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Majd egy év után új szerze-
ménnyel lepte meg a közönsé-
get Nagy Adri. A dal különleges-
sége, hogy ez az első alkalom, 
amikor az énekesnő megmutat-
ja saját szövegét a publikumnak. 
Adri évekkel ezelőtt robbant be 
a köztudatba a Szinglik éjszakája 
című film betétdalával, de azóta 
számos televíziós műsorban 
és sorozatban is láthat-
ták a nézők. 

ÚtkorszerűsítésÚtkorszerűsítés

Megkezdődött a Virágvölgyi út alsó Megkezdődött a Virágvölgyi út alsó 
szakaszának felújításaszakaszának felújítása

Az M85-ös gyorsforgalmú út  Sopron és a határátkelő közötti szakaszán már előkészítik az alagút 
építését. A Bécsi-dombon mintegy 800 méter hosszan a föld alatt halad majd a járműforgalom.  
FOTÓ: ROSTÁS JÁNOS

Alagút a Bécsi-domb alatt

Szerelmes dal  
Nagy Adritól

Díjazott soproni fotós

Szilas,  Szilas,  
a gyűrűkirálya gyűrűkirály

A kormány döntése alap-
ján az idei érettségi vizs-
gákat május 4-től május 
21-ig tartják meg, a jár-
ványhelyzetre való te-
kintettel szinte kizárólag 
írásban. Az érettségik 
során fokozott figyel-
met fordítanak a bizton-
ságra és a vizsgázók, il-
letve a pedagógusok 
egészségének védelmé-
re. Egy helyiségben egy-
szerre tíz diák vizsgáz-
hat, és biztosítani kell 
a másfél méteres 
távolságot. 
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A soproni Horváth Eszter nyerte idén a World Press Photo pályázat 
környezet kategóriájának díját. A dokumentumfotós 2015 óta foglal-
kozik a sarki térségek fényképezésével, jegesmedvéket ábrázoló 
képe pedig most rangos díjat ért.

Ötvenesztendős a Magyar Tornasport Halhatat-
lanja (2009-ben érte a megtiszteltetés), a Sop-
ronban született és a pályafutása végén újra a 
szülővárosát választó Csollány Szilveszter.

Érettségi 
írásban 
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1920. június 4-én a versailles-i Nagy Tria-
non kastélyban írták alá azt a Magyarországra 
kényszerített békediktátumot, amelynek kö-
vetkezményeként az ország elvesztette terü-
letének kétharmadát.

Az első világháborút lezáró, 
kierőszakolt „békeszerződés” 
Nyugat-Magyarország egy ré-
szét a szintén vesztes Auszt-
riának ítélte. Sorozatunkban 
dr. Tóth Imre történész, a té-
ma elismert kutatója, a Soproni 
Múzeum igazgatója tárja a té-
nyeket olvasóink elé az előzmé-
nyektől a „lehetett volna más-
képp” kérdés tárgyalásáig.

2.
A világháború és az azt követő 
béke jelentősen átalakította a 
kontinens hatalmi szerkezetét. 
Négy tradicionális nagyhata-
lom – eltérő okokból és elté-
rő időre – kiesett a nemzetközi 
életből. Az összeomlás szélére 
került a cári Oroszország utóda, 
Szovjet–Oroszország, és látvá-
nyosan meggyengült a vesztes 
Németország. A török biroda-
lom megszűnt tényező lenni 
az európai koncertben. A leg-
nagyobb csapást mégis Auszt-
ria–Magyarország szenvedte el. 
A Habsburgok több évszázados 
állama és a hatalmi egyensúly 
fontos láncszeme már az előző 

évszázadban lejtmenetbe kap-
csolt, 1918 őszére azonban – a 
belső, centrifugális ambíciók 
felgerjedése okán is – a felbom-
lás küszöbére került.

A válság jelei jóval korábban 
megmutatkoztak, ezek azon-
ban nem az összeomlás tüne-
tei voltak. 1916. november 21-én, 
68 év uralkodás után Schön-
brunnban meghalt I. Ferenc Jó-
zsef császár. Elmúlása a háború 
közepén a több évszázadon át 
fennállt Habsburg állam alko-
nyának szimbólumává is vált. 
Sokan vele együtt temették az 
Osztrák–Magyar Monarchiát. 
A soknemzetiségű birodalom 
belső összetartó ereje az előző 
században valóban meggyen-
gült, de túlélte fennállása egyik 
legnagyobb válságát, 1848–1849 
forradalmi és elszakadási hul-
lámát. Az 1867-es kiegyezéssel 
pedig a kontinens legnagyobb 
egységes piaca alakult ki, mely-
nek talaján lendületes gazdasá-
gi növekedés kezdődött el. 

Amennyiben nincs a „Nagy 
Háború”, a történelem valószí-
nűleg még tartogatott volna 

néhány (vagy több) évtizedet 
a birodalomnak, ha nem is an-
nak régi formájában. A később 
győztes antant hatalmak hadi-
céljai között eredetileg nem is 
szerepelt az Osztrák–Magyar 
Monarchia felszámolása, és az 
ottani nemzetiségi törekvések 
sem kaptak kellő megerősítést 
nyugatról. 1917–1918-tól foko-
zatosan hódítottak teret azok 
a nézetek, melyek az osztrák–
magyar állam elemeire bon-
tását látták célravezetőbbnek, 
ám egyelőre ugyanígy forga-
lomban voltak a Monarchia 

népeinek önrendelkezésén 
alapuló, korszerűsített állam-
szerkezet létrehozásáról szóló 
koncepciók is. Woodrow Wilson 
amerikai el-
nök 1918. ja-
nuár 8-án ki-
adott híres 
békepontjai 
is a nemzeti-
ségi autonó-
mia megte-
remtését és a 
Monarchia föderatív átszerve-
zését irányozták elő. Az elnök-
től eltérő álláspontot alakított 

ki azonban a külügyminiszté-
rium, élén Robert Lansing kül-
ügyminiszterrel. Ő meg volt 
győződve arról, hogy Euró-

pában a né-
met hatalmi 
fölény meg-
akadályozá-
sa érdeké-
ben szükség 
van az Oszt-
r á k – M a -
gyar Monar-

chia feldarabolására. Ehhez 
a koncepcióhoz idővel fel-
zárkózott Nagy–Britannia és 

Franciaország is. A nagyha-
talmi felfogás megváltozása 
ösztönözte a Monarchia né-
peinek nemzeti törekvéseit, 
melyek fókuszában már nem 
a birodalmon belüli függet-
lenség megteremtése, hanem 
az elszakadás gondolata állt. 
I. Károly császár (IV. Károly né-
ven az utolsó magyar király) 
1918. október 16-án kiadott 
– szövetségi állammá való át-
alakulásról szóló – manifesztu-
ma ezért már nem menthette 
meg a sok évszázados múlt-
ra visszatekintő birodalmat 
a végpusztulástól. A nyugati 
győztesek ráadásul úgy gon-
dolták, hogy a gyenge Habs-
burg állam helyén kisebb, de 
erősebb ütköző (nemzet)álla-
mok láncolatából álló, úgyne-
vezett „egészségügyi övezettel” 
(cordonne sanitaire) szigetel-
hetik el magukat a keletről jövő 
bolsevik–szovjet veszélytől. Az 
Ausztria–Magyarország helyén 
létrejött öt úgynevezett utód-
államról joggal gondolhatták, 
hogy egy esetleges újabb né-
met felemelkedés gátját is ké-
pezhetik, mivel Belgrád, Prága 
és Bukarest biztosan nem Ber-
lin oltalmát fogja keresni egy 
jövőbeni konfliktus alkalmá-
val. Az Osztrák–Magyar Mo-
narchiára kimondták a halá-
los ítéletet. (Folytatjuk.)
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Száz éve kényszerítették Magyarországra a trianoni diktátumot

Halálos ítélet a Monarchiára

1917–1918-tól fokoza-
tosan hódítottak teret 
azok a nézetek, melyek 
az osztrák–magyar ál-
lam elemeire bontását 
látták célravezetőbbnek.
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„Mertek és akartak”
Szerb Antal is Balfon halt meg 1945 januárjában

PLUZSIK TAMÁS

Bár nagyon veszé-
lyes volt, sokan segí-
tettek a balfi munka-
szolgálatosoknak. 75 
évvel ezelőtt műkö-
dött a Sopron melletti 
településen a munka-
tábor, ahol nyomo-
rúságos körülmények 
között tartottak közel 
kétezer – nagyrészt 
zsidó – foglyot. 

Hetvenöt évvel ezelőtt, 1944 de-
cembere és 1945 márciusa kö-
zött az SS felügyelete mellett 
Balfon működött egy munka-
tábor, melynek utolsó parancs-
noka a kegyetlenkedéseket is 
megtűrő Hans Ziegler SS-tiszt, 
a korábbi kiváló német síug-
róbajnok volt. A sok esetben 
gyalog idehurcolt, közel két-
ezer, nagyobbrészt zsidó mun-
kaszolgálatossal szándékoztak 
megépíttetni a Südostwallnak  
(délkeleti fal) nevezett erőd-
rendszert. A kényszermunkáso-
kat nyomorúságos körülmények 
között a falusi házak pajtáiban, 
istállóiban helyezték el. A helyi 
lakosságot figyelmeztették: aki 
bármilyen segítséget nyújt a zsi-
dó munkaszolgálatosoknak, azt 
sárga csillag viselésére kötele-
zik, és azonnal internálják. „Ál-
talában az a hely, ahol most va-
gyunk, Balf, átkozott egy hely, 

és minden tekintetben nagyon 
rosszul megy nekünk” – írta 
utolsó, 1944. december 16-án 
kelt levelében Szerb Antal iroda-
lomtörténész, aki néhány héttel 
később itt lelte halálát.

Nem mindenki volt azon-
ban ellenséges vagy közönyös 
a szörnyű megpróbáltatások-
nak kitett munkaszolgálato-
sokkal. A segítségnyújtásban 
élen járt a Wosinski család, akik 
a helyi gyógyfürdő tulajdono-
sai voltak, illetve a velük szoros 
baráti kapcsolatban lévő sopro-
ni Hillebrand család.

– A nagyszüleim, valamint a 
szüleim is közeli barátságban 
voltak a gyógyfürdő tulajdo-
nosával és akkori igazgatójával, 

Wosinski Ernővel, illetve az öcs-
csével, a körorvos és patikus 
dr. Wosinski Istvánnal – me-
sélte Hillebrand György. – Kö-
zösen kialakítottak egy rejtett, 
elfalazott részt a Wosinski-ház-
ban, ahol aztán munkaszolgála-
tosokat bujtattak, és ki-ki azzal 
segített, amivel tudott. A szüle-
im, akik fiatal házasként maguk 
is vendégek voltak Wosinskiék-
nál, a bombázások elől mene-
kültek Balfra, ők rendszeresen 
élelmet vittek a rejtekhelyen 
bujdosóknak. Nagyon veszélyes 
dolog volt, bár mindez már 1945 
márciusának végén történt, de 
még a falu tele volt nyilasokkal 
és SS katonákkal, a német tisz-
tek pedig bejáratosak voltak 

Wosinskiékhoz. Mint ahogy az 
egyik túlélő, Bence György, a 
Szabadító börtön című vissza-
emlékezésében írja, rejtekhelyü-
kön többször is tisztán hallották 
a német tisztek társalgását.

– Büszke vagyok rá, hogy a 
szüleim is azok közé tartoztak, 
akik hetvenöt évvel ezelőtt, 
azokban a rémséges napokban 
„mertek és akartak” – tette hoz-
zá Hillebrand György.

A fentebb említett két csalá-
don kívül mások is segítségére 
voltak a munkaszolgálatosok-
nak. Balf főterén 1999 júniu-
sában emléktáblát állítottak 
ezeknek az „Igaz Embereknek”, 
az ő neveik olvashatóak a feke-
te márványtáblán. 

Hillebrand György a Szentlélek utcai Hillebrand György a Szentlélek utcai 
Löffler-ház előtt Löffler-ház előtt FOTÓ: PLUZSIK TAMÁSFOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Hillebrand György szülei Hillebrand György szülei 
FOTÓ: HILLEBRAND CSALÁDI ARCHÍVUMFOTÓ: HILLEBRAND CSALÁDI ARCHÍVUM
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Néma főhajtással emlékeztek meg a holokauszt 
magyarországi áldozatairól múlt héten csütör-
tökön a Papréten, a holokauszt-emlékműnél. 

A körülményekre való te-
kintettel a Soproni Zsidó 
Hitközség elnöke, Büch-
ler András videóüzenetben 
osztotta meg gondolatait 
a tragikus eseményekről. 
A megemlékezésen részt 
vett Barcza Attila, Sop-
ron és térsége országgyű-
lési képviselője, dr. Farkas 
Ciprián, Sopron polgár-
mestere, dr. Simon István 
és Csiszár Szabolcs alpol-
gármester, Tóth Éva ön-

kormányzati képviselő és 
Brummer Krisztián polgár-
mesteri irodavezető.  Az 
Országgyűlés 2000-ben 
döntött úgy, hogy minden 
évben április 16-án tartják 
a holokauszt magyarorszá-
gi áldozatainak emléknap-
ját, hiszen 1944-ben ezen 
a napon kezdődött a ha-
zai zsidóság gettókba zá-
rása. A tragikus események 
során Sopron közel 2000 
polgárát veszítette el. 

Az áldozatokra 
emlékeztek

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a 
soproni emberek bemutatása mellett. Ezt a válla-
lásunkat szélesíteni kívánjuk újabb és újabb olva-
sóink megismertetésével. Ezért olyan embereket 
keresünk, akik valamiért kiérdemelték a körülöt-
tük élő emberek szeretetét, tiszteletét. Lehet ő egy 
nagymama, másokon segítő ezermester vagy segí-
tő 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 mi-
ért olvasnának róla örömmel a  Soproni Témában!  
Címünk: szerkesztoseg@sopronitema.hu

Hősöket keresünk!
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M85: már a határig tartó szakaszon is elkezdődtek a munkák

Alagút a Bécsi-domb alatt
P. HORVÁTH 

LÁSZLÓ

Az M85-
ös gyors-
forgalmi 

út Sopron és a határ-
átkelő közötti szaka-
szán már előkészítik 
az alagút megépíté-
sét. A Bécsi-dombon 
800 méter hosszan a 
föld alatt halad majd a 
járműforgalom.

Lapunk rendszeresen nyomon 
követi az M85-ös gyorsforgal-
mi út kivitelezését. A témának 
az adott újabb aktualitást, hogy 
a közelmúltban az V. szakaszon, 
a Sopron–Tómalom (Fertőrá-
kos)–országhatár közötti be-
fejező részen is elkezdődtek a 
munkálatok. A Bécsi-domb alatt 
alagút vezet majd, ennek az elő-
készítéséhez is hozzáfogott a 
kivitelező.

Jelenleg a tereprendezés 
zajlik, ezt követi az oldalfa-
lak kialakítása, majd követke-
zik a közművek lefektetése. 
– A tényleges járatépítés elő-
reláthatóan 2020 szeptembe-
rében indul. Előtte a kiviteli 
tervek elkészítése és hatósági 
jóváhagyása történik meg – kö-
zölte a Soproni Témával Hideg 

András, a Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztő (NIF) Zrt. kom-
munikációs igazgatója. – Egy 
sáv kialakítása és betonnal va-
ló körbeöntése körülbelül egy 
évet vesz igénybe.

