
megjegyezni, hogy bár az újságpapírt a törvény szerint kötegelve kell kihelyezni a zsák mellé, a tapasztalatok szerint az emberek szívesen helyezik a kék zsákba, amit így is elszállítanak.
A nagyméretű kartondobozokat viszont mindenképpen szétbontva és kötegelve kell a zsák mellé tenni, nem pedig bele.
Minden papírhulladék kihelyezhető a ház elé kötegelve zsák
nélkül is, így el fogják vinni. Azokat a zsákokat viszont, amelyekben a szabályoktól eltérő hulladékot találnak, nem tudják
elszállítani.
Figyelem! Az italosdobozok esetében más a helyzet! Az
STKH ezeket a műanyaghulladékkal együtt gyűjti, ugyanis
a feldolgozást végző cég így fogadja el. Az ilyen italosdobozokban visszük haza a tejet, gyümölcslevet. Üresen, lapítva a
sárga zsákban a helyük.
Természetesen a kék zsákba dobott papírhulladéknál is
oda kell figyelni arra, hogy azok a lehető legkisebb helyet foglalva, lapítva vagy összenyomva kerüljenek a zsákba. Egyáltalán nem helyezhető el a kék zsákban sem biológiailag lebomló
hulladékkal szennyezett, folyadékot tartalmazó papírhulladék,
hőpapír, matrica, ahogyan használt zsebkendő és szalvéta, zsíros pizzásdoboz sem. Azért nem lehet a visszagyűjtésre szánt
papírhulladék élelmiszerrel vagy más szerves anyaggal szen�nyezett, mert ennek tisztítása komoly költségekkel jár, ami nem
segíti a fenntartható eljárást. Az is a tiszta, száraz gyűjtés mellett szól, hogy ezek az anyagok kézi utóválogatáson mennek át.
Ahogyan a sárga színű zsákok esetében, úgy itt is fontos
megemlíteni, hogy a hulladékgazdálkodási díj megfizetése ellenében nemcsak a kommunális hulladékgyűjtést biztosítják,
hanem a szelektív hulladékgyűjtést is: ehhez 1 darab 80 literes kék zsákot ad a cég (2 darab 150 literes sárga zsák mellett).
A gyűjtési időpontokat az STKH honlapján (www.stkh.hu) elhelyezett hulladéknaptárban találja.

Nem kapta meg az újságot?
Terjesztési reklamáció:

+3620/368-2027

2021. március 31.
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A világhírű
balettművész
PLUZSIK TAMÁS

Soproni Téma
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Kutas László e lső alkotása a Líceum falán látható

Készül az ötvenedik

Kevéssé ismert tény, hogy 76 évvel ezelőtt, a második világháború utolsó, vérzivataros hónapjaiban Vaclav Nyizsinszkij (1889–1950) személyében
világhíres „vendége” volt Sopronnak. Ki is volt
ez a lengyel származású orosz balett-táncos?
Nizsinszkij apai és anyai ágon
is lengyel volt, szülei a varsói Cári Balettban táncoltak,
majd később Szentpétervárra
költözött a család. A fiú rendkívüli tehetsége korán kiderült, felvették a Cári Tánciskolába. Legendás ugrásaival
képes volt elhitetni, hogy valósággal lebeg, művészete alapjaiban újította meg a balettet, minden idők legkiválóbb
férfitáncosának tartják. 1913ban feleségül vette Pulszky
Károly (1853–1899) művészettörténész és Márkus Emília
(1860–1949) színésznő Romola nevű lányát, aki maga is balett-táncos volt. Nizsinszkijen azonban az idők folyamán
egyre inkább elhatalmasodott az elmebaj, majd a balettet végérvényesen az őrület
váltotta fel. Budapesten éltek,
majd a háború elől 1944 őszén
Sopronba, egy lövéreki házba
költöztek.
„Az a hely, amelyet rejtekhelynek választottunk, Sopron volt, egy kis magyar határváros Burgenlandban, a
Fertő-tó partján” – írta némi
geográfiai pontatlansággal felesége, az eddig csak angolul
megjelent Nizsinszkij utolsó

évei (The Last Years of Nijinsky) című visszaemlékezésében. A sors nem volt kegyes
a művészházaspárhoz, csak
szerencsével élték túl a december 6-i bombázást, majd
a március végi orosz légitámadást a bánfalvi karmelita
kolostor közelében, egy bunkerben vészelték át. A nagyhét végén (1945-ben is április
elején volt húsvét) bevonultak
Sopronba a szovjet csapatok,
és miután egy Sztyepán Danilovics nevű orosz tiszt felismerte egykori honfitársát,
a világhíres balettművészt,
már viszonylagos biztonságban voltak. Egy alkalommal
még együtt is mulatott a katonákkal, akik rendkívül büszkék voltak arra, hogy a „nagy
Nizsinszkij” beállt közéjük
gopakot meg trepakot táncolni. A háború befejezését követően Svájcban telepedtek
le, Pulszky Romola mindent
megtett a férje érdekében,
egy St. Moritz-i intézetben
ápoltatta, majd Angliába költöztek. Minden idők egyik legkiválóbb férfitáncosa Londonban hunyt el 1950-ben, testét
a párizsi Montmartre temető őrzi.

