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Májusban kinyílt a fél világ
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Az éttermekbe kezdenek visszatérni a vendégek, a hotelekben már megtörténtek az első foglalások, nyit a GYIK Rendezvényház, a fertőrákosi kőfejtő pedig már látogatható.
Hétvégén is több család kereste fel a barlangot, és sétált végig a tanösvényen (felvételünkön). Fontos: a járványügyi szabályokat mindenhol be kell tartani! FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Mentők jutalmazása

Megőrzik
az örökséget
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Virágos körforgalmak

Az elkövetkezendő időszakban mintegy ötvenezer egynyári virágot ültetnek ki városszerte, a füvet folyamatosan
nyírják, az öntözőrendszer pedig működésre kész – elkezdődött a nagyüzem a Sopron Holdingnál. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A mentők napja alkalmából a soproni állomás dolgozóinak
munkáját ismerte el a polgármester. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Kivételes kosaras esztendő

A Sopron Basket kivételes sportévet tudhat maga mögött, amely a bajnokság megnyerésével
zárult. Az önkormányzat hétmillió forint jutalmat adott a csapatnak. FOTÓ: MTI – KOVÁCS TAMÁS
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Mintegy 70 millió forintos támogatást biztosít
a soproni evangélikus
templom felújításához a
kormány. – Az országos
program keretében ös�szesen 26 milliárd forintból szépülnek meg
a hazai és határon túli
szakrális épületek, Sopron térségében összesen
24 templom újul meg
– mondta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség
egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkára.
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Gyógyvíz Balfon
a római korból
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Sopron változatos és gazdag történelme sokakat érdekel – sorozatunkban ezúttal
Balf titkai tárulnak fel. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

3

2

Soproni Téma 10. évfolyam

Panoráma

Révész József:a zene és az állatok segítenek a fejlesztésben

Beszéli a gyerekek nyelvét

A soproni erdők
atyja, Muck Endre
PLUZSIK TAMÁS

KÖVES ANDREA

170 évvel ezelőtt, 1851. május 14-én született a
Szudéta-vidéken, a csehországi Cheb (németül
Eger) városában Muck Endre, a „soproni erdők
atyja”, Sopron egykori erdőgondnoka.

A gyerekek lelkéhez
kulcs lehet az interaktív zenehallgatás éppúgy, mint a játékos
lovasterápia – vallja
Révész József, a Soproni Egyetem Benedek
Elek Pedagógiai Karának oktatója.
A neves bécsi zenekar, a Wiener Hofburg Orchester szólócsellistája, Révész József
igazán sokoldalú művész.
A feleségével együtt, aki a zenekar hegedűművésze, évekkel ezelőtt bécsi általános iskolákban tartott komolyzenei
mini hangversenyeket. Amikor hazaköltöztek, ezekből
az élményekből táplálkozva
hozták létre az óvodásoknak
szóló Mese és Muzsika programjukat. Olyan élvezetes,
kalandos, interaktív komolyzenei–népzenei hangversenyekkel lepik meg a kicsiket,
amelyek a közös alkotásról, a
gyerekek kreativitásának kibontakoztatásáról, érzelmeik
megéléséről szólnak. Már közel 130 óvodában örvendeztették meg a kicsiket környékünkön és határainkon túl.
– A gyerekek nagyon nyitottak, fogékonyak mindenre. Feleségemmel azt tapasztaltuk, hogy szinte bármilyen
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Révész József sokat játszik a gyerekekkel a lovasterápia során, egyensúlyfejlesztő gyakorlatokat végeznek, de énekelnek is. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
zenét elfogadtathatunk, megszerettethetünk a gyerekekkel, csak meg kell találnunk a
módját, hogy miképpen – mesélte Révész József.
Az oktató másik szenvedélye a lovaglás, közel 30 éve
tart lovakat. A lovaglás szépségét is szeretné megízleltetni a gyerekekkel – foglalkozik
egészségesekkel és fogyatékossággal élőkkel is.
– Azt tapasztalom, hogy
napjainkban sok a fejlesztendő gyerek – folytatta József.

– A figyelemzavaron, a diszlexián vagy épp az önbizalomhiányon nagyon sokat tud
segíteni a lovasterápia. Sokat játszunk a lovon: kisebb–
nagyobb labdákat dobálunk,
ezek remek egyensúlyfejlesztő gyakorlatok, ritmusképleteket tapsolunk vis�sza, a lovak fülét, fejét, nyakát
megérintjük, és ki is mondjuk a testrészek nevét, ami jó
kis játékos beszédfejlesztés.
Sok-sok sikerélményt érhettem meg az elmúlt években.

Az egyik négyéves kislány súlyos beszédproblémával érkezett hozzám, hároméves
koráig nem szólalt meg. A lovaglás során sok-sok népdalt,
mondókát énekeltünk, sokat
játszottunk, most már a teljes
lovaglást végigcsacsogja.
Révész József számára
azok a legkedvesebb pillanatok, amikor a terepen vezeti
a lovat, és az állatot megülő
gyermek kitárulkozva mesél
az őt foglalkoztató dolgokról,
a lelkét nyomó problémákról.

Az Andreas Johann Muck néven anyakönyvezett fiú annak
ellenére, hogy felmenői molnárok voltak, már kora gyermekkorától az erdész pályára
készült, ezért általános iskolai
tanulmányainak befejezését
követően, 1869-ben beiratkozott a közeli Weißwasser városban működő erdészeti tanintézetbe. A végzést követően
bevonult katonai szolgálatra,
majd amikor Sopron városa
pályázatot írt ki az erdőgondnoki állásra, Muck Endre azt
egy szülőföldije javaslatára
megpályázta, és 1874. augusztus 22-én el is nyerte. Amikor
Sopronba érkezett, a város erdei agyonlegeltetett, kihasznált tölgysarjerdők voltak,
alig hoztak hasznot, ezért
azonnal megkezdte azok átalakítását. Tölgy-, vörösfenyő-, lucfenyősorokból álló
elegyes szálerdőket telepített,
melyek révén a soproni erdőket az ország legértékesebb
erdeinek egyikévé varázsolta.
Feljegyezték, hogy csak akkor nem ment ki az erdőbe,

amikor karácsonyfákat vágtak, ugyanis minden fenyőért
fájt a szíve.
A Dunántúli Turista Egyesület 1906-ban Schiller János
tervei alapján a Nyíresen egy
27 méter magas kilátótornyot
építtetett, amit több mint 30
éves erdőtiszti szolgálatának
elismeréseként Muck-mes�szelátónak neveztek el.
Muck Endre számos egyesületnek tagja volt, meghatározó szerepet játszott a
városszépítő egyesületben,
turistatérképet készített,
mely a Romwalter Károly kiadásában megjelent útikalauz
mellékleteként jelent meg, de
ő tervezte a Lövér körutat és
a Szent Mihály-temető támfalait is. Félszázados városi szolgálat után 1925-ben hunyt el
erdei otthonában. A TAEG a
Lövér Szálló mögött, ahol egykoron az erdőgondnoki épület
is állt, Muck Endréről elnevezett emlékhelyet és pihenőt
létesített, valamint nevét a
Károly-kilátónál emléktábla
és egy erdőrészlet is viseli.

Soproni szúnyoggyérítés: túl az első körön
Városunkban az elmúlt héten mintegy háromszáz négyzetméternyi vízfelületen végezték el a biológiai szúnyoggyérítést.
– A kivitelezést ezúttal elsősorban gépjárműre rögzített, nagynyomású permetezővel végezték, a nehezen megközelíthető
területekre gyalogosan juttatták el a készít-

ményt – közölte Mukics Dániel, az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. – A szúnyoglárvák ellen alkalmazott biológiai készítmény a felhasznált mennyiségben semmilyen más élő szervezetre nincs
hatással. Az elmúlt időszak esős időjárása kedvezett a szúnyogok szaporodásának,

mert a tavak és folyók mentén víz alá került
számos olyan terület, amely ideális élőhelyet biztosít a rovaroknak.
A szóvivő arra is felhívta a lakosság figyelmét, hogy eső után fontos az erkélyen
és a ház körül is megszüntetni a szúnyoglárvák fejlődésére alkalmas helyeket.
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Muck Endre fél évszázados munkássága alatt átalakította,
szinte elvarázsolta a soproni erdőket.
FOTÓ: MADAS KATALIN CSALÁDI ARCHÍVUMÁBÓL

RÖVIDEN
Felsővezeték-karbantartás

Május 15-én felsővezeték-karbantartás lesz a Szombathely–
Szentgotthárd-vasútvonalon. A munka reggel 9-től 20.05-ig
tart, ezért ebben az időszakban a Sopronból Szentgotthárdra,
illetve a Szentgotthárdról Sopronba tartó vonatok utasainak
Szombathelyen át kell szállniuk egy másik szerelvényre – tájékoztatta lapunkat a GYSEV Zrt.

TIT-előadás

Május 18-án, kedden 18 órakor dr. Pantali Zoltán nyugalmazott
börtönparancsnok tart újabb online előadást Bűn és bűnhődés II. A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön története napjainkig. Híres elítéltek címmel. Közvetítés: stit.my.webex.com/
meet/stit

Gombavizsgálat

A soproni vásárcsarnok területén lévő irodában ismét van gombavizsgálat. A szakember hétfőtől szombatig 7–11 óra között
várja mindazokat, akik szeretnék átnézeti a leszedett, begyűjtött gombáikat.

Sopronban is megáll a különvonat

A tervek szerint városunkba szeptember 11-én érkezik meg az
Európát Összekötő Expressz. A Vasút Európai Éve Program keretében a vonat szeptember 2-án indul Lisszabonból, és 26 ország több mint 40 városában áll meg.
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2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA

MEGKÉRDEZTÜK olvasóinkat

Elismerésre méltó
a mentők munkája?

Soproni Téma

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos

Városi hírek
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A járvány miatt megduplázódott az esetszám Sopronban is

A mentők jutalmazása
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

SÓS DÁNIEL:
Sajnos én is elkaptam a koronavírust, és a mentők szállítottak kórházba. Viszonylag
hamar meg is érkeztek hozzánk, a személyzet mindvégig barátságos és kedves volt.
Látszott rajtuk, hogy van tapasztalatuk. Minden elismerésem az övüké, hiszen az elmúlt időszakban nagy teher
van rajtuk.

BÓDI ANDREA:
Szerencsére én nem betegedtem meg, de kismamaként
rendszeresen járok koronavírus-tesztelésre a mentőállomásra. Ott mindig rendben
mennek a dolgok. Az emberek talán nem is látják, hogy
milyen sok feladatuk van a
mentőknek. Az elismerésük
az lehet, ha anyagilag is megbecsülik a munkájukat.

VÉGSŐ MRÁZ LÁSZLÓ:
Nagy tisztelet jár a mentőknek, hiszen komoly és felelősségteljes munkát végeznek,
megfeszített erővel dolgoznak. Ebben az időszakban többen hívják őket, sokszor talán
feleslegesen is. Az emberek
félelme azonban érthető, hiszen a koronavírus-járvány
miatt sok a bizonytalanság.

WÉBER DÁNIEL:
Több ismerősöm is van, aki a
soproni mentőállomáson dolgozik, az ő elmondásukból tudom, hogy mennyivel több
lett a feladatuk. Sokat túlóráznak, leterheltek, hiszen a
sürgős esetek mellett ők végzik a koronavírussal megfertőződött betegek szállítását,
tesztelését is.

Népszerű diákmunka

Városunkban hagyomány, hogy a mentők
napja alkalmából a soproni állomás dolgozóit
megjutalmazza a város. A koronavírus-járvány miatt jelentősen
megnőtt a feladatuk,
sőt egy új mentőegységet is meg kellett
szervezniük.
Különösen nehéz éven vannak túl mind az országos,
mind a soproni mentőállomás
dolgozói.
– A koronavírus-járvány
miatt kétszer annyi a feladatunk, mint egy átlagos évben
– mondta lapunknak Horváth
Vivien, a mentőállomás februárban kinevezett vezetője.
– Amíg a Soproni Gyógyközpont nem volt Covid-kórház,
addig a vírustól megfertőzött
betegeket más megyék szakintézményeibe szállítottuk.
Olyannyira megnövekedtek
az esetszámok, hogy a négy
mentőegység mellé egy ötödiket is „hadrendbe” kellett állítanunk. Aztán feladatként
megkaptuk, hogy végezzük el
a hivatalosan elfogadott teszteket. Eleinte személyesen kijártunk az emberekhez, aztán
egy mobil labort alakítottunk
ki a mentőállomás területén.

