Koronavírus: Az oltás életeket ment!
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A személyes találkozás öröme

10
Hétfőn ismét kinyitották az óvodákat és az általános iskolák alsó tagozatos osztályait: a soproni gyerekek és a pedagógusok is nagyon várták már a személyes találkozást.
Felvételünkön a Gárdonyi-iskola elsős diákjai az udvaron – a kellemetlen időjárás ellenére is önfeledten játszottak. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Európa 4. legjobb csapata
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Meglátják a lehetőségeket
A most éledő természet, a szélsőséges időjárás is izgalmas téma a fotósoknak. A Soproni Fotóklub tagjainak
életét is átírta a vírushelyzet, de továbbra is dolgoznak,
valamint sikeresen szerepelnek hazai és nemzetközi pályázatokon. FOTÓ: HIPSÁGH GYÖNGYI – SOPRONI FOTÓKLUB

A negyedik helyet szerezte meg az Euroligában a Sopron Basket
női kosárlabdacsapata. FOTÓ: FIBA.COM
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Vigyázzunk
a Földünkre!
1990 és 2015 között 129
millió hektár erdő tűnt
el a bolygóról. Az április
22-i Föld napja mintegy
fél évszázada irányítja a figyelmet világszerte a környezet megóvásának fontosságára.
A globális környezeti
problémák hátterében a
Föld lakosságának növekedése és a túlfogyasztás áll – hangsúlyozta
dr. Polgár András, a Soproni Egyetem tanszékvezető egyetemi
docense.
4

A természet ölelésében

Erdő háza és vadaspark
Folyamatosan halad a Muck területén épülő Erdő Háza Ökoturisztikai Látogatóközpont kivitelezése. Ezzel párhuzamosan egy vadasparkot is kialakítanak, amihez
a főépületből majd egy fahídon lehet eljutni. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
3

Sopron gazdag történelme sokakat érdekel – sorozatunkban
a különböző városrészek kialakulásáról, elnevezéséről,
érdekes históriáiról írunk. Ezúttal Tómalom titkai tárulnak fel, ahol Konrad
Mühl molnár létesített fürdőt a 19. század elején.
FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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Panoráma

A halakat, békákat a munka előtt zajjal és rezgéssel terelik el

Már tart a mederkotrás

2021. április 21.

HOLOKAUSZTMEGEMLÉKEZÉS

A papréti emlékműnél csendes főhajtással és koszorúzással
emlékezett Sopron város vezetése, dr. Farkas Ciprián polgármester, valamint dr. Simon István és Csiszár Szabolcs alpolgármester a holokauszt magyar áldozataira. A megemlékezésen
részt vett Kutas László szobrászművész, az emlékmű alkotója is.
A speciális kotróhajó 3,6 méter szélességben és akár 9 méter mélységig képes a víz alatti üledéket fellazítani. FOTÓ: SOPRONMÉDIA

Mederkotrással alakítják ki a Fertő-part fejlesztése során megépülő vitorlás- és csónakkikötőkhöz szükséges vízmélységet. A beruházás minden
mozzanatát monitoring kíséri, ugyanis komoly
természetvédelmi elvárásoknak kell megfelelni.
Márciusban kezdődtek és jelenleg is javában zajlanak a
mederkotrási munkák a Fertő-parti beruházás területén. Ez egy előkészítő munka, mely része a fejlesztés
során megvalósuló kikötők
kialakításának.
– Az iszapot olyan mélységűre kell kikotorni, hogy a terveknek megfelelően ki lehessen alakítani a kikötőket, ahol
a hajók, csónakok, vitorlások
megfelelően tudnak majd

üzemelni, működni – kezdte dr. Szabó Sándor, a projekt
természetvédelmi szakértője.
– A mederkotrásnak köszönhetően alakul ki a szükséges
vízmélység, amelyet szádfalakkal védünk.
A szakmailag hidromechanizációs kotrásnak nevezett folyamatot egy úszó hajó
végzi. – Ez egy amerikai gyártmányú kotróhajó, amely 3,6
méter szélességben és akár 9
méter mélységig képes a víz

alatti üledéket fellazítani,
majd ezt a mederben lévő vízzel együtt nagy teljesítményű
szivattyú segítségével továbbítani – magyarázta Katona
Tibor, a kivitelezési munkákat végző cég műszaki vezetője. – A fellazított üledéket
a víz keveredésével hívjuk
zagynak.
A kiszivattyúzott zagy egy
előre kialakított tározóba kerül, ahol ülepszik, a fölösleges víz elfolyik róla, vissza a
tóba. A mederkotrás előkészítésénél a beruházás felelősei
számára fontos volt, hogy a tó
élővilágát minél inkább meg
tudják védeni.
– Mielőtt elkezdi a munkát
a kotrógép, 3–5 percig járatni

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A pályázatot meghirdető
szerv neve, címe:

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok:

Sopron Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése
9400 Sopron, Fő tér 1.

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok
vezetői irányítása, az intézmény szakszerű és törvényes működtetése; a pénzeszközökkel való észszerű,
célszerű és takarékos gazdálkodás; az óvodáskorú
gyermekek óvodai nevelésének megszervezése; az
intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör
gyakorlása; kapcsolattartás a fenntartóval.

A meghirdetett munkahely
• neve: Hermann Alice Óvoda
• címe: 9400 Sopron, István bíró u.1/a.
• beosztás: intézményvezető

A magasabb vezetői megbízás
betöltésének képesítési feltétele:
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1)
bekezdése és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 21/A. § (1) bekezdése alapján nevelési–oktatási intézményben az intézményvezetői
megbízás feltétele:
a) az adott nevelési–oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 6.
mellékletben meghatározott – szakképzettség,
középiskolában pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
c) legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy
heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett
szakmai gyakorlat, valamint
d) a nevelési–oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló
alkalmazás.

A magasabb vezetői megbízás
kezdő időpontja és időtartama:
2021. augusztus 1-től 2026. július 31-ig

Juttatások:
a) illetményvezetői pótlék az érvényben lévő közalkalmazotti jogszabályok szerint
b) egyéb juttatások: jogszabály, illetve munkáltatói
döntés alapján.

A pályázat tartalmazza:
•
•
•
•
•

szakmai önéletrajzot
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
iskolai végzettséget tanúsító oklevélmásolatot
vezetésre vonatkozó szakmai programot
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez

A pályázat benyújtásával
kapcsolatos adatok:
• benyújtása: kizárólag postai úton, egy példányban
papíron, egy példányban CD lemezen Word formátumban
• ideje: 2021. május 12.
• címe: Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője
• postacíme: 9401 Sopron, Pf.: 127.

A pályázat elbírálásának határideje:
Jogszabály szerint, legkésőbb 2021. június 30.

Kiegészítő információ:
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztályától postai úton beszerezhető „Az intézményvezetői pályázat felépítése, tartalmi követelményei” dokumentum alapján kell elkészíteni. További
információ kérhető a 99/515–298 telefonszámon.

kell magában. Ennek olyan
zaja és rezgése van, amitől az
élőlények biztos, hogy azonnal elmennek – tette hozzá
dr. Szabó Sándor.
A szakember szerint ez a
megoldás természetvédelmi
szempontból is sokkal kedvezőbb, mint az elektromos
riasztó alkalmazása. Annál
ugyanis a halak elúsznak, de
a békák nem tudnak, így a
kotrás során veszélybe kerülnének. A gépjáratással és az
ezáltal keletkező rezgéssel, illetve hanghatással a békák is
elriaszthatók. Az elúszó élőlények a nyílt vízen menedéket
találnak, így a kotrás idején is
biztonságban vannak.
Forrás: www.fertopart.hu

FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Kurucdombi útlezárások
Tovább folytatódik Sopronban a városi utak felújítása. Ennek keretében kezdődött el a közműfejlesztés, illetve az aszfaltburkolat
cseréje a Kurucdomb soron és a Bercsényi utcában. A munkavégzés
szakaszos lezárásokkal történik, erről az érintett ingatlantulajdonosok pontos tájékoztatást kapnak. A kivitelező arra kéri a közlekedőket, hogy az utcákban fokozott óvatossággal haladjanak, a kihelyezett forgalomtechnikai jelzéseket vegyék figyelembe, valamint
autóikkal a kijelölt parkolóhelyeken parkoljanak.
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Draskovits püspök emléke
PLUZSIK TAMÁS

Április 25-én lesz a 370. évfordulója annak, hogy
Draskovits György győri püspököt a soproni Keresztelő Szent János-templomban eltemették. Ez
alkalomból vasárnap 18 órakor szentmisét tartanak a Bécsi utcai templomban.
Trakostyáni báró Draskovits
(Draskovich) György (1599–
1650) horvát családból származott, a grazi jezsuita kollégium diákja volt, később
az itteni egyetemen filozófiát hallgatott, majd tanulmányait Rómában folytatta. Első
szentmiséjét is az örök városban mutatta be 1621 decemberében. 1635 őszén foglalta el a
győri püspöki széket. Draskovits György nevéhez köthető,
hogy a 17. század első felében
Sopron visszatért a katolikus
fundamentumhoz. Többek
között behívta a városba a jezsuitákat, számukra iskolát
és kollégiumot létesített, valamint jelentős adományokkal támogatta a hitéletet.
Végrendeletében többek
között 700 forintot hagyományozott a sopronbánfalvi pálos templom építésére,
2650 forintot hagyott a török fogságban lévők kiváltására, 40.000 forintot pedig a
soproni jezsuita kollégiumra
hagyományozott. 1650. október 28-án halt meg Bécsben
szívelégtelenségben.
Végakarata szerint az egykori johannita templomban
helyezték örök nyugalomra,
azért csak hónapokkal később, mert ki kellett alakítani

a végső nyughelyet, mely
aztán az évszázadok során feledésbe merült.
Így a püspök síremlékéhez készült, őt ábrázoló alkotás is az
orsolyiták zárdájának kertjébe került.
Az 1920-as években Mohl Adolf (1855–
1939) apátkanonok
munkásságának is köszönhetően ráleltek a püspök kriptájára, benne a betört oldalú koporsóban a püspök néhány el
nem porladt csontjára, főpapi
ékszerére, ruhadarabjára. Néhány évvel ezelőtt pedig ismét
feltárták az oltárral szemben
lévő sírboltot, a csontvázat
Kristóf Lilla Alida antropológus vizsgálta meg. A munkák befejeztével a maradványok visszakerültek eredeti
helyükre, csakúgy, mint az
őt ábrázoló, 1651-ben készült
szobor, ami eredetileg az oltár mellett őrizte a főpásztor
sírját és emlékét, jelenleg pedig a templom bejárata mellett „fogadja” a betérő hívőket
és látogatókat.

Draskovits György szobra
a soproni Keresztelő Szent
János-templomban.
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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A jövő egyeteme
„épül” Sopronban
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Városi hírek
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Nyár végére elkészül a közel félmilliárdos fejlesztés a Muckon

Erdő háza és vadaspark

MUNKATÁRSUNKTÓL

Az új struktúrában és új lendülettel működő Soproni Egyetem jövőjéről egyeztetett dr. Fábián
Attila rektor és Barcza Attila, Sopron és térsége
országgyűlési képviselője.
A megbeszélésen elhangzott,
akkor érhetnek el komoly
eredményeket, ha összehangolják az egyetem és a város
fejlesztési stratégiáját. A modernizálás mellett a hagyományok megőrzése is fontos részét képezi a jövőnek.
További fontos hír, hogy
kormány támogatásával hamarosan infrastrukturális
és a képzéseket érintő fejlesztések indulhatnak el az
intézményben.
– Az a cél, hogy a jövő egyeteme épüljön meg Sopronban,
ami egy igazi zöld szemléletet
tükröz. Tudjuk, hogy az erdőmérnöki és faipari képzés

kuriózum Magyarországon,
ennek a teljes stratégiai és
minőségi fejlesztése zajlik. Az
együttműködés és a fejlesztés
nyertesei a hallgatók lesznek
minden területen – hangsúlyozta Barcza Attila.
A faipari és kreatív képzések továbbfejlesztésével igazi
műhelykörnyezet megteremtése a cél, új kreatív alkotóház
épül, még nagyobb hangsúlyt
kap a faépítészet, és teljesen
megújul a botanikus kert. Az
intézmény turisztikai élményt
is kínál majd a Sopronba látogatóknak, ahol a természeti értékek mellett bemutatják például a faipari mesterségeket.

