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Hitet, erőt szeretne átadni 
legújabb dalával Zséda. 
A rendkívüli helyzet-
ben életigenlő disz-
kóhimnusszal jelent-
kezett az énekesnő, 
amit a ’80-as évek tán-
cos filmjei ihlettek. A dal-
hoz tervezett táncos tömegje-
lenetekkel teli forgatást viszont le 
kellett mondani.

Egységes arculatEgységes arculat

Kezdődik a Várkerület második Kezdődik a Várkerület második 
szakaszának felújítása szakaszának felújítása LÁTVÁNYTERVLÁTVÁNYTERV  

Rendkívüli biztonsági intézkedések közepette hétfőn ország-
szerte megkezdődtek az érettségik. Sopronban több mint  
700 diák tesz vizsgát. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Érettségi Sopronban 

Zséda erőt 
sugároz

Újabb felújítások

Karantén, vesztegzár 
vagy cordon sanitaire 
– már a nagy pestisjár-
ványok idején is az el-
különítés bizonyult a 
leghatékonyabb véde-
kezési módszernek. Az 
első nagy pestisjárvány 
a feljegyzések szerint 
a XIV. században jelent 
meg Európában – idéz-
te fel dr. Tóth Imre törté-
nész, a Soproni Múzeum 
igazgatója. Városukban 
1409-ben jelentkezett 
a pestis, Sopron csak-
nem teljesen el-
néptelenedett. 
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Jelentős felújítási munkákat végeznek a Soproni Parkerdőben, a kilá-
tóknál, a Károly-magaslati ökoturisztikai központban, a Kőhalmy 
Vadászati Múzeumban, valamint a forrásoknál, pihenőhelyeken.

Szénási új karikatúrái: Hétről hétre egyre több 
új karikatúrát készít Szénási Ferenc (Széna). Az 
ismert soproni karikaturista a közösségi oldalán 
osztja meg az alkotásokat. 

Védekezés  
a pestis ellen

3

Koronavírus: Könnyítettek a 
korlátozásokon

Orbán Viktor múlt szerdán jelentette be azokat 
a legújabb intézkedéseket, amelyek május 4-én 
léptek életbe, mert a koronavírus elleni véde-
kezés átlépett a második szakaszba. A részlete-
ket Gulyás Gergely ismertette a kormányinfón.

Az alapvető cél, hogy 
bizonyos korlátozások 
mellett újraindulhas-
son a gazdasági és társa-
dalmi élet az országban. 
A könnyítések jelenleg a 
„vidéki” Magyarországot 
érintik, ugyanis az aktív 
fertőzöttek 70 százalé-
ka a közép-magyaror-
szági régióban található, 
és Budapesten történt a 
halálesetek 70 százalé-
ka. Ezeken a területeken 
érvényben marad a kijá-
rási korlátozás.

Kötelező a maszk
Vidéken eltörölték a ki-
járási korlátozásokat. Az 

idősek azonban az egész 
ország területén csak a 
legszükségesebb ese-
tekben hagyhatják el az 
otthonaikat, és tovább-
ra is csak 9–12 óra kö-
zött vásárolhatnak. Zárt 
térben mindenkinek kö-
telező maszkot vagy az 
orr és száj eltakarására 
alkalmas kendőt visel-
nie. Ugyancsak tovább-
ra is kötelező a másfél 
méteres távolság betar-
tása. Május végéig biz-
tosan zárva lesznek az 
iskolák, marad a digitá-
lis oktatás.

Folytatás az 5. oldalon.

Május 4-től  
új időszámítás 
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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.

4.
Az első világháború harcait le-
záró fegyverszünet elképesztő 
zűrzavart okozott. A Wekerle-
kormány lemondott, az ural-
kodó többnapos habozás után 
október 31-én gróf Károlyi Mi-
hályt bízta meg kormányalakí-
tással. A kormány gyakorlatilag 
az első perctől kezdve önállóan 
működött, de november 12-én 
kikiáltották a független magyar 
köztársaságot. Az ország több 
évszázad után ismét szuverén 
lett. A sokak által várt fordu-
lat ára azonban igen nagy volt. 
A birodalmi végjáték perceiben 
a kül- és belpolitikai helyzet ka-
otikussá vált. A régi rendszer 

megszűnt, az új még nem szi-
lárdult meg. A törvények és az 
átmeneti hatalomnélküliség 
miatt szinte vadnyugati álla-
potok uralkodtak az egykori 
osztrák–magyar állam utód-
területein. Az előző rendszer 
utódainak a hátrahagyott ha-
talmas csődtömeg kezelésével 
kellett szembenézniük. A há-
ború mint egy roppant prés-
gép egymáshoz nyomorította a 
társadalom közép- és szegény-
rétegeit. Az alkalmazottak fi-
zetése nem bírt lépést tartani 
a bankókon szaporodó nullák 
számával és a magas megél-
hetési költségekkel. Az üzlet-
tulajdonosok közül számosan 
bezárták boltjaikat, a háztulaj-
donosok nem jutottak hozzá a 
lakbérekhez. A fűtőanyag és az 
élelmiszer-tartalékok elfogy-
tak. Az emberek gyalogosan és 
villamosokon hordták ottho-
naikba a tűzrevaló fát, aki éhes 
volt, a szemétből próbált ehető 
maradékra lelni. Érthető, hogy 
a lecsúszók mellett ott voltak 
a spekulánsok és szerencse-
lovagok szűk, de mérhetetlen 

vagyonra szert tett rétegei is. 
A közös hadseregben napiren-
den voltak a parancsmegtaga-
dások, a nagy hadiüzemekben 
a munkások rendre letették a 
munkát, az országban kato-
nák kószáltak, elsősorban az or-
szág peremvidékein kérészéle-
tű fantomállamok alakultak.

Károlyi Mihály miniszterel-
nök azt remélte, és mások is 
azt várták tőle, hogy pacifis-
ta múltját és nyugati kapcso-
latait az antant méltányolni 
fogja, így Magyarországot si-
kerül megtartani történelmi 
keretei között. Mire azonban 

a békekonferencia megnyílt, 
a katonák egy sor övezetben, 
így Magyarország területén is 
„végleges hely-
zetet” alakítot-
tak ki. Az Oszt-
r á k – M a g y a r 
Monarchiával 
november 3-án 
Padovában alá-
írt fegyverszü-
net napjaiban 
szerb és francia 
csapatok már mélyen bent jár-
tak Magyarország déli ország-
részében, elfoglalva Pécset 
és Baját is. A román katonák 

ugyanakkor Erdélyben randa-
líroztak. Északon a megszálló 
cseh csapatok 1918 decembe-

rében húztak 
vonalat Ma-
gyarország és 
az újonnan 
megalkotott 
Csehszlovákia 
közé. A ma-
gyar kormány 
eközben nem 
tudott műkö-

dőképes hadsereget szervezni, 
és vélhetően a szélsőbaloldal 
nyomása alatt hagyta szétes-
ni a magyar felső tisztikart. 

Hatékony katonapolitika las-
sítani tudta volna a mellék-
győztesek területszerző lé-
péseit, de megakadályozni az 
sem lett volna képes. Működő 
hadsereg híján sokat romlott 
az ország későbbi alkupozíci-
ója, amit tovább súlyosbított, 
hogy a fegyverszünet aláírása 
és a békekötés között Magyar-
ország esetében 19 hónap telt 
el. 1919 januárjában Párizsban 
összeült a békekonferencia, 
ahova azonban csak ugyan-
azon év decemberében hívták 
meg Magyarország képviselőit, 
így senki nem tudta a magyar 
érveket meggyőzően képvisel-
ni. „Egyedüli reményünk Isten-
ben és Wilsonban van” – lelken-
dezett januárban a kormány 
egyik tagja  Coolidge amerikai 
különmegbízott előtt. Maga 
Károlyi Mihály az említette-
ken kívül okkal–joggal remény-
kedhetett kitűnő francia és an-
gol kapcsolataiban. Az ország 
feldarabolását mindazonáltal 
már 1919 elején sziklaszilár-
dan eldöntötték. Ebben szere-
pet játszottak a mértéktelen 
és álszent cseh, román és dél-
szláv követelések, a nagyhatal-
mak – részben az előbbiekből 
és az ügyetlen magyar külpoli-
tikából táplálkozó – előítéletei 
és részrehajlása. 

(Folytatjuk.)
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Száz éve kényszerítették Magyarországra a trianoni diktátumot

Mértéktelen, álszent követelések

„1919 januárjában 
Párizsban összeült 
a békekonferencia, 
ahova azonban csak 
decemberben hívták 
meg Magyarország 
képviselőit.”

Linder Béla, a Károlyi-kormány hadügy-, majd tárca nélküli minisztere az Linder Béla, a Károlyi-kormány hadügy-, majd tárca nélküli minisztere az 
Országház téren 1918. november 2-ánOrszágház téren 1918. november 2-án

Emlék park épül

Trianon emlékparkot alakít ki 
a Károly-kilátó parkolójánál, a 
2001 óta ott álló Rongyos Gár-
da szobor közelében a Tanul-
mányi Erdőgazdaság (TAEG) 
Zrt. A parkot a tervek szerint a 
trianoni békediktátum aláírá-
sának 100. évfordulóján, június 
4-én adják át.

– A Nagy-Magyarországot áb-
rázolja majd a terület: az elcsa-
tolt részek piros színt kapnak, 

a mai Magyarországot zölddel 
színezzük, a keresztülfutó séta-
utakat pedig fehér kövekkel bur-
koljuk –mondta Bánáti László, a 
TAEG Zrt. vezérigazgató-helyet-
tese. – Információs táblákkal, il-
letve írók és költők idézeteivel 
elevenítjük fel a trianoni esemé-
nyeket. A mai Magyarország te-
rületén pedig a hármas halom 
és kettős kereszt is megjelenik 
majd. A sétaút az ágfalvi csata 

emlékműnél ér végét. Mindezek 
mellett interaktív pihenőpon-
tot létesítünk a fiataloknak és 
egy–másfél méter magas hidat 
építünk, hogy felülről is meg le-
hessen csodálni a park nyújtot-
ta összképet.

Bár az emlékpark Sopronban 
kap helyet, mégis a 22 állami er-
dőgazdaság közös tiszteletadá-
sa lesz a trianoni békediktátum 
centenáriuma alkalmából.

Soproniak a nagyvilágban – Balogh Ágnes

Őrzi anyanyelvét 
PLUZSIK TAMÁS

Balogh Ágnes Kanadában is soproninak vall-
ja magát, hisz itt nőtt fel. Ezer szállal kötődik 
szülővárosához, a Balfi utcához, ahol a nagy-
szülei éltek, a Kőfaragó téri lakótelephez, gye-
rekkora színhelyéhez, na és az uszodához, 
 Hauer Péter bá’ kemény edzéseihez...

– Sporttagozatos voltam a Bors-
ban, ami, ugye, ma a Deák té-
ri iskola – mesélte videóchaten 
Balogh Ágnes. – Az alkatomnak 
talán jobban megfelelt volna a 
kosárlabda, annál is inkább, 
mert a családi tradíció is ezt dik-
tálta volna, mégis az uszodában 
kötöttem ki, amit így utólag 
nem is bánok. A Berzsenyiben 
érettségiztem, ahol az orosz 
mellett szerencsére angolt ta-
nultunk, ami meghatározó lett 
az életemben. A szombathe-
lyi tanárképző főiskola angol–
rajz szakára szerettem volna 

jelentkezni, de még ezt meg-
előzően szüleim Kanadában 
élő barátai felajánlották, hogy 
a nyelvtudásomat tökéletesí-
tendő menjek ki hozzájuk Cal-
garyba. Így is lett, és innen már 
nem olyan bonyolult a történet: 
megismerkedtem egy itteni fi-
úval, szerelem, majd 1996-ban 
esküvő Sopronban, úgyhogy jö-
vőre lesz az ezüstlakodalmunk, 
én pedig lassan már negyed szá-
zada élek Kanadában. 

Ágnesnek már Agnes Osmar 
a hivatalos neve. Azt mesélte, 
hogy a mai technika sokat segít 

neki, hogy ne legyen honvágya, 
hisz minden nap többször is be-
szél a szüleivel és a húgával.

– Az a gép, amin most mi 
is beszélgetünk, gyakorlatilag 
egész nap be van kapcsolva, 
csak a nyolc óra időeltolódást 
okoz némi zavart. A reggeli ká-
vémat, mielőtt elindulok dol-
gozni, rendszerint együtt iszom 
meg anyuékkal, persze ez nekik 
már jóval az ebéd után van, de 
volt olyan eset is, hogy a szü-
leim Sopronból a számítógép 
kameráján keresztül „vigyáz-
tak” Bálint fiunkra, amikor 
betegeskedett. 

Ágnes végül eredeti szándé-
kának megfelelően pedagógus 
lett. Egy Calgaryban lévő iskola 
sajátos nevelési igényű gyere-
keivel foglalkozik, emellett egy 
rajziskolában tanít, illetve an-
gol–magyar tolmács, férje pedig 
az építőiparban tevékenykedik. 

– Két gyermekünk van, és mi-
vel annak idején nem tudtunk 
megegyezni, hogy a fiúknak an-
gol vagy magyar nevük legyen, 
ezért két keresztnevet adtunk 
nekik: a nagyobbik Devon Ben-
ce, a kisebbik pedig Liam Bá-
lint. Én rendszerint magyarul 
beszélek velük, a férjem pedig 
természetesen angolul. Mind-
ketten kifogástalanul, alig érez-
hető akcentussal beszélik az 
„anyanyelvüket”.

Ágneséktól nem messze lakik 
egy soproni hölgy, akivel annak 
idején még egy lépcsőházban is 
laktak a Kőszegi úton. Erre szok-
ták mondani, hogy kicsi a világ, 
meg azt, hogy magyarok min-
denhol vannak – ezek szerint 
soproniak is…

Balogh Ágnes Balogh Ágnes FOTÓ: JASON OSMARFOTÓ: JASON OSMAR

FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Ha nincs kerítés vagy zárható 
épületrész, az építkezésen tá-
rolt anyagok és beépítetlen be-
rendezések lopás kockázatának 
vannak kitéve. Lehetőleg ne tá-
roljon ilyen helyen hozzáférhe-
tő értéket, ha nem megoldott 
a felügyelet! Építkezésen vagy 
felújításra váró épületek kör-
nyékén gyakran látni értékes és 

még beépítésre váró anyagokat, 
eszközöket. – Az ilyen területen 
lehetőleg jól védhető vagy el-
zárható helyiségekben, esetleg 
konténerben kell elhelyezni az 
építőanyagot és eszközöket, il-
letve ha megoldható, lehetőleg 
csak a beépítési napon szállít-
sák a helyszínre őket – mondta 
a Soproni Témának Babelláné 
Lukács Katalin, a Soproni Rend-
őrkapitányság őrnagya, kiemelt 

bűnmegelőzési főelőadó. – Leg-
jobb megoldás, ha mielőbb be-
kerítjük vagy körbekordonoz-
zuk az építési területet. Továbbá 
biztosítanunk kell a sötétedés 
utáni, lehetőleg minél erősebb 
külső világítást, kiemelten a 
könnyű bejutást lehetővé tevő 
oldalakon. Ha megoldható, ja-
vasoljuk egy mobil riasztóköz-
pont telepítését, de egy kutya is 
jó szolgálatot tehet az őrzésben.