Kutas László az ötvenedik közterületi munkáján dolgozik – Hillebrand Vince emléktáblája hamarosan elkészül. FOTÓK: CSALA JÓZSEF
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A tervek szerint Kutas László 50. köztéri munkáját, Hillebrand Vince emléktábláját és domborművét áprilisban helyezik el a Liszt-központ épületén. A szobrászművész ekkor tölti be 85. évét.
Kevés település mondhatja el
magáról, hogy egyazon kortárs szobrász ötven köztéri
munkája is látható az utcáin,
terein, parkjaiban, épületeinek falán. Városunk – a tervek
szerint – hamarosan elbüszkélkedhet ezzel. A Budapesten élő, de Sopronhoz ezer
szállal kötődő Kutas László
javában dolgozik Hillebrand
Vince domborművén. Az alkotást és az emléktáblát várhatóan áprilisban helyezik el
az egykori kaszinó, a Magyar
Művelődés Háza, azaz a Széchenyi téren álló Liszt-központ épületén. Kutas László

ebben a hónapban ünnepli 85.
születésnapját.
– A munkát még Hillebrand
Imrével egyeztetve kezdtem
el. A nyomdász azonban a
közelmúltban elhunyt, így a
testvérével, Györggyel tartom
a kapcsolatot – kezdte Kutas
László. – Több domborművázlatot is készítettem: meg
kell mondanom, az első nem
tetszett, így újra nekifogtam.
Az alkotás már csak arra vár,
hogy bronzból kiöntsék.
Kutas László így folytatta:
– Gyermekkoromban örök szerelmet kötöttem Sopronnal.
Bár a fővárosban születtem, de

1936 nyarát már a nagyszüleimnél töltöttem. Itt voltam akkor is, amikor a várost bombázás érte. Feleségem is soproni.
Most pedig már elmondhatom
magamról, hogy dédnagyszülős licista vagyok.
– A Berzsenyi-líceumban tett érettségim után azt
mondtam Kozák Lajosnak, a
legendás latintanárnak, hogy
ha szobor kell az iskolába, akkor szóljon nekem – emlékezett vissza a pályája kezdetére. – Az első alkotásom az
iskola falára került. Ezt azóta

további hét követte. Több mint
tíz munkám van a botanikus
kertben, illetve szerte Sopron
utcáin. Több művemre különösen büszke vagyok: jómagam készítettem el a Papréten
található holokauszt emlékművet, a Sopron–Balfon lévő
zsidó áldozatoknak emléket
állító kompozíciót, valamint
az evangélikus templom melletti kitelepítési emlékművet.
Kutas László készítette a
városháza előtt álló SopronyiThurner Mihály 1998-ban felállított szobrát is.

KI VOLT HILLEBRAND VINCE? Hillebrand Vince 1830 körül
érkezett városunkba, ahol az akkori Várkerület 92-ben (ma 85)
1840-ben alapította meg rum- és likőrgyárát. 1861-ben a Kaszinó Egyesület igazgatójává választották. A Kaszinót, ami korábban
a tisztviselők, ügyvédek és katonatisztek zárt találkozóhelye volt,
megnyitotta a város kereskedő és iparos világa, az egész soproni polgárság előtt – olvasható a Széchenyi István Városi Könyvtár
helytörténeti ismertetőjében.

Vaclav Nyizsinszkij és felesége, Pulszky Romola.

EZ TÖRTÉNT – múltidéző
100 ÉVVEL EZELŐTT, 1921. március 18-án született Szombathelyen Nagy Lajos erdőmérnök. Sopronban hunyt el 1981. szeptember 30-án.
90 ÉVVEL EZELŐTT, 1931. március 21-én született Sopronban Nagy László fizika- és matematikatanár, villamosmérnök,
aki az egyetemi szakmódszertani oktatás bevezetésében és fejlesztésében úttörő munkát végzett. Debrecenben hunyt el 1987.
június 28-án.
65 ÉVVEL EZELŐTT,1956. március 18-án született Zalaegerszegen Gergácz Berta festőművész. Sopronban hunyt el 1993.
július 4-én.
50 ÉVVEL EZELŐTT, 1 971. március 24-én hunyt el Sopronban
Hárs György építészmérnök, a két világháború soproni építészetének meghatározó egyénisége. Doromlás-pusztán (Pest–
Solt vármegye) született 1898. március 28-án.
35 ÉVVEL EZELŐTT, 1986. március 20-án hunyt el Kapuváron
Gáspárdy Sándor festőművész, pedagógus. Sopronban élt 1954
óta. Orsován született 1909. március 19-én.
A SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR INTERNETES
OLDALÁN (WWW.SZIVK.HU) MEGTALÁLHATÓ ADATBÁZISBÓL KÖZLÜNK RÉSZLETEKET.

Minden soproninak

áldott
húsvéti
ünnepeket
kívánunk!
Dr. Farkas Ciprián
polgármester

Dr. Simon István
alpolgármester

Csiszár Szabolcs
alpolgármester
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SC Sopron: megvan a tavaszi szezon első győzelme!

Harcias, eredményes játék
A hétvégi fordulóban a tabella 3. helyén álló VLS Veszprém együtteséhez látogat a
csapat. A mérkőzés vasárnap 13 órakor kezdődik majd
a veszprémi városi stadionban. Az őszi összecsapáson
a soproni alakulat Kustor Noel 4 góljával egy nagyon szép
4–1-es győzelmet aratott hazai
pályán. A mostani mérkőzés
azonban jóval nehezebbnek
ígérkezik. – Visszatértünk a
győzelem útjára, mindenképpen szeretnénk így folytatni.
Ugyanakkor a Veszprém egy
stabil, jó formában lévő csapat, ezért nehéz dolgunk lesz
– tette hozzá Gere Richárd.
Az SC Sopron 26 forduló
után két helyet javítva a 6. helyen áll a tabellán.

MOLNÁR
ZOLTÁN

Az SC Sopron az NB
III. 26. fordulójának rendhagyó
szombati játéknapján
a sereghajtó Nagyatádi FC csapatát fogadta.
A soproniak 0–1-ről fordítva, 2–1-re győzték le
ellenfelüket.
A Sopron a mérkőzés elején
magához ragadta a kezdeményezést, amiből Kustor Noel
révén hamar gólszerzési lehetőség adódott, a vendégek kapusa azonban hárítani tudta
a próbálkozást. Ezt követően
egy nagyatádi szöglet után a
vendégek szerezték meg a vezetést. A félidő vége előtt aztán egy szabadrúgás után
Kustor Noel bújt ki a védők
közül, és fejelte a kapuba az
egyenlítő gólt, így 1–1-es döntetlennel vonultak pihenőre a
csapatok.
A második félidőben még
magabiztosabban és harcosabban léptek fel a hazaiak
és komolyabb helyzeteket is

A hétvégi győzelem után vasárnap a Veszprém ellen lép pályára az SC Sopron. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
kialakítottak. A gólra azonban a 79. percig kellett várni,
amikor is a csereként beálló Krizsonits Mátyás tartotta meg a labdát erőszakosan,
majd G
 ere Richárdhoz pas�szolt, aki egy nagyon szép átvétel után 12 méterről bal lábbal lőtte ki a bal alsó sarkot.