Horváth Vivien, a mentőállomás februárban kinevezett vezetője és Kiss Gábor mentőgépkocsivezető. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
A mentőállomás vezetője kiemelte: a bajtársak az
elmúlt hónapokban is hősies munkát végeztek, hiszen
gyakran szabadnapok nélkül, rengeteget túlórázva dolgoztak. Sajnos, voltak köztük,
akik megbetegedtek, az ő pótlásukat is meg kellett oldaniuk rövid időn belül.

– A nehézségeken átsegített a soproniak önzetlensége, támogatása – folytatta Horváth Vivien. – Amikor
az ember a huszonnégy órás
szolgálat huszonharmadik
órájában megérkezik a mentőállomásra, bizony jólesik
a felajánlott étel. Ugyancsak
jó szándékú támogatónknak

köszönhetően állítottunk fel
egy sátrat, amely alatt a mintavételre várók tartózkodhattak. Nagy tervem, hogy a vírushelyzet enyhülése után az
Együtt az Életért, Sopronért
Mentő Alapítvány támogatásával a bajtársak továbbképzésen vehessenek részt. Így is
elismerjük az ő munkájukat.

JUTALOM A MENTŐKNEK: Május 10. a mentők napja, ebből az alkalomból minden évben köszöntik a soproni mentőállomás dolgozóit. Dr. Farkas Ciprián polgármester elmondta: – A koronavírusjárványban a mentők a védekezés első vonalában teljesítenek szolgálatot. Erőn felüli munkát végeznek, ezért minden megbecsülésünk az övék. Az eseményen részt vett dr. Lórántfy Mária, az Országos
Mentőszolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezetének vezetője, valamint Fogarasi Zoltán megyei vezető mentőtiszt is. Az ünnepség végén a polgármester négy dolgozó számára adott át
pénzjutalmat. Az idei díjazottak: Bujtás József mentőtiszt, Lükő Péter mentőtiszt, Balogh Áron mentőápoló, Kiss Gábor mentőgépkocsi-vezető (címlapon látható felvételünkön).

Emlékek útján – Balfon dr. Wosinszky István végzett kutatásokat

Gyógyvíz a római korból

KÖVES ANDREA

Egyre több diák vállal munkát az iskola mellett, illetve a közelgő szünidőben. Fontos, hogy
a munkáltató és a fiatal is tisztában legyen a
szabályokkal.
A nyári szünetben azok a diákok jelentkezhetnek munkára, akik betöltötték a 15.
életévüket, és rendelkeznek
érvényes, nappali tagozatos
diákigazolvánnyal. 16. életév után már a tanévben is
dolgozhatnak a diákok. 18 év
alatt csak törvényes képviselő
hozzájárulásával lehet munkaviszonyt létesíteni. A diákok többsége diákszövetkezeten keresztül keres magának
munkát, hiszen így számos lehetőség közül válogathatnak,
és kevesebb jövedelemadót
vonnak le a bérükből.
– Idén télen és tavasszal a
járványügyi helyzet miatt elsősorban a termelői szektorban kínáltak munkát a diákok
számára – tudtuk meg Fekete Edina Katalintól, az egyik
iskolaszövetkezet soproni kirendeltség-vezetőjétől. – Az
adminisztratív munkát is sok
diák keresi, ám ebből csökkent a kínálat elsősorban a
home office miatt. A vendéglátásban, a szállodaiparban az
utóbbi hónapokban teljesen
megszűnt a diákmunka iránti kereslet. Most már vannak

ezen a területen biztató jelek: tudatták a partnereink,
hogy nyáron igényt tartanak
szobaasszonyi, felszolgálói,
konyhai kisegítő munkakörben diákokra. A nyári szabadságolások miatt a termelő
cégeknél a következő hónapokban biztosan megnő a diákmunka iránti igény. A hostess munka nagyon keresett
a diákok, főleg a lányok körében, ha beindulhatnak a rendezvények, akkor biztos ebből is lesz majd kínálat. Az
élelmiszerüzletek az év minden szakában keresnek alkalmi árufeltöltőket.
Bizonyos munkakörök
életkorhoz kötöttek, így a nagyobb felelősséggel járó pénztárosi munkára általában 18
év felett várják a diákokat,
vendéglátóhelyeken, ahol alkoholos italt is kiszolgálnak,
pultosként csak nagykorú diák dolgozhat. A szakember
szerint sok egyetemista vállalt Sopronban és környékén
az elmúlt években diákmunkát, ám az online oktatás miatt ez a tendencia az utóbbi
hónapokban lecsökkent.

A Zsolnay kerámiával kirakott ivókút népszerű célpont Balfon. A Nemzeti Emlékhely a temetődombon található. FOTÓK: FILEP ISTVÁN
MUNKATÁRSUNKTÓL

Sopron változatos és gazdag történelme sokakat
érdekel – sorozatunkban a különböző városrészek kialakulásáról, elnevezéséről, érdekes históriáiról írunk. Ezúttal Balf titkai tárulnak fel.
Balf 1985 óta tartozik Sopronhoz, bár szerkezetileg továbbra is önálló település maradt. A faluról az olvasónak
elsőként valószínűleg a „balfi víz” jut eszébe, nem véletlenül, hiszen a gyógyvizet már
a rómaiak is felhasználták.
A fürdőhely 1876-ban a vasút
kiépítésével indult igazán fejlődésnek, az orvosi szempontból is jelentős fejlesztéseket
dr. Wosinszky István végezte

el. Ennek köszönhető, hogy a
belügyminiszter 1900-ban a
balfi fürdőnek gyógyfürdői
rangot adott.
A Sopronhoz tartozás a
középkorra nyúlik vissza, hiszen a falu a XIV. századtól a
város jobbágyfalva volt. Később a fürdőbérlet jelentős
hasznot hozott Sopronnak.
Fényes Elek földrajzi író
1851-ben a következőt írta
Balfról: „német falu Sopron

vármegyében, a Fertő mellett, igen szép vidéken. Lakja
200 katolikus, 600 evangélikus, s mindenik felekezetnek
van temploma. Szántóföldje
kevés, de bora igen jó. Van savanyúvize és fürdője, melyet
a soproniak mulatságból erősen látogatnak. Bírja Sopron
város.”.
A sommás összefoglaláson
túl azonban érdemes még néhány dolgot megemlíteni.
A Szent Farkas-templom
neve a település régi elnevezésére utal (Farkasd, németül
Wolfs). A temetődomb tetején, a temetőben áll dísztelen
egyszerűségében a templom,
a hajdani erődfal töredéke által védve. A temető kerítése

mellett közvetlenül található meg a második világháború végén az itteni munkatáborban meggyilkolt zsidó és
kényszermunkások (munkaszolgálatosok) tiszteletére
emelt Nemzeti Emlékhely. Itt
temették el Szerb Antalt is.
Sopron jobbágytelepüléseként Balfon is hamar elterjedtek a reformáció tanai. A ma
is látható evangélikus temploma a XVIII. század végén
épült. A település napjainkban a Fertő körüli kerékpáros
és ökoturizmus egyik kiemelt
turisztikai célpontja.
Az írás elkészítésben közreműködött dr. Krisch András,
a Soproni Evangélikus Gyűjtemények vezetője.
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„Ha egy közösség templomot é pít vagy újít fel, akkor bízik a jövőjében”

FOTÓK: FILEP ISTVÁN

Megőrizzük az örökséget

– 1400 határainkon belüli és 400 határon túli magyar közösség templomát újítjuk fel – jelentette be Soltész Miklós. Az evangélikus templom rekonstrukciójára 70 millió forintot ad a kormány.
– A 26 milliárd forint mintegy 1400 határainkon belüli és
400 határon túli magyar közösség templomának felújítására ad lehetőséget – jelentette be a soproni evangélikus
templomban Soltész Miklós, a
Miniszterelnökség egyházi és
nemzetiségi kapcsolatokért
felelős államtitkára. Győr–
Moson–Sopron megyében
109 templom – 91 katolikus, 13
evangélikus és 4 református
templom, valamint egy baptista imaház – újulhat meg 1
milliárd 660 millió forint kormányzati támogatásból.

PLUZSIK TAMÁS

Mintegy 70 millió forintos támogatást biztosít
a soproni evangélikus templom felújításához a
kormány. Az országos program keretében összesen 26 milliárd forintból szépülnek meg a hazai
és határon túli szakrális épületek, Sopron térségében összesen 24 templom újul meg.
A templomfelújítási program
keretében országosan 26 milliárd forint kormányzati támogatást biztosít a költségvetés hazánk templomainak
megszépítésére, felújítására, melyen belül több mint

400 millió forint Sopron és
térsége templomaira fordítható. (A soproni templomok
felújításáról már korábban
írtunk: Megújulnak a templomok, Soproni Téma, 2021. április 28.)

– A templomfelújítási program egyik kiemelt célja az
örökségek megőrzése az utókor számára – mondta Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője.
– A Modern Városok, valamint
a Magyar Falu Program keretében is van egyházi fejlesztési kategória. Kormányhatározat született arról, hogy ebben
az évben elindulhat a templomfelújítási program, melynek keretében térségünkben
24 templom újulhat meg. Egyegy templom jellemzően 15–16
millió forintos támogatásban

Sorozatunkban a Soproni Múzeum segítségével idézzük meg kultikus soproni helyek szellemét. Bemutatunk egy fotót a múltból, valamint azt is, hogy napjainkban hogyan mutat az adott épület vagy hely.
Ezen a héten az Orsolya téren álló Lábasházról láthatunk egy 1930ban készült képet (Storno Miksa készítette), amelyen még rejtve
vannak az épület lábai. Mint arról lapunkban már írtunk (Lábasház az Orsolya téren, Soproni Téma, 2019. szeptember 4.), a ház a

Soproni Téma
10. ÉVE SOPRONRÓL, SOPRONÉRT

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

17. században épült. Az árkádokat az 1850-es években falazták be,
ezzel gyakorlatilag megszűnt a lábasház jellege, és az idők folyamán feledésbe is merült. A második világháború bombázásai során a légnyomás olyan mértékben „leszedte” a vakolatot az épületről, sőt helyenként maguk a befalazások is kidőltek, hogy ismét
előtűntek az árkádok. Az épületet 1954–55-ben először Füredi Oszkár tervei alapján restaurálták, a közelmúltban pedig teljes homlokzatfelújításon esett át, új tetőcserepeket, valamint a tér közepén lévő Mária-kúttal együtt esti díszkivilágítást is kapott.

www.facebook.com/
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úr a felújítást követően újraszentelte a város védangyaláról elnevezett, csaknem 800
éves Szent Mihály-templomot – fogalmazott a polgármester. – A mai napon pedig
bejelenthettük, hogy belátható időn belül a soproni evangélikus templom is új ruhát
ölt magára. Nagy megbecsülés
ez számunkra, hisz centenáriumi évbe lépett Sopron, így
ez a felújítás is jól illeszkedik
azoknak a fejlesztések a sorába, amelyek már elkezdődtek,
tartanak vagy befejeződtek a
városban.

A HÓNAP FOTÓJA – pályázat

FOTÓ: FILEP ISTVÁN

FOTÓ: SOPRONI MÚZEUM

SOPRON EGYKOR ÉS MA – archív és friss fotókon városunk

részesül. A soproni evangélikus templom felújítási előkészületeihez, mérnöki és egyéb
feladatokra 70 millió forintos
támogatást biztosít a magyar
kormány.
Dr. Farkas Ciprián, Sopron
polgármestere hozzátette: ha
egy közösség templomot épít
vagy újít fel, akkor bízik a jövőjében, nem utolsó sorban pedig ezzel együtt ápolja, gondozza a kultúráját.
– Néhány évvel ezelőtt a Lövérekben új templomot építettünk, az elmúlt év októberében pedig a megyéspüspök

Keressük május fotóját!
Gyermekeink mosolya – ezzel a címmel folytatódik pályázatunk. Májusban is keressük a hónap fotóját, ezúttal a nemzetközi gyereknaphoz kapcsolódva.
Egy jelentkező maximum kettő színes, legalább 3000 pixel
szélességű képpel nevezhet, a fényképeket jpg formátumban
várjuk. A beküldött fotók közül kiválasztjuk az általunk legjobbnak ítélt alkotást, amelyet a Soproni Téma május 26-i számában
közlünk. Valamennyi nevező képét megtekinthetik a későbbiekben honlapunkon, a www.sopronitema.hu-n.
A fényképeket május 19-ig várjuk e-mailben a szerkesztoseg@sopronitema.hu címre.