Építkezés: óvja meg értékeit!
RENDŐRSÉGI SOROZAT
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Várkerület: több zöld, kerékpárút, modern környezet

Egységes lesz az arculat

MUNKATÁRSUNKTÓL

– A Várkerület második szakaszának felújítását követően egységes ké-
pet fest és modern környezetet nyújt majd a Várkerület teljes szakasza 
– mondotta dr. Farkas Ciprián polgármester a helyszínen. A beruházás 
540 millió forintos kormányzati támogatásból valósul meg.

Folytatódik a Várkerület felújí-
tása az Ötvös utca és a Széche-
nyi tér között. (Erről már részle-
tesen beszámoltunk a Soproni 
Téma április 29-i számában, To-
vább szépül a Várkerület cím-
mel.) Dr. Farkas Ciprián a múlt 

heti sajtótájékoztatón kiemel-
te: az említett szakasz felújítá-
sa újabb mérföldkő a belváros 
rehabilitációja szempontjából. 
A fejlesztés eredményeként az 
eddiginél nagyobb zöldfelü-
let, új kerékpárút és modern 

környezet áll majd a soproni-
ak rendelkezésére. Egyetlen fát 
sem vágnak ki. A beruházás ter-
vezett befejezése az év végére 
várható. A polgármester a mun-
kálatok idejére kérte az ott élők 
és minden soproni megértését, 

türelmét. Mint elhangzott, lesz a 
beruházásnak egy olyan szaka-
sza, amikor elkerülhetetlen lesz 
az Ötvös utca és a Széchenyi tér 
között rész lezárása.

A sajtótájékoztatón jelen volt 
Pongráczné Várnai Mária és Fi-
lep Márk önkormányzati képvi-
selő is. Mindketten köszönetet 
mondtak a kormánynak, hogy 
ilyen válságos időkben is bizto-
sít forrást a beruházásra. Egy-
úttal ők is kérték a soproniak 
és az érintett üzlettulajdono-
sok együttműködését.

A Várkerület következő szakaszának felújítását sajtótájékoztatón ismertette dr. Farkas Ciprián polgármester A Várkerület következő szakaszának felújítását sajtótájékoztatón ismertette dr. Farkas Ciprián polgármester 
(k), valamint Pongráczné Várnai Mária (j) és Filep Márk (b) önkormányzati képviselő (k), valamint Pongráczné Várnai Mária (j) és Filep Márk (b) önkormányzati képviselő FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Forgalomkorlátozás
Az M85-ös út építése miatt a 84-
es számú főúton, a Sopron keleti 
csomópontban, a szennyvíztisz-
tító telepnél, illetve Pereszteg 
térségében félpályán, lámpás 
irányítás mellett haladhat a 
forgalom május 4-től. Mind-
erre azért van szükség, hogy a 
két helyszínen összeköthessék 

a gyorsforgalmi út csomó-
pontjai miatt kialakított 84-es 
főúti, úgynevezett korrekciós 
szakaszokat.

A munkálatok várhatóan jú-
nius végén érnek véget. Ekkor-
tól az érintett csomópontoknál 
már a főút új, végleges nyom-
vonalán haladhatnak majd a 

járművek. Fontos, az M85-ös 
útra ráhajtani továbbra sem 
lehetséges! – tájékoztatta la-
punkat a Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztő Zrt. megbízásá-
ból épülő M85 gyorsforgalmi 
út Nagylózs – Sopron keleti 
szakaszának kivitelezője, a DS 
Konzorcium.

FOTÓ: ROSTÁS JÁNOSFOTÓ: ROSTÁS JÁNOS

Újabb felújítások  
a Soproni Parkerdőben

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A Károly-kilátó, valamint a Kőhalmy Vadásza-
ti Múzeum kivételével szabadon látogatha-
tók a Soproni Parkerdőben a kilátók, a játszó-
terek, a források, valamint a pihenőhelyek. 
A közelmúltban számos helyet felújítottak, 
megszépítettek.

A hét elejétől vidéken szigorú 
menetrend szerint elkezdődött 
a koronavírus-járvány miatti 
korlátozások fokozatos enyhí-
tése. Ennek jegyében a Tanul-
mányi Erdőgazdaság (TAEG) Zrt. 
kezelésében lévő létesítménye-
ket ismét lehet látogatni. Fertőt-
lenítés után megnyíltak a ját-
szóterek, a kilátók, a források, a 
pihenőhelyek, valamint ismét 
használható az erdei tornapá-
lya. Fontos, a Kőhalmy Vadásza-
ti Múzeum, a Károly-kilátó és a 
Kecske-hegyi kilátó továbbra is 
zárva tart! A Károly-magaslati 
ökoturisztikai központban lévő 

erdei büfé szombattól ismét 
várja a vendégeket, az előírások 
és a korlátozások betartásával. 

Az elmúlt hetekben viszont a 
TAEG Zrt., a kormány döntésé-
nek megfelelően, számtalan lá-
togatóhelyet lezárt. – Ezt a csen-
desebb időszakot igyekeztünk 
minél jobban kihasználni, több 
olyan felújítást elvégezni, ame-
lyeket csak a létesítmények lezá-
rása mellett tudunk megtenni 
– mondta Bánáti László, a TA-
EG Zrt. vezérigazgató-helyet-
tese. – A Kőhalmy Vadászati 
Múzeumot belülről teljesen új-
rafestettük, illetve megszépült a 

lépcsőház is. Most lehetőségünk 
nyílt a Károly-kilátó fémrésze-
inek, a tetőn lévő korlátoknak, 
lépcsőknek, antennáknak a ki-
javítására, lefestésére. Az erdei 
játszótér összes eszköze alatt ki-
cseréltettük az ütéscsillapító alj-
zat famulcsát.

A pihenőhelyeket is felújítot-
ták, a Nándor-magaslaton, va-
lamint a városi parkerdőben 
kicserélik az elhasználódott pa-
dokat. A Dudlesz-erdőben a ke-
rékpárút mellett a régiek helyett 
új szemétgyűjtőedényeket he-
lyeztek ki, a Hubertusz-kilátónál 
pedig rendbe tették a pihenőt és 
tűzrakóhelyet. Az Ultrai úti au-
tóspihenőnél lévő berendezése-
ket – padokat, asztalokat, ülőal-
kalmatosságokat – lecserélték. 
A Pedagógus-forráshoz, illetve 
a Ferenc-forráshoz ellátogató 
turisták is megszépült környe-
zettel találkozhatnak. A tűzra-
kóhelyek, pihenők rendbetétele, 
fűkaszálása pedig folyamatos.

Az Ultrai úti autóspihenőnél lévő berendezéseket – padokat, asztalokat, Az Ultrai úti autóspihenőnél lévő berendezéseket – padokat, asztalokat, 
ülőalkalmatosságokat – lecserélték ülőalkalmatosságokat – lecserélték FOTÓ: TANULMÁNYI ERDŐGAZDASÁG ZRT.FOTÓ: TANULMÁNYI ERDŐGAZDASÁG ZRT.

Szerkesztőségünk elkötelezett a soproni-
ak bemutatása mellett. Olyan embereket 
keresünk, akik szűkebb–tágabb környeze-
tükben valamiért kiérdemelték a körülöt-
tük élő emberek szeretetét, tiszteletét. Bár-

ki, akire felnéznek olvasóink! Ha ismernek 
ilyen embert a környezetükben, írják meg 
nekünk (szerkesztoseg@sopronitema.hu), 
hogy ki ő, hogy érhetjük el, és hogy miért 
olvasnának róla örömmel!

Hétköznapi hősöket keresünk!

RÖVIDEN

Ismét működnek a szakrendelések
A Soproni Gyógyközpontban május 4-től a szakrendelé-
sek, köztük a radiológia is működik, illetve a tervezhető 
egynapos műtéti ellátások is újraindultak – tájékoztatta 
lapunkat a kórház. A szolgáltatásokat előre egyeztetett 
időpontban személyesen vagy telemedicinális rendszer-
ben lehet igénybe venni. (A telemedicinális olyan egész-
ségügyi szolgáltatás, amelynek során a beteg és az orvos 
közvetlenül nem találkozik, a kapcsolat valamilyen távoli 
adatátviteli rendszeren, például telefonon keresztül jön 
létre.) A szakrendelésekre a háziorvosok és a betegek kér-
hetnek időpontot a beteg nevének és telefonszámának 
megadásával. A beutalóköteles szakrendelésekre tovább-
ra is szükséges a beutaló. Telemedicinális időpont esetén 
a kapott időintervallumban a szakrendelés orvosa hívja 
fel a beteget (igény esetén a háziorvost). Ha a beteg sze-
mélyesen megy a szakrendelésre, akkor azt kérik, hogy a 
megadott időpont előtt maximum 10 perccel érkezzen és 
lehetőleg viseljen arcmaszkot. Időpontot 8–16 óra között 
a 99/514–205 vagy 99/514–206-os számon lehet kérni. 

Útlezárás
Útépítési munkálatok miatt Sopronban a Virágvölgyi útnak 
a Virágvölgyi úti körforgalom és az Erdburger dűlő bejá-
rata közötti szakaszát lezárják. A korlátozás május ötödi-
kén kezdődött és várhatóan két hétig tart. Terelőútként 
az Erdburger dűlő – Koronázódomb útvonal használható 
– tájékoztatta lapunkat a kivitelező Strabag Kft.

Jubileumi bélyegek
Szent II. János Pál pápa születésének 100. évfordulójá-
ról alkalmi bélyegblokk, a Magyar Tűzoltóság és a Magyar 

Tűzoltó Szövetség alapításának 
150. évfordulójáról pedig al-

kalmi bélyegsor kibocsá-
tásával emlékezik meg 

a Magyar Posta. Ez 
utóbbi előzményé-
hez tartozik, hogy 
Rösch Frigyes  (fel-
vételünkön) kez-
deményezésé re 

1866-ban Sopron-
ban alakult meg az 

első tűzoltó-egyesület.

›
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MÉDIAPARTNEREINK:

Új megoldásokat is keresnek a lapunk által megkérdezett soproni szállodák

Biztató jelek a turizmusban
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A koronavírus-járvány miatt bevezetett korlá-
tozások, a határátjárás leszűkítése, valamint az, 
hogy szinte teljesen megállt a kül- és belföl-
di turizmus, nehéz helyzetbe hozta a sopro-
ni hoteleket is. A megkérdezett vezetők bíznak 
abban, hogy hamarosan ismét köszönthetik a 
vendégeket.

– Hotelünk jelenleg üzemszü-
netet tart, vendégeket nem fo-
gadunk – mondta lapunknak 
Szarjas Tímea, a Hotel Sopron 
vezetője. – A kormányzati tá-
mogatásnak köszönhetően, a 
Kisfaludy-program keretében 
jelentős külső fejlesztéseket 
kezdtünk. Ebben a mostani idő-
szakban igyekszünk minél több 
munkát elvégezni: teljesen át-
építjük a kültéri úszómedencét, 
a konferenciatermet, valamint 
a zöld felületeket is. Mivel tu-
lajdonosunk a GYSEV Zrt., így 
a munkatársaink fele a vállalat 
különböző egységeiben átme-
netileg kapott más munkalehe-
tőséget. A többiek pedig tovább-
ra is a hotelben dolgoznak. A mi 
feladatunk most az, hogy ismét 
elnyerjük a leendő vendégeink 
bizalmát, elérjük, hogy útra kel-
jenek és Sopront válasszák.

Az, hogy Ausztria és Magyar-
ország között csak az ingázók 
közlekedhetnek, hátrányosan 

érinti a fogászati, szépészeti ke-
zelést is nyújtó cégeket is.

Szilágyi Pál, a Pannónia Ho-
tel igazgatója úgy véli: ez a szeg-
mens talán előbb helyreáll, mint 
a turizmus. A válság miatti taka-
rékoskodás azonban még növel-
heti is a külföldi érdeklődést. Ezt 
pedig ki kell használni.

– Társaságunk mindig megbe-
csülte a kollégáit, de sajnos így 
sem lehetett elkerülni, hogy a 
munkavállalóink kétharmada 
önként álláskeresési járadékra 
menjen – tette hozzá. – Abban 
az esetben, ha egyik napról a 
másikra eltűnik a majdnem tel-
jes bevétel, akkor a bejelentett 
és magas fizetésű munkaválla-
lók bérét kigazdálkodni szinte 
lehetetlen. Nálunk március kö-
zepén egy hét alatt megszűnt a 
vendégforgalom, másfél hónap-
ja egyetlen vendég sem érkezett. 
A válság azonban nemcsak ab-
ban jelentkezik, hogy nem jön-
nek vendégek, hanem abban is, 

hogy a már megrendelt foglalá-
sokat sokan szeretnék lemonda-
ni. A kormány döntésével össz-
hangban hétfőtől megnyitottuk 
a szabadtéri teraszunkat. A tu-
rizmus számára ez egy bizta-
tó jel lehet. A vendégeinket 

már teljes éttermi szolgáltatás-
sal várjuk. 

A Hotel Sziesztában is üzem-
szünetet vezettek be. Tóth And-
rás üzemeltetési igazgató bízik 
abban, hogy június elejétől is-
mét kinyithatnak.

– Érdeklődések vannak, a ven-
dégek a nyári foglalásaikat egye-
lőre nem mondták le, kivárnak 
– tette hozzá. – Igyekszünk ked-
vező csomagokat összeállítani 
a hozzánk érkezőknek. A turiz-
mus szinte teljes leállása éppen 

a legrosszabbkor jött. Kiesett a 
húsvét, a május elsejei hosszú 
hétvége, és még bizonytalan, 
hogy hogyan alakul a pünkösd. 
A munkavállalóinkat próbáljuk 
egyben tartani, ők csökkentett 
munkaidőben dolgoznak.

A Hotel Sopronnál igyekeznek most minél több munkát elvégezni – teljesen átépítik a kültéri A Hotel Sopronnál igyekeznek most minél több munkát elvégezni – teljesen átépítik a kültéri 
úszómedencét, a konferenciatermet, valamint a zöld felületeket is úszómedencét, a konferenciatermet, valamint a zöld felületeket is FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Tervez nyaralást? 