A mérkőzés így 2–1-es hazai
győzelemmel zárult.
– Mindig jó érzés gólt szerezni, legfőképpen akkor,
ha azzal tudjuk megnyerni a
mérkőzést – nyilatkozta Gere
Richárd. – Örülök, hogy csereként beállva hozzá tudtam
tenni a csapatunk sikeréhez.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK:
Női NB II. nyugati csoport
18. forduló:
SC Sopron – Fehérvár FC: 1–9
Megyei I. bajnokság
21. forduló:
FSC Hegykő – SFAC
1900 SE: 0–1
Megyei II. bajnokság:
SVSE-GYSEV – Kópháza:
elmaradt

2021. március 31.

Bronzérmes
szinkronúszók
MUNKATÁRSUNKTÓL

Élete első versenyén
bronzérmet nyert egy
soproni szinkronúszó
duó. Márkus-Zalatnay
Sára és Schiffer Lotti a
11 évesek között versenyzett az ob-n.
Hosszú kihagyás után álltak
rajthoz a Synchro Sopron SE
versenyzői a közelmúltban
megrendezett szinkronúszó
országos bajnokságon a Duna
Arénában. A 17 egyesületet és
6 korosztályt felvonultató verseny zárt ajtók mögött zajlott.
– A Synchro Sopron SE életében az egyesületi munka az
elmúlt másfél évben teljesen
újjászületett, a fő hangsúly
korábban az utánpótlás toborzásán volt, azonban a pandémia miatt új tagokat nem
tudtunk felvenni – mondta Turi Andrea, a
Synchro Sopron
SE edzője. – Így a

fő feladatunk az volt, hogy a
már igazolt egyesületi tagoknak biztosítsuk a kihívást.
Sajnos a kezdő versenyek elmaradtak, így rögtön mélyvízbe kerültek a soproni „sellőlányok”: az első versenyzési
lehetőségük az országos bajnokság volt.
Az egyesület egy nagyon
ígéretes párossal, MárkusZalatnay Sárával és Schiffer
Lottival állt ki a legfiatalabb,
11 éves korosztályban.
– Életük első szinkronúszó versenyén és a mezőny
legfiatalabb versenyzőiként
szálltak vízbe – tette hozzá Turi Andrea. – Mégis úgy
tűnt, mindketten erre születtek: profikhoz méltó módon,
magabiztosan mosolyogva,
határozottan adták elő kűrjüket. Örömmel fogadták a
harmadik helyezésért járó
elismeréseket.
Lotti és Sára duókűrje, valamint további felvételek a
szinkronúszókról megtekinthetők az egyesület facebook-oldalán.

Mezei futóliga: eredményes soproni atléták
Véget ért az idei szezonban a mezei futóliga
versenysorozata. A decembertől márciusig
tartó sorozat első két állomása Szekszárdon
volt, ahol Moser Boglárka két bronzérmet
szerzett 4000 méteren: 15:32-es és 15:06os időeredménnyel mindkét fordulóban sikerült dobogón végeznie. Dolmány Emma
3000 méteren az első fordulóban az 5., a
másodikban pedig 4. helyezést ért el.
A szombathelyi fordulóban valóságos
éremeső hullott a Soproni Atlétikai Club indulóira: összesen 8 érmet szereztek. Fonth

Gergely 2., Tóth Gréta 1., Hídy Teréz 2., Koch
Nóra 1., Moser Barnabás 2., Tóka Zsófia 3.,
Dolmány Emma 3., Moser Boglárka pedig 2.
helyen végzett a vasi megyeszékhelyen.
A mezei futóliga utolsó állomása a kecskeméti országos bajnokság volt, itt Koch Nóra az „Álomjövő” futamban ezüstérmes lett,
Koch Ambrus pedig a 12. helyen végzett.
Csapatban az U16-os korosztály ért el kiemelkedő eredményt, miután a Dolmány
Emma, Kádár Eszter, Nemes Réka összetételű együttes a 6. helyen zárt.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST HIRDET
a tulajdonában álló ingatlanok bérbeadás
útján történő hasznosítására:

Sopron, Lackner Kristóf utca 48.
fsz. 12. sz. alatti üzlethelyiség
A helyiség alapterülete: 24,6 m2
Bérleti díj alsó határa: 18.426 Ft/ m2/ év + áfa
A licittárgyalás időpontja: 2021. április 15-én 9 órakor
Megtekintés időpontja: 2021. április 7-én 10 órakor

Sopron, Lackner Kristóf utca 48.
I. em. 15. sz. alatti üzlethelyiség
A helyiség alapterülete: 20 m2
Bérleti díj alsó határa: 18.426 Ft/ m2/ év + áfa
A licittárgyalás időpontja: 2021. április 15-én 10 órakor
Megtekintés időpontja: 2021. április 7-én 10 órakor

Sopron, Balfi u. 7. sz. alatti műhely
A helyiség alapterülete: 40 m2
Bérleti díj alsó határa: 3.646 Ft/ m2/ év + áfa
A licittárgyalás időpontja: 2021. április 15-én 11 órakor
Megtekintés időpontja: 2021. április 7-én 10 órakor
A licittárgyalások helye:
Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály Sopron, Fő tér 1. II. em.
A részvétel feltételeiről és az ingatlanokról szóló tájékoztató, ill.
további információ: a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán
A részletes licitkiírások a www.sopron.hu/önkormányzat/pályázatok
menüpont alatt olvashatóak.

Az U18-asok versenyében a Moser Boglárka, Nagy Emma, Grubits Enikő alkotta soproni csapat egy hajszállal maradt le
a dobogóról, végül a 4. helyet szerezte meg.
– Rendkívül jól szervezett sorozatban vehettünk részt, színvonalas versenyek voltak
sok indulóval – mondta Némethné Csordós
Rita, a Soproni Atlétikai Club közép- és hos�szútávfutó csoport edzője. – Egy-egy versenyszámban sok esetben 60 résztvevő is
indult, ebből a mezőnyből az első 15 között
végezni kiváló eredmény.

