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Készül az utolsó parkolószint
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A tervek szerint ősztől vehetik birtokba az Árpád utcában épülő parkolóházat a soproniak. Lapunk megtudta: elkészült a létesítmény utolsó előtti szintjének betonszerkezete.
Mint ismert, az új parkolóházban 235 autó, 26 motor, illetve kerékpárok tárolására biztosítanak helyet. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Tudatosabb soproniak

Éreztük a
földrengést
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Folytatódnak az oltások
A miniszterelnök szerint egyetlen módon lehet megállítani a vírust: oltással. Orbán Viktor hangsúlyozta: a korlátozó
intézkedések csak lassítják a járványt. Közben Sopronban is
elkezdődött a pedagógusok oltása. FOTÓ: SOPRONI GYÓGYKÖZPONT

A csomagolásmentes boltban elsősorban a környékbeli
kistermelők portékáit kínálják. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A vértanú püspök legendája
Sopron gazdag történelme sokakat érdekel – sorozatunkban a különböző városrészek
kialakulásáról, elnevezéséről, érdekes históriáiról írunk. Ezúttal a Pihenőkereszt titka – mítosza – tárul fel. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
3

6

Egyáltalán nem ritka,
hogy térségünkben kisebb földrengések alakulnak ki. Legutóbb az
elmúlt héten Soprontól
27 kilométerre, Ausztriában mozdult meg a
föld. – A természeti jelenséget a Sopronban
működő szeizmológiai
mérőállomás műszerei
is érzékelték – mondta lapunknak Süle Bálint
szeizmológus, a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium munkatársa.
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Magabiztos játékkal bejutott
a hazai bajnokság fináléjába a Sopron
Basket. Gáspár
Dávid együttese így a bajnoki döntőre is
készülhet – az
Euroliga Final
Four mellett.
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Jöhet(nek) a döntő(k)
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Panoráma

Sopronban 1963 óta működik szeizmológiai mérőállomás

Megmozdultak a csillárok
P. HORVÁTH
LÁSZLÓ

Nem veszik meg
az üdülési jogot!
Húsz évvel ezelőtt üdülési jogot venni jó üzletnek tűnt. Ma már a legtöbben szabadulnának
tőle, de ez nem egyszerű. Ha valaki magától jelentkezik, hogy átvenné
tőlünk az üdülési jogot,
akkor gyanakodjunk!

A www.seismology.hu internetes oldalon magyarul is megnézhető, hogy hol történt földrengés
a Földön. Az adatbázis percről percre frissül.
Süle Bálint arról is beszámolt lapunknak, hogy az Alpoktól a Bécsi-medencén át a
szlovákiai Kis-Kárpátokig tartó, úgynevezett Mur–Mürzzónában viszonylag gyakoriak a földrengések. Néhány
évente 4-es magnitúdónál nagyobbak is előfordulnak. Ezeket pedig Sopronban is lehet
érzékelni.

– A Föld felső rétegét alkotó kőzetanyagok mozgásban vannak, Afrika közeledik
Európához, emiatt pedig feszültség halmozódik fel – folytatta a szakember. – Amint a
felgyülemlett feszültség átlép egy bizonyos határt, akkor megmozdul a föld. Ennek
erősségét mutatja a rengés során felszabaduló energiával

arányos és műszerekkel mérhető Richter-skála. A másik
mérőszám az intenzitás. Ez
egy tizenkét fokozatú skálán
mutatja a földrengés egy adott
pontban megjelenő hatását.
Az obszervatóriumba beérkezett lakossági megfigyelések,
épületkárok alapján határozzuk meg az intenzitás értéket
egy adott helyen.

A NAGY FÖLDRENGÉSEK RITKÁK: A feljegyzések szerint hazánkban a legnagyobb földrengés,
a Richter-skála szerinti 6,3-as 1763-ban Komáromban történt. 5-ös magnitúdójú rengések átlagosan
40–50 évente fordulnak elő hazánkban, mint például múlt század első felében Kecskeméten, Egerben, illetve Dunaharasztiban. Az utóbbi évtizedekben, 1985-ban Berhida közelében történt jelentős
anyagi kárral járó 4,9-es földrengés.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

2 FŐ HARDVERÜZEMELTETŐ
munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:

• egyetemi vagy főiskolai szintű programtervező matematikus, informatikatanár, számítástechnika-tanár, programozó matematikus
vagy villamosmérnök szakképzettség,
• vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint számítástechnikai programozó, számítógéprendszer-programozó, számítástechnikai
szoftverüzemeltető, információrendszer-szervező
• VMWARE ESXI felhasználói szintű ismerete,
• Linux, Microsoft, BSD operációs rendszerek felhasználói szintű ismerete,
• Oracle, MSSQL, MySQL, Lotus Domino, OpenVPN, JBOSS, Alfresco, VEEAM felhasználói szintű ismerete,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• magyar állampolgárság,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség.

Előnyt jelent:

• JAVA, PHP, programozói ismeretek, DELL-adattárolók adminisztrátori szintű ismerete,
• DNS, web- és levelezőszerverek üzemeltetésében szerzett gyakorlat, Unifi, D-link hálózati eszközök
üzemeltetésében szerzett gyakorlat,
• Apple IOS, OSX ismeretek.

Munkakör fő tartalma:

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala informatikai hálózatának, az ebben található szerverek, munkaállomások, hálózati eszközök
és ezeken telepített alkalmazások biztonságos működtetése. Kapcsolat biztosítása a belső hálózat és külső partnerek között. Részvétel a hivatal
rövid és hosszú távú informatikai fejlesztéseinek megvalósításában.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
•
•
•
•
•

RENDŐRSÉGI sorozat

CZETIN ZOLTÁN

Egyáltalán
nem ritka, hogy
térségünkben kisebb
földrengések alakulnak ki. Legutóbb az elmúlt héten Soprontól
27 kilométerre, Ausztriában mozdult meg a
föld. Károk nem keletkeztek, ugyanakkor a
természeti jelenséget
városunkban is érezni lehetett.
Földrengés volt az elmúlt héten Ausztria keleti részén,
Soprontól 27 kilométerre.
A földmozgás a föld felszíne
alatt nyolc kilométerrel keletkezett, erőssége elérte a Richter-skála szerinti 4,4-et.
– A természeti jelenséget
a Sopronban 1963 óta működő szeizmológiai mérőállomás műszerei is érzékelték
– mondta lapunknak Süle Bálint szeizmológus, a Kövesligethy Radó Szeizmológiai
Obszervatórium munkatársa. – A földregést a városban
élők is érezték, több helyen
megmozdult a csillár vagy a
függöny. Anyagi károk azonban nem keletkeztek.
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önéletrajzot, a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e,
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást,
nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban közölt személyes adatokat a pályázati eljárásban részt vevők kezeljék.

Illetmény és juttatások:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.
A kinevezés határozatlan időre szól. A próbaidő: 6 hónap.
További információ kérhető Tóth Szabolcs informatikai csoportvezetőtől a 99/515–116-os telefonszámon.

A jelentkezéseket 2021. április 20-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:

Dr. Sárvári Szabolcs jegyző
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron, Fő tér 1.
A borítékra kérjük ráírni: „Hardverüzemeltető munkakör”
A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2021. április 30. napjáig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok
megtekintése után dönt a pályázók meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést
kapnak, és a sikertelen pályázatokat visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és a pályázó személyes adatait az Európai Unió 2016/679.
számú általános adatvédelmi rendelete a GDPR előírásainak megfelelően kezeljük.
Az állás betölthető az elbírálást követően azonnal.

Az elmúlt húsz–harminc évben teljesen megváltozott az
életünk, és megváltoztak az
utazási szokásaink is. Ma már
a legtöbben eladnák a sok éve
vásárolt üdülési jogukat, mert
vagy nem használják ki, vagy
már unják, illetve drágának
tartják. Piacuk viszont már
nincs, a szerződéseket pedig
hosszú procedúra lemondani.
– A közelmúltban egy idősebb soproni házaspárt kerestek meg telefonon azzal, hogy
megvennék az üdülési jogukat
– kezdte Babelláné Lukács Katalin, a Soproni Rendőrkapitányság őrnagya, kiemelt bűnmegelőzési főelőadó. – 12,5
millió forintot ajánlottak érte,
a telefonáló a közvetítőnek adta ki magát, aki az eladási díj
harmadáért azt ígérte, hogy
mindent elintéz. A házaspár
már másnap Budapestre utazott, hogy aláírja a szerző-

A népszavazás
polgármestere

dést. Miután az első papírokat
szignózták, 1,8 millió forintot
kértek tőlük, ami a közvetítői díj fele. Azonnal elkísérték
az idős embereket a bankba,
akik kivették a lekötött pénzüket. Erről kaptak is egy számlát, illetve egy újabb szerződést is aláírattak velük, amit
már nem volt idejük elolvasni.
A házaspár már csak itthon
vette észre, hogy az új szerződésben nem az van, amiben
korábban megállapodtak. Fel
is hívták a közvetítőt, de ő
azt mondta, hogy nem javítják. Feltehetően csalás áldozatai lettek.
– Az a probléma, hogy
a szerződés alapján, amit
aláírtak, nem is biztos, hogy
vissza tudják követelni a pénzüket – folytatta az őrnagy.
– Fontos, hogy senki ne írjon
alá olyan szerződést, amelyet
előtte nem olvasott át alaposan! Nézessék át mindig ügyvéd ismerőssel, de legalább
a fiatalabb családtagokkal
beszéljék meg az ilyen típusú
ügyleteket! Pénzt teljesítés
nélkül senkinek ne fizessenek
ki, még kisebb összeget sem!
Ne hozzanak nyomás alatt hirtelen döntéseket! Fontos lenne, hogy ezeket a szabályokat
betartsák, különben könnyen
csalás áldozatai lehetnek.
FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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69 évvel ezelőtt, 1952. április 7-én hunyt el
Sopronyi-Thurner Mihály. 1918 és 1941 között
volt Sopron polgármestere, döntő szerepet
játszott abban, hogy városunk magyar maradt.
1878. december 12-én Márcfalván (Marz) született, édesapja
körjegyző volt, az 1930-as évek
elején városa iránti szeretete
és tisztelete jeléül vette fel a
Sopronyi előnevet. Alsó- és
középfokú iskoláit Sopronban
és Győrben végezte. A német
anyanyelvű ifjú Kecskeméten,
Budapesten, majd Kolozsváron tanult jogot, utóbbi helyen
doktorált. Magyarul saját bevallása szerint Győrben tanult
meg. 1905-ben lépett állami
szolgálatba a székesfehérvári
pénzügyigazgatóságon. Sopronba 1908-ban került, szintén a pénzügyigazgatóságra.
1909-től fogalmazó, 1912 októberétől az intézmény vezetője volt.
A háború alatt egy ideig
katonai szolgálatot teljesített,
majd a város nélkülözhetetlenségére hivatkozva visszahívta. 1918. augusztus 1-jén a
törvényhatóság egyhangú határozatával lett Töpler polgármester utóda. A fiatal, gazdag
pénzügyi tapasztalatokkal bíró jogászt nagy várakozással
fogadták.
Thurner a legnehezebb
időkben került Sopron élére: a vesztes háború utolsó

pillanataiban, közellátási nehézségek és fokozódó politikai bizonytalanság idején,
miközben veszélybe került az
ország, majd a város területi
integritása. Mindent megtett
azért, hogy sikeres legyen az
1921-es népszavazás, kiemelkedő szerepet játszott a közvélemény megnyerésében,
majd a voksolás gyakorlati
lebonyolításában. Hatalmas
energiával, fáradhatatlanul
tevékenykedett. Az országos
és nemzetközi közvéleményben azt tudatosította, hogy
Sopron és vidéke mindenképpen magyar akar maradni.
A népszavazást követően
Thurner, s vele egyetértésben
a helyi politikai elit fő törekvése a gazdasági élet újraindítása volt. Lezárt határok,
menekültek, munkanélküliség jellemezte az első éveket.
Várospolitikájának fontos eleme volt Sopron iskolaváros
jellegének erősítése. 23 éven
át vezette a várost, 1941 májusában mondott le tisztségéről. A politikától visszavonult, a Soproni Selyemgyár
Rt. igazgatójaként azonban
továbbra is aktívan tevékenykedett. Az 1941. július 31-i

1998 óta áll a városháza előtt
Sopronyi-Thurner Mihály polgármester szobra – Kutas
László alkotása.
díszközgyűlésen érdemeinek
elismeréséül a Törvényhatósági Bizottság díszpolgárrá
választotta.
A háború után megvádolták az általa igazgatott selyemgyár Németországba
telepítésének szándékával,
megfosztották díszpolgárságától, rövid időre le is tartóztatták. Végül a soproni népbíróság felmentette, mivel a
vád egyetlen tanút sem tudott felsorakoztatni. 1952. április 7-én 73 évesen szívbénulásban halt meg Frankenburg
utcai házában.
Összeállításunkat Turbuly
Éva: Sopronyi-Thurner Mihály
(1878–1952) című tanulmánya
alapján készítettük.
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CIVITAS FIDELISSIMA

2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA

MEGKÉRDEZTÜK olvasóinkat

Melyik városrészben
lakna legszívesebben?