Az egyetem jövőjéről dr. Fábián Attila rektor egyeztetett
Barcza Attila országgyűlési képviselővel. A megbeszélésen elhangzott: megújul a botanikus kert is. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

RENDŐRSÉGI sorozat

Soha ne készítsen
kompromittáló fotót!
CZETIN ZOLTÁN

Fontos, hogy ne készítsenek, ne tároljanak és
semmiképp ne küldjenek tovább fiatalkorúakról
kompromittáló képeket – pár kattintással ugyanis bűncselekménybe keveredhetnek.
Amit egyszer feltöltünk az internetre, az legyen mindig,
minden körülmények között
felvállalható – általános szabály, de jó megfontolni. Ha
például munkát keres valaki,
akkor nem biztos, hogy jó benyomást tesz a HR-esre több
láthatóan bódult állapotban
készült fotó.
– Ennél sokkal veszélyesebb, amikor valaki pucér,
szexuális indíttatású képeket
készít, főleg, hogyha fiatalkorú – kezdte Babelláné Lukács
Katalin, a Soproni Rendőrkapitányság őrnagya, kiemelt
bűnmegelőzési főelőadó.
– Nem egy tinilánnyal fordult
elő, hogy ilyen képet küldött
magáról az aktuális barátjának, de a szakítás után a fotók eljutottak másokhoz is,
sőt, akár a világhálóra is kikerültek. Nem tudjuk kontrollálni, hogy amit egyszer elküldünk, az utána kihez jut el.

Ráadásul fiatalkorúak esetében a szexuális tartalmú képek tárolása is törvénybe ütköző, így pár kattintással nagy
bajba kerülhet bárki.
– Nemcsak az ilyen fotók
továbbküldése, hanem a tárolása is bűncselekménynek számít – hangsúlyozta az őrnagy.
– Az első szabály az, hogy senki ne küldjön magáról pucér
fotókat, aki pedig ilyet kap,
azonnal törölje! Megosztásnak számít, hogy ha a képet
megmutatom a telefonomon,
de az is, ha kinyomtatom, és
így adom körbe.
A szakember szerint fontos, hogy a szülők rendszeresen beszéljenek a gyerekekkel erről a témáról, nézzenek
együtt képeket, tisztázzák,
hogy mi számíthat kompromittálónak később. Az is
hasznos, ha a szülők követik
a saját csemetéiket a közösségi oldalakon.

Gőzerővel készül az Erdő Háza Ökoturisztikai Látogatóközpont, ahol egy interaktív oktatóterem is helyet kap. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Folyamatosan halad a Muck területén épülő Erdő
Háza Ökoturisztikai Látogatóközpont kivitelezése. Ezzel párhuzamosan egy vadasparkot is kialakítanak, amihez a főépületből majd egy fahídon
lehet eljutni.
Újabb, látványos szakaszába érkezett a Muckon, a határőrség egykori telephelyén
megvalósuló Erdő Háza Ökoturisztikai Látogatóközpont
kivitelezése. Már áll a fogadóépület, az iroda, a kültéri
tanterem, valamint hamarosan elkészülnek az állatok
etetőkkel és önitatókkal felszerelt karámjai. Emellett elkészül a vadasparkhoz vezető

fahíd is. A természetközeliséget szolgálja, hogy a kivitelezés során a lehető legtöbb
természetes anyagot, például
fát, követ, téglát használnak
fel. Fontos továbbá, hogy az
útvonalak akadálymentesek
lesznek – tudta meg lapunk
a Tanulmányi Erdőgazdaság
Zrt.-nél.
A központ 550 négyzetméteren mutatja be a Soproni

Parkerdő élővilágát: megelevenednek a magyarországi nagyvadfajok, a fiatalabb
korosztály számára pedig
sokszínűen, játékos formában mesélnek a természetről, védelmének fontosságáról. A tervek szerint a látogató
testközelből figyelheti meg az
apró- és nagyvadfajokat, például a fácánt, az őzet, a gímszarvast, a dámszarvast,
a muflont és a vaddisznót.
A kerékpárok, személyautók,

autóbuszok részére külön
parkolókat is kialakítanak.
Mint arról lapunkban korábban beszámoltunk (Ökoturisztikai látogatóközpont
épül Sopronban, Soproni Téma, 2020. július 17.), a kivitelezés tavaly nyáron kezdődött.
A beruházás a kormány döntésének köszönhetően 462
millió forintos támogatásból valósul meg, a tervek szerint nyár végére készül el az
Erdő Háza.

HÁROM NAGY EGYSÉG: A mucki létesítmény tulajdonképpen
három nagy egységre tagolódik: felépül egy fogadóépület büfével, vizesblokkal és oktatóteremmel. Ez a Kőhalmy Vadászati Múzeummal együtt az erdei iskola bázisa lesz. Mellette létrehozzák
a már említett vadasparkot és az állatsimogatót.

Emlékek útján – Jelentős fejlesztéseket hajtottak végre Tómalmon

Strand a természet ölelésében
MUNKATÁRSUNKTÓL

Sopron gazdag történelme sokakat érdekel – sorozatunkban a
különböző városrészek
kialakulásáról, elnevezéséről, érdekes históriáiról írunk. Ezúttal
Tómalom titkai tárulnak fel.
A tómalmi városnegyed a Tómalom fürdőtelep körül kialakult, családi házas városrész.
(Egyes források szerint már a
rómaiak korában is halastavak
voltak itt – a szerk. megjegyzése.) A Tómalomnak a középkorban több szempontból is
jelentősége volt. A halfogyasztást az egyház által előírt böjti
napokon szigorúan ellenőrizték. Ezzel kapcsolatos a tó első említése is. Christoph Herb
polgármestersége idején, 1470
körül jöhetett létre ez a mesterséges halastó, amelynek
maga a polgármester volt az
első bérlője. Ekkor még a tavat
az itt elterülő dűlő után Atten
grabennek hívták, a ma használatos Tómalom név, német
formájában Teichmühle a 18.
század végétől lett általános.
A feljegyzések szerint a
Kis- és a Nagytómalmon a

Konrad Mühl molnár létesített fürdőt a 19. század elején Nagytómalmon, a családi házas övezetet az 1990-es évektől építették ki. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
halászat mellett a jégkitermelés is jelentős volt. Aztán
a 16. századtól mindez egy
újabb tevékenységgel bővült,
malmokat építettek a tavakon. 1708-tól a Kis- és Nagytómalom jövedelmét a városi
szegényotthon fenntartására
fordították. A reformkorban
országszerte megélénkülő
fürdőélet a Tómalmot sem
hagyta érintetlenül. Konrad
Mühl nagytómalmi molnár

fürdőt létesített, ami ellen a
kistómalmi fürdő üzemeltetője a városi tanácsnál tiltakozott eredménytelenül.
A fürdőhelyet a két világháború között modernizálták:
szálloda, vendéglő, néhány
villa és egy kabinsor is épült.
Több épületben helyrehozhatatlan károkat okoztak az
elszállásolt szovjet csapatok
1945 őszén, akik a faanyagot eltüzelték, az épületek

tetőszerkezetét pedig tankokra kötött lánccal tépték
le, hogy fabarakkokat építsenek belőlük. Ezt követően
a fürdőt újjáépítették, jelenleg a Soproni Vízmű üzemelteti, amely az elmúlt években
jelentős fejlesztéseket hajtott végre.
Az írás elkészítésben közreműködött dr. Krisch András,
a Soproni Evangélikus Gyűjtemények vezetője.
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1990 és 2015 között 129 millió hektár erdő tűnt el a bolygóról

Vigyázzunk a Földünkre!
KÖVES
ANDREA

Az április
22-i Föld
napja mintegy fél évszázada irányítja a figyelmet világszerte a környezet
megóvásának a fontosságára. Lényeges, hogy
egyénileg is tegyünk a
bolygónkért.
– 1970-ben az északi félteke
csillagászati tavaszának első
napján rendezték meg először
a Föld napját – idézte fel a jeles
dátum történetét dr. Polgár
András, a Soproni Egyetem
tanszékvezető egyetemi docense. – Denis Hayes akkori
amerikai egyetemi hallgató
történelmi jelentőségű kezdeményezése mára odáig jutott, hogy nemzetközi szinten
idén 51., hazai szervezésben
31. alkalommal tartjuk meg
hagyományosan minden év
április 22-én. Legfőbb célja,
hogy felhívja a figyelmet bolygónk természeti környezetének védelmére.
– A globális környezeti
problémák hátterében a Föld
lakosságának növekedése és
a túlfogyasztás áll – hangsúlyozta dr. Polgár András.
Az egyetemi docens meglátása szerint a megoldások

A Föld napja idén is ráirányítja a figyelmet az erdők védelmére.
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

keresése, hathatós intézkedések minden szinten szükségesek, de az egyéni fogyasztók
és a kis közösségek felelőssége, hozzájárulása is hangsúlyos. A világméretű kezdeményezés minden évben
felhívja a figyelmet valamely

környezeti problémára és cselekvési területre.
– Idén a Föld napján a létünk alapját jelentő biológiai sokféleség megőrzésére figyelmeztetnek bennünket
– emelte ki dr. Polgár András. – A WWF kétévente

LÁTTA MÁR?– épületek, szobrok, műemlékek

megjelenő Élő Bolygó jelentése kimutatja az ember túlterjeszkedését, aminek eredményeképp a természeti
értékeink veszélybe kerültek. Az adatok szerint az élőhelyek eredeti biodiverzitása
1970-ben globálisan még 81,6
százalék volt, 2014-ben pedig
már csak 78,6 százalék. Ez idő
alatt Amazónia 20 százaléka,
globálisan a vizes élőhelyek 35
százaléka, mára hazánk folyóinak és természetes árterületeinek több mint 90 százaléka
eltűnt. 1990 és 2015 között 129
millió hektárnyi erdő tűnt el a
bolygó színéről.
Adódik a kérdés: vajon mit
tehet az egyén a hétköznapjaiban. Érdemes elmélyítenünk a
környezettudatossággal kapcsolatos ismereteinket, csökkenteni az ökológiai lábnyomunkat, támogatni a fásítási
programokat, tömegközlekedést használni, épületeinket
hatékonyan szigetelni, klímatudatosan étkezni, azaz a
húsfogyasztást csökkenteni.
Azzal is környezetünket óvjuk, ha előnyben részesítjük
a helyi termékeket, csomagolásmentesen vásárolunk, szelektíven gyűjtjük a hulladékot,
komposztálunk, műanyagmentes életmódra váltunk, és
részt veszünk csoportos vagy
egyéni hulladékgyűjtési akciókban, illetve természetjárás
vagy futás közben összegyűjtjük a szemetet.

2021. április 21.

MEGKÉRDEZTÜK o lvasóinkat

Hogyan védi a Földet?

DR. SZEKERES
ZSUZSANNA:
A mostani vírushelyzet is ráirányította a figyelmet arra,
hogy mennyire törékeny világban élünk, így nagyon lényeges a Földünk megóvása. Családi házban élünk, van
egy kiskertünk, ott próbálunk
vegyszermentes biogazdálkodást folytatni. Az itt megtermelt zöldségek, gyümölcsök
finomak és egészségesek.

MILKOVITS KRISZTIÁN:
Nekem mindennél fontosabb,
hogy Anna kislányom számára
is élhető maradjon a Föld. Ehhez pedig szükséges például a
károsanyag-kibocsátás csökkentése, a megújuló energia
elterjesztése. Mi például a városban szinte soha nem használjuk az autót, ahova lehet,
gyalog megyünk.

ÁGOSTON KÁROLY:
Bízom benne, hogy a közelgő
Föld napja üzenete sokakhoz
eljut, és talán elgondolkodnak azon, hogy min lehetne
változtatni. Az egyik probléma, hogy sok szemét keletkezik, miközben ennek jó részét
újra lehetne hasznosítani. Jómagam szelektíven gyűjtöm a
háztartásban a hulladékot.

VARGA NÓRA:
A párommal odahaza külön
gyűjtjük a műanyag, a fém,
az üveg, illetve a papír hulladékot. Az újrafelhasználásnak köszönhetően kevesebb
nyersanyagra van szükség.
Ezáltal energiát takaríthatunk meg, így óvjuk a Földet,
hiszen kevesebb káros anyag
kerül a környezetbe.

Folyamatosan oltanak
MUNKATÁRSUNKTÓL

Múlt héten b
 eadták
a 25 ezredik védőoltást a Soproni
Gyógyközpontban.

