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Zeneszerzéssel, gyakorlás-
sal, pihe néssel tölti a mosta-
ni időszakot Kónyai Tibor. 
A soproni zongoramű-
vész még a járvány ki-
robbanása előtt adott 
Sopronban telt házas 
koncertet Lilienn-nel, 
és már alig várja, hogy 
újra fellépjen. A duó 
számtalan meghívást 
kapott különböző fesz-
tiválokra, de az még 
kérdéses, hogy ezek 
közül melyiket tudják 
megtartani a szervezők. 

Az alkotás örömeAz alkotás öröme

Horváth F. Péter pasztelljein soproni Horváth F. Péter pasztelljein soproni 
tájak elevenednek megtájak elevenednek meg

Városunkban, csakúgy, mint az ország teljes területén, tűzgyújtási tilalom van érvényben. A sop-
roniak a korlátozásokat fegyelmezetten betartják, a járás területén nem növekedett jelentősen a 
 szabadtéri tűzesetek száma. A kirendeltségen egyébként összeszokott gárda dolgozik, de szívesen 
várják az újoncokat is. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Toboroznak a tűzoltók

Még vontat a Sopron Élete a zene

Az elmúlt hónapokban 
a kialakult helyzet mi-
att a kertészkedni vá-
gyók tábora megnőtt, 
és egyre nagyobb nép-
szerűségnek örvend a 
magaságyás. Lényege 
– ahogy a neve is mu-
tatja –, hogy a növénye-
ink számára kedvező ta-
lajadottságokat hozunk 
létre olyan magasság-
ban, amely megkönnyíti 
számunkra a különböző 
ápolási, gondozási mun-
kákat. Nem kell hajlon-
ganunk öntözéskor 
vagy gyomláláskor.
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Ha éppen nem vontat hajókat a Dunán a Sopron nevét viselő hajó, 
akkor a matrózok gyakorlatoznak rajta az újpesti öbölben. A „zuha-
tagok tigrisét” a Zoltán Gőzös Alapítványnak köszönhetően sike-
rült megmenteni, illetve üzemben tartani.

Borászok összefogása: Egy soproni borászok-
ból álló csapat próbál tenni azért, hogy együt-
tes erővel népszerűsítse a borvidéket.

Készítsünk 
magaságyást!
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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.

6.
Kun Béla 1919. augusztus 1-jei 
lemondása után a szomszéd 
országok hadseregei mélyen 
bent jártak színmagyar terü-
leteken is. A Csallóköz a cseh-
szlovákok, Pécs és Baja a szer-
bek megszállása alatt állt. 
A románok augusztus 3-án 
uralmuk alá vonták a Duna–
Tisza közének nagy részét, au-
gusztus 4-én pedig elfoglalták 
Budapestet. A győztesek még 
hónapokig nem álltak szóba 
a magyar kormányokkal, míg 
végre a novemberben meg-
alakult Huszár-kabinetet elis-
merték és meghívták Párizs-
ba. A román alakulatokat ezzel 

egyidejűleg rábírták, hogy ki-
vonuljanak a fővárosból.

1920. január 5-én hajnalban 
indult útnak a magyar béke-
küldöttség a Keleti pályaudvar-
ról Párizs elővárosába, Neuilly-
be. A delegáció 26 politikusból, 
diplomatából és szakértőből, 
háromfős irodai személyzet-
ből, továbbá hat gépírónőből 
ált. Rajtuk kívül négy–négy 
nyomdász és irodaszolga, hat 
újságíró, öt vasutas és a vasúti 
éttermi személyzet szállt a ko-
csikba. A magyar–osztrák ha-
táron, Királyhidánál nemzeti 
színű zászlók és „Nem, nem, 
soha” feliratú transzparensek 
között Thurner Mihály sopro-
ni polgármester a magyarok 
és a németek hűségnyilatko-
zatával búcsúztatta a „békevo-
nat” utasait. A kerekek a Szózat 
hangjaira mozdultak meg, ami 
az utolsó hazai emlékképként 
rögzült a küldöttség tagjaiban, 
akiket megérkezésük után a 
közepes színvonalú Chateux 
de Madridban szállásoltak el. 
A küldöttséget vezető Appo-
nyi Albert január 15-én nyolc 

előzetes jegyzéket juttatott 
el a konferencia titkárságá-
hoz, majd rá néhány órára át-
vette a béketervezet szövegét. 
A 14 pontból álló dokumen-
tumra másnap a külügymi-
nisztériumban válaszolt. Té-
ziseit földrajzi, gazdasági és 
kulturális érvekkel támasz-
totta alá, emlékeztette a dön-
téshozókat számos követke-
zetlen intézkedésére, de szó 
volt arról is, hogy az elszakí-
tandó területek lakosságát 

„alacsonyabb műveltségű ki-
sebbségek” fennhatósága alá 
hajtják. Óvott attól, hogy az et-
nikai indokokat túlértékeljék. 
Ez a soknemzetiségű Szent 
István-i birodalom megőrzé-
se szempontjából érthető is 
volt. Később azonban min-
den a visszájára fordult, és az 
elcsatolásra ítélt magyar több-
ségű területek megtartása ér-
dekében előkerültek az etni-
kai érvek. A magyar álláspont 
az integritás helyett mind 

inkább a nemzetiségi elvekre 
épült. Apponyi előre elismer-
te a vitatott területeken maj-
dan kiírandó népszavazások 
végeredményét. 

Nem lehet azt állítani, hogy 
a nagyhatalmak lesöpörték 
volna a magyar delegáció ér-
veit, csak éppen ezek az érvek 
más, a győztesek által fon-
tosabbnak tartott stratégiai 
és gazdasági kérdések mögé 
szorultak. A másik probléma 
az volt, hogy a nagy nehezen 

összetákolt békemű tulajdon-
képpen 1919 nyarán elkészült, 
és minden komolyabb változ-
tatás a rendszer egészét veszé-
lyeztette volna. A változtatást 
leghevesebben a franciák el-
lenezték, viszont – saját kül-
ügyminiszterével is dacolva 
– a brit miniszterelnök, Lloyd 
George támogatta. Végül ő is 
visszavonulót fújt, aminek a 
hátterében feltehetően az állt, 
hogy Franciaország engedett 
a brit érdekeknek a világ má-
sik részén, az olajban gazdag 
Moszul környékén. A remény 
utolsó szikráját a francia bel- és 
külpolitikában beállt változás 
jelentette. A Clemenceau he-
lyére lépő Alexandre Millerand 
miniszterelnök elődjétől eltérő 
szerepet szánt Magyarország-
nak a térségben, és szó került 
bizonyos területi kedvezmé-
nyekről a franciáknak adott 
gazdasági koncessziókért cse-
rébe. A békeszerződéshez 
mellékelt kísérőlevélben leg-
alábbis ez állt. Az ehhez fűzött 
remények azonban hiúnak bi-
zonyultak, a valóságban csu-
pán jelentéktelen változásokat 
tartalmaztak. A békeszerződés 
1920. május 5-én átadott vég-
leges szövege semmi érdemle-
ges változást nem tartalmazott 
a januári tervezethez képest.

(Folytatjuk.)

SO
R

O
Z

A
T

 A
 T

R
IA

N
O

N
I B

É
K

E
D

IK
TÁ

T
U

M
 1

0
0

. É
V

FO
R

D
U

LÓ
JÁ

R
A

Száz éve kényszerítették Magyarországra a trianoni diktátumot

Tárgyalódelegációk Párizsban

Apponyi Albert megérkezett Párizsba 1920. január 15-énApponyi Albert megérkezett Párizsba 1920. január 15-én

Még vontat a Sopron

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Ha éppen nem vontat hajókat a Dunán a Sop-
ron nevét viselő hajó, akkor a matrózok gya-
korlatoznak rajta az újpesti öbölben. A „zuha-
tagok tigrisét” a Zoltán Gőzös Alapítványnak 
köszönhetően sikerült megmenteni.

Jelenleg is kifogástalan mű-
szaki állapotban van az 1960-
as években gyártott és a váro-
sunk nevét viselő vontatóhajó, 
a Sopron. A közelmúltban a Kos-
suth-múzeumhajót Budapest-
ről Komáromba vontatta úgyne-
vezett parti szemlére. A Sopron 
esetében ezt három évvel ez-
előtt végezték el, ekkor esett át 
egy komoly felújításon: kicse-
rélték a hajólemezeket, a hajó-
csavarokat, ismét beállították 
a kormánylapátot, kívül-belül 
teljesen átfestették, illetve át-
vizsgálták az elektromos hálóza-
tot is. A munkálatok végeztével 
a közlekedési hatóság szigorú 
ellenőrzést tartott, de mindent 
rendben talált.

– A Sopron hajó fő állomás-
helye az újpesti öbölben lévő 

kikötő – mondta lapunknak 
Sztankó Attila, a Zoltán Gőzös 
Alapítvány alapítója. – Amikor 
éppen nem vontat más hajó-
kat, akkor oktatási célokra ve-
szik igénybe. Az 1600 lóerős 
hajót 1960-ban építették. Fő 
feladata az volt, hogy az Al-Du-
na vaskapui részén az ott közle-
kedő vontatóhajóknak előfoga-
tot adjon, mivel azok önállóan 
a zsilip megépítése előtt nem 
tudtak volna feljönni – innen 
ered a zuhatagok tigrise bece-
név. Abban az időben a Sopron 
nagy technikai újdonságnak 
számított, túl azon, hogy min-
den fejlesztést a magyar szak-
emberek végeztek el, a Bakony 
nevű gőzös hajót „váltotta le”. 
Abban az időben a Mahart leg-
erősebb és legmodernebb tagja 

volt, az emberek büszkék voltak 
rá, és szinte majd’ minden fo-
lyami hajós ezen szeretett vol-
na dolgozni.

Az idő előrehaladtával azon-
ban az ilyen típusú vontatók ki-
szorultak a Dunáról, a helyüket 
a kevesebb emberrel üzemelő 
önjárók vették át. A működte-
tését a folyó szabályozása, vala-
mint a nagy emberigénye miatt 
– közel negyven fős legénység 
szolgált rajta – 2001-ben leál-
lították. Sorsa sokáig kérdé-
ses volt, ugyanakkor a Zoltán 
Gőzös Alapítványnak köszön-
hetően sikerült megmenteni. 
Napjainkban a Duna alacsony 
vízállása miatt szükség is van 
a roppant erejére, felépítése 
folytán ugyanis alkalmas a zá-
tonyra futott hajók, uszályok 
levontatására.

A kérdésre, hogy a hajó miért 
kapta a Sopron nevet, Sztankó 
Attila így válaszolt: a gyakorlat 
szerint a személyhajókat általá-
ban a Duna-parti települések-
ről nevezik el, míg a teherhajók, 
vontatók a nagyobb városokról 
kapják nevüket.

A Sopron hajó (j) a közelmúltban a Kossuth-múzeumhajót  A Sopron hajó (j) a közelmúltban a Kossuth-múzeumhajót  
Budapestről Komáromba vontatta Budapestről Komáromba vontatta FOTÓ: KOSZTOLICZ PÉTERFOTÓ: KOSZTOLICZ PÉTER

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Áprilisban ötezer-
ről tizenötezer fo-
rintra emelkedett a 
PIN-kód nélkül is en-
gedélyezett, érinté-
ses kártyás vásárlások 
összeghatára. Kér-
jen sms-értesítést a 
kártyahasználatról!