Soproni Téma

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos

Városi hírek
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Orbán Viktor: Fontos, hogy továbbra is betartsuk a szabályokat!

Folytatódnak az oltások
MUNKATÁRSUNKTÓL

SZALAINÉ SZAKÁCS
TERÉZ:
Korábban az Ibolya-lakótelepen éltünk, most átmenetileg
a belvárosban lakunk. A zöldövezetben, a Lövérekben néztünk ki egy családi házat. Sajnos a belső városrészben
nehéz szabad parkolót találni, viszont a házunk előtt mindig lesz szabad hely, és a nagy
csomagokat sem kell messzire cipelünk.

SZALAI JÓZSEF:
A zöldövezetben élnék szívesen, ezért is költözünk ki
a város szélére, a Lövérekbe.
A belvárosban is jó lakni, hiszen viszonylag közel van
minden, ugyanakkor a nagy
gépjárműforgalom miatt több
a káros ártalom. A zöldben nagyobb a nyugalom, közelebb
kerülünk a természethez. Az
én koromban pedig nagy jelentősége van ennek.

PÁLLA TAMÁSNÉ
GYÖNGYI:
Ott laknék szívesen, ahol
most is élek: 1999-ben költöztem a belvárosba, a Színház utcába. Nagyon megszerettem ezt a környéket. Egy
szép tágas, világos lakásban
lakom, amiben jól érzem magam. A környékkel is elégedett vagyok, a közelben van
bolt, gyógyszertár, minden,
ami számomra fontos.

CSOLTÓI JÓZSEF:
Bár nem Sopronban élek, de
szívesen laknék a poncichternegyedben. Tetszik a környék
hangulata, a kacskaringós utcák látványa mindig lenyűgöz. Nem mellesleg jó kilátás
nyílik innen a városra. Ez a
körzet visszaad valamit a régmúlt Sopronból. A Várkerületen is laknék, mert ott minden
megtalálható.

A miniszterelnök szerint egyetlen módon
lehet megállítani a vírust: oltással. Orbán
Viktor hangsúlyozta: a
korlátozó intézkedések csak lassítják a járványt. Közben Sopronban is elkezdődött a
pedagógusok oltása.
– A nyitás csalóka kifejezés, nyitni lépcsőzetesen lehet, úgy lehet újraindítani
az országot és a gazdaságot
– mondta Orbán Viktor múlt
szerdán a közszolgálati televíziónak adott rendkívüli interjújában. – Mindenkit arra
szeretnék kérni, hogy tartsa
be a szabályokat. A harmadik hullám sokkal agresszívabb. Amíg a fertőzések elszigeteltek voltak, addig a
zárás segített. Most már tömeges a fertőzés. A korlátozások ezeket már nem állítják
meg, csak lassítják. Egyetlen
orvosság van, az oltás. Ezért
most minden erőnket az oltásra kell fordítani. Lesz még
két–három nehéz hetünk, de
a nyarunk szép, napos, vidám
lesz. Készülünk arra, hogy
újraindítva a közösségeket,
visszakapjuk a derűs életünket – ez már csak karnyújtásnyira van.

Nagyné Dóra Annamária óvónő múlt héten csütörtökön kapta meg az első oltását.
FOTÓ: SOPRONI GYÓGYKÖZPONT

Az iskolák újranyitásával
kapcsolatban türelmet kért a
tanároktól a kormányfő. Kiemelte: előrevették őket az oltási sorrendben, de tekintettel kell lenni a gyerekekre és a
szülők érdekeire is.
Orbán Viktor közölte: május elején lesz több mint 4
millió vakcina. A várakozások szerint május végére, június elejére el lehet jutni a 7
millió első oltáshoz szükséges
vakcinamennyiséghez. A miniszterelnök reményei szerint

április végén, május elején,
aki eddig regisztrált, hozzájuthat az első vakcinához.
Sopronban is folyamatos az oltás – múlt héten 650
pedagógus kapta meg az első vakcinát a kórház Várisi úti rehabilitációs intézetében kialakított oltóhelyén,
emellett 3000 ember kapott
még itt vakcinát. Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője húsvéthétfőn meglátogatta a Várisi
úton segítő önkénteseket, és

megköszönte helytállásukat,
valamint részt vett a Szent Benedek Idősek Házában a húsvéti süteményosztáson.
Orbán Viktor azt ígérte:
mindig egy héttel a soron következő lépés előtt tájékoztatni fogja a nyilvánosságot az újraindítás lépéseiről.
Április elsejétől Horvátországba oltási igazolvánnyal
vagy negatív teszttel (PCR, illetve antigénalapú) lehet belépni. A 7 év alattiakra nem
vonatkozik ez a szabály.

AZ ÉV COVID DOLGOZÓJA: A Soproni Gyógyközpont munkatársát is díjazták az Év Covid dolgozója szavazáson. Lezárult a Duna Bónum Alapítvány közösségi voksolása, amelyen az Év Covid dolgozóit
keresték. Moser-Bán Katalin, a Soproni Gyógyközpont Beszerzési és Vagyongazdálkodási Osztályának
osztályvezetője, az intézmény gazdasági igazgatóhelyettese a „nem ágy mellett dolgozó” kategóriában nyerte el a kitüntető címet.

Emlékek útján – A szőlőbe tartó gazdák is megpihentek a keresztnél

A vértanú püspök legendája

RÖVIDEN
Aranyérmes fotós

FOTÓK: FILEP ISTVÁN

Öt elismerést gyűjtött be a 4th International Circular Of Photography Spring Clicks nevű körversenyen Kránitz Roland. Az ágfalvi természetfotós két aranyéremmel, két ezüstéremmel és egy
szalaggal gazdagodott. A képeket ezúttal is a természet ihlette.
A Soproni Fotóklub tagjának alkotásait már nem először díjazták. 2020 októberében az „Év legviccesebb természetfotója”
versenyen nyert közönségdíjat. Erről az elismerésről lapunkban
is beszámoltunk (Természetfotós siker, Soproni Téma, 2020.
november 4.). A mostani díjazott alkotásokat megtekinthetik
a Soproni Téma hivatalos facebook-oldalán.

Visszatértek a buszok

Április 6-ától megszűnt a terelés a Várkerületen. Mivel a felújítási munkák befejeződtek, az érintett helyi járatok újra az eredeti, menetrend szerinti útvonalukon közlekednek. Az 1, 2, 10,
10Y és 20 jelzésű járatok mindkét irányban a Várkerületen át haladnak. A 6, 13, 13B, 14, 14B és 33 jelzésű járatok mindkét irányban az Ógabona téren át közlekednek.

TIT-előadás

Április 13-án, kedden 18 órakor dr. Zsubrits Attila egyetemi docens és Unger Vivien Éva óvodapedagógus tart online előadást
A meserajzmódszer elmélete és gyakorlata címmel. Közvetítés:
stit.my.webex.com/meet/stit

Könyvaukció a madármentőkért

Száz szavazattal nyerte meg a Soproni Madármentők Alapítvány a soproni könyvaukció oldalán tartott szavazást. Így ez a
szervezet kapja majd a II. Soproni Könyvaukción befolyt összeg
egy részét. A kezdeményezés célja az volt, hogy támogasson
egy Sopronban és környékén működő szervezetet. A II. Soproni
Könyvaukció május 22-én, szombaton 18 órakor kezdődik a rendezvény facebook-oldalán (www.facebook.com/soproniaukcio). A járványhelyzetre való tekintettel kizárólag o nline
zajlik majd.

A Pihenőkeresztet ott állították, ahol a legenda szerint Szent Quirinus megpihent. A városrész a keresztről kapta a nevét.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Sopron gazdag történelme sokakat érdekel
– sorozatunkban a különböző városrészek kialakulásáról, elnevezéséről, érdekes históriáiról írunk. Ezúttal a Pihenőkereszt titka – mítosza
– tárul fel.
A városrész nevét a Pihenőkeresztről (Rastkreutz)
kapta, amelynél a hagyomány alapján Szent Quirinus
megpihent.
A legenda szerint Quirinus
a dél-pannóniai Siscia (Sziszek, Horvátország) püspöke volt. Megtagadta a pogány
tömjénáldozat bemutatását,
ezért börtönbe vetették. Néhány nap múlva a katonák
Pannónia helytartójához,

Amantiushoz vezették, aki
akkor Scarbantiában (Sopron)
tartózkodott, és a mai Balf kénes fürdőjébe indult. A történeti feljegyzések úgy szólnak,
hogy Scarbantia határában a
megbilincselt Quirinust kísérő százados pihenőt rendelt el. (A püspök és kísérői
ugyanis követték a helytartót). Futótűzként terjedt a hír
a város keresztényei között,
és jámbor asszonyok azonnal

a szent életű püspök segítségére siettek. Kezén és lábán
bekötözték bilincstől feltört
sebeit, étellel, itallal kínálták.
A püspök megáldotta az élelmet, és lehulltak róla a bilincsek. A helytartó végül kihallgatta Quirinust, és vízhalálra
ítélte 309-ben.
Nagy Konstantin császár
313-ban a milánói ediktumban (uralkodótól kibocsátott
rendeletet) megszüntette a
keresztényüldözést, és megengedte, hogy Krisztus követői szabadon gyakorolják
vallásukat.
A scarbantiai hívek megjelölték Szent Quirinus pihenőhelyét, ahol a XIII. századtól a
Pihenőkereszt hirdeti a vértanú püspök emlékét.

A feljegyzések szerint a keresztnél még a XX. században is sokszor megpihentek a
szőlőkbe gyalogosan igyekvő
gazdák. Valójában a nevében
szereplő Rast, vagyis pihenés szó inkább Recht értelemben, jogként áll. Egy olyan
helyet jelent, ahol a polgárok
megbeszélték a közös földek
használatát.
Ahogy az Aranyhegyen,
úgy a Pihenőkereszt térségében is a rendszerváltás után
épültek az első családi és társasházak. Az eltelt idő alatt
pedig szinte egy teljes városrész nőtt ki a földből.
Az írás elkészítésben közreműködött dr. Krisch András,
a Soproni Evangélikus Gyűjtemények vezetője.
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Brennbergbánya: 1945. március 30-án ment el az Aranyvonat

Kocsma a templom alatt

2021. április 7.

Ismeretterjesztés
felsőfokon – online
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Egyelőre az interneten, a webkamerás közvetítésnek köszönhetően élőben, akár az otthonunkból is megtekinthetjük a Soproni TIT szabadegyetemi előadásait.

Brennbergbánya központja 1894 körül. Jobbra a bányaigazgatóság irodaépülete, balra a későbbi templom látható.
FOTÓ: LOVAS GYULA, TÓTH SÁNDOR FRIGYES GYŰJTEMÉNYE

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Az sokak által ismert, hogy Brennbergbányán a
templom alatt egy kocsma is található. Tárkányi
Sándor helytörténész annak járt utána, hogy az
egykori iskolából miként lett szakrális épület.
– A brennbergbányai római
katolikus templom építésének
történetét korábban már többen feldolgozták. Az eddigi
leírások, mint például Becher
Nándor: Mesél a brennbergi
múlt munkája az épület 1930as átalakítására fókuszáltak,
és nem foglalkoztak az építés előzményeinek ismertetésével – kezdte Tárkányi
Sándor helytörténész. – A közelmúltban folytatott levéltári

kutatások eredményeképp új,
eddig nem ismert adalékok
derültek ki. Brennbergbánya központjáról, az egykori
szénrakodó térről a legkorábbi fotó, illetve grafika az 1890es évek közepéről származik.
A felvételen két épület látható:
jobbra az 1872-ben elkészült
bányaigazgatóság kétszintes irodaháza, balra pedig az
„Anstalt Stube”, magyarul üzlet állt. A kutatások során az is

bizonyossá vált, hogy az utóbbit 1910-ben kibővítették, és az
emeleten működött az iskola.
Az alagsorban pedig Krausz
József boltja volt. Ezt az épületet 1930-ban Füredi Oszkár
tervei alapján alakították át
templommá. A gyerekek pedig új helyre költöztek.
– A templom mellett, a bányaigazgatóság irodaépületének földszintjén működött a

„Bányász” falatozó, eszpres�szó – tette hozzá Tárkányi
Sándor. – Amikor az 1960-as
évek elején ezt elbontották, a
korábbi falatozónak új helyet
kellett találni. Így került a
kocsma a templom legrégebbi, boltozott helyiségébe. Az
eredeti, Füredi Oszkár által
készített terveken ez a funkció nem szerepelt. Nagy úr a
szükség...