Klebelsberg Kuno szobra
Gróf thumburgi Klebelsberg Kuno a határ menti
kisvárosban, a ma Romániához tartozó Magyarpécskán (Pecica) született 1875-ben. A meglehetősen ritka és különleges névadás (a Kuno a
Konrád egyik becézett alakja) keresztapjától, a
14-es közös huszárezred főhadnagyától, Zedtwitz Kunótól származik. Hamar félárvaságra jutott, ugyanis édesapja, Klebelsberg Jakab, aki
a keresztapához hasonlóan szintén huszártiszt
volt, egy hadgyakorlaton súlyos lovasbalesetet szenvedett, aminek következtében elhunyt.
Klebelsberg Kuno Székesfehérváron végezte a
középiskolát, majd Budapesten, Münchenben,
Berlinben és a párizsi Sorbonne-on folytatott
jogi tanulmányokat. Politikai pályája csúcsán
két évig belügy-, majd közel tíz évig vallás- és
közoktatásügyi miniszter volt. Vallotta, hogy:
„A magyar hazát ma elsősorban nem a kard,
hanem a kultúra tarthatja meg és teheti ismét

naggyá.”. 1920 és 1922 között Sopron nemzetgyűlési képviselője volt, 1922. december 30-án
Sopron díszpolgárává választották. Ő kezdeményezte a Sopron díszjelzőjének számító Civitas
Fidelissima cím adományozását, valamint a Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola városunkban való végleges elhelyezését. 1932. október
2-án paratífusszal a Korányi-klinikára került, néhány nappal később ott érte a halál. Klebelsberg
Kuno mellszobrát eredetileg Bécsben, az egykori testőrpalota, az éppen általa létrehozott későbbi Collegium Hungaricum épülete előtt állították volna fel, de a bécsi magisztrátus nem
adott rá engedélyt, mondván, hogy nem kívánnak politikai vitába keveredni, így azt Sopronban 2013 októberében avatták fel. Alkotója a
Magyar Örökség-díjas Hunyadi László szobrászművész volt.
Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

Sopronban továbbra is szervezetten folyik a védőoltások
beadása. A Várisi úti oltóponton naponta mintegy 50-en
dolgoznak azon, hogy minél
zökkenőmentesebben haladjon az oltási program. Kondor Ernő rendvédelmi dolgozóként már a második oltását
kapta. Külön megtiszteltetésnek érezte, hogy ő lett az oltópont huszonötezredik beoltottja. Mint elmondta, az elsők
között regisztrált, és nagyon
örül, hogy hamarosan védettséget élvez. Az oltásban a szabadság ígéretét is látja, várja
a családtagokkal, barátokkal
való gondtalan találkozást.

Kondor Ernő rendvédelmi dolgozó fontosnak tartotta a vakcina
beadását saját és mások egészsége miatt is. FOTÓ: MTI
– Kollégáim még ünnep- és
pihenőnapokon is fáradhatatlanul végzik a tevékenységüket – hangsúlyozta dr. Molnár
Sándor főigazgató. – Egy tortával is szerettük volna megköszönni az oltóponton dolgozók áldozatos munkáját.

Dr. Vida Ildikó oltópontvezető főorvos elmondta: folytatódik az oltási program. Ezen
a héten kezdődik a regisztrált
várandósok oltása is, akiket a
maximális biztonság érdekében a többi érkezőtől elkülönítve oltanak majd.

Felkészültek a teraszok nyitására
A kormány meghosszabbította a védelmi intézkedéseket, így továbbra is kötelező a közterületeken
a maszkviselés, a távolságtartás, de érvényben marad 22 órától a kijárási tilalom is. A vendéglátóhelyek teraszainak, kerthelyiségeinek nyitása lapunk megjelenésével egy időben várható, amikor
a beoltottak száma elérte a 3,5 milliót. A teraszok,
kerthelyiségek 5 és 21.30 között lehetnek nyitva.
Jelentős segítség a vendéglátóhelyeknek, hogy a
kormány eltörölte a teraszok után az önkormányzatoknak fizetendő közterületi díjat, és megkönnyítette a terasznyitás adminisztrációs terheit. Hét-

főn az óvodák újranyitottak, az általános iskolák
alsó tagozatai visszatértek a tantermi oktatásra.
A felsősök és a középiskolások várhatóan május
10-től vehetnek részt tantermi oktatásban. A kormány május 23-ig meghosszabbította a határellenőrzést. A hazatérő magyaroknak 10 napos hatósági
házi karanténban kell maradniuk, az alól csak két
negatív PCR-teszttel kaphatnak felmentést.
– A magyar oltási ütem jól halad. A következő
hat hét döntő lesz, ebben a hat hétben meg fogjuk duplázni a beoltottak számát – mondta Orbán
Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban.

2021. április 21.
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Soproni Téma

„Rendelkezésre állnak a biztonságos és hatékony oltóanyagok”

Az oltás életeket ment

Savanyu Gergely színművész

Dr. Amberger Erzsébet volt tiszti főorvos

KÖVES ANDREA

hogy az emberiség takarodót
fújjon a kórokozónak, ennek
a legbiztosabb módja pedig a
védőoltás. Ám mindez csak
akkor hatékony, hogyha akkora lesz a lakosság átoltottsága, hogy a vírus nem talál
elég fogékony embert. A tudománynak hála, rendelkezésre
állnak a biztonságos és hatékony oltóanyagok. A vakcinákat már meg is kaptam.
Frühwirth Blanka soproni írónő fiatal kora ellenére
regisztrált az oltásra, az első
vakcinát már megkapta:
– Bevallom, engem nem
csak a közösségi érdek vezérelt. Volt hasonló korú ismerősöm lélegeztető gépen, nekem ez elég motivációt adott
ahhoz, hogy kérjem az oltást.
Amellett, hogy az ember kisebb eséllyel kerül kórházba, azt a pozitív hozadékát is
várom az oltásnak, hogy minél előbb visszaálljon az élet
a normál kerékvágásba, és lehessen utazni. Nálam ugyan
jelentkeztek a gyakori mellékhatások is az oltásnál, de
sokkal hamarabb elmúltak,

Folyamatosan zajlik a koronavírus elleni védőoltások beadása a Soproni Gyógyközpontban és a
háziorvosi rendelőkben. Vajon miért döntöttek
közismert soproni polgárok a vakcina beadatása
mellett? – erre a kérdésre kerestük a választ.
Savanyu Gergely, a Soproni
Petőfi Színház művésze önkéntesként is tevékenykedik
a Soproni Gyógyközpont oltópontján, az első vakcinát pedig már megkapta:
– Jelenleg annak, hogy az
ember ne legyen beteg, és ne
betegítsen meg másokat, az
egyetlen módja az oltás. Vannak oltásellenesek, mások
még a vírusban sem hisznek,
ez szerintem rendkívüli módon felelőtlen magatartás. Beoltattam magamat, hiszen abban bízom, hogy minél előbb
visszatérünk a rendes kerékvágásba, a színházi munka
csak akkor működhet, ha az
emberek közösségbe tudnak
menni. Abban bízom, hogy
a kétkedőknek is példát ad,
ha mi, színészek beoltatjuk

magunkat, hiszen alig várjuk
végre a közönséggel való személyes találkozást.
Dr. Amberger Erzsébet
évtizedekig volt Sopron tiszti főorvosa, az elsők között regisztrált a védőoltásra:
– A hetvenes évek közepén, amikor járványtanból a
szakorvosi képesítésem megszerzésére készültem, prof.
dr. Berencsi György nemzetközi hírű virológus azt
mondta, hogy a harmadik
évezred a vírusok évezrede lesz, és ezek a kórokozók
mindig kicsit előttünk járnak. Több mint egy éve kiderült: milyen jól látta már akkor is a helyzetet, hiszen a
Covid-19 vírus meglátásom
szerint térdre kényszerítette
az egész világot. Itt az ideje,

Frühwirth Blanka író

mintha a vírussal és a szövődményeivel kellett volna
megküzdenem. Úgy érzem,
felkészülten várom az emlékeztető oltást.
Farkas Gábor, a Széchenyi
István Gimnázium igazgatója
élt a pedagógusok számára
felkínált oltás lehetőségével:
– Egyrészt állampolgári
felelősségérzetem késztetett
az oltás beadatására, hiszen
pedagógusként, igazgatóként
úgy gondolom: példát kell mutatnom, másrészt miután gyerekekkel foglalkozunk, fontos,
hogy ne kapjuk el a betegséget,
illetve egymást ne fertőzzük.
Meglátásom szerint a felelősségvállalásnak most központi a szerepe, és a hosszú távú
munkának csak akkor tudunk
nekiállni, ha élünk az oltás lehetőségével. Mindemellett
tiszteletben tartom azoknak
is a véleményét, érzéseit, akik
nem így döntenek. Az oltási
körülményekről annyit tudok
mondani, hogy rendkívül flottul ment, jól szervezetten, nagyon kedves egészségügyi dolgozókkal találkoztam.

Farkas Gábor igazgató

Rotaract Club: péntekre véradást szerveznek
Véradást szervez április 23-án 14-től 17 óráig a soproni területi vérellátóban a Rotaract Club Sopron jótékonysági szervezet. – A pandémia idején kifejezetten nagy szükség van a vérkészítmények folyamatos pótlására, mivel az elmúlt időben jelentősen visszaesett
az önkéntesek száma – tájékoztatta lapunkat Schöll Gergő, a szer-

vezet alelnöke. – A Rotaract Club Sopron fiataljai igyekeznek a korlátozott körülmények ellenére is segíteni a rászorulókon.
A véradásról további részleteket a club facebook-oldalán talál,
illetve a Soproni Téma hivatalos facebook-oldalán is megosztottuk
az ezt népszerűsítő eseményt.

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos

Városi hírek
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Értékrend

Nem hagy nyugodni Petry Zsolt ügye. Ugye,
ismerik a történetet? Ha nem, akkor röviden
összefoglalom a tényeket. Az egykor volt kiváló kapus, a Hertha immár menesztett kapusedzője egy magyar lapban közölt interjúban
számos szakmai kérdés mellett kitért arra is,
hogy „Gulácsi Péternek (a magyar válo„A kérdés, hogy lehet-e
gatott kapusa) a sziEurópában a »divatvárványcsaládokról
áramlatokkal« szemben
alkotott liberális vévéleményt nyilvánítani.
leményével a magyar
Lehet-e nyíltan és őszintársadalom többsége
tén polemizálni a társanem ért egyet. Ezért
dalmakat olykor megosztó sokan elkezdték őt
kérdésekről, vagy el kell
kritizálni, pedig a
fogadni a kisebbség véle- véleménynyilvánítás morálisan nem
ményterrorját…?”
támadható. Péter
ugyanis nem tett mást, mint kiállt az elvei mellett. Elvi alapon nem lehet és nem is szabad őt elítélni csak azért, mert elmondta a véleményét”,
majd szólt a migrációról is: „Nem is értem, hogy
Európa hogyan képes morálisan ilyen mélyre
süllyedni, mint ahol most van. A bevándorláspolitika nálam az erkölcsi leépülés megnyilvánulása. Olyan nemzeti értékek mentén folytassuk az életünket Európában, amelyeket hosszú
évek alatt megtanultunk! Európa keresztény
földrész, én nem szívesen nézem végig azt az erkölcsi leépülést, ami végigsöpör a kontinensen.”.
Petry két, napjainkban sok vitát kiváltó kérdésről mondta el a véleményét. S ez fontos! Véleményt nyilvánított. A gyanútlan olvasó vélelmezheti, nincs is ezzel semmi baj. És azzal sincs,
ha valakinek más a véleménye. Különbözőek vagyunk, ugyanazt a dolgot, jelenséget másképp
láthatjuk. De! De, ami történt az interjú megjelenését követően, az páratlan (legalábbis remélem, hogy csak egyedi esetről van szó). A Hertha
ugyanis azonnali hatállyal felbontotta szerződését, mondván… az állításai nem egyeznek azzal az értékrenddel, amit a Hertha képvisel.
Persze, ha Petry aláírt valamilyen, a klub értékrendjének megfelelő okiratot, s most az ellenkezőjét nyilatkozta, akkor más a helyzet, de elbocsájtását akkor is túlzónak tartom. A német
klubnak természetesen szíve-joga, hogy kit alkalmaz és kit nem. Azonban gondoljuk csak el,
mi történne, ha mondjuk Gulácsi Pétert küldené el a klubja, mert védelmébe vette a szivárványcsaládokat! Szerencsére nem így történt.
Ebben a tragikomikus történetben a látszat ellenére sem Petry Zsolt a főszereplő. Elnézést kérek tőle, de nálánál sokkal fontosabb, ami a történések mögött van, vagyis a szólásszabadság.
A kérdés, hogy lehet-e Európában a „divatáramlatokkal” szemben véleményt nyilvánítani. Lehet-e nyíltan és őszintén polemizálni a társadalmakat olykor megosztó kérdésekről, vagy el
kell fogadni a kisebbség véleményterrorját, s aki
mást mond, azt lehet büntetni, például munkaszerződésének felbontásával?
Nekem azzal nincs semmi bajom, ha valaki
másképp él, mint a többiek, azzal sincs, ha valaki mást gondol egy kérdésről, mint én, csak
ne akarja rám erőltetni a saját világát. Semmilyen ügyben. Sem LMBTQ ügyben, sem pedig a
migráció kérésében, mert ez utóbbiban például
különbséget kell tenni a valódi menekültek és a
gazdasági migránsok között.
A Petry ügy kapcsán még egy dolog érdekelne. Vajon mit szólt Dárdai Pál, a Hertha vezetőedzője? Lehet, csak én nem olvastam, hogy kiállt
volna segítője mellett, mert az, amit az április 11ei Mönchengladbach elleni mérkőzés sajtótájékoztatóján mondott, engem nem győzött meg. És
még egy adalék: a menesztett kapusedző utódjául Király Gábort kérték fel, aki nem vállalta a
feladatot, számos itthoni teendőjére hivatkozva… Így is lehet véleményt mondani.