Megtudtuk, a vizsgálatok 
alapján olyan nyomvonalat vá-
lasztottak a szakemberek, amely 
összeköti a város egyes részeit, 
valamint kapcsolatot biztosít 
az északnyugati elkerülőúton 

keresztül az ipari területek és 
Ágfalva irányába. A természet- 
és környezetvédelmi szem-
pontok mellett lényeges elem 
volt, hogy az út olyan távol es-
sen Soprontól, hogy az átmenő 
forgalom ne zavarja a városban 
élőket. Ugyanakkor mégis olyan 
közel legyen, hogy itt haladhas-
sanak az egyes településrészek 
között a gépjárművek. A belső 
városrészek tehermentesülése 

az ott élők életminőségét is 
javítja, egyben további lehe-
tőséget ad a gyalogos és ke-
rékpáros közlekedés további 
fejlesztésének. 

– További pozitívum, hogy az 
alagút feletti területeket is hasz-
nosítják, a táj szépsége, rekre-
ációs funkciói is változatlanok 
maradnak – tette hozzá Hideg 
András. – A térségben élő vad-
állomány számára is biztosított 

a szabad átjárás. A zajártalmat 
csökkenti, hogy a nyitott szaka-
szokon árnyékolófal is épül. Ezt 
a város irányába 5–20 méter szé-
les zöldsáv egészíti ki.

Az érdeklődök személyesen, 
a helyszínen is megtekinthe-
tik majd, hogy miként épül az 
út a föld alatt. Ennek érdeké-
ben a tervek szerint egy láto-
gatóközpontot is felépítenek a 
közeljövőben.

Sopronért emlékérmes
Sopronban a december 14-i hű-
ség napon adják át a város leg-
rangosabb kitüntetéseit. 2019-
ben a Sopronért Emlékérmet 
többek között Puskás Árpád-
nak ítélték oda. 

A Sopronért Emlékérem azok-
nak a soproni magánszemé-
lyeknek, illetve közösségeknek 

adományozható, akik jelentős 
mértékben hozzájárultak Sop-
ron város jó hírnevének ter-
jesztéséhez, rangjának, vonz-
erejének emeléséhez, a város 
érdekeinek előmozdításához.

A versenyszerű asztalitenisz 
sport soproni megalapításá-
ért, a város profi és utánpótlás 

sportjában végzett kiemelke-
dő teljesítményének elismeré-
seként Sopronért Emlékérmet 
kapott Puskás Árpád, a Sopro-
ni Asztalitenisz Szövetség tisz-
teletbeli elnöke.

A Sopronért emlékérmesek 
bemutatását következő lapszá-
mainkban folytatjuk. 

Puskás Árpád Puskás Árpád FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Motorosok segítik a Soproni Polgárőr Egyesület napi munkáját. Két nagy teljesítményű 
motort vettek bérbe, a járműveken felváltva öten teljesítenek szolgálatot. Az elmúlt hé-
ten Vig József Attila, az egyesület helyi elnöke azt is bejelentette, hogy a Soproni Mo-
toros Túra Club tagjai is beléptek a polgárőrség soraiba.
A tervek szerint a motorosok a jövőben a Soproni Rendőrkapitánysággal egyeztetve, a 
rendőrséggel közösen járőrözéseket is végezhetnek.

Motoros polgárőrök

A Bécsi-domb alatt alagút vezet majd, ennek az előkészítéséhez is hozzáfogott a kivitelező. A tényleges A Bécsi-domb alatt alagút vezet majd, ennek az előkészítéséhez is hozzáfogott a kivitelező. A tényleges 
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CZIRÁKI VIKTÓRIA

Megjelentek az 
egészségügyi vé-
dőfelszerelést kíná-
ló csalók. Ne vegyen 
ilyen terméke-
ket internetes kamu 
oldalakról!

Világszerte tapasztalható, hogy 
az egészségügyi segédeszközök 
iránt megnövekedett a kereslet, 
és egyre nehezebb ezek beszer-
zése. Ezzel együtt megjelentek 
az olyan értékesítők, akik web-
oldalakon, közösségi oldala-
kon és e-mail-címeken kínálják 
ezeket az árucikkeket. – Sajnos a 
csalók itt is megjelentek, jó né-
hány webshopból rendelve a vá-
sárlók sokszor sem a terméket 
nem kapják kézhez, sem a pén-
züket nem tudják visszaszerez-
ni – mondta a Soproni Témá-
nak Babelláné Lukács Katalin, 
a Soproni Rendőrkapitányság 
őrnagya, kiemelt bűnmegelő-
zési főelőadó. – Fontos, hogy a 
lakás- és házfertőtlenítést kíná-
lókkal is legyünk szemfülesek!

Az általános internetes vásár-
lásra vonatkozó biztonsági sza-
bályokat fogadjuk meg, sem ter-
mékért, sem szolgáltatásért ne 
fizessünk előre, ha nem meg-
bízható webshop vagy szolgál-
tató kínálja!

Internetes 
csalások

Örömmel értesítjük Önöket, hogy állami finanszírozásból megújul a Tó-
malom út aszfaltos része a Szárhalmi-erdőig, illetve a kerékpárút egészen 
Fertőrákosig. A munkák során kérjük szíves türelmüket és együttműködé-
süket, figyeljék az aktuális forgalmi rendet, esetleg számoljanak hosszabb 
menetidővel! Probléma esetén kérdéseikkel az alábbi telefonszámokon 
fordulhatnak az illetékes szakemberekhez: STRABAG Általános Építő Kft.: 
99/261–026, polgármesteri hivatal városgazdálkodási osztály: 99/515–413.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Tisztelt soproniak!

Megkezdődött a Virágvölgyi út alsó szakaszának felújítása. A költségvetési 
helyzet függvényében lépésről lépésre halad előre az önkormányzati 
beruházás. Az engedélyezett terv szerint szélesebb, szabványos utat 
és csapadékelvezetést építenek ki, a közművek a föld alá kerülnek. 
A Virágvölgyben sok család épít otthont, és lényegében csak ez a fő feltáró 
útja a városrésznek, ezért fontos a korszerűsítése. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

A Virágvölgyi út 
korszerűsítése
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Gyógyközpont: komplex programot dolgoztak ki az intenzív osztályon

Naprakész szakmai tudás
MUNKATÁRSUNKTÓL

Folyamatosan követik a koronavírussal kap-
csolatos nemzetközi szakirodalmat, és oktatá-
sokon vesznek részt a Soproni Gyógyközpont 
Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápi-
ás Osztályának munkatársai. – A kórház felké-
szült, biztosítja a korszerű és megfelelő keze-
lést – nyilatkozta dr. Shahram Charoumzadeh 
Dashti DESA osztályvezető főorvos.

A Soproni Gyógyközpont Köz-
ponti Aneszteziológiai és In-
tenzív Terápiás Osztályának 
orvosai 2019 decembere óta 
folyamatosan követik a nem-
zetközi szakirodalmat a koro-
navírussal kapcsolatban, és in-
ternetes előadásokon vesznek 
részt. – Osztályunkon mind-
végig az aneszteziológiai és in-
tenzív terápiás szakmai kollé-
gium ajánlásait követve jártunk 
el az előkészítésekben – mond-
ta dr. Shahram Charoumzadeh 
Dashti DESA osztályvezető fő-
orvos. – Ennek köszönhetően 
megfelelő komplex kezelési 
protokollokat dolgoztunk ki a 
kritikus állapotú COVID-19-es 
betegek kezelésére. Az osztály 
területén kialakítottunk egy 
teljesen izolált, úgynevezett 

COVID-ITO részleget. Továbbá 
összeállítottunk egy cselekvé-
si tervet, ami elsősorban arra 
szolgál, hogy felvázoljuk a nem 
koronavírusos pácienseknek a 
betegutat. Ezek az intézkedések 
azért fontosak, hogy ne akadá-
lyozzuk az akut és onkológiai 
műtéti programot, így ezeket a 
pácienseket biztonságosan le-
het a műtőbe szállítani. Mind-
emellett az aneszteziológusok 
és intenzív terápiás szakorvo-
sok munkarendjét úgy alakítot-
tuk, hogy ha szükséges lesz, a 
COVID intenzív részlegen kívül, 
párhuzamosan egy másik helyi-
ségben biztosítani fogjuk a töb-
bi kritikus állapotú sebészeti és 
belgyógyászati pácienseknek az 
úgynevezett „általános intenzív 
osztályt”.

Az osztályvezetőtől megtud-
tuk: az utóbbi hetekben jelen-
tősen csökkent az anesztezioló-
giai járóbeteg-forgalom. Azokat 
az akut betegeket, akiket hozzá-
juk irányítanak műtét előtti ki-
vizsgálásra, biztonságosan el 
tudják látni.

– Március eleje óta osztá-
lyunk főnővére, az ápolási 
igazgatónővel együttműköd-
ve, több osztály nővéri gárdá-
ját kezdte el képezni COVID-es 
páciensek és kritikus állapotú 
betegek ápolására – folytatta 
az osztályvezető. – Ezen felül 
a minisztériumi és a kórházi 
menedzsment iránymutatása 
szerint az elkülönített COVID-
tömbben dolgozó orvosok ok-
tatását is az intenzív osztály 
szakorvosi csapata végzi. Az ok-
tatás részét képezi a megfelelő 
védőruházat fel- és levétele, a 
koronavírus-gyanús páciensek 
kivizsgálása, követése, eredmé-
nyek értékelése és a kezelési terv 
felállítása. Továbbá az orvosok-
nak oktatjuk az instabil pácien-
seknek a megfelelő és időbeni 
referálási szisztémát, valamint 
az intenzív orvos érkezéséig 
a kezelési és szervtámogatási 
protokollt. Nem utolsósorban 
kidolgoztuk a COVID-ITO-nak a 

kapacitásbővítési tervét, abban 
az esetben, ha tömeges meg-
betegedés fordulna elő váro-
sunkban. A kórház felkészült, 
folyamatosan bővíti a tárgyi 

feltételeket, és ezzel biztosít-
ja a korszerű és megfelelő ke-
zelést. Szeretném a soproni la-
kosoknak és vállalkozóknak is 
megköszönni a rendkívül nagy 

támogatást. Az adományokat, 
a szakmai bizottság javaslata 
alapján, az alapítvány kurató-
riuma a szükséges betegellátási 
eszközök beszerzésére fordítja.

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A koronavírus-járvány kényszerpihenőre küld-
te az Alzheimer Café programjait, az idő-
sek a gyalogló klubon belül sem túrázhat-
nak az erdőben. Az viszont jó hír számukra, 
hogy a táncról otthon sem kell lemondani-
uk: a mozgásformákat az interneten keresztül 
megkapják.

– Az Alzheimer Café tavaszi, 
nyári programjait kényszerből 
felfüggesztettük, a korábban fel-
kért szakemberek előadásait is 
kénytelenek voltunk lemondani 
– közölte lapunkkal dr. Sütő Te-
réz, aki öt évvel ezelőtt dr. Fodor 
Zsuzsannával indította útjára a 
rendezvénysorozatot. – A ter-
veink szerint szeptember 15-én, 
a szív világnapjához igazodva 
tartjuk meg a szünet utáni el-
ső foglalkozásunkat. Október 
16-án, az ötödik születésna-
punkon dr. Hoffer Krisztina 
osztályvezető főorvos tart elő-
adást arról, hogy a betegségek 
megelőzésében milyen fontos 
szerepük van a különböző kép-
alkotó eljárásoknak. Novem-
berben pedig dr. Rosta Gábor 
urológus főorvos a férfibajok-
ról ad majd ismertetőt. Azt ta-
pasztaljuk, egyre népszerűbbek 

az összejöveteleink, nem ritka, 
hogy akár kétszáz látogatót is 
fogadhatunk a Pannónia Hotel-
ban. Az egyes előadások után 
bárki szabadon kérdezhet, de 
lehetőség van a személyes ta-
nácsadásra is. 

Dr. Sütő Teréz hozzátette: 
a járvány megjelenésig folya-
matosan működött a gyalogló 
klub. – Amint feloldják a kor-
látozást, rövid időn belül újra-
indítjuk a túrákat – folytatta. 
– Nagy szükségük van az idő-
seknek, hogy szervezett formá-
ban, szakember vezetésével az 
erdőben túrázzanak. Nemcsak 
az egészség megőrzése a fon-
tos, hanem enyhíti az ilyenkor 
megjelenő magányt is: közösen 
űzzük el a depressziót. Mostan-
ság sajnos sokan vannak a négy 
fal közé bezárva, ilyenkor lelki 
kapaszkodót jelent számukra 

egy-egy telefonhívás. Mi is így 
tartjuk egymás között a kap-
csolatot; az ember napközben 
úgy-ahogy elfoglalja magát: ta-
karít, főz, használja az interne-
tet, de az élő, emberi szót sem-
mi sem pótolja. 

– Idén februárban múlt egy 
éve, hogy elindítottuk az öröm-
tánc „tanfolyamunkat” Bar-
tók Ildikó vezetésével. Három 

csoportban, több mint hatva-
nan jártak össze rendszere-
sen – tette hozzá Sütő Teréz. 
– Ők is nagyon hiányolják már, 
hogy ismét közösségbe mehes-
senek. Számukra addig is nagy 
könnyebbséget jelent, hogy a 
szakoktató e-mailen rendsze-
resen elküldi azokat a gyakor-
latokat, amelyeket otthon is 
elvégezhetnek.

– Teljessé vált a fertőrákosi barlangszínház 
nyári programjainak ütemezése, valamint a 
soproni teátrum eddig elmaradt előadásai-
nak pótlását is megszerveztük – tájékoztatta 
lapunkat Pataki András, a Pro Kultúra ügyve-
zetője. A közelmúltban készült el a cég rend-

kívüli helyzetre vonatkozó második intéz-
kedési terve. Pataki András elmondta: nagy 
reményeket fűz ahhoz, hogy a fertőrákosi 
barlangszínházi programok egy része meg-
tartható lesz az idei nyáron. Arra készülnek, 
hogy augusztusban, de ha lehetőségük nyí-

lik rá, már július közepén elkezdődjék a sze-
zon a játszóhelyen. Elmarad a Tosca opera 
és a győri filharmonikusok három előadásos 
bérletsorozata. A SopronDrum nemzetközi 
ütősfesztivált a nagy koncertekkel együtt egy 
év múlva rendezik meg, a megváltott jegyek 
érvényesek. – Amint feloldják a rendezvény-
látogatási tilalmat, rögtön nyit a kőfejtő és a 
témapark – tette hozzá az ügyvezető.  Mint 
arról beszámoltunk, a kőszínházi évad le-

záratlan maradt, az elmaradt bemutatókat 
pótolják. A további részleteket és a konkrét 
időpontokat a prokultura.hu, illetve a sop-
roniszinhaz.hu oldalon találják meg. 
A jegyiroda továbbra is csak telefonon vagy 
e-mailen érhető el, a 99/517–517-es számon 
vagy a jegyiroda@prokultura.hu címen. 

Rajtra vár a barlangnyár

A járványhelyzet miatt szünetel az Alzheimer Café és a gyalogló klub 

Lelki kapaszkodó időseknek

– Amint feloldják a korlátozást, rövid időn belül – Amint feloldják a korlátozást, rövid időn belül 
újraindítjuk a túrákat – nyilatkozta dr. Sütő Teréz újraindítjuk a túrákat – nyilatkozta dr. Sütő Teréz 
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUMFOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

A koronavírus miatt kialakult járvány új helyze-
tet teremtett a kormányablakos, illetve a rend-
őrségi ügyintézésben is.