A becslések szerint a vásárlá-
sok jelentős részénél a vevő-
nek már nem kell megérinte-
nie a POS-terminált, mivel egy 
ideje 15 ezer forint felett kérnek 
csak PIN-kódot. – Ez a bankszám-
lánk biztonsága szempontjából 
is fontos körülmény, hiszen ha 
a kártyánkat ellopják, rövid idő 
alatt nagy kárt tudnak okozni 
– mondta a Soproni Témának Ba-
belláné Lukács Katalin, a Sopro-
ni Rendőrkapitányság őrnagya, 
kiemelt bűnmegelőzési főelő-
adó. – Figyeljünk tehát oda, ha 
bankkártyával fizetünk! Állítsuk 

be, hogy minden vásárlásunkról 
sms-értesítést kapjunk, így nyo-
mon tudjuk követni, hol hasz-
náljuk (vagy használják) a kár-
tyánkat. Ha a kártyánk eltűnik, 
vagy olyan fizetést tapaszta-
lunk, ami nem „saját”, azonnal 

tiltassuk le a bankkártyát a ban-
kunknál! Természetesen örök ér-
vényű szabály, amit nem lehet 
elégszer hangsúlyozni, hogy a 
PIN-kódunkat ne tároljuk együtt 
a bankkártyával, még véletlenül 
se írjuk rá!

Óvja a bankkártyáját!
RENDŐRSÉGI SOROZAT

A szakember azt javasolja, hogy állítsuk be a A szakember azt javasolja, hogy állítsuk be a 
bankkártyánk esetében az sms-értesítést bankkártyánk esetében az sms-értesítést 
FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓFOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

A tervek szerint nyáron jelenik meg a Csa-
podi tükör című könyv, amely bemutatja a 
község történetét, a népszokásokat, a leg-
fontosabb környezeti és épített értékeket, 
a falu mai életét. A könyv megírása befe-
jeződött, hátravan a tördelőszerkesztése 
és a nyomdai előállítása. Fejezetei: Előszó, 
Egy kis helyrajz, A falu története, A vallás 
és a népszokások, Az iskola, A Csapod kör-

nyéki erdők, Épített értékek, Csapod nap-
jainkban, Mellékletek. Kiadója a község 
önkormányzata, a szerzők pedig a Csa-
pod-barátok Egyesületének tagjaiból ver-
buválódtak. 
A kötet megrendelhető május 25-ig Nagy 
Imre egyesületi elnöknél e-mailben: 
ermi54050@gmail.com címen vagy tele-
fonon: +36/30/520–7331.

Új könyv: Csapodi tükör
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A soproniak betartják a tűzgyújtási korlátozásokat

Toboroznak a tűzoltók
P. HORVÁTH 

LÁSZLÓ

Sopron-
ban, csak-
úgy, mint 

az ország teljes terü-
letén, tűzgyújtási ti-
lalom van érvényben. 
A kertben grillezni, 
sütni szabad, de nem 
árt az óvatosság, hi-
szen a szárazság miatt 
könnyen elszabadul-
hat a tűz. Ne adjunk 
felesleges munkát a 
tűzoltóknak!

A hetek óta tartó szárazság mi-
att még április elején rendelt el 
tűzgyújtási tilalmat a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hiva-
tal. A korlátozások jelenleg is ér-
vényben vannak. – Az egyik fő 
szabály, hogy az erdőkben, fásítá-
sokban, illetve ezek 200 méteres 
körzetében még a kijelölt helye-
ken is tilos a tűzrakás – mondta 
lapunknak Molnár Sándor ezre-
des, a soproni katasztrófavédel-
mi kirendeltség vezetője. – Eb-
ben az időszakban külterületen 
sem szabad égetni. Ide tartozik 
a réteken, árokpartokon vég-
zett, úgynevezett irányított ége-
tés is. A családi házak kertjeiben 

azonban szabad a bográcsozás, 
grillezés, de néhány fontos sza-
bályt ajánlatos betartani, hogy 
ne keletkezzen tűz. A tűzrakó-
hely mellett a száraz növényze-
tet távolítsuk el, a tüzet ne hagy-
juk felügyelet nélkül, feltámadó 
szél esetén pedig azonnal oltsuk 
el! A sütés végeztével a parazsat 
jól el kell oltani, vízzel és szükség 
szerint földtakarással, így a tűz 
nem tud továbbterjedni.

A soproniak a tűzgyújtási kor-
látozásokat is fegyelmezetten 

betartják, ezt mutatja az is, 
hogy a járás területén nem nö-
vekedett jelentősen a szabadté-
ri tűzesetek száma. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy – sajnos 
– ne lenne dolguk a tűzoltók-
nak. Megtudtuk, az illetékessé-
gi területen az elmúlt egy év-
ben háromszázszor vonultak 
balesethez, műszaki mentés-
hez, míg tűz miatt százharminc-
szor kaptak riasztást. A kiren-
deltségen összeszokott gárda 
dolgozik, de szívesen várják az 

újoncokat is. Ennek érdekében 
pedig toborzókampányt is indí-
tottak. A soproni tűzoltóságon 
várják azok jelentkezését, akik 
szeretnének akár beosztott tűz-
oltóként vagy gépjárművezető-
ként dolgozni. Ennek fő feltéte-
le a magyar állampolgárság, a 
büntetlen előélet és a betöltött 
18. életév. 

Érdeklődni a 99/510–672-es 
telefonszámon, illetve a sop-
ron.kk@katved.gov.hu e-mail-
címen lehet.

Sopronért emlékérmesek
MUNKATÁRSUNKTÓL

Sopronban a hűség 
napján adják át a vá-
ros legrangosabb ki-
tüntetéseit. 2019-ben 
a Sopronért Emlék-
érmet többek között 
dr. Szalay Orsolyának 
és dr. Varga Máriának 
ítélték oda. 

A Sopronért Emlékérem azok-
nak a soproni magánszemé-
lyeknek, illetve közösségeknek 
adományozható, akik jelentős 
mértékben hozzájárultak Sop-
ron város jó hírnevének ter-
jesztéséhez, rangjának, vonz-
erejének emeléséhez, a város 
érdekeinek előmozdításához.

A gasztroenterológia szak-
területén végzett kiemelkedő 
orvosi teljesítménye, a sopro-
ni háziorvosi ügyeleti rend-
szer zavartalan működésének 
biztosítása érdekében, magas 
színvonalon végzett vezetői 
érdemeinek elismeréseként 
Sopron közgyűlése Sopronért 
Emlékérmet adományozott 
dr. Szalay Orsolya főorvosnak, 
a Soproni Szociális Intézmény 
Egészségügyi Alapellátási Inté-
zet Központi Ügyelete szakmai 
vezetőjének.

A növénykórtan szakterü-
letén végzett munkásságáért, 
a szelídgesztenye kéregrákbe-
tegsége gyógymódjának felfe-
dezéséért, a város közéletében 

végzett munkájának elismeré-
seként Sopronért Emlékérem-
ben részesült dr. Varga Mária 
agrármérnök, korábbi önkor-
mányzati képviselő.

Dr. Szalay Orsolya Dr. Szalay Orsolya FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS

Dr. Varga MáriaDr. Varga Mária

Hivatás tűzoltónak lenni?

SIMON DÉNES: 
Mindenképpen hivatásnak 
tekintem! Sokszor tényleg 
veszélyes szituációkban 
kell nekik helytállni, tűzhöz 
és súlyos balesetekhez ki-
vonulni. Azt hozzátenném, 
hogy hozzájuk hasonlóan 
áldozatos munkát végez-
nek az egészségügyben 
például az ápolók is. Ők, 
mindannyian a mi igazi, 
mindennapi hőseink.

NAGY-NYÚL ORSOLYA: 
A legnemesebb hivatá-
sok egyike. Ezt a szakmát 
csak szívből lehet végez-
ni, hiszen sokszor anyagi-
lag nincsenek kellőképpen 
megbecsülve, pedig szin-
te naponta viszik vásár-
ra a bőrüket, nem beszél-
ve a lelki oldaláról... Értünk 
vannak és nem hezitálnak, 
ha cselekedni kell. Mi ez, ha 
nem hivatás?

VÖRÖS VIKTÓRIA: 
Szerintem tűzoltónak len-
ni nagyon is hivatás! Az ez-
zel foglalkozók nem 8–16 
óra között dolgoznak, ha-
nem sokszor időt, pénzt, 
félelmet nem ismerve, ma-
gánéletet háttérbe szorítva 
mentenek másokat. A tár-
sadalom minden rétege 
kapcsolatban van velük, 
rájuk szorulhat. Minde-
nütt ott vannak, balese-
teknél, káreseteknél, min-
denki megszenvedné a 
hiányukat.

NÉMETH LÁSZLÓ: 
Évekkel ezelőtt a szülőfa-
lumban jómagam is tag-
ja voltam az önkéntes tűz-
oltó egyesületnek, így azt 
gondolom, aki tűzoltó-
nak áll, az nem szakmát, 
hanem hivatást választ. 
A kettő között pedig óri-
ási a különbség, hiszen ez 
nem egy átlagos munka. 
A legfontosabb szempont 
az élet védelme. Ők sok-
szor olyan helyre mennek 
be, ahonnan a bajba jutot-
takat kell megmenteni.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›

A soproni kirendeltségen összeszokott gárda dolgozik, de szívesen várják az A soproni kirendeltségen összeszokott gárda dolgozik, de szívesen várják az 
újoncokat is újoncokat is FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Elkészítették a borvidék új marketingstratégiáját

Borászok összefogása
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Egy soproni borászokból álló csapat össze-
fogott és próbál tenni azért, hogy együttes 
erővel népszerűsítse a borvidéket, megoldást 
találjon a felmerülő gondokra. A közösségi ol-
dalon már elérhetőek.

– A Soproni borvidéken 2000-
ben az országban az elsők kö-
zött alakult meg egy egységes, 
bormarketinggel foglalkozó 
műhely – idézte fel a kezdete-
ket Molnár Ákos, a Soproni Bor-
vidék Hegyközségi Tanácsának 
elnöke. – Az elmúlt években ez 
a kezdeményezés azonban szé-
pen lassan elhalt. Most a koro-
navírus-járvány okozta helyzet 
felgyorsította a közelmúltban 
elindult folyamatot. Történe-
tesen azt, hogy összefogjon egy 
fiatal szőlészekből, borászokból 
álló csapat. A tagok időt és pénzt 
szántak arra, hogy közösen ki-
dolgozzák a Soproni borvidék 

új marketingstratégiáját. En-
nek első lépéseként elkészült a 
Sopron és környéke mellett Kő-
szeget és környékét, valamint 
Vaskeresztes borászatait is ma-
gában foglaló borvidék új logó-
ja. A közösségi oldalon felélesz-
tettük a korábban létrehozott 
oldalt, amely a www.facebook.
com/soproniborvidek címen 
érhető el. Hamarosan elindul 
egy instagram-oldal, valamint 
készül a saját weboldalunk is. Itt 
szeretnénk beszámolni a bor-
vidék összes gazdájának híre-
iről, újdonságairól, hogy ezen 
a felületen is hírt adhassanak 
magukról. 

A munkát segíti a Soproni 
Hegyközségi Tanács, valamint 
a Soproni Borút Egyesület is. 
A kezdeményezők szeretnék 
ismét lendületbe hozni a bor-
vidéket, továbbá belföldön még 
inkább népszerűsíteni, ismertté 
tenni az itt dolgozó borászokat 
és termékeiket.