Terjesztési reklamáció:
+3620/368-2027
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Létezik már tabletta,amely 4–12 hétig elriasztja a kullancsokat

Védjük meg kedvenceinket!
KÖVES ANDREA

Tavasszal egyre többen
kirándulnak kutyájukkal a soproni és a környékbeli erdőkben, ám
a kedvenceinkre komoly veszélyt jelenthetnek a kullancsok, ha
nem védekezünk ellenük megfelelő módon.
– A babéziózis az egyik, kullancsok által terjesztett súlyos
betegség – kezdte dr. Mentes
Árpád állatorvos. – Eleinte sokszor csak bágyadtság,
étvágytalanság, kedvetlenség, láz tapasztalható, napok
múlva már kólaszínű vizelet
is jelentkezik, később az állat
besárgulhat, nyálkahártyái
világosabb színűvé válhatnak:
állatorvosi kezelés nélkül a
kutya elpusztul. A betegség az
időben megkezdett kezeléssel
egyébként jól gyógyítható. Kutyákban is előfordul az emberhez hasonlóan a Lyme-kor, de
ritkább megbetegedés.
Adódik a kérdés: mit tehet
a felelősségteljes gazda, hogy
megvédje a kutyáját a kullancscsípésektől. Többfajta lehetőség közül választhatunk,
javasolt állatorvoshoz fordulni, és vele egyeztetni: az adott
kutyának testmérettől, életkortól függően melyik a leginkább hatásos készítmény.

– Érdemes szakember véleményét kérni, hogy az adott kutyának testmérettől, életkortól függően melyik a leginkább javasolható kullancsriasztó – mondta dr. Mentes Árpád állatorvos (k).
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Léteznek kullancs elleni védekezésre nyakra cseppenthető – spot-on – készítmények,
nyakörvek, sprayk. Ez utóbbi esetében a szem és a fül kivételével az állat egész testét
be kell permetezni: nagyobb
testű állatokon használata
bonyolult és gazdaságtalan.
A spot-on készítményeket a
szőr közé, a bőrre kell juttatni,
innen felszívódnak, és a használati utasításon szereplő ideig biztosítanak védelmet.

– Ezeket a szereket már
évekkel ezelőtt sem láttuk
hatékonynak kollégáimmal
együtt – emelte ki dr. Mentes
Árpád. – 2014-ben jelent meg
egy új hatóanyagcsoport, ami
nagyon innovatívnak és kön�nyen kezelhetőnek bizonyult.
A kutyáknak egy ízesített tablettát kell adni, amelyet szívesen fogyasztanak, hatása
pedig típustól függően 4–12
hétig tart. Biztonságosan alkalmazható nyolchetes kor

felett kölyökkutyákban, vemhes és szoptató állatok esetében is. Hatása maradéktalan
rendszeresen kozmetikázott,
fürdetett kutyáknál is. A készítmény használata során a
kullancs vérszívása előtt veszi
fel a szervezetben jelenlevő
szert, ami számára végzetes
azelőtt, mielőtt megfertőzhetné kedvencünket. Tapasztalataim szerint ez a módszer 99,9
százalékos biztonságú, a jelenlegi leghatékonyabb.

2021. április 21.

KUKAHÍRADÓ
A szabályos
zöldhulladékgyűjtés
A zöldhulladék kezelése nemcsak a kerttel rendelkező háztartások feladata, hanem az önkormányzati szabályozás értelmében az ingatlan előtti területen élő fák után is
össze kell gyűjteni a lehullott leveleket.
A zöldhulladékot gyűjtheti az emblémázott 170 literes zsákban,
amelynek ára 220 forint, vagy szabványos, barna fedővel és barna színű kukatesttel rendelkező, az STKH-nál ingyenesen igényelhető hulladékgyűjtő edényben.
Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv
előírásaival összhangban évente 8 alkalommal, áprilistól novemberig havonta egy-egy alkalommal, előre meghirdetett
időpontban, házhoz menő rendszerben biztosítja a zöldhulladék elszállítását az STKH. A begyűjtések pontos időpontjáról
a honlapjukon (www.stkh.hu) található hulladéknaptárakban tájékoztatják az ügyfeleket. A kukát vagy a zsákot a begyűjtés napján reggel 5 óráig kell kihelyezni az ingatlan elé.
Ezekben elhelyezheti a fák és bokrok ágnyesedékeit (maximum 5 centiméter átmérőig), a lenyírt füvet és a lehullott
leveleket. A túlrakott vagy túlsúlyos edények sérüléséért
a zöldhulladék-gyűjtő kukák esetében sem tudnak felelősséget vállalni.
Tilos a zsákba és edénybe földmaradékot, nádat, tuskót,
konyhai hulladékot dobni, de szintén nem kerülhet bele állati maradvány, forgács, fűrészpor és a kommunális vagy szelektív gyűjtésből származó hulladék sem. A nem megfelelő
hulladékkal megrakott zsákok és kukák elszállítását a szolgáltató megtagadhatja.
Kertes házaknál érdemes kipróbálni a kerti komposztálást
is, hiszen így értékes tápanyaggal dúsíthatja a termőföldet.
A levegő védelmének érdekében várhatóan bevezetik a közeljövőben a kiskerti hulladékégetés tilalmát.
A zöldudvarokban nem adható le a kerti hulladék, erre
a célra Sopron, Fertőendréd, Csér, Kőszeg és Celldömölk településeken külön komposztálótelepeket működtet a cég. Ezeken a szerződött lakossági ügyfelek évente hatszor adhatnak
le alkalmanként maximum 300 kilogramm zöldhulladékot.

Nordic walking profi szinten
MADARÁSZ RÉKA

Néhány éve még furcsán néztünk az erdőben botokkal sétálgató
emberekre, manapság
azonban divatossá vált
a nordic walking. Fontos viszont a megfelelő bot kiválasztása és a
helyes technika.
– Sokan abba a hibába esnek, hogy maguk mellett botozgatnak, és kihagyják a bot
hátranyújtását – tudtuk meg
Hollósy-Gecseg Andrástól, a
Nordic Walking Sopron alapítójától. – A helyes technika
úgy néz ki, hogy kicsit előredöntjük a felsőtestünket, a felkarunk, az alkarunk és a bot
pedig egy párhuzamos vonalat képez. A botokkal fejtsünk
ki erőt a talajra, de ne lefelé,
hanem hátrafelé! Amíg még

– A helyes technika szerint kicsit előredöntjük a felsőtestünket, a felkarunk, az alkarunk és a bot pedig egy párhuzamos
vonalat képez – ezt be is mutatta lapunknak Hollósy-Gecseg
András, a Nordic Walking Sopron alapítója. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
nem megy rutinosan a váltott
karokkal való mozgás, a páros bothasználattal is érdemes gyakorolni.

Ha jól akarjuk végezni a sportot, lépjünk fél–
másfél lábfejjel hosszabban! A gyaloglási tempónkat

természetesen fokozzuk, de
ne rohanjunk! A megfelelő technika elsajátításában
sokat segíthet egy gyakorlott nordicos, de Andrásnak
a YouTube-on is találhatóak
bárki számára elérhető videói, amelyeket már több mint
harmincötezren néznek.
– Mivel a helyes bothos�szúság alapvető fontosságú, igyekezzünk olyan helyen beszerezni az eszközt,
ahol alkalmunk van kipróbálni – folytatta András. – A bot
magasságát úgy határozhatjuk meg, hogy a testmagasságunkat megszorozzuk 0,68
századdal. Ha megfogjuk a botot, arra is figyeljünk, hogy a
kezünk maximum három–
öt centiméterre legyen a vízszintes sík alatt, vagyis lefelé
mutasson!
További részletek, fotók
és videók a Nordic Walking
Sopron facebook-oldalon
találhatók.

Megalakult a Nemzeti Állatvédelmi Tanács
– Közös érdekünk, hogy az állatvédelem és
az állatjólét ügye Magyarországon a jövőben
is biztos pillérekre, tudományos és szakmai
alapokra épüljön – jelentette ki Nagy István
agrárminiszter a Nemzeti Állatvédelmi Tanács alakuló ülésén. – Az állatvédelem jelentős hányadát teszi ki annak a munkának
és szemléletváltásnak, amely a biológiai sokféleség megőrzését, az ökológiai rendszerek
megóvását, a fenntartható gazdálkodásra
épülő, versenyképes termelést szolgálja.

A miniszter kiemelte, a magyarok felelős
gondolkodását, az élővilág iránti tiszteletét
tükrözi, hogy több mint negyedmillióan vettek részt a kormány által indított állatvédelmi online párbeszédben.
Ovádi Péter, a nemzeti állatvédelmi
program megújításáért és végrehajtásáért
felelős miniszteri biztos hozzátette: a párbeszéd bebizonyította, hogy a témakört
széles társadalmi együttműködés övezi.
A kérdőív két fontos kérdésében, a felelős

állattartásra történő nevelés, valamint az
ivartalanítás témájában is már most fontos
előrelépés történt. A Nébihhel közösen elindították a Gazdijogsi online képzést, valamint az ivartalanítási programot. Azóta,
hogy kötelezően chippel kell megjelölni
a kutyákat, jelentősen csökkent az ebrendészeti telepekre bekerülő állatok száma, de
még így is országszerte több mint 17 ezer
kutyát fogtak be 2020-ban.
Forrás: mti.hu

Virágból szőnyeg
Az odvas keltike több helyen szőnyegként borítja a kora tavaszi
erdő alját. Minden évben előbújik, ilyenkor virágzik, aztán az év
többi részében földalatti, üreges gumójába mint egy „raktározószervbe” húzódik vissza, és várja a következő tavaszt. Termései
úgynevezett „hangyakalácsba” csomagolva a hangyák közreműködésével terjednek. Erősen mérgező, nyugtató hatású, fájdalomcsillapító gyógyszerek alapanyaga, kivonata citotoxikus hatású.
A keltikék magjai a kizárólagos tápnövényei a kis apollólepke hernyóinak. Májustól a lepkék a fényes rétek, tisztások virágjainak a
nektárját fogyasztják, ezért ez a lepkefaj csak ott él, ahol a keltikés erdő a virágzó rét közelében található, ahol a két élőhely
együtt van jelen.

Beengedi a tavaszt
A tavaszi kankalin, más néven kulcsvirág most nagy számban nyílik a város környéki területeken. A hagyomány szerint egy szimbolikus növény, mely a valóságra nyíló ajtó kulcsát jeleníti meg.
A kelta mitológiában egy istennő ezzel nyitja ki az ég kapuját, és
engedi be a tavaszt. Gyógynövény, felső légúti megbetegedések
gyógyszereként ismert. Erős köhögés esetén segíthet, emellett
nyugtató hatású, idegi eredetű fejfájás és szívpanaszok gyógyítója a népi hagyomány szerint. Virágai ehetők.
Fotók és szöveg: Benke Éva
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CIVITAS FIDELISSIMA

2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA

Kutas László 85

Soproni Téma

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos

Kultúra, művészetek
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Az elmúlt időszakban e lőtérbe került a természet és a táj fotózása

Meglátják a lehetőségeket
HUSZÁR JUDIT

Kutas László és dr. Farkas Ciprián polgármester. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
Polgármesteri elismerő oklevelet vett át nyolcvanötödik
születésnapja alkalmából Kutas László dr. Farkas Ciprián
polgármestertől. Az elmúlt
héten a városházán megtartott eseményen a polgármester felidézte: városszerte több
helyen is találkozhatunk a
szobrászművész alkotásaival.
A jövőbeli munkákhoz pedig
további jó egészséget és erőt
kívánt. Kutas László köszönetképpen egy saját készítésű

érméjét adta át dr. Farkas
Cipriánnak.
Lapunkban korábban már
beszámoltunk arról (Készül
az ötvenedik, Soproni Téma,
2021. március 31.), hogy a tervek szerint a nagyszülei révén
soproni kötődésű Kutas László ötvenedik köztéri munkáját a Liszt Ferenc Kulturális
Központ épületén helyezik el.
A művész Hillebrand Vince
domborművét és emléktábláját készítette el.