A veszélyhelyzetre tekintettel – a gépjárműügyek (pél-
dául gépjármű-átírás, forgalomba helyezés) kivételével 
– ügyfélkapus regisztráció nélkül is lehet időpontot fog-
lalni a kormányhivatalnál. Fontos: egy ügyfél csak kor-
látozott számban foglalhat időpontot. A hivatalnál arra 
is felhívták a figyelmet, az ügyfélszolgálatokat csak ha-
laszthatatlan esetben keressék fel személyesen, ehe-
lyett válasszák az elektronikus ügyintézési felületeket. 
Időpontot a https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelent-
kezes internetes oldalon lehet kérni.
A rendőrségnél az ügyfélfogadás a szokásos rendben 
zajlik ugyan, azonban a járványügyi veszélyhelyzetre te-
kintettel kérik, hogy aki teheti, válassza az elektronikus 
ügyintézést, és csak a halasztást nem tűrő esetekben 
jelenjen meg a hatóságnál. Az elektronikus úton intéz-
hető ügyekről és az ügyintézés módjáról és feltételeiről 
tájékozódhat a rendőrség honlapján (www.police.hu).
Feljelentést, illetve bejelentést elektronikus úton (https://
ugyintezes.police.hu/web/guest/uj-ugy-inditasa), illet-
ve telefonon keresztül is bárki tehet. A hatóságok csak a 
legszükségesebb esetekben köteleznek bárkit a szemé-
lyes megjelenésre. Aki azonban idézést kap, az csak a tör-
vényben meghatározott okok alapján mentheti ki magát.
Ha segítségre szorul, vagy a készenléti szervek azonnali 
intézkedését igénylő eseményről kíván bejelentést ten-
ni, a 112-es telefonszámot a nap 24 órájában hívhatja.
Lényeges, hogy a hatályos kormányrendelet értelmében 
a veszélyhelyzet időszaka alatt lejáró okmányok érvé-
nyesek maradnak. Ez vonatkozik természetesen a rend-
őrség által kiállított okmányokra is.

Ügyintézés  
az interneten

– Az osztály területén kialakítottunk egy teljesen izolált, úgynevezett – Az osztály területén kialakítottunk egy teljesen izolált, úgynevezett 
COVID-ITO részleget – mondta dr. Shahram Charoumzadeh Dashti COVID-ITO részleget – mondta dr. Shahram Charoumzadeh Dashti 
DESA osztályvezető főorvos DESA osztályvezető főorvos FOTÓ: SOPRONI GYÓGYKÖZPONTFOTÓ: SOPRONI GYÓGYKÖZPONT

További  
információk www.prokultura.hu 
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Igen, tudom, mindannyiunk számá-
ra nyomasztó naponta arról hallani, 
hogy világszerte és hazánkban mennyi a fertőzöt-
tek száma, mennyien vannak lélegeztetőgépen, és 
mennyien halnak meg a koronavírus okozta szövőd-
ményekben. Lehangoló és elkeserítő, hogy nem látni 
a végét, hogy nem tudjuk, mikor térhetünk vissza a 
megszokott életritmusunkhoz. Szakemberek azt jó-
solják, hogy Magyarországon májusban tetőzhet a 
járvány – ez a kormány álláspontja is. Csak remélni 

lehet, hogy nálunk si-
kerül elkerülni azokat a 
megdöbbentő helyze-
teket, amikor az orvo-
sok döntötték el, hogy 
kit hagynak életben, s 
kit hagynak meghalni, 

mint például Olaszországban és Amerikában. Mert 
a tömeges fertőzés miatt nem volt elegendő hely a 
kórházakban, és kevés volt a lélegeztetőgép. Min-
denkinek nem jutott… Felkavaró és elrettentő felvé-
teleket láthattunk. 
Magyarország mindent megtesz azért, hogy mire el-
jutunk a kritikus helyzetig, legyen elegendő ágy, le-
gyen elegendő lélegeztetőkészülék, és rendelkezés-
re álljanak azok a gyógyszerek, amelyek segíthetnek 
a tünetek enyhítésében, a gyógyulásban. Ilyen már 
jelenleg is van, legalábbis bíztató a klinikai alkalma-
zásuk, de több szerrel is kísérleteznek világszerte. 
A megelőzést biztosító oltóanyag még nem léte-
zik. A tudósok egy–másfél évre teszik, mire ered-
ményre juthatnak, de persze nem kizárt, hogy egy-
szer csak bejelentik valahol, hogy sikerült valóban 
hatékony vakcinát előállítani. Volt már ilyen a tudo-
mánytörténetben.
A nagy kérdés, hogy meddig bírjuk elviselni a be-
zártságot, hogy meddig bírja a világgazdaság, hogy 
félgőzzel üzemel, illetve hol van az a pont, amikor 
menthetetlenül tönkremegy egy-egy ágazat. A kö-
vetkezmények kiábrándítóak és kijózanítóak lehetnek. 
Magyarországon – úgy hiszem – (még) elviselhe-
tőek a korlátozások. Naponta halljuk a figyelmez-
tetést, az üzeneteket, hogy maradjunk otthon, mert 
ez az egyetlen út a fertőzés terjedésének lassításá-
ra, a megoldhatatlan helyzetek kivédésre. Otthon 
maradhatnánk, de sokan semmibe veszik, hogy ve-
szélyhelyzet van, hogy részleges kijárási tilalmat ren-
deltek el. Most persze nem azokról írok, akik „üzemel-
tetik” az országot, a szemétszállítóktól az ápolókig 
és az orvosokig. Nem. Azokról, akik például húsvét 
előtt elárasztották a barkácsáruházakat, vagy töme-
gével mentek kirándulni, vagy a balatoni nyaralójuk-
ba pihenni. Értem én őket is, de mégis… Sopronban 
voltak olyan órák az elmúlt hetekben, amikor szin-
te csak a galambok népesítették be a Széchenyi te-
ret, máskor meg olyan volt a gyalogos és autós for-
galom, mintha semmi sem történt volna. Úgy tűnik, 
nem félünk, mert nem hisszük el, hogy mi is meg-
betegedhetünk. Mi nem, csak mások… Félő, hogy a 
tavaszi időben még többen merészkednek majd ki a 
városba és a Lövérekbe, mert nehéz ellenállni a csá-
bító napsugaraknak, és mert a türelmünk is fogytán 
lesz. Pedig ezekben a napokban, hetekben kellene 
újult erővel megálljt parancsolni önmagunknak, mert 
félni nem szégyen, és mert így, és csakis így segít-
hetünk egymásnak, csak így tudjuk elkerülni, hogy 
egyszerre nagy tömeg kerüljön kórházba.

„Úgy tűnik, nem félünk, 
mert nem hisszük el, 
hogy mi is megbete-
gedhetünk. Mi nem, 
csak mások…”

Horváth Ferenc jegyzete

Nem félünk?

Fokozott figyelmet fordítanak a biztonságra 

Érettségi írásban 
MUNKATÁRSUNKTÓL

A kormány döntése 
alapján az idei érett-
ségi vizsgákat május 
4-től a járványhely-
zetre való tekintettel 
szinte kizárólag írás-
ban bonyolítják le. 
A ballagásokat nem 
lehet megtartani. 

– A kormány az érettségi vizs-
gák időpontját a járványügyi 
szempontok alapján határoz-
ta meg, ezért döntött a mie-
lőbbi, május 4-i kezdés mellett 
– közölte az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma.

Az írásbeli vizsgák május 21-ig 
tartanak, az egyes vizsgatárgyak 
napját és a lebonyolítás részlet-
szabályait a hamarosan megje-
lenő kormányrendelet tartal-
mazza. Szóbeli vizsga kizárólag 
azokból a tárgyakból lehetséges, 
amelyeknek középszinten csak 
szóbeli vizsgarésze van (példá-
ul hittan), továbbá szóbelit kell 
szervezni testnevelés tantárgy-
ból is. Az írásbeli alól felmentés-
sel rendelkező tanulók szintén 
szóban vizsgázhatnak. 

A vizsgajelentkezések közül 
törölték az alsóbb évfolyamos, 
nem végzős tanulók előrehozott 
érettségijét, valamint az érett-
ségi bizonyítvány megszerzése 

előtti szintemelő vizsgákat, 
ezeket később lesz mód pótol-
ni. Megtarthatóak ugyanakkor 
azok a szintemelő vizsgák, ame-
lyek a felsőoktatási felvételi mi-
att szükségesek.

A vizsgák során fokozott fi-
gyelmet fordít a kormány a 
biztonságra és az érintett vizs-
gázók, illetve pedagógusok 

egészségének védelmére. Éppen 
ezért egy helyiségben egyszer-
re maximum tíz diák vizsgáz-
hat, akik között biztosítani kell 
a legalább másfél méteres tá-
volságot. A helyiségeket fertőt-
leníteni kell, a diákok és a peda-
gógusok számára igény szerint 
maszkot adnak. A kollégiu-
mi elhelyezést az érettségizők 

számára igény esetén biztosít-
ják, ilyenkor egy szobában egy 
tanuló helyezhető el.

A visszalépésre mindenkinek 
lehetősége van, ebben az eset-
ben a befizetett vizsgadíjakat 
is visszafizetik. Ha valaki úgy 
dönt, hogy most nem vizsgá-
zik, akkor a pótlásra ősszel le-
hetősége lesz.

Adománygyűjtés
Jelentős adományt gyűjtött az elmúlt hetekben a Ro-
tary Club Sopron – tájékoztatta lapunkat Molnár Tibor 
elnök. 750 ezer forintot utaltak át a Soproni Gyógyköz-
pont alapítványának, két mosó- és szárítógépet, sebé-
szeti folyékony szappant, több laptopot, táblagépet és 
nyomtatót adtak a kórháznak, de biztosítják például egy 
rászoruló evangélikus család egy havi meleg étkezését is. 

Véradás 
A veszélyhelyzet ellenére a hazai vérellátásnak folya-
matosnak kell lennie, ehhez pedig elengedhetetlen a 
segítség. A Rotary Club Sopron Pannonia véradásra vár 
mindenkit április 29-én 8 és 12 között a Soproni Területi 
Vérellátóba (Sopron, Győri út 15.). Azok adhatnak vért, 
akik elmúltak 18, de még nincsenek 65 évesek, a vér-
adás dátuma előtt 30 nappal pedig nem jártak külföldön. 

Rotarys segítők

Nemcsak az érettségi rendje változik idén, a ballagások is elmaradnak  Nemcsak az érettségi rendje változik idén, a ballagások is elmaradnak  
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUMFOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

Újabb határátkelő nyílt 
A tervek szerint lapunk megje-
lenésének idején, április 22-én, 
szerdán megnyitják a Sopron-
kőhida és Szentmargitbánya 
(St. Margarethen) közötti ha-
tárátkelőt. Dr. Molnár Ágnes és 
Barcza Attila soproni ország-
gyűlési képviselők keresték 
meg Szijjártó Péter külgazda-
sági és külügyminisztert azzal 
a problémával, hogy az Auszt-
riában dolgozó magyaroknak 
reggelente hosszasan kell vá-
rakozni a soproni, Bécsi úti ha-
tárátkelőhelyen. A rendőrség 
ugyan példás gyorsasággal lé-
pett, rugalmasabb és egysze-
rűbb ellenőrzési módszert ve-
zettek be, ugyanakkor világossá 
vált, hogy tartós megoldást 
csak egy új átkelő megnyitása 
jelent. – Az osztrák külügymi-
niszterrel olyan döntést hoz-
tunk, amelynek szimbolikus je-
lentősége is van: a páneurópai 
piknik helyszínéhez közeli át-
kelőt újra megnyitják – közöl-
te Szijjártó Péter.

Aktuális döntések
Április 25-ig fenntartja a kor-
mány a koronavírus-járvány 
miatti kijárási korlátozásokat 
– jelentette be Gulyás Gergely. 
A Miniszterelnökséget veze-
tő miniszter hozzátette: a kor-
mány minden szerdai ülésén 
megvizsgálja majd, szükség 
van-e szigorításra vagy lehet-e 
esetleg visszalépni a megtett in-
tézkedésekből. Gulyás Gergely 
számos gazdasági döntést is is-
mertetett: 2020. június 30-ig a 
SZÉP-kártyára utalt béren kívü-
li juttatásokra nem kell szociális 
hozzájárulási adót (szocho) fi-
zetni, az egyes alszámlákra fel-
tölthető keretösszegek is nőnek. 
December 31-ig a szállásadók-
nak nem kell beszedniük az ide-
genforgalmi adót. 

13. havi nyugdíj
Tállai András miniszterhelyet-
tes a Magyar Nemzetnek adott 
nyilatkozatában tisztázta, hogy 
az első évben egy-, a második 
évben kettő-, a harmadikban 

háromheti plusz nyugdíj jár 
majd, míg végül 2024-ben egy 
teljes havi plusznyugdíjat kap-
nak a nyugdíjasok, és onnantól 
minden évben egy teljes 13. ha-
vi nyugdíjat utalnak. 

Kedvezmények  
az agráriumban
Más gazdasági területekhez ha-
sonlóan június végéig mente-
sülnek a munkáltatók a mun-
kavállalóik munkabérei utáni 
közterhek megfizetése alól – ki-
véve az egészségügyi hozzájáru-
lást – azokban az ágazatokban, 
amelyek legjobban kötődnek a 
turizmushoz és a vendéglátás-
hoz. – A kedvezmény ezúttal a 
díszkertészeket, a bor- és szőlő-
termelőket, a pálinka-előállító-
kat, a kisüzemi sörfőzdéket és 
a vadgazdálkodási szolgáltató-
kat érinti – közölte Nagy István 
agrárminiszter. Bejelentette azt 
is, hogy az agráriumban az év 
végéig megkötött új hitelszer-
ződések esetén megemelték a 
felvehető hitel maximumát a 

jelenlegi 100 millióról 200 mil-
lió forintra.

Magyarország a negyedik
Magyarország a negyedik hely-
re került azon a listán, amelynek 
a készítői az alapján rangsorol-
ták az országokat, hogy mikor 
vezették be az első korlátozó 
intézkedéseket, milyen szigo-
rúak az utazási korlátozások, 
a polgárok milyen mértékben 
tartják be a szabályokat, rendel-
kezésre áll-e elegendő teszt, il-
letve milyen a kórházak felsze-
reltsége. Magyarországot csak 
Németország, Ausztria és Svájc 
előzi meg Európában. A listán 
egyébként nagyon rossz helyen 
áll, azaz feltűnően rosszul kezel-
te a járványt a következő három 
ország: Olaszország, Spanyolor-
szág és Franciaország.

Hogyan készülnek a májusi érettségire?
TÓTH PETRA: 
A májusi írásbeli érettségin 
mindenképp részt veszek, 
hiszen szeptembertől sze-
retnék továbbtanulni. Mű-
vészeti szakot választottam, 
itt a tervek szerint felvételi 
is lesz. Ennek a menetéről 
majd a későbbiekben kapok 
tájékoztatást.