CZUPY LAURA:
Az egyik hazai wellness ho-
telbe már március 13-án el-
mentünk volna, de a beve-
zetett korlátozások miatt 
mindezt a nyári időszak 
utánra, szeptember 15-re 
tettük ár. Ha lesz rá lehető-
ségünk, akkor 4–7 napra el-
utaznánk Zalakarosra. Még 
a koronavírus-járvány híre 
előtt terveztük, hogy ősszel 
két gyermekünkkel eluta-
zunk a török riviérára. Azt 
azonban már tudjuk, hogy 
a jelen helyzetben kül-
földre nem fogunk menni.

HALÁSZ ANDREA:
Eddig még nem kötöt-
tünk foglalást, kivárunk. 
Ha lecseng a vírus, és már 
biztonságosak lesznek a 
körülmények, akkor csa-
ládilag szeretnénk valaho-
va elutazni. A télen még a 
szicíliai lehetőségek után 
néztük, de az olaszorszá-
gi helyzet miatt ezt elve-
tettük. Jó lenne elmenni a 
Tisza-tó környékére vagy 
Hajdúszoboszlóra. Szege-
den még nem voltunk, ez 
is jó úticélnak tűnik.

NÉMETH SZABOLCS: 
Az biztos, hogy idén kül-
földre nem megyünk nya-
ralni. A napokban beszél-
tünk arról a családban, 
hogy ha véget ér ez a jár-
ványmizéria, akkor beterve-
zünk egy hosszú hétvégét. 
Mi Balaton-pártiak vagyunk. 
Fontos, hogy kicsit kisza-
kadjunk a hétköznapokból, 
és jusson idő, ha csak kevés 
is, a pihenésre, a vízpartra, 
a játékra.

KÁROLYI BALÁZS:  
Mi az idei évre nem ter-
veztünk hosszabb nyara-
lást. A nyár végén esetleg 
elutazunk néhány napra a 
Velencei-tóhoz vagy a Ba-
laton partjára. Várjuk már, 
hogy véglegesen feloldják 
a korlátozásokat, ugyanis 
nagyon szeretnénk meg-
látogatni a Sümeg mellett 
élő nagyszülőket. Az uno-
káknak is nagyon hiányzik, 
hogy hetek óta nem ta-
lálkozhattak.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›

www.sopronitema.hu

A LEGFRISSEBB HÍREK  
A KORONAVÍRUSRÓL:

A Fő téri Szentháromság-szobor emlékeztet a járványra

Védekezés a pestis ellen
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Karantén, vesztegzár vagy cordon sanitaire 
– már a nagy pestisjárványok idején is az elkü-
lönítés bizonyult a leghatékonyabb védekezési 
módszernek. Dr. Tóth Imre történész, a Sopro-
ni Múzeum igazgatója idézte fel a nagy világ-
járvány fontosabb eseményeit.

Az első nagy pestisjárvány a fel-
jegyzések szerint a XIV. század-
ban jelent meg Európában. A ví-
rus az 1300-as évek elején már 
lappangott Közép-Ázsia rágcsá-
lóiban. 1340 körül abban a tér-
ségben történhetett egy jelen-
tős természeti katasztrófa, nagy 
valószínűség szerint egy föld-
rengés, aminek következtében 
az emberre is átterjed a vírus. 
– A kórokozó innen szabadult 
el, majd Mongólián át a mosta-
ni Oroszország területén át ér-
te el kontinensüket – minderről 
Tóth Imre történész, a Soproni 
Múzeum igazgatója beszélt az 
egyik videomegosztó oldalra is 
feltöltött értekezésében.

A vírus egy legyengült, túlné-
pesedett Európát ért el: az ak-
kori ember olyan földterülete-
ket is megművelt, amelyeket a 
gyenge hozam miatt nem volt 
érdemes. A megnövekedett la-
kosságszám miatt azonban a 
nem jó adottságú földeket is be-
ültették, a legelőket feltörték. 
Ez pedig azzal járt, hogy visz-
szaszorult a szarvasmarha-ál-
lomány. Így a kor embere nem 
fogyasztott megfelelő mennyi-
ségű húst, és nem volt elegendő 
a fehérjebevitel.

A kór ilyen előzmények mel-
lett rettentő gyorsan terjedt; 
voltak hatékony, és kevésbé ha-
tékony védekezési módszerek. 
Az előbbiek közé tartozott, hogy 
az egyes településeken pestis-
oszlopot emeltek. Ettől várták 
a kór terjedésének megállítását. 
A szegfűszeget, hagymát, fahé-
jat tartalmazó illóolajos permet-
nek már volt némi eredménye. 
Előírták a fertőtlenítést, a kö-
zépkorban ecetet, illetve füstöt 
használtak.

– Az 1370-es években Velen-
cében fő módszerként az elkü-
lönítést használták – vont pár-
hozamot napjainkkal dr. Tóth 
Imre. – Ezt a módszer a milá-
nóiak is átvették, Dubrovnik-
ban pedig vesztegzárat vezet-
tek be. Ezekben a városokban, 
amikor másodszor is visszatért 
a pestis, már jóval kevesebb volt 
a halálos áldozat, mint azokon 
a helyeken, ahol nem volt kor-
látozás. Maga a karantén egyéb-
ként olasz szó, jelentése negy-
ven nap. Mindez onnan jön, 
hogy a lezárás általában 30–40 
napig tartott.

A nagy pestisjárványok-
nak Sopronban is vannak em-
lékei. 1409-ben nagy erővel 

jelentkezett a pestis a város-
ban, Sopron csaknem teljesen 
elnéptelenedett. 1679-ben ismét 
a vérfagyasztó pestis pusztított 
a városban; a halottak száma 
meghaladta a 2500-at. A Fő té-
ri Szentháromság-szobrot Kés-
márki Thököly Éva Katalin és 

férje, Löwenburg Jakab emel-
tette fogadalmi emlékműként. 
A pestis végül alábbhagyott. 
1681-ben az országgyűlést Po-
zsony helyett Sopronban hív-
ta össze I. Lipót magyar király 
(Soproni Téma, 2019. február 
14., Pestisjárványok Sopronban).

A Szentháromság-szobrot Késmárki Thököly Éva A Szentháromság-szobrot Késmárki Thököly Éva 
Katalin és férje, Löwenburg Jakab emeltette az Katalin és férje, Löwenburg Jakab emeltette az 
1679-es pestisjárvány elmúltával 1679-es pestisjárvány elmúltával 
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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Bevallom, e jegyzet címe nem az én 
gondolatom, úgy hallottam – talán 
valamelyik munkatársamtól. Megtetszett, mert tű-
pontosan fejezi ki, hogy mit is gondolok arról a ma-
gát politikusnak valló hölgyről, aki a közelmúltban a 
Parlamentben élesen bírálta a kormányt, mert segített 
például a koronavírus elleni küzdelemben a határon 
túl élő magyaroknak. Megnyilatkozása nem véletle-
nül váltott ki minden tisztességes emberben meg-
botránkozást. Csak remélni tudom, hogy az egyéb-

ként a vele és pártjával 
szimpatizálók egy je-
lentős része is elhatá-
rolódik tőle. Valószí-
nűleg fogalma sincs, 
hogy mi és hogyan is 
történt 100 éve abban 
a Párizs környéki palo-

tában… Fogalma sincs arról, hogy azokon a helye-
ken is éppen olyan magyar emberek élnek, mint ő 
vagy mint honfitársaink a jelenlegi országhatárokon 
belül. Pontosabban nem olyanok, mint ő, mert ha 
csak egy kicsit is ismerné őket, tudná, ha bajba ke-
rülne, ők bizony segítenének neki, még akkor is, ha 
másképp látják a világot. De hát nem vagyunk egy-
formák. Az egy meglehetősen elavult lemez, hogy 
a határon túliak nem itt fizetnek adót, ezért aztán 
gondjuk a bajuk, forduljanak segítségért a többségi 
nemzethez! Lehet(ne) ilyen is a hivatalos politika, de 
szerencsére most szó sincs erről. Amit ez a hölgy a 
felszólalásával sugallni szeretett volna, nevezetesen, 
hogy esetleg azért nem jut elegendő védőfelszere-
lés nekünk, mert szétosztjuk, könnyen cáfolható té-
vedés. Nap mint nap jönnek a hírek, hogy milyen és 
mennyi védőfelszerelés érkezett, érkezik. Ezért aztán 
úgy vélem, maga sem hitte el, amit mondott, csu-
pán kapaszkodóként használta, hogy belerúghasson 
a kormányba és a külhoni magyarokba. Úgy látszik, 
nála ez a párbeszéd… Szerencse a szerencsétlenség-
ben, hogy képesek vagyunk másoknak úgy segíte-
ni, hogy nekünk ezért nem lesz hátrányunk. Termé-
szetesen mindenki elmondhatja a véleményét egy 
adott kérdésről, és az is természetes, hogy nem ér-
tünk mindenben egyet, sőt, lehet a mindenkori kor-
mányt bírálni is, de úgy vélem, vannak minimumok, 
amelyekkel egyet kell értenünk. Ilyen az elszakított 
területeken élők támogatása, segítése, különösen 
ilyen helyzetben, hiszen „egy vérből valók vagyunk”, 
de lehet, hogy ezt nem mindenki tudja. A hivatásos 
gyűlöletkeltő(k) bizonyára nem.

„Szerencse a szeren-
csétlenségben, hogy 
képesek vagyunk 
másoknak úgy segíteni, 
hogy nekünk ezért 
nem lesz hátrányunk.”

Horváth Ferenc jegyzete

Hivatásos 
gyűlöletkeltő

Elkezdődött az érettségi 

Szénási új karikatúrái

Rendkívüli biztonsági intézke-
dések közepette hétfőn a ma-
gyar nyelv és irodalom, vala-
mint a magyar mint idegen 
nyelv tárgyak írásbeli vizsgái-
val országszerte megkezdődtek 
az érettségik. Az Oktatási Hiva-
tal adatai szerint hétfőn közép-
szinten 68.458-an, emelt szinten 
pedig 2119-en vizsgáztak, Sop-
ronban 732-an érettségiznek. Va-
lamennyi vizsgázónak maszkot, 
a tanároknak kesztyűt is bizto-
sítanak. Minden érettségiztető 
iskola kézfertőtlenítőt is kapott, 
a vizsgák előtt kitakarították az 
épületeket, ellenőrizték a mos-
dók felszereltségét és tisztasá-
gát, illetve az érettségi ideje alatt 
is folyamatos a takarítás. A tan-
termekben legalább 1,5 méteres 
távolság betartásával legfeljebb 
tíz vizsgázó tartózkodhat. 

Hétről hétre egyre több új ka-
rikatúrát készít Szénási Ferenc 
(Széna). Az ismert soproni ka-
rikaturista a közösségi oldalán 
osztja meg az alkotásokat. 

– A koronavírus-járvány mi-
att kialakult helyzet inspirált ar-
ra, hogy ismét foglalkozzam az 

úgynevezett ötletkarikatúrákkal 
– mondta lapunknak Szénási Fe-
renc. – Először a kidolgozott ka-
rakterekkel próbálkoztam, de rá-
jöttem, ez nagyon időigényes, 
így áttértem a letisztult, csupán 
néhány vonalból álló rajzokra. 
Szeretném közérthetően, tükröt 

tartva önmagunknak, vidáman, 
elgondolkodtatóan, néha-néha 
azonban szatirikusan bemu-
tatni a mindennapokat, hiszen 
folyamatosan változik körü-
löttünk a világ, hol kedvünk-
re, hol kárunkra. A facebookon 
kapott visszajelzések nagyon 

kedvezőek, és ez örömmel tölt 
el, hiszen legtöbben idáig csak 
a portrékarikatúráimat láthat-
ták. Mióta elkezdtem készíteni 
ezeket a rajzokat, hirtelen olyan 
mennyiség gyűlt össze, hogy 
két karikatúrapályázatra is ju-
tott belőle. 

Folytatás az 1. oldalról.

Bölcsődei, óvodai felügyelet 
Április 30-tól kötelező bölcsődei és óvodai ügyeletet bizto-
sítaniuk azoknak az önkormányzatoknak, amelyek a koro-
navírus-járvány miatt bezáratták ezeket az intézményeket 
– közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- 
és ifjúságügyért felelős államtitkára csütörtökön a M1 ak-
tuális csatornán. Novák Katalin azt mondta, az önkormány-
zatok nem kérhetnek pénzt az ügyeletért, annak ideje alatt 
az étkezést is biztosítaniuk kell, egy csoportban legfeljebb 
öt gyerek lehet, a szülőknek pedig nyilatkozniuk kell arról, 
hogy tudomásuk szerint nem fertőző beteg a gyerekük. Az 
államtitkár közölte: a munkaadók munkahelyi gyermekfel-
ügyeletet szervezhetnek a dolgozóik 20 hét fölötti és 14 év 
alatti gyermekeinek. A munkaadónak csak bejelentési kö-
telezettsége van, és adókedvezményt is kap.

Kinyithatnak a teraszok
Május 4-től az éttermek, kávézók és a szállodák teraszai 
kinyithatnak, és megszűnik az üzletek korlátozott nyitva 
tartása. A strandok, szabadtéri múzeumok is fogadhatnak 
látogatókat. A szolgáltatásokat nyújtó üzletek korlátozá-
sok nélkül lehetnek nyitva. Az esküvők, a temetések és a 
szentmisék az érvényben lévő korlátozásokkal megtart-
hatók. A magánegészségügy is elindulhat, a közegész-
ségügyben pedig négy lépésben állítják helyre az erede-
ti állapotokat.

Elmarad a VOLT Fesztivál 
27 év óta először telik el úgy nyár, hogy nem lesz Sziget 
Fesztivál, VOLT Fesztivál és Balaton Sound – közölte a köny-
nyűzenei eseményeket szervező Sziget sajtóiroda. – A mos-
tani helyzetre nincs történelmi tapasztalat – mondta Kádár 
Tamás. A főszervező szerint most ki kell alakítani az elővé-
teles jegyvásárlók számára az optimális megoldást, legyen 
szó a jegyek jövő évi felhasználhatóságáról vagy a vissza-
térítés menetéről. 

Marad az ingyenes parkolás
Marad az ingyenes parkolás az egész országban. A rendez-
vénykorlátok is érvényben maradnak, augusztus 15-ig nem 
lehet semmilyen tömegrendezvényt megtartani.

Közigazgatási könnyítések
Közigazgatási egyszerűsítésekről is döntött a kormány: az 
engedély alapján gyakorolható tevékenységek – egyes ki-
vételektől eltekintve – mostantól a bejelentés utáni 9. na-
pon elkezdhetők, ha hatóság azt nyolc napon belül nem 
tiltja meg.