Újra kapualj-szolgáltatás
Újraindította kapualj-szolgáltatását a Széchenyi István Városi Könyvtár a központi, valamint a bánfalvi fiókkönyvtárban is.
A járványhelyzet elején vezették be az új lehetőséget, amely a korábbi gyakorlatnak megfelelően működik: igényeiket e-mailben
(konyvtar@szivk.hu) vagy az online katalógusból félretétellel jelezhetik az olvasók. Amennyiben nem konkrét dokumentumot szeretnének, szerző vagy cím, továbbá témakör szerint is kérhetők könyvek. Egyszerre maximum nyolc kötetet választhatnak.
A szolgáltatást minden beiratkozott olvasó térítésmentesen veheti igénybe. A visszavitt könyveket 3 napos karanténban tartják, ez
után lehet azokat újra kölcsönözni. A csomagokat a higiéniás szabályok maximális betartásával készítik össze.

EZ TÖRTÉNT – múltidéző
265 ÉVVEL EZELŐTT, 1756. április 12-én született Sopronban
Conrad József orvos, entomológus (rovartannal foglalkozó kutató). Sopronban hunyt el 1788. június 20-án.
755 ÉVVEL EZELŐTT,1266. április 14-én hunyt el a dalmáciai Spalatóban (ma: Split) Rogerius ciszterci szerzetes, főpap,
történetíró. Az 1241/1242. évi tatárjárást megörökítő műve (Siralmas ének Magyarországnak IV. Béla király idejében a tatárok által történt romlásáról) írásának idején a soproni főesperesi hivatalt is betöltötte. Az itáliai Torremaggioréban született
1200 körül.
115 ÉVVEL EZELŐTT,1906. április 13-án hunyt el Vitnyéden
Naszódi (Nuszbaum) Zsigmond író, asztalos. Sopronban született 1875. április 4-én.
55 ÉVVEL EZELŐTT, 1 966. április 16-án hunyt el Sopronban Steiner Antal festő. Sopronban született 1898. szeptember 15-én.
50 ÉVVEL EZELŐTT, 1971. április 15-én átadták a vásárcsarnokot, a tizenegymillió forintos beruházást a Városi Tanács finanszírozta.
30 ÉVVEL EZELŐTT, 1991. április 12-én hunyt el Sopronban
Zsirai Gyula gyémántdiplomás erdőmérnök. Ivánegerszegen
(Vas megye) született 1898-ban.
A SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR INTERNETES
OLDALÁN (WWW.SZIVK.HU) MEGTALÁLHATÓ ADATBÁZISBÓL KÖZLÜNK RÉSZLETEKET.

TIT-ELŐADÁS
Április 27-én, kedden 18 órakor dr. Németh László nyugalmazott vízügyi mérnök tart online előadást Elfeledett Fertő tavi
fürdők, a Fertő tó kialakulása címmel. Közvetítés: stit.my.webex.com/meet/stit

A most éledő természet, a szélsőséges
időjárás is izgalmas
téma a fotósoknak.
A Soproni Fotóklub tagjainak életét is átírta
a vírushelyzet, de továbbra is dolgoznak,
valamint sikeresen szerepelnek hazai és nemzetközi pályázatokon.
– Sajnos a közös, személyes
kontaktust igénylő programok egymás védelme miatt elmaradnak – kezdte Hipságh
Gyöngyi, a Soproni Fotóklub
elnöke. – Marad a digitális
tér, illetve az egyéni fotózás.
Ebben előtérbe került a természet, a táj megörökítése.
A most éledő természet sok lehetőséget rejt magában a fotósoknak, ahogy a szélsőséges
időjárás is jó téma. Úgy gondolom, hogy egy jól sikerült
kép mind az alkotót, mind a
nézőt felvidítja. Ennek a helyzetnek az egyik előnye, hogy
a virtuális térben megjelenő
képek sokkal több emberhez
eljutnak.
A fotóklub évente két pályázatot szervez tagjainak.
Az egyik a fotófutam, amelyet egy évben öt alkalommal, öt különböző témában

Kránitz Roland, a Soproni Fotóklub tagja Pontos találat című képével több nemzetközi pályázaton is díjat nyert. FOTÓ: KRÁNITZ ROLAND
rendeznek meg. Ezek idén:
ételfotó, sárga, tükörkép, minimál, sziluett. – A címekből
is látható, hogy mind olyan,
amit bezártságban is el lehet
készíteni – folytatta Hipságh
Gyöngyi. – A másik az „Év
szerzője” pályázatunk. Ezt év
végén rendezzük. Reméljük,
addigra több lehetőség lesz
mindannyiunknak fotózni.
A fotósok ezek mellett
egyénileg és közösen is részt
vesznek különböző pályázatokon. Kránitz Rolandnak januártól 121 képét fogadták el
nemzetközi pályázatokon,

és 21 díjat is elnyert. Hipságh
Gyöngyi 151 elfogadást gyűjtött össze 17 országból, és 6
díjat hozott el. A Soproni Fotóklub idén 8. alkalommal
szervezi meg a hazai Múlt és
jelen, valamint 10. alkalommal a nemzetközi hűség napi
pályázatot.
– Reméljük, hogy a helyzet
lehetővé teszi, hogy a magyar

fotográfia napjára tervezett
szabadtéri kiállításunkat
– amelyet 2003-ban tartottunk először – idén is meg tudjuk rendezni a Mária-szobornál. Ez alkalommal is írunk
ki pályázatot a Sopronban és
vonzáskörzetében élő fotósoknak. A legjobbnak ítélt képeket is kiállítjuk ugyanekkor
– zárta az elnök.

A SOPRONI FOTÓKLUB: Magyarországon az elsők között, 1906ban alakult a Soproni Fotóklub (Soproni Photo Club). Az egyesület
már az alapítás évében országos fotókiállítást szervezett. Jelenleg
21 tagja van, a legfiatalabb 18, a legidősebb 89 éves.

Elhunyt Törőcsik Mari, a Nemzet Színésze
Hosszan tartó súlyos betegség után 85 éves korában elhunyt Törőcsik Mari, a Nemzet Színésze, kétszeres Jászai Mari-díjas és háromszoros Kossuth-díjas színművész, a Halhatatlanok Társulatának
tagja, a cannes-i filmfesztivál legjobb női alakításért járó díjának
birtokosa, a legtöbbet díjazott magyar színész. Számos színházi és

filmes szerepben láthattuk, 2017-ben a Forbes őt választotta a negyedik legbefolyásosabb magyar nőnek a kultúrában.
Támogatta az amatőr színjátszást, a soproni dESZKa Társulat
több darabjának is ő volt a fővédnöke, a Valahol Európában soproni bemutatója előtt telefonon köszöntötte a nézőket és az alkotókat.

Törőcsik Mari 2015-ben a soproni dESZKa Társulat tagjaival és a zsirai fogyatékos otthon lakóival. FOTÓ: DESZKA TÁRSULAT

TALLÓZÓ – válogatás a korabeli sajtóból

1981

Giczy tárlat Hatvanban
Két esztendeje a második országos portrébiennálén a rendező Hatvani Galéria művészeti érmével tüntették ki a
Sopronban élő és alkotó Giczy
János Édesanyám című művét.
Most ugyanott önálló kiállítással mutatkozik be a festő, harminc olajtempera és akvarell
munkáját tárva a látogató elé.
A kiállítás vasárnapi megnyitóján Sobor Antal író méltatta Giczy munkásságát… (Magyar Nemzet)

1961

Meghalt Horváth József
Horváth József Munkácsy-díjas
festőművész szombaton meghalt. Temetése április 24-én
lesz Sopronban. Horváth József
1891-ben született Kemenesszentpéteren. A Képzőművészeti Főiskola elvégzése után
Nagybányára került Thorma János mellé, majd Zomborban
rajztanárként működött, végül
Sopronban talált végleges otthonra. 1929-ben a magyar akvarell- és pasztell-festők díjával
tüntették ki, 1934-ben állami

akvarell-díjat nyert, később a
külföldi Balló-ösztöndíjat nyerte el, majd 1954-ben a Munkácsy-díjat. (Magyar Nemzet)

1941

A győri püspök Sopronban
Apor Vilmos báró, megyéspüspök meglátogatta soproni híveit. A főpásztort a pályaudvaron
Hőgyészy Pál főispán, Sopronyi-Thurner Mihály polgármester, a soproni katolikus konvent elnöke, Czillinger József
alispán, Papp Kálmán pápai
prelátus, plébános, felsőházi

tag és a soproni katolikusság
vezetői fogadták ünnepélyesen. Sopronyi-Thurner Mihály
üdvözlő szavaira Apor Vilmos
báró, püspök meleg szavakkal
válaszolt. Kijelentette, hogy
örömmel sietett a Hűség Városába megismerkedni híveivel,
akik az egyháznak és a hazának
mindig megbízható fiai voltak.
A megyéspüspök a hatóságok
vezetőinél tett bemutatkozó
látogatást, majd meglátogatta az iskolákat és a zárdákat.
(Az Újság)
Összeállította:
Pluzsik Tamás
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SKC: folytatódik
Két mérkőzés, négy pont a negyeddöntő
SC Sopron: vasárnap 17 órakor Érden lép pályára a csapat

A héten is folytatódik a férfi kosárlabda
NB I-ben a rájátszás: a
Szolnoki Olajbányász
– Sopron KC párosmérkőzés következő összecsapását pénteken 18
órától rendezik a Tiszaparti városban.

MOLNÁR
ZOLTÁN

Két bajnoki mérkőzésen is túl
van az SC Sopron NB IIIas csapata. Az elmúlt
hét közepén a Balatonfüredi FC vendégeként
győzött, majd hétvégén
a BKV Előre csapatával
játszott döntetlent.
A csapat Balatonfüreden végig magabiztosan játszva begyűjtötte a 3 pontot. A félidei
0–0 után, a mérkőzés 63. percében egy szögletet követő kavarodásból Kustor Noel talált
a kapuba. A meccs vége felé
még egy óriási helyzet adódott
Kustor előtt, lövését azonban
a hazai védők a gólvonalról kivágták. Így a mérkőzés 1–0-s
soproni győzelemmel zárult.
Külön megemlítendő, hogy az
NB III-ban először lépett pályára Harangozó Csongor, az
U19-es csapat játékosa.
A hétvégi BKV Előre elleni
hazai mérkőzésen magabiztosan kezdett Weitner Ádám
együttese, és már a 20. percben előnyhöz jutott, amikor
is egy szabadrúgás után közvetlen közelről Pető Benjámin fejelte a labdát a kapuba.

A BKV Előre elleni hazai mérkőzésen 1–1-es döntetlent ért el az SC Sopron. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
A második félidőben is sorra
jöttek a helyzetek, valamint
egy 11-est is rúghattak a soproniak, amivel lezárhatták volna
a mérkőzést, ezek a lehetőségek azonban mind kimaradtak. Ezt aztán meg is büntette
a BKV Előre, egy beadást követően közvetlen közelről sikerült egyenlítenie. A mérkőzés
hajrájában már nem változott
az állás, így maradt az 1–1-es
végeredmény.
– Több hiányzónk is volt
mindkét mérkőzésen, ennek
ellenére értékes győzelmet

arattunk Balatonfüreden, ehhez gratulálok a fiúknak! – értékelt Weitner Ádám. – A BKV
Előre ellen viszont megnyert
meccset engedtünk ki a kezünkből, az ilyen mérkőzéseket sokkal előbb le kell zárni,
rutintalanok voltunk.
A hétvégi fordulóban a
bajnokság 8. helyén álló Érdi

VSE együtteséhez látogat az
SC Sopron. A két együttes
őszi találkozóján 2–1-es soproni siker született. Az ös�szecsapás vasárnap 17 órakor
kezdődik az Érdi Sporttelep
pályáján.
Az SC Sopron 8 fordulóval
a vége előtt a 6. helyet foglalja
el a tabellán.