ÁBRAHÁM ÁBEL:
Amint az az elmúlt héten 
kiderült, a legtöbb tárgyból 
csak írásban érettségizünk, 
a vizsgára a továbbtanulás 
szempontjából van szüksé-
gem. Én jobban szeretem 
a szóbeli számonkérést és 
a vizsgát. Így még jobban 
összpontosítanom kell.

KOLOSZÁR ISTVÁN: 
Agrárszakon szeretnék to-
vábbtanulni, ehhez pedig 
szükséges az érettségi. Az 
nekem könnyebbséget je-
lent, hogy tavaly kettő tan-
tárgyból előrehozott vizs-
gát tettem, így májusban 
három nap alatt meg is lesz 
az érettségim.

KISS NATASA:
Számítottunk rá, hogy meg-
tartják az érettségit, nekem 
az egyetemi továbbtanulás 
szempontjából szükségem 
is van a vizsgára. A digitális 
oktatás keretein belül pe-
dig otthon is tudunk ké-
szülni, illetve a feladatokat 
begyakorolni.

MEGKÉRDEZTÜNK VÉGZŐS KÖZÉPISKOLÁSOKAT›

Vírus: gazdasági intézkedések

További információk

• koronavirus.gov.hu
• sopronitema.hu
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Közel 50 éve, a fakitermelés után derült ki, hogy a gerincről szép kilátás nyílik Görbehalomra, Közel 50 éve, a fakitermelés után derült ki, hogy a gerincről szép kilátás nyílik Görbehalomra, 
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A kilátó 13 méter magas, 7,4 méter járószinttelA kilátó 13 méter magas, 7,4 méter járószinttel

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Folytatjuk a soproni kilátókat bemutató soro-
zatunkat, ezúttal a Béke-kilátó (Poloskás-bér-
ci kilátó) következik. Innen szép kilátás nyílik a 
brennbergi völgyre.

A soproni hegyvidéken található 
467 méter magas Poloskás-bér-
cen az 1970-es évek elején végre-
hajtott fakitermelés után derült 
ki, hogy a gerincről szép kilátás 
nyílik Görbehalomra, Brenn-
bergbányára és Ausztriára. Így 
1972-ben meg is épült egy nyitott 
tetejű, hatszintes fakilátó, ami 22 
méter magas volt. Az építmény a 

Béke nevet kapta, tervezője Som-
falvi György volt. Az idő vasfoga 
azonban kikezdte a kilátót, ezért 
1993-ban el kellett bontani. A be-
tonalap viszont megmaradt, és 
Hadas László segítségével meg-
születtek az új Béke-kilátó tervei. 
A kilátó 13 méteres, 7,4 méter ma-
gasan lévő járószinttel. A munka 
lelke Kovács Sándor volt, aki már 

az első kilátó építésében is részt 
vett. Rendhagyó módon itt név 
szerint megemlékezünk azok-
ról a lelkes segítőkről, akiknek 
nagy szerepe volt abban, hogy a 
Poloskás-bércen ma is látogatha-
tó kilátót találnak a kirándulók: 
Kreisz Ede, Kusztor József, Kán-
tor István, Reider Ferenc, Fodor 
László, Takács József, Babos Kál-
mán, Horváth Lajos, Szőcs Ven-
del, Dallos János, Sydorkó Péter, 

Balogh Csaba és utoljára, de egy-
általán nem utolsó sorban Major 
Sándor, a parkerdei kerületveze-
tő erdész. Az új kilátó avatására 
1994. december 15-én került sor. 
Szép kilátás nyílik innen a brenn-
bergi völgyre.

Forrás: A Soproni kilátók cí-
mű kiadvány, amely a városi 
szabadidősport szövetség ter-
mészetjárói, illetve a TAEG Zrt. 
közös gondozásában jelent meg.

Parkerdő: lezárt kilátók, tornapályák, játszóterek 

Kirándulni szabad
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A soproni erdők továbbra is szabadon láto-
gathatók, ugyanakkor a fenntartó Tanulmányi 
Erdőgazdaság (TAEG) Zrt. a kirándulók egész-
ségének védelme érdekében több korlátozást 
is bevezetett.

Az erdőkben kirándulók számá-
ra a legfontosabb szabály, hogy 
a szabadban is tartsák be a ko-
ronavírus-járvány miatt meg-
hozott ajánlásokat. Egymástól 
másfél–két méterre sétáljanak, 
lehetőség szerint kerüljék el a 
kedvelt helyeket. Így megelőz-
hető, hogy kis területen sok em-
ber gyűljön össze.

Lapunk elmúlt heti számá-
ban (Soproni Téma, 2020. áp-
rilis 15., Sopron, ahogy a magas-
ból látszik) már beszámoltunk 
arról, hogy a TAEG Zrt. a koro-
navírus-járvány terjedésének 
megelőzése érdekében a kilá-
tókat lezárta. Ám nem ez az 
egyetlen korlátozás.

– Első lépésként bezártuk a 
Károly-magaslati ökoturisztikai 
központot, így nem látogatható 

a Károly-kilátó, a Kőhalmy Va-
dászati Múzeum, illetve az erdei 
büfé és játszótér sem – mondta 
lapunknak Bánáti László, a TA-
EG Zrt. vezérigazgató-helyette-
se. – Mindezek mellett a fakilá-
tók sem látogathatók. A tiltásra 
táblák, szalagok is felhívják a fi-
gyelmet, ugyanakkor fizikailag 
is megakadályoztuk a feljutást. 
Az autóspihenő, a többi erdei 
játszótér és a szabadtéri torna-
pálya sem használható. 

A vezérigazgató-helyet-
tes felhívta a figyelmet: azon 
utakra, ahol behajtani tilos táb-
la, illetőleg sorompó van, gép-
járművekkel ne menjenek be. 
Csak a kijelölt helyeken szabad 
parkolni, a rétek, tisztások nem 
erre valók. Az erdőket ebben a 
mostani rendkívüli időszakban 

többen látogatják, mint koráb-
ban. Azzal azonban tisztában 
kell lenni, hogy bár a fakiter-
melések véget értek, a mun-
ka folyamatosan zajlik. Most 
szállítják el a faanyagot; a sé-
tálókat ezeken a helyeken foko-
zott óvatosságra intik. A fara-
kásokra tilos felmászni, mivel 
ez rendkívül balesetveszélyes! 
Lényeges továbbá, hogy a va-
dászat is folyamatos, így arra 
kérnek mindenkit, hogy a kora 
reggeli, illetve az esti órákban 
csak a kijelölt turista útvona-
lakon közlekedjen. A kutyával 
érkezők számára fontos, hogy 
az erdőben az ebet csak póráz-
zal szabad sétáltatni. 

Április 10-től országos tűz-
gyújtási tilalmat rendeltek 
el, így a kijelölt helyeken sem 
szabad tüzet rakni, a tilalom-
ra táblák hívják fel a figyel-
met. A TAEG Zrt. arra is kéri a 
kirándulókat, hogy a szemetet 
ne szórják szét, azt tegyék a ki-
jelölt gyűjtőhelyekre! Persze a 
legjobb lenne, ha mindenki ha-
zavinné mindazt, amit magá-
val hozott.

Zöld Sopron

ZÖLD HÍREK

Palackposta 
Elindult a Palackposta 
2020, a Hegyközségek 
Nemzeti Tanácsa és az 
Agrármarketing Cent-
rum közös borpromó-
ciós kampánya, amely 
az online termelői bor-
rendelést népszerűsíti. 
A kezdeményezéshez 
lapzártánkig a Soproni 
borvidékről a követke-
ző pincészetek csatla-
koztak: Iváncsics Pince, 
Jagodics Pince, Linzer–
Orosz pince, Mándli Bor-
ház, Taschner Borház, 
Vincellér Borbirtok, VI-
NORA Borház, Csepreg, 
Tóth Pincészet, Steigler 
Pince, Puklusvin Kft., 
Kampits Családi Pince, 
Fényes Pincészet, Bó-
nis-Reitter Borászat.
A kampány célja, hogy 
ösztönözzék a fogyasz-
tókat arra, hogy köz-
vetlenül a hazai terme-
lőktől rendeljenek bort, 
akik házhoz is szállítják a 
tételeket.
A tájékoztatás szerint a 
borok értékesítéséhez új 
megközelítésre és alter-
natív platformok bevo-
nására van szükség, mi-
vel a kijárási korlátozás 
betartása mellett a fo-
gyasztóknak is nehezebb 
biztonságosan hozzájut-
niuk a kívánt termékek-
hez. A bor esetében az 
online vásárlás eddig ke-
vésbé volt elterjedt, ezt 
kívánja ellensúlyozni a 
két szervezet. A www.
palackposta2020.hu 
weboldalon kereshető 
a házhoz szállítást vál-
laló termelők listája.

›

A kilátók városa: a Poloskás-bércen 1972-ben épült egy hatszintes fakilátó

Sopron, ahogy a magasból látszik

Óvjuk a Földet!
KÖVES ANDREA

Idén már 50. alkalom-
mal irányítja a figyel-
met világszerte a kör-
nyezet megóvásának 
a fontosságára az áp-
rilis 22-i Föld napja. 

Sebezhetőségünkre figyelmez-
tetett a koronavírussal a ter-
mészet – ez a gondolat áll az 
idei világnap középpontjában. 
– A járványhelyzet szerintem 
még inkább felhívja bizonyos 
intő jelekre a figyelmet – emel-
te ki Simon György, a Széche-
nyi-gimnázium földrajz szakos 
tanára. – A Föld túlnépesedett: 
közelítjük a nyolcmilliárd főt. 
Gyermekkoromból még úgy 
emlékszem, hogy ez a szám 
négymilliárd körül alakult, így 
közel ötven év alatt megduplá-
zódott. Ráadásul ezt a modern, 
civilizált világot a túlfogyasz-
tás jellemzi.

A szakember arra is ráirányít-
ja a figyelmet, hogy sohasem 

volt annyira mobil a társada-
lom, mint jelenleg. Mindig vol-
tak világjárványok, de ilyen 
gyorsasággal nem terjedhet-
tek. A földtörténet öt nagy ki-
halási hullámot tart számon, 
sokak szerint napjainkban zaj-
lik a hatodik, hiszen az emberi 
tevékenység nyomán fajok szá-
zai tűnnek el. Simon György 
szerint érdemes tanulnunk 
bolygónk múltjából. Az embe-
riség nem vonhatja ki magát a 
természetből, annak részeként 
viselnie kell tettei következmé-
nyeit. Intő jelnek tartja, hogy a 
természet hihetetlen gyorsan 
regenerálódott az utóbbi elzárt 
hónapokban.

– Sokan mondják azt, hogy 
a járvány után már nem lesz 
olyan a világ, mint volt. Én sze-
retnék abban hinni, hogy kicsit 
változik, mégpedig jó irány-
ba – mutatott rá a szakember. 
– A tanítványaim körében po-
zitív tendenciát látok, a most 
felnövő generáció sokkal kör-
nyezettudatosabban él, mint 
szüleik, nagyszüleik. 

Az autóspihenőt is lezárta a TAEG, nem használható Az autóspihenőt is lezárta a TAEG, nem használható FOTÓ: TAEG ZRT.FOTÓ: TAEG ZRT.

Több mint 650 millió forintos fejlesztés kezdődik a Sop-
ron–Fertő kiemelt turisztikai térségben a kerékpáros tu-
rizmus erősítésére. A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szö-
vetség vezetésével valósul meg az a program, amelynek 
fontos része a kerékpárutak modernizálása is. Megújul a 
Sopron–Fertőrákos szakasz, a fertőrákosi Patak sor és a 
fertőújlaki Fő utca útburkolata, valamint kiépül a megfe-
lelő kerékpáros infrastruktúra. Megállópontokat alakíta-
nak ki, 15 helyszínen kerékpáros pihenőhelyeket létesí-
tenek, ahol padokkal, asztalokkal, térképes információs 
táblákkal, illetve helyenként ivókutakkal találkozhatnak 
majd a biciklizők. A projekt lehetőséget biztosít új ke-
rékpárok, informatikai és hangtechnikai berendezések, 
szervizcsomagok beszerzésére is. 

Kerékpáros turizmus

LEZÁRT KILÁTÓK: 
A koronavírus-járvány miatt a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. 
a kezelésében lévő összes kilátót lezáratta, így a sorozatunk-
ban bemutatott helyszínek sem látogathatóak.
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1950
Munkára, harcra kész! 
Sopronban április közepéig 
négyezren jelentkeztek az el-
múlt évben szovjet mintára 
létrehozott Munkára, harcra 
kész (MHK) sportmozgalomra. 
Tavaly, első ízben ebben az idő-
szakban Sopronban mindösz-
sze kétezer volt a jelentkezők 
száma. Hamarosan a rendsze-
res edzések is elkezdődnek a 
nyugat-magyarországi város-
ban, s harsoghat a mozgalom 
indulója: „Rajta sporttárs, fuss 
a célba! Törj előre, légy kemény! 
Áll a verseny: gyárba, szántó-
földön, s itt is a pálya gyepén!”. 
(Szabad Nép)

1920
Tüntetés Sopronban
Az entente ismeretes határo-
zata értelmében a nyugat-ma-
gyarországi helyzet megvizs-
gálására misszió érkezett 
Sopronba, amelynek a magyar 
kormány részéről báró Villányi 
Frigyes külügyminisztériumi 

osztálytanácsos és dr. Turner 
Mihály soproni polgármester 
voltak a tagjai. Az osztrák meg-
bízottak Neugebauer osztály-
tanácsos és Hauenschild kö-
vetségi titkár voltak, akik csü-
törtökön érkeztek Sopronba. 
Megérkezésük sajnálatos inci-
densre adott alkalmat. A pálya-
udvar környéken és az utcákon 
körülbelül 5000 főnyi tömeg 
gyűlt össze, amely rendkívül el-
keseredett és ellenséges hangu-
latban várta őket. A vonat meg-
érkezésekor a tömeg hangosan 
tüntetett az annexió ellen, majd 
elénekelte a Himnuszt. A kikül-
döttek egy rendőrfelügyelő kí-
séretében kocsira ültek, a me-
netet pedig rendőrök vették 
körül, hogy az izgatott hangu-
latban lévő nép ne bántalmaz-
hassa őket. A tömeg útközben 
azonban Neugebauerékat al-
mával dobálta meg és fütty-
szóval kísérte a kocsit egészen 
a Pannonia Szállodáig, amely 
előtt körülbelül fél óráig tün-
tetett az osztrákok ellen. A 

hangulat olyan izgatott volt, 
hogy a hatóságok szükséges-
nek tartották lovas rendőrök 
kirendelését, akik kivont kard-
dal belelovagoltak a tömegbe, 
így sikerült azt szétoszlatni. A 
polgármester sajnálkozását fe-
jezte ki a történtek felett, és a 
másnapi soproni lapokban fel-
hívást intézett a lakossághoz, 
hogy az osztrákokat tekint-
sék Magyarország vendégei-
nek, bánjanak velük udvaria-
san, hogy a magyar becsületen 
védtelen emberek bántalma-
zásával csorbát ne ejtsenek. 
Intézkedés történt, hogy az 
osztrákok lakását két határren-
dőr és egy detektív állandóan 
őrizze, hogy minden esetleges 
bántalmazástól megóvják őket. 
A város magyar gyászzászlók-
kal van fellobogózva, nemzeti-
színű falragaszok vannak min-
denfelé kiragasztva ezzel a fel-
írással: Magyarok maradjunk! 
(Világ)
Összeállította: 
Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

Különleges születésnapra készül a híres soproni zenész

Blues a karanténról
KÖVES ANDREA 

Kerek év-
fordulót 
ünnepel a 
napokban 

a neves soproni kö-
tődésű szaxofonmű-
vész, Kollmann Gábor, 
aki a karantén idején 
is aktívan tölti a nap-
jait. Az előadó buda-
pesti otthonában vá-
laszolt a kérdéseinkre 
az online térben.