Molnár Ákos hozzátette, a he-
lyi borászokat is hátrányosan 
érintette, hogy az idegenforga-
lomban elmaradtak a vendégek, 
miként az is, hogy a tervek sze-
rint augusztus 15-ig nem lehet 
rendezvényeket szervezni. Ezál-
tal a saját borukat nehezen tud-
ták, tudják értékesíteni. Még in-
kább felerősödik az a kívánalom, 
hogy a helyiek lehetőség sze-
rint vásároljanak helyi gazdák-
tól származó termékeket. Ezáltal 
itt marad a jövedelem, ezzel pe-
dig lehetőséget teremtenek ar-
ra, hogy fennmaradjanak a gaz-
dák, és a következő években is 
legyen soproni bor.

RÖVIDEN›
Folytatódik a vízmérő órák leolvasása

A Soproni Vízmű Zrt. munkatársai május 15., péntektől is-
mét elkezdték leolvasni a lakásokban található (havi el-
számolású) vízmérőket – a munkát a koronavírus-járvány 
miatt március közepétől mostanáig szüneteltették. Jú-
nius 2-től leolvassák az éves elszámolású vízmérőket is. 

A kezdeményezők szeretnék ismét lendületbe hozni a Soproni borvidéketA kezdeményezők szeretnék ismét lendületbe hozni a Soproni borvidéket

Szerkesztőségünk elkötelezett a soproni 
emberek bemutatása mellett. Olyan em-
bereket keresünk, akik szűkebb–tágabb 
környezetükben valamiért kiérdemelték a 
körülöttük élők 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!
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MÉDIAPARTNEREINK:

A Várker Kör Egyesület tagjai közösen ötletelnek 

Vásároljunk Sopronban!
HUSZÁR JUDIT

Már az elmúlt hetek-
ben kinyitottak, de 
még minimális for-
galmuk van a vár-
kerületi üzleteknek. 
A kiskereskedők fo-
lyamatosan kommu-
nikálnak egymással, 
a válság megoldá-
sát a lokálpatrióta vá-
sárlók megnyerésé-
ben látják.

A várkerületi fagyizóknál jó idő-
ben már sok embert lehet lát-
ni, sütiznek, kávéznak a csalá-
dok. Az üzleteknek viszont még 
minimális a forgalma. – Számí-
tottunk arra, hogy nehezen in-
dul be újra az élet, sajnos ez be 
is igazolódott – nyilatkozta la-
punknak Horváth Árpádné üz-
lettulajdonos, a Várker Kör Egye-
sület alelnöke. – Én az első héten 
csak péntek, szombaton nyitot-
tam ki, ezen a héten bővítettem 
csütörtökkel is a nyitva tartást. 
Most még csak a törzsvásárlók 
jönnek, alacsony a forgalom.

A Várker Kör Egyesület tag-
jai folyamatos, napi kapcsolat-
ban vannak. Közösen ötletel-
nek a nehéz időszakban, amikor 
egyik napról a másikra bevétel 
nélkül maradtak.

– A megoldást abban látjuk, 
hogy a hűséges soproniakat a 
helyi vásárlásra buzdítsuk, amit 

lehet, itt vegyenek meg, ezzel se-
gítve a kisvállalkozókat és lakó-
helyüket – folytatta Horváth 
Árpádné. – Így meg tudnánk 
védeni a munkahelyeket, vagy 
újakat teremteni. Az mindany-
nyiunk érdeke, hogy a Várke-
rület ne üres, kiadó üzletek-
től hemzsegjen, hanem élettel 

teli központja legyen ismét 
a városnak.

A helyi vásárlás ösztönzé-
se nem új keletű ötlet, Auszt-
riában már a járvány kitörése-
kor azt kérték az emberektől, 
hogy ha visszatér az élet, akkor 
ne feledkezzenek meg a helyi 
kereskedőkről.

Szíves tudomására hozzuk, hogy Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, 
valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes település-
rendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
32.§-ban foglaltaknak megfelelően elhatározta a

Lövérek városrész és környéke
szabályozási tervének és helyi építési

szabályzatának módosítását az
SVSE Sporttelep területére vonatkozóan.

Az elkészült véleményezési dokumentációt az önkormányzat honlapján
(www.sopron.hu), a gyorsmenüben, a „Szabályozási tervek módosítása, 
felülvizsgálata” címszó alatt elérhetővé tettük.

A dokumentum Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal aulájában 
(9400 Sopron, Fő tér 1. sz. alatt) is megtekinthető

2020. május 20-tól június 5-ig.

A közzététel ideje alatt a kifüggesztett anyagokkal kapcsolatban minden 
érintett írásban véleményt, javaslatokat, észrevételeket fogalmazhat meg a
foepitesz@sopron.hu címre küldve. 

Tisztelettel:
Dr. Farkas Ciprián

polgármester

Sopron Megyei Jogú Város

KÖZLEMÉNY
190 éve született 
Goldmark Károly
A keszthelyi izraelita hitközség 
kántorának fia, Goldmark Ká-
roly 190 éve, 1830. május 18-án 
született. Négyéves volt, amikor 
a sokgyermekes, szegény csa-
lád a Sopron melletti Német-
keresztúrra (1899 óta Sopron-
keresztúr, ma Deutschkreutz) 
költözött, és az apa az ottani 
felekezet kántora és jegyzője 
lett. A nehéz anyagi körülmé-
nyek miatt csak a legidősebb 
fiú taníttatását tudta az apa 
fizetni, a gyermek Károly liba-
pásztorkodással segítette a csa-
ládot. Zene iránti fogékonysá-
gát felismerve a zsinagóga egyik 
énekese ismertette meg a he-
gedű használatával. A 12 éves 
fiú a soproni Zeneegyesület-
ben kezdett hegedülni tanul-
ni. Sokszor gyalog tette meg az 
utat otthona és Sopron között. 
Sopronban látott először szín-
házi előadást, hallgatott zon-
gorahangversenyt. Féltestvére 
támogatásával négy évig a Bé-
csi Konzervatórium növendéke 
volt. Az 1848–49-es forradalom 
és szabadságharcban önkéntes-
ként vett részt, a szabadságharc 
után Sopronban, majd Győrben 
színházi zenészként működött. 

1850-ben rövid időre visszatért 
Sopronba, ekkor ismét az Óga-
bona téri kis szobában lakott 
(a 32. számú ház homlokzatán 
1955-ben emléktáblát helyez-
tek el – felvételünkön), majd két 
évig Budán, 7 évig bécsi szín-
házi zenekarokban játszott. 
Ebben az időben kamaradara-
bokat komponált. Első sikeres 
szerzői hangversenye 1857-ben 
volt Bécsben, majd Pesten is 
nagy elismerést aratott. Visz-
szatért Bécsbe, és élete végéig 
ott volt állandó lakhelye, de elis-
mert zeneszerzőként néhány al-
kalommal visszatért Sopronba 
– ahogy visszaemlékezésében 

írta: „egzisztenciám szülőhe-
lyére”. A nemzetközi sikert az 
1865-ben bemutatott Sakuntala 
című nyitánya hozta meg. Leg-
ismertebb és legtöbbször ját-
szott műve az 1875-ben Bécs-
ben bemutatott Sába királynője 
című opera, ezt még Goldmark 
életében kilenc nyelven, a világ 
30 operaházában mutatták be. 
Napjainkban műveit jobban is-
merik Amerikában, Japánban 
vagy Izraelben, mint itthon.

Idén 105 éve, 1915. január 2-án 
hunyt el Bécsben, az ottani zsi-
dó temetőben nyugszik.

SZALAY CSABA

www.sopronitema.hu

A LEGFRISSEBB HÍREK  
A KORONAVÍRUSRÓL:

A koronavírus világjárvány gazdasági hatásainak mérsék-
lése, a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások likviditási 
nehézségeinek enyhítése, valamint beruházásaik megva-

lósítása érdekében péntektől a kereskedelmi és iparka-
marában igényelhetőek a Széchenyi Kártya Program új 
hiteltermékei – tájékoztatta lapunkat a soproni kamara. 

Segítség a kis- és középvállalkozásoknak

RÖVIDEN

Winkler Oszkár-díj pályázat
A Soproni Városszépítő Egyesület pályázatot hirdet Sop-
ron város területén megépült vagy felújított, a városké-
pet gazdagító épületek alkotói részére. A Winkler Osz-
kár-díjra az pályázhat, aki legfeljebb két éve elkészült, új 
építésű vagy felújított épület alkotója (tervező, kivitelező 
vagy tulajdonos).
A pályázatot az ingatlan azonosításához szükséges ada-
tokkal (cím, helyrajzi szám), az elkészült épületet ábrázoló 
fényképpel, valamint a kapcsolattartó személy és elérhe-
tősége megadásával postai úton a Soproni Városszépítő 
Egyesület irodájába (9400 Sopron, Új utca 4.) vagy elekt-
ronikus formában (varosszepitok@sopron.hu) lehet be-
nyújtani legkésőbb május 31-ig.
A pályázatokat a Soproni Városszépítő Egyesület veze-
tősége által felkért szakmai zsűri bírálja el a helyszínek 
megtekintése után. 
A város XX. századi kiemelkedő építészéről elnevezett 
Winkler Oszkár-díj adományozásának a célja az építésze-
ti szempontból kiemelkedő, a soproni hagyományokat 
és a kortárs építészet vívmányait felmutató, a városképet 
gazdagító épületek elismerése, ezen épületek példaként 
való kitüntetése. A díj nyertese emléktáblát helyezhet el 
az épület homlokzatán.

Ezüst emlékérme Sopronról
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összeállította a 2021-es 
emlékérme-kibocsátási programját: jövőre tizenhárom 
témában tervez emlékérmét kibocsátani a jegybank, há-
rom korábban megkezdett sorozatot folytat, egy új arany, 
ezüst és színesfém emlékérmét egyaránt tartalmazó so-
rozatot indít. Mindezt a nemzeti bank a nyilvános kon-
zultáció keretében beérkezett szavazatok és ajánlások 
alapján alakította ki.
Különleges alakú emlékérmék is gazdagítják majd a so-
rozatot, hiszen a tervek szerint a megszokott kerek forma 
mellett négyszögletes érméket is kibocsátanak. Sopron, a 
leghűségesebb város tiszteletére különlegesen nagy mé-
retű, négyzet alakú ezüst emlékérme jelenik majd meg.
A világjárvány miatt elhalasztották az 52. Nemzetközi Eu-
charisztikus Kongresszust (ennek érméjét a Sopronban élő 
Soltra E. Tamás tervezte), valamint a XXXII. Nyári Olimpiai 
Játékokat és a XVI. Labdarúgó Európa-bajnokságot, így 
az MNB idei programjából ezek a tematikák átkerültek a 
jövő évre. Az MNB a jövő évi érmekibocsátási program-
jában is érvényesíti azt a 2014 óta érvényben lévő alapel-
vet, hogy minden nemesfém emlékérmének alacsonyabb 
névértékű színesfém változata is megjelenjen.