Kinyitottak a játszóterek 
Hétfőtől enyhítettek a koronavírus-járvány miatt megho-
zott korlátozó intézkedéseken városukban is. A Sopron Hol-
ding Zrt. hétvégén a város összes játszóterét fertőtlenítette, 
amelyek így saját felelősségre újra igénybe vehetők, a higi-
éniai szabályok szigorú betartása és távolságtartás mellett 
– írta facebook-oldalán dr. Farkas Ciprián polgármester.

Május 4-től új időszámítás

Mentők   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  104
Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség    
(Tűzoltóság, Polgári Védelem)  .   105 • 510-672 • 510-617
Rendőrség   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107 • 311-234

Általános segélyhívó  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   112
Előfizetői tudakozó  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11818
Belföldi tudakozó  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11800

Orvosi ügyelet.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  312-010 
Soproni Gyógyközpont  központi szám .  .  .  .  .  .  .  514-200
Soproni Gyógyközpont  előjegyzési telefonszámok  514-205/514-206

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

Soproni Polgárőr Egyesület  .  .  .  .  .  06-30/385-5732

Sopron Holding központi szám   .  .  .  .  .  .  . 514-500 
Ingyenes zöldszám  (üzenetrögzítő) .   .   . 06-80/514-600

Közútkezelés  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  515-123

Soproni Szociális Intézmény    .  .  .  .  .  .  .  . 506-400
Gyermekjóléti szolgálat    .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 524-361
Támogató szolgálat   .  .  .  .  .  .  .  .  06-20/395-9040
Családsegítő szolgálat   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  524-361
Családok Átmeneti Otthona    .  .  .  .  .  .  .  . 524-362
Pártfogó felügyelet   .  .  .  .508-126, 508-395, 508-392
Telefonos lelki elsősegély-szolgálat    .  .  .  .  .  116-123
Drog stop   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06-80/505-678

Magyar Autóklub   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  188

SZOLGÁLTATÓK

Áram szolgáltató   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06-80/533-533
Víz szolgáltató    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  519-100
Gáz szolgáltató   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  06-80/440-141

UTAZÁS

MÁV  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 06-40/49-490-49
GYSEV  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   577-212
Kisalföld Volán   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  313-130

KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK

Szénási Ferenc „Május 3.”, és „Média 2” című karikatúrája – mindegyik alkotást a koronavírus ihlette

A Széchenyi-gimnáziumba érkeznek az érettségizők A Széchenyi-gimnáziumba érkeznek az érettségizők FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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A kilátók városa: a régi Gloriette helyét egy kőbe ágyazott jel mutatja

Sopron, ahogy a magasból látszik

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Folytatjuk a soproni kilátókat be-
mutató sorozatunkat, ezúttal a 
Gloriette következik. Innen szép 
kilátás nyílik a Várhely, a karmeli-

ta templom, Bánfalva, a Rozália-hegység és a 
Schneeberg irányába.

A Vas-hegyen már az 1900-as 
évek elején is állt kilátó. Rom-
walter Károly és Diem Gusztáv 
1886-os évben kiadott „Illust-
rierter Führer durch Oeden-
burg und seine Umgebungen” 
című művében – amely az el-
ső soproni képes útikalauz volt 

– találunk utalást a kilátó létesí-
tésének körülményeire.

Ebből tudjuk meg, hogy Kug-
ler Henrik 1876-ban a városi ta-
nácsban felvetette a Vas-hegyen 
létesítendő gloriette gondolatát, 
ami 1900-ban mint parapluie 
(ernyő) majd 1909-ben mint 

gloriette valósult meg. A kilátó 
367 méter magasságban, fával 
borított meredek sziklafal szé-
lén állott. Ez a gloriette már nem 
létezik, egykori helyét egy kőbe 
ágyazott magassági jel mutatja. 
A ma látogatható kilátón elhe-
lyezett táblán a következő fel-
irat olvasható: „Építette a régi 
Gloriette helyén a Tanulmányi 
Állami Erdőgazdaság a Soproni 
Városszépítő Egyesület közre-
működésével 1989-ben.” 

A kilátó magassága 8 méter, 
járószintje 3 méter, szép kilá-
tás nyílik a Várhely, a karmelita 
templom, Bánfalva, a Rozália-
hegység és a Schneeberg irányá-
ba. A szép kilátóhelyen padok 
kínálnak alkalmat a pihenésre. 

Forrás: A Soproni kilátók cí-
mű kiadvány, amely a váro-
si szabadidősport szövetség 
természetjárói, illetve a TAEG 
Zrt. közös gondozásában jelent 
meg 2013-ban.

Kugler Henrik 1876-ban vetette fel a városi tanácsban a kilátó megépítésének tervét Kugler Henrik 1876-ban vetette fel a városi tanácsban a kilátó megépítésének tervét FOTÓK: NÉMETH PÉTERFOTÓK: NÉMETH PÉTER

A Gloriette nyolc méter magas, a járószintje pedig A Gloriette nyolc méter magas, a járószintje pedig 
három méterhárom méter

LÁTOGATHATÓ KILÁTÓK: A Soproni Parkerdőben a Károly-
magaslati, valamint a Kecske-hegyi kilátó kivételével az ösz-
szes kilátó látogatható.

A pedagógusok fontosnak tartják a természetjárás népszerűsítését

Vissza a természetbe!
KÖVES ANDREA

Nagyon fontos, hogy 
a jövő nemzedéke 
óvja és szeresse a ter-
mészetet – erre hív-
ja fel a figyelmet év-
ről évre a május 10-i 
madarak és fák nap-
ja. Sopronban sok pe-
dagógus jeleskedik 
a természettudatos 
nevelésben.

Erdőjárás, szabadtéri szalonna-
sütés, bográcsozás, számhábo-
rúzás, sátrazás – ezekbe a rejtel-
mekbe is bevezeti tanítványait 
Szalai Gabriella, a Gárdonyi Gé-
za Általános Iskola történelem 
szakos tanára. 

– Falun nőttem fel, egy olyan 
utcában, aminek az egyik vé-
ge egy patak, a másik vége az 
erdő volt – mesélte a gyerekek 
szeretett Gabi nénije. – Hol itt, 
hol ott játszottunk az utcabe-
li gyerekekkel suli után. A fér-
jem erdész, így az életformájá-
hoz hozzátartozik az erdőjárás, 
ahova sokszor én is elkísérem. 
Nekem az erdő a „pszichológu-
som”. Amikor osztályt kaptam, 
természetesnek tűnt, hogy az 
ismerkedést gyerek–szülő és 
persze tesós kirándulással kezd-
jük. Azóta is, amikor tehetjük, 
az osztályommal járjuk a ter-
mészetet, sátrazunk, számhá-
borút játszunk, szerencsére 

a Sopron környéki erdőkben 
jobbnál jobb helyek vannak 
mindehhez. Ami számomra a 
legfontosabb: egy élménydús 
kirándulás alatt egészen más 
oldaláról ismerhetjük meg a 
gyerekeket, mint az iskolapa-
dokban ülve.

A pedagógus a most végző 
osztályával a környező erdőkön 
kívül kalandozott a Szigetköz-
ben, a Bakonyban és Erdélyben 
is. Mint mondja: a szülők el sem 
tudják képzelni, hogy a cseme-
téjük milyen gyorsan megfeled-
kezik a telefonjáról a természet 
közelében.

Rendszeresen gyűrűznek ma-
darakat, odúkat tisztítanak, tú-
ráznak a VasVilla diákjai egy 
kutatóprogram keretén belül 
dr. Gyimóthy Zsuzsa vezetésé-
vel, aki hosszú évek óta foglal-
kozik madártani kutatásokkal. 
A pedagógus elsődleges célja, 
hogy a tanulók érdeklődését 
sok-sok élményen keresztül hív-
ja fel a természet- és környezet-
védelem jelentőségére. – A gyű-
rűzés kézzelfogható élményeket 
nyújt a fiataloknak, ahol meg-
tanulhatják a legfontosabb ha-
zai fajokat, megismerik azok 
természetvédelmi problémáit, 

ezáltal egy életre elköteleződ-
nek a természet szeretete, vé-
delme irányába – emelte ki a ku-
tatótanár. – Fontosnak tartom a 
természetjárás népszerűsítését 
is, így havonta vezetek temati-
kus túrákat, ahol a madármeg-
figyelésen túl számos hasznos 
ismeretet is sikerül átadni. 

A madarászás és a természet-
járás a teljes kikapcsolódást, lel-
ki feltöltődést jelenti a peda-
gógus számára, akit a túráin 
Bodza, a csodaszép vizslalány 
kísér el, aki éppen a madarak 
és fák napján ünnepli hatodik 
születésnapját.

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A „téli álmából ébredő” szőlő számára kifeje-
zetten ideális a mostani időjárás, komoly fagy 
nem károsította a növényeket, a szárazság 
azonban a néhány éves telepítéseknél okoz-
hat meglepetéseket.

– Azok a gazdák, akik 
időben elvégezték a met-
szést, illetve az aktuális 
munkákat, például a tar-
tóoszlopok és drótsorok 
kijavítását, cseréjét, a jö-
vőbe vetett hittel várhat-
ják a tavasz folytatását, 
illetve a nyár elejét – nyi-
latkozta Molnár Ákos, a 
Soproni Borvidék Hegy-
községi Tanácsának el-
nöke. – A borvidéket járva 
azonban sajnálattal kel-
lett megállapítani, hogy 
idén is lesznek olyan te-
rületek, amelyek műve-
lése elmarad. Az, hogy ez 
végül mekkora lesz, most 
még nem látható. Pedig az 
időjárás eddig kedvezett 
a szőlőnek. Komoly fagy 
nem károsította a tőké-
ket, a rügyfakadás pedig 
szépen, időben elkezdő-
dött. Az idősebb tőkék vi-
szonylag jól bírják a mos-
tani szárazságot, hiszen 
kiterjedt és mélyre hato-
ló a gyökerük. A fiatalabb 
telepítésnél azonban gon-
dot okozhat az, hogy idén 
gyakorlatilag nem esett 
sem hó, sem eső. A január-
tól április végéig lehullott 
mintegy ötvenmilliméter-

nyi csapadék meg sem lát-
szik a földeken.
A gazdák következő fontos 
feladata a növény védelme 
lesz. A gombás megbete-
gedések mértéke a szá-
raz időjárásnál csökken, 
a rovarkártevők azonban 
kedvelik ezt.
– A szőlő egyelőre jól vi-
seli a napközbeni–éjszakai 
nagy hőingadozást – foly-
tatta a szakember. – Reg-
gelente nem ritka a nulla 
Celsius-fok körüli hőmér-
séklet, dél körül azonban 
húsz fok felett is mutat-
hat a hőmérő. Ez a jelen-
ség pedig fokozza a pá-
rolgást, végső soron pedig 
az a kevés nedvesség is tá-
vozik a talajból, ami még 
benne volt.
Megtudtuk, amíg a gaz-
dák a dűlőben dolgoznak, 
a Soproni Hegyközségen 
belül is tart a munka. Sze-
retnék kidolgozni a borvi-
dék fejlődési lehetősége-
it, szélesíteni a soproni bor 
értékesítési piacát, illetve 
elérni azt, hogy itt, a hely-
ben élők fogyasszanak he-
lyi borokat. Ehhez azonban 
meg kell nyerni az étterme-
ket, vendéglátóhelyeket is.

Ébred a szőlő

Rendszeresen gyűrűznek madarakat, túráznak a VasVilla diákjai egy Rendszeresen gyűrűznek madarakat, túráznak a VasVilla diákjai egy 
kutatóprogram keretén belül dr. Gyimóthy Zsuzsa vezetésével  kutatóprogram keretén belül dr. Gyimóthy Zsuzsa vezetésével  
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUMFOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
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2000
Balogh Bubu visszatér
Utoljára 1999. május 5-én 
Pécsett, a bajnoki döntő negye-
dik mérkőzésén lépett pályára 
Balogh Judit, minden idők ta-
lán legjobb magyar kosárlab-
dázónője. A GYSEV–Ringa ak-
kor „Bubu” vezérletével 89–83-
ra legyőzte a MiZo–PVSK-t, és 
ezzel 3–l-re megnyerte a finá-
lét. Azóta történt egy s más, pél-
dául a Balogh–Armaghani há-
zaspárnak február 21-én meg-
született a második gyermeke, 
Armin. Az örömteli esemény 
óta alig két hónap telt el, s a 32 
éves kosaras már túl van a ne-
gyedik edzésén is, és ha semmi 
nem jön közbe, május 7-én, va-
sárnap a bajnoki döntő má-
sodik, soproni összecsapásán 
vissza is tér a parkettre. Az el-
lenfél most is a PVSK, s hogy 
a végeredmény is a tavalyi le-
gyen, ahhoz elengedhetetlen 
Balogh játéka. Szombaton a he-
lyi Postással játszott edzőmecs-
cset a GYSEV, Balogh 16 percet 
töltött a pályán, 50 százalékos 

teljesítménnyel 7 pontot szer-
zett. Szemtanúk állítása szerint 
jól mozog, nincs súlyfeleslege, 
s bár természetesen még nem 
képes egyedül eldönteni mecs-
cseket úgy, mint tavaly ilyen-
kor, játéka mégis komoly lélek-
tani többletet jelenthet társnő-
inek. Balogh visszatérését, úgy 
tudjuk, senki sem sietteti, legke-
vésbé férje, Saeed Armaghani, a 
csapat edzője. Ha kilenc héttel 
kisfia születése után mégis be-
száll, akkor azt szigorúan a sa-
ját elhatározására teszi, mert 
már nagyon hiányzik neki a já-
ték. (Népszava)

1950
Sikeres vizsgák 
Sopronban
Sikeres vizsgát tettek Sopronban 
a növényvédő erdész brigádok. 
Az Erdőközpont három növény-
védő brigádtanfolyamon képezi 
ki azokat az erdei munkásokat, 
akik a csemetekertek és az er-
dősítések károkozói ellen szük-
séges védőszolgálatot el tudják 
majd látni. Ilyen képzettségű 

munkások eddig a magyar er-
dőgazdálkodásban nem voltak! 
A Zircen lefolytatott első tanfo-
lyam már befejeződött, a részt-
vevő hallgatók sikeres vizsgát 
tettek Sopronban az egyetem 
növényvédelmi tanszékének el-
lenőrzése mellett. (Szabad Szó)
Sopron munkára,  
harcra kész! 
Az egész országban szünet nél-
kül folynak a jelentkezések a 
Munkára, harcra kész (MHK) 
mozgalomra. Sopronban pél-
dául kevésnek bizonyult a je-
lentkezési ívek száma. Halász 
Miklós, a város MHK sportfele-
lőse kijelentette, hogy a várako-
záson felül nagy a jelentkezőik 
száma. (Népsport)

1900
Megnyílik a villamos 
Sopronban
Sopronból telegrafálják, hogy 
Hegedűs Sándor kereskedelmi 
miniszter Sopronba utazik és 
egy napig a város vendége 
lesz. A városi közgyűlés elfo-
gadta azt a programot, melyet 

Gebhardt polgármester a mi-
niszter fogadására indítványo-
zott. A várost fellobogózzák s 
a minisztert a pályaudvaron 
beszéddel üdvözlik. A minisz-
ter megtekinti a villamos-ára-
mot termelő központot s azu-
tán ünnepélyesen megnyitja a 
villamos-vasutat. A megnyitás 
után bankett lesz a Kaszinóban. 
Délután a miniszter megte-
kinti a Weitzer-féle wagongyá-
rat, a Leltenhofer-érczöntődét, 
a Friedrich- és Lenk-féle tégla-
gyárakat és a sörfőzdét. A mi-
niszter este visszautazik a fővá-
rosba. (Magyar Nemzet)
Nagy hideg és 
havazások
Bár napokon belül május köze-
pét írjuk, Kassán és Eperjesen 
egész éjjel havazott, Eger vidé-
kén pedig a gémeskutak mind 
befagytak. Sopronban olyan hi-
deg van, hogy állandóan fűte-
nek, és a szőlők mind elpusztul-
tak. Lembergben és Krakkóban 
24 óra óta szakadatlanul hava-
zik. (Magyar Polgár)
Összeállította: Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

A járványhelyzet inspirálta online munkáiban Süle Katit

A stílus kortalan
KÖVES ANDREA

Személyi stílustanácsadó, az érett 
korosztály stílusikonja, oktató és 
influencer egy személyben  Süle 
Kati, aki az első divatbemutatóit 

Sopronban tartotta a 2000-es évek elején.