EMLÉKTÚRA: A közelmúltban Tárkányi Sándor vezetésével emléktúrát tartottak annak évfordulóján, hogy 1945. március 30-án
ment az Aranyvonat Brennberbányáról Ágfalván át Bécsújhelyre.
A résztvevők Ágfalváról indulva, az egykori sín mentén haladva értek el Brennbergbányára. Az erről készült kisfilm weboldalunkon,
a sopronitema.hu-n és a Soproni Téma hivatalos facebook-
oldalán is megnézhető.

LÁTTA MÁR?– épületek, szobrok, műemlékek

Az egykori Rókalyuk vendéglő
a Hátsókapu utcában

Terjesztési reklamáció:

+3620/368-2027

A Soproni Tudós Ismeretterjesztő Társulat (Soproni TIT)
megalakulása óta változatlan
célokkal működik. – Az egyesület szervezeti keretet biztosít azok számára, akik Sopron városában szaktudásuk,
ismereteik továbbadásával
hozzá kívánnak járulni az általános műveltség bővítéséhez, megszerzéséhez vagy a
ma divatos fogalommal: a tudásalapú társadalom megteremtéséhez. A TIT fontosnak
tartja a tudomány és a kultúra újdonságainak, a kutatási
eredményeknek bemutatását, a tudományos ismeretterjesztést. Művészeti programokat, szabadegyetemeket,
kulturális rendezvényeket
szervez – olvasható a szervezet hitvallásában.
A koronavírus-jár vány
azonban a Soproni TIT terveit is keresztülhúzta.
– Sokat tanultunk abból
az időszakból, amikor tavaly
márciusban szinte egyik napról a másikra fel kellett függesztenünk a személyes jelenléttel járó előadásokat,
foglalkozásokat – mondta lapunknak Ulrich Judit ügyvezető. – A mostani szabadegyetemünket már az interneten
hirdettük meg. Hétről hétre
keddenként a webkamerás
közvetítésnek köszönhetően

szinte bárhol nyomon követhető az előadás. Igaz, a több
mint ötvenfős tagság közül
nem mindenki internetezik, bár az újításnak köszönhetően új érdeklődőkhöz is
eljutottunk.
Ulrich Judit bízik abban,
hogy a nyáron megtarthatják
a gyermektáborukat. Emellett
pedig már most készülnek a
kutatók éjszakájára, valamint
a tudomány napjára.
– A pályázati támogatásnak köszönhetően a korlátozások bevezetésig a
szabadegyetem mellett új
rendezvényeknek is otthont
adhattunk – folytatta Urlich
Judit. – Tanfolyamokat szerveztünk a hátrányos helyzetű családoknak, valamint a
soproni és a város környéki
iskolások, óvodások részére
tartottunk különféle szabadidős tevékenységeket. Bízunk
benne, hogy mindezeket ősztől tovább folytathatjuk.
Mint megtudtuk, a Soproni TIT-et 1954-ben alapították, a rendszerváltáskor
azonban beszüntették a tevékenységét. Horváth Eleonóra
kitartó munkájának köszönhetően 2007-ben alakult újjá.
A Soproni TIT jelenleg is tagja az 1841-ben létrehozott Tudományos Ismeretterjesztő
Társulatnak.

A HÓNAP FOTÓJA – pályázat

Az eredeti épületet a 18. század végén Zoller Ferenc órásmester építtette és nevezte el a Sopron
helyén állott római kori város képzeletbeli alapítójáról Sempronius-háznak.
Maurer Ferdinánd festőművészként is elismert volt, ő festette például a Szent Györgytemplom oltárképét, de gyöngülő látása miatt
egyre kevesebb munkát kapott, ezért a város
megengedte neki, hogy 1822-ben a Hátsókapuban, abban a bizonyos Sempronius-házban
egy kis kocsmát nyisson. A Belsőváros 2. szám
alatt, közvetlenül a Hátsókapu tornya mellett
lakott a Mártony család, akiknek két fia, Ferenc
és Károly (utóbbi beírta nevét a tudomány történelmébe is, hisz ő találta föl a sűrített levegőt használó légzőkészüléket) a torony egyik
odújában egy szelídített rókát tartott. Innen
ered a csapszék elnevezése: Fuchs-Lucke, azaz Rókalyuk. Megszállni itt ugyan nem lehetett, de mindenkit szívesen láttak egy-két pohár borra, néhány finom falatra. Zilahy Károly
írta Petőfi életrajza című munkájában, hogy
1841-ben Kápli Lajos 1 forint 6 krajcárra rúgó
vacsorát fizetett a soproni Maurer-féle vendéglőben az itt katonáskodó egykori osztálytársának, Petőfi Sándornak. Feljegyezték azt
is, hogy 1903 tavaszán itt alakult meg a sop-

FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: MTI – VARGA GYÖRGY

Sopron történelmi belvárosában, a
Caesar-háztól nem messze, az egykori
Müller Paulin utcában, amit ma Hátsókapunak neveznek, működött egy
legendás vendéglő, a Rókalyuk.

Éledő természet

– ezzel a címmel folytatódik pályázatunk. Áprilisban is keressük a hónap fotóját! Egy jelentkező
maximum kettő színes, legalább 3000 pixel szélességű képpel nevezhet, a fényképeket jpg formátumban várjuk. A beküldött fotók közül kiválasztjuk az általunk legjobbnak ítélt alkotást, amelyet
a Soproni Téma április 28-i számában közlünk. Valamennyi nevező képét megtekinthetik a későbbiekben honlapunkon, a www.sopronitema.hu-n. A fényképeket április 21-ig várjuk e-mailben
a szerkesztoseg@sopronitema.hu címre.

roni amatőr fényképészek fotóklubja. A Rókalyuk vendéglőt 1950-ben államosították, utolsó tulajdonosa Gyenesse Lajos volt.
Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos

HÉTKÖZNAPI HŐSÖKET KERESÜNK!
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 S oproni Témában! Leveleiket a s zerkesztoseg@
sopronitema.hu e-mail-címre várjuk!

2021. április 7.

CIVITAS FIDELISSIMA

2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA

Soproni Téma

Árpád utcai parkolóház: ő sztől már használhatják az autósok

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos

Városi hírek

5

JEGYZET
HORVÁTH FERENC
főszerkesztő

Veszélyes utakon

 észül az utolsó
K
parkolószint
Az új parkolóházban 235 autó, 26 motor, illetve kerékpárok tárolására biztosítanak helyet. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A tervek szerint az Árpád utcában épülő parkolóházat ősztől birtokba vehetik a soproniak. Lapunk megtudta: elkészült a létesítmény utolsó
előtti szintjének betonszerkezete.
– Egyre látványosabb szakaszánál tart az Árpád utcai
parkolóház építése, amely
kormányzati támogatással,
önkor mányzati for rásokkal kiegészítve valósul meg
– adta hírül dr. Farkas Ciprián polgármester az elmúlt

héten kedden a közösségi oldalán. – A parkolóházat ősszel
vehetik birtokba a soproniak.
A fejlesztés jelentős előrelépést jelent majd a belvárosi
parkolóhelyek számában.
– A napokban készült el
a létesítmény utolsó előtti

szintjének betonszerkezete
– tudtuk meg a kivitelező FÉSZ
Zrt.-től. – A legfontosabb feladat most az utolsó szint, illetve a zárókoszorú megépítése.
Ezt követően lehet elkezdeni a
homlokzat kialakítását, valamint a belső gépészeti és villanyszerelési munkálatokat.
Végül ott, ahol a gépjárművek
közlekednek, műgyantaborítást terítenek a betonfelületre.
Mint arról többször beszámoltunk (legutóbb: „Kinőtt”
a parkolóház, Soproni Téma,
2020. december 2.), az Árpád

utcában az egyik oldalán
négy, a másikon pedig ötemeletes parkolóház épül, amelyben összesen 235 autó, 26
motor, illetve kerékpárok tárolására biztosítanak helyet.
A földszinten akadálymentes
parkolókat is kialakítanak.
A szintenként mintegy 2000
négyzetméteres alapterületű
épület mellett további 4000
négyzetméteres nyílt terület
is megújul, így új közösségi
térrel is gazdagodik a város.
A tetőn pedig – élő – zöldfelületet alakítanak ki.

Adományok rászorulóknak
MUNKATÁRSUNKTÓL

Tartós élelmiszereket, tisztítószereket
osztottak rászorulóknak a Szent Márton Ház
munkatársai az elmúlt
szerdán. Az eseményen
részt vett Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője is.
– Évek óta szoros kapcsolatban vagyok az alapítvánnyal,
amely rendszeresen, hónapról hónapra segít a bajba jutottakon – mondta Barcza Attila.
– Mindig fontos, hogy odafigyeljünk a rászorulókra, de
ilyenkor, húsvét közeledtével
különösen időszerű a segítségnyújtás. Így is megkön�nyítjük az ünnepvárást.
Kovács-Jantek Viktória, a
Szent Márton Ház munkatársa részletezte: összesen ötven
csomagot osztottak ki. Ezekben elsősorban tartós élelmiszerek (liszt, cukor, olaj,

A tavasz beköszöntével útra kelünk, hosszabb
utakon is megjáratjuk autóinkat. Igaz, a járvány egyelőre gátat szab vágyainknak, de a lóerők már dübörögnek, csak gazdáik indítására
várnak. Előbb-utóbb szabadon és lelkiismeretfurdalás nélkül gördülhetünk ki az utakra, az
autópályákra. A kérdés csak az, hogy hol,
„Még a legbiztonságosabbnak ítélt út is számos milyen minőségű és
biztonságú közútra
veszélyt rejt magában,
lelünk. Mert azt takülönösen akkor, ha nem
pasztalatból minden
vesszük figyelembe a köz- autós tudja, hogy biúti jelzéseket, ha túllépjük zony akadnak olyan
a sebességhatárokat...”
szakaszok, amelyek
nagyon veszélyesek.
Hogy országszerte hol és mennyi lehet, azt
sokáig nem tudta senki sem, csak az tűnhetett
fel, hogy egyes utakon több a baleset. Nos, ennek a bizonytalanságnak vetett véget a Magyar
Közút Zrt. több évet átfogó forgalombiztonsági
vizsgálata, amely a baleseti statisztikák alapján
tárta fel az ország 30 ezer kilométernyi úthálózatának legveszélyesebb pontjait, szakaszait. Összesen 168 úgynevezett baleseti góchelyet
határoltak körül, megjelölték azt is, hogy milyen
beavatkozással lehet minimálisra csökkenteni
az adott helyszín baleseti kockázatát. Ugyanis ezek a baleseti gócpontok annak köszönhetik
kiemelt negatív szerepüket, hogy vagy rossz az
út geometriai kialakítása, vonalvezetése (például éles kanyarok), vagy rossz a forgalomszabályozása, esetleg valamilyen probléma van az út
környezetével.
Ami jó hír nekünk, soproniaknak és a város
környékén élőknek, hogy közvetlen környezetünkben nincs olyan útszakasz, amely szerepelne ezen a bizonyos feketelistán, de a megyében
már több is akad. A listát a 82-es út egy Veszprém megyei szakasza vezeti, de előkelő helyen
van a 83-as út is, két szakaszon. Az első tizenötben szerepel az M1-es megyei része, a 125-ös kilométerszelvénynél. A közútkezelő szerint a 168
helyből külterületen a legtöbb bajt jellemzően a
csomópontok és éles kanyarok okozzák, míg a
településeken belül a különféle útkereszteződések. Mint kiderült, a legveszélyesebb helyeken
már megtörténtek a beavatkozások, illetve a nagyobb volumenű átépítésekhez szükséges tervezési munkákat is előkészítették.
Persze ne legyenek illúzióink! Még a legbiztonságosabbnak ítélt út is számos veszélyt rejt
magában, különösen akkor, ha nem vesszük figyelembe a közúti jelzéseket, ha túllépjük a sebességhatárokat, ha azt hisszük, hogy a mi
autónk a leggyorsabb, a legerősebb, vagy ha elhisszük, hogy mi vagyunk a legjobb sofőrök…

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK
• Általános segélyhívó 112
• Mentők 

104

• Orvosi ügyelet312-010

Barcza Attila országgyűlési képviselő is részt vett az adományosztásban. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

• Soproni Gyógyközpont
központi szám 
514-200

tészta, konzervek) kaptak helyet, de tisztító-, fertőtlenítőés tisztálkodószereket is adtak a rászorulóknak.
A Magyar utcában működő Szent Márton Ház

• Soproni Gyógyközpont
előjegyzés  514-205, 514-206

munkatársai segítséget nyújtanak magányos időseknek,
rászoruló családoknak és hajléktalanoknak egyaránt. Évente többször gyűjtést is szerveznek, amelynek köszönhetően

a határon túl élő magyarokat
is támogatják. A 2019 októberében felszentelt házat (Heti
hírösszefoglaló, Soproni Téma, 2019. október 9.) a Határok
Nélkül Alapítvány tartja fenn.