Sopron Megyei Jogú Város

TÁJÉKOZTATÓ
Sopron Megyei Jogú Város
Önkormányzata
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
a pénzbeli és természetbeni ellátások
helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.27.)
rendelete értelmében lehetőséget biztosít

SZOCIÁLIS TŰZIFA
IGÉNYLÉSÉRE
2021.04.01-2021.04.30-ig.

A támogatáshoz szükséges nyomtatvány és
a csatolandó dokumentumok letölthetők a
www.sopron.hu weboldalról, telefonos jelzésre
postai úton, valamint személyesen átvehetők a
Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport
ügyfélszolgálatán Sopron, Új u. 3. ,
kizárólag előre egyezetett időpontban.
Hétfő: 13.00-tól 17.00-ig.
A kitöltött nyomtatványokat beküldheti személyesen,
postai úton a Sopron Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Szociális csoport
9400 Sopron, Fő tér 1. szám alatti címre,
vagy a balazs.andrea@sopron-ph.hu vagy a
seiffert.zsuzsanna@sopron-ph.hu e-mail címekre.
Bővebb tájékoztatás kérhető telefonon
a 99/515-192 vagy 99/515-232 számokon.

A Synchro Sopron SE versenyzői, Márkus-Zalatnay Sára és
Schiffer Lotti bronzérmet szereztek az ob-n

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK

•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Április 4.,
vasárnap 17 óra,
Anger réti sporttelep
SFAC 1900
– Pannonhalma Horn SE
Április 11.,
vasárnap 16 óra,
városi stadion
SC Sopron
– Puskás Akadémia FC II.

Cél a katari
futball vb
A magyar labdarúgó-válogatott a lengyelek elleni döntetlen (3–3), majd a San Marino-i
(0–3) győzelem után lapunk
megjelenésének napján Andorra ellen mérkőzik. A Katarban megrendezendő világbajnokság selejtezőcsoportjában
a mieink a lengyelekkel holtversenyben a második helyen állnak.
Marco Rossi szövetségi kapitány elmondta: a német klubokkal kötött megállapodás
értelmében Willi Orbán és
Sallai Roland visszatér a Leipzighez, illetve a Freiburghoz.
Így rájuk már nem számíthat
Andorrában, ahol ugyanolyan
hozzáállást vár a játékosaitól,
mint amit azt első két mérkőzésen tapasztalt. A szerdai
meccs után pihenő következik, ugyanis a válogatott június 15-én Portugáliát fogadja.

CIVITAS FIDELISSIMA

2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA

Soproni Téma

Sport

9

SKC: A Zalaegerszeg ellen a nagycsapat és az U20-as együttes is nyert

Készülnek a Szolnok ellen
mérkőzése április 14-én lesz a
Tisza-parti városban.
– Feszített tempóban zajlott az alapszakasz utolsó néhány hete, most kaptak három nap pihenőt a játékosok,
aztán keményen készülünk a
Szolnok ellen – mondta Bors
Miklós másodedző. – Edzőpartnert is keresünk, mert
nem szeretnénk úgy megkezdeni a rájátszást, hogy csak
edzéseink voltak. Nagyon szeretnénk meglepetést okozni.

RÁZÓ LÁSZLÓ

Nyolcadik helyen
végzett az
alapszakaszban a Sopron KC
férfi kosárlabdacsapata, így Kostas Flevarakis együttese a Szolnokkal csaphat össze a
rájátszásban. A bajnoki
döntőben szerepel az
U20-as csapat is.
A Zalaegerszeg elleni, múlt
hétvégi mérkőzésnek komoly
tétje már nem volt, hiszen az
előző fordulók eredményei
alapján biztossá vált a csapat nyolcadik helyezése. Ennek ellenére a szakmai stáb
komoly felkészülési meccsként tekintett a találkozóra,
a csapat pedig valóban mindent megtett: látványos játékot nyújtva, száz fölötti dobott ponttal tudta legyőzni
a szebb napokat látott ZTE
együttesét. A játékosok közül
ezúttal Jogéla Tauras emelkedett ki, a litván sportoló szinte alig hibázott dobást, végül
meg sem állt harminc pontig és 41-es teljesítménymutatóig. A végeredmény: Sopron KC – Zalakerámia ZTE
KK: 102–85.

SKC U20: DÖNTŐBEN

Az SKC a Zalaegerszeg elleni győzelemmel zárta az alapszakaszt, kis pihenő után következhet a
Szolnok elleni párharc a rájátszásban. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
– Kimondottan jó volt nézni a mai mérkőzést, rendkívül sajnálom, hogy ma sem lehettek velünk a szurkolóink
– mondta Kostas Flevarakis

Jöhet a bajnoki elődöntő
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Sopron Basket együttese szerda este játs�sza a bajnoki elődöntő első mérkőzését a
DVTK ellen. A csapat
múlt héten háromszor is legyőzte a Vasas
Akadémiát.
Az első, soproni mérkőzés
eredménye végül a „zöld asztalnál” változott meg: egy technikai hiba miatt Megan Walker
jogosulatlanul lépett pályára,
így 20–0-s végeredménnyel a
Vasas kapta a győzelmet. Hétvégén aztán már valóban a
kosárlabdapályán dőlt el a továbbjutás sorsa, a papírformának megfelelően szombaton és
vasárnap is a Sopron Basket
aratott nagyarányú győzelmet. A két végeredmény: Vasas Akadémia – Sopron Basket:
40–92; Sopron Basket – Vasas
Akadémia: 107–35.
– Mindkét csapat dicséretet érdemel, a Vasas a

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos

A Sopron Basket a sikeres negyeddöntő után a Diósgyőrrel játszik a bajnoki fináléba kerülésért. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
sérülések ellenére küzdött,
mi pedig mindhárom mérkőzést kellően komolyan vettük
– mondta Gáspár Dávid vezetőedző. – Most már a következő kihívásokra fókuszálunk,
reményeim szerint hasonlóan sikeresek leszünk.
A soproni együttes a bajnoki elődöntőben a Diósgyőr
ellen lép pályára. A két győzelemig tartó párharc első ös�szecsapását szerdán 18 órakor rendezik Sopronban, a

második meccs a tervek szerint szombaton 18 órakor kezdődik Miskolcon.
– Nagyon szoros a meccsnaptár, de tudtuk, hogy ez így
lesz. Nincs sok idő a regenerálódásra, hiszen komolyan készülnünk kell az elődöntőre
– mondta Laczka Miklós másodedző. – Ismerjük ellenfelünket, kemény csatát vívtunk
a Magyar Kupa döntőjében és
még keményebbet az alapszakasz utolsó előtti fordulójában.