A nyeremény

Pályázatunk nyertese Horváth Ferenc Különc borvidék című
könyvét, illetve Iváncsics Zoltán soproni borász egy üveg borát veheti át szerkesztőségünkben.
FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: FILEP ISTVÁN – LEWINSZKY ANNA GYAKORLÓ ÓVODA
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Fontos, h ogy rendelkezzünk védettségi igazolvánnyal

Kinyílt a fél világ

Vendégek az egyik soproni étterem teraszán. A szabadban jobban esik az étel, mint otthon bezárva. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Az éttermekbe kezdenek visszatérni
a vendégek, a hotelekben már megtörténtek az első foglalások, nyit a
GYIK Rendezvényház, a fertőrákosi
kőfejtő pedig már látogatható – derült ki lapunk
körképéből. Fontos: a járványügyi szabályokat
mindenhol be kell tartani!
Május elsején nyitotta meg
kapuit a fertőrákosi kőfejtő
és témapark, már az első napokban nagy volt az érdeklődés, több vendég érkezett.
Mint arról lapunkban beszámoltunk (Folytatja a Soproni
Petőfi Színház, Soproni Téma,
2021. május 5.), a kőfejtő, valamint a témapark délelőtt tíz és
este hat óra között látogatható
az előírásoknak megfelelően
védettségi igazolvánnyal.

A Hotel Sopron az elmúlt
hónapokban sem volt teljesen
bezárva, folyamatosan fogadtak üzleti vendégeket, és náluk szállásolták el tavaly november–decemberben, illetve
idén márciusban a női Euroliga kosárlabda-mérkőzésekre
érkezett külföldi játékosokat.
– Már beérkeztek hozzánk az első foglalások, arra számítunk, hogy idén nyáron a belföldi turizmus lesz

erős – mondta lapunknak
Szarjas Tímea, a hotel vezetője. – A kollégáink folyamatosan figyelik a híreket, a
jogszabályváltozásokat. Így
naprakészek vagyunk, hogy
mely külföldi országokból érkezhetnek hozzánk vendégek.
A belépéskor pedig szigorúan
ellenőrizzük, hogy a felnőttek rendelkeznek-e védettségi igazolvánnyal.
– Az emberek többsége még óvatos, jól látszik
ez a hétköznapi forgalmon
– emelte ki Major Vilmos, a
Tercia Hubertus Étterem kereskedelmi igazgatója. – Sok
étterem, hozzánk hasonlóan,
emiatt még folytatja az ételkiszállítást. Azt is látjuk, hogy
hiányoznak az ausztriai vendégek. Ők negatív teszttel beutazhatnak hazánkba, ugyanakkor védettségi igazolvány

hiányában csak a teraszra ülhetnek le. Bízunk benne, hogy
erre lesz majd megoldás, és a
vendéglátós szektor esetében
is véget ér a nehéz időszak, így
ha óvatosan is, de visszaáll a
régi életünk.
A GYIK Rendezvényház a
hatályos jogszabályok felelős
betartásával és betartatásával részlegesen szeretné újraindítani az életét.
– Először a terembérlőkre és a csoportokra fókuszálunk – közölte Betuker Botond
szakmai vezető. – Nyáron táborokat fogadunk, és megpróbáljuk az udvar szabadtéri lehetőségeit kihasználni.
A novemberi teljes leállás óta
szervezzük az újrakezdést. Az
elhalasztott programok őszi
pótlása mellett színes kínálattal készülünk, amelyet hamarosan közzétesszük.

Soproni Petőfi Színház: Itt A szabadság évada
Meghirdette a 2021/2022-es szezonját a Soproni Petőfi Színház. A szabadság évada az 1921. december 14-i
népszavazás századik évfordulója
előtt tiszteleg.
– Az évad szellemiségében reagál arra,
hogy a szabadság életünk különféle aspektusaiban mennyire fontos, megóvandó érték
– mondta Pataki András, a színházat is üzemeltető Pro Kultúra ügyvezetője.
A következő szezon felnőtt bérletében
öt nagyszínpadi és egy kamaraszínházi elő-

adást kínálnak a közönségnek, összesen 14
bemutatót tartanak. Mint arról lapunkban
is beszámoltunk (Folytatja a Soproni Petőfi
Színház, Soproni Téma, 2021. május 5.), A szabadság évada szeptemberben kezdődik Németh László Széchenyi című történelmi drámájával. Az évad következő felnőtt bérletes
előadása Tamási Áron Ördögölő Józsiás című zenés tündérjátéka lesz a Zentai Magyar
Kamaraszínházzal koprodukcióban, amelyhez a zenét Szarka Gyula szerezte. A rendező a Jászai-díjas Pataki András. Szintén ő állítja színpadra a Sík Sándor művéből készült

tragédiát, az István királyt, amely a zentai
és a komáromi, valamint a Forrás Színházzal
készül közösen. A kisszínpadon Sławomir
Mrożek Emigránsok című színjátékát kínálják. A soproni népszavazás 100. évfordulója alkalmából Somogyváry Gyula És mégis
élünk című regényéből Demcsák Ottó Harangozó-díjas koreográfus, a Sopron Balett
vezetője készít táncművet Szarka Gyula zenéjére. Az évadot jövő tavasszal Ábrahám
Pál – Alfred Grünwald – Fritz Löhner-Beda Bál a Savoyban című revüoperettje zárja Béres László rendezésében.

KORONAVÍRUS aktuális

Május 13-tól újraindulnak a tervezett műtétek
Augusztusig biztosan fennmaradnak a koronavírus-járvány
miatti korlátozások a védettséggel nem rendelkezőknek
– közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az elmúlt héten. – A járvány továbbra is velünk van, a
koncerteken, a fesztiválokon, a
szórakozóhelyeken és a sporteseményeken való részvételhez, illetve a szállodák és az
éttermek szolgáltatásainak

igénybevételéhez a következő
hónapokban a védettségi igazolvány nélkülözhetetlen lesz.
A miniszter hangsúlyozta,
a koronavírus elleni oltás továbbra is önkéntes, de regisztrációhoz kötött. Néhány napon
belül bárki megkaphatja az oltást. A tervek szerint a hét második felétől oltják a 16 és 18 év
közötti fiatalokat, akik a kórházi oltópontokon Pfizer-vakcinát kapnak majd. Mint arról

lapunkban is írtunk, hétfőn elkezdődött a jelenléti oktatás az
általános iskola felső tagozatába és a középfokú iskolákba járó fiataloknak. Május 25. után
pótolhatók a ballagások, megszervezhetők a tanévzáró ünnepségek, valamint egynapos
kirándulást is lehet tartani.
Május 13-tól a kórházakban újra lehetőség lesz a tervezett beavatkozások, műtétek, valamint a rehabilitációs

ellátások igénybevételére.
Ezeket csak előre egyeztetett
időpontban, a szabályok maximális betartása mellett lehet
igénybe venni. – Ehhez vagy
védettségi igazolványra, vagy
a beavatkozás előtt két nappal
végzett, negatív PCR-tesztre
és a beavatkozás napján elvégzett, negatív eredményű antigéngyorstesztre van szükség
– mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos.
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Rajtunk múlik…

Én sajnálom azokat, akik bármiféle hazug propaganda hatására mondtak, mondanak le az
oltásról. Egyrészt féltem őket, mert bármikor
megfertőződhetnek, másrészt pedig ismeretlenül is féltem azokat, akikkel kapcsolatba kerülnek, mert ha esetleg tünetmentes vírushordozók
is, semmi sem garantálja, hogy másokat
„Az oltási összkép azonban minden gáncsoskodás, nem fertőznek meg.
S ez már nem maalakoskodás ellenére is
gánügy, hanem az én
pozitív, hiszen egyre töbügyem is és mindan�ben lesznek az oltáspárnyiunké, mert jogunk
tiak. Ebben nagy szerepe
van az egészséghez.
van annak a védekezési és
Bevallom, nem éroltási stratégiának, ametem azokat, akik ellyet Magyarország megva- utasítják az oltást,
ráadásul tiltakoznak
lósított...”
a korlátozások ellen.
Tudom, létezik egy, talán mesterségesen gerjesztett vita, hogy szabad-e valamiféle plusz „jogokat” adni azoknak, akiket már beoltottak. Az
oltásellenzők diszkriminációt hangoztatnak, s
azonos lehetőségeket követelnek a beoltottakéval. Ezt a kérdést én nem tudom eldönteni, vannak erre hivatott szakemberek, de a józan ész
azt mondatja velem, hogy az egyénnek igenis
joga van megvédeni magát, s joga van élvezni
védettségét, különösen, ha ezt közösségi szintre emelik, lásd védettségi igazolvány. Akkor ezt
mindenkinek el kell fogadnia, hiszen senki sem
gátol meg senkit, hogy felvegye az oltást. Ráadásul a vakcinák mindegyike hatásos és biztonságos. Ez utóbbit sem én mondom, hanem a
szakemberek itthon, Európában és a világban.
Múlt héten (az előzetes várakozásoknak megfelelően) az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
engedélyezte a kínai Sinopharm vakcina veszélyhelyzeti alkalmazását. Nem értem, hogy
miért hisznek egyesek az egészségügyhöz nem
értő, magukat politikusoknak vallóknak vagy a
politikát a hivatásuk fölé rendelt, szerencsére
csak néhány orvosnak, akiknek azonban jobbára semmi közük, mondjuk, a járványtanhoz.
Az oltási összkép azonban minden gáncsoskodás, alakoskodás ellenére is pozitív, hiszen
egyre többen lesznek az oltáspártiak. Ebben
nagy szerepe van annak a védekezési és oltási
stratégiának, amelyet Magyarország megvalósított, összefogva az emberek többségével, akiket egyre inkább a tények győznek meg, mintsem
a kormány kudarcára játszó ellenzéki politikusok. Már ki lehet és ki is kell mondani, hogy egyértelműen sikeres ez a stratégia. És ha az egyik
oldalon eredményeket könyvelhetünk el, akkor
a másik oldalon értelemszerűen kudarcot. Ezt a
gondolatmenetet egyébként hosszasan fejtegette nekem az egyik barátom, aki kezdetben oltásellenes volt, de ma már ő az egyik legnagyobb
oltáspárti az ismerőseim körében. Sokak megfertőződése győzte meg, hogy feladja korábbi
merev álláspontját.
A szakemberek azt mondják, hogy lehetnek
még megtorpanások ebben a „gyógyulási folyamatban”, de az oltásszám növekedésével és
a még érvényben lévő szabályok betartásával
hamarosan újra teljesen szabadok lehetünk. Az
egyéni felelősségünket azonban nem dobhatjuk
félre, hiszen a végső siker garanciája továbbra is rajtunk múlik, azon, lesz-e elegendő oltott
honfitársunk az úgynevezett nyájimmunitás eléréséhez.

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK
Szerkesztőségünk elkötelezett a soproni emberek bemutatása
mellett. Olyan embereket keresünk, akik szűkebb–tágabb környezetükben valamiért kiérdemelték a körülöttük élők szeretetét, tiszteletét. Bárki, akire felnéznek olvasóink!
Ha ismernek ilyen embert a környezetükben, írják meg nekünk, hogy ki ő, hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának róla örömmel! Leveleiket a szerkesztoseg@sopronitema.hu
e-mail-címre várjuk!
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Utazás előtt mindig tájékozódjunk az adott ország előírásairól!