– Művészemberként, akinek a 
napjait eddig a zenekari pró-
bák, koncertek, illetve a taní-
tás tette ki, miként éli meg a 
mostani bezártságot?

– Egy csütörtöki délutánon 
két órán belül az összes már-
ciusi koncertünket lemondták, 
aztán a rákövetkező héten jú-
nius közepéig minden további 
programot. Az ember próbál 
alkalmazkodni az új helyzet-
hez, szerencsére a családom-
mal együtt tölthetem el ezt 
az időszakot. A 12 és 14 éves lá-
nyaimat sem láttam soha eny-
nyit, mint mostanában, amit 
nagyon élvezek. Közös otthoni 
programokat keresünk, próbá-
lunk a számítástechnika rejté-
lyeiben elmerülni az online ok-
tatás miatt. A Bartók-konziban 
tanítok, így nekem is kell online 
órákat tartanom. Elég sok vál-
tozás volt eddig is az életem-
ben, sokszor volt szükségem 
az újratervezésre, így a mosta-
ni helyzethez is úgy érzem, si-
került viszonylag rugalmasan  
alkalmazkodnom.

– Tíz éve vezeti a nemzet-
közi hírű Budapest Jazz Or-
chestra zenekart. Azt, hogy 
milyen összetartó együttes-
ről van szó, az is mutatja, hogy 
egy nagy visszhangot kiváltó 

dallal: a Quarantine Blues-zal 
lepték meg a közönséget.

– Éves szinten negyven kon-
certünk és több stúdiófelvéte-
lünk van, átlagosan egy évben 
150 napot dolgozunk és töltünk 
együtt. Az első napokban e-mai-
len tartottuk a kapcsolatot, ak-
kor még nem látszott olyan 
veszélyesnek a helyzet. Sajnos 
hamarosan sokkal rosszabb ar-
cát mutatta a vírus, ekkor tá-
madt Schreck Ferencnek az az 
ötlete, hogy csináljunk egy új 
számot, mely a mostani hely-
zetről szól, és jelenjünk meg ve-
le az online térben. Otthon min-
denki felvette magát képpel és 
hanggal a telefonjával, és ez lett 
később összevágva. A dal Hárs 
Viktor szerzeménye és hangsze-
relése, Urbán Orsit, a nagyszerű 
dzsessz énekesnőt kérte fel a dal 
eléneklésére. 

– Mennyire meghatározó az 
életében a „soproniság”? 

– A soproni lét olyan speciá-
lis, mint az éghajlatban a mik-
roklíma. A Sopronban töltött 
fiatalkornak akkor jön elő a se-
gítő mivolta, amikor az ember 
elkezd dolgozni valahol máshol. 
Sopronból elmenni és megpró-
bálni máshol érvényesülni, nem 
nehéz, mert olyan értékekkel 
vértezi fel az embert, ami igazi 
mankót ad a pályáján. 

– Talán nem titok, hogy a na-
pokban tölti be 50. életévét. 
Hogy készül az évfordulóra?

– Nagy öröm számomra, hogy 
az elmúlt években a Pro Kultúra 
felfedezte a Budapest Jazz Or-
chestrát, így rendszeresen kon-
certezhetünk a szülővárosom-
ban. A Soproni Petőfi Színház 
mellett nőttem fel, számos ün-
nepségen, koncerten léptem fel 

itt gyermekként. A nagypapám, 
Kormos Lajos a színháznak né-
hány évig az igazgatója volt, há-
lás vagyok, hogy emlékét ápolja 
Pataki András mostani igazgató. 
A jó kapcsolatnak köszönhetően 
mertem nagyot álmodni: elter-
veztem, hogy a színházban tar-
tok egy születésnapi koncertet 
azokkal a művészekkel, akikkel 
az elmúlt években emlékezetes 
koncertet adtam, illetve két hí-
res előadót is szeretnék meg-
hívni. Nekem óriási dolog len-
ne gyermekkorom meghatározó 
színpadán játszani kerek szüle-
tésnapom alkalmából. Ha létre-
jön ez a produkció Sopronban, 
akkor Budapesten is ugyanezzel 
a programmal adok majd szüle-
tésnapi koncertet. Nem lénye-
ges, hogy mindezt nem lehet 
most tavasszal megtartani, el-
végre ősszel is 50 éves leszek. 

Kultúra, művészetek

– A Sopronban töltött fiatalkornak akkor jön elő a segítő mivolta, amikor – A Sopronban töltött fiatalkornak akkor jön elő a segítő mivolta, amikor 
az ember elkezd dolgozni valahol máshol – nyilatkozta lapunknak az ember elkezd dolgozni valahol máshol – nyilatkozta lapunknak 
Kollmann GáborKollmann Gábor

SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

A Szinay-ház
A várfalmaradványon három oldalán szabad, udvartalan, 
részben egy-, részben kétemeletes, szabálytalan tömb-
szerű, rokokó díszes lakóházat Muhm János György ke-
reskedő építtette 1770-ben, majd az ő családjától vá-
sárolta meg 1847-ben Zechmeister György. Ebből az 
adásvételi szerződésből derül ki, hogy a házhoz hajda-
nán egy érdekes szolgalmi jog is tartozott: mivel az egy-
kori Nepomuki Szent János-kápolna éppen szemben 
volt az épülettel, így Szent János ünnepén, az ott folyó 
ünnepi szentmise alatt a ház kápolnára néző folyosóján 
az egyházi zenészek muzsikálhattak. Amikor azonban az 
új városháza építésekor a kápolnát lebontották és azt 
1899-ben a Villa soron újból felépítették, értelemsze-
rűen ez a szolgalmi jog okafogyottá vált, az ominózus 
folyosót ennek megfelelően befalazták. Mint ahogy az 
épület viselhetné előző tulajdonosainak nevét is, még-
is a soproniak Szinay-házként emlegetik, ezzel is utalva 
az államosítás előtti utolsó tulajdonosára, Szinay Ferenc 
fűszerkereskedőre. Annak idején ebben a házban lakott 
dr. Csatkai Endre (1896–1970) Kossuth-díjas művészet-
történész, a Soproni Múzeum egykori igazgatója, a Sop-
roni Szemle volt főszerkesztője, akinek emlékét az épü-
leten tábla őrzi. FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Nyolcvannyolc éves korában elhunyt Fekete György, a 
Soproni Egyetem professzor emeritusa, a Magyar Mű-
vészeti Akadémia egykori elnöke. 
Fekete György munkásságának köszönhetően jött lét-
re 1994-ben Sopronban Alkalmazott Művészeti Inté-
zet. Államtitkárként segített az alapításban. Az oktatás 
megindulásától számítva 12 évig előbb mint kinevezett 
egyetemi tanár, majd mint professzor emeritus belső-
építészetet oktatott. 

Elhunyt Fekete György

Díjazott soproni fotós
MUNKATÁRSUNKTÓL

A soproni Horváth 
Eszter nyerte idén 
a World Press Pho-
to pályázat környezet 
kategóriájának díját. 
A dokumentumfo-
tós 2015 óta foglal-
kozik a sarki térségek 
fényképezésével.

Rangos elismerésben része-
sült az elmúlt héten a soproni 
Horváth Eszter (művésznevén: 
 Esther Horvath), aki az Északi-
sarkvidék szerelmese. 

Horváth Eszter munkásságá-
ról a közelmúltban lapunkban 
is írtunk (A sarkvidék szerelme-
se, Soproni Téma, 2020. február 
26.,). Beszámoltunk róla, hogy 
Eszter nagyot álmodott har-
mincéves ifjú közgazdászként: 
nyakába vette a világot, hogy fo-
tósként különleges kalandok ré-
szese lehessen. Tagja a világhírű 
Mosaic expedíciónak, amely-
ben egy százfős jégtörő hajót 
fagyasztottak be 2019 októbe-
rében egy jégtáblába, tudván, 

hogy a jégtáblák lassan sodród-
nak felfelé, a Föld legészakibb 
pontjának irányába. A hajó egy 
évig utazik a jég fogságában, el-
halad az Északi-sark közelében, 
majd valamikor 2020 nyarán ki-
olvad a másik oldalon. Ezt do-
kumentálta az első négy hó-
napban a soproni fotós, illetve 
visszatér majd három hónapra. 

Fotói egyebek között megje-
lentek a National Geographic 
magazinban, a The New York 
Times és The Wall Street Jour-
nal napilapokban.

A World Press Photo pályá-
zat környezet kategóriájának 
díjnyertes felvételén egy jeges-
medve és kölyke vizsgálgatja 
kíváncsian a Polarstern kutatói 
által a jégtáblára kihelyezett 
berendezést.

A World Press Photo 2020 pá-
lyázatra 24 országból 4300 fo-
tós 74 ezer képet küldött. A zsűri 
44 díjat osztott ki több kategó-
riában. A koronavírus-járvány 
miatt idén a győzteseket on-
line hirdették ki a hagyományos 
amszterdami ünnepség helyett.

Horváth Eszter az Északi-sarkon Horváth Eszter az Északi-sarkon FOTÓ: JAKOB STARKFOTÓ: JAKOB STARK
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Soproni foci: múltidéző

PÁDER VILMOS

A járvány megfékezésére tett kor-
mányintézkedéseket betartva a 
Magyar Labdarúgó Szövetség át-
meneti időre felfüggesztette a baj-

nokságot. Fociszerető olvasóinknak múltidéző 
sorozattal kedveskedünk. 

A 4. részben egy patinás, a törté-
nelmi Magyarország legrégebbi 
egyetemi–főiskolai és társadal-
mi sportegyesülete, a SMAFC 
szerepel. Európában egy hajszál-
lal lemaradva a második a sop-
roni egyesület, ugyanis a TSV 
1860 München csak néhány 
hónappal alakult előbb. Ráadá-
sul mindkét egyesület színe a 
kék–fehér.

A SMAFC – a Soproni Műsza-
ki Egyetemi Atlétikai és Futball 
Club – elődjét 1860-ban Sel-
mecbányán alapították, sport-
történetét vaskos kötetben le-
hetne csak leírni. Az egyesület 
szakosztálypalettája többször 
változott az idők során, jelen-
leg 14 sportágban versenyeznek 
a fiatalok. 

A labdarúgásról az első fel-
jegyzés 1904. június 12-én a 
Selmecbányai Híradóban je-
lent meg. Ebben az időszakban 
kezdett elterjedni ez a sportág, 
az MLSZ is 1901-ben alakult. Az 
első világháború után, 1925-ben 
SFAFC (Soproni Főiskolai Athle-
tikai és Football Club) néven új-
jáalakult a sportklub. Rövid, hét-
éves működése után 1932-ben, 
pénzügyi gondok miatt szűnt 
meg az egyesület, de három év 
szünet után újraindult.

A második világháború nem 
kímélte a sportéletet sem. 
1949–50-ben a kerületi I. osz-
tály a győri és soproni járási 
II. osztály legjobban szereplő 
csapataiból került ki. A főiskola 
együttese ebben az időszakban 

Soproni MEFESZ néven szere-
pelt – méghozzá jó eredmény-
nyel. 1953-tól az edzői teendő-
ket az országosan is ismert úszó 
és műugró Vécsei Vilmos vette 
át. Az egyetemi, főiskolai csa-
patokra jellemzően állandóan 
változott a csapat összeállítása. 
Hosszú távú csapatépítést nem 
lehetett tervezni. 

1955-től a labdarúgók irányí-
tását az SVSE legendás kapusa, 
Mátrai (Milkovics) József végez-
te. Egy év múlva már a megyei 
II. osztályban szerepeltek, sőt 
meg is nyerték azt. A forrada-
lom idején több labdarúgó kül-
földre távozott.

1958-ban országos agrárbaj-
nokságot nyertek Ferencz Gyu-
lával és Kormos Ernővel a so-
raikban. Mindkét labdarúgó az 
SVSE kiválósága lett. 1964. év vé-
gén egy hajszállal lemaradva a 
második helyen végeztek a me-
gyei II. osztályú bajnokságban.

1970. november 25. feketebe-
tűs nap volt a SMAFC labdarúgó-
inak életében. Scheidl – Soproni 
IV. Adolf, a legendás Scheidl fivé-
rek tagja, aki több mint tíz évig 

a csapat edzője volt, elhunyt. 
A megüresedett edzői posztot 
Mosoni Zoltán vette át. 1974-ig 
valamennyi szezonban az élcso-
portban végzett az együttes. Az 
országos egyetemi és főiskolai 
bajnokságokban háromszor ke-
rültek a legjobb nyolc közé, a to-
vábbjutásukat mindig NB II-es 
csapat gátolta meg. 

Visszaesésük után a járási baj-
nokságban szerepeltek. A csapat 
edzője az SVSE klasszisa, Rajnai 
János lett, aki 1953-ban a magyar 
B válogatott csapat tagja volt. 

Az egyetemi hallgatók ta-
nulmányi elfoglaltsága, továb-
bá a játékosállomány folyama-
tos csökkenése az 1990-es évek 
elejére megkérdőjelezte a csa-
pat jövőjét. A SMAFC vezetése 
1993-ban kimondta a szakosz-
tály megszűnését. Az egyetemi 
labdarúgás közel százéves tör-
ténetében sok edző és sportve-
zető, labdarúgó öregbítette az 
egyetem hírnevét. Tanulmányi 
kötelességüknek eleget téve ne-
héz, sokszor mostoha körülmé-
nyek között képviselték az alma 
matert, küzdöttek a sikerekért.

Határ Betti 
itthon készül

Egyre népszerűbb 
a soproni e-fociA sport egészség

MUNKATÁRSUNKTÓL

A Soproni Témában is beszá-
moltunk arról, hogy a Sopron 
Basket 206 centiméter magas 
centerét, Határ Bernadettet az 
amerikai WNBA-ben szereplő 
Indiana Fever együttese szer-
ződtette. A középjátékos ettől 
függetlenül a következő sze-
zonban Sopronban szerepel, 
hiszen a női NBA küzdelmeit 
nyáron rendezik – azaz rendez-
nék. A pandémiás helyzet mi-
att ugyanis ez a bajnokság is bi-
zonytalanná vált.

– Határozatlan időre elha-
lasztották a WNBA küzdelme-
it, jelenleg nem tudom, mikor 
kezdődhet a szezon, ettől füg-
getlenül a szerződésem él a csa-
patommal  – mondta a Sopron 

Basket és a magyar válogatott 
alapembere. – Heti kapcsolat-
ban vagyunk, minden héten 
videohívás keretében tudatják 
a kosárlabdázókkal az ottani, ak-
tuális helyzetet.

A játékos elmondása szerint 
az amerikai csapat minden játé-
kosának e-mailben írta elő, mi-
lyen edzésmunkát kell végeznie. 
Ez azonban a magyar centerre 
nem vonatkozik, hiszen jelen-
leg a Sopron Basket játékosa-
ként végzi a tréningeket.