In memoriam – Szupper Róbert
Életének 86. évében elhunyt az SKC, illetve jogelődjének korábbi gazdasági ügyintézője, Szupper Róbert. A sportember, aki korábban is meghatározó alakja volt Sopron sportéletének, dolgozott röplabdaedzőként, és aktív tagja volt a város turisztikai életének is. A rendszerváltás gazdaságilag meglehetősen zavaros időszakában, 1990 körül került a Soproni Ászok KC-hoz. Jó másfél évtizedig dolgozott a
klubnál, az egyesület régi, a jelenlegi sportfelügyelet épületében lévő kis irodájában. Amellett, hogy
szorított a csapatnak, az irodában hozzá betérőkhöz mindig volt pár kedves szava – tudatta a Soproni Kosárlabda Club.

vezetőedző. – Nagyon jó volt
a csapatjátékunk, a 26 gólpassz önmagáért beszélt, és
mindössze 8 labdát adtunk el.
Mindent megteszünk majd a

rájátszásban, remélem, addig
mindenki egészséges marad.
Az SKC számára rövid
szünet következik, a Szolnok elleni negyeddöntő első

A várakozásoknak megfelelően a bajnoki döntőben szerepelhet a Sopron KC U20-as
csapata. Az együttes a nagycsapathoz hasonlóan a ZTE
elleni győzelemmel zárta az
alapszakaszt, amelyben a harmadik helyet szerezte meg.
– Már azt is tudjuk, hogy
mely csapatokkal játsszunk a
csoportmérkőzéses szakaszban: a Honvéd, a Debrecen és
a Budafok lesz az ellenfelünk
– tette hozzá Bors Miklós vezetőedző. – A csoportból az első kettő jut a négy közé, a továbbjutás egyfajta elvárás is
a részemről, hiszen képesnek
tartom a srácokat arra, hogy a
legjobb négy közé kerüljünk.
Áprilisban rendezték volna a
tornát, de végül a halasztásról
döntött a szövetség, így csak
május végén léphetünk pályára a nyolcasdöntőben.
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1971-től ismét viselhetik egyenruhájukat a soproni egyetemisták

Walden: firmákról balekokra
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A Soproni Egyetem hallgatói pontosan 50 évvel ezelőtt, 1971. március 10-én tartott szavazáson tették le voksukat a walden viselése mellett, így két évtizedes tiltás után újra hordhattak
egyenruhát.
Az elmúlt fél évszázad alatt a
campuson és a soproni utcákon is büszkén hordják a Soproni Egyetem hallgatói ezt az
öltözetet, hirdetve, hogy ők a
selmeci–soproni diákhagyományok hű őrzői és éltetői.
– A walden mindig is a hallgatók közti összetartozást jelképezte – mondta lapunknak
Murányi Levente harmadéves
egyetemi hallgató, a Selmeci Társaság elnöke. – Korábban az volt a szokás, hogy az
egyenruhát a végzős hallgatók
megtartották, és sok esetben
apáról fiúra öröklődött. Ma
már inkább a firmák a balekjaiknak adják át a waldent.
Murányi Levente felidézte, Selmecbányán az egyetemisták már az 1830-as években viseltek egyenruhát,
ennek fazonját pedig 1892ben rendeletben szabályozták. A Sopronba való 1919-es
átköltözéssel magukkal hozták ezt a szokást, így a walden
Sopronban is meghonosodott.
Az 1950-es években azonban
csakúgy, mint az egyesületeket az egyenruha viselését az
egyetemen is betiltották. Így

a soproni diákok kénytelenek
voltak megválni a csak rájuk
jellemző ruhától.
A soproni egyetemen a
walden újraviseléséért zajló
mozgalom 1970 kora őszével
vette kezdetét. Az erdőmérnök-hallgatók 1968–1973-as
évfolyama és néhány faiparimérnök-hallgató egyre gyakrabban vetette fel, hogy jó
lenne, ha a két évtizedes tiltás után ismét hordhatnák az
egyenruhájukat. A hallgatók
mellé állt Tamás László adjunktus, aki több vonakodó
vezetőt is meggyőzött a hallgatók ügyéről. Béldi Ferenc
rektorhelyettes pedig szürke
eminenciásként egyeztetett
az állampárt és a minisztériumok képviselőivel. Akkoriban vadászati világkiállításra készült az ország, és arról
is érkeztek hírek, hogy ebben
az egyetem és annak hallgatói
is szerepet kaphatnak. Néhányan arra tettek javaslatot,
hogy „Ajánljuk fel a waldent
a vadászati világkiállításra
mint egyenruhát”! Először
az erdőmérnöki kar, majd az
egyetemi vezetés elé került

KÖNYVAJÁNLÓ
John Steinbeck:
Édentől keletre

Frank Péter (j) édesapjától örökölte a waldent, Murányi Levente pedig a leendő balekjának szeretné továbbadni az 1971-ben készült egyenruháját. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
az ügy. Végül a minisztérium
döntött: két előre legyártott
„egyenruha” közül lehetett
választani: honvéd–erdész

egyenruhája vagy waldenje
legyen a soproni egyetemistáknak. A demokratikus szavazást 1971. március 10-én

tartották a KISZ-házban (a
mai Egyetemi Ifjúsági Ház),
itt a több száz résztvevő 99
százaléka a waldenre voksolt!