TOVÁBBI SOPRONI EREDMÉNYEK: 
Női NB II. nyugati csoport 22. forduló: ZTE FC – SC Sopron: 2–1
Megyei I. bajnokság: DAC Nádorváros 1912 – SFAC 1900: elmaradt
Megyei II. bajnokság: SVSE-GYSEV – Répcementi SE: 0–2

Túrázzon egy fáért – egyedül vagy családdal!
A Shotokan Tigrisek SE korábban sikeresen
indult az egyik hipermarket „Ön választ, mi
segítünk” pályázatán, így támogatást nyert
családi túra megrendezésére. A koronavírusjárvány miatt érvényes korlátozások azonban
nem teszik lehetővé a közös túra megtartását. – Egyesületünk elkötelezett a szabályok
betartásában, az a döntés született, hogy a

tavalyi évhez hasonlóan idén is egyéni/ családi túra teljesítése után biztosítjuk az otthon elültethető fát vagy virágokat – tájékoztatta lapunkat a Shotokan Tigrisek SE.
– Amennyiben a nyáron lehetővé válik, akkor a közös programot is pótolni fogjuk.
A túrát bárki megteheti, az útvonal szabadon választható – az útközben készült fo-

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

tóval vagy digitálisan rögzített útvonallal
szükséges igazolni a teljesítést. A beküldők
egy gyümölcsfát vagy több virágot, illetve
fűszernövényt kapnak.
További információk az egyesület facebook-oldalán (www.facebook.com/ShotokanSopron) vagy a www.stse.hu oldalon találhatók.

LELÁTÓ
Kosárlabda

Április 25., vasárnap 15.45, Novomatic-aréna
Sopron Basket – Atomerőmű KSC Szekszárd

Labdarúgás

Április 28., szerda 17 óra, városi stadion
SC Sopron – Komárom VSE

• Előfizetői tudakozó �����������������������������������������������������������������11818
• Belföldi tudakozó ��������������������������������������������������������������������11800
• Polgármesteri hivatal ����������������������������06-80/204-322, 515-100

Sopron Megyei Jogú Város

• Soproni Polgárőr Egyesület �������������������������������� 06-30/385-5732

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

• Sopron Holding központi szám������������������������������������������� 514-600
• Közútkezelés ������������������������������������������������������������������������� 515-123
• Soproni Szociális Intézmény ������������������������������������������ 506-400

Sopron Megyei Jogú Város pályázatot hirdet szociális helyzet
alapján meghirdetett önkormányzati lakás bérbevételére:

• Gyermekjóléti szolgálat ���������������������������������������������������� 524-361

Sopron, Kossuth Lajos u. 22/A tt. 15.

• 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

(szociális helyzet alapján, szociális helyzet alapján fiatalok részére,
szociális helyzet alapján közszolgálati feladatot ellátó
foglalkoztatottak részére)
1,5 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba WC-vel, 44 m²-es, összkomfortos.
A lakás megtekinthető:
2021. április 26. (hétfő) 10.00–10.30 között
A pályázat benyújtási határideje:
2021. május 10. (hétfő) 13.00–17.00 óra között
A pályázati kiírás átvehető
a Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport ügyfélszolgálatán,
Sopron, Új u. 3. kizárólag ügyfélfogadási időben:
Hétfőnként: 13.00–17.00 óráig előre egyeztetett időpontban
Bővebb tájékoztatás kérhető személyesen és telefonon (Tel.: 99/515–210)

Az első szolnoki összecsapáson volt keresnivalója Kostas
Flevarakis együttesének. Három negyeden keresztül egálra állt a meccs, sőt, az utolsó
etap előtt még vezetett is az
SKC. Ebben nagy szerepe volt
annak, hogy Takács Norbi ötven százalékos hatékonysággal dobta a hárompontosokat,
Milos Borisov nem hibázott
büntetőt, Jogéla Tauras pedig
a pontok mellett a lepattanókat is szépen gyűjtötte. Sajnos
az utolsó negyedben megmutatkozott a különbség a cserepadok között: a frissebb szolnoki játékosok megnyerték az

utolsó negyedet, ezzel a mérkőzést is. A végeredmény:
Szolnoki Olajbányász – Sopron KC: 89–81.
– Mindkét csapatot megilleti az elismerés – mondta Kostas Flevarakis vezetőedző. – A meccset sokáig
tudtuk irányítani, sajnos a
fontos pillanatokban nem a
legjobb döntéseket hoztuk,
míg a hazaiaknak ez sikerült.
Veszélyessé vált, hogy két játékosunk kipontozódik, és
nem olyan mély a keretünk,
hogy ezt meg tudjuk oldani.
Egy biztos: a csapat mindent
megtett, ahogy a párharc többi mérkőzésén is mindent
meg fog tenni a győzelemért.
– A Szolnok legyőzéséhez
leginkább arra van szükségünk, hogy az utolsó 3–5 percben is tökéletesen összpontosítson a csapat. Kevesebb
támadó lepattanót szabad engedni ellenfelünknek, ez esetben van esélyünk az alapszakasz győztese ellen – tudatta
Bors Miklós másodedző.

Deák Levente álma
a Nemzetközi Úszóliga
Deák Levente, a Líceum 9.b osztályos tanulója harmadik lett a CXXIII. Úszó Országos Bajnokság 200 méteres férfi (felnőtt) hátúszás
B döntőjében.
– Levente a tizenöt és fél évével a tizenegyedik legjobb
volt az ob-n, s ez önmagában
is kiemelkedő teljesítmény
– mondta tanítványáról Hauer Péter edző. – De ha mindazt
hozzáteszem, hogy hetente tizennégy edzése van, ebből tíz
úszó, négy pedig szárazföldi, és a félévi bizonyítványában a négyes osztályzat volt a
legrosszabb jegye, akkor még
inkább az. Céltudatos fiatalemberről van szó, aki fantasztikus produkciókra képes
a medencében. Korosztályában, ahol a legtöbb kamasznak az internet a legfontosabb
társa, kivételes Levi hozzáállása és akarata.
– Miután édesanyám is
úszóedző, kézenfekvő volt,
hogy már kiskoromtól kezdve
az uszodában van a helyem

– tette hozzá Levente. – Eleinte egyáltalán nem szerettem, muszájból jártam az
edzésekre. Aztán ez megváltozott. Most már rendkívül
élvezem, hogy folyamatosan
tudok fejlődni, egyre jobb időket úszom, és nagyon motivált
vagyok. Minden úszónemben
versenyzek, de a hátban és a
gyorsban vagyok a legjobb, a
mellúszást és a pillangót még
erősítenem kell.
Levente egyik nagy vágya
most, hogy bekerüljön a Nemzetközi Úszóligába (ISL).
Az ob-n négy nap alatt hat
számban indult, hét egyéni csúcsot úszott. 200 háton
az előfutamban és a B döntőben is megjavította az egyéni legjobbját, ezzel a második
legjobb a 2005-ben született
úszók között az országban.

Deák Levente hátúszásban kétszer is megjavította egyéni csúcsát az országos bajnokságon.

www.facebook.com/sopronitemahivatalos

2021. április 21.
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„A legmagasabb szinten képviselhettük Sopront és Magyarországot”

Európa 4. legjobb csapata
RÁZÓ LÁSZLÓ

A negyedik
helyet szerezte meg
az Euroligában a Sopron Basket
női kosárlabdacsapata.
Gáspár Dávid vezetőedző büszke együttesére, amely nagyot harcolt az elődöntőben és
a bronzmeccsen is.
Az isztambuli négyesdöntő első mérkőzése különleges párharc volt, hiszen a spanyol Salamanca trénere az a Roberto
Iniguez, aki korábban a Sopron Basketet kétszer is a Final
Fourba vezette.
A Sopron–Sa la ma nca
meccs az első félidőben kimondottan izgalmasan alakult, a találkozó elején összeszedett hátrányt ledolgozta a
soproni együttes. A harmadik
negyed aztán döntőnek bizonyult, ezt tíz egységgel nyerték a spanyolok, akik megőrizték előnyüket a meccs végéig.
A végeredmény: Perfumerías
Avenida Salamanca – Sopron
Basket: 72–61.
A vereség után következhetett a bronzmeccs, méghozzá
a hazai pályán szereplő Fenerbahce ellen. Az utolsó pillanatban hozott szabálymódosítás miatt – mégis beengedtek
hazai szurkolókat – valóban
otthon érezhette magát a török sztárcsapat. Ráadásul az
Euroliga legjobb védőjének választott Gaby Williams nem

A Sopron Basket negyedszer jutott be az Euroliga Final Fourba, ezúttal két küzdelmes mérkőzés után a negyedik helyet szerezte meg. FOTÓK: FIBA.COM
léphetett pályára a sorozat
utolsó összecsapásán. A Fenerbahce nagyon „bekezdett”,
a soproni oldalon alig láthattunk pontokat a meccs elején.
Ezután azonban nagy küzdelem árán visszajött a mérkőzésbe a Sopron, Tina Krajisnik
klasszis teljesítményt nyújtott a harmadik negyedben.
A meccs végére kipontozódás
miatt Briann January sem lehetett a pályán, ami döntőnek
bizonyult. Izgalmas végjátékban a törökök győztek, és szerezték meg a bronzérmet. Az
eredmény: Fenerbahce – Sopron Basket: 64–58.

A Sopron Basket együttese így az Euroliga 2020/21-es
kiírásában a negyedik helyen
végzett.

GÁSPÁR DÁVID:
„KÖSZÖNJÜK!”

A Sopron Basket vezetőedzője
köszönetet mondott az együttes szurkolóinak. – Végig éreztük a szurkolók támogatását,
rengeteg üzenetet kaptunk
a drukkerektől, amit ezúton
is szeretnénk megköszönni – mondta a bronzmeccs
után Gáspár Dávid vezetőedző. – Négyesdöntőbe jutottunk, ami óriási eredmény,

nagyon komoly mezőny gyűlt
össze idén is a legrangosabb
európai kupasorozatban. Természetesen sportemberként
szomorú vagyok a vereségek
miatt, ugyanakkor úgy érzem, edzőként ennél többet
nem tehetek: nagyon büszke
vagyok a játékosaimra, a csapatra, amely az utolsó erejéig küzdött, harcolt a négyesdöntő mindkét mérkőzésén.
Megmutattuk, hogy a csapatunknál a fiatal játékosokra
is próbálunk építeni, a bronzmeccsen Varga Alíz és Czukor
Dalma is kapott játéklehetőséget. Emelt fővel távozhatunk

Isztambulból, szeretném
megköszönni a klub vezetésének is, hogy minden lehetőséget megadott a profi teljesítmény eléréséhez.

JECA: „MÁSOKNAK CSAK
ÁLOM A FINAL FOUR”

Jelena Brooks 21 pontjával a
csapat legeredményesebb játékosa lett a Sopron–Fenerbahce bronzmeccsen. – Gratulálok ellenfelünknek, ők
nyerték meg a bronzérmet
– értékelt a soproni kosárlabdázó. – Természetesen fájó
érzés és szomorúságot okoz
a vereség, ugyanakkor ne

feledkezzünk meg arról, hogy
Európa számos top együttese számára is csak egy álom,
hogy itt lehessen a négyesdöntőben! Nagyon büszke vagyok a csapatra, játékosokra
és mindenkire a Sopron Basketnél, hiszen a legmagasabb
szinten képviselhettük Sopront és Magyarországot. A világ egyik legjobb csapatát 65
pontot belül tartottuk, úgy érzem, szívünket kitettük a pályára, egy percre sem adtuk fel
a mérkőzést. Úgy gondolom,
sok mindenre kell most koncentrálnunk ahhoz, hogy jövőre is itt lehessünk.

A Fenerbahce izgalmas végjátékban szerezte meg a győzelmet a bronzmeccsen a Sopron Basket ellen. Jelena Brooks (32-es mezben) 21 pontjával a soproniak legeredményesebb játékosa lett.

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!

MÉDIAPARTNEREINK
Rádió 1 Sopron • Sopron TV • sopronmedia.hu

Turris: Fiatalok a felnőttek között
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az NB I-es, valamint az NB III-as csapatban is több
fiatal kap lehetőséget a Turris SE Sopron asztalitenisz-együttesénél. Tóth Tibor vezetőedző szerint kimondottan ügyesek az utánpótláskorú
játékosok.
– Az NB I-ben keleti és nyugati csoport is van, mi értelemszerűen a nyugatiba tartozunk – tudatta a vezetőedző.
– Kimondottan erős mezőny
gyűlt össze az idei bajnokságban, ennek ellenére a két fiatalunk, a 18 éves Fehér Leó
és a mindössze 15 esztendős

Fehér Hugo nem lóg ki a sorból, rendszeresen nyernek
mérkőzéseket. A csapatban
Daru Zsolt, Dohnál Gábor és
Bonczidai László képviseli a
rutint, általában két tapasztaltabb és két fiatal pingpongozó lép pályára egy-egy
összecsapáson.