Már működik a viharjelzés a Fertő tónál is
A Fertő tó mellett a Balatonon, valamint a Velencei- és a Tisza-tavon is elindult április elsejétől a viharjelzés – közölte az Országos Meteorológiai
Szolgálat (OMSZ). A szezon október 31-ig tart.
Az OMSZ a nap 24 órájában figyelemmel kíséri a tavak térségének aktuális és várható
időjárását, és szükség esetén viharjelzéseket
ad ki, amelyről a www.met.hu honlapon, a

Meteora nevű mobiltelefonos alkalmazáson
keresztül, valamint közvetlenül a médiának
folyamatosan tájékoztatást ad. Az elsőfokú
viharjelzéssel az erős (40 kilométer/ óra és

60 kilométer/ óra közötti) szélre, a másodfokú viharjelzéssel pedig a viharos (60 kilométer/ órát meghaladó) szélre figyelmeztetnek.
A jelzések kiadása a szélerősödést megelőzően fél–másfél órával történik meg. Az érdeklődők teljes körű tájékoztatását szolgálja
az OMSZ Meteora nevű, ingyenesen letölthető mobilalkalmazása.

• 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 

514-600

• Közútkezelés 515-123
• Gyermekjóléti szolgálat
524-361

• Soproni Szociális
Intézmény 
506-400
• 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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Soproni Téma 10. évfolyam

Zöld Sopron

Középiskolás csoportokis megnézték a csomagolásmentes boltot

Tudatosabb soproniak
KÖVES
ANDREA

A környezettudatos
vásárlási kultúra kialakítását
tűzte ki céljául a Sopronban elsőként megnyílt csomagolásmentes bolt. Az elmúlt egy
év tapasztalatai nagyon
kedvezőek.
A Dekagrammban mind a beszállításban, mind az árusítás
során mindenféle csomagolást igyekeznek kiküszöbölni: textilzsákokat, üvegeket,
papírdobozokat használnak,
nejlonzacskó egyáltalán nincs
a boltban. Az üzlet vezetője,
P feiffer Judit örömmel számolt be arról, hogy Sopronban egyre több az ökotudatos
fogyasztó: – Már az egy évvel
ezelőtti fogadtatás is mutatta,
hogy sokan nyitottak a környezettudatos vásárlási formára, amire kifejezetten büszke
vagyok: sokan nálunk tették
meg az első lépéseket a felesleges hulladékok csökkentése terén. Az üzlet amellett,
hogy alternatívát nyújt a hulladékok csökkentésére, egyfajta szellemi kis közösségé is
vált. A Zöld Sopronnal már a
nyitás óta remek kapcsolatot
ápolunk, a mi égiszünk alatt

A soproni csomagolásmentes boltban elsősorban a környékbeli kistermelők portékáit kínálják.
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

pedig egy új környezettudatos civil szervezet is alakult:
a Zöld Kezek, amely a hulladékcsökkentéssel kapcsolatban hasznos tippekkel, praktikákkal látja el az embereket.
Úgy érzem, aki hozzánk betér, az előbb-utóbb, ha felkeres
egy nagyobb áruházat, ott sem
nyúl majd a nejlonzacskókhoz,
pillepalackokhoz.
Judit folyamatosan keresi
az új, környékbeli kisterme-

lőket, hiszen az üzletben elsősorban az ő termékeik teszik ki a kínálatot. A bolt az
élelmiszerek és természetes
tisztító-, tisztálkodószerek
széles skáláját kínálja. Lisztek, cukrok, fűszerek, olajok,
szörpök, lekvárok, házi tészták, teák, kávék, számos magféleség sorakozik a polcokon,
az ínyenceket pedig kézzel
készített kézműves csokoládé is várja. Egyre több ember

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet
egy határozott időre és egy határozatlan időtartamra szóló

JOGI SZAKREFERENS
munkakör betöltésére.

Munkakör alkalmazási feltételei:

• felsőoktatásban szerzett jogi szakképzettség,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• magyar állampolgárság,
• számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség.

Előnyt jelent:

• jogi szakvizsga,
• közigazgatásban szerzett gyakorlat.

Munkakör fő tartalma:
Önkormányzati rendeletek, szerződések, beadványok előkészítése, elkészítése. Az önkormányzatot és a polgármesteri hivatalt érintő
szerződések, közgyűlési előterjesztések jogi megalapozottságának vizsgálata. Peres, peren kívüli képviselet, jogi tanácsadás, állásfoglaláskészítés, panasz, bejelentés kivizsgálása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

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

Illetmény és juttatások:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.
A próbaidő: 6 hónap.
További információ kérhető dr. Kovács Gábor aljegyzőtől a 99/515–113-as telefonszámon.

A jelentkezéseket 2021. április 20-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron, Fő tér 1.
A borítékra kérjük ráírni: „Jogi szakreferens”

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatok 2021. április 30. napjáig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a pályázók
meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak, és a sikertelen pályázatokat
visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és a pályázó személyes adatait az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi
rendelete a GDPR előírásainak megfelelően kezeljük.
Az állás betölthető az elbírálást követően azonnal.

küzd különböző ételallergiával: rájuk gondolva az üzlet
számos terméke gluténmentes vagy vegán.
A környezetformálás jegyében már több általános
és középiskolás csoport is ellátogatott a csomagolásmentes boltba: az üzlet vezetője
szerint nem lehet elég korán
ráirányítani a gyerekek figyelmét a fenntarthatóság
fontosságára.

2021. április 7.

KUKAHÍRADÓ
Szelektív szigetes
üveggyűjtés
Amilyen gyakran elhangzik a
kérdés, hogy az üveghulladék szelektív gyűjtésére miért nincs lehetőség házhoz menő rendszerben, a válasz legalább annyira egyszerű. Az üveg
nehéz és törékeny, így műanyag zsákban gyűjteni
nem lehetséges.
Az üveghulladék visszagyűjtésére a legtöbb településen a
szelektív szigeteken biztosít lehetőséget az STKH. Ez akár
egyszerű, hatékony megoldást jelenthetne, de mégis folyamatos tapasztalat, hogy a konténerekbe rengeteg olyan hulladék kerül, amelynek nem lenne ott helye.
Egyértelmű, hogy a hulladékok széles skálája a plüssállatoktól kezdve a papírokon át a lomokig nem való az üveggyűjtőbe. Ugye? Csakhogy az sem mindegy, hogy milyen
üveghulladék kerül bele. A szelektív szigeteken kihelyezett
konténerek a csomagolási üveghulladék gyűjtését szolgálják,
vagyis csak olyan üveget dobhat bele, amelybe korábban valami bele volt töltve. Ilyenek az italos üvegek, a befőttes- és
bébiételes üvegek, a boros-, sörös-, pezsgős- és röviditalos
üvegek és illatszeres üvegcsék.
Nem kerülhet a szelektíven gyűjtött üveghulladék közé
szemüveg, főzőlap, szélvédő, üvegedény, dekorációs üveg,
ablaküveg, tükör, tévéképcső. A hagyományos, nem ragasztott ablaküveg a zöldudvarokban is leadható. Fontos kiemelni, hogy a vegyszeres és gyógyszeres üvegeket tilos a szelektív gyűjtőbe dobni, még akkor is, ha csomagolási hulladéknak
számítanak.
Az üveg visszagyűjtésének egyik legfenntarthatóbb módja a visszaváltás. Az áruházakban betétdíj ellenében visszavett üvegeket nem is kell feldolgozás útján újrahasznosítani,
csak egyszerűen tisztítani és újracímkézni. Ezért érdemes egy
pillantást vetni az üveg címkéjére, és ha visszaváltható, inkább ezt a módot választani a körforgásban tartásra. A folyamat legnagyobb előnye, hogy nem igényel jelentősebb energiafelhasználást, így kíméli a természetes környezetet.

Terjesztési reklamáció:
+3620/368-2027

Fermentált finomságok
KÖVES ANDREA

Egyre népszerűbb a
zöldségek, gyümölcsök fermentálása, azaz erjesztése, amellyel
különleges, izgalmas
ízvilágot érhetünk
el, ráadásul az immunrendszerünket is
erősítjük.
Aki kóstolt már fermentált
zöldséget, az tapasztalhatta,
hogy ezzel az eljárással nem
csupán savanykás, hanem
összetett kavalkádot alkotnak a sós, csípősen savanykás ízek, amelyek semmilyen
más módszerrel nem érhetők el. A szó valódi jelentése
erjesztés, az ízt ugyanis az
erjedéssel szaporodó baktériumok hozzák létre. A kovászolással ellentétben itt nincs
szükség semmilyen hozzáadott alapanyagra az erjedés
elindításához, mert az erjedés a zöldségek saját baktériumainak segítségével jön létre. Ahhoz, hogy ez a folyamat
beinduljon, csak zöldségekre,
tiszta befőttesüvegekre, sóoldatra, egyenletesen langyos
hőmérsékletre, és türelemre
van szükség, hiszen a folyamat napokig vagy hetekig is
eltarthat.
– A fermentált zöldségek
nemcsak azért egészségesek, mert hőkezelés nélkül,
nyersen, annak teljes tápértékében fogyaszthatjuk őket,

– A fermentált zöldségek nagyon egészségesek – mondta lapunknak Holló-Imrik Erika. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
hanem mert pre- és probiotikumokat tartalmaznak, így
biztosítják a bélflóra egyensúlyát, ami az immunrendszer
épségének fontos alkotóeleme – mesélte a Brennbergben élő Holló-Imrik Erika,
aki két éve kísérletezik az erjesztéssel. – Először egy az
ökotudatosabb életmódot a
középpontba állító országos
fesztiválon hallottam az eljárásról. Miután megkóstoltam
a zamatos, érdekes ízeket,
rögtön tudtam, hogy én is kipróbálom majd otthon. Nyáron gyümölcsös frissítő italokat készítettem erjesztéssel:
nagyon finom lett például a
szederből, meggyből készített üdítő. Jól sikerült a körteecetem, ami úgy készült,

hogy hónapokra kint felejtettem a teraszon, nagy sikert
aratott a fermentálással készített mézborom, ebben az
esetben bizony nem elég a
néhány napos érés, több hónapot vártunk, mire tökéletes lett. A lilakáposztám íze
várakozáson felüli.
Bár a fermentálás nem bonyolult eljárás, azért a végeredmény csalódást okozhat, ha nem figyelünk egy-két
egyszerű dologra. Így nagyon
fontos, hogy a befőttes üvegek teljesen tiszták legyenek,
illetve tartsuk be a megfelelő
várakozási időt! Erika két kicsi gyermeke még barátkozik
az ízekkel, saját maga viszont
rendszeresen fogyasztja az
erjesztett finomságokat.

2021. április 7.