A korlátozások sem szeghetik 
kísérletező kedvét az erede-
tileg művészettörténészként 
tevékenykedő Süle Katinak. 
Csatlakozott egy nemzetközi 
művészeti kihíváshoz, mely-
nek keretén belül festmények 
ihlette ruhákat ölt magára, illet-
ve online pillant be a gardróbok-
ba, hogy stílustanácsaival segít-
se a hozzá fordulókat.

– Nagyon különleges ez az 
élethelyzet mindnyájunk szá-
mára, mivel hatvan pluszos 
vagyok, így még érzékenyeb-
ben érint a járvány – mesélte 
 Skype-on keresztül a személyi 
stílustanácsadó, aki nem hazud-
tolva meg önmagát, még az on-
line beszélgetés alatt is vagány 
sminket és szemüveget viselt. 
– Sok-sok kinti munkámat, kre-
atív fotózásokat kellett lemon-
danom az utóbbi hetekben. 
Ugyanakkor ez a helyzet inspi-
rációt is adott arra, hogy az on-
line munkáim körét bővítsem. 
Azt üzeni ez az időszak a kreatív 
szakma számára, hogy érdemes 
minél több lábon állni.

A szakember hatékonyan se-
gít mindazoknak, akik nem ér-
zik jól magukat a ruháikban, 
akik egyszerűen nem találnak 
rá a stílusukra. Hogy mi a leg-
meghatározóbb probléma ezen 
a területen? A legnagyobb baj az 
önképünkkel van – vallja Süle 
Kati. Az öltözködés nem testal-
kat- vagy akár korosztályfüggő, 
ha egyszer rátalál az ember a sa-
ját stílusára. Bizonyára sokan vé-
lekednek úgy, hogy az öltözkö-
dés csupán pénz kérdése.

– Ez az egyik legnagyobb tév-
hit – hangsúlyozta Süle Kati. 
– Egyrészt elképesztően sok fe-
lesleges ruhaneműt vagyunk 
képesek felhalmozni, amelyek 
csak úgy tornyosulnak a szek-
rényünkben. Ehelyett sokkal 
praktikusabb, ha csupán csak 30 
egyéniségünkhöz, alkatunkhoz 
illő, egymással kreatívan vari-
álható darabunk van. Másrészt 
felesleges a drága márkákhoz 
ragaszkodni. A tevékenységem 
csúcsa, amikor egy-egy divatbe-
mutatón felvonultathatom az 
általam képviselt, vagány, újra-

alkotott ruhákat, egyedi kiegé-
szítőkkel és az ezekre hangolt 
frizurákkal, sminkekkel. Mindig 
megkeresem azokat a modelle-
ket, akikhez az adott stílusvilág 
a leginkább passzol, mindezzel 
azt üzenem: minden nő egyedi, 
minden nő különleges.

A divatszakember örömmel 
mesélte, hogy az évtizedek mú-
lása sem törte meg a gyermek-
kori lázadó énjét: már akkor is 
szerette a saját útját járni. 

A közeljövőben újabb sop-
roni bemutatkozást is tervez 
Süle Kati.

Üzenetek 
selyemben
KÖVES ANDREA

Csodálatos selyem-
képeket fest és külön-
leges kompozíciókat 
farag kőből a sopro-
ni Szurokné Strassner 
Klára. A képzőművész 
a napokban ünnepel-
te 70. születésnapját, 
jubileumi tárlata azon-
ban későbbre tolódik.

– Lelkesen készültem a kiállítás-
ra, óriási megtiszteltetés volt 
számomra, hogy a Munkácsy-
terem fogadta volna be a tárla-
tomat április végén – mesélte 
Szurokné Strassner Klára, aki a 
Soproni Képzőművészeti Tár-
saság tagja. – Láttam lelki sze-
meim előtt a selyemre festett, 
szívvel-lélekkel készített képei-
met, illetve a zsírkőből faragott 
alkotásaimat a tágas, inspiráló 
térben. A járványügyi helyzet 
miatt most el kell fogadnom, 
hogy az álmom megvalósulá-
sára még várni kell. Remélem, 
ősszel megtekintheti a közön-
ség az Üzenetek selyemben és 
kőben elnevezésű tárlatomat.

Az alkotó fiatal korában sze-
retett rajzolni, festeni, ám élete 

másik irányba vitte, illetve há-
rom gyermeke nevelése töltötte 
ki az idejét. Egy 27 évvel ezelőt-
ti párizsi utazás ráébresztette: 
hiányzik az életéből az alkotás. 
Ismert soproni művészek ve-
zették be a rajzolás, festés for-
télyaiba. Sok mindent kipró-
bált, ám az igazi szerelemmé 
a selyemfestés vált. A selyem-
mel nem egyszerű bánni, ha 
egyszer az ember belefog egy 
képbe, akkor azt nem lehet fél-
behagyni, órákig kitartóan ké-
szül az új alkotás. A kőfaragás 
tíz esztendeje köszöntött be az 
életébe, egy puhább kőfajtából, 
a zsírkőből alkotja egyedi dísz-
tárgyait. A közelgő jubileumi 
tárlat lesz a kilencedik önálló 
kiállítása, de számos csopor-
tos tárlaton is bemutatta már 
alkotásait. 

– Nagyon kedvesek a ven-
dégkönyvekbe írt vélemények 
– tette hozzá Szurokné Strass-
ner Klára. – A következő egy is-
meretlen látogatótól származik: 
„Ilyen festménnyel még életem-
ben nem találkoztam. Az Ön 
környezete boldog lehet, hogy 
egy ilyen áldott lélekkel élhet, 
nekem örök élményt okozott…”. 
Az ilyen visszajelzések csodála-
tos inspirációt adnak a további 
alkotáshoz.

Kultúra, művészetek

SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

Az egykori 
Elektro-Bioskop
Sopron első filmszínháza, az Elektro-Bioskop, amit a ko-
rabeli hirdetés „az elite közönség találkozóhelyének” ne-
vezett, 1908 augusztusában nyílt meg az Ikvahíd 2. szá-
mú épület földszintjén. A soproniak körében egyszerűen 
csak Biónak nevezett „villamos élő fényképek színházát” 
két testvér, Hartmann Jakab (1880–1938) és Hartmann 
Keresztély (1884–1968) vezette. A Pozsonyból érkezett 
fiatalemberek közül egyikőjük, nevezetesen Jakab ke-
reskedelmi végzettséggel rendelkezett, Keresztély pe-
dig szakmabeli volt, ő megszerezte a mozigépészi vég-
zettséget is. Az újdonságra vevő volt a soproni „elite” 
közönség, hamar népszerű lett a városban az új szóra-
kozóhely, mely mellett egy kávéházat is üzemeltettek, 
így hamar kinőtték a bérház földszintjét, és megbízták 
Schármár Károlyt (1877–1946), hogy a Lackner Kristóf 
utca 10. szám alatti, a város tulajdonában lévő üres te-
lekre tervezzen számukra egy száz fő befogadására al-
kalmas „mozgófénykép színházat”. Az első filmvetítés 
1911 szeptemberében volt a Lackner Kristóf utcai Elekt-
ro-Bioskopban. A Hartmann testvérek valamivel több 
mint 12 évig üzemeltették ezt a mozit, majd a telekbér-
leti szerződés lejártával egy nagyobb filmszínházat épí-
tettek a Torna utcában, mely 1926. október 30-án nyílt 
meg – de ez már egy másik történet. A Schármár Károly 
által tervezett Lackner Kristóf utcai épület később a le-
véltár raktára lett, majd műszaki áruház, jelenleg pedig 
kerékpárüzlet. FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

RÖVIDEN

Hangfoglaló Program
Rendkívüli pályázatokat hirdet a Nemzeti Kulturális Alap 
(NKA) Hangfoglaló Program Kollégiuma.
A koronavírus-járvány miatt nagyszámú koncert maradt 
el, ami az előadóművészeket, a helyszíneket és technikai 
személyzetet is nehéz helyzetbe hozta. Ezért az NKA 60 
millió forintot szán olyan, szigorúan közönség bevoná-
sa nélkül rögzítendő koncertfelvételek megszületésére, 
amelyek létrehozásán zenekarok és profi technikusok kö-
zösen dolgoznak.

›

Szurokné Strassner Klára selyemfestőSzurokné Strassner Klára selyemfestő

Minden nő egyedi, minden nő különleges – ez Süle Minden nő egyedi, minden nő különleges – ez Süle 
Kati egyik fő üzenete Kati egyik fő üzenete 
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Soproni foci: múltidéző – SVSE
PÁDER VILMOS

A járvány 
megféke-
zésére tett 
kormány-

intézkedéseket be-
tartva az MLSZ május 
végéig felfüggesztette 
a bajnokságot. Foci-
szerető olvasóinknak 
múltidéző sorozattal 
kedveskedünk. 

A hatodik részben ismét egy pa-
tinás, nagy múltú egyesületet, a 
Soproni Vasutas Sportegyletet 
mutatjuk be. Az SVSE 1921-ben 
alakult, és azóta a labdarúgá-
son kívül több sikeres országos 
és nemzetközi szakosztályt is 
működtet. A legkiemelkedőbb 
eredményeket nem a labdarú-
gók érték el, mégis e szakosztá-
lyon keresztül vált országosan 
ismertté az SVSE.

Az együttes 1925-ben meg-
nyerte a NYLASZ (Nyugatma-
gyarországi Labdarúgó Alszö-
vetség) II. osztályú bajnokságát 
és bekerült az I. osztályba. 1933–
34–35-ben és 1938–39-ben a 
Nyugat bajnoka volt. 1936-
ban Kőmives Imre személyé-
ben olimpiai válogatott labda-
rúgója is volt az egyesületnek. 
Az 1940-es években kétszer 
játszottak osztályzót az NB I-
be jutásért, de mindkétszer el-
buktak. Az ötvenes, hatvanas 
években a Nemzeti Bajnokság 
II. és III. osztályában játszottak, 

többször négy–ötezer szur-
koló előtt. 

A régi nagy rangadók, az 
SVSE–SFAC, majd később az 
SVSE – Soproni Textiles derbik 
jelentették a város legrangosabb 
sporteseményeit. 

Az 1960–61-es NB III-as baj-
nokságot megnyerve felkerül-
tek a másodosztályba. 1973–74-
ben bajnokságot nyertek az NB 

II-ben, de átszervezés miatt nem 
sikerült az előrelépés. 

Egy városi egyesülés folytán 
megalakult az SSE, játékoskere-
tében nyolc volt SVSE-játékos 
szerepelt. A vasutas egyesület 
labdarúgóinak az alapokról, a 
járási bajnokságból kellett újra-
kezdeniük. Sift Tivadar (Tutu) ve-
zérletével, Borsos István segítsé-
gével az újjáéledés jól sikerült, az 

együttes két év alatt feljutott a 
megyei I. osztályba. Az 1980-as 
évektől, tizenhat éven keresztül, 
az együttes a megyei bajnokság 
tagja volt. 1996-ban bajnokok let-
tek a lövéri fiúk, visszakerültek 
az NB III-ba. 

2000-ben negyedik lett a gár-
da, ami az új időszak legjobb 
eredménye volt. A kvalifikáci-
ós bajnokságban azonban nem 

sikerült kiharcolni az új NB II-es 
tagságot, így maradt a harma-
dik vonal. 

A labdarúgó szakosztály meg-
alakulása óta a klub nagy sze-
repet tulajdonított az utánpót-
lás-nevelésnek, több tanítványa 
eljutott NB I-es egyesületekhez.

A vasutasoknál is pályára 
léptek NB I-es labdarúgók. Leg-
ismertebb a tragikus sorsú, 

tizenhatszoros magyar váloga-
tott, volt fradista Simon Tibor, 
aki élete utolsó bajnoki gólját 
2002 tavaszán az SVSE színe-
iben lőtte.

A 2010–11-es szezonban is-
mét bajnokságot nyertek a vas-
utas legények, így újra a magyar 
labdarúgás második vonalában 
szerepeltek. A 2012–13-as baj-
nokságban Bücs Zsolt irányí-
tásával szárnyalt az együttes, 
zsinórban tíz mérkőzést meg-
nyert, de ez is kevés volt az át-
szervezett, egycsoportos NB II-
be jutáshoz. Végül osztályzóra 
kényszerültek, amit a Dunaúj-
város ellenében elbuktak. Több 
ezer szurkoló temette már a 
csapatot, mikor az új feltöltési 
szabályzat szerint mégis az NB 
II-ben maradhatott. 

2013 nyarán a lemondott Bücs 
Zsolt helyére a soproni kötődé-
sű Németh Zoltánt nevezték ki 
edzőnek. Rövid idő múltán Sup-
ka Attila személyében újabb 
szakember érkezett, aki szakmai 
igazgatóként tevékenykedett. 

2016-tól a labdarúgókat mű-
ködtető gazdasági társaság irá-
nyításában egyre több gond je-
lentkezett, melyet nem tudtak 
orvosolni. A konfliktusok odá-
ig vezettek, hogy a legrosszabb 
forgatókönyv következett be, 
felszámolták az NB II-es csapa-
tot működtető kft.-t. 