– Ez a helyzet senkinek sem jó, 
nagy a bizonytalanság az Egye-
sült Államokban – tette hozzá 
Határ Bernadett. – Én minden-
esetre keményen dolgozom, 
végzem a napi munkámat, az-
tán meglátjuk, hogy alakul a 
WNBA idei helyzete.

KÖVES ANDREA

Egyre sikeresebb az SC Sopron 
eSport szakosztálya: tavaly ősz-
szel feljutottak a harmadosz-
tályból a másodosztályba. A ki-
alakult járványhelyzetben egyre 
többen űzik az online sportot.

Míg hazánkban az utóbbi 
években kezdett teret hódíta-
ni az e-sport, addig a világ más 
részein már régóta tömegeket 
vonz a versenyszerű videojá-
ték. Az SC Sopron e-sportolói 
az online térben a FIFA futball-
szimulátor aktuális szériájával 
játszanak, a csapatot ugyanúgy 
11 játékos alkotja, mint a ha-
gyományos futballmérkőzé-
seken. Az együttest Pető Nor-
bert szakmai vezető irányítja, 
aki játékosként is szerepet vál-
lal a meccseken, az edzői posz-
tot Majer Gábor foglalja el. 
A rendszeres, heti két–három 
közös edzés ennél a sportnál 
sem maradhat el. 

– Az elektronikus focivilágban 
ugyanúgy vannak igazolások, 
csapatépítési stratégiák, mint a 
hagyományos futballban – ava-
tott be a részletekbe Majer Péter, 
aki nem csupán e-sportoló, ha-
nem egyben az SC Sopron kapu-
sa. – Hatalmas koncentrációra 

van szükség, nagyon fontos a 
fegyelem. Ez a játék remekül 
fejleszti a reflexeket is, ráadá-
sul türelemre tanít, nem utol-
só sorban remek stresszoldó, 
kikapcsoló tevékenység. Tény, 
hogy akár függőséget is okoz-
hat, ezért inkább középiskolás 
kortól javaslom.

Az SC Sopron eSport szakosz-
tályát túlnyomó részben sopro-
niak alkotják, a Hungarian Pro 
Clubs League nevű bajnokság-
ban szerepelnek. Szép sikernek 
könyvelték el a másodosztály-
ba jutást, a jövőben szeretné-
nek még feljebb lépni a rang-
listán. A bajnokság kezdete óta 
nyolc fordulót tartottak, jelen-
leg a hatodik helyen állnak, de 
nagyon kicsi a különbség a csa-
patok között, így a bajnokság 
végéig még sok minden tör-
ténhet. Ez a sport nem korosz-
tályhoz kötött, így a csapatta-
gok között akad 16 és 40 éves 
is. A mostani korlátozások köze-
pette, amikor szünetelnek a ha-
gyományos futballmérkőzések, 
még nagyobb figyelem fordul az 
e-sport felé, így az élőben köz-
vetített meccseket egyre többen 
követik. A szakosztály nyitott az 
elektronikus sport iránt érdek-
lődők felé.

Járványos időszakban még in-
kább fontos a napi sportolás, 
ugyanakkor az is lényeges, hogy 
ne essünk túlzásokba – véli Ba-
bos Csaba teniszedző. A világ él-
vonalába tartozó Babos Tímea 
édesapja szerint a tiszti főorvos, 
és a teniszszövetség ajánlásait is 
figyelembe véve, szabályozott 
körülmények között a teniszt 
is lehet űzni.

– Ha egy pályán csak két já-
tékos teniszezik, megfelelő tá-
volságban vannak egymástól, 
cseréknél pedig fontos, hogy 
kézfertőtlenítőt használjanak 
– mondta Babos Csaba. – Így 
biztonságosan lehet teniszez-
ni, a mozgás pedig rendkívül 
fontos az immunrendszer meg-
erősítéséhez, megfelelő szinten 
tartásához.

A tréner erdőjáró ember-
ként örömmel tapasztalja, 
hogy sokan sétálnak, kocog-
nak vagy kerékpároznak a zöld 
környezetben.

– A napi mozgás általában 
is fontos, most azonban a ko-
ra tavaszi időszakban, amikor 
a szervezet esetleg C-, D-vita-
min-hiányos állapotban van, 
kiváló lehetőség az immunerő-
sítésre – tudatta Babos Csaba. 

– Közepes intenzitású sporto-
lást javaslok, fontos, hogy fi-
gyeljük a pulzusunkat, és betart-
suk a pihenőidőt. Az is lényeges, 
hogy ne essünk túlzásokba, nem 
ilyenkor kell megdönteni a ma-
ratonfutás rekordját, nem sza-
bad kizsigerelni, csúcsra járat-
ni a szervezetet, mert akkor 
épp a várt eredmény ellenke-
zőjét érjük el.

Sport

Határ Bernadett itthon készül, és hetente egyeztet Határ Bernadett itthon készül, és hetente egyeztet 
amerikai csapatával amerikai csapatával FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUMFOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

A SMAFC 1973/74-ben a megyei II. osztályban szereplő focicsapata A SMAFC 1973/74-ben a megyei II. osztályban szereplő focicsapata 

CRVENDAKIC-OT HELYETTESÍTHETI
Lyonban folytatja pályafutását Aleksandra Crvendakic, a Sop-
ron olimpiai bronzérmes szerb kosárlabdázója. Crvendakic 
közösségi oldalán búcsúzott a soproniaktól, kiemelte: gye-
rekként érkezett a csapathoz, amelyben az azóta eltelt hat 
idényben megtanult „bajnokká válni”.
Török Zoltán ügyvezető jelezte: a távozásnak nincs köze a 
válsághoz. Hozzátette, a csapat tengelyéből esik ki egy alap-
ember, akinek a pótlása kívülről nem, de belülről megold-
ható, erre pedig az egyik esélyes játékos Határ Bernadett. 

Babos Csaba szerint Babos Csaba szerint 
a napi, egyéni a napi, egyéni 
sporttevékenység sporttevékenység 
kiemelten fontos kiemelten fontos 
a kora tavaszi a kora tavaszi 
időszakbanidőszakban
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Ötvenesztendős a Magyar Tornasport Halha-
tatlanja (2009-ben érte a megtiszteltetés), a 
Sopronban született és a pályafutása végén új-
ra a szülővárosát választó Csollány Szilveszter. 
2003-ban jelent meg e sorok írójától a Szilas, 
a gyűrűkirály című riportkötet, amely jelenleg 
is a legátfogóbb képet adja a gyűrűspecialista 
sokszor kalandos pályafutásáról. 

Csollány Szilveszter Sopron-
ban született. Igaz, édesanyja 
és édesapja Győrben éltek, de 
az édesanyja Sopronban hoz-
ta világra. Kisgyermekként so-
kat volt soproni nagyszüleinél. 
A város szeretete és második 
házassága is hozzájárult, hogy 
itt találjon végleges otthonra. 
Tornász pályafutása még óvo-
dás korában kezdődött. Gyakran 
volt ott testvére iskolai edzésén, 
amelyet Röck Samu, a legendás 
tornaedző vezetett. Ő fedezte 
fel, hogy milyen ügyesen mozog 
Szilas. Innen már egyenes út ve-
zetett a világhírig. 1986-ban ke-
rült Budapestre, az Újpesti Dó-
zsába, de később volt a Dunaferr 
versenyzője, majd ismét Buda-
pest következett, a Honvéd. Há-
rom olimpián vett részt. Barce-
lonában 1992-ben már 6. volt 
gyűrűn, egyéni összetettben pe-
dig kilencedik lett (!). Atlantában 

1996-ban a dobogó második 
fokára állhatott gyűrűn. Sokak 
szerint már akkor aranyat ért 
a gyakorlata, de a pályafutása 
vége felé járó olasz Yuri Che-
chit – aki azokban az években 
mindent megnyert, csak még 
olimpiai aranyat nem vehe-
tett át – nem előzhette meg, 
annál is inkább, mert olasz ba-
rátja is szinte tökéletes gyakor-
latot mutatott be. Ennek az at-
lantai ezüstéremnek az értékét 
növeli, hogy edző nélkül, mun-
ka mellett, Amerikában készült 
fel a versenyre. A nagy áttörés 
4 év múlva, 2000-ben követke-
zett be, Sydney-ben. Kétség sem 
férhetett hozzá, hogy immár az 
egész világon ő a legjobb gyű-
rűn. Akkor már itthon edzett, 
és Dunaferr versenyzőjeként 
nyert, Limperger István volt az 
edzője. Az olimpiai érmek azon-
ban nem előzmény nélküliek, 

hiszen összesen öt világbajno-
ki ezüstérmet szerzett, számos 
világkupa-viadal győztese volt. 
A hazai mezőnyben szerzett ér-
meit talán ő sem tudja össze-
számolni. Pályafutása azonban 
nem lett volna teljes, ha világ-
bajnoki cím nélkül vonul vissza. 
Hogy ez ne így legyen, arra 2002 
novemberében nyílt lehetősége, 
ugyanis Debrecenben rendez-
ték a világbajnokságot az új Fő-
nix Csarnokban, amelyet a ver-
seny előtt egy hónappal adtak 
át. Ekkor már a Honvéd verseny-
zője volt. Aki akkor járt Debre-
cenben, az tanúsíthatja, hogy 
minden Szilveszterről szólt, aki 

már hetekkel a világbajnokság 
előtt a városban tartózkodott 
– titokban –, hogy nyugodtan 
készülhessen. A gyakorlata lé-
nyegében ugyanaz volt, mint 
az olimpián. Korábban Vereckei 
Istvánnal, aki ebben az időszak-
ban volt az edzője, egy új gya-
korlaton is gondolkodtak, vagy 
legalábbis új elemek beépíté-
sén, de végül nem változtat-
tak, csak újra és újra csiszolták, 
hogy még tökéletesebb legyen. 
Az elképzelés bevált, hazai kö-
zönség és a családtagjai előtt 
lett világbajnok. Emellett ap-
róságnak tűnik, hogy Európát 
is meghódította, hiszen volt 

bronzérmes, nyert ezüstöt és 
aranyat is. 2002-ben fejezte be 
pályafutását, a következő év-
ben visszavonult, mert az már 
korábban eldőlt, hogy a magyar 
férfiválogatott nem jut ki az a 
2004-es athéni olimpiára

Csollány Szilveszter 10 évig 
cipelte, ha nem is a hátán, de a 
karjaiban a magyar tornaspor-
tot. Valóban páratlan pályafutás 
az övé, még akkor is, ha szakmai 
élete később másképp is alakul-
hatott volna, de talán még nem 
késő. Mindenesetre mi, soproni-
ak különösen büszkék lehetünk 
rá, hiszen ő az egyetlen olimpiai 
bajnokunk.

Sopron egyetlen olimpiai bajnoka betöltötte az ötvenedik évét

Szilas, a gyűrűkirály

Sport

Aktív sífutó az elnök Fegyverneky Zsófia a következő szezonra készül

A leghosszabb leállás

MUNKATÁRSUNKTÓL

Miskolcon született, de 1970 óta Sopronban 
él Kósa István. A sportvezető 33 éve, 1987-től 
a Sopron Városi Szabadidősport Szövetség el-
nöke. Ez idő alatt nem tétlenkedtek: mintegy 
10.000 sportversenyt szerveztek.

– Melyik sportággal került 
kapcsolatba gyermekként?

– Miskolcon adott volt a Bükk 
közelsége, ötéves koromtól síel-
tem. Később versenyszerűen is 
műveltem a sísportot, diákver-
senyeken indultam. Ehhez jött 
később a tájfutás, illetve az at-
létikával kapcsolatos sportágak.

– Hogy került Sopronba?

– Vízépítő üzemmérnökként 
végeztem, Budapesten dolgoz-
tam. Aztán 1970-ben a Vízügyi 
Tervező Vállalat úgy döntött, 
hogy áthelyeznek a Dunántú-
li Vízügyi Építő Vállalathoz. Így 
kerültem Sopronba, a felada-
tom az volt, hogy a város biz-
tonságos és folyamatos vízel-
látását biztosítsuk. Rövid időre 

terveztem, de azóta is itt élek, 
ebben a gyönyörű városban.

– Mióta foglalkozik a sport 
szervezésével?

– 1978-ban kaptam az első tár-
sadalmi megbízatást, a városi 
síszövetség vezetőjeként. A cé-
lunk az volt, hogy a virágzó sí-
élethez a technikai feltételeket 
biztosítsuk: elkészült a felvonó a 
Dalos-hegyi sípályán és a brenn-
bergi gyermektábornál. Sok sí-
versenyt is szerveztünk, azon-
ban a 80-as évek végétől egyre 
kevesebb volt a sportolásra al-
kalmas hó, a határok pedig meg-
nyíltak, és nagyon sokan inkább 
Ausztriába indultak síelni.

– Mióta vezeti a városi sza-
badidősport szövetséget?

– A szervezetet 1987-ben ala-
pítottuk, azóta vagyok a szövet-
ség elnöke. Kezdetben a kispályás 
foci, a tenisz, a természetjárás és 
a strandröplabda tartozott hoz-
zánk. Később bővült a sportágak 
palettája: a kosárlabda, az asztali-
tenisz, a teke, a sakk, a tollaslabda 
és a bowling versenyrendszerét 
is mi szervezzük. A kezdetekkor 
nagyjából 100–120 sportese-
ményt szerveztünk évente, ez 
ma már 300 körül mozog. Ha 
összeszámolom, a 33 év alatt 
mintegy 10.000 sporteseményt 
bonyolítottunk le.

– Ennyi sportrendezvény 
mellett jut ideje a sportolásra?

– Természetesen, az aktív 
sport mindig is az életem része 
volt! 73 éves vagyok, a síelés sze-
retete gyerekkorom óta megma-
radt bennem. Az alpesi síelés 
mellett feleségemmel közösen 
szoktunk sífutásban jeleskedni. 
Tavasztól őszig pedig napi szin-
ten nordic walkingozunk a gyö-
nyörű soproni parkerdőben.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Fejben már a következő szezonra készül Fegy-
verneky Zsófia, aki reméli, hogy az ősszel in-
duló bajnokságra teljes értékűen fel tud ké-
szülni a csapat. 

– Hogy telnek az otthoni hét-
köznapok, mennyire tudod 
formában tartani magad?

– Szerencsés helyzetben va-
gyok, hiszen családi házban la-
kunk, így annyit edzek, ameny-
nyit csak szeretnék, ráadásul 
kint, a szabadban. Nagyjából 
azt az edzésprogramot végzem, 
mint amikor véget ér egy aktuá-
lis szezon és még nem kezdődik 
el a felkészülés a következőre. 
Épp most lenne a bajnoki döntő, 
várakozásaim szerint kiélezett 

harcban lennénk a fináléban az 
elsőségért. 

– Mire tudod felhasználni a 
plusz időt?

– Kisfiam, Márk sem jár ovi-
ba, így vele is többet tudok fog-
lalkozni, ami szükséges is: nincs 
tesója, a nagyszülőkkel nem ta-
lálkozhat, így mi vagyunk az 
egyetlen szórakozása, próbáljuk 
minél aktívabban eltölteni az 
időt. Igyekszünk pótolni azokat 
a tevékenységeket, amikre egy 
feszített szezonban kevés idő 

jut: rendezkedünk a ház körül, 
és több időt töltök a konyhában 
is, hiszen most ki tudok próbál-
ni olyan étel-, vagy sütemény-
recepteket, amelyekre máskor 
nem lenne lehetőségem.