CIVITAS FIDELISSIMA

2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA

Újabb közösségi
videovers készül
Az egyik hajdani Deák téri szavazóköri épület
előtt mondják a soproniak azt a verset, ami a költészet napjára készül el a tervek szerint. A Pro
Kultúra kezdeményezésére harmadik alkalommal valósul meg a városban ilyen közösségi
versmondás.
2018-ban az Arany-emlékévhez kapcsolódva Arany János: Rendületlenül című
versét szavalták el a felkért
soproniak, tavaly pedig Sarkady Sándor: A soproni Szent
Mihály-templomra című költeményéből készült versvideó az újraszentelés előtti hetekben. 2021-ben a hűség éve
ihlette a szervezőket: ezúttal Somogyvári Gyula Soproni dal című versét dolgozzák fel a költészet napja és a
népszavazás centenáriuma
tiszteletére.
A verset 1927-ben, a város
650 éves jubileumára írta Somogyvári Gyula. A népszavazás centenáriumi évében
12 olyan sopronit kértek fel
a közreműködésre, akik mai
munkájukkal vagy tisztségükben méltó utódai az 1921ben Magyarország mellett
szavazó elődeiknek. Az egykori Deák téri leánylíceum
lépcsőjén többek között Barcza Attila országgyűlési képviselő, Józan Tibor (a Városszépítő Egyesület elnöke),
Csorba János (Nagycenk polgármestere), az egyházak képviseletében Kovács Gergő Vilmos katolikus és Tóth Károly
evangélikus lelkész mondja el a vers sorait. Az egykori főiskolások waldenjében
Bende Attila és Vargovics Máté lesz látható, a nemzetiségeket Grubits János (a horvát

Somogyvári Gyula
önkormányzat vezetője) képviseli, a tanárokat Farkas Gábor, a közgyűjteményi szakmát Horváth Csaba és Nemes
András jeleníti meg. A vers
utolsó sorait a legfiatalabb
résztvevő, a többszörösen díjazott soproni diákköltő, Márkus Boróka tolmácsolja.
A videovers utómunkálatai a SopronMédia vágószobájában készülnek. A vers április 11-én lesz látható a Pro
Kultúra, a hűség napja és a
SopronMedia közösségi és televíziós felületein, valamint
a Soproni Téma hivatalos
facebook-oldalán.
www.facebook.com/
sopronitemahivatalos

Soproni Téma

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos

Kultúra, művészetek
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Taschner Róbert: „ Aki énekel, az kétszeresen imádkozik”

Gyertek Ifjak Krisztushoz!
KÓCZÁN BÁLINT

Idén 25 éves a Gyertek Ifjak Krisztushoz
együttes. Taschner Róbertet, a soproni Szent
István-templom zenekarának vezetőjét kérdeztük az eltelt két és
fél évtizedről.
– Hogy emlékszel vissza a
kezdetekre?
– Az ember mindig közösségbe vágyik. A soproni Szent
István plébánia már a nyolcvanas években is élő közösség
volt sok ministránssal, ifjúsági csoportokkal, énekkarral
és ifjúsági zenekarral. Akkor
évi két–három havonta voltak úgynevezett beatmisék,
ahol 10 évesen már én is zenélhettem. 1996-ra állt össze egy
olyan komoly, nagyrészt zeneiskolás baráti társaság, keresztény ifjúsági csapat, amely
felvállalta, hogy kétheti rendszerességgel muzsikál a vasárnapi fél 9-es diákmiséken.
– A tagok mennyire cserélődtek az eltelt években?
– Ahogy telt az idő, változott a csapat, többen nem jöttek haza az egyetem után, de
mindig érkeztek újak is. Jelenleg a zenekar magja 12–14 fő.
Van köztünk gyógyszerész,
tanár, mérnök, zenetanár,
egyetemista, gimnazista és
utánpótlásként általános iskolás is. A régiek nagyobb ünnepekkor azért visszajárnak
egy-egy gitáros misére.
– Milyen dalok szerepelnek a repertoárban?
– Már a kezdetektől az
volt a célom, hogy a minőségi könnyűzene hangzásvilágát, stílusjegyeit ültessük át
a gitáros miseénekekre. Ezek

Taschner Róbert fontosnak tartja a fiatalok felkarolását, már lánya is játszik a zenekarban.
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

között megtalálhatók természetesen a régi beatmise énekei, újabb külföldi és hazai
keresztény zenekarok szerzeményei, illetve saját dalok
is. A hangszereléskor a gitárok mellett más hangszerek is
szerepet kapnak. Két éve indítottunk el egy projektet, melynek célja a templomba járó,
10–15 éves, zenekedvelő vagy
zeneiskolás fiatalok felkarolása, összefogása, tanítása.
– A templomon túl máshol is felléptek?
– Mindig
font o s n a k
éreztük az evangelizálást.
Az egyházmegye számos

templomában muzsikáltunk.
Zenéltünk egyházmegyei ifjúsági találkozókon, családi
napokon Győrben, Veszprémben és Szombathelyen, vagy
épp Ausztriában. Közreműködtünk lemezfelvételen, valamint a Búgócsigában is adtunk koncertet.
– Miért fontos számotokra ez a zenés misszió?
– Valahogy a zene mint
közös nyelv mindig betalál

vallási felekezettől vagy világnézettől teljesen függetlenül.
Tapasztalatból azt mondhatom, hogy erre mindig megnyílik egy ajtó az emberekben. Sokszor mondják, hogy
aki énekel, az kétszeresen
imádkozik. Ezt szeretnénk
mi a szolgálatunkkal segíteni, és erre hívunk mindenkit,
mint ahogy a zenekar neve is
utal rá, hogy „Gyertek Ifjak
Krisztushoz!”.

JUBILEUMI CD: A soproni templomzenekar a pandémia lecsengésével folytatni szeretné a fiatal korosztály felkarolását, és egy
25 éves jubileumi cd elkészítését is tervezi.

Film készül a Peer Gynt című drámai költeményből 
Tévéjátékot forgatnak a Peer Gynt című drámai költeményből a Soproni Petőfi Színházban. A modern filmes technikával készülő
felvétel rendezője Pataki András. A címszereplő Gál Tamás, Solvejg Molnár Anikó, Aase

A harmadik közösségi vers április 11-től látható.

EZ TÖRTÉNT – múltidéző
170 ÉVVEL EZELŐTT, 1851. március 28-án hunyt el Budán
Döbrentei Gábor költő, szerkesztő. A soproni líceumban tanult
(1800–1805), itt a Magyar Társaság tagja, könyvtárosa és titkára
volt. Nagyszőlősön született 1785. december elsején.
150 ÉVVEL EZELŐTT,1871. március 30-án hunyt el Sopronban gróf Széchényi Pál főnemes. Bécsben született 1789. november 10-én.
60 ÉVVEL EZELŐTT, 1961. március 30-án hunyt el Budapesten Andorka Rudolf (Fleischhacker Rezső) katonatiszt, diplomata. Sopronban született 1891. november 8-án.
50 ÉVVEL EZELŐTT,1971. március 29-től a telefon-előfizetőket közvetlen tárcsázással hívhatták, mert elkészült a sopron–
győri, illetve a győr–soproni távbeszélő-hálózat automatizálása. A két körzet száma 06–96 és a 06–99.
A SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR INTERNETES
OLDALÁN (WWW.SZIVK.HU) MEGTALÁLHATÓ ADATBÁZISBÓL KÖZLÜNK RÉSZLETEKET.

Horváth Zsuzsa, Gomböntőként pedig Eperjes Károly látható. A teátrum előadása nagy
utat járt be a 2019-es őszi bemutató óta. Játszották Dunaszerdahelyen, Komáromban,
részt vett a Magyar Színházak XXXII. Kisvár-

dai Fesztiválján, mindemellett meghívást
kapott Pozsonyba, a Szlovák Nemzeti Színházba és bérletes előadásként a Felvidékre,
a Jókai Színházba. A járványhelyzettől függően játsszák majd ezeken a helyeken.

TALLÓZÓ – válogatás a korabeli sajtóból

2001
Sopronban forgatott a BBC
A brit hírcsatorna brüsszeli tudósítói, Janet Barrie és az operatőr Patrice De Bouvere két üzleti film riportjait készítették
el. Sopronban a brit híradósok
a Pannónia Med Hotel tulajdonosával, dr. Szilágyi Lászlóval beszélgettek. A sikertörténet apropója ezúttal a magyar
gyógyturizmus volt, bemutatva annak hazai és ausztriai megítélését. Az interjú azt támasztja alá, hogy az Európai Unióba
igyekvő Magyarországon tudják már a schengeni határ túloldalán elvárt minőséget produkálni. A 130 millió nézőt a
tévékészülékek képernyői elé
ültető BBC World munkatársai

dr. Gimesi Szabolcs polgármestert is megkérdezték: milyen
hatással van a gyógyturizmus a
város üzleti életére. (Kisalföld)

1981
Szállodát épít a GYSEV
Lóvasútra szállhatnak át a vendégek a múlt századi kisvasútról, ez a legújabb kínálata
a Lokomotív Turistnak. A többi között ezt jelentették be a
GYSEV képviselői tegnapi sajtótájékoztatójukon. Az „Utazás ’81” budapesti nemzetközi utazási kiállítás alkalmából
szervezett Lokomotív Turistrendezvényen ismertették az
iroda tavalyi forgalmát: körülbelül hétezer külföldi látogatta meg hazánkat a szervezésük-

ben. A legnagyobb érdeklődés
az „Old Timer” vonatok iránt
volt, sokan vették igénybe a
nagycenki, Fertő tó környéki fapados, gőzmozdonyos szerelvényeket. A GYSEV ebben az
évben osztrák hitel igénybevételével szállodát épít Sopronban. A száztizennégy szobás
vendéglátó egység 1983-ra készül el, és terveznek egy 300
főt befogadó kongresszusi termet is. (Magyar Nemzet)

1921
Ausztria átveszi
Nyugat-Magyarországot
Eddig Sopronba mintegy 60
magas rangú antant tiszt érkezett, és minden ellenkező híreszteléssel szemben ma már

a soproni fehér Horthy körökben is tudják a Legfelsőbb Tanácsnak azt a határozatát, hogy
Nyugat-Magyarország birtokbavétele Ausztria részéről április hó 15-én meg fog történni.
Az osztrák kormány nagyszámú
csendőrséget koncentrál erre a
célra, akik antant tisztek vezetése alá kerülnek, és április hó
15-én a reggeli órákban ezek a
csapatok több oldalról bemasíroznak Nyugat-Magyarországba. Ugyancsak április 15-én veszi át a kormányzást a Bécsben
már megalakult ideiglenes tartományi kormány is. NyugatMagyarország mint önálló tartomány fog Ausztriához tartozni
Burgenland néven. (Munkás)
Összeállította:
Pluzsik Tamás
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Kostas Flevarakis: „ Keményen készülünk a rájátszásra”

Férfimunka volt…
MUNKATÁRSUNKTÓL

Elérte a kitűzött célt
az idei évben a Sopron
KC: Kostas Flevarakis
együttese óriási küzdelemben a nyolcadik
helyen végzett az alapszakaszban, így a Szolnokkal játszhat majd a
négy közé kerülésért.
– Összességében hogy értékeli az alapszakaszt, men�nyire komoly siker a playoff elérése?
– Amit ebben a szezonban elértünk, az kétségkívül
nagyobb dolog volt, mint az
egy évvel korábbiban. Akkor
ugyanis nem kellett sérülésekkel, betegségekkel megküzdenünk. A szabályok értelmében egy fiatal magyar
játékos folyamatosan a kezdőcsapatban volt, értelemszerűen ez a játékos kevés tapasztalattal rendelkezett a felnőtt
bajnokságban, ezt is meg kellett oldanunk.
– Mi okozta a fő nehézséget a szezonban, mi az, ami
úgy működött, ahogy szerette volna?
– A járvány minket is nehéz helyzetbe hozott, aztán
amikor a Covid után kezdtünk magunkra találni, egy

Kostas Flevarakis vezetőedző szerint az SKC-nak a szezonbeli
legjobb formáját kell hozni a Szolnok elleni play-off m
 eccseken.
teljes hónapra kiesett a csapatból a 17 pontos, 11 lepattanós, 5-ös centerünk... Amikor
megtaláltuk a helyettesét, az
irányítónk hagyott itt minket
olyan helyzetben, hogy körülbelül 10 mérkőzést kellett lejátszanunk alig egy hónap
alatt. Nem volt egyszerű időszak, hiszen úgy kellett szinte

új csapatot építenünk, hogy
alig tudtunk együtt edzeni.
Ehhez jött még számos sérülés és betegség. Aztán ahogy
kezdett minden visszatérni
a rendes kerékvágásba, feljavultunk, és nagy győzelmekkel sikerült a play-offba kerülnünk. Óriási munka volt a
fiúk részéről.