›

– A hűséges soproniakat a helyi vásárlásra buzdítjuk – nyilatkozta lapunknak – A hűséges soproniakat a helyi vásárlásra buzdítjuk – nyilatkozta lapunknak 
Horváth Árpádné üzlettulajdonos, a Várker Kör Egyesület alelnöke Horváth Árpádné üzlettulajdonos, a Várker Kör Egyesület alelnöke 
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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Igen, jobb lett volna a pályán bajnok-
ságot nyerni, de nem érdemtelen az 
SC Sopron lehetséges indulása a bajnokság harmadik 
osztályában. Ismert, az MLSZ március 16-án függesz-
tette fel a bajnokságokat. A megyei első osztályban 
szereplő SC Sopron pontegyenlőséggel ugyan, de az 
első helyen állt a tabellán, így joggal reménykedhet-
tek a vezetők és a játékosok is, hogy a folytatásban 
is ott lesznek az első helyért vívott küzdelemben. 
Nos, a sors, amit esetünkben koronavírusnak hív-

hatunk, közbeszólt és 
kettétörte a bajnok-
ságot. A folytatást pe-
dig törölték, így bajnoki 
cím nélkül is lehetősé-
get kapott az egyesü-
let, hogy nevezzen az 
NB III-as bajnokságra. 
Lehetőséget, ami egy 
határozott és szinte 
minden héten elmon-
dott célkitűzés megva-
lósítását jelentené. Ve-
zetők, edzők, játékosok 
hétről hétre azzal a tu-

dattal dolgoztak, edzettek, játszottak, hogy ott lebe-
gett szemük előtt a feljutás elérése (és nyilvánvalóan 
a feltételek megteremtése). Ez most sikerült, és per-
sze nem véletlenül, hiszen tehetséges fiatal játéko-
sok alkotják a keretet, és következetes a klubvezetés 
is, határozott célokkal és elvárásokkal.
Szóval itt tartunk most, legalábbis ezt látja a külső 
szemlélő. Mert a vírus nem csupán megakasztotta a 
bajnokságokat, hanem számtalan kisebb és nagyobb 
(erősebb) egyesületet is súlyos pénzügyi válságba so-
dort, s nem csak a labdarúgásban. Még nem lehet 
tudni, miképp rendezi át a sorokat az új helyzet, még 
nem tudjuk, hogy például a lehetséges szponzorok 
tudják-e vállalni a csapat támogatását, és hogy sike-
rül-e a stabil és biztonságos működés feltételeit meg-
teremteni. Mert nagyságrendekkel több pénzről van 
szó, mint a megyei első osztályban. Azt talán mon-
danom sem kell, hogy a szurkolók, akik kitartottak 
az elmúlt évek ínséges időszakában is, megérdemel-
nék, hogy még jobb mérkőzéseket lássanak soproni 
fiatalokkal. A szakemberek már bizonyára felmérték, 
hogy a jelenlegi keret alkalmas-e nehezebb felada-
tok megoldására vagy frissíteni kell, de véleményem 
szerint csak akkor szabad vállalni a magasabb osz-
tályt (a feltételek megteremtése esetén is), ha nem 
kell játékosokat igazolni, vagy legalábbis nem sokat. 
Mindenesetre fájó lenne nem élni a lehetőséggel, 
mert egyrészt semmivé válna az elmúlt évek mun-
kája, másrészt pedig, ki tudja, mit hoz a jövő. Arról 
nem is beszélve, hogy perspektíva nélkül maradna 
több száz kis labdarúgó-palánta, a szurkolókra pe-
dig újabb nehéz esztendők várnának.

„A megyei első osz-
tályban szereplő SC 
Sopron pontegyen-
lőséggel ugyan, de 
az első helyen állt a 
tabellán, így joggal 
reménykedhettek a 
vezetők és a játéko-
sok is, hogy a folyta-
tásban is ott lesznek 
az első helyért vívott 
küzdelemben.”

Horváth Ferenc jegyzete

Megvalósult (?) 
álom

Készül az uszodalelátó

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A mentők napja alkal-
mából a soproni men-
tőállomás négy dol-
gozója vett át jutalmat 
hétfőn dr. Farkas Cip-
rián polgármestertől. 
Az ünnepségen el-
hangzott: hamaro-
san egy új, korszerűen 
felszerelt orvosi autó 
érkezik városunkba, a 
mentőorvosoknak.

Május 10-e a mentők napja, eb-
ből az alkalomból minden év-
ben köszöntik a soproni men-
tőállomás dolgozóit. Idén az 
ünnepség a koronavírus-jár-
vány miatt kicsit csúszott, de 
nem maradt el.

Az esemény kezdetén Bujtás 
József állomásvezető elmond-
ta, az elmúlt időszakban spe-
ciális ágyakat szereztek be. Az 
idei nagy fejlesztés pedig az lesz, 
hogy egy új, korszerűen felsze-
relt orvosi autó érkezik váro-
sunkba. A beszerzést az önkor-
mányzat mellett az Együtt az 

Életért, Sopronért Mentő Ala-
pítvány, valamint az Országos 
Mentőszolgálat Alapítvány is 
támogatta.

– A koronavírus-járvány miatt 
kialakult helyzetben a mentő-
dolgozókra új feladatok hárul-
tak – tette hozzá dr. Lórántfy 
Mária, az Országos Mentőszol-
gálat Nyugat-dunántúli Re-
gionális Mentőszervezetének 
vezetője. – Részt vettek a határ-
ellenőrzésben, illetve a szűrő-
vizsgálatok szervezésében, lebo-
nyolításában. Ebben az évben a 

Parlamentben sajnos nem lehe-
tett megtartani a mentők napi 
ünnepséget, így most minden 
egyes állomáson helyben is kö-
szöntjük a kollégákat. A pénzju-
talom pedig a júniusi bérutalá-
sokkal együtt érkezik majd.

Dr. Farkas Ciprián kifejtet-
te: a mentők fontos, másképp 
nem pótolható, embert próbá-
ló munkát végeznek nap mint 
nap. Felelősségteljes hivatás az 
övék. Az önkormányzat pedig 
rendszeresen támogatja anya-
gilag is a mentőket, azért hogy 

a soproniak, illetve a térségben 
élők biztonságban érezhessék 
magukat. A város közgyűlése 
márciusban kettőmillió forin-
tos támogatást szavazott meg 
a mentőalapítványnak.

Az ünnepség végén a pol-
gármester négy dolgozó szá-
mára adott át pénzjutalmat. 
Az idei díjazottak: dr. Éger Ist-
ván, aki mentőorvosként 1992 
óta teljesít szolgálatot, Sza-
bó Máté mentőápoló, Bodnár 
Ádám, valamint Dancs Tamás 
mentőtechnikus.

Már a lelátókat emelik be Sopron 
új uszodájában. Jó ütemben ha-
lad a kivitelezés, amelyet múlt 
héten csütörtökön a helyszínen 
tekintett meg dr. Farkas Ciprián. 
– A nemzetközi színvonalú léte-
sítmény minden szempontból 

megfelel a mai kor kihívásainak 
és számos sportolási lehetőséget 
biztosít majd minden korosztály 
számára – írta facebook-oldalán 
a polgármester. 

Mint arról lapunkban is be-
számoltunk (A jövő uszodája, 

Soproni Téma, 2020. márci-
us 18.), közel tizenegy milliárd 
forintból készül el az új városi 
uszoda, ahol egy 25×25 méteres 
és egy 25×50 méteres medence 
is helyet kap. Lényeges, hogy a 
medencéket egy épületben, 

közös tető alatt alakítják ki, 
így a versenyeken a bemelegí-
tő medencéből egyszerűen át 
lehet sétálni a nagy medencé-
be. A lelátókon pedig a tervek 
szerint ezerkétszáz ember tud 
majd helyet foglalni.

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   .  .  .  .  .  .  . 514-600 

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

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

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

KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK

A járvány miatt bevezetett intézkedé-
sek további enyhítését jelentette be a 
vidékre nézve a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter csütörtökön. Gulyás 
Gergely hangsúlyozta, az 1,5 méteres 
védőtávolságra és az arc eltakarására 
vonatkozó szabályokat fenntartják az 
egész országban. A vidéki enyhítések 
között említette, hogy a vendéglátóhe-
lyek belső zárt részében (különösen ét-
teremben, kávézóban, cukrászdában, 
büfében, presszóban) a tartózkodás a 
jövőben megengedett, az ott dolgo-
zók kötelesek maszkot viselni, erre ké-
rik lehetőség szerint a vendégeket is, 
valamint a védőtávolság betartására.
Hétfőtől megnyitnak a szabad terü-
leten lévő vidéki játszóterek, parkok 
(Sopronban május 4-én már megnyi-
tották a játszótereket). A szállodák és 
a panziók fogadhatnak vendégeket.

Május 18-tól újrakezdődtek azok a 
szűrővizsgálatok, amelyek nem nép-
egészségügyiek, hanem például alkal-
massági vagy alkalomszerűek. A fek-
vőbeteg-ellátásban a tervezhető, nem 
sürgősségi beavatkozások is végezhe-
tők hétfőtől – hangzott el az Operatív 
Törzs pénteki tájékoztatóján. 
– Napközis nyári táborokat lehet szer-
vezni a gyerekeknek – mondta Müller 
Cecília országos tisztifőorvos, és ki-
fejtette, hogy teljes körű ajánlást fog-
nak készíteni a táboroztatók részére. 
Ebben az ajánlásban a szülők részére 
is megfogalmaznak majd tudnivalókat.
– Már többen gyógyulnak, mint ahá-
nyan megbetegednek, az élet újraindí-
tásának feltételei megvannak, de a vé-
dekezést nem hagyhatjuk abba, viszont 
térben tagolnunk kell – jelentette ki 
Orbán Viktor pénteken. A kormányfő 

szerint a beruházások támogatásával 
és több, már működő munkahelyvé-
delmi eszköznek az alkalmazásával si-
kerülhet annyi állást teremteni, ameny-
nyi elpusztult.
– Június 1-től maximum kétszáz 
főig vidéken és Pest megyében meg-
rendezhetők lesznek az esküvők. 
Az esküvőkön, lagzikon a biztonsá-
gi előírásoknak megfelelően az asz-
talok közötti védőtávolságot be kell 
tartani – közölte Szentkirályi Ale-
xandra kormányszóvivő.
Pest megyére hétfőtől ugyanazok a 
szabályok vonatkoznak, mint az or-
szág többi megyéjére.  
Budapesten hétfőtől megszüntették 
a kijárási korlátozást, a tervek szerint 
ugyanazokat az enyhítő intézkedése-
ket vezetik be, mint vidéken, csak két 
hét késéssel. 

Koronavírus: újabb enyhítések 

Az új soproni uszoda lelátóján 1200 ember tud majd helyet foglalni Az új soproni uszoda lelátóján 1200 ember tud majd helyet foglalni FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Jutalom a soproni mentőknek

Dr. Farkas Ciprián polgármester adta át a jutalmakat. Felvételünkön (b–j)Dr. Farkas Ciprián polgármester adta át a jutalmakat. Felvételünkön (b–j)
Bodnár Ádám, Dancs Tamás, Szabó Máté, valamint dr. Éger István  Bodnár Ádám, Dancs Tamás, Szabó Máté, valamint dr. Éger István  
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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A kutyák szinte életre kelnek Agg Pál fényképein

Fotókon a hű társak
KÖVES ANDREA 

Minden 
kutya ön-
álló lé-
lek, igazi 

egyéniség – eb-
ben hisz a Sopro-
ni Fotóklub tagja: Agg 
Pál, az egyre ismer-
tebb és elismertebb 
kutyafotós.

A kutyák iránti elkötelezettségét 
az is mutatja a Paul művészné-
ven fémjelzett fotósnak, hogy 
odahaza négy hű társ: két westi, 
egy tacskó és egy labrador éde-
síti meg a család életét.

– Emberábrázolással kezdtem 
a fotózást, majd néhány évvel 
ezelőtt rájöttem: mennyire ins-
piráló téma lenne a kutyák fotó-
zása – utalt a kezdetekre a fotós. 
– Kutya mellé születtem, elkép-
zelhetetlen számomra kutyusok 
nélkül az élet. Szerencsés talál-
kozás a feleségemmel a miénk, 
hiszen ő is igazi kutyabolond, 
főállásban is négylábúakkal 
foglalkozik. Mondanom sem 
kell, hogy négyéves kislányun-
kat már most megfertőzte a ku-
tyák iránti szerelem.