Útlevél kedvenceinknek
KÖVES
ANDREA

Sokan
úgy tervezik külföldi nyaralásukat, hogy
a kutyájukat, cicájukat is viszik magukkal, ám nem árt tudni: ehhez kötelező a
kisállatútlevél.
Az okmányt az állatorvosoknál lehet igényelni, a dokumentum sorszámozott, szigorú számadású nyomtatvány.
Az útlevelet az állat beazonosítása előzi meg mikrochip
segítségével, így az igénylés
esetén mindenképpen találkoznia kell az állatorvosnak a
négylábúval.
– Minden, a határt átlépő
macskának és kutyának rendelkeznie kell ilyen útlevéllel,
mely uniószerte elismert igazolásként szolgál arra, hogy a
háziállat megkapta a veszettség elleni védőoltást – mondta
dr. Lisztes Gábor állatorvos.
– Fontos, hogy utazás előtt
mindig tájékozódjunk az adott
ország előírásairól, mert eltérőek lehetnek a háziállatokkal
történő beutazás szabályai.
Az útlevél mellett van olyan
ország, amely kötelezővé tette
a belépés előtti 24 órán belüli
féreghajtást vagy előzetes orvosi vizsgálatot, hogy az állat

– Az útlevél uniószerte elismert igazolásként szolgál arra, hogy a háziállat megkapta a veszettség elleni védőoltást – mondta dr. Lisztes Gábor állatorvos. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
egészséges, szállításra alkalmas állapotban van.
Az okmány az állat élete végéig vagy az állatútlevél elvesztéséig, megrongálódásáig érvényes, ám csak a
veszettség elleni oltás dátumától számított 365 napon belül használható utazáshoz. Ha
kutyánkkal, cicánkkal a külföldi tartózkodás ideje alatt
történik valami, ami miatt állatorvosi kezelésre szorul, az
illetékes hatóságok kérni fogják az állatútlevelet.

A szakember szerint, ha
hosszabb külföldi autóútra
indulunk négylábú kedvenceinkkel, akkor az útlevél mellett más szempontokat is érdemes figyelembe venni.
– A kutyáknak és a macskáknak erőteljesen eltér a hőszabályozásuk az emberekétől, sokkal könnyebben alakul
ki náluk hőtorlódás – folytatta a szakember. – Az utastér
nagyon gyorsan felmelegszik,
még lehúzott ablak mellett sem szabad az állatokat

autóban hagyni nagy melegben. Lényeges az is, hogy a
balesetveszély elkerülése érdekében a cicák szállításánál
kötelező a szállítódoboz, és a
kutyákat is tilos az utastérben
szabadon utaztatni. Néha elegendő egy kisebb fékezés, és
egy nem biztonságos módon
utaztatott kutya önmagát
vagy a többi utast is megsebesítheti. Ezért fontos, hogy a
járműben ne mozogjon szabadon, és ne vonja el a figyelmet
a vezetésről sem!

2021. május 12.

Banánfa gondozása
MADARÁSZ RÉKA

A világ legmagasabb, egyszikű, lágyszárú növénye a banán, melynek csaknem 1000 fajtája létezik a világon. Ráadásul a mi égövünkön is megél.
– A banánfa az egyik kedvenc
növényem, melynek hosszú
távú gondozását mindig kihívásnak tekintem – mesélte
Jády-Mórocz Lívia virágüzlet-tulajdonos. – Sokat segít
eredeti élőhelyének ismerete. Egy Indonéziába tett utazásom alkalmával rácsodálkoztam, hogy úgy nő a patak
partján, mint nálunk a fű. Ott
a magasságát egy év alatt éri
el. Ha beérik a gyümölcse, az
egymásra lapuló levelekből álló szára elpusztul, és a gyöktörzséről hajt újra.
A legnagyobb banánültetvények a Közel-Keleten és DélAmerikában találhatóak. Mit
is tegyünk a növénnyel a mi
égövünkön?
– A banánfélék szeretik a
vizet, a párát, a meleget, a napfényt – folytatta a virágkötő.

– Tápanyagban nagyon gazdag, trágyás, tőzeges, laza talajba ültessük, bőségesen öntözzük! A nagyobb méretre
növőket nyáron a szabadban is
tarthatjuk. Megerősödik a növényünk, ha a téli hónapokban
teljesen visszavágjuk, és fagymentes, védett helyen várhatja, hogy újra kihajthasson tavasszal. Sarjait éles késsel
válasszuk le a gyöktörzsről!
A keletkezett sebet fertőtlenítsük (például fahéjjal), és
hagyjuk, hogy beszáradjon az
okozott sérülés! A visszavágás
után ne érje nedvesség körülbelül két hétig!
A szobai törpebanán télen
is dísze otthonunknak. Jól tűri a fűtés melegét, de a száraz
levegőt kevésbé. Vízzel töltött,
nagyobb cserépalátéttel gondoskodhatunk páraigényéről.

– A banánfélék szeretik a vizet, a párát, a meleget, a napfényt
– mondta lapunknak Jády-Mórocz Lívia. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Faültetés után virágosítás

VERONIKA SZÉPSÉGE

A tavasz és a nyár kedves virága a sokak számára talán semmitmondó veronika. Több faja él a környékünkön, a legelterjedtebb az ösztörűs. Mindre érvényes: oda kell hajolni hozzá, hogy feltáruljon a szépsége. Az idősek gyógynövényének tartják, elsősorban vízhajtó, emésztést serkentő, légutakat tisztító, vérnyomáscsökkentő hatása ismert. Régen fekete tea helyett is fogyasztották más
gyógynövényekkel, fűszerekkel keverve. Zsenge hajtása finom salátaalapanyag. Szerény, alacsony
növény, ahol él, ott sűrű szőnyeget alkot. Fotó és szöveg: Benke Éva

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST HIRDET

a tulajdonában álló ingatlanok együttes értékesítésére:

Sopron, Templom u. 8. szám 2. em. 6. alatti,
58 m2 alapterületű lakás és a Templom u. 8. szám
alatti 312 m2 alapterületű padlástér
3687/30000 tulajdoni hányada
Az ingatlanok megtekinthetők: 2021. május 14. (péntek) 9.00
A licit időpontja: 2021. május 27. (csütörtök) 9.00
Együttes induló licitár: 14.760.000 Ft
A licittárgyalás helye:
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városgazdálkodási Osztály, Sopron, Fő tér 1.
Az ingatlanok műszaki állapotával kapcsolatban a Sopron Holding Vagyonkezelő
Zrt.-nél, a 99/514–566-es telefonszámon tájékozódhat.
A licittárgyalás részleteiről érdeklődhet az alábbi elérhetőségek bármelyikén:
személyesen Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási
Osztályán ügyfélfogadási időben, telefonon a 99/515–404-es telefonszámon,
illetve a takacs.andras@sopron-ph.hu e-mail-címen.
A részletes licitkiírás a www.sopron.hu/önkormányzat menüpont alatt olvasható.

ZÖLD HÍREK
Kerékpáros
pihenőhelyek

Színes virágok díszítik városszerte a körforgalmakat. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A Sopron–Fertő-térségben
17 helyszínen alakítottak ki
kerékpáros pihenőhelyet.
A fejlesztés keretében padokat és asztalokat is kihelyeztek, emellett a jobb
tájékozódást nagy méretű térképek, táblák segítik. Fertőrákoson, illetve
Fertődön vizesblokkot is
kialakítottak. A kisvárosban lehetőség van biciklik
kölcsönzésére. Az elmúlt
héten befejeződött beruházás célja, hogy a térségben tovább fejlődjön a kerékpáros turizmus.

Az elkövetkezendő időszakban mintegy ötvenezer egynyári virágot ültetnek ki városszerte, a
füvet folyamatosan nyírják, az öntözőrendszer
pedig működésre kész – elkezdődött a nagyüzem
a Sopron Holdingnál.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Városunkban már kora tavasszal pótolták az úgynevezett utcasorfákat. A Sopron
Holding Zöldterület-gazdálkodási Divíziójának munkatársai összesen 120 fát
ültettek ki, például a Bajcsy-Zsilinszky, a Tóth Antal, a Béke utcába, a Villa
soron, valamint a tómalmi
kutyafuttatónál. A frissen

telepített fák és a virágedények esetében a rendszeres
öntözést locsolóautóval végzik. A kiépített öntözőrendszert is beüzemelték. A városi zöldfelületek fűnyírása
a meghatározott ütemterv
szerint történik. A tavaszi
fűnyírás jelentősége, hogy
visszaszorítsák az allergizáló növények, pázsitfűfélék

növekedését és káros hatását.
Ezzel párhuzamosan nyírják
a sövényt, és rendszeresen
kapálják a virágágyásokat is.
A Sopron Holdingnál lapunk megtudta: a következő napokban felszedik a tulipán- és nárciszhagymákat,
valamint az árvácskákat. Ezután pedig mintegy ötvenezer egynyári virágot ültetnek ki a körforgalmakba,
parkokba, közterekre. A hetvenhét fajta növény többsége
begónia, kannavirág, muskátli, zsálya, büdöske, kúpvirág,
nebáncsvirág.
További fontos hír, hogy a
játszótereken is kicserélik a
homokot.

2021. május 12.

CIVITAS FIDELISSIMA

2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA

Új kötet: interjúk
a II. világháborúról
MADARÁSZ RÉKA

Népzenei gyűjteménye
után néhány hónappal
Pécsváradi Ágnes újabb
könyv megjelentetésére készül. Az énektanár
Történetek, riportok
című munkájában a háború borzalmait átélt
személyek számolnak
be élményeikről.
A 42 interjút tartalmazó kötetben zömmel soproniak
mesélnek háborús emlékeikről. A legidősebb 1927-ben
született, de akadnak közöttük valamivel fiatalabbak is,
akik szüleik történeteit elevenítik fel.
– Mi vagyunk az utolsó generáció, amelyik még a háborúban született. Lehet, hogy
még pocaklakóként vagy csecsemőként éltük meg a bombázásokat, de az emlékeit az
idegrendszerünkben őrizzük, vagyis mi is elszenvedői
vagyunk az eseményeknek
– mesélte Pécsváradi Ágnes.
– Közel 60 évig nem beszélhettünk mindarról, ami velünk
történt, és ’56-ról is vannak
tapasztalataink. A legtöbb interjúalanyomat előttem még
soha senki sem kérdezte meg
arról, hogy hogyan vészelte át
a háborút.
A másik tényező, ami a pedagógust a könyv megírására

motiválta, hogy együtt érzett
a magányos idősekkel, akiknek a jelenlegi helyzetben
igencsak beszűkültek a társas kapcsolataik.
– Az egyik idősek otthonában élő úr úgy fogalmazott,
hogy egy éve drótkerítésen
kapja még a levegőt is – folytatta a szerző. – A mostani világban olyan a helyzet, mint
a háborúban. A vírus miatt
én is rövidre szabtam a pórázomat. Még a háború alatt is
időnként ki kellett lopakodni élelemért, vagy megnézni,
hogy mi van a rokonokkal.
A jelenlegi körülmények erre
emlékeztetnek.
Mivel az időseket nem lehetett személyesen meglátogatni,
Ágnes a telefonbeszélgetéseket magnószalagra rögzítette,
majd – sokszor – szavanként
gépelte le azokat, hogy az írás
híven tükrözze a nyilatkozó
mondanivalóját.
– Az elmúlt néhány hónapban a személyes életünkből
nem oszthattunk meg mást,
csak hangot és írást – tette hozzá a tanárnő. Gépeken
keresztül kommunikáltunk.
Nagyon aggaszt, hogy ha ez
így marad, annak milyen következményei lesznek. Egy
generáció talán kimarad a
szerelemből?
A kötet egyelőre magánkiadásban jelenik meg, további információk a belep43@
gmail.com e-mail-címen
kérhetők.