A 90 éves egyesület labda-
rúgó szakosztálya jelenleg a 
megyei II. osztály élmezőnyé-
ben tartózkodik Mozsolits Jenő 
edző áldozatos munkájának 
köszönhetően. 

Sport

Virág kitartóan készül
MUNKATÁRSUNKTÓL

Weninger Virág a 
kényszerszünetben 
is keményen edz, és 
alig várja, hogy is-
mét csoportos tré-
ningeken vegyen 
részt, akár klubcsapa-
tával, akár a magyar 
válogatottban. 

A 22 éves kosárlabdázót fáj-
dalmasan érintette a bajnok-
ság lezárása, szerinte a bajno-
ki cím „benne maradt” az idei 
csapatban.

– A szezon előtt deklarál-
ta a Sopron Basket vezetése, 
hogy több feladat jut a fia-
tal, magyar játékosoknak. 
Hogy érzed, mit sikerült eb-
ből megvalósítani?

– Valóban, így indult a szezon, 
hogy sokat játszottunk mi, fia-
talok is, azonban az idény köze-
pe táján érzékelni lehetett, hogy 
kevesebb játéklehetőség jut ne-
künk. Úgy láttam belülről, hogy 
a fiatalok nagyon keményen 
küzdöttek, komoly edzésmun-
kát végeztek. Megvolt az össz-
hang a rutinosabb játékosokkal 
is, Fegyverneky Zsófitól, Jecától 
vagy Dupree-től folyamatosan 
kaptuk a tanácsokat, edzések, 
meccsek után átbeszéltük, mit 
lehetett volna jobban csinálni. 
Szerintem minden fiatal játékos 
száz százalékot próbált nyújta-
ni, ha pedig kevesebbet játszot-
tunk egy mérkőzésen, utána 
másnap egyéni edzés és kép-
zés keretében tudtunk fejlődni.

– A saját szempontodból 
hogy értékeled az idei cson-
ka szezont?

– Nagyon készültem erre a 
szezonra, tavaly egész nyáron 
edzettem, meg is kaptam a já-
téklehetőséget és éltem is vele. 
Sajnos a szezon középső részé-
ben kisebb hullámvölgybe ke-
rültem, ilyen előfordul egy profi 
sportoló életében. Az idény vé-
gére ismét felzárkóztam, ered-
ményesebb lett a játékom, 
azonban ekkor következett be 
a hirtelen felfüggesztés, majd a 
bajnokság lezárása. Nem tudom 
eléggé hangsúlyozni, mennyi-
re sajnálom, a kupagyőzelem 
megvolt, azonban szerintem 
bennünk maradt a bajnoki cím.

– Mivel töltöd a napjaidat a 
kényszerpihenő idején?

– Szabályos büntetésnek élem 
meg ezeket a heteket, hiszen 
csoportos edzésen és természe-
tesen meccsen nem szerepelhe-
tünk. Erőnléti munkát végzek 
minden nap, rengeteget futok, 
szakmai programot kaptam, ez 
alapján készülök egyénileg. Ami 
külön szomorú, hogy épp má-
jusban lett volna egy válogatott 
összetartás, készültünk volna a 
mérkőzésekre – természetesen 
most ez is elmarad. A barátaim-
mal, csapattársaimmal tartom 
a kapcsolatot, sokat videóchate-
lünk, besegítek a házimunkába, 
sétálok a kutyusokkal, és persze 
nézem a kedvenc sorozataimat. 
Emellett tanulásra is használom 
a plusz időt, szeretném az angol 
nyelvet a jelenleginél sokkal job-
ban elsajátítani.

Weninger Virág a kényszerszünetben is Weninger Virág a kényszerszünetben is 
folyamatosan edz és készül a következő szezonrafolyamatosan edz és készül a következő szezonra
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RÁZÓ LÁSZLÓ

A többi sportághoz hasonlóan a 
teniszben is tart még a holtszezon, 
hiszen hosszú hetek óta nem ren-
deztek versenyeket. A világklasszis 

soproni teniszező, Babos Tímea lapunknak el-
árulta: aktívan, de sok pihenéssel próbál feltöl-
tődni ebben az időszakban.

– Hogy tartod edzésben, for-
mában magad a versenymen-
tes időszakban?

– Hazudnék, ha azt monda-
nám, hogy tenisszel… Kevesebb, 
mint egy tucatszor léptem pá-
lyára, inkább kondizom, futok, 
jógázom, lépcsőzöm. Az igaz-
ság az, hogy annyira bizonyta-
lan még a szezon jövője, hogy 
ha edzenék, sem tudnám, mire 
készülök. Így azért nehéz ver-
senymotivációt találni.

– Mennyit tartózkodsz ezek-
ben a hetekben Sopronban?

– Továbbra is kétlaki vagyok, 
így pár napot Pesten, a laká-
somban vagyok, aztán pár na-
pot Sopronban töltök. 

– Hogy viseled ezt a fur-
csa állapotot: nem vagy sé-
rült, mégsem tudsz meccse-
ket játszani.

– Ez a helyzet más, mint egy 
sérülés, hiszen most a többi-
ek sem versenyeznek, hanem 
ugyanazt csinálják, mint én. 
Nem sok teniszező fogott ütőt 
a kezébe az utóbbi hetekben, 
mindenki próbál kicsit pihenni. 
A szezonunk hosszú, rengeteget 
utazunk, sokszor kontinenseket 
ugrunk át, más-más időzónához 
és klímához kell hozzászoknunk 
egy-két nap alatt, így ez a nem 
várt pihenő sokunknak jól jön. 
Élvezem, hogy főzhetek, a sa-
ját ágyamban aludhatok, köz-
ben pedig egy rövidebb lakbe-
rendező kurzust is elkezdtem, 
valamint bokszolok. A sporto-
lás sem marad el, minden nap 
jó pár órát edzem, csak épp 
nem teniszt. 

– Mivel töltöd a plusz 
szabadidődet?

– Jókat alszom, hétvégén so-
káig ágyban maradok és retró 
filmeket, sőt, olykor rajzfilme-
ket is nézek. Recepteket keresek, 

főzök, takarítok, egyszóval min-
dent, ami másnak normális, 
nekem ez most a mindenna-
pok luxusa.

Babos Tímea aktív a versenymentes napokban is

Pihenéssel töltődik

Sport

Édesapja nyomdokain
RÁZÓ LÁSZLÓ

A legendás kosárlabdázó, Balogh Sándor fiai 
továbbvitték a hagyományt: Gergely és Márton 
is sokáig kosárlabdázott. Gergely egyéni kép-
zéseket tart a Soproni Tigriseknél, emellett az 
NB II-es együttes játékosedzője.

– Édesapádhoz hasonlóan te 
is sokáig játszottál a SMAFC-
ban, hogy alakult a játékos 
pályafutásod?

– 18 évesen kerültem be az 
SKC felnőtt csapatának kere-
tébe, hat évig játszottam ott, 
volt, hogy az „A”, volt, hogy a 
„B” csoportban szerepeltünk. 
A „B” csoportot kétszer is meg-
nyertük, a második bajnoki cí-
met szerző csapatban sokat 
játszottam, azonban a szezo-
nok többségében kevés játék-
lehetőséget kaptam. Ezért is 
döntöttem úgy, hogy a SMAFC-
hoz igazolok. Vetési Imre bácsi 
tárt karokkal várt, nagyon szép 
10 évet töltöttem el az egye-
temi csapatban. Általában jól 
szerepeltünk, sőt, a 2008–09-
es szezonban feljutást ünne-
pelhettünk. A SMAFC-nál folya-
matosan meghatározó játékos 

voltam, 20-as éveim végén, 30-
as éveim elején, mondhatni tö-
kéletes kosárlabdázó korban 
szerepeltem az egyetemieknél.

– Jelenleg a Tigriseknél 
edzősködsz, mik a feladataid?

– Mindig is bennem volt az 
a gondolat, hogy az aktív évek 
után át kell adnom a tudáso-
mat a következő generációk-
nak. 2015-ben szereztem az el-
ső edzői képesítést, azóta több 
csapatnál is voltam tréner az 
utánpótlásban. Jelenleg egyéni 
képzéssel foglalkozom: a csa-
patok legjobb képességű játé-
kosait fejlesztem, kiscsopor-
tos foglalkozások keretében. Ez 
egyre inkább alapja a mai ko-
sárlabdaképzésnek, egyre na-
gyobb hangsúlyt fektetnek az 
egyéni képzésre a csapatok. So-
kat dolgozunk a srácokkal, és a 
technikát is segítségül hívjuk: 

felvesszük a gyakorlást, majd 
kielemezzük, mit kell még 
csiszolni, javítani az egyes 
mozdulatokon. 

– Edzőként mi a filo-
zófiád?

– Azt szeretném elérni 
minden gyereknél, hogy 
ne kényszernek érezze a 
kosárlabdát, a gyakorláso-
kat, hanem a sportág irán-
ti szeretet és alázat belül-
ről fakadjon. Saját magamat 
is képzem, ősszel kezdem a 
szakedzői diplomát adó fő-
iskolát. Hosszabb távon 
szeretnék felnőtt csapatot 
is edzeni.

– Az edzések mellett 
játszol is?

– Természetesen, igen! A Tig-
risek idén két csapattal indult az 
NB II-ben, volt egy egészen fia-
tal és egy rutinosabb együttes. 
Ez utóbbiban játékosedzőként 
szerepeltem, egész jól álltunk, 
amikor sajnos idő előtt véget 
ért a szezon.

Erdei és görgős 
MTB-edzések
MUNKATÁRSUNKTÓL

Terepen és otthon is gyakorolnak az MTB Sop-
ron SE kerékpárosai. Bartokos Gábor vezető-
edző elmondta: jelenleg az alap állóképesség 
megőrzése a feladat, amelyhez minden fiatal 
külön edzéstervet kapott. 

– Nem tudjuk, mikor lesz legkö-
zelebb verseny, ha vannak konk-
rétumok, akkor lehet változtatni 
az edzések feladatain, előtér-
be kerülhet a kigyorsítások, a 
versenyszituációk gyakorlása 
– mondta a vezetőedző. – Min-
den versenyzőnknek teljesíteni 
kell a feladatait, a kisebbeknek 
a szülők segítenek, a nagyok pe-
dig önállóan dolgoznak. A sport-
ág abban a szerencsés helyzet-
ben van, hogy van lehetőség 
szabadtéri edzésekre is Sopron 
térségében.

Bartokos Gábor hozzátette: 
modern módszerekkel tartják 
formában a fiatalokat, digitális 
eszközök segítik a tréningeket, 

többek között wattmérő áll a 
versenyzők rendelkezésére, 
így adott teljesítménytarto-
mányon belül tudják végezni a 
feladatokat. 

– A fiataljaink többsége ott-
hon is keményen tud dolgoz-
ni: modern görgőre helyezik 
a kerékpárokat, így pedig kü-
lönböző nehézségű edzéseket 
tudnak elvégezni, vagy akár 
versenyszimulációs gyakorla-
tokat is végrehajthatnak – tet-
te hozzá  Bartokos Gábor, aki 
szerint az is lényeges, hogy az 
erdei kerékpározások alkalmá-
val mindenki betartsa a jelen-
leg érvényes, távolságtartásra 
vonatkozó előírásokat.

A MTB Sopron SE kerékpárosai terepen vagy A MTB Sopron SE kerékpárosai terepen vagy 
speciális görgőn is tréningezhetnek – Mórocz speciális görgőn is tréningezhetnek – Mórocz 
Barnabás is gyakran edz otthonBarnabás is gyakran edz otthon

A vírus miatt sem állt meg az élet 
a Shotokan Tigriseknél. 

–  Tovább dolgozunk, hogy a korláto-
zások alatt és a feloldásuk után is aktív 
sportélet legyen – tájékoztatta lapun-
kat Gáncs Krisztián, az egyesület elnö-
ke. – Két sportolónk már a negyedik 
fordulóra készül az online karateverse-
nyen. Halász Kornél jelenleg kategóri-
ája első helyén áll, bár most már nehe-
zebb feladat vár rá, mivel korosztályt 
váltott, és már az idősebbek között kell 
bizonyítania. Gáncs Nóra minden hé-

ten szebben versenyezve 3. helyen áll 
a ranglistán a korosztályában.
Egy sikeres pályázatnak köszönhető-
en – a korlátozások feloldása után – az 
egyesület a tagjainak, illetve a hozzá-
juk csatlakozóknak több hónapon ke-
resztül díjmentes edzési lehetőséget 
biztosít, amennyiben ezt az anyagi 
helyzetük indokolja. Ezzel azt szeret-
nék biztosítani, hogy ne hagyják abba 
a sportot azok, akik a járvány miatt ne-
héz helyzetbe kerültek.
– Idén is sikeresen szerepeltünk a Vi-
segrádi Alap pályázatán, így novem-

berben újra nemzetközi karate edző-
tábornak ad otthont Sopron – folytatta 
Gáncs Krisztián. – Tavaly cseh, len-
gyel és osztrák karatésok jártak ná-
lunk. Idén Szlovákiából is érkeznek 
majd sportolók. Pénteken és szom-
baton edzőtáborozási lehetőség lesz, 
vasárnap pedig verseny. Edzőknek és 
bíróknak továbbképzési lehetőséget is 
biztosítunk. Mivel az idei téma a kumi-
te (küzdelem), így nemcsak a shotokan 
karatésokat, hanem bárkit szívesen lá-
tunk aki WKF (olimpiai) szabályrend-
szerben versenyez.

Aktív soproni karatésok

A kormány hétfőtől az ország egész területén engedé-
lyezte sportrendezvények nézők nélküli, zárt körülmé-
nyek közötti lebonyolítását, illetve edzések megtartá-
sát és látogatását. Ezzel pedig lehetővé válik az NB I-es 
labdarúgó-bajnokság folytatása.
Csányi Sándor, a szövetség elnöke úgy nyilatkozott, szá-
mításaik szerint május 23. és június 13. között tudnának 
újra NB I-es meccseket játszani, és június végére, júli-
us elejére lezárulhatna a sorozat, illetve a Magyar Kupa 
is. Augusztus 15-ig semmilyen tömegrendezvényt, így 
az 500 fő alattiakat sem engedélyezik Magyarországon, 
azaz, ha be is lehet fejezni a szezont, zárt kapuk mögött.

Elkezdődtek  
a tréningek

A legendás kosaras, 
Balogh Sándor fia, 

Balogh Gergely edző és 
játékos is a Tigriseknél

Babos Tímea aktívan pihen, igyekszik feltöltődni a Babos Tímea aktívan pihen, igyekszik feltöltődni a 
versenymentes időszakbanversenymentes időszakban

RÖVIDEN

Darazsak: megújult arculat
Idén januárban újabb mérföldkőhöz érkezett a Soproni 
Darazsak egyesületnél a női kosárlabda utánpótlásképzés. 
A fejlődés elismeréseként Államilag Elismert Sportakadé-
mia keretei között folytatódhat tovább a 23 
évvel ezelőtt megkezdett munka. Ehhez 
most új arculat is párosult. A  logóban, 
kabalában megjelennek a Soproni Da-
razsak legfőbb tulajdonságai: a dara-
zsak szorgosak, harcosak, okosak, ta-
nulékonyak, céltudatosak és bájosak.