Elhunyt Nagy Márton

A győztes csapat: Varga Petra, Németh Boglárka, Bokori Zsófia és Oláh Rebeka Lídia.
Barlai Zsófia. – A szervezők
megadták a szakirodalmat a
diákoknak, de nem egyszerűen visszakérdezték az egyébként rendkívül részletes és
mély tudást adó anyagot, hanem életszerű, a tanulók fantáziáját is megmozgató feladatokat adtak.

Szomorú szívvel búcsúznak barátai, pályatársai, tanítványai Németh Ilonától, a Lackner Kristóf Általános Iskola volt tanárától,
igazgatóhelyettesétől, aki életének 66. évében rövid betegség
után váratlanul elhunyt. Egész életét a pedagógiának, szeretett
iskolájának, a diákok nevelésének, oktatásának szentelte, végtelen alázattal, segítőkészséggel, önzetlenséggel tanított négy
évtizeden keresztül. Kiemelkedő szakmai tudása és eredményes
munkája miatt tisztelet és elismerés övezte tanítványai és pedagógus társai körében is. Fáradhatatlanul dolgozott a közösségért.
Közvetlenségére, szerénységére, végtelen jóindulatára sok barátja emlékezik.

Nemzetközi kutatásban a Soproni Egyetem
A Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos
Intézete finn, szerb és cseh partnereivel
együttműködve három évre szóló támogatást nyert a vadászati turizmussal kapcsolatos kutatásokhoz. Ez a speciális turisztikai terület, amelyben Magyarország kiemelt
szerepet játszik, folyamatosan átalakul a

környezetünkben zajló gazdasági, társadalmi és környezeti változások hatására. A kutatók célja a jelenlegi folyamatok feltárása
és jobb megértése, valamint az eredmények
közvetítése a döntéshozók és az oktatás felé. – A projekt egyik célja egy többnyelvű
szótárat is tartalmazó innovatív és gyakor-

A regény egy család történetét mutatja be az amerikai polgárháborútól az
első világháborúig, benne egy modern Káin–Ábeltörténetet – két fiútestvér
(Aron és Cal) kapcsolatát egymással, az apjukkal, valamint gonosz és
rosszerkölcsű anyjukkal.
A gyakran komor színezetű
eseményláncolat ellenére a mű végső kicsengése
optimista: az Édenből kiűzött ember helyzete nem
reménytelen, mert az akarata szabad, így győzhet a
külvilág és saját lelke sötét hatalmain. A regényből
Elia Kazan rendezett nagy
sikerű filmet 1955-ben.

Életének 88. évében elhunyt Nagy Márton. A Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum tanára, mindenki „Marci bácsija” Debrecenben született. Tanulmányait a híres Debreceni Református
Kollégiumban végezte, majd a tanári diploma megszerzése után
matematika–fizika szakos pedagógusként kezdte el pályáját szülővárosában. 1963-ban költöztek Sopronba feleségével (Magda néni szintén pedagógus), s nyugdíjazásig a Líceumban tanított. Ez az
iskola indította tanári útjára egykoron Rátz Lászlót, Mikola Sándort és Vermes Miklóst. Nagy Márton méltó utódként nemzetközi fizikaversenyeket szervezett, díjat alapított. Tanítványai közül
többen eredményesen szerepeltek az országos és nemzetközi fizikaversenyeken. Fáradhatatlan lelkesedéssel szervezte az újabb
és újabb versenyeket, beszélt az ankétokon, konferenciákon egyedülálló tehetségkutató és tehetséggondozó rendszeréről. Lelkesítette, segítette a határon túli magyar anyanyelvű diákokat is.

Egy élet a Lacknerért
csapat jutott a döntőbe, közülük került ki győztesen a Líceum együttese. A felkészítőtanár Barlai Zsófia volt, a
csapattagok: Bokori Zsófia,
Németh Boglárka, Oláh Rebeka Lídia és Varga Petra.
– Szakmailag ez egy nagyon jó verseny volt – mondta

„Ez a mi korunk
veszélye: feszültség érezhető a világban,
szörnyű feszültség, amely mármár pattanásig fokozódott.
Az emberek
boldogtalanok, és a lelkiviláguk egészen
megzavarodott.”
John Steinbeck
amerikai regény-, novellaés színdarabíró

Nyertek a Betyárok

Az ország legjobbja lett a Berzsenyis Betyárok csapata a
Kreatív Történelem elnevezésű tanulmányi versenyen.
Az országos megmérettetés Európa és Magyarország
XVI–XVII. századi eseményeit dolgozza fel. A rendkívül
összetett versenyen kilenc

MOTTÓ

lati oktatási eszköz létrehozása a vadászati
turizmus területén – mondta dr. Markéta Kalábová, a projekt vezetője. – Célunk továbbá
az egyetemi hallgatók és oktatók, valamint a
vadászati vállalkozások megszólítása mind
a turizmus, mind az erdészeti és vadászati
szakterületen.

Továbbra is várjuk
az iskolák
rendezvényeiről,
ifjú tehetségeiről szóló
értesítéseket a

szerkesztoseg@
sopronitema.hu
e-mail-címre!

Ingyenes
internet
– Az elmúlt hónapokra tekintettel visszamenőleg is igényelhető az ingyenes internet
a digitális oktatásban
résztvevő diákoknak
és pedagógusoknak
– közölte Szentkirályi
Alexandra kormányszóvivő. – A közelmúltban több megkeresés
is érkezett hozzájuk az
ingyenes internettel
kapcsolatban. Számos
családot, pedagógust
elutasítottak a szolgáltatók saját belső
szabályaikra hivatkozva – ezt akarják most
megakadályozni.