A fotós az évek alatt rengeteg 
munkát fektetett abba, hogy a 
lehető legnívósabb, legszerethe-
tőbb képeket tudjon készíteni a 
különböző fajtájú és tempera-
mentumú kutyákról. A négylá-
búak megörökítésénél egészen 

más technikára van szükség, 
mint az emberábrázolásnál. 
Folyamatosan kísérletezik, újít, 
fotóira sokan mondják, hogy ez 
már művészi színvonalú, ennek 
ugyan örül, de tevékenységének 
nem ez a fő célja. A legörömte-
libb számára, amikor a gazdák 
boldogan veszik át a képeket, 
amelyek örök emlékekké vál-
nak számukra. 

– Vannak megható pillanatok 
is a munkám során – folytatta 
Agg Pál. – Néhány hónappal ez-
előtt valaki a párját lepte meg 
szeretett kutyusokról készített 
képekkel, sajnos az állat ma már 

nincs közöttünk, ám a fotók se-
gítségével méltó módon őrzik 
emlékét a gazdái.

Emlékezetes esetekből bőven 
akad, hiszen minden kutya más-
ként reagál a számára szokat-
lan szituációra. Egy-egy fotózás 
másfél óra koncentrálást jelent 
a kutyusoknak, akiket a szellemi 
munka erősen fáraszt. Nemrégi-
ben például egy kirobbanó ener-
giával rendelkező kölyök spánielt 
fotózott, aki a hazafele út során 
azonnal elaludt az autóban. 

A fotózás első fél órája ismer-
kedéssel telik, a tényleges mun-
ka csak akkor kezdődik, amikor 

a kutyusok feloldódnak, illetve 
a fotós és az őt munkájában se-
gítő felesége felméri: milyen 
temperamentumú állatról van 
szó. A szakember még az azo-
nos fajtájú kutyáknál sem ta-
lálkozott két egyforma jelle-
művel. Hisz abban, hogy akkor 
készülhet csak jó fotó, ha sike-
rül feltérképezni az adott állat 
egyéniségét. A fotózás során ter-
mészetesen az ízletes jutalom-
falatokból sincs hiány. Az elmúlt 
években sok-sok kedves fotó ké-
szült, ezekből szeretne Agg Pál 
a közeljövőben egy soproni ki-
állítást rendezni.

Zöld Sopron

KÉSZÍTSÜNK MAGASÁGYÁST!

MADARÁSZ RÉKA

Az elmúlt hetekben, hónapokban a kialakult 
helyzet miatt a kertészkedni vágyók tábora 
megnőtt, és egyre nagyobb népszerűségnek 
örvend a magaságyás. 

A magaságyás lényege, 
hogy a növényeink számára 
kedvező talajadottságokat 
hozunk létre olyan magas-
ságban, amely megkönnyíti 
számunkra az ápolási, gon-
dozási munkákat. Nem kell 
hajlonganunk öntözéskor 
vagy gyomláláskor.
– Magaságyás készítése kü-
lönösen ajánlott akkor, ha 
a kertünk adottságai nem 
kedveznek a zöldségter-
mesztésnek, például rossz 
a termőtalaj – tudtuk meg 
Horváth Gábortól, a Roth 
Gyula-szakiskola kertésze-
ti tangazdaságának veze-
tőjétől. – A keretet elkészít-
hetjük saját kezűleg szinte 
bármiből – fából, raklap-
ból, téglából, betonból –, 
de már egyes árudáknál 
is beszerezhetőek az eh-
hez szükséges, előregyár-
tott elemek. 
Mielőtt feltöltenénk az 
ágyást földdel, érdemes alá 
vakondhálót helyezni, hogy 

a kártevők ne tudjanak alul-
ról behatolni. 
– Az alsó 20–30 centimé-
teres rétegbe, amit alapként 
kiáshatunk a földből, kerül-
het a lassan lebomló szer-
ves anyag, például fadarálék, 
tavasszal levágott gallyak, 
ágak – folytatta Horváth 
Gábor. – A következő ré-
tegbe gyorsabban lebom-
ló zöldhulladékot érdemes 
tenni, például fűnyesedé-
ket, lombot. A zöldhulladék-
ra visszakerülhet az alapként 
kiásott föld, de ha korábban 
már készítettünk komposz-
tot, ennek a földje is töké-
letes. A legfelső rétegbe is 
használhatjuk a komposz-
tot. Mivel a palántákat ebbe 
a közegbe fogjuk elültet-
ni, fontos, hogy biztosítsuk 
számukra a megfelelő talaj-
kémhatást, illetve a tápanya-
gokat. Így célszerű az ülte-
tendő zöldségfélék számára 
ajánlott földet vásárolnunk 
(virágföld, tőzeg, komposzt).

›

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A soproni kilátókat 
bemutató sorozatunk 
a végéhez ér, utolsó-
ként a Kecske-hegyen 
álló létesítményről 
írunk. A faszerkeze-
tes kilátó 2018 nyara 
óta nem használható 
– a tulajdonos TAEG 
Zrt. az új kilátó meg-
építéséről nem tett le, 
a pályázati lehetősé-
get keresi.

A Szárhalmi-erdőben a 208 mé-
ter tengerszint feletti magassá-
gú Kecske-hegy már a korai vas-
kor idején emberlakta település 
volt; később a rómaiaknak le-
hetett rajta erődítményük. Az 
első kilátó (1905–1938) építé-
sekor égetett cserépmaradvá-
nyok kerültek elő. Az 1973-ban 
épült 15,1 méter magas beton-
alapokon nyugvó, favázas kilá-
tót a Tanulmányi Erdőgazdaság 
Zrt. emelte.

A 10 méter magas járószint-
jéről szép kilátás nyílt a kőhidai 
medencére, a Dudlesz-erdő és a 
Bécsi-domb vonulatára, a Virág-
völgyre és az Aranyhegyre.

Az elöregedett építményt 
folyamatosan karbantartották, 
rendszeresen állagmegóvó fes-
téssel, felületkezeléssel óvták, 

2013-ban pedig teljesen új já-
rószint és tető is készült rá. Ám 
a faszerkezet idő közben olyany-
nyira elkorhadt, hogy a létesít-
ményt 2018 nyarán lezárták. 
(Soproni Téma, Új kilátó szüle-
tik a Kecske-hegyen, 2018. szep-
tember 19.,). A fenntartó TAEG 
Zrt. az új kilátó megépítéséről 
nem tett le, a pályázati lehető-
séget keresik. Ezután kezdődhet 
a kilátó bontása, amely nem lesz 

egyszerű feladat főleg a gépek 
odajuttatása miatt. A létesít-
mény körbekerítését megerő-
sítették, az alsó két lépcsősza-
kaszt levágták, hogy így tartsák 
távol az illetékteleneket.

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

SOPRONI PARKERDŐ: A soproni kilátókat bemutató soro-
zatunk véget ér, ugyanakkor a jövőben sem szakadunk el a 
Soproni Parkerdőtől. A következő hetekben olvasóink meg-
ismerhetik majd a tanösvényeket, forrásokat, emlékhelyeket.

A Kecske-hegyi kilátó jelenleg nem látogatható A Kecske-hegyi kilátó jelenleg nem látogatható 
FOTÓ: NÉMETH PÉTERFOTÓ: NÉMETH PÉTER

A Kecske-hegyi kilátó felújításra vár

Sopron a magasból

Agg Pál munka közben – a fotózás első fél órája ismerkedéssel telik,  Agg Pál munka közben – a fotózás első fél órája ismerkedéssel telik,  
a tényleges munka akkor kezdődik, amikor a kutyus feloldódotta tényleges munka akkor kezdődik, amikor a kutyus feloldódott

Illatos citrusok 
KÖVES ANDREA

Egyre több otthon ékességei a szépséges, il-
latos citrom- vagy narancsfák. A szakember 
szerint nem ördöngösség ezek gondozása, 
csupán néhány szabályt érdemes betartani ne-
velésük során.

– A citrusok már régóta köz-
kedvelt szobanövényekké vál-
tak, mivel kellemes mediterrán 
hangulatot és illatot kölcsö-
nöznek a lakásnak, és magjaik 
könnyen csíráznak, elültetéstől 
számítva egy-két héten belül 
megjelennek a pici apró csíra-
növények, így általuk könnyen 
sikerélményt élhetnek meg a 
növénykedvelők – avatott be a 
részletekbe Kui Biborka, a Sop-
roni Egyetem botanikus kert-
jének munkatársa. – Ráadásul 
mutatós, érdekes ágrendsze-
rük, bőrszerű, csillogó levele-
ik, igen látványos, csodaszép 
virágjaik, valamint ízletes ter-
méseik mind hozzájárulnak 
népszerűségükhöz.

A citrusok 1–3 éves kor kö-
zött kezdenek el virágot hoz-
ni – emelte ki a szakember. 
A saját ültetésű magokból ki-
kelt növényeket először sze-
mezni vagy oltani kell, ellenke-
ző esetben nem hoznak majd 
termést. A kertészetben vásá-
rolt példányokat ajánlott átül-
tetni. A cserép aljába agyaggra-
nulátumot, apró kavicsréteget 
vagy akár törött cserepet érde-
mes elhelyezni a jó vízelveze-
tés érdekében, és ha még jobb 

termést szeretnénk, akkor speci-
ális földkeveréket ajánlott hasz-
nálni. Optimális fejlődésükhöz 
tápdús, laza szerkezetű, jó víz-
áteresztő képességű, semleges 
vagy enyhén savas kémhatású 
talaj szükséges. A gyakori öntö-
zés nem maradhat el a citrusok-
nál. A fiatal növényeket az első 
években az új hajtások visszacsí-
pésével alakítani kell, míg a kö-
vetkező években csak ritkítások 
szükségesek a koronán. 

– Nyáron a szabadban tartott 
növények lombozata egészsé-
gesebb, tartósabb, kevésbé 

érzékeny a környezeti tényezők 
hirtelen változásaira. A szabad-
ban tartott fácskákat, bokrokat 
az erős napsütéstől, erős szél-
től és száraz környezettől vé-
deni kell. Meleg nyári idősza-
kokban gyakoribb öntözéssel 
és lombpermetezéssel védhet-
jük növényeinket – tette hozzá 
Kui Biborka. – Lakásban kedve-
lik a meleg, napos, fényes helyet, 
így déli fekvésű ablakokban ér-
zik jól magukat, ahol naponta 
minimum 10 órán keresztül éri 
őket a nap. A citrusok számára 
a legjobb a hidegházi telelte-
tés: fűtetlen télikert, beépített 
balkon, veranda, de a növények 
fagypont alatt elpusztulnak.

A citrom- és narancsfák ellen-
ségei a levéltetvek és a pajzstet-
vek, amely ellen a fogkefétől és 
a szappanos víztől kezdve a kör-
nyezetbarát vegyszerekig több 
mindennel védekezhetünk. 