– Hogy tervezed a jövőt?
– Ahogy hallani a híreket, bí-

zom benne, hogy javulni fog a 
helyzet, és a következő bajnoki 
idényre már teljes értékűen tu-
dunk készülni. Az idei szezont 
már elengedtem, ezzel sajnos 
nincs mit tenni. Más sportágak-
hoz képest mi még szerencsések 
is voltunk, hiszen az alapszakaszt 
csaknem végigjátszottuk, a ku-
pagyőzelmet pedig sikerült meg-
szerezni. Nem volt még ilyen 
hosszú leállás pályafutásom so-
rán, de fejben már a következő 
szezonra hangolom magam. 

Várhatóan augusztus vé-
gén rendezhetik meg a 
labdarúgó Bajnokok Li-
gája (BL) döntőjét. A ter-
vek szerint  az UEFA dön-
téshozó testülete április 
23-án vitatja meg a 2019–
2020-as szezon európai 
kupaküzdelmei lezárásá-
nak lehetőségeit. 
A BBC cikke szerint a tes-
tület arról fog határoz-
ni, hogy a Bajnokok Ligája 
isztambuli döntőjét 2020. 
augusztus 29-én, míg az 
Európa-liga gdanski dön-
tőjét három nappal koráb-
ban rendezzék meg – ez-
zel a két mérkőzéssel érne 
véget a 2019–2020-as eu-
rópai kupaidény.
A BL folytatására két forga-
tókönyv van. Vagy július–
augusztusban lejátsszák a 
hátralévő nyolcaddöntő-
ket (négy párosítás visz-
szavágóját), ezt követő-
en pedig a hagyományos 
kétmérkőzéses formá-
ban a negyed- és az elő-
döntőket, vagy augusz-
tusban, miután minden 
bajnokság véget ért, egy 
amolyan „minitorna” for-
májában egymeccses ne-
gyed- és elődöntőkkel ala-
kul ki a döntő párosítása.
Az Európa-liga nehezebb 
ügy lesz. Ott ugyanis a 
nyolcaddöntők valameny-
nyi visszavágója hátravan.

Bajnokok 
ligája

Sydney 2000: a dobogón a gyűrű olimpiai bajnoka, Csollány Szilveszter (k), az Sydney 2000: a dobogón a gyűrű olimpiai bajnoka, Csollány Szilveszter (k), az 
ezüstérmes görög Dimosztenisz Tampakosz (b) és a harmadik helyezett bolgár ezüstérmes görög Dimosztenisz Tampakosz (b) és a harmadik helyezett bolgár 
Jordan Jovcsev (j) Jordan Jovcsev (j) FOTÓ: MTI – FÖLDI IMREFOTÓ: MTI – FÖLDI IMRE

Kósa István 33 éve vezeti a Sopron Városi Kósa István 33 éve vezeti a Sopron Városi 
Szabadidősport Szövetséget  Szabadidősport Szövetséget  
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUMFOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!›

A HÉT MOTTÓJA:

„Én egy könyvet 
olvasok, s az olyan 
egyszerű és közért-

hető, hogy nem 
kell sokat rágódni 
az értelmén. Ez az 
olvasmányom már 

negyven éve, s még 
nem untam meg. 

(...) Nézz körül, 
itt fekszik előtted 

kinyitva. Ez a könyv 
a természet: sorai 
az erdők, a dom-
bok, a patakok.”

James Fenimore 
Cooper (amerikai író)

KÖNYVAJÁNLÓ

A történet a 18. században 
játszódik, mikor az angol 
és a francia gyarmatosí-
tók harcoltak egymással 
Észak-Amerika birtokaiért, 
az indián törzsek pedig 
részben a franciák, rész-
ben az angolok mellé áll-
tak. Alice, Cora, Heyward 
és David Gamut a William 
Henry erődbe utaztak, de 
indián vezetőjük, Magua 
tévútra vezeti őket, mert 
bosszút akar állni az erőd 
parancsnokán. Még idő-
ben találkoznak az éppen 
vadászó Sólyomszemmel, 
és két indián társával, Un-
kasszal és Csingacsgukkal. 

›

175 évvel ezelőtt, 1845. áp-
rilis 10-én született gróf Er-
dődy Hanna (Johanna) Szé-
chenyi Béla (1837–1918) 
felesége. Nagycenken hunyt 
el 1872. október 18-án. Kö-
zös síremlékük a nagycenki 
hársfasor végén áll. (Születé-
si dátuma kérdéses, a sírem-
léken 1845 szerepel.)

145 évvel ezelőtt, 1875. áp-
rilis 11-én hunyt el Bécsben 
Kugler Pál Ferenc szobrász, 
Kugler Henrik cukrász és 
Kugler Mihály mérnök test-
vére. Sopronban született 
1836. február 12-én.

A Széchenyi István Városi 
Könyvtár internetes oldalán 
(www.szivk.hu) megtalálha-
tó adatbázisból közöl rész-
leteket lapunk.

Ez történt 
Sopronban

Az együttes tagjai hisznek a játékos, mégis komoly gyermekzenékben

Népmesék Drazsé módra
KÖVES ANDREA

A gyerekek népsze-
rű soproni zenekara, a 
Drazsé együttes ma-
gyar népmeséket jut-
tat el ezekben a he-
tekben az otthonokba 
online módon, még-
pedig élvezetes hang-
játék formájában.

Vajon ki is a Bugyuta ember? 
Vagy miként nyeri el a király-
lány kezét Zöld Péter? Ezekre a 
kérdésekre is megkaphatják a 
választ a gyerekek és szüleik, ha 
meghallgatják a Drazsé együt-
tes legújabb kezdeményezését 
online. A Drazsé együttes zenéi, 
illetve tagjai éppen olyan sok-
színűek, mint a drazsészemek: 
Tóthné Freivolt Nóra énekes és 
Kárpáti Péter gitáros, zeneszer-
ző a Bánfalvi Óvoda pedagógu-
sai, Bodoki Péter ütőhangszeres 
a Hoffer Dobiskolában tanítja 
a jövő nemzedékét, Bartokos 
Botond zongorista pedig zene-
szerzést tanul a Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Egyetemen. Ami 
közös a tagokban: hisznek a já-
tékos, mégis komoly gyermek-
zenékben, az óvodások és kisis-
kolások számára is énekelhető, 
valós értékeket közvetítő dalok-
ban. Repertoárjuk nagy részét 

válogatott és minőségi meg-
zenésített kortárs gyermekver-
sek alkotják. Az elmúlt évben a 
soproni fellépések mellett az or-
szág izgalmas zenei fesztiváljain 
is megjelentek. Idén tavasszal 
is számos fellépés várt volna 
az együttesre, ám az élet más-
ként hozta.

– Nagyon készültünk a kon-
certekre, hiszen nincs is na-
gyobb ajándék számunkra, 

mint amikor látjuk a színpad 
előtt velünk együtt éneklő, lel-
kes, kisebb-nagyobb gyereke-
ket, ez teljesen feltölt minket, és 
inspirációt ad – mesélte Tóth-
né Freivolt Nóra. – Ám el kell 
fogadnunk, hogy mindez most 
másképp alakul, sőt a szeretett 
közös gyakorlásaink is elmarad-
nak, ám a népmeséken keresztül 
újra ott lehetünk képzeletben a 
gyerekekkel.

A gyerekek Nóri nénije és Pé-
ter bácsija már a kijárási korláto-
zások elején mondókákkal, da-
lokkal és mesékkel lepte meg 
saját óvodásait, innen jött ké-
sőbb az ötlet, hogy a népmesé-
ket különleges formában tálal-
ják hallgatóiknak. 

Míg a két óvodapedagógus a 
népmesék felmondásában je-
leskedik, addig Bartokos Botond 
leül a zongorája elé, és zenei 

köntösbe öltözteti a meséket. 
Ezek után kerül el a hanganyag 
Bodoki Péterhez, aki effektek-
kel látja el a meséket, majd el-
juttatja azokat a közösségi tér-
be. Mint a zenészek mondják: 
egyiküknek sem egyszerű ez az 
élethelyzet, ám a gyerekek és 
szüleik lelkes visszajelzései ha-
tására újabb és újabb megzené-
sített népmesékkel készülnek a 
közeljövőben.

Soproni fiatalok

Az ország egyik 
legjobb németese
MADARÁSZ RÉKA

Második helyezést ért 
el az OKTV döntőjén 
német nemzetiségi 
nyelv és irodalomból 
Tóth Zoltán Gábor. 
A végzős berzsenyis 
diák kihasználja a jár-
vány okozta lehető-
ségeket: eddig a ren-
geteg tanulás mellett 
nem jutott ennyi ide-
je a családjára és a 
barátaira.

Zoli több mint tíz évet élt a szü-
leivel és a testvérével Svájcban, 
az általános iskolát is ott végez-
te el. Nyolcadik után költöztek 
vissza Magyarországra. A Ber-
zsenyi Líceum német nemze-
tiségi osztályába felvételizett, 
és a kezdeti nehézségek után 
gyorsan alkalmazkodott az itt-
honi oktatási rendszerhez.

– Sokat köszönhettem a 
rendkívül nyitott és befogadó 
közösségnek, amelybe kerül-
tem – mesélte vidáman Zoli. 
– Nyolc év lemaradással kezd-
tem el a 9. osztályt, ami azért 
ment viszonylag zökkenőmen-
tesen, mert anyukám magyar 
nyelvű tankönyvek segítségé-
vel korábban is gyakorolta ve-
lem az irodalmat és a nyelvtant. 
Svájcban gyakorlatiasabb és 

interaktívabb az oktatás, mint 
itt, újdonság volt számomra 
például, hogy szinte minden 
órán sokat kellett jegyzetelni. 

Zoli márciusban második he-
lyezést ért el az OKTV német 
döntőjén, a díj részeként pedig 
egyhetes németországi utazá-
son vehet részt. A megmérette-
tés két fordulóból állt: az iskolai 
írásbelin országosan ő érte el 
a legtöbb pontot, így nem volt 
kérdés, hogy bejut-e a buda-
pesti végső megmérettetésre. 
A döntő három részből tevő-
dött össze: német népismeret-
ből, irodalomból és szövegér-
tésből. A fiúnak sokat jelentett, 
hogy mind a vizsgabiztosok, 
mind a versenyzők rendkívül 
kedvesek és előzékenyek voltak 

vele. A jövőbeli terveit illetően 
elmondta, egyelőre a pszicholó-
gia és a jog között vacillál.

– Remélem, a helyzet lehető-
vé teszi majd, hogy szeptem-
berben egyetemre mehessek 
– tette hozzá a fiatalember. 
– A Bécsi Egyetem pszicholó-
gia szakára és jogi karára ad-
tam be a jelentkezési lapomat, 
de megjelöltem magyarországi 
felsőoktatási intézményeket is 
– főként azért, hogy bizonyít-
sam magamnak, képes vagyok 
arra, hogy itthon is felvegye-
nek egy színvonalas képzésre. 
A pszichológia talán azért áll 
hozzám közelebb, mint a jog, 
mert inkább gondolkodom, 
mint tanulok. Majd kiderül, 
melyik az én utam.

DIPLOMÁK NYELVVIZSGA NÉLKÜL

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter ko-
rábban már bejelentette, hogy a Gazdaságvédelmi Ak-
cióterv munkahely-teremtési programjának részeként az 
eddig nyelvvizsga hiányában beragadt 75 ezer diplomát ki-
adják. A döntés a Soproni Egyetemen 1800 hallgatót érint.
A diplomaátvétel lehetősége egyébként azok számára is 
elérhető lesz, akiknek több nyelvvizsgát írt elő a felső-
oktatási jogszabály. Érvényes azokra, akik 2020. augusz-
tus 31-éig sikeres záróvizsgát tesznek és abszolválnak.

›

Tóth Zoltán több mint 10 évig élt Svájcban,  Tóth Zoltán több mint 10 évig élt Svájcban,  
a középiskolát viszont már Sopronban kezdtea középiskolát viszont már Sopronban kezdte

A Drazsé együttes tagjai sokoldalú zenészek – felvételünkön Tóthné Freivolt Nóra, Kárpáti Péter, Bartokos A Drazsé együttes tagjai sokoldalú zenészek – felvételünkön Tóthné Freivolt Nóra, Kárpáti Péter, Bartokos 
Botond és Bodoki PéterBotond és Bodoki Péter

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
tájékoztatja a tisztelt Lakosságot, hogy

Sopron Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése

a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi
szabályairól szóló 4/2015. (II.27.) rendelete

értelmében lehetőséget biztosít

SZOCIÁLIS TŰZIFA 
IGÉNYLÉSÉRE 

2020. 04. 03-tól 2020. 04. 30-ig
A támogatáshoz szükséges nyomtatvány és a 

csatolandó dokumentumok letölthetők a
www.sopron.hu weboldalról, vagy telefonos 

jelzésre postai úton átvehetők.

A kitöltött nyomtatványokat beküldheti postai úton a 
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal  Szociális 
Csoport, 9400 Sopron, Fő tér 1. szám alatti címre, vagy 
személyesen az Új u. 3. szám alatt elhelyezett posta-
ládába, vagy a nagyne.graf.timea@sopron-ph.hu vagy a
seiffert.zsuzsanna@sopron-ph.hu e-mail-címekre.

Bővebb tájékoztatás kérhető a 99/515-272 
vagy a 99/515-232-es telefonszámokon.

Sopron Megyei Jogú Város

TÁJÉKOZTATÓ

James Fenimore 
Cooper:  
Az utolsó mohikán
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DEPRESSZIÓ

A depresszió nem szomo-
rúság. A depresszió egyik 
részeleme a szomorúság, a 
lehangoltság, mely akár az 
egész napunkat uralhatja. 
A depresszió azonban több 
ennél. Ilyen esetben csök-
ken az érdeklődésünk, a 
nemi vágyunk, az étvágyunk 
(de ennek ellenére akár híz-
hatunk is!), romolhat az al-
vásunk, tartós fáradtságér-
zés, kimerültség kínozhat 
vagy éppen visszatérő, rossz 
gondolatok...
Keveredhet szorongással, 
vagy gyökerezhet tartósan 

kezeletlen szorongásos álla-
potból. Számos testi panasz, 
tünet kísérheti. Kialakulásá-
ban szerepet játszanak örök-
letes tényezők, aktuális vagy 
korábbi életesemények, lel-
ki sérülések. Stroke vagy az 
agyszövet más ok miatti ká-
rosodása, sőt hormonális 
betegségek is okozhatnak 
depressziót.
A jó, tartós megoldáshoz a 
pszichológiai/ pszichiátriai 
lépések mellett a testi beteg-
ségek feltárása, rendezése, 
kezelése is elengedhetetlen.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

ÁPRILIS 22–28.

Az ügyeleti idő hétfőtől szombatig 19 órától 8 óráig,  
vasárnap pedig 17.30-tól reggel 8 óráig tart.

›

Tallózó

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket április 29-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 nyertesünk a koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzet elmúltával 
a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Április 8-i rejtvényünk megfejtése: A szabadságod mindenkit a saját börtönére emlékeztet. Szerencsés megfejtőnk: 
Csiszár Péter.

KERESZT-
REJTVÉNY

Április 22.,  
szerda 

Hajnal gyógyszertár  
Malompatak u. 10. 

99/506–544

Április 23.,  
csütörtök

Ikvahíd gyógyszertár  
Híd u. 21. 