– Elégedett a nyolcadik
hellyel, vagy lehetett volna még feljebb lépni?
– Az egész szezonban jellemző volt ránk, hogy ös�szetartottunk, főként mentálisan, és nagyon keményen
dolgoztunk az adott körülmények között. Szép ez az
eredmény, de emellett azt is
tudjuk, ha picit másképp alakulnak a dolgok, talán feljebb
léphettünk volna a tabellán.
Sok olyan mérkőzésünk volt,
amikor kulcsjátékosok hiányoztak, vagy sérüléssel bajlódtak, és így nem teljes értékűen léptek pályára. És itt is
említeném a szurkolóink hiányát, ez komoly nehézség volt
számunkra – igaz, ellenfeleinknek is.
– Hogy készül a csapat
a Szolnok ellen, okozhat-e
meglepetést az SKC?
– A rájátszásban az első ellenfelünk a Szolnok, úgy gondolom, hogy a Tisza-parti csapat megérdemelten végzett az
első helyen a bajnokság alapszakaszában. Azt kívánom,
hogy maradjunk továbbra is
egészségesek, keményen dolgozzunk, és hozzuk az idei
Sopron KC lehető legjobb formáját! Tudjuk, hogy nagyon
erős csapat az ellenfelünk, de
azt szeretnénk, ha szívünk
tovább vinne minket a céljaink felé.

2021. április 7.

Az SCS a Puskás Akadémia ellen játszik

Értékes döntetlen
MOLNÁR ZOLTÁN

1–1-es döntetlent ért el a Veszprém ellen az SC
Sopron. Az NB III-as férfi labdarúgócsapat húsvétvasárnap lépett pályára.
A mérkőzést mindkét együttes
keményebb fellépéssel kezdte,
a felek egyértelműen a 3 pont
megszerzését tűzték ki célként. Az első félidőben jellemzően a középpályás mezőnyjáték volt a főszerepben, és mind
a két csapat a szélekről beadott
labdákkal operált, több-kevesebb sikerrel. Ezt követően
aztán a soproniak egy kapufával lepték meg ellenfelüket,
később pedig Pető Benjámin
próbált egy lecsorgó labdát gólra váltani, azonban ezekből a
próbálkozásokból gól továbbra sem született. A 38. percben
aztán 11-eshez jutott a vendég
piros-fehér gárda, a büntető viszont kimaradt, így gól nélküli
döntetlennel vonultak pihenőre a csapatok.
A második félidőben viszont csupán az 52. percig
kellett várni, ekkor egy kapura lövést követően a kipattanó
labdára Kustor Noel csapott le
szemfülesen, és az őszi találatai után ismét bevette a veszprémiek kapuját. Az előny
azonban csak szűk negyed

óráig tartott, a 67. percben Somogyi Richárd révén egyenlítettek a hazaiak. A találkozón
több gól már nem született,
így Weitner Ádám csapata 1–1-es döntetlennel zárt a
Veszprém otthonában.
– Büszke vagyok a csapatomra, értékes egy pontot
szereztünk a 3. helyezett otthonában – értékelt Weitner
Ádám vezetőedző. – Ezzel a
hozzáállással készülünk a
hétvégi ellenfelünkre is, szintén nagyon nehéz mérkőzésre
számítok.
Hétvégén a zsinórban hét
bajnoki győzelemnél tartó, 6.
helyezett Puskás Akadémia
FC II. csapata látogat majd
Sopronba. A két csapat őszi
felcsúti találkozóján Krizsonits Mátyás találatával 1–0-s
soproni siker született. Az
összecsapás vasárnap 16 órakor kezdődik a városi stadionban, amelyről a zárt kapu miatt élő közvetítés látható az SC
Sopron YouTube-csatornáján.
SC Sopron 27 forduló után
a 8. helyen áll a tabellán.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK:
Női NB II. nyugati csoport: Csepel USE – SC Sopron: elmaradt
Megyei I. bajnokság: SFAC 1900 – Pannonhalma Horn SE: 2–1
Megyei II. bajnokság: SVSE-GYSEV – Bősárkány: 5–2

SMAFC: Horváth József Az első magáncsapat
a sportklub új elnöke
RÁZÓ LÁSZLÓ

Szervezeti átalakítás
zajlott le múlt héten a
SMAFC-nál: az egyetemi klub új elnökséget
és Horváth József személyében új elnököt is
választott.
Horváth József továbbra is
a Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia (SSIKA)
szakmai igazgatója marad,
a két sportszervezet pedig a
tervek szerint szorosabban
együttműködik.
– Közismert, hogy az
SSIKA pályázik arra, hogy

nemzeti kosárlabda-akadémia
rangra emeljék – kezdte Horváth József. – Tulajdonképpen
az akadémia csúcscsapata lehetne a SMAFC: azok a 18–19
éves fiatalok, akik az SKC-ban
nem kapnak játéklehetőséget,
ugyanakkor elég tehetségesek
az NB I. B csoporthoz, az egyetemi együttes felnőttcsapatában kosárlabdázhatnának.

A SMAFC új elnöke, Horváth
József szorosabbra fűzné az
egyetemi klub és a Soproni
Sportiskola Kosárlabda Akadémia együttműködését.
Ezáltal jobb lenne a tehetséggondozás, a SMAFC pedig egy
igazán fiatal, egyetemista csapat lehetne, amely jól szerepel
az NB I. B-ben.
A SMAFC új elnöke hozzátette: óriási megtiszteltetés, hogy Európa egyik legrégebben alapított sportklubját
irányíthatja, amelynek elnökségében a Soproni Egyetem,

a Testnevelési Egyetem és a
Soproni Sportiskola is képviselteti magát. A sportvezető céljai között szerepel, hogy
a meglévő szakosztályoknál emelkedjen a színvonal,
ugyanakkor új szakosztályokkal is bővülhet az egyetemi
klub palettája.
– 27 évesen már felkértek
arra, hogy a SMAFC felnőtt
férfi kosárlabdacsapatának
vezetőedzője legyek – folytatta Horváth József. – Természetes, hogy az egyetemi klub
mindig is a szívem csücske
maradt, amelynek sokat köszönhetek. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy a SMAFCban a kosárlabda mellett a
többi szakosztályt is fejleszteni, erősíteni kell. Vannak
konkrét elképzeléseim további sportágak bevonására, léteznek olyan klubok, egyesületek, amelyeket szeretnénk
felkarolni, segíteni a tevékenységüket. Fontos célom,
hogy a nagy egyesületekkel
és a várossal együttműködve
megtaláljuk az egyetemi sport
helyét Sopronban.

Soproni Téma
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A Közti 2 csapata 2020 februárjában megnyerte a teremtornát. FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

1977 óta játszik a soproni amatőr kispályás labdarúgó-bajnokságokban a Közti 2. A csapatot mindig is jellemezte az összetartás.
Sopronban az 1962-től kezdődő kispályás labdarúgó-bajnokságban csak helyi cégek,
gyárak, üzemek csapatai vehettek részt. A baráti alapon
szerveződő egyesületek nem
indulhattak.
– 1977-ben a Császár testvérek, József és Győző találtak egy kiskaput – idézte fel
a kezdeteket Halász Tibor, a
csapat vezetője. – Abban az
évben a Köztisztaság 1. mellett létrehozták a Köztisztaság 2. csapatát. Csak egyetlen
játékos, Császár Győző dolgozott a cégnél, a többiek pedig
barátok, ismerősök voltak. Az
anyagi alapot is ők biztosítják.

Így jött létre az első magáncsapat, amelynek neve
néhány évvel később a Közti 2
lett. A fiúk kopott fekete mezben léptek pályára. Az évek
során olyan jól összeszokott a
társaság, hogy 1981-ben megnyerte a legmagasabb, azaz
az első osztály bajnokságát.
Az egyesület az elmúlt évtizedekben többször bajnok
lett, és azt is elmondhatja magáról, hogy megalakulása óta
minden egyes kispályás szezonban pályára lépett.
– A következő fontos dátum 2001. – folytatta Halász Tibor. – Az idősebb játékosok úgy döntöttek, hogy

kicsit visszavesznek az iramból, ezért külön csapatot alapítottak, és a negyedosztályban indultak. A fiatalok pedig
Közti–Kextő néven továbbra
is az első osztályban folytatták a pontvadászatot. Aztán
úgy alakult, hogy a tapasztaltabb labdarúgók osztályról
osztályra feljebb léptek. 2013ban pedig ismét bajnokok lettek, a Közi–Kextő alakulata
azonban kiesett a bajnokságból és feloszlott.
Halász Tibor kiemelte: az
együttes történetét mindig is
az állandóság jellemezte. A játékosok nagy része évtizedek
óta Közti-csapattag, szinte folyamatos az átmenet a senior
bajnokság létrejöttében jelentős részt vállaló Közti Öregfiúk csapatba. Baráti társaságként is összetartanak, legyen
szó kolbásztöltésről, sörfőzésről vagy akár betonozásról.
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LELÁTÓ
Labdarúgás

Április 11., vasárnap
16 óra, városi stadion
SC Sopron – Puskás
Akadémia FC II
Április 17., szombat
17 óra, Anger réti
sporttelep
SFAC 1900 – DAC
Nádorváros 1912
Április 18., vasárnap
16 óra, városi stadion
SC Sopron – BKV Előre

Új edzővel
készül Babos
Az amerikai Michael Joyce
és a francia Thomas Drouet
után magyar edző irányításával készül Babos Tímea.
A párosban négyszeres Grand
Slam-bajnok soproni teniszező új megbízott edzője Nagy
Péter lett, aki elmondta: novemberben kezdték a közös
munkát, akkor még csak besegített a teniszezőnek, de
miután március végén B abos
és Thomas Drouet útjai különváltak, úgy döntöttek, a
füves pályás idény végéig
megnézik, mennyire tudnak
együtt dolgozni. Babos jelenleg a charlestoni viadalra készül, salakon még Madridban és Rómában is indul a
Roland Garros előtt, azután
pedig egy rövid szünet után
jön a füves pályás szezon és
Wimbledon.

CIVITAS FIDELISSIMA

2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA

Az ötödik–hatodik pozícióban szerepel a
Soproni Sörgurítók SE
tekecsapata az NB I.
nyugati csoportjában.
Weinacht János szakosztály vezető–edző szerint a
középmezőny azért kiváló
eredmény, mert a csapatban
rendszeresen lehetőséget
kapnak utánpótláskorú játékosok is.
– Év elején át kellett szerveznünk az együttest, több
olyan, rutinos játékosunk is
volt, aki az ausztriai munkája
miatt nem tudta vállalni a játékot – tudatta Weinacht János.
– Így kerültek középpontba a
fiataljaink, a tízes keretünkből jelenleg hárman – Varga
Imre, Biacsi Bence és Biacsi

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos

Sport
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Április 14–16. közöttrendezik az Euroliga négyesdöntőt

Jöhet(nek) a döntő(k)
RÁZÓ LÁSZLÓ

Magabiztos játékkal bejutott a hazai
bajnokság fináléjába a Sopron Basket. Gáspár Dávid együttese így a bajnoki döntőre is készülhet – az Euroliga Final Four mellett.
Az elődöntőben az idei Magyar Kupa finálé csapatai
vettek részt, először városunkban, majd Miskolcon találkozott a Sopron és a DVTK.
A Novomatic-arénában
rendezett mérkőzésen kemény csata dúlt, de a soproniak hamar megmutatták,
melyik a jobb csapat. Brooks,
Williams és Walker 15 pontja mellett említést érdemel
Czukor Dalma teljesítménye,
aki úgy szerzett 14 találatot,
hogy dobást sem hibázott a
meccsen. A végeredmény:
Sopron Basket – Aluinvent
DVTK: 89–64.
A miskolci találkozót a
hazaiak kezdték jobban, vezettek is a meccs első szakaszában. A néha túlságosan is
kemény összecsapásokat hozó találkozón szintén kiütközött a soproniak nagyobb
játékereje, a meccs végére 10
soproni játékos szerzett pontot, Határ Betti pedig dupladuplát ért el, miután 16 pontja mellett 10 lepattanója is volt.