Kui Biborka, a Soproni Egyetem botanikus Kui Biborka, a Soproni Egyetem botanikus 
kertjének munkatársa egy citromfával kertjének munkatársa egy citromfával 
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Egyre népszerűbbek a magaságyások  Egyre népszerűbbek a magaságyások  
– ezek általában 100–120 centiméter – ezek általában 100–120 centiméter 
szélesek, 60–80 centiméter magasakszélesek, 60–80 centiméter magasak
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1990
Eladó Wartburg
Garázsban tárolt  KM-es 
Wartburg, 1992-ig érvényes 
műszakival első kézből eladó. 
Ugyanott 25 hektoliter soproni 
kékfrankos, 40 Ft/ liter áron el-
adó. 9401 Sopron, Pf. 12. (hirde-
tés a Kisalföldben)

Winkler András 
direktóriumi tag lett
Az Erdészeti Kutatóintézetek 
Világszövetsége (IUFRO) elnöke, 
Robert E. Buckman (Oregon 
Egyetem, USA), a közelmúltban 
rövid hivatalos látogatást tett 
Sopronban J. H. Cayford igazgató 
(Canada) és H. Schmutzenhofer 
titkár (Ausztria) társaságában. 
Megtekintették a műemlék 
könyvtárat, ahol rövid ismerte-
tést hallgattak meg a magyar 
erdészeti felsőoktatás megala-
pításáról és fejlődéséről. A láto-
gatás során a vendégek tárgya-
lásokat folytattak dr. Winkler 
Andrással, az egyetem rektorá-
val a nemzetközi kutatási kap-
csolatok továbbfejlesztésének 

lehetőségeiről. Ehhez kapcso-
lódó hír, hogy néhány nap-
pal ezelőtt Bécsben az IUFRO 
direktórium Kelet-Európát 
képviselő tagjává választot-
ták meg dr. Winkler Andrást.  
(Kisalföld)

1960
Egyre kedveltebb  
a televízió
A film- és diavetítések mellett 
egyre nagyobb szerep jut a kö-
zösségek életében a televíziós 
adásoknak. A soproni járásban 
már 16 községben vannak köz-
épületben televízió vevőkészü-
lékek. Különösen kedveltek a te-
levízióadások Ágfalván, Balfon, 
Egyházasfalun, Fertőrákoson 
és Magyarfalván, ahol na-
ponta néha százan is megte-
kintenek egy-egy közvetítést. 
Különösen nagy jelentőségre 
emelkedett a televízió, amióta 
elkészült Sopronban a Károly-
magaslaton a közvetítőállo-
más, azóta tetemesen nőtt a lá-
togatók száma is. Helyes lenne a 
készüléket a kultúrotthonokban 

elhelyezni valamennyi község-
ben, mert a televízió segítségé-
vel a község lakóit még jobban 
oda lehetne vonzani a kultúr-
központba. (Kisalföld)

1930
Fényképkiállítás 
Sopronban
A  S o p r o n i  M ű k e d v e l ő k 
Fényképező Köre (Photo-Club), 
amelynek egyes tagjai, így 
Diebold Károly is, a külföldi vi-
lágkiállításokon is nevet szerez-
tek maguknak, ezidén nagysza-
bású fényképkiállítást rendez-
nek május 25-től Sopronban, az 
évszázados kultúrváros patinás, 
művészi levegővel teli falai kö-
zött. A képek beküldési határ-
ideje május 20. Feltételeket szí-
vesen közöl a Soproni Amatőr 
Fényképezők Egyesületének tit-
kársága, Sopron, Várkerület 117. 
(Magyarság)

Katolikus férfinap 
Sopronban
A soproni Szent Domonkos 
rendház az idén ünnepli meg 

fennállásának 200-ik évfordu-
lóját. A rendház ezt a jubileumot 
nagyszabású ünnepségekkel kí-
vánja emlékezetessé tenni, ezért 
június folyamán Sopronban 
Szent Imre herceg emlékének 
szentelt katolikus férfinapot ren-
dez, amely a város és vármegye 
katolikusainak impozáns meg-
mozdulása lesz. Az ünnepségek 
kiemelkedő része a rendház ál-
tal épített és Szent Domonkosról 
elnevezett szociális ház felava-
tása és a rendház irányítása 
alatt működő ezertagú sop-
roni Credo Férfi Egyesület zász-
lójának megszentelése. Fetser 
Antal győri püspök a jubiláló 
rendházat és annak ünnepsé-
geit a papság figyelmébe aján-
lotta s felhívta, hogy azokon a 
hívekkel együtt minél nagyobb 
számban vegyenek részt. A ju-
bileumot előkészítő rendezőség 
élén vitéz Simon Elemér főis-
pán, Papp Kálmán városplébá-
nos-prépost és Szalay János dr., 
a jubiláns zárda perjele állanak. 
(Nemzeti Újság)
Összeállította: Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

Kultúra, művészetek

Tündérek világa
BENKE ÉVA

Pici, kézbevehető, bájos és egyedi: ilyenek 
Horváth Eszter tűnemezelt figurái, melyek már 
sok gyereknek és felnőttnek hoztak örömöt. 
Az alkotások különlegesek, bennük marad ké-
szítőjük lelke nyoma.

Magyarország mellett Auszt-
ria, Németország, Anglia, Fran-
ciaország és az USA területére 
is kerültek már babák Horváth 
Eszter keze alól. A soproni alko-
tó minden egyes munkája saját 
belső világának teremtménye, 
melyben tündérek, kócmanók, 
csokiszörnyek élnek. 

– Gyerekkoromban állator-
vos szerettem volna lenni, van 
bennem valami hihetetlenül 
erős vonzódás az állatokhoz és 
ugyanígy a pici dolgokhoz 
– kezdte Eszter. 
– Azt szeretem, 
ami kézbe ve-
hető, bájos, 
személyes, 
belefér a 
z s e b e m -
be, és csak 
egyetlen van 
belőle a vi-
l á g o n 

– számomra az ilyen tárgy az 
igazi kincs. Kiskoromban is so-
kat „szöszöltem” anyuval és 
egyedül is, de igazán a gyereke-
im születése után kezdtem el 
kézműveskedni. Az enyém volt 
az első soproni GÖTZ játékbolt, 
a babák régóta velem vannak.

Eszter szociálpedagógiát ta-
nult, majd amikor a gyerekekkel 
otthon töltött idő után vissza 
szeretett volna menni dolgozni, 
arra jutott, az alkotást választja.

– A gyerekeim is ebben nőt-
tek fel, eleinte nekik, majd ve-

lük alkottam – folytatta 
Eszter. – Akkor már szinte 
minden kézműves tech-
nikát ismertem, nyitot-
tam egy internetes bol-
tot, de hamar rá kellett 
jönnöm, hogy az igazán 

sikeres készítők egyfé-
le technikát használnak, 

azt viszont nagyon jól. 

A tűnemezelés (száraz neme-
zelés) mellett döntöttem, mert 
azt kevesen tudják úgy csinálni, 
hogy ne barkácsjellege legyen. 
Minél jobban megismertem, 
annál jobban beleszerettem, ak-
kor vesztem el teljesen, amikor 
a gyönyörű színekben elérhető 
szalaggyapjúval kezdtem dol-
gozni. Képeztem magam, vide-
ókat, könyveket bújtam, és amit 
nem találtam meg, arra magam 
jöttem rá. Ha van tíz szabad 
percem, már ülök is le dolgoz-
ni. Napi több órát töltök ezzel, 
hétvégén is. Imádom mind a 
mai napig! Szeretek minden 
darabot, ami kikerül a kezem 
alól, ők az én jobbik felem. 
Mindegyikben benne vagyok, 
ahogy a megrendelő és a meg-
ajándékozott is. A „legfiatalabb” 
baba egy karikában álló tündér, 
amolyan „gyerekszoba tündé-
re”, ma viszi el a futár, holnap 
már a tulajdonosánál lesz. Most 
kezdek bele egy babaköszöntő 
ajándékba, folyamatosan dol-
gozom. Én ránézésre megis-
merem más készítők munkáit, 
remélem, az én kézjegyeim is 
felismerhetők az enyémeken! 
Szeretném, ha minden babám 
egyedi lenne!

MADARÁSZ RÉKA

Horváth F. Péter pasztelljein soproni utcák, 
udvarok és mesés tájak elevenednek meg. 
A művész szívét-lelkét beleviszi az alkotá-
saiba, amelyek az idő előrehaladtával egyre 
világosabbak.

A nyolcvanas években címfes-
téssel foglalkozott Horváth F. 
Péter. A technikát autodidak-
ta módon sajátította el. Ekkor 
kezdett el képeket is festeget-
ni, melyeket nagy örömmel 
fogadtak Németországban 
élő rokonai. Ezután Szabó Bé-
lához és Roisz Vilmoshoz járt 
alapképzésre.

– Vili bácsi „fertőzött meg” 
barna monokróm képeivel 
– mesélte Péter. – Körülbelül 
20 éve kezdtem el olajpasztellel 
dolgozni, majd áttértem a por-
pasztellre. Hasznos instrukció-
kat kaptam Pósa Edétől Sarró-
don. Mióta megtanultam az ő 
technikáját, teljesen más stílus-
ban festek. Van néhány olajké-
pem, és sokszor elgondolkodom 
azon, hogy váltanom kellene a 

pasztellről, de ettől mindig visz-
szatart valami.

A művészre nagy hatással 
volt Grabner József is, akivel 
gyakran jártak együtt a termé-
szetbe ihletet meríteni. Péter 
fontosnak tartja, hogy az em-
ber olyan dologgal foglalkoz-
zon, amit szeret, hiszen ha va-
lamit szívből csinálunk, az a 
minőségen is meglátszik. Neki 
ilyen a festés. A képek tükrözik 
a lelkivilágát is. A mesterei min-
dig azt mondták neki, hogy „Fi-
gyeld meg, minél idősebb leszel, 
annál jobban világosodsz!”. Így 
is lett. Pályája elején kedvelte az 
esti hangulatot, ma már inkább 
a napsütést örökíti meg.

– Néhány éve mentem nyug-
díjba, azóta több időm jut az 
alkotásra – folytatta a festő. 

– Több önálló kiállításom is 
volt. Az első a soproni könyv-
tárban, majd Krisch Magdolna 
felkérésére az Escort Tourist-
ban, a következő a Rejpál-ház-
ban, és Oberschützenben is 
bemutattam a munkáimat. 65 
évesen szerettem volna egy 
jubileumi tárlatot a Várkerü-
let Galériában, de ez a nejem 
halála miatt egy évet csúszott. 
A Soproni Képzőművészeti Tár-
saság tagjaként több csoportos 
kiállításon is részt vehettem/ 
vehetek. Egy festményem sze-
repelt a virtuális tavaszi tárla-
ton, most éppen egy volt osz-
tálytársamnak készítek egy 
utcarészletet.

A művész elmondta, a ne-
vében szereplő F. a Ferenc név 
rövidítése. 14 éves korában 
– amikor a személyigazolványa 
elkészült – tudta meg, hogy má-
sodik neve is van. 

– Két lányom van, Szilvia és 
Alida – tette hozzá az alkotó. 
– Szilviát Péternek vártuk, mert 
egészen a születéséig azt hittük, 
fiú lesz. A keresztnevemet végül 
is az ő egyik fia viszi tovább.

A képei tükrözik Horváth F. Péter lelkivilágát

Az alkotás öröme

Sélley Attila fotográfus Erdélyt bemutató 
alkotásaiból nyílik egy egynapos kiállítás a 
Jereván-lakótelep szolgáltatóházának át-
riumában. A tárlat május 29-én egész nap 

látható lesz. A szervezők így tisztelegnek 
a magyar nemzethűség és a hazaszeretet 
előtt, a trianoni békediktátum aláírása után 
száz évvel, a nemzeti összetartozás évében.