99/314–084

Április 24.,  
péntek 

Király gyógyszertár  
Várkerület 114. 

99/508–242

Április 25.,  
szombat 

Korona gyógyszertár  
Várkerület 73. 

99/505–865

Április 26.,  
vasárnap 

Lövér gyógyszertár  
Béke u. 4. 

99/329–921

Április 27.,  
hétfő 

Benu Medicina gyógyszertár  
Erzsébet u. 6. 

99/505–500

Április 28.,  
kedd 

Oroszlán gyógyszertár  
Várkerület 29. 

99/524–005

PLUZSIK TAMÁS

Sopron, te lelkünk éltető láng! Hű 
őr az ősi végeken” – hangzanak 
Sarkady Sándor sorai a város him-
nuszában. Vallják ezt azok, akik már 

nemzedékek óta itt élnek, és azok is, akik elsza-
kadtak Soprontól.

A legutóbbi hűség napon Sopro-
nért Emlékéremmel kitüntetett 
Kránitz József több mint négy 
évtizedig dolgozott a bánfalvi 
ABC-ben, melynek a közelmúlt-
beli bezárásáig üzletvezetője 
volt. Jelenleg a Jereván-lakótelep 
egyik nagy élelmiszer-áruházá-
nak boltvezetője. Kiváló zenész, 
tubásként 43 éve tagja a Soproni 
Városi Fúvószenekarnak, vala-
mint alapítója a Brass Brothers 
Sopron rézfúvós kvintettnek. 
Mindezek mellett tehetséges 
fotós, több soproni témájú ké-
pe is megjelent kiadványokban, 
falinaptárakban.

– Édesapám famíliája a rá-
baközi Bogyoszlóról szárma-
zik – mesélte Kránitz József. 
– Kránitz Imre nagyapám is ott 
született, majd miután Sop-
ronban megismerte a nagy-
anyámat, fiatal házasként Csa-
podra költöztek. Időközben 
kitanulta a férfi–női fodrász 

szakmát, és nyitott egy kis mű-
helyt Csapodon, de emellett a fa-
lu mindenese is volt: rendsze-
rint ő fényképezett a nevezetes 
családi és egyéb eseményeken, 
intézte sokak ügyes-bajos dol-
gait, valamint volt egy kis fű-
szer–csemege kereskedése is. 
A háború után visszaköltöztek 
Sopronba, egészen pontosan 
Sopronbánfalvára, ahol folytat-
ta azt, amit Csapodon abbaha-
gyott. A Hajnal téren, annak a 
háznak az udvarán, ahol most 
a postahivatal van, berendezett 
egy kis fodrászműhelyt, hama-
rosan ez a kis üzlet lett a kitele-
pítés nyomait még magán viselő 
falu „hírközpontja”. Édesapám 
is iparos ember volt, szobafes-
tő–mázoló, aki emellett kiválóan 
rajzolt, tangóharmonikázott, ő 
is fényképezett, majd videózott. 

Kránitz József nemcsak a 
családi emlékeket őrzi, ha-
nem nagyapja harmonikás 

fényképezőgépét is, és mint 
mondja, volt kitől örökölnie a 
fotózás iránti vonzalmát, a te-
lepülés értékeinek, rejtett kin-
cseinek megörökítését. 

– Anyai nagyapám, Piski Jó-
zsef családja a Felvidékről, a 
Duna bal partján fekvő Ebed-
ről (Obid) származik – folytatta 
Kránitz József. – Nagyapa végig-
harcolta a második világhábo-
rút, Budapest ostromakor meg-
sebesülhetett, ugyanis az utolsó 
hír az volt róla, hogy bekerült a 
budai vár alatt lévő Sziklakór-
házba. A megözvegyült nagy-
mamát, kislány édesanyámmal 
és a dédnagymamával együtt a 
háború után kitelepítették fel-
vidéki szülőfalujukból, amit 

akkor mérhetetlen cinizmus-
sal csehszlovák–magyar lakos-
ságcserének neveztek. Hogy 
éppen Bánfalvára kerültek, an-
nak az volt az oka, hogy innen 
a németajkúakat telepítették 
ki Németországba. Nagyma-
ma azután később férjhez ment 
Kmeczkó Jánoshoz, úgyhogy va-
lójában nekünk ő volt a nagy-
apánk, akire még sokan emlé-
kezhetnek, hisz élete végén a 
bánfalvi templom köztisztelet-
ben álló sekrestyése volt. Sajná-
latos módon a huszadik század 
viharai, ki- és betelepítések is 
kellettek ahhoz, hogy én már 
Sopronban születhessek, és le-
gyek ezáltal szülővárosom lo-
kálpatrióta polgára.

CSALÁDI HÁTTÉR: 1962-ben született Sopronban. 
Édesapja szobafestő–mázoló volt, édesanyja pedig 
varrónő, majd pedig a bánfalvi óvodában dadus. 
Felesége a soproni Korona Patikában gyógyszerész. 
Bendegúz fiuk egy bécsújhelyi bankban közgaz-
dász–informatikus, Anna lányuk pedig bioanaliti-
kusként dolgozik Bécsben.

SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK

Kránitz József szülővárosa lokálpatrióta polgára

A fotózás szeretetét örökölte

Kránitz József Kránitz József FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS 
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Nagy Adri írta új felvétele szövegét 

Szerelmes dal 
KÓCZÁN 

BÁLINT

Új szerze-
ménnyel 
lepte meg 

a közönséget Nagy 
Adri. A dal különle-
gessége, hogy ez az 
első alkalom, amikor 
az énekesnő megmu-
tatja saját szövegét a 
publikumnak.

Nagy Adri még évekkel ez-
előtt robbant be a köztudatba 
a Szinglik éjszakája című film 
betétdalával, de azóta számos 
televíziós műsorban és sorozat-
ban is láthatták a szépséges éne-
kesnőt a nézők. Egy évet kellett 
várni arra, hogy a mindennap-
jait jelenleg anyukaként töltő 
előadó új dallal repítse álmok 
közé a közönséget. 

 – Maga a dalszöveg kicsit las-
san készült el. Részben azért, 
mert ez az első saját szövegem, 
amit a nagyközönségnek is 
megmutatok, így szerettem vol-
na, hogy tökéletes legyen – me-
sélte Adri. – Másfelől kisgyerek 
mellett kicsit nehezebb írni, 
mondhatni, igazi kihívás volt.

Az Álomkép ezúttal arról az 
időszakról szól, amikor az éne-
kesnő–dalszerző még egyedül 
volt, és kereste a helyét a nagy-
világban. Majd belépett az éle-
tébe az „Igazi”.

 – Érdekes, ugyanis a szöveg-
írás gondolata eddig is foglal-
koztatott, de konkrét sorokat 

csak a kisfiam születése után 
írtam le – vallotta be.

Adri legújabb felvétele egy 
igazi szerelmes dal, fülbemá-
szó refrénnel és gördülékeny 

dallammal, ami hamar dúdolás-
ra készteti az embert. A track-
hez egy csodálatos hangulatú 
videoklip is forgott Gráf Péter 
rendezésében.

MADARÁSZ RÉKA

Hosszú évekkel ezelőtt kötelezte el magát a 
gyermekek megsegítése mellett Lánczi Zsu-
zsanna. A többszörös nagymama kezdet-
ben önkéntesként tevékenykedett, később 
a soproni gyermekotthonok szabadidő-
szervezője lett. Hisz abban, hogy nem vé-
letlenül szánta neki a sors ezt a feladatot.

Zsuzsa lánya, az énekesnő-
ként Marge művésznéven 
ismertté vált „kis Zsuzsi” a 
bécsi Waldorf-iskolában ké-
szített diplomamunkájához 
azt a feladatot vállalta, hogy 
éneket és táncot tanít álla-
mi gondozott gyerekeknek. 
Ebben az időszakban ismer-
kedett meg Zsuzsa a gyer-
mekotthonokban élő gye-
rekekkel, és vált szívügyévé 
az önkéntes tevékenység. 
Akkoriban mandalákat ter-
vezett és festett, így kézen-
fekvő volt, hogy kézműves 
foglalkozásokat tart – kez-
detben a József Attila Gyer-
mekotthon lakóinak, aztán 
a Cseresznye sori gyermek-
otthonra is kiterjesztette ön-
kéntes tevékenységét. 
– Talán azért is tudok azo-
nosulni a nevelőotthonban 
élő gyermekekkel, mert 5 
éves koromban meghalt az 
apukám, 21 évesen pedig 
az anyukámat is elveszí-
tettem, aki szintén szülők 
nélkül nőtt fel – mesélte a 
gyermekek egyik fő táma-
sza. – Korán váltam anyá-
vá. Biztos, hogy sok hibát 

követtem el, de ez termé-
szetes. Ösztönös voltam 
viszont, hiányoztak belő-
lem azok a negatív érzések 
és félelmek, amelyekkel 
esetleg akkor küzdöt-
tem volna, ha később 
leszek anya. Jó látni, 
hogy a lányom két-
szeres anyukaként 
már sokkal tudato-
sabban neveli a gyer-
mekeit, amiben talán az én 
szemléletváltozásomnak is 
szerepe van.
Kezdetben szintén önkén-
tes alapon kezdett el prog-
ramokat szervezni Zsuzsa az 
állami gondozott gyerekek-
nek. Ma már főállásban vég-
zi ezt. 2012 óta az Árvácska 
Alapítvány kuratóriumá-
nak elnökeként ugyancsak 
azon fáradozik, hogy minél 
jobb körülményeket biz-
tosítson azoknak, akiknek 
nem adatott meg mindaz, 
ami a családban felnövők-
nek természetes. Négy év-
vel ezelőtt Zsuzsa párjával 
vidékre költözött, és élvezik 
a falusi létformát. Kettőjük-
nek összesen hét unokájuk 

van, akikkel mindezt szíve-
sen megosztják.
– Rugalmas nagymama va-
gyok, gyakran járok Bu-
dapestre a lányomhoz 
– tette hozzá Zsuzsa. – Leg-
nagyobb unokánk, a 6 éves 
Alfonz nagyon szeret ná-
lunk lenni, gyakran elhoz-
zuk magunkkal. Mivel erre 
most nincs lehetőség, szinte 
minden nap telefonon me-
sélek neki. Csodálatos ér-
zés volt megtapasztalni az 
anyaságot, de a nagyszü-
lő és az unoka között más 
jellegű kötődés van. Ezek-
ről nem lehet beszélni, csak 
megtapasztalni – boldog 
vagyok, hogy erre lehető-
séget kaptam.

sarok

Pótanyuka nagymama

Nagy AdriNagy Adri

A koronavírus-járvány ideje alatt sorra jelentkez-
nek érzelemgazdag dalokkal a hazai és külföldi 
formációk.

A Soulwave kétségtelenül nagy népszerűségnek örvend a 
magyar könnyűzenében, hisz évről évre egyaránt hódítja 
meg a hazai fesztiválszínpadokat és a rádiós toplistákat. 
Sopronban is többször felléptek már a srácok.
A zenekar 2020-ban először jött ki új szerzeménnyel, amely-
nek őszintesége ismét érezteti a hallgatóval, hogy nincs 
egyedül. Az Ami Nem Öl Meg a múltba kalauzolja a hall-
gatókat, sebeket feltépve ösztönöz az emlékezésre, ám a 
küzdés és a továbblépés fontosságának üzenetét, tanulsá-
gát is magában hordozza. A videoklip félhomályba burko-
lózott, bensőséges hangulata érzékletesen domborítja ki 
a dal mondanivalóját.

– Amikor ez a dal megszületett, még nem sejtettük, hogy 
lesznek sorok, amelyek új értelmet nyernek ebben a hely-
zetben – nyilatkozták a tagok, és ezzel együtt otthonma-
radásra is biztatják közönségüket. 

Otthonmaradásra buzdítanak

Elrepít a Margaret Island
„Valahol ez így volt szép” – szól a 
Margaret Island új dala. Az em-
lékekről, elengedésről és tovább-
lépésről is szóló felvétel fontos 
emlékeket idéz fel a pár hete a 
Balatonhoz visszavonult alkotó-
csapat számára. 

Még épp a koronavírus-jár-
vány kirobbanása előtt, janu-
árban sikerült leforgatnia új 
klipjét a Margaret Islandnek, 
amely már a videomegosztó-
kon is látható. 

– Brighton az egyik kedvenc 
városunkká vált az utóbbi idő-
ben – mesélte Lábas Viki a kinti 

élményekről. – Vannak már ked-
venc kávézóink, éttermeink, 
szórakozóhelyeink, sőt, még 
egy gyilkos cukrászdát is felfe-
deztünk magunknak, amit csak 
haladóknak mernénk jó szívvel 
ajánlani. 

– Igazán inspiráló a kinti kö-
zeg, ráadásul ott is vízközelben 
tudunk alkotni, Fonyódhoz ha-
sonlóan. Sok zenészt ismertünk 
meg, barátságok köttettek, így 
pláne alig várjuk, hogy vége le-
gyen az önkéntes karanténnak, 
és újra visszatérhessünk oda 
– tette hozzá az énekesnő.

A klipforgatást rendhagyó 
módon mindössze pár nap fel-
készülés előzte meg. A zenekar 
már Brightonban volt, amikor 
kitalálták a tagok, hogy jó len-
ne még kint leforgatni egy kli-
pet az új dalhoz.

A Valahol című újdonság is 
kint született meg, a szöveg Tö-
rőcsik Kristóftól jött:

– Viszonylag ritkán tudok szö-
veget írni, de ebben az esetben 
Viki dallama annyira elementá-
ris és „beszédes” volt számom-
ra, hogy nagyon hamar kigör-
dült, szinte saját magát írta meg 

a szöveg. A társas kapcsolataink 
szövevényessége, bonyolultsá-
ga, a másik igazán mély meg-
értése, a döntéseink súlya és az 
időnkénti tanácstalanság is visz-
szaköszön a dalban – jegyezte 
meg Kristóf. Szavait kiegészí-
tette Viki: – Számomra a dal 
az elengedésről és arról a meg-
nyugtató érzésről szól, amikor 
egyedül maradsz hirtelen egy 
kapcsolat után, mégis úgy érzed, 
hogy minden rendben van, és 
elég erős vagy ahhoz, hogy újra 
teljességet és boldogságot érezz 
magad körül.

RÖVIDEN

Ki az a bongor?
„Az én babám hallod…” kezd rá bongor, és kapják fel so-
kan a fejüket 2020 egyik legnagyobb durranására. 
A rapID tehetségkutató Critics’ Choice kategóriájának 
győztese nem akármilyen dallal robban be a köztudatba. 
A romantikus ihletésű, szókimondó kiadványt pedig egy 
vicces videóval teszi még izgalmasabbá Berta Csongor, 
azaz bongor. A kisfilm az ideálként felkínált tökéletesség 
kényszerét zseniálisan forgatja ki, miközben a szöveg arra 
reflektál, hogy nincs tökéletes szerelem, de nem is kell.

Van remény!
Lesz még nyár címmel új Nomad dalt érkezett a rajongók-
nak. Jánosi Szabolcs az újdonságot a globális felmelege-
désről, személyes felelősségünkről írta, de a reményekkel 
teli szerzemény új értelmet nyert a koronavírus-veszély-
helyzet miatt. Egy csodálatos szám, ami sokaknak szál-
líthat komoly üzeneteket ezekben a rendkívüli időkben.
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