Középmezőnyben
a Soproni Sörgurítók
MUNKATÁRSUNKTÓL

Soproni Téma

Levente – is utánpótláskorúak. Szépen hozzák a tőlük elvárható szintet, legtöbbször
csereként, de sokszor kezdőjátékosként szerepelnek a
felnőttmérkőzéseken.
Az edző–szakosztályvezető elmondása szerint elégedett lesz, ha a hátralévő fordulókban is az eddigiek szerint
alakulnak a mérkőzések, és
tudják tartani az 5–6. pozíciót.
– Az idei év szép meglepetése, hogy a Sörgurítók ifjúsági csapata kiválóan szerepel, tizenöt forduló után
vezeti a tabellát – tette hozzá
Weinacht János. – Pedig előfordul, hogy az említett játékosok a felnőtt és az ifjúsági találkozón is szerepelnek
egy-egy fordulóban. Fontos
visszajelzés ez számunkra,
hiszen azt mutatja, hogy az
utánpótlás-nevelés rendben
van az egyesületünknél.

A Soproni Sörgurítók idén megfiatalított tekecsapattal
versenyez. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A végeredmény: Aluinvent
DVTK – Sopron Basket: 57–80.
– Boldog vagyok, hogy sikerült bejutnunk a bajnoki döntőbe – összegzett Gáspár Dávid vezetőedző. –A Diósgyőr
jól kezdett a hazai meccsén,
kiemelkedő dobószázalékot
hoztak a játékosai. A harmadik negyedtől rendeztük a
védekezésünket, ott dőlt el a
találkozó, amely kemény, néha túlságosan is kemény játékot hozott.
A Sopron így 2–0-s ös�szesítéssel jutott a döntőbe,
amelyben a Szekszárd lesz az
ellenfele.
– A Szekszárd a legkomolyabb riválisunk itthon,
rettenetesen kemény, fizikális küzdelemre készülünk a döntőben – mondta
Laczka Miklós másodedző.

A Sopron Basket mind a kétszer legyőzte a Diósgyőrt, így az Euroliga négyesdöntő után a bajnoki fináléra is készülhet Gáspár Dávid együttese. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
– A szezon legfontosabb mec�csei vannak hátra a bajnokságban, ennek megfelelően
fogunk készülni, ugyanolyan

precizitással, mint bármelyik
Euroliga-mérkőzésünkre.
A bajnoki finálé előtt
azonban még az Euroliga

nég yesdöntőjében szerepel a csapat, amelyet április 14–16. között rendeznek
Isztambulban.

DURVA KÖZJÁTÉK – JECA FOGAI BÁNTÁK: Csúnya jelenetsor történt a bajnoki elődöntő második meccsének 16. percében: egy lepattanóért folytatott csatában „Jeca” Brooks lefogta a Diósgyőr játékosa, Hayes kezét. Az amerikai center ezt követően olyan erővel ütötte meg
a soproni játékost, hogy Jecának két foga (!) is kiesett. A játékvezetők a videózás után mindkét játékost kiállították: Jeca sportszerűtlen
és technikai faultot is kapott a fogásért, illetve azért, mert az ütés után belerúgott a csereboxba. Hayest a durva ütés miatt állították ki.

A Soproni Lawn Tennis Társaságtól Babos Tímeáig

Mozgalmas teniszélet
PLUZSIK TAMÁS

Sopron úttörő szerepet játszott a magyar teniszéletben,
az első sportági társaság például már 1893ban megalakult. Időutazásunkban fontos
szerepet kap Conrád
Kálmán is.
Már 1891-ben tervbe vették
a sportág kedvelői egy „lawn
tennis gyep” megépítését Sopronban, de a városvezetéstől
nem kaptak erre engedélyt.
Mintául a balatonfüredi Stefánia Yacht Egylet szolgálhatott, ahol ekkor már országos
versenyt is rendeztek. Az ottani első bajnok 1890 júniusában gróf Széchenyi István akkor 19 éves Alice nevű unokája
lett (akinek szülei, Széchenyi
Béla és Erdődy Hanna a nagycenki hársfasor végén lévő
síremlékben alusszák örök
álmukat – a szerk.), aki a dicsőség mellé egy teniszütőt ábrázoló arany melltűt is kapott,
melyen a labda igazgyöngyből
készült. Hamarosan, 1893-ban
harmincöt taggal városunkban is megalakult a Soproni
Lawn Tennis Társaság, ami
elsősorban dr. Dukavits István Sopron vármegyei árvaszéki jegyzőnek köszönhető.

Valószínűleg az 1900-as évek elején készült a fénykép az Erzsébet-kertben, amelyen a soproni
teniszélet egykori kiválóságait láthatjuk. FOTÓREPRODUKCIÓ: PLUZSIK TAMÁS
Ő nemcsak szervezőként,
hanem játékosként is kiváló volt, az 1899 júniusában a
Vághy-kertben (mai Erzsébetkert) lévő teniszpályán megrendezett első háziversenyen
nemcsak a férfi egyest nyerte
meg, hanem Szlimák Lajossal,
a Soproni M. Kir. Állami Felsőbb Leányiskola mennyiségés természettan tanárával a
párost, illetve Wrchowszky
Károly királyi táblabíró feleségével a vegyes párost is.

Az egykori soproni teniszéletről írva nem feledkezhetünk meg Conrád Kálmánról,
aki igazi „all round” sportember volt: már licista diákként
1930-ban megnyerte a „korcsolya műversenyt”, kiváló
tornász volt, majd a síelésben
ért el sikereket, lesiklásban
és síugrásban egyaránt, de
a tenisz volt a szíve csücske. Nemcsak kiválóan művelte ezt a sportot, hanem
több teniszpályát is épített

a városban, egykori tanítványai pedig mind a mai napig
fölelevenítik a vele kapcsolatos történeteket.
Évtizedekig Sopron legrangosabb nyílt teniszversenye a Conrád Kálmán Emlékverseny volt, melyet több éven
keresztül az a Babos Csaba
nyert meg, akinek Tímea lánya Sopron város díszpolgára, valamint a jelenlegi magyar női tenisz legfényesebb
csillaga.
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Auttalent
Pályázatot írt ki tehetséges
fiatalok számára az Együtt
Az Autistákért Alapítvány.
Az Auttalent 2021 – Együtt
a tehetségekért című programra 6–30 év közötti autizmus spektrumzavarral élő
gyerekek és fiatal felnőttek
jelentkezhetnek, akik szeretnék megmutatni és kibontakoztatni tehetségüket,
képességeiket.
A pályázat célja az autizmus széles körű megismertetése, a befogadás, elfogadás
elősegítése, a tehetséges fiatalok összekapcsolása olyan
szervezetekkel, személyekkel, akik segíthetik fejlődésüket. Pályázható területek:
zene, képzőművészet, egyéb
művészeti ágak, sport, tudomány, kutatás, fejlesztés, innováció, számítástechnika.
A pályázat beadásához
szükséges minden információ
megtalálható az egyuttazautistakert.hu/auttalent2021-egyutt-a-tehetsegekert weboldalon. A benyújtás
határideje: 2021. július 30.

MÉDIAPARTNEREINK
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Sopron TV
sopronmedia.hu
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A kisiskolások szülei is szoronganak, hogy jól teljesítsenek

MOTTÓ

Online a lehető legjobban

„Minél szilárdabb a nő társadalmi helyzete,
annál rosszabb.
Olyan az, mintha nemcsak cipelned kellene
a kezeddel a terhet, de a máséból is ki kellene
tépned.”

KÖVES ANDREA

Tavaly márciustól teljesen új, szokatlan tanulási forma váltotta fel
az eddigi iskolai hétköznapokat. Az online
oktatás nem kis kihívás
elé állította a tanárokat, a diákokat és a szülőket egyaránt.
– Ez az új rendszer sok hátrányt és előnyt hordoz – ös�szegzett Hiller Judit pszichológus. – Az alsó tagozatos
gyerekek szülei számára nagy
kihívás, hiszen a kisiskolásokat folyamatosan segíteniük
kell, miközben a munkájukat és az otthoni teendőiket
is el kell látniuk. Így több időt
töltenek gyerekeikkel, de sok
esetben a közös szabadidős
tevékenységtől kell elvenniük
az időt. A szülők is szoronganak, hogy jól teljesítsenek. Érdemes együtt összeállítani a
család napirendjét, színekkel
jelölni, kinek mi a feladata.
A szakember kiemelte: a
gyerekeknek hiányzik az osztálytársakkal való személyes
találkozás, a szünetek hangulata. Az introvertált tanulók a kezdeti időszakot jobban
bírták, de a hosszúra nyúlt

Lev Nyikolajevics
Tolsztoj
orosz író, filozófus, a realista orosz próza mestere

KÖNYVAJÁNLÓ
Lev Nyikolajevics Tolsztoj:
Anna Karenina

Pavlics Örs ötödikes diák – ez már a második tavasz, amikor otthonról, digitálisan tanul.
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

online oktatás még jobban elszigetelte őket társaiktól, számukra nehéz csatlakozni az
online beszélgetésekhez. Az
online tanulás és számonkérés azoknál a diákoknál működik jól, akik ki tudták alakítani saját egyéni napi, heti
időosztásukat.
– Hasznos lehet egy tanulószoba, tanulósarok kialakítása – javasolta Hiller Judit. – Ez
azért fontos, hogy az egyes tevékenységek ne mosódjanak

össze. Ha mindig egy helyen
tanul valaki, akkor az rögzül,
hogy az a tanulásra alkalmas
helyiség, és sokkal könnyebben fog nekilátni a feladatoknak. Az alvásnak nagyon
fontos a szerepe. Legalább fél
órával a lefekvés előtt érdemes a gépet kikapcsolni, a telefont lenémítani.
Az étkezésnek is jelentős a
szerepe – mutatott rá a szakember. A rendszeres, energiadús és egészséges ételek

biztosítják a megfelelő figyelmet a tanuláshoz. A tanulás közbeni pihenésre is
időt kell szánni. Különösen
fontos a levegőn töltött aktív
pihenés: sok-sok energiát adhat egy-egy erdei séta. Ez az
időszak lehetőséget nyújthat
olyan tevékenységek elvégzésére – játékok, ruhák szelektálására, új hobbi felkutatására –, amelyek szintén
tartalmassá teszik az otthon
töltött napokat.

Lev Tolsztoj monumentális
műve Thomas Mann szerint minden idők legnagyobb társadalmi regénye.
Történelmi események helyett a jelen társadalmi–erkölcsi problémáiról szól.
Máig ható érvénnyel, egy
különlegesen izgalmas
nőalak sorsán keresztül
vizsgálja a szeretet nélküli házasságból való kilépés
erkölcsi dilemmáit.

Kóbor Péter t öbb pályaválasztásról szóló előadást is tartott

Mérnöktanárnak készül
MADARÁSZ RÉKA

Nemcsak lélegzetelállító tánctudásával
emelkedik ki kortársai
közül Kóbor Péter, hanem az is különlegessé
teszi, hogy teljes erőbedobással készül a
mérnöktanári pályára.
Kóbor Péter számára rendkívül fontos a közösségi élet.
Már az oviban is főként a
társaság miatt csatlakozott
a Pendelyes Néptáncegyütteshez, és most már a Sopron Táncegyüttes próbáin is
részt vesz.
– A Soproni Petőfi Sándor Általános Iskolába jártam, nyolcadikban a diákönkormányzat elnökeként sokat
tettem a közösségi élet élénkítése érdekében – mesélte
a komoly, de mosolygós fiú.
– Mindig is vonzott a faipar és
a tanári pálya. Azért döntöttem a Handler mellett, mert
fontosnak tartottam, hogy az
asztalos szakma alapjait elsajátítsam. Az érettségi után
a Soproni Egyetem faipari
mérnök szakán szeretnék továbbtanulni, a diplomámat
pedig a Benedeken mérnöktanári végzettséggel kiegészíteni. Több pályaválasztásról szóló előadást is tartottam
már a környékbeli általános
iskolákban.

– Azért döntöttem a Handler mellett, mert fontosnak tartottam, hogy az asztalos szakma alapjait elsajátítsam – mondta
lapunknak Kóbor Péter. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
Péter a Sopron Táncegyüttesben olyanokkal próbál együtt, akik már 20–30
éve táncolnak, úgyhogy muszáj felvennie velük a ritmust.
Most éppen a Pendelyes gálára készülnek.
– A másik nagy kihívás
az életemben az, hogy évek
óta a Nagycenki Széchenyi
Múzeumvasúton teljesítek
szolgálatot – folytatta Péter.
– A mozdonyvezetői feladatokon kívül mindent elvégzünk
a kisvasúton: váltót kezelünk,

jegyet adunk el, naplózással,
forgalomirányítással foglalkozunk. Rendszeresen csereprogramokon veszünk részt
a MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi
Gyermekvasútján szolgálatot
teljesítő fiatalokkal.
Péter a Handler-szakközépiskola asztalos tanulójaként eljutott Csehországba.
A másik maradandó élménye,
hogy a Magyar Asztalos Tanulmányi Versenyen háromfős csapatával az ország legjobbjai közé került.