Soproni Téma

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos

Kultúra, művészetek
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A Pócsi utcában isérvényben marad a kapualj-szolgáltatás is

Könyvtár újra olvasókkal
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Védettségi igazolván�nyal szabadon igénybe vehetők a városi
könyvtár és a sopronbánfalvi fiókkönyvtár szolgáltatásai.
Mindkét helyen megmarad a kapualjbeli
könyvkölcsönzési lehetőség is.
A hatályos előírásoknak megfelelően a tavaly novemberi zárás óra ismét kinyitott
a Széchenyi István Városi Könyvtár, valamint a sopronbánfalvi f iókköny vtár.
A védettségi igazolvánnyal
rendelkezdők szabadon válogathatnak a könyvek között, használhatják az olvasótermet, az internetet, illetve
igénybe vehetik a létesítmény
teljes szolgáltatását.
– Azokra is gondoltunk,
akiknek még nincs védettségi igazolványuk, számukra továbbra is megmarad az
úgynevezett kapualj-lehetőség – közölte Horváth Csaba,
a könyvtár igazgatója. – Ez
esetben az előzetesen igényelt
könyveket a megbeszélt időpontban a könyvtár kölcsönző
pultjában helyezzük el. A köteteket is ide kell visszahozni.

A tapasztalatok szerint a soproniak „ki voltak éhezve” az olvasnivalóra. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
– Az első napok tapasztalatai
azt mutatták, hogy a soproniak „ki voltak éhezve” az olvasnivalóra, ugyanis folyamatosan nagy volt az érdeklődés.
Az elmúlt hetekben már készültünk az újranyitásra, a
kollégáink több olyan dolgot
is elvégeztek, amelyre korábban nem lett volna lehetőség.

Így frissítettük és pontosítottuk a könyvtári állomány
adatbázisát. Továbbá folyamatosan fogadtuk az új könyveket, kiadványokat.
Az igazgató felhívta a figyelmet: mivel már a szokásos
rend szerint üzemel a könyvtár, így a korábban kikölcsönzött könyveket határidőre

vissza kell vinni. A tartósan
késve visszaérkezett kötetek után késedelmi díjat számolnak fel.
Megtudtuk, a városi könyvtár hétfőn zárva tart, kedden
és pénteken 10–18 óra, szerdán, csütörtökön 10–16 óra,
szombaton pedig 10–13 óra
között tart nyitva.

A KÖNYVTÁR ÁLLOMÁNYA: A legfrissebb adatok szerint 184 308 darab könyv található a könyvtárban, emellett rendelkezik 4455 CD-vel, 5271 DVD-vel. Az 1459 diafilm mellett 2509 hanglemez, valamint 1138 hangoskönyv is megtalálható.

Eszterháza-központ: Ismét várják a látogatókat
Újra fogadnak látogatókat az Eszterháza
Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. örökséghelyszínei, a
fertődi Esterházy-kastély, a nagycenki Széchényi-mauzóleum és a sopronbánfalvi kolostor pálos kiállítása.
– Biztosítunk minden, a jogszabályok
szerinti feltételt és körülményt ahhoz, hogy
teljes biztonságban legyenek látogatóink

– mondta Egresitsné Firtl Katalin ügyvezető. – Mindeközben ütem szerint halad mindkét kastély nagyvolumenű fejlesztése is.
A fertődi Esterházy-kastély keddtől vasárnapig 9–17 óra között tart nyitva, látogatható Zoób Kati: „Repertoár
– Az ellentétek harmóniája” című kiállítása is a Narancsházban. A látogatóknak
a védettségi igazolványukat a jegyvásár-

lásnál és a múzeumi térbe történő belépésnél is fel kell mutatniuk, ahol kötelező
a maszkhasználat.
Vezetetten látogatható a Széchényi-mauzóleum és a Nemzeti Sírkert részét is képező szakrális környezete, keddtől vasárnapig
9–17 óra között tart nyitva, de meg lehet nézni a pálos kiállítást is a Sopronbánfalvi Kolostor Hotel és Étterem földszintjén.

TALLÓZÓ – válogatás a korabeli sajtóból

2011

Pécsváradi Ágnes újabb könyvében 42 interjút közöl a második
világháborút átélt emberekkel. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

EZ TÖRTÉNT – múltidéző
310 ÉVVEL EZELŐTT,1711. május 11-én született Sopronban
Tusseng Károly jezsuita szerzetes, cs. kir. udvari lelkész. Bécsben hunyt el 1764. augusztus 4-én.
170 ÉVVEL EZELŐTT, 1851. május 14-én született Hennersdorfban Muck Endre erdész, „a soproni erdők atyja”. Sopronban hunyt el 1925. január 16-án. (Lásd írásunkat a 2. oldalon)
135 ÉVVEL EZELŐTT,1886. május 13-án hunyt el Sopronban
Ihász Rudolf nemzetőrkapitány, Sopron országgyűlési követe,
főjegyző. Sopronban született 1817. október 29-én.
130 ÉVVEL EZELŐTT, 1891. május 20-án került sor a soproni
vízközmű első szakaszának alapkőletételére.
A SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR INTERNETES
OLDALÁN (WWW.SZIVK.HU) MEGTALÁLHATÓ ADATBÁZISBÓL KÖZLÜNK RÉSZLETEKET.

Ismét kattanhat a bilincs!
Sopron teljes területén ismét
kerékbilincs kerülhet a szabálytalanul parkoló járművekre. A több százezer forintos bírságot felhalmozóknak ez lehet
a legnagyobb visszatartó erő.
Sopronban az elszállítás 17.250
forintba, a kerékbilincs alkalmazása 11.500 forintba kerül, míg
az esetleges tárolás és őrzés
költsége naponta 1200 forintra
rúg, amihez még az áfát is hozzá
kell számolni. (Kisalföld)
Biztonságos a kékfrank
A támadások ellenére a kékfrank egyre erősebb és népszerűbb, bizonyosodott be a
Sopronban és térségében használatos helyi pénzt kibocsátó Ha-Mi Összefogunk Európai
Szövetkezet közgyűlésén. Ma
már több mint 500 elfogadóhelyen lehet kékfrankkal fizetni a városban és vonzáskörzetében, többek között ausztriai
üzletekben is. Az elfogadóhelyek többsége 5–10 százalék
kedvezményt ad azoknak, akik

a helyi gazdaságot felpörgető
pénzhelyettesítő utalvánnyal
fizetnek. Az utóbbi időben a
kékfrankot ért támadások cáfolatára a közgyűlésen elhangzott, hogy a nyomdatechnika
biztonságos, hiszen a Sopron
környéki fizetőeszközt a Magyar Nemzeti Bank tulajdonában lévő Állami Pénzjegynyomda gyártotta, minden címleten
a húszezer forintos bankójának
biztonsági elemeivel. (Magyar
Demokrata)

1981

Soproni bravúr Bábolnán
Soproni SE – Bábolna: 1–0. Soproni SE: Horváth Gy., Benkő,
Drázsnyák, Huber, Horváth G.,
Németh (Makai, 88. perc), Deák, Tischler, Varga, Molnár, Dercsár. Edző: Mihalecz Boldizsár.
A 22. percben nagy soproni lehetőség maradt ki: Deák jól indította Dercsárt, aki maga mögött
hagyta a védőiket, de a kimozduló kapus lábába lőtte a labdát. Szünet után folytatódtak a
soproni rohamok, és hamar el
is dőlt a mérkőzés: az 53. perc-

ben a jobboldali szögletet Dercsár Németh elé gurította, aki
keresztbe ívelte a labdát, és a
jól érkező Varga azt hat méterről a jobb sarokba fejelte. A jobb
taktikával játszó, az ellentámadásokat jól szervező soproniak akár többgólos győzelmet is
arathattak volna. … (Kisalföld)

1961

Soproni hírek
A Magyar–Szovjet Baráti Társaság magyar–orosz szavalóversenyt rendezett Sopronban.
A megyei döntőbe Szalay Ferenc (Sztálin téri iskola) és Károlyi Gabriella (Orsolya téri iskola) kerültek.
Az elektroncső a tudomány
szolgálatában címmel tartott
előadást a soproni Liszt Ferenc Klubban Csanádi Etele
egyetemi adjunktus. Jazz-majálist rendez az Országos Rendező Iroda Sopronban. A műsoron fellépnek: Németh Lehel és
Hollósy Ilona táncdalénekesek,
Rodolfó bűvész, Tyihók Marianne sanzonénekes és a Nebuló zenekar.

Megkezdték a higanygőzlámpák szerelését Sopronban.
A Lenin körúton végig, a Lackner
utcában a Pamutiparig, a Köztársaság utcában, a Széchenyi tér
mindkét oldalán, a Mátyás király
utcában és az Állomás utcában
szerelik fel a higanygőzlámpákat. (Kisalföld)
Nem nagy dolog…
Az egyik pápai iskola felső tagozatának növendékei tanáraik vezetésével Balfon, illetve
Sopronban kirándultak. Balfon
az történt, hogy Lippai Júlia elvesztette az úttörőövét. Nem
nagy érték, mégis kellemetlen
volt. Legnagyobb meglepetésére a kirándulás után néhány
nappal küldemény érkezett számára. Az elveszett úttörőöv érkezett vissza kis gazdájához.
Az történt ugyanis, hogy az övre felírta a nevét és az iskoláját,
a megtaláló, Zügn Ernő soproni kirakatrendező pedig postára adta a pápai iskola címére.
Nem nagy dolog, mégis sokat
kifejez. (Veszprémi Napló)
Összeállította:
Pluzsik Tamás
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SC Sopron: Bravúros pontmentés a meccs hajrájában

Küzdelem, csapategység
MOLNÁR
ZOLTÁN

Hidegzuhannyal kezdődött a
mérkőzés a soproniak számára. A vendég Mosonmagyaróvár a 2. percben végzett el egy
szögletet, melyet a berobbanó
Debreceni András fejelt a kapuba. Az első játékrész folytatásában mind a két oldalon akadtak kisebb helyzetek,
azonban ezek mind elkerülték a kapukat, illetve Rátkai
Zsolt két nagyobb védést is
bemutatott. Így a félidő 1–0-s
vendég vezetéssel zárult.
A második félidő kezdete kísértetiesen hasonlított a
mérkőzés elejére. A Mosonma-

FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Hat hónap
után újra
nézők előtt
léphetett pályára az SC
Sopron NB III-as labdarúgócsapata. Weitner
Ádám tanítványai hazai
közönség előtt értek
el 1–1-es döntetlent a
2. helyezett Mosonmagyaróvár ellen.

Az osztály egyik legjobb csapata ellen sikerült 1–1-es döntetlent kiharcolnia az SC Sopronnak.
gyaróvár az első támadásból
egy veszélyes szabadrúgáshoz
jutott, a labda azonban a kapufán csattant. A későbbiekben
felpörögtek a hazaiak, a küzdésnek meg is lett az eredménye. A találkozó hajrájában a
csereként beállt Gere Richárd
egy szép cselt követően harcolt
ki büntetőt, melyet Keresztes
Krisztián értékesített. Ezzel
pedig 1–1 ponttal térhettek haza a csapatok.

TOVÁBBI SOPRONI EREDMÉNYEK:
Női NB II. nyugati csoport 25. forduló: SC Sopron – Szent
lőrinc SE: 0–2
Megyei I. bajnokság 27. forduló: Kapuvári SE – SFAC 1900 SE: 4–1
Megyei II. bajnokság 22. forduló: Nagycenk–SVSE: 3–4

– A jó csapategység miatt
tudtuk döntetlenre hozni a
mérkőzést az osztály egyik
legjobb csapata ellen – értékelt Weitner Ádám.
A bajnokság hajrájában
újabb két mérkőzés vár a héten a soproni együttesre. Május 12-én, szerdán 17.30-kor a
12. helyen álló MOL Fehérvár

ÚJ PÁLYÁK ÉPÜLNEK: Művüfes, sátortetővel és villanyvilágítással ellátott labdarúgópálya épül az SC Sopron Ágfalvi úti sportközpontjában. A kivitelezés már elkezdődött. A beruházás 138 millió
forintos költségét teljes egészében tao-forrásból fedezik. Az elmúlt héten tartott bejáráson, amelyen részt vett Csiszár Szabolcs
alpolgármester és Stöckert Tamás, a körzet önkormányzati képviselője is, elhangzott: a sporttelep Bánfalvi úti oldalán egy élőfüves gyakorlópályát is kialakítanak.