Szabadtéri fotókiállítás

Szeretek minden darabot, ami kikerül a kezem alól, ők az én jobbik felem Szeretek minden darabot, ami kikerül a kezem alól, ők az én jobbik felem 
– mondta tűnemezelt figuráiról Horváth Eszter – mondta tűnemezelt figuráiról Horváth Eszter FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Horváth F. Péter Ikvahíd című képe – a művész pasztelljein szívesen örökíti Horváth F. Péter Ikvahíd című képe – a művész pasztelljein szívesen örökíti 
meg a soproni utcákat, udvarokat meg a soproni utcákat, udvarokat FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

A Festőköz
A Várkerület Ógabona tér 
és az Ikvahíd közötti részét 
egykor Kovács szernek, ké-
sőbb Kovácsok utcájának 
nevezték. Itt voltak ugyan-
is a soproni kovácsok mű-
helyei, de a kötélverők, a 
tímárok és az asztalosok 
mellett itt nyitottak üzletet 
a kékfestők is. A kékfestés, 
vagyis a kelmék egyszínűre 
színezése és mintázása ősi 
mesterség, meglehetősen 
vízigényes munkafolyamat, 
ezért telepedtek le a kék-
festők az Ikva közelében, 
innen maga a Festőköz el-
nevezés is. Ezen az átjárón 
keresztül vitték a kékfestők 
vásznaikat a városi Festő-
házba, ahol az Ikva-patak 
vizét használták fel a mun-
kájukhoz. Az 1904-ben le-
bontott Festőházról Kum-
mert Lajos soproni fotós 
készített művészi felvételt, 
mellyel 1899-ben ezüstér-
met nyert Nizzában. A Vár-
kerület 9. számú ház előt-
ti kis téren, a Festőköz 

bejáratánál van Sopro-
ni Horváth József (1891–
1961) Munkácsy-díjas fes-
tőművész mellszobra, 
melyet a család és a Sop-
roni Városszépítő Egyesü-
let állíttatott 1992-ben, al-
kotója pedig Kutas László 
szobrászművész. FOTÓ ÉS 

SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS
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A Magyar Kupa megnyerésével érték el a soproni labdarúgás legnagyobb sikerét

Foci: múltidéző – Matáv SC

PÁDER VILMOS

Az MLSZ elnökségének május 4-i döntése sze-
rint véget értek az amatőr bajnokságok, min-
den országos és megyei bajnokságot, kupát 
lezárnak. Fociszerető olvasóinknak múltidéző 
sorozattal kedveskedünk, a 8. részben a Matáv 
Sport Club Sopront mutatjuk be.

Az egyesület az 1993–94-es baj-
nokságot Soproni Távközlési SE 
néven megnyerte az NB III. Ba-
kony csoportjában, s jogot szer-
zett az NB II-ben való indulásra. 
Az 1994–95-ös szezont Horváth 
György edző vezetésével kezd-
ték a másodosztályban. A várt 
eredmények elmaradtak, ezért 
a tavaszi bajnokság zárása előtt 

két hónappal Burcsa Győző ér-
kezett az edzői posztra. Az új 
trénerrel a 11. helyen zárta az 
idényt a csapat, Burcsa pedig 
egy évvel hosszabbított. 

A ’95–96-os bajnoki évben jól 
menetelt az együttes, második 
helyen zárta az idényt a Siófoki 
Bányász mögött, s jogot szerzett 
osztályzó mérkőzésre az NB I-be 

jutásért. Ellenfele a Győri ETO 
volt, amely hazai pályán, bot-
rányos körülmények közt – két 
sopronit kiállítottak – 2–0-ra 
győzött. A visszavágón ötezer 
szurkoló zsúfolódott be a József 
Attila úti sporttelepre. A drámai 
összecsapáson már a 64. perc-
ben ledolgozta hátrányát a Bur-
csa legénység. Óriási csatában, 
a hosszabbítás 98. percéig „állt 
a zászló” a hazaiaknak, mikor 
egy balszerencsés öngóllal szé-
pített az ETO. A 2–1-es hazai győ-
zelem összesítésben a győriek-
nek kedvezett, így maradtak az 
NB I-ben. 

A ’96–97-es szezon rosszul 
kezdődött a klubnál, Burcsa 
Győző váratlan távozása után 

a 9. helyen zárta az őszt a csa-
pat. Tavasszal érkezett Csongrá-
di Ferenc, vele a 6. helyen fejez-
ték be a bajnokságot.

A ’97–98-as bajnoki évben is-
mét az NB I. közelébe került a 
soproni gárda. 

A következő idényt Róth An-
tal irányításával kezdték. A ve-
zetés kétéves határidőt szabott 
a mester szakmai elképzelései-
nek megvalósítására, illetve az 
NB I-be jutásra. Az első évben 5. 
helyezést értek el a matávos fi-
úk. A következő, 1999–2000-es 
év meghozta a várva várt sikert. 
Az egész szezonban sziporkázó 
labdarúgók már jóval a bajnok-
ság vége előtt biztosították má-
sodik helyüket a tabellán, ami 

egyben az egyenesági feljutást 
jelentette az NB I-be. Róth mes-
ter szerződését a siker ellenére 
sem hosszabbította meg a ve-
zetés. Az ünnepi banketten 
Bodnár Lászlót a Matáv Sopron 
örökös tiszteletbeli elnökének 
választották. 

A 2001–2002-es szezon na-
gyon változatosra és szomorú-
ra sikeredett edző kérdésben, 
öt szakember (Reszeli Soós Ist-
ván, Fedor Sándor, Simon Tibor, 
Farkas József, Bognár György) 
váltotta egymást a kispadon. 
A következő szezonban távo-
zott Klement Tibor klubigazga-
tó, helyére Bognár György ke-
rült, az edzői munkát Komjáti 
Andrásra bízták.

A 2004–05-ös szezonban Pin-
tér Attila kezébe került a szak-
mai irányítás. A mester egy jó 
középcsapatot alakított ki, de 
legnagyobb sikerét a Magyar Ku-
pa megnyerésével érte el, ami a 
soproni labdarúgás eddigi leg-
szebb eredménye. 

A sikeres 15 év sokak áldoza-
tos munkájának köszönhető, de 
a legnagyobb elismerés Bodnár 
László örökös tiszteletbeli elnö-
köt illeti, aki a Matáv Rt. vezér-
igazgató-helyetteseként döntő 
érdemeket szerzett. Miután a  
Matáv Rt. kiszállt a támogatói 
körből, elindult az egyesület lejt-
menete. Végül az MLSZ 2008. 
február 15-én kizárta a klubot a 
bajnokságból.

Sport

Kiscsoportos tréningek
RÁZÓ LÁSZLÓ

Az óvintézkedése-
ket betartva, de meg-
kezdte a csoportos 
edzéseket a Sopron 
KC. A férfiegyüttes 
amerikai légiósai már 
a bajnokság felfüg-
gesztését követően 
hazautaztak, jelenleg 
a magyar játékosok, 
valamint az U20-as 
csapat felnőtt kereté-
hez tartozó kosarasok 
tréningeznek.

Minden hétköznap gyakorol-
nak Bors Miklós másodedző 
és Horváth Szabolcs erőnléti 
edző irányításával az SKC ma-
gyar játékosai.

– Tartjuk a kapcsolatot görög 
vezetőedzőnkkel, Kostas Fle-
varakisszal is, az ő szakmai ja-
vaslatait is figyelembe vesszük 
az edzésprogram kialakításá-
nál – mondta Pojbics Szabolcs, 
a klub ügyvezetője. – Erőnléti 
trénerünk jobbára szabadtéri 
foglalkozásokat tart, míg Bors 
Miklós másodedző a Vasvilla 
tornatermében vezeti a kiscso-
portos edzéseket. Természete-
sen a kellő óvintézkedéseket 
igyekszünk betartani, a foglal-
kozások jó része például egyé-
ni képzésekre koncentrál an-
nak érdekében, hogy a társas 

érintkezéseket minimalizáljuk. 
A fiatalok mellett a nagycsa-
patból jelenleg Takács Norbert, 
Fazekas Csaba, Schöll Richárd, 
Werner Viktor és Supola Zoltán 
látogatja az edzéseket. 

Érdekesség, hogy a csapat lit-
ván légiósa, Jogélas Tauras és 

családja továbbra is Sopron-
ban tartózkodik. Szerződését 
közös megegyezéssel felbon-
tották az SKC-val, ugyanakkor 
a klub felajánlotta, hogy láto-
gathatja az edzéseket, a játé-
kos pedig örömmel él a lehető-
séggel. A 27 éves kosárlabdázó 

hazájában enyhítettek ugyan 
a járványhelyzet miatt hozott 
korlátozásokon, de továbbra is 
érvényben van a szabály, misze-
rint hazatérésük esetén kéthe-
tes hatósági karanténba kellene 
vonulniuk, ezt pedig szeretnék 
elkerülni.

A május 22-én kezdődő Budapest Kupával folytatódik 
a magyar teniszezőknek a versenyszezon. Az elit csa-
patversenyen a hat legjobb női és férfi teniszező is pá-
lyára lép, így Babos Tímea, Fucsovics Márton és Balázs 
Attila mellett többek között Jani Rékát is láthatja a kö-
zönség játszani, természetesen kizárólag a tévéképer-
nyőn keresztül.
Az M4 Sport élőben közvetíti a Budapest Kupát. A ver-
senyen (a Hopman Kupához hasonlóan) egy férfi és egy 
női versenyző alkot egy csapatot, és a két egyes mellett 
vegyes párosban is megmérkőznek egymással. A szet-
tek négy játékig tartanak, így 3:3-as állás esetén rövidí-
tés dönt. A 12 fős mezőnyben ott lesz a Budapesten élő, 
korábban Roger Federert legyőző ukrán Szerhij Szta-
hovszkij is. A torna ötlete Jancsó Miklósnak, Fucsovics 
Márton edzőjének a fejéből pattant ki.
A Budapest Kupa csoportbeosztása:
Sárga csoport: Nagy Adrienn, Balázs Attila; Gálfi Dalma, 
Piros Zsombor; Jani Réka, Marozsán Fábián.
Kék csoport: Stollár Fanny, Fucsovics Márton; Bondár 
Anna, Szerhij Sztahovszkij; Babos Tímea, Nagy Péter.

Budapesten tér 
vissza Babos

A Matáv FC 2000-ben az NB I-be feljutott csapataA Matáv FC 2000-ben az NB I-be feljutott csapata 2005-ben Pintér Attila vezetésével nyerték meg a kupát2005-ben Pintér Attila vezetésével nyerték meg a kupát

Az SKC játékosai kiscsoportos foglalkozások keretében kezdték meg az Az SKC játékosai kiscsoportos foglalkozások keretében kezdték meg az 
edzéseket – felvételünkön Werner Viktor és Horváth Szabolcs erőnléti edző edzéseket – felvételünkön Werner Viktor és Horváth Szabolcs erőnléti edző 
FOTÓ: NÉMETH PÉTERFOTÓ: NÉMETH PÉTER

RÖVIDEN

Kispálya: befejezik a bajnokságot
A járványügyi veszélyhelyzetet figyelembe véve a váro-
si kispályás labdarúgó-bajnokságot egy későbbiekben 
meghatározandó időpontban folytatják, illetve fejezik 
be. A Sopron Városi Szabadidősport Szövetség előzete-
sen széles körű információt gyűjtött a sportrendezvények 
megtartásával kapcsolatban. A végső döntés meghozata-
la előtt értékelik a Magyar Labdarúgó Szövetség ajánlása-
it, figyelembe veszik a városnak és környékének sajátos-
ságait, többek közt azt is, hogy sok sportoló Ausztriában 
dolgozik. A bajnokság folytatásával kapcsolatban a csa-
patvezetőket előzetesen tájékoztatják majd – közölte a 
szabadidősport szövetség.

›
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RÁZÓ LÁSZLÓ

Komoly 
változá-
sokkal vág 
neki a kö-

vetkező szezonnak a 
Sopron Basket. A klub 
több meghatározó já-
tékosa távozik, he-
lyükre tehetséges fia-
talok érkeznek – a 
tengerentúlról.