2021. március 31.
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EGÉSZSÉGSAROK

Meddig lehet nem hinni?
Amit nem akarunk látni, azt sokáig nem látjuk. Megdöbbentem,
amikor néhány napja egy páciens a „miben segíthetek?” kérdés
után előadta, hogy… nincs is Covid, ez csak egy nagy átverős
játék. Sokkolt! Ennél már csak az volt megdöbbentőbb, amikor
azt mondta, hogy „itt most magunk között vagyunk, hát, levehetjük már ezeket a szarságokat”. A „szarságok” a szájmaszkja és a szájmaszkom…
Nekem azzal, hogy ki mit hisz, nincs bajom. Szerintem felnőtt emberként mindenki azt tesz magával, amit csak akar.
Csakhogy, aki most nem kapja össze magát, az korántsem csak
a saját bőrét viszi vásárra. Ráadásul, akinek ezt az előző mondatot magyaráznom kell, annak hiába is próbálom magyarázni.
Tartsunk távolságot a… vírustagadoktól (is)! Őket pedig arra kérem, tartsanak nagy-nagy távolságot tőlünk, akik szerint
ez bizony nem „játék”! Köszönöm!
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Március 31. – április 6. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig
este 8 órától reggel 8 óráig tart. Ez alól kivétel nagypéntek, húsvétvasárnap, illetve húsvéthétfő, ekkor az ügyleti szolgálat reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig van érvényben.
Március 31.,
szerda

Korona gyógyszertár
Várkerület 73.

99/505–865

Április 1.,
csütörtök

Lövér gyógyszertár
Béke u. 4.

99/508–614

Április 2.,
péntek

BENU Medicina gyógyszertár
Erzsébet u. 6.

99/505–500

Április 3.,
szombat

Oroszlán gyógyszertár
Várkerület 29.

99/524–005

Április 4.,
vasárnap

Segítő Mária gyógyszertár
Béke u. 13.

99/523–232

Április 5.,
hétfő

Sepia gyógyszertár
Ipar krt. 30., Tesco

99/702–012

Április 6.,
kedd

Szebellédy gyógyszertár
Deák tér 35.

99/505–469

KERESZTREJTVÉNY
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ALMA ÉS FÁJA– dr. Szalai Dénes és dr. Pásztor Enikő

Édesapja a példaképe
PLUZSIK TAMÁS

Az alma nem esik messze a fájától,
tartja a mondás, melynek igazságáért
nem kell messzire menni Sopronban
sem. Diákjai rajongtak dr. Szalai Dé
nes tanár úrért, ez adta az ihletet Eni
kő lányának is a pedagógus élethivatáshoz.
– Kisfaludi származású vagyok, innen hoztam mindazt,
ami megalapozta az életemet
– kezdte a pedagógus élethivatására való visszatekintést
dr. Szalai Dénes. – Édesapámnak saját péksége volt a faluban, ami nagyon jól működött
egészen a háborúig, majd jött a
jegyrendszer, 1952-ben pedig az
államosítás. A faluban egyházi
iskolába jártam, ami osztatlan
rendszerű volt, tehát együtt tanult elsőtől negyedikig a négy
évfolyam, ami praktikusan azt
jelentette, hogy minden év
tananyagát négyszer hallottam
a nagyszerű Németh Antal kántortanítótól. Az államosítást követően Mihályiban fejeztem be
az általános iskolát, ezt követően kerültem a Városba, Sopronba, és lettem berzsenyista
diák. Felnéztem kitűnő tanáraimra, Tóth Ferenc volt az osztályfőnököm, az iskola igazgatója pedig az a kiváló ember
és nagyszerű pedagógus Peéry
Rezső volt, aki miután mi 1956ban leérettségiztünk, a forradalmi tanács elnökhelyettese
lett, majd novemberben, félve a megtorlásoktól, elhagyta az országot, és Stuttgartban
telepedett le. Az ELTE Bölcsé-

szettudományi Karán a felvételi vizsgámon Szabad György,
az Országgyűlés későbbi elnöke Bartók Béláról kérdezett,
majd a kiegyezésről szóló tételemet már el sem kellett mondanom, felvettek. 1961-ben
kaptam kézhez magyar–történelem szakos tanári diplomámat, majd a Széchenyi-gimnáziumban kezdtem pedagógusi
pályámat, ahol több mint másfél évtizedet töltöttem felejthetetlen tanítványok között.
1978-tól a Soproni Óvónőképző
Intézetben tanítottam, onnan
is mentem nyugdíjba, ahol akkor már Enikő lányom is tanult.
Életemet, oktatói pályámat József Attila két sora foglalja ös�sze a legjobban: „Hiába fürösztöd önmagadban, Csak másban
moshatod meg arcodat.”.
– Valójában duplán is „alma” vagyok, aki nem esett
messze a fáitól, hisz édesanyám is pedagógus, matematika–fizika szakos tanár
volt – vette át a szót édesapjától dr. Pásztor Enikő, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának adjunktusa.
– Amikor a szüleim hazajöttek
az iskolából, otthon is folytatták a munkájukat, mert nálunk

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel!

Dr. Szalai Dénes és dr. Pásztor Enikő – hivatásuk a tanítás.
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

gyakran megfordultak a tanítványaik. Nem magánórákat
adtak, hanem igazi szellemi
műhely volt nálunk. Sokszor
hajnalig tartó beszélgetések
során készítették fel őket a különböző versenyekre, de még
magánjellegű ügyekben is tőlük kértek tanácsot, úgyhogy
én már gyerekként is azt láttam, mennyire rajongtak szüleimért a diákjaik. Elvégeztem
az óvónőképző főiskolát, majd
szereztem egy közgazdász dip-

lomát, dolgoztam az egyik helyi rádiónál, és amikor a második gyerekem is megszületett,
akkor erősödött föl bennem
a gondolat, hogy nekem is
a pedagógus pálya lenne az
igazi élethivatás. Elvégeztem
a pedagógiatanár-szakot, az
ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolában tudományos fokozatot szereztem, ma pedig
ugyanott tanítok, ahol egykor
az édesapám, aki számomra a
példakép.

A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket április 7-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sopron Pf.
241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a Rubikon páneurópai piknikkel foglalkozó különszámát sorsoljuk ki, melyet a szerencsés nyertes – a járványhelyzet elmúltával – a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron,
Liszt Ferenc u. 1.). Március 17-i rejtvényünk megfejtése: „Minél nehezebb a csata, annál édesebb a győzelem”. Szerencsés megfejtőnk: Szalai Mária Krisztina, Sopron, Füredi sétány.
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A hónap fotója:Az állatok iránti szeretetet tanítani kell

Leghűségesebb társaink

2021. március 31.