SSI-KA: Az U14-es csapat bronzérmet szerzett

Történelmi szezon

A Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia négy csapata is nyolcasdöntőbe jutott az idei szezonban. A fiatalok szorgalmasan készülnek a mérkőzésekre. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
MUNKATÁRSUNKTÓL

Történelmet írt az idei szezonban a Soproni
Sportiskola Kosárlabda Akadémia: az egyesület
összes korosztályos csapata bejutott a legjobb
nyolc közé a bajnokságokban.
Horváth József, a Soproni
Sportiskola Kosárlabda Akadémia szakmai igazgatója elmondta: az SSI-KA U14, U16,
U18 és U20-as együttesei is érdekeltek a nyolcasdöntőben,
az U16-os korosztály B csapata
pedig a regionális bajnokság
fináléjába jutott. Soha nem
szerepeltek ennyire sikeresen a fiatalok.
– A csapattagok, edzők,
a stábtagok, háttéremberek

közös munkája van a kiemelkedő eredményeink mögött
– hangsúlyozta Horváth József. – Tizenöt éve szisztematikusan építkezünk, ennek
köszönhető, hogy mostanra ilyen szintre jutott a férfi
utánpótlás kosárlabda Sopronban. Pedig a járványhelyzet miatt nem volt könnyű
a szezon.
A szakmai igazgató szerint az idei eredmények után

FC II. csapatánál vendégszerepel, majd május 16-án,
vasárnap 16 órakor a 4. helyezett FC Nagykanizsa gárdáját fogadja a soproni városi
stadionban.
Az SC Sopron négy fordulóval a szezon vége előtt a
nyolcadik helyet foglalja el a
tabellán.

az elvárások is komolyabbak
lesznek a jövőben.
– Természetesen azt nem
lehet elvárni, hogy minden
egyes évben minden utánpótláscsapatunk a döntőig meneteljen – tette hozzá a szakember. – Ugyanakkor a feltételek
adottak. Az utánpótlás erejét
jelzi, hogy idén négy sportiskolás fiatal kosaras lépett pályára az SKC felnőtt csapatában, az egyetemi csapatban,
a SMAFC-ban pedig szintén
sok játékosunk szerepelt.
Az U14-es korosztályban
hétvégén le is játszották a nyolcasdöntőt, a Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia
együttese kiválóan szerepelt,
hiszen bronzérmet szerzett.

2021. május 12.

Elmarad a tavaszi
kispályás szezon
– Az elnökségi ülésen az a döntés született, hogy nem tartjuk meg a kispályás labdarúgó-bajnokság tavaszi szezonját
– mondta lapunknak Kósa István, a Sopron Városi Szabadidősport Szövetség elnöke.
– A hatályos rendeletek értelmében a játékosok csak védettségi igazolvánnyal léphetnek
be a sportlétesítményekbe, illetve a pályára. A csapatoktól kapott visszajelzések szerint a labdarúgók egy része
még nem rendelkezik ilyen

igazolvánnyal. Igaz, van olyan
csapat, ahol mindenki megkapta a védőoltását, de a biztonság érdekében visszavontuk a versenykiírást.
Kósa István hozzátette,
a szabadidősport szövetség
arra készül, hogy a Soproni Ünnepi Hetek keretében
megszervezi a hagyományos
labdarúgótornát. Emellett az
augusztus 20-i Patent Kupát is
megtartanák. Ezeken is csak
védettségi igazolvánnyal lehet
részt venni.

Az Eb magyar kerete
Harmincfős bő keretet hirdetett a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európabajnokságra Marco Rossi, a
magyar labdarúgó-válogatott
szövetségi kapitánya.
– Főként azokra a játékosokra számítok, akik
oroszlánrészt vállaltak az
Eb-kijutásból és a Nemzetek Ligája-feljut á sból
– mondta Marco Rossi. – Az
is fontos szempont volt, hogy

rendszeresen szerepeljenek a klubjukban. Az egyetlen kivételt Szoboszlai Dominik, aki klubváltása óta nincs
játékban.
A magyarok június 15-én a
címvédő portugálokat, négy
nappal később a világbajnok
franciákat fogadják a Puskás
Arénában, majd június 23-án
a németek vendégei lesznek
Münchenben a csoportkör
zárófordulójában.

LELÁTÓ
Labdarúgás

Május 15., szombat 17 óra, Anger réti sporttelep
SFAC 1900 – Üstökös FC Bácsa
Május 16., vasárnap 16 óra, városi stadion
SC Sopron – FC Nagykanizsa

Vidékbajnok tornászok
RÁZÓ LÁSZLÓ

A májust is versenyzéssel kezdték a soproni tornászok: az STC fiataljai négy korcsoportban mérették meg magukat – szép eredményekkel.
A gyermek kezdő kategóriában a két tavaszi forduló ös�szesített eredménye alapján
vidékbajnok címet szerzett a
Soproni Torna Club. A csapat
tagjai: Henye Virág, Hámori
Hanna, Horváth Lotti, Hercegfalvi Liza és Lázár Luca.
Egyéni összetettben is
szépen szerepelt ez a korosztály: Hercegfalvi Liza 4.,
Horváth Lotti pedig a 6. helyen végzett.
Gyermek haladó korcsoportban két egyéni indulóval, Kiss Katával és Fodróczy
Zsófiával képviseltette magát
a soproni klub. Edzőik, Szűts
Judit és Horváth Imre szerint

a lányok szépen helyt álltak:
Kiss Kata a 26., Fodróczy Zsófia pedig a 29. helyen végzett.
A „Zsebibaba” III. korcsoportban új, egészen fiatal csapattal versenyzett az STC, ennek ellenére Csete Ágnes és
Horváth Martin tanítványai
nagy meglepetésre az ötödik
helyezést érték el. A csapat
tagjai: Fark Barbara, Fodróczy Anna, Iszló Jázmin, Horváth Blanka, Jandl Menta, Jánosik Tamara, Majer Lili és
Polyák Flóra.
Hosszú évek után először
az elit kategóriában is indult
soproni tornász: serdülő 1.
osztályban Pölz Réka – aki

Kőhidiné Fleck Szilvia és Főző Csaba tanítványa – a 26. helyen végzett.
– A lányok rengeteg munkával készültek ezekre a megmérettetésekre, kihasználva
minden lehetőséget az edzésekre, időt és energiát nem
sajnáltak azért, hogy megvalósítsák álmaikat – mondta
Kőhidiné Fleck Szilvia, az STC
szakosztályvezetője. – Azt hiszem, a gyermek kezdő csapatunk által elért aranyéremnél nem is jöhet komolyabb
elismerés számunkra. Nagyon büszkék vagyunk minden lányra, függetlenül a helyezésektől, hiszen rajtuk
kívül csak mi, edzők ismerjük azt az utat, ami ezekhez
az eredményekhez vezetett.
A versenysorozat ősszel folytatódik, addig is kemény edzésekkel és edzőtáborokkal készülünk tovább.

Gyermek kezdő és haladó tornászok (b–j): Lázár Luca, Horváth Lotti, Fodróczy Zsófia, Kiss Kata,
Hercegfalvi Liza, Henye Virág, Hámori Hanna.

2021. május 12.
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Az önkormányzat is köszöntötte a Sopron Basket bajnokcsapatát

Kivételes kosaras esztendő

Gáspár Dávid vezetőedző a Magyar Kupa-elsőség és a bajnoki
cím mellett az Euroliga Final Fourba vezette csapatát.

A győztes soproni csapat tagjai, miután 62–54-re nyertek a női kosárlabda NB I. döntőjének negyedik összecsapásán a Szekszárd
otthonában. A Sopron ezzel 3–1-es összesítéssel megnyerte a párharcot, és megvédte bajnoki címét. FOTÓK: MTI – KOVÁCS TAMÁS

MUNKATÁRSAINKTÓL

Basket is készült ajándékkal.
A polgármester Fegyverneky Zsófia mezét, az alpolgármester pedig az eddigi Final
Four-szereplésekre utaló
mezt kapott. A városvezetők
átvehették a Magyar Kupa és
bajnoki aranyérem egy példányát és a negyedik helyért járó
Final Four plakettet.
Török Zoltán a Soproni Téma érdeklődésére elmondta,
az évet pénteken 19 órától egy
nagyszabású program keretében az arénában a szurkolókkal együtt zárják.

A Sopron Basket kivételes sportévet tudhat maga mögött, amely a bajnokság megnyerésével zárult. Az önkormányzat, a soproniak nevében, hétmillió forint jutalmat adott a csapatnak. Az erről
szóló oklevelet dr. Farkas Ciprián polgármester
és Csiszár Szabolcs alpolgármester nyújtotta át.

RÖVIDEN
Sikeres
kerékpárosok

Derekasan helytálltak a
soproni kerékpárosok hétvégén, a Budaörsön rendezett versenyen. A Superior
Team Sopron csapata a Vitanika ELEMInátor I. fordulóján indult. A megmérettetés két részből állt:
egy technikai–ügyességi
és egy körpályás, akadályokkal nehezített futamból. Soproni eredmények:
A ndó Barna U17 6. hely,
Tamási Bulcsú U17 7. hely,
Horváth Martin U13 9. hely,
Kasnya Tamás U13 11. hely.

Kézilabda Eb

A magyar férfi kézilabdaválogatott Portugáliával,
Izlanddal és Hollandiával
került azonos csoportba a
jövő januári magyar–szlovák közös rendezésű Európa-bajnokság csoportkörének sorsolásán.

hosszú évek óta magas színvonalú munka valósul meg az
egyesületben, amit az eredmények is bizonyítanak.
Török Zoltán kiemelte, az
önkormányzat gesztusa kitüntetett pillanat számukra,
s emlékeztetett, hogy ebben
a szezonban a Sopron Basket
megnyerte a Magyar Kupát, a
bajnokságot, és negyedszer is
bejutott a Final Fourba. Ilyen
eddig csak kétszer fordult elő
a csapat életében. A Sopron

GÁSPÁR DÁVID: KEMÉNYEN
MEGDOLGOZTUNK
A SIKEREKÉRT

Mintaszerű volt a játékosok
hozzáállása az egész szezonban, nagyon keményen dolgozott a teljes csapat, a szakmai

el, egyetlen meccs kapcsán
maradt bennem kis hiányérzet: az Euroliga elődöntőjében játszhattunk volna kicsit
jobban is.
– Melyik értékesebb:
a magyar bajnoki cím vagy
az Euroliga négybe kerülés?
– Nem tudok és nem is
szeretnék különbséget tenni,
mindkettőt óriási dolognak
tartom. Ez volt az első bajnoki cím, amit megszereztem
a csapatommal, és először
irányíthattam az együttesemet az Euroliga négyesdöntőjében is. Egy biztos: a sikereket a csapatmunka hozta.
Nagy potenciál volt a játékosokban, mi, az edzői stáb pedig igyekeztünk azt a taktikát,
játékstílust átadni, amely leginkább passzolt a keret tagjaihoz. Azon dolgoztunk a

szezon kezdete óta, hogy az a
tudás, ami a csapatban benne
volt, valóban kijöjjön a legfontosabb tétmeccseken is.
– Egy ilyen hosszú és
fárasztó szezon után jön
a megérdemelt pihenés?
– Valóban: nagyon kemény
időszakon vagyunk túl, most
egy-két hétig muszáj kicsit kiengedni a gőzt, pihenni, feltöltődni. Nemcsak fárasztó volt a
szezon, hanem rendkívül időigényes is: keveset lehettem a
családommal, barátaimmal,
ráadásul az elmúlt időszakban
a vírushelyzet sem segítette a
kapcsolatápolást… Most igyekszem mindezt kicsit bepótolni, szeretnék több időt tölteni
a családommal, kislányommal
elmegyünk rollerezni vagy játszótérre, lényeg, hogy együtt
legyünk.

Koch Péter élete a sport, vitorlás vb-re készül
MADARÁSZ RÉKA

Amellett, hogy tavaly magyar bajnok lett vitorlázóként, a 12 éves Koch Péter versenyszerűen kosárlabdázik, és büszke lehet a tanulmányi eredményeire is.
Koch Péter a Hunyadi-iskola 6.B osztályában tanul, de
a közelmúltban értesült arról, hogy felvették a Soproni
Széchenyi István Gimnázium hatosztályos képzésére.
Azért választotta ezt az iskolát, mert apukájától rengeteg jót hallott róla. Peti egész
gyermekkorát a Fertő tavon
töltötte, már hatévesen elkezdett vitorlázni. Két évvel később már a Fertő Tavi Vitorlás
Szövetség versenyein indult.
Tavaly a serdülő korosztályban arany-, két éve bronzérmet szerzett.
– Most lesznek a válogatók
az Európa- és a világbajnokságra a Garda-tónál és Csopakon – mesélte a tehetség.