Tóth Tibor szerint érdemes volt néhány éve az alapoktól újraépíteni az egyesületet: Fehér Leó és Fehér Hugo
kezdetektől fogva a Turrisnál
játszik, ma pedig már fix NB
I-es játékosnak mondhatja
magát. A tíz csapatos bajnokságban jelenleg az ötödik–hatodik helyen szerepel a Turris, ez megfelel a szakvezetés
elvárásainak.
Az egyesület NB III-as csapata is a középmezőnyben
foglal helyet, ami jó eredménynek számít, ha hozzátesszük, hogy itt is bontogatja
szárnyait két fiatal.

– A 17 éves Tóth Nóra a férfiak mezőnyében kap rendszeres játéklehetőséget, és tehetségét bizonyítja, mint hogy
hétről hétre sikeresen szerepel – tette hozzá Tóth Tibor.
– Szintén a harmadosztályú
csapat felnőtt meccsein lépett
már pályára több alkalommal
a legfiatalabb csapattagunk,
Kiss Máté, aki pedig csak 13
esztendős. Ez is mutatja, hogy
egyre komolyabban számíthatunk az utánpótlásunkra.
A Turris SE Sopron azt tervezi, hogy a következő bajnokságban már női csapatot is indít az NB I-ben.
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„Már beletanultunk a digitális világba, működik az online kapcsolattartás”

MOTTÓ

A személyes találkozás öröme

„A boldogságnak semmi köze
az időhöz. Miért
is szakadna hát
vége, ha nincs
időhöz kötve?”

KÖVES ANDREA

Hétfőn ismét kinyitották az óvodákat és az
általános iskolák alsó
tagozatos osztályait:
a soproni gyerekek és
a pedagógusok is nagyon várták már a személyes találkozást.

Anna Seghers
német író

KÖNYVAJÁNLÓ
Anna Seghers:
A hetedik kereszt

– Tavaly tavasszal nagyon hirtelen jött az óvodák, iskolák
bezárása, most, egy évvel később már sokkal felkészültebben ért minket mindez: már
beletanultunk a digitális világ
adta lehetőségekbe, az online
kapcsolattartásba – mesélte
Balla Brigitta, az Aranykapu
Gyakorló Tagóvoda óvodapedagógusa, a Benedek-kar gyakorlatvezetője. – Nekünk, óvó
néniknek bizony ez egy rettenetesen nehéz helyzet, hiszen lételemünk a gyerekek
mosolya, érintése, az emberi kapcsolatok. Mindent
megtettünk, hogy a családok
ne érezzék úgy, hogy elengedtük a kezüket, magukra
maradtak.
A Huncutka csoport szeretett óvó nénije a tavalyi évben
rengeteget tanult: online tanfolyamokat végzett, képezte
magát a videovágásban, digitális játékkészítésben, számítógépes programok megismerésében. Mindezt azért

Mák Tünde és elsős diákjai a Gárdonyi-iskola udvarán – mindenkinek nagy élmény volt a találkozás. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
tette, hogy minél aktívabban
tudja tartani az online térben a kapcsolatot a gyerekekkel és a családokkal. Figyelt
arra, hogy tartalmasan töltsék a számítógép előtti időt a
kicsik. Az erre az időszakra
tervezett témákhoz meséket,
verseket, énekeket vett fel.
A szülők visszajelzései szerint óriási élményt jelentett
a gyerekeknek, amikor Brigi
néni egyszer csak „megjelent”
az otthonukban, és odavarázsolta az óvodát. A családoknak kalandos, önállóan teljesíthető túrát is szervezett
férje segítségével március
15-e alkalmából. A gyerekek

pedig rendszeresen küldtek
fotókat a mindennapjaikról,
a fiúk húsvétkor virtuálisan
meglocsolták. Így nem csoda,
hogy a nyitás napján, mint
egy fürt szőlő lógtak a kicsik
Brigi nénin.
Mák Tünde, a Gárdonyi Géza Általános Iskola elsős tanító nénije is izgatottan várta a hétfői nyitást: – A tavalyi
év tanulságai után felkészülten álltunk át március elején
a digitális oktatásra. Az iskola már szeptemberben létrehozta a classroom-felületet,
így az összes online szülőértekezlet, családi megbeszélés
már ezen a platformon zajlott.

Flóra, a kis polihisztor
MADARÁSZ RÉKA

Amellett, hogy kiválóan kosarazik, csellózik
és rajzol, szinte nincs
olyan tantárgy, amiből
ne nyújtana kiemelkedő
teljesítményt Szlávik
Flóra. A 11 éves hunyadis lány angolul is folyékonyan beszél.
A név kötelez: Flóra példaképe
édesapja, Szlávik József, aki a
kosárlabda NB I-ben több mint
tíz évig meghatározó játékos
volt. A kislányt már 9 évesen
beválogatták a Soproni Darazsak U11-es csapatába, ahol
Bencze Marcsinál kezdett el
kosárlabdázni. 2019-ben iskolája csapatával a diákolimpián országos első helyezést ért
el. A mindennapos edzés és a
hétvégi meccsek nem gátolják
a kis tehetséget a tanulásban
sem, sőt! Mindig kitűnő bizonyítványt és több tárgyból
is dicséretet vitt haza. Teljesítményét iskolája 2019-ben a
„Jó tanuló – jó sportoló” díjjal
jutalmazta.
– A sport csapatmunkára,
kitartásra és türelemre nevelt
– mesélte Flóra. – A tenisszel
kezdtem, ez már csak hobbi,
de síelek, nyáron görkorcsolyázom és biciklizek.
Flórát harmadikban osztályfőnöke, Halvax Julianna

A koncentrációs tábori regény hét szökevény sorsát
követi, akiket a náci táborparancsnok elfogásuk után
keresztre feszítve akar kivégezni. Hatan közülük hamarosan kézre kerülnek.
A hetedik, Georg Heisler,
megmenekül. A regény az
ő megmenekülésének története, de Georg személyes sorsa szimbólummá
lesz: a szabadság, az emberi méltóság jelképévé
mindazok számára, akik
életük kockáztatásával segítségére vannak.

A kis elsőseimet is felkészítettem sok-sok beszélgetéssel
a digitális tanulásra: azt tapasztaltam, hogy nem ijedtek
meg, amikor ennek eljött az
ideje. Csak arra nem tudtam
a választ, amikor azt kérdezték tőlem: „Tündi néni, ha otthonról tanulunk, akkor hogy
karolhatunk át minden nap?”.
A kis elsőseivel speciális
digitális órarend szerint dolgozott: a fő tárgyakat tanította élőben, prezentációk segítették az oktatást, illetve
sok-sok játékos feladat. Létrehoztak egy új tanítási órát
is első osztályban, az „együtt
időt”, ebben egymásra figyelve

az online térben átbeszélték a
napi dolgokat. Az online oktatás elején a többi tanítóval
együtt megkérték a szülőket,
hogy próbálják önállóságra
tanítani a gyerekeket, ne üljenek állandóan mellettük,
hiszen ez hosszabb távon nagyon kimerítő a szülők számára. Az elsősök pedig jól vették
az akadályokat, ám az online
világ, az őket ért rengeteg inger alaposan elfárasztotta
őket. A legnagyobb problémát a társak hiánya okozta az
elmúlt hetekben, így nem csoda, hogy a hétfői nap a nagynagy beszélgetésekről, az újratalálkozás öröméről szólt.

A környezettudatos nevelésnek kiskorban kell elkezdődnie

Zöld egyetem, zöld óvoda
PLUZSIK TAMÁS

Zöld egyetem – zöld óvoda – erdei óvoda címmel
szakmai találkozóval egybekötött sajtótájékoztatót szervezett a Soproni Egyetem Benedek-kara, a TAEG Zrt., valamint az Erdészeti Tudományos Intézet.

Szlávik Flóra a tanulásban és a sportban is tehetséges
– számtalan versenyen állhatott dobogóra.
kiemelkedő matematikai és
logikai készsége miatt válogatta be tehetségfejlesztő programjába. A Hunyadi János Evangélikus Óvoda
és Általános Iskola tehetséggondozó, tehetségfejlesztő
szakpedagógusa a kislányról
készült értékelésében viszont
már azt állapította meg, hogy
nincs olyan terület, ahol ne
lenne jó.
– Juli nénitől többek között azt tanultam, hogy a kemény munka mindig meghozza a gyümölcsét – folytatta
Flóra. – Jelenlegi osztályfőnököm, Palkovics Tamás
pedig – anyukám nagy örömére – benevezett egy mezei

futóversenyre, ahol felállhattam a dobogóra annak ellenére, hogy a futás nem a kedvenc
sportom.
A kislány továbbjutott
nyelvtan- és matekversenyen
is, és már most folyékonyan
beszél angolul, amit – a tanórák mellett – az eredeti nyelvű közvetítéseknek és filmeknek köszönhet. Szereti a
természetet, az állatokat és
a zenét: Juli néninél kezdett
el furulyázni, ezt követően
iratkozott be a zeneiskolába,
ahol szolfézsra járt, majd egy
nyílt napon annyira magával
ragadta a cselló hangja, hogy
ennél a hatalmas hangszernél
kötött ki.

–A pedagógusoknak óriási szerepük van a környezettudatosság formálásában, a
fenntarthatósági szemlélet
kialakításában, ezért szeretnénk olyan kollégákat kibocsátani intézményünk falai
közül, akik e téma iránt kellő érzékenységet mutatnak
– hangsúlyozta dr. habil. Varga László, a Benedek Elek Pedagógiai Kara dékánja. – Fontos, hogy hallgatóink kellő
tudással és kompetenciákkal rendelkeznek, nem utolsó sorban pedig tudják annak
módszertanát, hogy a kisgyermekek körében ezt a kérdéskört hogyan kell prezentálni.
Ez azért is lényeges, mert az
óvodáskorban kialakított attitűdök életre szólóak lehetnek, tehát ha egy kisgyermeket rászoktatnak, ránevelnek
a környezet, a növények, az
erdő tiszteletére, akkor bízhatunk abban, hogy ezekből a

gyermekekből környezettudatos felnőttek lesznek.
A Soproni Egyetem gyakorlóóvodája zöld óvoda, ezt a
címet a Földművelésügyi Minisztérium háttérintézménye,
a Magyar Mezőgazdasági Múzeum ítéli oda egy szakértői

bizottság értékelése alapján.
A Lewinszky Anna Gyakorló
Óvoda idén pályázik az Örökös Zöld Óvoda címre is.
Mint megtudtuk, a Zöld
egyetem – zöld óvoda – erdei
óvoda projekt Magyarországon jelen pillanatban egyedülálló, melybe a kar szeretné
bevonni a Tanulmányi Erdőgazdaságot, valamint az Erdészeti Tudományos Intézetet
is. Ennek jegyében a sajtótájékoztatón részt vett dr. Sándor
Gyula, a TAEG Zrt. vezérigazgatója és dr. Borovics Attila, az
ERTI főigazgatója is.

A Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda idén pályázik az Örökös
Zöld Óvoda címre. FOTÓ: SOPRONI EGYETEM

www.facebook.com/sopronitemahivatalos

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

Motiváció
A motiváció egy különös, belső, láthatatlan hajtóanyag, ami
cselekvésre késztet. Minden tényleges és tartós változtatáshoz
szükséges motiváció, hiszen a kívülről diktált feladatokat egyfajta parancsként éljük meg, így legfeljebb ideig-óráig, kényszerűen végezzük. Belső meggyőződés nélkül senki ne számítson tartós eredményre, változásra.
A legfontosabb kérdés, hogy motivációt nyerjünk a miért
tegyem meg, miért változtassak kérdésre. Változtatni mindig
munkás dolog, az sosem megy magától. Ha erre – a miértre
– megtalálja a saját válaszát, akkor a hogyan kérdésébe már érdemes (legtöbbször szükséges) lesz szakembert bevonni. Így
van ez az egészségügyi bajainkkal is. Az első kérdése itt is az
legyen (önmagához), hogy miért akarom megoldani, miért akarom rendezni, mi ezzel a célom. Ha erre a kérdésre megvan a válasz, akkor a többi már menni fog.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Április 21–27. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig este 8 órától reggel 8 óráig tart.
Április 21.,
szerda

Segítő Mária gyógyszertár
Béke u. 13.

99/523–232

Április 22.,
csütörtök

Sepia gyógyszertár
Ipar krt. 30., Tesco

99/702–012

Április 23.,
péntek

Szebellédy gyógyszertár
Deák tér 35.

99/505–469

Április 24.,
szombat

Than Károly gyógyszertár
Újteleki u. 54.

99/510–787

Április 25.,
vasárnap

Patikaplus gyógyszertár
Határdomb u., 2. Alphapark

99/505–220

Április 26.,
hétfő

Patikaplus gyógyszertár
Selmeci u. 15–17., Interspar

99/505–472

Április 27.,
kedd

Arany Kígyó gyógyszertár
Magyar u. 6.