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

Ön sokszor kérdez?
Rossz jel, ha egy megbeszélésen, egyeztetésen nincs kérdés.
Ritka, hogy ez a „mindent értek” jele. Sokkalta gyakoribb, hogy
az „inkább nem kérdezem meg, nehogy még butának tűnjek”
leplezése a látszólagos egyetértő bólogatás. Ennél már csak
a „nem kérdezem meg, mert még bajom lesz belőle” verzió a
rettenetesebb.
Bizony én sokszor, sok helyen és a „szokásosnál” többet kérdezek. Ez van, hogy meg is lepi a környezetemet, de már inkább
csak azokat, amik nem nagyon ismernek. Két fő oka van, ha kérdezek. Az egyik, hogy nem értek valamit. Ilyenkor a legegyszerűbb megkérdezni valakit, aki várhatóan tudja a választ. A másik, ha nem vagyok biztos abban, hogy a beszélgetőtársam jól
érti, amit mondok, és lényegében szeretném... kérdésre biztatni. Mindkettő roppant fontos, csak az egyik nekem, a másik neki. Ön sokszor kérdez? Ha nem, akkor miért nem?
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Április 7–13. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig este 8 órától
reggel 8 óráig tart.
Április 7.,
szerda

Than Károly gyógyszertár
Újteleki u. 54.

99/510–787

Április 8.,
csütörtök

Patikaplus gyógyszertár
Határdomb u. 2., Alphapark

99/505–220

Április 9.,
péntek

Patikaplus gyógyszertár
Selmeci u. 15–17., Interspar

99/505–472

Április 10.,
szombat

Arany Kígyó gyógyszertár
Magyar u. 6.

99/311–732

Április 11.,
vasárnap

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

Április 12.,
hétfő

Erzsébet gyógyszertár
Győri u. 15.

Április 13.,
kedd

Ezüst Kehely gyógyszertár
Kodály tér 12.

99/311–254
99/505–078

KERESZTREJTVÉNY

Soproni Téma

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos
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SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK– Harsányi József

„Apám beleszeretett Sopronba”
PLUZSIK TAMÁS

„Sopron, te l elkünk éltető láng! Hű
őr az ősi végeken” – hangzanak Sarkady Sándor sorai a város himnuszában. Vallják ezt azok, akik már nemzedékek óta itt élnek, és azok is, akik elszakadtak
Soprontól.
Harsányi József az általános iskolát követően a 403-as szakmunkásképzőben folytatta
tanulmányait. Szívesen emlékezik Delbó György tanár úrra, aki az elektrotechnikát tanította, míg a villanyszerelés
szakmai titkait a város egyik
legjobb mesterétől, Zeberer
Hugótól sajátította el. Az egykori tűgyárból indult szakmai
pályafutása, melyet követően
több munkahelye is volt, jelenleg egy tömítéstechnikával
foglalkozó cégnél villanyszerelőként dolgozik.
– Sajnos nem végeztem
családfakutatást, így a felmenőimet csak két generációig
tudom visszavezetni – kezdte
Harsányi József. – Apai nagyszüleim Miskolcon éltek, Harsányi Barna nagyapám bányász volt. Abban az időben
Miskolc környékén több bányaüzem is működött, például a Lyukó, a Csanyik, a Köpüs,
melyek elsősorban a diósgyőri
vasgyárat látták el szénnel. Sajnos egy bányaszerencsétlenség következtében nagyapa a
lábán olyan súlyosan megsérült, hogy lerokkantosították,
amibe nehezen törődött bele,
hamarosan meg is halt. Nyilván ez is közrejátszott abban,
hogy édesapám még csak a bá-

nya közelébe sem akart menni,
ezért a kocsilakatos szakmát tanulta ki, aminek abban az időben nagy becsülete volt. Vasúti járművek javítása volt a fő
feladata, de figyelme és érdeklődése egyre inkább a gőzmozdonyok felé fordult, melyeket
előbb csak javított, majd letette a gőzmozdonyvezető vizsgát, azaz korabeli szóhasználattal élve „füstös ember” lett.
Közbejött azonban a katonaság, a határőrséghez vonultatták be, ami akkoriban 27 hónap
szolgálattal járt. A kiképzést
követően Miskolctól sok száz
kilométerre, az ország addig
számára ismeretlen részébe,
Sopronba vezényelték.
– Apám beleszeretett Sopronba, nyilván nem a szigorú szolgálatok alatt, hanem
azokon a néhány órás kimenőkön, amikor nézelődhetett
a városban, netán beülhetett
a Pannónia Szálloda legendás
Fehér-termébe – folytatta Harsányi József. – Sopron az ötvenes évek második felében persze nem úgy nézett ki, mint
manapság, a háború nyomait még magán viselő zárt város

Harsányi József FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
volt, ennek ellenére a leszerelését követően édesanyámmal
együtt elhagyták szülővárosukat, és Sopronba költöztek.
Nagy szerencséjük volt, Németh József egykori huszárszázados adott ki nekik egy kis szobát, és egyúttal melléjük is állt.
Édesapám a MÁV-nál helyezkedett el mozdonyvezetőként, eljutott a szakma csúcsára, hisz
vezethette a magyar ipar egyik
büszkeségét, a 424-es gőzmozdonyt, amit a legendás finn

csodafutóról Nurminak is neveztek. Ma az általa is irányított
„gép” a fertőbozi állomáson
van kiállítva mint „szobormozdony”. Anyai nagyapámtól, Kissimon Gyulától a kiskert szeretetét örököltem, így
ha tehetem, „túrom a földet”
a legendás 56-os őrház közelében lévő telkemen, néhány száz
méterre a határtól, ahol egykor
apám is szolgált, és aminek lényegében köszönhetem, hogy
soproni lettem.

CSALÁDI HÁTTÉR: 1961-ben született Miskolcon. Édesapja mozdonyvezető volt, édesanyja pedig szakácsnőként dolgozott. Eszter lánya építészmérnök, Beáta pedig egy ruházati boltban dolgozik Ausztriában.

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel!

A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket április 14-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 24-i rejtvényünk megfejtése: „A szerelem nem látja a hibákat, a barátság szereti”. Szerencsés megfejtőnk: Sándor János, Sopron, Vasvári Pál utca.
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Két videoklipben is l átható a SativuS frontembere

Curta gőzerővel dolgozik
KÓCZÁN BÁLINT

A pandémia ellenére sincs megállás
Curta életében. Sőt! A soproni rapper
az országosan is egyre ismertebb SativuS mellett gőzerővel dolgozik szólóprojektjén. Nemrég például egy igazi „lokálpatrióta” kisfilmmel jelentkezett.
– Hogy érintett benneteket
a pandémia?
– Összességében már
megszoktuk a pandémiát. Ezt
az időszakot egyébként is az
alkotásnak akartuk szentelni, amivel jól haladunk. Sok
dal van raktáron, és sok meg
is jelent az elmúlt időszakban.
– Például két videoklipben is látható vagy…
– Az egyik egy SativuS
dal „Még várj” címmel, amit
jó ideje terveztünk már kiadni, csak kicsit csúsztak a
munkálatok a videoklippel.
Viszont megérte várni vele,
mert egy tőlünk eddig szokatlan, filmes klip érkezett sztorival, amit köszönünk szépen
az Odessa prod.-nak, és a szintén soproni Szemerey Bencének hálásak vagyunk az operatőri munkálatokért.
– És a másik?
– Az a „Menj elé” című dalhoz készült, amit a

szólóprojektem keretében a
soproni barátaimmal hoztunk össze. Régóta szerettem volna egy ilyen tracket,
amiben a helyi kedvenc előadóimmal nyomjuk közösen, és végre sikerült kiviteleznünk. Komoly koncepció
nem volt ebben a klipben az
előzővel ellentétben, maradtunk az imidzsvideónál olyan
helyszínekkel, mint a Jereván-lakótelep, a kurucdombi kaszárnyamalom
és a nappalim. Az alapot hozzá Phami készítette, a videót pedig
Wolfshoot. Eddig pozitív a fogadtatása.
– A Jereván Zoo-val
egy igazi soproni munka született.
– Abszolút! Már körülbelül 10 éve szerettem volna
közös dalt velük. Őket amolyan „helyi legendáknak”
tartom, végre sikerült ez is.

A szólóprojektem egyik célja az, hogy olyan előadókkal
készítsek közös dalt, akikkel
nem feltétlen illünk ös�sze, de én szeretem
a munkásságukat, ezért is lesz
érdekes a végeredmény. A dalban
egyébként még Bokor is közreműködik, aki szintén egy
tehetséges soproni rapper.

2021. április 7.

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

– A SativuSszal mik
a tervek?
– Szóba került pár ötlet,
de egyelőre nem igazán
szeretnék ígérgetni semmit. Először
a szólólemezemet
szeretném befejezni, és közben
egy-egy új dallal
vagy klippel is jó
lenne havonta
kijönni.

TOMBOLÓ OCHO MACHO

Curta több klipet is bemutatott a közelmúltban.
LUSTA LÁNY: A SativuS 2002-ben alakult. Országos ismertségre 2018-ban tett szert, amikor A Dal című műsor több adásában is
látható volt a zenekar Lusta lány című számával.

Elemi erővel űzi el a rosszkedvet az Ocho Macho újdonságával.
– A dalszövegben szerettem volna pozitív töltettel összefoglalni a bennem zajló érzelmeket, történéseket az elmúlt időszakra
vonatkozóan – mesélte Gergő, a zenekar frontembere.
– Bízom benne, hogy az Úgy tombol című dallal másoknak
is erőt adhatunk – tette hozzá az énekes.

NŐI SAROK – stílus, divat, praktikák

Otthoni szépészeti praktikák

A bőrünk tisztítása, feszesítése rendkívül fontos – otthon is érdemes pakolásokat készítenünk – mondta lapunknak Mesterházy Márta kozmetikus mester. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
MADARÁSZ RÉKA

A jelenlegi helyzetben kénytelenek
vagyunk a kozmetikusok néhány feladatát is otthon elvégezni – több-kevesebb sikerrel... Vannak olyan házi
módszerek, amelyekkel ragyogóvá varázsolhatjuk a bőrünket.
A bőrünk tisztítása, feszesítése rendkívül fontos. A napi rutintevékenységek mellett (arctej,
tonik használata) heti egyszer érdemes sort kerítenünk egy arcradírozásra is.
– Két evőkanál szódabikarbónát keverjünk
össze két evőkanál szénsavmentes ásványvízzel, esetleg egy kis sheavajjal, majd két percig dörzsöljük vele a bőrünket – mondta Mesterházy Márta kozmetikus mester. – A pakolás
és a peeling is ki van pipálva, ha egy teáskanál
apróra vágott rizst összekeverünk két evőkanál
túróval és fél teáskanál olivaolajjal. Az elegyet
melegítsük fel egy kicsit, dörzsöljük át vele az
arcunkat, majd hagyjuk rajta 15 percig.

Különböző bőrtípusokra fantasztikus pakolásokat lehet készíteni nagyon egyszerűen. Az
alap minden esetben két evőkanál méz, 120
milliliter zsíros joghurt és négy csepp – bőrtípusunknak megfelelő – aroma. Érzékeny bőrre
a kamilla-, normál bőrre a levendula-, zsíros bőrre pedig az ilang ilang vagy a szantál illóolaj javasolt. A pakolás után lehűtött feketeteával
még átmoshatjuk az arcunkat. Feszesítésre kiváló a citrommaszk: három csepp citromlevet
egy tojásfehérjével verjünk kemény habbá, és
vigyük fel az arcunkra!
– Az otthoni szőrtelenítéshez remek új anyagot dobtak a piacra: a waxot – folytatta Márti.
– Nagy előnye, hogy – a gyantával ellentétben
– nem tartalmaz kolofóniumot, amire sokan érzékenyek. Mivel alacsonyabb hőfokon olvad,
mint a gyanta, kicsi az esély rá, hogy bőrpír keletkezzen, rosszabb esetben pedig megégessük
magunkat. A cukorgyanta is kíméletes megoldás, arra viszont oda kell figyelni, hogy a szőrnövéssel ellentétes irányban kenjük fel, és azzal
megegyező irányban finoman rántsuk le!
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