– Jelenleg 6. vagyok a ranglistán, de ez a két verseny még
módosíthat a felálláson. Én
természetesen a vb-re szeretnék kijutni.
Mivel a vitorlázás nem olcsó sportág, a család igyekszik minden lehetőséget
megragadni, hogy egy kis
anyagi támogatást szerezzen
Pepe álmának megvalósításához. A fiatalember él-hal a
sportért, rendszeresen részt
vesz külföldi edzőtáborokban. Mivel egészen jól boldogul az angol nyelvvel, és már
teljesen önálló, nagyon jól
feltalálja magát. Iskolája támogatja a sportpályafutását,
mindig elengedik, ha versenyről van szó.

FOTÓ: CSERTA GÁBOR

A járványhelyzet már lehetővé tette, hogy dr. Farkas Ciprián és Csiszár Szabolcs a Novomatic-arénában köszöntse
az újabb bajnoki aranyérmet nyert együttest, illetve
a játékosok képviseletében
Fegyverneky Zsófia csapatkapitányt, Gáspár Dávid vezetőedzőt és Török Zoltán
ügyvezetőt. A gratuláció mellé a polgármester átadta a hétmillió forintról szóló okiratot.
Köszöntőjében hangsúlyozta:

stáb pedig az együttes karakteréhez igazította a taktikát és
a játékstílust – a Sopron Basket vezetőedzője szerint emiatt tudtak ilyen komoly sikereket elérni az idei szezonban.
Gáspár Dávid első bajnoki elsőségét ünnepelhette a Sopron Basket élén, és először játszott csapatával az Euroliga
négyesdöntőjében is.
– Teljesen elégedett
a szezon eredményeivel?
– Egy edző sosem mondhatja, hogy minden tökéletes
volt, de azt nyugodtan mondhatom, hogy abszolút elégedett vagyok. Minden edzésen
és meccsen nagyon keményen
dolgoztunk, a határainkat feszegettük. Voltak nehezebb
periódusaink, de a munka
végül meghozta gyümölcsét.
Nagyon nagy sikereket értünk

Koch Péter egész gyermekkorát a Fertő tavon töltötte, már hatévesen elkezdett vitorlázni.
– Kedvenc tantárgyam
a matek, az informatika és
a magyar – folytatta Peti.
– Férfiágon szinte mindenki mérnök a családunkban, a

matektanárom azt mondta, én
is gondolkodhatom ebben, de
egyelőre más terveim vannak.
A vízisport mellett a tehetséges fiú heti öt kosár-

labdaedzésre is jár, ugyanis
a Soproni Sportiskola U14B
korosztályának tagja. Imád
biciklizni, de mint elmondta,
az csak hobbi.
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Megújul
az ágfalvi
iskola
Jól halad az ágfalvi német
nemzetiségi általános iskola
felújítása, közel 840 millió forint kormányzati támogatásból újul meg az intézmény.
A munkákat a helyszínen tekintette meg Soltész Miklós
államtitkár, valamint Barcza
Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője.
A felújítás januárban kezdődött az iskolában. A jelenleg földszintes, L alakú oktatási intézményt kétszintessé
alakítják, és az épület egy modern tornacsarnokkal, valamint föld alá süllyesztett öltözőkkel is bővül. Az iskola régi
épületrésze tetőtér-beépítést
kap, illetve az intézmény környezete is megújul. A beruházás keretében új tantermek
épülnek, megújul a földszinti
rész, a gépészet.
Barcza Attila elmondta:
a magyar kormány elkötelezett abban, hogy támogassa a nemzetiségi intézményeket értékeik és hagyományaik
megőrzésében.
Az órákat jelenleg konténertantermekben tartják, így
az építkezés különös odafigyelést igényel. A tervek szerint jövő júliusra készül el az
ágfalvi iskola felújítása.
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Ismét fogadócsaládokat keres a z AFS városunkban is

MOTTÓ

Külföldi „soproni lányok”

„A múltat ünnepelni szép dolog,
ha az embernek
a jelent és a jövőt illetően rendben van a szénája... Kellemes az
ősökre emlékezni, ha az ember
egynek tudja magát velük, és tudja magáról, hogy
mindenkor az ő
szellemükben
cselekedett.”

MADARÁSZ RÉKA

A pandémia ellenére az
idei tanévre is érkeztek
külföldi cserediákok
Sopronba az AFS Magyarország szervezésében. A fiatalok hihetetlenül összetartanak, és
annyira megszerették
városunkat, hogy csak
„soproni lányoknak”
nevezik magukat.
Évente mintegy 120 diák érkezik hazánkba a nemzetközi csereprogram alapítvány
szervezésében, idén azonban
a határzárások miatt csupán
52-en jöttek. Sopron és környéke nagykörzetté nőtte ki
magát azzal, hogy hat lány
jött ide: Chiara és Marianna Olaszországból, Özlem és
Selin Törökországból, Lisey
Belgiumból, Guðrún pedig
Izlandról.
– Mindegyik lány szófogadó, aranyos és kedves – mesélte Borosné Gréczy Zsanett
körzetelnök. – Együtt gondolkodnak, mindent közösen
csinálnak. Ez egy kivételes év
abból a szempontból is, hogy
ezúttal a fogadócsaládok írták
a szabályokat, amelyekhez mi

Thomas Mann
német író
Az idei tanévben hat AFS-es cserediák érkezett Sopronba, a lányok szorgalmasan tanulnak magyarul. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
is próbáltuk magunkat tartani. Ebben az időszakban elsősorban a családi kapcsolatok
erősödtek, bár azok, akiktől
elvárták a hazájukban, hogy
jegyeket vigyenek haza, egészen jól be tudtak kapcsolódni az online oktatásba is.
A lányok hatalmas áldozatot vállaltak ezért a tíz hónapért: magyarországi tartózkodásukat – a járványügyi
előírásnak megfelelően – karanténnal kezdték, mégis csupa pozitív élményről számoltak be. Chiara azt emelte ki,

hogy a családi, baráti pillanatokat sokkal jobban tudták
értékelni, mint eddigi életükben bármikor. Özlem azért
jött, mert valami mást szeretett volna kapni az élettől, és
ez a kívánsága teljesült is.
– Óriási elhatározás volt,
hogy ide utaztunk. Sokan próbáltak bennünket elbizonytalanítani – tette hozzá Lisey.
– Nagy döntés volt, de a legjobb. Tudtuk, mire számíthatunk, és megtanultunk örülni
az apró dolgoknak – például a
teraszok megnyitásának – is.

KÖNYVAJÁNLÓ

Az AFS Magyarország ismét fogadócsaládokat keres.
A diákok most már bátrabban jelentkeznek a csereprogramra, eddig úgy tűnik, hogy
a következő tanévre körülbelül nyolcvanan érkeznek. Az
www.afs.hu internetes oldalon várják azoknak a soproni és Sopron környéki családoknak a jelentkezését, akik
a következő tanévre szívesen
befogadnának egy olyan külföldi diákot, aki a jelenlegi nehéz helyzetben sem mond le
az álmairól.

A Buddenbrook ház

Thomas Mann első nagyregénye 1901-ben jelent
meg, és csakhamar világhírűvé tette az akkor huszonöt éves írót. A regény
a nagypolgárság világáról, belső válságáról szól
sok önéletrajzi vonatkozással. A Buddenbrook ház
egy lübecki kereskedőcsalád alkonyának regénye.
A korszakos hanyatlás
négy nemzedék sorsában
tükröződik.

„Ne dobd oda az életed!”
HUSZÁR JUDIT

Egy ötödikes fertődi lány rajzát rakja ki 27 soproni és környékbeli iskolába a Soproni Rendőrkapitányság. A plakáttal a kábítószerek veszélyeire
hívják fel a figyelmet – nagyon érzékletesen.
„Ne dobd oda az életed! Te
hogy döntenél?” – ez a felirat áll a plakát tetején. Majd
egy egészséges, és egy szenvedélybeteg fiatal életét is felvázolja az alkotás. Iváncsics
Beatrix kicsit szégyenlősen
mutatta meg a rajzát, pedig
korábban már több pályázaton sikerrel szerepelt, legutóbb pedig a soproni rendőrök elismerését is kivívta.
– A facebookon látta meg
az anyukám a felhívást, izgalmasnak találtam, ezért
rögtön neveztem – mesélte lapunknak a Babos József Térségi Általános Iskola ötödikes diákja, aki grafikusnak
készül. – Két nap alatt készítettem el a rajzot, először volt egy vázlat, majd
festékes filccel megrajzoltam a végleges plakátot. A szüleim már meséltek
a különböző drogokról, és ismerek is
olyan fiatalt, akinek ezzel kapcsolatos problémái
vannak.
Bea a Nyitott Kapu-Vár
megyei pályázatára készítette a rajzot, ott ugyan nem
nyert, de a Soproni Rendőrkapitányság munkatársai
egyértelműen az ő munkáját

találták a legjobbnak, ezért
külön díjazták.
– Roppant kifejezőnek találtuk a rajzot, ez az egy kép
mindent elmond,
amit én egy drogprevenciós órán
összefoglalok
– hangsúlyozta
Babelláné Lukács Katalin, a
Soproni Rendőrkapitányság
őrnagya, kiemelt
bűnmegelőzési főelőadó.

– Nagyon jól kidomborította
Bea az egyéni választás lehetőségét, felvázolt két életutat,
a drogoknak is több fajtáját
lerajzolta, ugyanakkor a másik oldalon egy harmonikus
családot is ábrázolt. Az illetékességi területünkhöz tartozó összes általános iskolába
kitesszük a plakátot, ugyanis
fontosnak tartjuk a kortársak
bevonását a megelőzésbe.
Bár a rajz alapján egyértelmű, hogy maga az
alkotó mit gondol a
drogokról, de azért
feltettük neki a kérdést. – Nagyon veszélyesek, nem ér
annyit egy drog
sem, hogy kockáztassuk az életünket
– válaszolta a fiatal lány.

Iváncsics Beatrix
két nap alatt készítette el díjnyertes
rajzát. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

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

Soproni Téma

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos
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EGYÜTT ÉVTIZEDEKEN ÁT– Dr. Szitter Ágnes és Nagy Alpár

Most is fogják egymás kezét
PLUZSIK TAMÁS

A Covid valamilyen formában mindannyiunk életét felforgatta. Kizökkentünk életünk megszokott menetéből. Úgy kellett
változtatnunk, hogy ezt a változást nem mi akartuk. Ez így roppant nehéz.
Szinte mindenki a „régi életét” szeretné visszakapni. Ki
így, ki úgy tesz is érte. Számomra a legérdekesebb (bár ki kell
mondanom, roppant zavaró) módja ennek a törekvésnek a „vírustagadás”. Kezdetben azt gondolhatta bárki, hogy addig él
majd ez a „mozgalom”, amíg lesz mindenkinek a környezetében olyan rokon, ismerős, de legalább munkatárs, akit érint/
érintett közvetlenül a betegség és (!) annak akár roppant elhúzódó utóhatása.
Ez az elképzelés hibás volt. A problémát tagadni ugyanis
pszichológiailag az egyik leghatékonyabb védekezés. Persze
egészen addig, amíg az embert nem éri közvetlenül is utol a baj.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Május 12–18. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig este 8 órától reggel 8 óráig tart.
Május 12.,
szerda

PatikaPlus gyógyszertár
Határdomb u. 2., Alphapark

99/505–220

Május 13.,
csütörtök

PatikaPlus gyógyszertár
Selmeci u. 15–17., Interspar

99/505–472

Május 14.,
péntek

Arany Kígyó gyógyszertár
Magyar u. 6.

99/311–732

Május 15.,
szombat

BENU Állomás gyógyszertár
Mátyás király u. 23.

99/312–437

Május 16.,
vasárnap

Erzsébet gyógyszertár
Győri u. 15.