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

MUNKATÁRSUNKTÓL

Kozák Beáta boxerkutyájáról és lányáról készült képe lett március
hónap fotója.
Mint arról már olvashattak, a
Soproni Téma pályázatot írt
ki, az elmúlt hetekben Leghűségesebb társaink címmel
vártuk olvasóink képeit. Több
tucatnyi fotót kaptunk, többen kedvenc kutyájukat, mások macskájukat örökítették
meg, nem egyszer gyermekeikkel együtt. A zsűri ezúttal
Kozák Beáta „Russel kutyám,
hegyezd füled!” című felvételét találta a legjobbnak.
– A fotó ősszel készült, egy
délutáni, naplementés séta során – tájékoztatta lapunkat az
alkotó. – A fotózás mindig is
érdekelt, főleg mióta megszülettek a gyermekeim, és őket
kezdtem el fényképezni. Majd
körülbelül 4–5 évvel ezelőtt
úgy gondoltam, komolyabban
szeretnék ezzel foglalkozni,
ezért több fotós
iskolát, tanfolyamot is elvégeztem.

Russel kutyám, hegyezd füled! – Kozák Beáta felvétele lett március hónap fotója.
Hivatalosan tavaly szeptember óta foglalkozom családi és
újszülöttfotózással.
Beáta szerint napjainkban
nagyon fontos téma az állatvédelem, az állatok iránti szeretetet és gondoskodást már
gyerekkorban tanítani kell és
felnőttként példát kell mutatni a kicsiknek.
Nemcsak Kozák Beátának, hanem valamennyi

pályázónak köszönjük, hogy
megtisztelt minket bizalmával. A pályázatra érkezett képeket megtekinthetik a www.
sopronitema.hu/galeriak/
leghusegesebb-tarsaink
oldalon.

A JÁTÉK FOLYTATÓDIK!
Áprilisban is keressük a hónap
fotóját! Aktuális felhívásunk
témája: Éledő természet.

Egy jelentkező maximum kettő színes, legalább 3000 pixel
szélességű képpel nevezhet, a
fotókat jpg formátumban várjuk. A beküldött képek közül
kiválasztjuk az általunk legjobbnak ítélt fényképet, amelyet a Soproni Téma április 28-i
számában közlünk. A fényképeket április 21-ig várjuk emailben a szerkesztoseg@
sopronitema.hu címre.

Pálmafák árnyékában: új klip Vekonyztől
Egyenesen Amerikáig repíti a zenebarátokat Vekonyz,
ahol a pálmafák árnyékában élvezhetik a fülbemászó Lovesongot. Az új track vokálja és lüktető alapja pár percre kiszakítja a hallgatót a monoton hétköz-
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KIROBBANÓ FORMÁBAN INNA

napokból. A nemzetközileg is elismert DJ–producer
a kisfilm forgatásán rendezőként is részt vett, és
egészen Beverly Hills-ig utazott, hogy megvalósítsa
elképzeléseit.

Flashbacks címmel különleges és slágeres dallal jelentkezett
INNA, aki 2008-ban robban be a köztudatba. A román származású szupersztár új szerzeménye valósággal rabul ejti a hallgatókat. Pulzáló beatek, fülbemászó dance–pop stílusjegyek és egy
kristálytiszta hang. A dal hetedik stúdióalbumán jelent meg.

NŐI SAROK – stílus, divat, praktikák

Süssünk finom kenyeret otthon!
MADARÁSZ RÉKA

Egyre többen maguk sü
tik a kenyeret az egész
család számára. A jó
minőségű pékáru tit
ka a friss, kiváló mi
nőségű kovászban rej
lik. Nézzük, mit ajánl a
szakember!
– Ha élesztő nélkül, kovás�szal sütjük a kenyeret, a hos�szú kelesztési időnek és a baktériumok jótékony hatásának
köszönhetően ásványi anyagokban és beltartalomban is
gazdagabb pékárut kapunk
– tudtuk meg Egyed Balázstól,
egy soproni kovászüzem tulajdonosától. – A kovászhoz nem
is kell más, csak liszt és víz. Remek liszteket lehet beszerezni
a kertvárosi vásárcsarnokban.
A friss kovászt gondosan kell
felkészíteni arra, hogy meg tudja keleszteni a tésztát, amihez
a felsorolt alapanyagokon kívül
már csak egy kis só szükséges.

– A friss kovászt gondosan kell felkészíteni arra, hogy meg
tudja keleszteni a tésztát – mondta lapunknak Egyed Balázs, egy soproni kovászüzem tulajdonosa. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
Alapanyagok egy 850 grammos kenyérhez: 490 gramm
liszt, 352 gramm víz, 147 gramm
aktív kovász, 13 gramm só.
A tészta elkészítése:
A lisztet, a vizet és a kovászt
összekeverjük, fél órát pihen-

tetjük, majd hozzáadjuk a sót,
és kézzel 5–10 percig dagasztjuk, amíg össze nem áll. Ezután
enyhén kiolajozott tálba félretesszük a tésztát pihenni. A következő két órában félóránként
felhajtjuk a négy csücskét. Ez-

után még félórára félretesszük
pihenni. Mire ehhez a ponthoz érkezünk, a tésztának másfélszer akkorának kell lennie,
mint eredetileg volt. Előformázzuk, gömbölyítjük, újabb
félóra pihenő után ismét formázzuk, és szakajtóba tes�szük. Tíz órán keresztül 5–6 fokos hűtőben kelesztjük, majd
250 fokos sütőben sütjük negyedórán keresztül, szellőztetés után pedig 220 fokon, hőlégkeverés nélkül készre sütjük
(körülbelül 30 perc). Ha valaki
magos kenyérre vágyik, egyszerűen csak szórja bele a tésztába az előzőleg beáztatott vagy
leforrázott magokat.
– A kalács elkészítése már
bonyolultabb feladat, másfajta kovászt használunk hozzá, aminél fontos ügyelni arra, hogy ne savanyodjon meg
– folytatta Balázs. – A nagymama hagyományos foszlóskalács-receptje kovásszal is
működik, viszont fontos az
alapanyagok mennyiségéből
kivonni a liszt és a víz tömegét.
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