›
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A HÉT MOTTÓJA:

„Nem szabad hinni 
a véletlenben, 

jobb, ha reggel és 
este is felpofozzuk 

magunkat, hogy 
el ne felejtsük, 

hogy az óvatosság 
sohase fölösleges, 

és hogy jóból is 
megárt a sok.”

Jaroslav Hasek  
(cseh humorista  
és szatirikus író)

KÖNYVAJÁNLÓ

Jaroslav Hasek: 
Švejk – Egy 
derék katona 
kalandjai a 
világháborúban

Furcsa tisztesség Švejké: 
részt vehet az első világ-
háborúban, először a hát-
országban (katonai fog-
dákban és egészségügyi 
intézményekben), majd 
a fronton, végül fogság-
ban. A szatírikus regény, 
amely ezt az alakot teszi 
hősévé, háború- és Mo-
narchia-ellenes. A regény 
befejezetlenül maradt, ám 
így is egésznek tűnik. Több 
mint 60 nyelvre lefordítot-
ták, magyarul először Ka-
rikás Frigyes fordításában 
látott napvilágot.

›

320 évvel ezelőtt, 1700. áp-
rilis 28-án született Sopron-
ban Neuhold János Jakab 
orvos, a német birodalmi 
császári természettudo-
mányi társaság tagja. Sop-
ronban hunyt el 1738. már-
cius 24-én.

250 évvel ezelőtt, 1770. áp-
rilis 26-án Sopronban járt II. 
József mint megkoronázott 
német császár és magyar 
trónörökös. Az uralkodó 
az Arany Angyal vendég-
lőben szállt meg, Albert 
szász trónörökös társasá-
gában megtekintette a szá-
razmalomból nemrég átépí-
tett soproni színházat is, de 
megtiltott minden ünnep-
lést. A szokatlanul pompa 
nélküli látogatás emlékét 
aranybetűkkel írták be a ta-
nácsjegyzőkönyvbe.

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

Ez történt 
Sopronban

Korszerűsítés a Dózsa György utcai intézményben

Újabb óvoda újul meg

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Elkezdődött a Dózsa György utcai tagóvoda 
felújítása. A negyvenmillió forintos beruházás 
végeztével korszerűbb körülmények várják a 
kisgyerekeket, illetve a dolgozókat – mindezt 
dr. Farkas Ciprián polgármester jelentette be 
az elmúlt héten.

– Az óvodák és bölcsődék fejlesz-
tése fontos célja a kormányzat-
nak és az önkormányzatnak is. 
Ennek megfelelően az elmúlt 
években több intézményben 

már megvalósult az energe-
tikai korszerűsítés. Ez alól a 
Dózsa György utcai tagóvo-
da sem lehet kivétel – mond-
ta dr. Farkas Ciprián az elmúlt 

héten a helyszínen tartott saj-
tótájékoztatón. – A fejlesztés 
negyvenmillió forintból való-
sul meg. Az összegből harminc-
millió forint az állami támoga-
tás, a fennmaradó részt pedig 
az önkormányzat a saját költ-
ségvetéséből biztosítja. A beru-
házás keretében elvégzik a fű-
tés korszerűsítését, kicserélik a 
nyílászárókat, a csoportszobák 
új padlóburkolatot kapnak, va-
lamint megújul a terasz burko-
lata és az előtető is. A felújítás 
végeztével az év végére már 

modernebb körülmények vár-
ják a gyermekeket, a szülőket és 
nem utolsó sorban az itt dolgo-
zó óvodapedagógusokat.

Az eseményen Csiszár Sza-
bolcs alpolgármester mellett 
részt vett Magas Ádám önkor-
mányzati képviselő, valamint 
Horváth Márta, az intézmény 
vezetője is. A felújítás kapcsán 
örömüket fejezték ki, hiszen az 
óvoda elnyerte az örökös zöld-
óvoda minősítést, s a jövőben 
jobb és szebb körülmények vár-
ják a kicsiket.

Soproni fiatalok

Hamarosan megújul a Dózsa György utcai tagóvoda terasza és az előtető Hamarosan megújul a Dózsa György utcai tagóvoda terasza és az előtető FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Most is szól a rádió
BERTHA ÁGNES 

Rádióban megszólal-
ni nem könnyű, hétről 
hétre műsort készíteni 
és előadni még nehe-
zebb: a 14 éves Kenéz 
Kolos azonban már 
rutinos, több adón 
hallhatjuk a hangját.

A Harkán élő Kenéz Kolosnak 
már nyolcévesen kiforrott ter-
vei voltak: a média világa von-
zotta, előbb a televíziózás, aztán 
rátalált a rádióra.

– 2015-től tudatosan kuta-
kodtam a világhálón, hogyan 
lehet internetes rádiót ké-
szíteni – mesélte Kolos. – Két 
évig egy laptop mikrofonjá-
val vettem fel anyagokat napi 
eseményekről és podcastként 
töltöttem fel. 2017-től csatla-
kozhattam egy működő inter-
netes rádióhoz hírszerkesztő-
ként, majd egy évre rá már saját 
magazinműsorom lett. Ugyan 
a rádiót közel 
e g y  h ó na p j a 
otthagytam, de 
a búcsút meg-
könnyeztem. 

Emellett Ko-
los 2018-tól részt 
vesz a Tarján Rá-
dió szerkeszté-
sében, toplistá-
kat, zenei adásokat készít, idén 
januártól pedig földfelszínen 
fogható adók – Gyöngyösön 
és Törökszentmiklóson – is át-
vették a műsorát. Itt különösen 

figyelnie kell a regionális sajá-
tosságokra, hírekre, ehhez sok 
segítséget kap a helyi kollégák-
tól. A hazai sugárzás mellett 
Ausztriában, a felsőpulyai rádi-
óban (Radio OP) is vezet műsort 
– magyarul. Közben a technikai 
felszerelése is sokat fejlődött: 
megtanulta a vágóprogramok 

kezelését, új mik-
rofont használ a 
felvételekhez. 

– Nem tanul-
tam beszédtech-
nikát, hangkép-
zést, magamtól 
jöttem rá, ho-
gyan kell és ér-
demes beszélni 

egy rádióműsorban – hangsú-
lyozta Kolos. – Sok szakembert 
megismertem az évek alatt – ki-
emelem Juhász Bálintot, akire 
nagyon felnézek, Györke Attilát 

vagy Péczeli Dórit, mindegyikük 
hangját országos rádióknál hall-
hatjuk –, tőlük is sok visszajel-
zést, véleményt, jogos kriti-
kát kaptam. 

Kolos júniusban fejezi be a 8. 
osztályt a Szent Orsolya-iskolá-
ban, középiskolai tanulmányait 
ugyanebben az intézményben 
szeretné folytatni, majd pedig 
érdeklődésének megfelelően 
továbbtanulna. Szakmai meg-
mérettetésként idén elindult a 
Diák- és Ifjúsági Újságírók Or-
szágos Egyesülete tehetségkuta-
tó diákmédia pályázatán is, ze-
nés rádióműsor kategóriában 
– ennek májusban várható az 
eredménye. A rádiózás mellett 
érdekli a fényképezés és az in-
formatika is, de persze a legbol-
dogabb akkor lenne, ha később 
is hallathatná a hangját az éter 
hullámain. 

Kenéz Kolos a budapesti Manna FM stúdiójában Kenéz Kolos a budapesti Manna FM stúdiójában 
2019 nyarán2019 nyarán

Gerit vonzza  
az informatika
MADARÁSZ RÉKA

Több nívós versenyen is előke-
lő helyezést ért el Borsodi Ger-
gő. A VasVilla 11. osztályos diák-
ja egy színvonalas informatikai 
cég programozójaként képzeli 
el a jövőjét.

Már a Deák Téri Általános Is-
kolában is érdeklődött Gergő az 
informatika iránt, és több városi 
versenyen is indult. Egy társával 
megnyerték a Handler-szakkép-
ző hagyományos informatika-
vetélkedőjét, a VasVilla által 
szervezett megmérettetésen pe-
dig Gergő egyéniben második 
helyezett lett. Kitűnő tanulmá-
nyi eredményeit az általános is-
kolában Deák-díjjal jutalmazták. 
Már a versenyek során is meg-
tetszett neki jelenlegi iskolája, 
így nem volt kérdés, hogy hol ta-
nul tovább. A fiú a versenyzést a 
középiskolában sem hagyta ab-
ba. Sokat köszönhet osztályfő-
nökének és informatikatanárá-
nak, Tömördy Kristófnak, akár 

csak Pozsgai Tamásnak, akihez 
informatika szakkörre jár.

– Az vonz leginkább az in-
formatikában, hogy segíthetek 
másoknak, vagyis olyan dolgo-
kat hozok létre, amelyeket más 
is tud használni – mesélte Bor-
sodi Geri. – Szeretnék tovább-
tanulni, az ELTE és a BME szoft-
verfejlesztő szakiránya vonz a 
leginkább. Jelenleg „B2” típusú 
középfokú nyelvvizsgára készü-
lök németből, tavaly a Handler 
által szervezett megyei német 
versenyen szintén első helye-
zést értem el. Bízom benne, 
hogy a diploma megszerzé-
se után sikerül elhelyezked-
nem egy nagyobb informati-
kai cégnél.

Geri szabadidejét a legszí-
vesebben a haverjaival, zene-
hallgatással és zenéléssel tölti. 
A metál és a rock áll hozzá a leg-
közelebb. Autodidakta módon 
megtanult gitározni, és a bará-
tokkal már egy saját zenekart is 
alapítottak.

Borsodi Gergő jelenleg a VasVilla 11. Borsodi Gergő jelenleg a VasVilla 11. 
osztályos diákjaosztályos diákja

RÖVIDEN

Marad az online 
oktatás

Bár indul az országos la-
zítás az eddigi szabályo-
kon, az iskolák még nem 
nyitnak ki. Gulyás Ger-
gely Miniszterelnöksé-
get vezető miniszter el-
mondta: május végéig 
biztosan fennmarad a 
tantermen kívüli okta-
tás, ez alatt az időszak 
alatt az elmúlt másfél 
hónapban megszokott 
módon, digitális formá-
ban folytatódik a tanítás. 
A júniusi hónapról még 
nem döntött a kormány. 
A miniszter azt is hoz-
zátette, hogy a jelenle-
gi helyzetben nem lát-
nak a tanév végéig, ezért 
június 2-ig tudnak csak 
tervezni. 

Bölcsődei 
beíratások 

Május 13–14-én elekt-
ronikus úton lehet be-
íratni a soproni bölcső-
dékbe a kisgyerekeket. 
A koronavírus-járvány 
miatt változott idén a 
megszokott rendszer, 
a szakemberek azt ké-
rik, hogy a beíratáshoz 
szükséges dokumen-
tumokat jpg- vagy pdf-
formátumban az igaz-
gato@ebisopron.hu 
vagy szaktanacsado@
ebisopron.hu e-mail-
címre küldjék el a szü-
lők. További részletek: 
ebisopron.hu

›

„Sok szakembert 
megismertem az 
évek alatt, tőlük is 
sok visszajelzést, 
véleményt, jogos 
kritikát kaptam. ”

KENÉZ KOLOS
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ÉLETMÓD

Napnál világosabb, hogy 
életmódunk összetettebb 
„valami”, mint pusztán az 
étrendünk vagy a fizikai te-
vékenységeink összessége. 
A táplálkozásunk és mozgá-
sunk azonban két olyan jól 
körülírható része az élet-
módnak, mely alapjaiban 
határozza meg az egész-
ség–betegség esélyeinket. 
Az életmódunk „mi magunk” 
vagyunk, de legalábbis élet-
módunk az egész életünk. 
Persze vannak öröklete-
sen meghatározott alap-

tulajdonságaink. Kár len-
ne tagadni. Aligha növök 
magasabbra – így felnőtt 
fejjel meg pláne nem –, mint 
amekkorára eddig nőttem. 
De hogy a méreteknél ma-
radjunk, az örökletes ténye-
zőknél bizony meghatáro-
zott az életmódom abban, 
hogy milyen „szélesre nö-
vök”. Illetve az teljesen vi-
lágos, hogy az életmódom 
alakításával tudom csak a 
szélességem változtatni. 

Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

MÁJUS 6–12.

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

›

VÁRJUK OLVASÓINK LEVELEIT!
Segítsen nekünk! Ossza meg véleményét szerkesztőségünkkel! 
Van egy jó története? Ismer érdekes embereket? 

Szerkesszük közösen a Soproni Témát!  
szerkesztoseg@sopronitema.hu

Tallózó

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket május 13-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 elmúltá-
val a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Április 22-i rejtvényünk megfejtése: a Föld napja. Szerencsés megfejtőnk: Laczkó Ilona, Sopron, Kálmán Imre utca.

KERESZT-
REJTVÉNY

Május 6.,  
szerda 

BENU Állomás gyógyszertár  
Mátyás király u. 23. 

99/312–437

Május 7.,  
csütörtök 

Erzsébet gyógyszertár  
Győri u. 15. 

99/311–254

Május 8.,  
péntek 

Ezüst Kehely gyógyszertár  
Kodály tér 12. 

99/505–078

Május 9.,  
szombat 

Hajnal gyógyszertár  
Malompatak u. 10. 

99/506–544

Május 10.,  
vasárnap 

Ikvahíd gyógyszertár  
Híd u. 21. 

99/314–084

Május 11.,  
hétfő 

Király gyógyszertár  
Várkerület 114. 

99/508–242

Május 12., 
kedd 

Korona gyógyszertár  
Várkerület 73. 

99/505–865

Nyári Józsi lengyel grófkisasszonyt vett feleségül 1917-ben 

A szép mese folytatódik…
PLUZSIK TAMÁS

Március 4-i lapszámunkban Kalan-
dos szerelem címmel már írtunk 
Nyári Rudi cigányprímás és Feste-
tics Vilma grófkisasszony szerel-

méről, majd házasságáról. Arra talán kevesen 
számítottak, hogy a történetet majd Nyári Rudi 
öccse, Nyári Józsi is folytatni fogja, pontosab-
ban kopírozza…

A tehetséges Nyári fiúk hárman 
voltak testvérek, közülük a leg-
fiatalabb Józsi volt, aki abban az 
időben, amikor bátyja házassá-
ga, majd feleségének váratlan 
és tragikus halála a bécsi és a 
budapesti lapok címlapjára ke-
rült, szintén híres cigányprímás 
volt. Farkas Pali bandájában ját-
szott mint klarinétos és tároga-
tós. Hamarosan azonban őt is 
utolérte a fúvósok gyakori be-
tegsége, tüdővérzés miatt le kel-
lett tennie a klarinétot. Ez ter-
mészetesen nem okozott neki 
gondot, hisz bátyjához hason-
lóan ő is kiváló hegedűs volt, így 
saját zenekart alapított. A há-
ború számára, éppen a beteg-
sége miatt, csak kis kitérőt je-
lentett, mert ugyan bevonult a 
soproni 76-osokhoz, de hama-
rosan leszerelték, így 1916-ban 
már Nyári Józsi a bécsi kávéhá-
zak egyik ismert és kedvelt mu-
zsikusa volt.