99/311–732

KERESZTREJTVÉNY

Soproni Téma

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos
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SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK– dr. Hartl Éva

Tartást adó családi minták
PLUZSIK
TAMÁS

„Sopron,
te lelkünk
éltető
láng! Hű
őr az ősi végeken” – hangzanak Sarkady Sándor
sorai a város himnuszában. Vallják ezt azok,
akik már nemzedékek
óta itt élnek, és azok
is, akik elszakadtak
Soprontól.
Dr. Hartl Éva a Berzsenyi Dániel Gimnázium biológia tagozatos osztályában érettségizett,
majd a Soproni Óvónőképző
Intézetben folytatta tanulmányait. Pályaorientációjára nagy
hatással volt egykori óvónője,
majd később a képzőben tanára, Bencze Bernadett. Óvónőként Pécsett, majd a soproni
óvónőképző Zsilip utcai gyakorlóóvodájában dolgozott.
A Janus Pannonius Tudományegyetemen pedagógia szakos
tanár és iskolaelemző-fejlesztő szakpedagógus diplomát,
a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karán pedig doktori fokozatot szerzett.
A SOE Benedek Elek Pedagógiai
Kar egyetemi docense, a Neveléstudományi és Pszichológiai
Intézet megbízott intézetigazgatója. A felsőoktatás, az óvodapedagógus-képzés, illetve a
környezeti nevelés terén végzett munkásságáért Brunszvik
Teréz-díjban, illetve Agrármi-

– Felmenőimtől hitet, szeretetet kaptam – mesélte lapunknak dr. Hartl Éva egyetemi docens. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
niszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben részesült.
– A felmenőim apai ágon
több generáción keresztül álltak Habsburg-Tescheni Frigyes
főherceg és családja szolgálatában – kezdte dr. Hartl Éva.
– Az ükapám, Michael Hartl
hajdú volt a császárréti uradalmi birtokon. Két házasságából
11 gyermeke született, közöttük
a dédapám, Hartl János, akinek pék volt a mestersége. Három év katonaság után koronaőrként teljesített szolgálatot,
majd 1894-től Magyaróváron,
a Frigyes főhercegi uradalmi
malomban volt raktárnok. Amikor tüdőgyulladásban meghalt,
ottmaradt a dédmama öt gyerekkel özvegyen, pénz, megélhetés és segély nélkül. Nagy-

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel!

apám bátyja a főhercegi család
sofőrje volt, ezt elpanaszolta Albrecht főhercegnek, aki
ezután személyesen járta ki,
hogy a dédnagymamám kapjon
egy trafikot, ami ezt követően
a megélhetésüket biztosította.
Hartl Gyula nagyapám műszerésznek tanult, megjárta az első világháborút, majd az óvári
Döffler Vadásztölténygyárban
volt művezető.
– Nagyapát a második világháború után előléptették főművezetőnek – folytatatta dr. Hartl
Éva. – 1948-ban, mivel a helyére

más pályázott, koholt vádakkal
elmozdították az állásából. Az
igazságérzete nem hagyta nyugodni, és végül sikerült elérnie,
hogy 1957-ben rehabilitálták,
a tárgyaláson a volt kollégái kiálltak mellette. A nagyapámmal történt igazságtalanság
kihatott az édesapám életére is, fogorvos szeretett volna lenni, az egyetemre azonban nem vették fel. Kitanulta a
fogtechnikus szakmát, és Sopronban telepedett le, itt ismerte meg az édesanyámat, akivel
a szövetkezeti kórusban együtt
énekeltek. Édesanyám szülei tősgyökeres soproniak voltak. Nagypapám, Steeg Mihály,
nagymamám Artner Zsófia.
1946-ban édesanyám rokonságának egy részét kitelepítették, a nagyszüleim szerencsés
módon Sopronban maradhattak. A nagymamám csendes,
halk szavú, törékeny asszony
volt, a gumigyárban, majd később a nagyapámmal együtt
a selyemgyárban dolgozott.
Szőlőjükben, jó soproni szokás
szerint a bab is megtermett,
amiből a nagymamám sokszor
főzött hagyományos poncichter ételeket, stercet, babgombócot, melyeknek elkészítését
tőle tanultam meg. Felmenőimtől hitet, szeretetet kaptam,
a családi minták tartást adnak
az életemnek.

CSALÁDI HÁTTÉR 1964-ben született Sopronban. Édesapja fogtechnikus, édesanyja pedig az egykori várkerületi divatszalon részlegvezetője volt. Eszter lánya kereskedelmi végzettséget szerzett, Levente fia pedig logisztikus.

A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket április 28-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.). Április 7-i rejtvényünk megfejtése: „A harag rossz tanácsadó, de igencsak meggyőző”. Szerencsés
megfejtőnk: Horváth Ferenc, Sopron, II. Rákóczi Ferenc utca.
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A soproni formáció a z egészségügyi dolgozók előtt is tiszteleg

Adj levegőt: dal a vírusról

2021. április 21.

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

KÓCZÁN
BÁLINT

Adj levegőt címmel
új dallal
és videoklippel jelentkezett a Plasticocean.
A soproni formáció tagjai a felvétellel tiszteletüket fejezik ki az
egészségügyi dolgozóknak, de egy barátjuknak is szól, aki több
mint 100 nap mélyaltatás után győzte le a
koronavírust.
– Mindenki számára eszméletlen nehéz volt az elmúlt
több mint egy év. A fizikai
megterhelésnél a lelki nehézségek talán még nagyobb nyomot hagynak az emberekben.
Mindenképp szerettük volna
feldolgozni a témát, viszont
azt sosem gondoltuk volna,
hogy ilyen közelről is érinteni fog minket – kezdtek bele a
Plasticocean tagjai, amikor új
daluk, az Adj levegőt kapcsán
érdeklődtünk.
A srácok elárultak, hogy
egy közeli, kedves jó barátjuk
is megfertőződött a vírussal,
és intenzív osztályra került,
ahol különböző gépek és az
egészségügyi személyzet küzdött napról napra az életéért.
Geo, az énekes emiatt döntött

RÖVIDEN
A Plasticocean tagjai bíznak abban, hogy minél hamarabb találkozhatnak a rajongóikkal.
úgy, hogy megpróbálja szavakba önteni a leírhatatlant és
dalba az érzéseit. A szám elmeséli a barátjuk küzdelmét
az életben maradásért, és tükre annak, hogy min megy keresztül a világ jelenleg.
– Szerencsére barátunk
több mint 100 mélyaltatásban töltött és gépekre kötött
nap után legyőzte a vírust, és
jelenleg a felépülés útján halad – folytatták a fiúk. – Hihetetlen dolog – bár mi mindvégig hittünk és bíztunk benne
–, ugyanakkor új reményt adhat mindenkinek, hogy bármilyen mélyen vagyunk is,
akár a halál torkában, soha
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nem szabad feladni. Az élni
akarás minden nehézséget
legyőzhet.
A dalhoz egy különleges
videoklip is készült, amelyben Horváth Renáta táncos–
koreográfus szerepel. Érdekesség, hogy a premier az
egészség világnapjára esett,
ami természetesen nem véletlen: – Úgy gondoltuk, hogy
a dal témájához és a jelenlegi helyzethez ilyen szorosan
kapcsolódó jeles dátumot keresve sem találhattunk volna.
Ezzel a választással szeretnénk tisztelegni az egészségügyi szakemberek áldozatos
és heroikus munkája előtt,

amit napról napra erőn felül
végeznek – vallották be a srácok. Az együttes tagjai hozzátették: a szám szól még az alkotók bezártságáról és azok
lelki „űrjéről” is, akiknek az
alkotás, a szórakoztatás és
a művészet életükké vált,
de a vírushelyzet mindent
megváltoztatott.
A soproni formáció újdonsága a videomegosztó portálon is szépen nyitott: a megjelenés óta már több ezren
klikkeltek a videóra. A Plasticocean tagjai bíznak abban,
hogy minél hamarabb találkozhatnak élő koncerten is a
rajongóikkal.

Fantasztikus
kollaboráció
Bruno Mars és Anderson .Paak., a
két Grammy-díjas énekes–dalszerző Silk Sonic néven jelentette meg közös
felvételét. A „Leave the Door Open”
egy lehengerlő, ’70-es éveket idéző soulutazásra invitál bennünket.
A szenvedélyes vokállal és lágy, fülbemászó dallammal a két
R’n’B sztár azonnal a közönség szívéig hatolt. A két nagyágyú a
hírek szerint nem áll meg egy dalnál: hamarosan egy egész albumnyi Silk Sonic-ot hallgathatunk. FOTÓ: RÁDIÓ1 / WARNER MUSIC

Díjnyertes az Ígéretes fiatal nő

Két jelölését váltotta díjra az Ígéretes fiatal nő az idei BAFTA díjkiosztón – a Carey Mulligan főszereplésével készült thriller lett
Az év kiemelkedő brit filmje, és A legjobb eredeti forgatókönyv
kategóriában is győzött. A mozik nyitását követően hamarosan
érkezik a filmvászonra.

NŐI SAROK – stílus, divat, praktikák

Hódítanak a lapos sarkú cipők
MADARÁSZ RÉKA

Az életkörülményeink átalakulása sok
olyan területre is hatással van, amiről
nem is gondolnánk. A hölgyek az üzletek újranyitása óta a kényelmesebb cipőket keresik, hiszen eddig még nem voltak rendezvények, ahol magassarkúban sétálhatnának.
– Egyelőre még nincs nagy kereslet az alkalmi cipőkre, de ez
talán pár héten belül változni
fog – osztotta meg velünk tapasztalatait Kálmán Tamásné,
az egyik belvárosi cipő- és táskaüzlet tulajdonosa. – A nők a
lapos vagy enyhén emelt talpú, fűzővel lábhoz állítható,
sportosabb cipőket részesítik
előnyben, amelyek nadrággal
és szoknyával egyaránt jól mutatnak. Szintén népszerűek a kivehető talpbetétes cipők, szandálok és papucsok, amelyek
nagy előnye, hogy észrevétlenül elfér bennük a saját lábra
kialakított gyógybetét.
Sokan nem tudják, hogy
a lábbelik szélességét különböző betűkkel jelölik: G – kes-

keny, H – normál, K – széles, M
– legszélesebb (akár ödémás,
bütykös lábra). Amivel még érdemes tisztában lenni: az angol méretezést úgy kapjuk meg,
ha a hagyományosból levonunk
33-at, például 38–33=5.
Valószínűleg a világra szóló
lakodalmak elmaradása miatt
a menyasszonyok is a laposabb
fazonokat választják. Ha mégis
a magas sarok mellett teszi le
valaki a voksát, a sarok legyen
keskeny vagy törpe, de semmiképp se vastag.
– Manapság már elég ritka,
főleg a német márkáknál fordul
elő, hogy félszámok is vannak,
pedig az a kis különbség nagyon is sokat számíthat – folytatta Gyöngyi. – Szintén nagy

A nők most a laposabb sarkú, sportosabb cipőket részesítik
előnyben, amelyek nadrággal és szoknyával is jól mutatnak.
FOTÓILLUSZTRÁCIÓ

igény van a kis és a nagy méretekre, ugyanis kevés helyen
forgalmaznak nőies fazonokat
akár 34–35-ös vagy 42–43-as
méretben is.
Még mindig általános, hogy
a táskák színét a cipőéhez igazítják, az viszont már alkalomtól és
egyéntől függ, hogy kisebb vagy

nagyobb táska mellett dönt-e
valaki: egyesek egy egészen kis
retikülben is elférnek, mások
azonban óriási pakkokat szeretnek magukkal vinni. A szandálokat már most keresik, a klasszikus fekete mellett szinte a teljes
színpaletta rendelkezésünkre áll
a boltok polcain.

Impresszum: Soproni Téma – Ingyenes közösségi hetilap, ISSN: 2063-2339 | Alapító főszerkesztő: Horváth Ferenc, szerkesztőségvezető: Huszár Judit,
szerkesztő: Horváth László | Szerkesztőség: 9400 Sopron, Liszt Ferenc utca 1., 99/517–534, szerkesztoseg@sopronitema.hu, www.sopronitema.hu |
Kiadó: Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 9400 Sopron, Liszt Ferenc utca 1., 99/517–500, felelős kiadó: Pataki András ügyvezető igazgató |
Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt. 9021 Győr, Újlak u. 4/A, felelős vezető: Szabady Balázs műszaki igazgató | Terjesztés: Savaria Post Kft.
27.170 példányban, sopron@savariapost.hu, TERJESZTÉSI REKLAMÁCIÓ: +3620/368-2027