99/311–254

Május 17.,
hétfő

Ezüst Kehely gyógyszertár
Kodály tér 12.

99/505–078

Május 18.,
kedd

Hajnal gyógyszertár
Malompatak u. 10.

99/506–544

KERESZTREJTVÉNY

Bizonyára sokan álmodoznak az egész
életen át tartó szerelemről, és vannak
olyan szerencsések, akiknek ez meg is
adatott. Sorozatunkban olyan soproni házaspárokkal beszélgetünk, akik
talán tudják a hosszú és boldog házasság titkát. Legalábbis az életük példa lehet erre.
– Még a napra is pontosan emlékszem, amikor megismerkedtünk: 1966. október 23-án Budapestről jöttem Sopronba,
ugyanis akkor már itt tanítottam a zeneiskolában – mesélte
az 55 évvel ezelőtti történetet
Nagy Alpár. – Szinte üres volt az
egész szerelvény, ugyanis macerás volt abban az időben Sopronba jönni, előzetesen határsávengedélyt kellett beszerezni,
már Győr előtt igazoltattak, kikérdeztek, hogy hová, s miért
utazunk. Győrben felszállt a vonatra egy fiatal lány, és pont abba a fülkébe ült le, ahol egy szál
magamban én voltam.
– Elkezdtünk beszélgetni,
sőt a fiatalember be is mutatkozott, de a Nagy Alpárt én Magyar Pálnak értettem – folytatta mosolyogva dr. Szitter
Ágnes, aki abban az időben
friss diplomás orvosként már
a soproni kórház belgyógyászatán dolgozott. – Közös témánk
a zene volt, kiderült, hogy akár
a Zeneakadémián is találkozhattunk volna, hisz még egyetemistaként mindketten rendszeresen oda jártunk.
– Sopronban leszálltunk
a vonatról, elköszöntünk egy-

mástól, én pedig már másnap
elkezdtem nyomozni, hogyan
bukkanhatnék ennek a szép és
kedves lánynak a nyomára, akibe, ki kell mondanom, egy csapásra beleszerettem.
– Kicsi ez a város, Alpár
megtalált, megtaláltuk egymást – vette vissza a szót Ágnes. – Randevúztunk, kedvenc
helyünk volt a Borostyán cukrászda, nem egészen egy évvel
később pedig már ott álltunk
a győri Nagyboldogasszonyszékesegyház oltára előtt, fogtuk egymás kezét, mint mindig,
azóta is.
– Pécsett, a Fenyves Szállóban voltunk nászúton, majd
Budapesten a híres Szipál műteremben készült az esküvői fotónk – mesélte Alpár. – Én továbbra is az Alsólövérekben
laktam albérletben, Ágikám pedig a kórházban, így kezdődött
a házasságunk, majd a Szabadság körút, ma Lövér körút 97ben volt az első lakásunk, amit

– Sok küzdelmen mentünk keresztül, de szép volt, és szép
még ma is – mesélte házasságukról dr. Szitter Ágnes és
Nagy Alpár. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
részletre vásároltunk, 35.000
forint befizetése után. Enikő
lányunk 1968-ban, Ákos fiunk
pedig 1972-ben született, így
lett teljes a család, így lett teljes közös életünk.
– Sok küzdelmen mentünk keresztül, de szép volt, és
szép még ma is. Nekem Alpár
mindig biztos hátteret adott,
gond nélkül nevelhettük a gye-

rekeket, élhettem az orvosi
hivatásomnak.
– Mindenkinek ilyan harmonikus házasságot kívánok
– mondta búcsúzásul Nagy
Alpár. – Ady Endrénél senki nem fogalmazta meg szebben: „Nem tudom, miért, meddig/ Maradok meg még neked./
De a kezedet fogom,/ S őrizem
a szemedet.”.

DR. SZITTER ÁGNES1940-ben született Győrben. 1964-ben vette át orvosi diplomáját a Budapesti Orvostudományi Egyetemen. Belgyógyász szakorvos, 78 éves koráig aktívan tevékenykedett, az utolsó időszakban ifjúság egészségüggyel foglalkozott.
NAGY ALPÁR 1 938-ban született Debrecenben. 1965-ben diplomázott a Zeneakadémián, nyugdíjba vonulása előtt az óvónőképző intézet tanszékvezető tanára volt.

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel!

A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket május 19-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sopron Pf.
241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a Rubikon páneurópai piknikkel foglalkozó különszámát sorsoljuk ki, melyet a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.). Április 28-i
rejtvényünk megfejtése: „Nincs kegyetlenebb börtön, mint a hírnév”. Szerencsés megfejtőnk: Sinkovits Frigyes,
Sopron, Bánfalvi út.
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Kisfaludy Zsófia:Jó végre tartozni egy társulathoz

Szabadúszás után Sopron
KÓCZÁN
BÁLINT

Kisfaludy Zsófia
neve sokak számára ismerős
lehet a színházi életből, hiszen Sopronban
és országosan is számos darabban látható
volt. A fiatal tehetség
nyolc év szabadúszás
után szerződött a Soproni Petőfi Színházhoz,
az Ördögölő Józsiás című műben Dilló tündér
szerepét játssza.
– Hogy fogadtad a felkérést?
– Nagy boldogság volt, amikor Pataki András igazgató úr
tavaly júliusban leszerződtetett. Nyolc év szabadúszás
után jó érzés végre tartozni egy társulathoz, és tudni,
hogy számítanak rám, úgyhogy ezúton is köszönöm a
bizalmat.
– Előtte hogy alakult
a pályád?
– Budapesten kezdtem
az Operettszínházban és a
Madách Színházban, majd
játszottam Békéscsabán,
Győrben, valamint a Turay
Ida Színházban is. Szerencsés vagyok, mert többnyire főszerepeket és remek

Kisfaludy Zsófiát 2017-ben láthattuk először a soproni színházban, ma már a társulat állandó tagja. FOTÓ: KÖŐ ADRIEN
karakterszerepeket alakíthattam az elmúlt években.
– Sopronban már több
darabban is bizonyítottál.
– A My Fair Lady címszereplőjeként láthatott először a soproni közönség 2017ben. Eliza Doolittle máig az
egyik kedvenc szerepem, nagyon szerettem játszani. Aztán jött a Valahol Európában,

Soproni Téma
10. ÉVE SOPRONRÓL, SOPRONÉRT

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP
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sopronitemahivatalos

amelyben a fiúruhába öltözött
Évát formáltam meg. Tavaly
pedig már társulati tagként
léphettem színpadra A padlásban, amit május 21-től újra
láthat a közönség.
– A pandémia hogyan
érintette a te életedet?
– Eddig különböző városok és színházak között cikáztam próbáról próbára,

pörgős életet éltem, mellette
egyetemre is jártam. A pandémia alatt leginkább otthon
voltam a négy fal között, olvastam, nyelvet tanultam,
castingvideókat készítettem,
illetve rengeteget sétáltam,
kirándultam a családommal
és a barátaimmal. A tanulás
szempontjából tulajdonképpen jól jött a leállás, mert így
meg tudtam írni a szakdolgozatomat a Károli Gáspár Református Egyetem színháztudomány mesterszakán.
– Mit kell tudni az új darab bemutatójáról?
– Május 15-én lesz az előbemutatója Tamási Áron Ördögölő Józsiásának, melyhez Szarka Gyula szerezte a zenét. Én
egy negatív karaktert játszom:
Dilló tündért csak a hatalom
meg a pozíció megszerzése
érdekli, ezért bármire képes.
Valószínűleg nem én leszek a
nézők kedvence, viszont remélem, elrettentő példaként szolgál majd a karakterem.
– Felfedezted Sopront?
– Még nem ismerem Sopront úgy, mint a tenyeremet,
mert a próbaidőszakok alatt
kevés szabadidőm volt, de
például a Várkerület minden
zegzugát bejártam már. Ez
a romantikus hangulatú városrész a kedvencem. Még tinédzserként többször jöttem
a VOLT Fesztiválra, ilyenkor
mindig körbejártuk Sopront.
A jövőben szerencsére sokat
leszek itt, így több időm lesz a
város felfedezésére is.
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HUMORSAROK
Szénási Ferenc (Széna) soproni karikaturista
alkotásai hétről hétre.

RÖVIDEN
A Dalszöveg Nagykövetei között

A soproni Mester Ferencet (MES) is díjazták Magyarország eddigi egyik legnagyobb dalszövegversenyén. A Fontos a szöveg
elnevezésű pályázatra közel 300 szerző küldött be alkotásokat, és az erős mezőnynek köszönhetően végül négy győztest
hirdettek a szervezők. A pályaműveket Czutor Zoltán, Patocska
Olivér, Pixa és Csipai Roland, a zeneszöveg.hu igazgatója zsűrizte. A pályázat érdekessége, hogy a dalszövegek testet is öltenek, ugyanis mind a négy sorozatgyártásban megjelenik DRK
pólókon, így Mester Ferenc sorai is. A fiatalembert a közeljövőben egy hosszabb írásban is bemutatjuk.

Vérpezsdítő újdonság

Újdonsággal jelentkezett IMRIK! és YA OU. A Lehet-e még egy
aktuális hangzásvilágú dal, amely egyedülállónak számít a hazai piacon. A dalhoz készült videóban meglepetésvendég is feltűnik, hiszen YA OU kevese, Békefi Viki is szerepet kapott benne. Az énekesnőt a közönség a Soproni Petőfi Színházban is
láthatta már több alkalommal.

NŐI SAROK – stílus, divat, praktikák

Sokszínű 2021-es fürdőruhatrend
MADARÁSZ RÉKA

Lassan közeledik a nyár, épp itt az ideje, hogy beszerezzük a legújabb fürdőruhánkat. A megfelelő darab kiválasztásakor ne a divat vezéreljen, hanem az
alkatunknak és stílusunknak megfelelő fazon mellett döntsünk!
Az sem mindegy, hogy az új
szettünket mire fogjuk használni. A hihetetlenül trendi fűzős és zárt fürdőruhák, illetve
tankinik például nem kifejezetten alkalmasak napfürdőzésre.
A retro megjelenés évek
óta hódít, a strandra tervezett
kollekciókon is egyre gyakrabban megjelennek a gombok,
csipeszek, a magas derék pedig a fiatalok körében is divatos. Gyermekkorunk balatoni nyaralásainak emlékét idézi
a pöttyös bikini: a merevítős
felsőhöz választhatunk magas
derekú vagy akár brazil fazonú alsót is. 2021 trendszínei az
élénk árnyalatok, a csokoládébarna, a vibráló narancs, a legkülönbözőbb neonszínek és

természetesen az örök klasszikus: a fekete. Egy extravagáns
metálfényű modellel valódi
80-as évekbeli diszkóhangulatot vihetünk az összeállításunkba. A csíkos is tartja magát évek óta, talán azért is,
mert optikailag csalhatunk vele: a függőleges csíkozású egyrészesben például karcsúbbnak
fogunk tűnni, míg egy vízszintes mintázatú push up bikinifelsővel a melleinket dúsíthatjuk. Ugyanezt a célt érhetjük
el egy fodros melltartóval is.
A teltebb idomokkal megáldott
hölgyek kedvence a p lunge fürdőruha, melynek mély kivágása a dekoltázsra irányítja a
figyelmet. Továbbra is divatosak a merész állatmintás mo-

dellek, akárcsak az apró vagy
nagyobbacska virágminták és
az egzotikus, trópusi minták.
A nagy motívumokkal azonban
csínján kell bánni, mert szélesíthetnek. Az idei év igazi különlegességei a vintage hangulatot keltő,
elegáns kockákkal ellátott és az övvel díszített
fürdőruhák. A félvállas
fazonok a felsőtestre
helyezik a hangsúlyt.
Ha apró bikinialsóval viseljük, biztos, hogy magunkra vonzzuk
a tekinteteket,
egyrészes változataik pedig
dívás megjelenést kölcsönöznek. A tankini egy stílusos
karcsúsító
fürdőruha,
a visszafogottabbak
pedig magas
nyakú, spor-

tos bikinifelsőben is pompázhatnak. Az idei év slágerei
a horgolt és batikolt összeállítások is.
Gyermekkorunk
balatoni nyaralásainak
emlékét idézi a pöttyös
bikini. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ
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