– Ferenc József halálát köve-
tően, 1916 telén elcsábítottak 

Prágába, ahol az Alhambra mu-
latónak lettem a prímása  – me-
sélte később egy újságírónak a 
kalandos románc indulását Nyá-
ri Józsi. – Egy este finom, nagy 
társaság jött be, köztük egy cso-
daszép szőke kisasszony. Muzsi-
kálás közben láttam, hogy na-
gyon nézeget a kisasszony, sőt 
a társaság pezsgőt is küldött ne-
kem és a bandának.

A gyönyörű szőke kisasszony 
pedig nem más volt, mint a 
dúsgazdag lengyel gróf, Eugen 
Wratislaw von Mitrowitz lánya, 
teljes nevén Margaretha Tere-
sia Laura Maria Gräfin Wratis-
law von Mitrowitz, aki „telje-
sen belehabarodott” a soproni 
cigányprímásba.

– Két hónapig tartott ez a cso-
daszép prágai szívjáték, majd a 
szerződésem visszaszólított 
Bécsbe, a Cafe Lurionba. Egy 
este majd kiesett a vonó a ke-
zemből, ugyanis belépett a ká-
véházba az én lengyel grófkis-
asszonyom, odajött hozzám és 

elmondta, hogy megszökött ott-
honról azzal a szándékkel, hogy 
hozzám feleségül jöjjön – me-
sélte tovább a történetet az Est 
újságírójának Nyári Józsi.

Nem sokat teketóriázott a 
két szerelmes ifjú, másnap vo-
natra ültek, és meg sem álltak 
a soproni Ezüst utcáig (a mai 
Ötvös utca), ahol a Nyári szü-
lők áldásukat adták a frigyre, 
így 1917. június 11-én a sop-
roni városházán Szalay Péter 

anyakönyvvezető összeadta a 
fiatalokat. A lengyel grófi csa-
lád persze azonnal kitagadta az 
ifjú feleséget, de ez egy csöppet 
sem zavarta a fiatal házasokat, 
olyannyira nem, hogy az ele-
gáns bécsi Löw-szanatórium-
ban hamarosan megszületett 
ifjú Nyári József, pontosabban 
a keresztlevél tanúsága szerint: 
Nyári József Iván Elemér Rezső 
Antal Mária. A történet itt még 
nem ér véget…

Nyári József cigányprímásNyári József cigányprímás
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KÓCZÁN BÁLINT

Hatalmas tervekkel és új számokkal 
várja a következő időszakot a Plas-
ticocean. A soproni zenekarnak 
több ezer követője van már a kö-

zösségi médiában, de a mostani helyzet nekik 
sem egyszerű. 

– A jelenlegi helyzet sok más 
szakmával együtt a zenésze-
ket és a zeneipari háttérmun-
kásokat is nagyon megviseli 
– kezdtek bele a Plasticocean 
tagjai. – Márciusi koncertjein-
ket sajnos sorra visszamondták 
a szervezők. Ennek tükrében ki-
csit szomorúan telnek a napja-
ink, de tűkön ülve várjuk, hogy 
újra színpadra léphessünk és 
zenélhessünk. 

A soproni zenészek hozzá-
tették, a modern technikának 
köszönhetően remek lehető-
ségük van tartani a kapcsolatot 
a közönségükkel és egymással. 
– Heti rendszerességgel tartunk 
online meetinget – mesélték. 
– Az egyik ilyen alkalommal 
született a legutóbbi videónk 
ötlete. Mivel mindannyian 
nagyon komolyan vesszük a ki-
járási korlátozást, így nem volt 

lehetőségünk klipet forgatni, de 
egy élő zenei videót igen. Ebben 
Helmut és Bálint élőben eljátsz-
sza az Árnyék című számunkat, 
amelyet a YouTube-on már bár-
ki megtekinthet. 

A Plasticocean zenekar 2017-
ben alakult, dalait a modern 
metál–metalcore stílus jellem-
zi. A formáció számos tehetség-
kutatón ért el sikereket, egyetlen 
metál zenekarként pedig a 2018-
as Hangfoglaló Program Induló 
előadói alprogram támogatott-
jai közé került. 2019 szeptem-
berében jelent második leme-
ze Békétlen címmel. Míg az első, 
Wave című albumon angol nyel-
vű dalok sorakoztak, az új leme-
zen már csak magyar szövegek 
hallhatók, és hangzásban is eltér 
a megszokottaktól. 

MADARÁSZ RÉKA

Sokunk örömére ragyogóan süt a 
nap, és a jelenlegi bezártságban 
különösen nagy igényünk van arra, 
hogy kimenjünk a természetbe. 

A szakember szerint a legjobb fényvédelem a 
fokozatos, leégés nélküli barnulás.

– Fiatal bőrgyógyászként 
többször írtam a mester-
séges napozás jótékony ha-
tásairól, a D-vitamin pót-
lásának a legegyszerűbb 
módjáról, és arról, hogy a 
szolárium „csak” öregíti a 
bőrt, de egyéb káros ha-
tása nincs – tudtuk meg 
dr. Kádár László bőrgyó-
gyász–kozmetológus szak-
orvostól. – Aztán, ahogy 
jöttek az adatok, úgy vál-
tozott a bőrgyógyászok ál-
láspontja is. Most már ott 
tartunk, hogy a kollégák 
jelentős része semmilyen 
elektromágneses (ha ter-
mészetes, ha mesterséges) 
sugárzást nem fogad el, a 
D-vitamin-bevitelt pedig 
csak belsőleg adagolt sze-
rekkel képzeli el. 

Az USA-ból pár éve olyan in-
formációk is eljutottak hoz-
zánk, melyek szerint még a 
műkörömépítéshez használt 
UV-fény is bőrrákot okozhat 
a kezeken. A szakember sze-
rint a helyes út az, ha elke-
rüljük a leégést, és a szo-
láriumot teljes mértékben 
kiiktatjuk az életünkből. 
– Ha a bőr rostjait egy gumi-
kötélhez hasonlítjuk, akkor 
könnyen el tudjuk képzelni, 
hogy ha kis mértékű meg-
nyúlás következik be – akár 
többször is – az közel sem 
olyan káros, mint amikor a 
gumit csak egyszer túlhúz-
va elszakítjuk – folytatta 
dr. Kádár László. – A szolá-
rium is hasonló „szakadáso-
kat” okozva visszafordítha-
tatlan elváltozásokat indít 

be. A napozás során a hám-
réteg megvastagszik, és a 
bőr bebarnul. Egy fokoza-
tosan, nem megégve be-
következett napozással 
tíz–tizenötszörös állandó 
fényvédelmet biztosítha-
tunk a bőrünk számára.
Megoldásként szóba kerül-
het még a mechanikai véde-
lem (ruha, napernyő, sapka). 
A bőrre felvitt mestersé-
ges fényvédők csak harma-
dik lehetőségként jöhetnek 
számításba. Ezek ugyanis 
több olyan anyagot is tar-
talmazhatnak, amelyeknek 
a későbbi hatásairól alig tu-
dunk valamit.
– A minket érő összes fény-
károsodás nyolcvan száza-
léka 18 éves korunk előtt 
megtörténik – hangsúlyoz-
ta a bőrgyógyász. – Ma azt 
mondjuk, féltucatnyi leégés, 
pláne gyermekkorban, je-
lentősen növeli a bőrrák ki-
alakulásának valószínűsé-
gét. Tehát a legfontosabb 
a gyermekeink bőrének vé-
delme. A napozásnak nem a 
divatot kell szolgálnia, ha-
nem az egészségmegőrzést.

sarok

Kerüljük el a leégést!

Új Plasticocean klip

Hitet, erőt szeretne átadni legújabb dalával 
Zséda. A mostani helyzetben életigenlő disz-
kóhimnusszal jelentkezett az énekesnő, amit 
a ’80-as évek legendás táncos filmjei ihlettek.

– Még az elmúlt év vé-
gén született meg az Élet-
ben maradni, ami minda-
zokról szól, akik egy olyan 
csodás, szenvedéllyel teli, 
mégis könnyen darabok-
ra hulló hivatást válasz-
tottak magunknak, mint 
a tánc és persze az 
előadóművészet 
bármely formá-
ja – mesélte az 
énekesnő.
A dalhoz ter-
vezett nagy-
s z a b á s ú , 
táncos tö-
m e g j e l e -
netekkel te-
li forgatást 
a koronavírus 
miatt le kellett 
mondani.
– Közbelépett 
az élet, és kide-
rült, minden mi-
lyen törékeny 
körülöttünk. 
Újraolvasva a 
sorokat, azok 
egészen más 
értelmet nyer-
tek. Új küldeté-
se lett a dalnak! 
– vallotta be az 
énekesnő. – A ki-
szolgáltatottság, 
a bizonytalanság 

most minden eddiginél na-
gyobb az előadóművészek 
életében. Mégis, ha meg-
nézitek a leforgatott képe-
ket, látni fogjátok, minden 
mozdulatukban benne van 
az egész életük, erő, fegye-
lem, kitartás, álmok, sike-

rek és kudarcok.
Zsédenyi Adrienn 

ezt az erőt, hi-
tet szeretné át-

adni minda-
zoknak, akik 

megnézik, 
meghall-

gatják a 
f e l v é -
telt. Az 
előadó 
h i s z i , 
h o g y 
együtt, 
k i t a r -

tással és 
némi jó-

k e d v v e l 
túl leszünk 
ezen a meg-
próbáltatá-
son is.

Az Életben 
maradni című 

ú j d o n s á g h oz 
forgott rendha-

gyó videót Galler 
András „Indián” ren-

dezte.

Erőt sugároz

Ákos legújabb 
mérföldköve

Kelly javítja a hangulatot
Régóta várta már Kelly Clarkson rajongótábo-
ra, hogy új dalt adjon ki a többszörös Gram-
my-díjas énekesnő. Az I Dare You című ér-
zelmes szerzemény akár a rugalmasság, a 
szeretet és a kitartás himnusza is lehetne.

A tracknek hatszorosan is lehet 
örülni, hiszen az eredeti ver-
zió mellett 5 különböző duett-
változatot is készített hozzá 
Kelly Clarkson, ráadásul több 
nyelven. Az amerikai szuper-
sztár természetesen saját mű-
sorában, a The Kelly Clarkson 

Show-ban adta elő először élő-
ben az újdonságot, ráadásul 
virtuálisan meghívta duett-
partnereit is a világ legtávo-
labbi szegleteiből.

– Eddig ez a kedvenc projek-
tem, amin valaha dolgoztam, de 
a legnehezebb is – nyilatkozta 

Kelly Clarkson. – Mindig is ál-
modtam róla, hogy elkészüljön 
egy olyan dalom, ami globáli-
san összekötheti az embere-
ket, és eljuttathatja a világon 
mindenhova ugyanazt az üze-
netet. Azt terveztem, hogy fel-
kérek több előadót is, akik a sa-
ját anyanyelvükön adják elő, 
és ez most sikerült is! Remél-
jük, mindenkinek adunk egy 
kis reményt ebben a szörnyű 
helyzetben. Most van a legna-
gyobb szükségünk arra, hogy 
összetartsunk.

A tékozló fiú dala
Mély mondanivalójú dallal 
gyűjti a rajongókat a The Sign 
a koronavírus-járvány ideje 
alatt is. A miskolci garázsban-
dából lett profi zenekar ezúttal a 
Szikra-díj nyertes, Tékozló című 
szerzeményéhez forgatott kli-
pet. Czinke Máté elárulta, eddig 
erre az alkotására a legbüszkébb, 
nem csak azért, mert elismerés-
ben részesült érte: – Mindig is 
közel állt hozzám a tékozló fiú-
ról szóló bibliai történet, amely-
ben ez a bizonyos fiú idő előtt 
elkérte apjától a vagyon ráeső 

részét, majd elszórta, eltéko-
zolta az egészet. Mikor semmi-
je nem maradt, üres kézzel haza-
tért, de édesapja nem használta 
ki fölényes helyzetét, hogy porig 
alázza, hanem magához ölelte, 
megbocsátott neki, és megün-
nepelték hazaérkezését – me-
sélte a frontember.

Az énekes hozzátette, min-
denki volt már tékozló élete so-
rán, sőt, a legtöbben az élet több 
területén még mindig azok va-
gyunk, de ez csak egy pillanat-
nyi állapot.

RÖVIDEN

Annamária
A Bikini feldolgozás után 
saját dallal rukkolt elő az 
Amigod zenekar. Köte-
les Leanderék ott foly-
tatják a Love Story-t, 
ahol a Hősödnél abba-
maradt, az Annamária 
című újdonsághoz ké-
szült  rádiós remix is.

›

A soproni Plasticocean zenekar a koronavírus-járvány előtt több telt házas A soproni Plasticocean zenekar a koronavírus-járvány előtt több telt házas 
koncertet adott – most a modern technika segítségével tartja a kapcsolatot a koncertet adott – most a modern technika segítségével tartja a kapcsolatot a 
közönséggelközönséggel

The SignThe Sign

Új dallal lepte meg rajon-
góit Ákos. A Kossuth-díjas 
énekes–dalszerző tavaly 
jelentkezett új stúdióle-
mezzel Idősziget címmel, 
nemrég pedig az album 
címadó dalához készült 
koncertklippel kedveske-
dett a közönségnek saját 
évfordulóján.

A korongon egyébként tizennégy dal kapott helyet: tíz 
vadonatúj szerzemény és négy sikerdal a Hazatalál EP-
ről, amelyek újrakevert, újramaszterelt formában hall-
hatók. A slágervárományos számok mellett még egy kü-
lönlegességet tartogat az album: Ákos 17 éves lánya is 
bemutatkozik rajta, szerzőként és énekesként egyaránt.
– Évek óta dolgozunk ezeken a dalokon. Az első akusz-
tikus gitáros demókat a szintirockturnénk kellős köze-
pén rögzítettem 2013-ban – idézte fel emlékeit Ákos. 
– Az Idősziget albumot komoly mérföldkőnek tartom: 
a címadó dalban minden benne van, amit erről a műfaj-
ról az elmúlt 30 évben megtanultunk.