Magyar Kupa-győzelemmel zár-
ta az előző évadot a Sopron Bas-
ket, a bajnokságban nem hirdet-
tek eredményt, így a címvédésre 
nem volt lehetőség. Ugyanakkor 
a Magyar Kosárlabdázók Orszá-
gos Szövetsége döntése értel-
mében az Euroligában a soproni 
csapat jogosult indulni. 

Korábban beszámoltunk ar-
ról, hogy Aleksandra Crvendakic 
eligazol a soproniaktól. A klub 
közleményéből az is kiderült, 
hogy további meghatározó ko-
sarasok követik: Candice Dup-
ree, Dubei Debóra és Wenin-
ger Virág is más együttesnél 
folytatja. 

– Akár még 3 hónappal ko-
rábban is teljesen más tervek-
kel vártuk a folytatást – mondta 
Török Zoltán ügyvezető. – Kere-
tünk kialakítása során azonban 
újra kellett terveznünk mindent. 
Hangsúlyozom tehát, hogy más 
összetételű csapat kialakítása 
volt a célunk. Végül úgy dön-
töttünk, hogy a keret mélységét 
feláldozzuk, és olyan összeállí-
tásban vágunk neki a következő 

szezonnak, ami rendkívüli koc-
kázatokat rejt magában, ugyan-
akkor alkalmas lehet az Euro-
ligában versenyképességünk 
megtartására, továbbá biztosít-
hatja, hogy a bajnokság élvona-
lában maradhassunk, eséllyel 
harcba szállva az aranyakért.

A csapatkapitány Fegyverne-
ky Zsófia, továbbá Jelena Brooks, 
Tina Krajisnik-Jovanovic, Határ 
Bernadett, Briann January, Czu-
kor Dalma, Varga Alíz és Varga 
Sára szerződéshosszabbítását 
már korábban bejelentették. 
Időközben Varga Kamillával is 
megállapodott a klub, és a keret 
tagja lesz a sportakadéma egyik 
nagy tehetsége, Pfeiffer Virág.

– Mindössze két új érkezőt je-
lenthetek be: a francia útlevél-
lel rendelkező Gabby Williams-t 
és Megan Walkert. Mindketten 
rendkívül fiatal, ugyanakkor 
sokoldalú és taktikailag maga-
san képzett játékosok, akik több 

poszton is azonos minőségben 
képesek kosárlabdázni, hiszen 
nem kisebb a feladatuk, mint a 4 
korábbi játékosunk pótlása – tet-
te hozzá az ügyvezető. A szak-
mai stáb nem változik, Gáspár 
Dávid marad a vezetőedző. 

A csapatkapitány ősztől is Fegyverneky Zsófia marad 

Teljes a Basket kerete
Mozgásban  
a Darazsak
MUNKATÁRSUNKTÓL

A higiéniai szabályo-
kat maximálisan be-
tartva, de szinte teljes 
intenzitással edzenek 
a Soproni Darazsak 
Akadémia fiataljai. 

Hollós Anna szakmai igazgató 
elmondta: a kijárási korlátozás 
idején sem állt le a munka a Da-
razsaknál, néhány nap szünet 
csak márciusban volt. Ezután 
egyénileg digitális edzésterv 
alapján dolgoztak a játékosok, 
az arénában pedig – a vonatkozó 
előírásokat és szakmai ajánláso-
kat betartva – négyesével gyako-
rolhattak, de csak kontakt nélkü-
li mozgáselemeket.

– A korlátozások feloldása 
után minden gyerek megjelent 
az edzőtermeinkben – mondta 
Hollós Anna. – Tíz főben korlá-
tozzuk a tréningek létszámát, az 
egyes edzések között 10–15 per-
ces szüneteket tartunk, amikor 

fertőtlenítés zajlik. Az ifjú ko-
sarasoknál is végzünk testhő-
mérséklet-mérést, erről naplót 
is vezetünk, kikérdezzük őket 
az esetleges tünetekről, mie-
lőtt megkezdjük a gyakorlato-
kat. A sportolók mellett csak a 
szakmai stáb tagjai és az aré-
na dolgozói tartózkodhatnak a 
létesítményben.

A szakmai igazgató hozzá-
tette: mivel az ilyenkor szoká-
sos országos döntők, kiélezett 
bajnoki meccsek helyett csak 
edzeni tudnak, a felszabaduló 
energiákat nemzetközi online 
képzésekre fordítják. 

– A szakmai stáb öt tagja vé-
gez egy olyan képzést, amelyet 
a kosárlabda berkekben is jól 
csengő Barcelona szervez – tette 
hozzá Hollós Anna. – Heten pe-
dig egy utánpótlásképzésre kon-
centráló, litván kurzuson vesz-
nek részt. Emellett bővítjük a 
szakmai videotárunkat is, azon 
dolgozunk, hogy minél több vi-
deós anyag is a stábtagok és a já-
tékosok rendelkezésére álljon.

Sport

Norbert lányával (is) edz
RÁZÓ LÁSZLÓ

Még csak nyolc hó-
napos Sterbenz-Ta-
kács Jerta, aki az SKC 
kosárlabdázója, Ta-
kács Norbert kislánya. 
Az azonban már most 
borítékolható, hogy 
egy leendő kosarasról 
beszélünk.  

A sportos családi kötelékről be-
szélhettünk az ifjú édesapával, 
Takács Norberttel. 

– Miért ezt a különleges ne-
vet kapta a kislányotok?

– Feleségem családjában több 
generációs hagyomány, hogy a 
leány gyermekek egyikét Jerta 
névre keresztelik. Sokat gon-
dolkodtunk a névválasztáson, 
de végül maradtunk a Jertánál. 
Így teljesült az a vágyunk, hogy 
különleges nevet kapjon a kis-
lány és a családi tradíció sem 
szakadt meg.

– Te magad profi kosár-
labdázó vagy. Feleséged is 
kosarazott?

– Feleségem, Jerta 18 éves ko-
ráig kosárlabdázott versenysze-
rűen. Akkor azonban úgy dön-
tött, hogy inkább az egyetemi 
tanulmányokat választja, így 
abbahagyta a versenysportot.

– Feleséged édesapja, Ster-
benz László neve minden sop-
roni kosárlabda-kedvelőnek 

ismerősen cseng. Mi a hely-
zet a többi nagyszülővel?

– Elég egyhangú a helyzet... 
Ugyanis a feleségem szülei és 

az én édesanyám és édesapám 
is kosárlabdázó volt korábban. 
Így persze már az első csalá-
di találkozáskor téma volt a 

kosárlabda – és ez azóta sem 
változott.

– Az SKC meccseit is kielem-
zi a család?

– Bizony! A meccsek után ka-
pok kritikát, de dicséretet is. 
Apósom hivatalból ott van a 
mérkőzéseken, szüleim online 
közvetítéseken szokták nézni 
a találkozókat. Feleségem szin-
tén kijár az arénába, sőt, kislá-
nyunkat is többször kihozta 
már egy–egy negyedre, és na-
gyon tetszett a picinek. Több-
ször is hozta volna, de sajnos a 
koronavírus közbeszólt.

– Ilyen családi háttér-
rel kosárlabdázó lesz a 
kislányotokból?

– Ilyen kicsi korban ezt nem 
mondhatjuk ki fixen, de a gé-
nek nem hazudnak… Az biztos, 
hogy megpróbáljuk a kosárlab-
da, a sport felé orientálni.

– Hogyan vészeltétek át a 
kisgyerekkel a karanténos 
időszakot?

– Megpróbáltuk pozitívan 
nézni, hiszen sokat lehettünk 
együtt, hármasban. A kislány-
nak volt nehezebb, ugyanis 
igazi örökmozgó, nagyon ko-
rán, már hat hónaposan fel-
állt. Próbáltuk folyamatosan 
lekötni, sőt, közös „edzésünk” 
is volt: többször előfordult, 
hogy kenguruban magamra 
tettem és úgy mentem inten-
zív sétákra. Ez családi program-
nak is jó volt és segített a kon-
dimat megőrizni.

– Keretünk kialakítása során újra kellett terveznünk mindent – nyilatkozta – Keretünk kialakítása során újra kellett terveznünk mindent – nyilatkozta 
Török Zoltán ügyvezető Török Zoltán ügyvezető FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUMFOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

Takács Norbert a Jerták bűvöletében: feleségével Takács Norbert a Jerták bűvöletében: feleségével 
és kislányávalés kislányával

ÚJRAINDUL AZ NB I.
A tervek szerint szigorú egészségügyi előírások mellett 
május 23-án a Magyar Kupa elődöntőinek első mérkő-
zéseivel folytatódik a futballidény, május 30-án pedig a 
26. fordulóval folytatódhat a férfi NB I-es bajnokság – áll 
a Magyar Labdarúgó Szövetség honlapján. 

›

A SOPRON BASKET 2020–2021-ES KERETE:
• Fegyverneky Zsófia 1–2 • Briann January (USA) 1
• Varga Kamilla 1 • Varga Sára 1 • Pfeiffer Virág 2 
• Gabby Williams (FRA) 2–3–4–1 • Czukor Dalma 3
• Megan Walker (USA) 3–4 • Varga Alíz 4
• Jelena Brooks (hazai nevelés) 4–5–3
• Határ Bernadett 5 • Tina Krajisnik-Jovanovic (SRB) 5

• Vezetőedző: Gáspár Dávid • Edző: Laczka Miklós
• Erőnléti edző: Szegedi Róbert • Mentor: Stevan Karadzic

A Soproni Darazsak Akadémia játékosai edzenek, A Soproni Darazsak Akadémia játékosai edzenek, 
a szakmai stáb tagjai pedig nemzetközi, online a szakmai stáb tagjai pedig nemzetközi, online 
kurzusokon vesznek részt kurzusokon vesznek részt FOTÓ: NÉMETH PÉTERFOTÓ: NÉMETH PÉTER
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– Minden fennakadás, probléma vagy botrány nélkül 
tudták sikeresen megszervezni az érettségi vizsgákat 
a koronavírus-járvány jelentette rendkívüli helyzetben 
– jelentette ki Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár. 
Május elején tartották meg a legtöbb tanulót „megmoz-
gató” tantárgyakból a vizsgákat.
Az államtitkár hangsúlyozta: a járvány tetőzésétől való 
félelem alaptalannak bizonyult, a pedagógusok nem boj-
kottálták a vizsgákat, a diákok nem mondták vissza tö-
megesen a részvételt, a kormány pedig teljes körűen 
biztosította és biztosítja a védekezéshez szükséges fel-
szereléseket.
Országszerte a szakmai érettségik is rendben, bizton-
ságban lezajlottak az elmúlt héten. Emellett a szakmai 
vizsgáztatás is elindult, amely szintén az előzetes ter-
veknek megfelelően halad.
Mint arról lapunkban beszámoltunk (Soproni Téma, El-
kezdődött az érettségi, 2020. május 6.) városunkban a 
rendkívüli biztonsági intézkedések közepette 732-en 
tettek érettségi vizsgát.

Rendben volt 
az érettségi

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

A HÉT MOTTÓJA:

„Úgy áll a dolog, 
hogy ha egy ember 

belső világa, a 
lelke nem tartogat 
meglepetéseket 

számunkra, 
akkor személye 

érdektelen.”

Mihail Afanaszjevics 
Bulgakov  

(orosz orvos, író, drámaíró)

KÖNYVAJÁNLÓ

Bulgakov:  
A Mester  
és a Margarita

„A  kéziratok nem égnek el” 
– mondja Woland, Bulga-
kov regényének talányos 
Sátánja, s ez a szállóigé-
vé vált mondat a szerző 
munkásságának, főmű-
vének, A Mester és Mar-
garitának akár a mottója is 
lehetne. A regényben Bul-
gakov a szatíra, a groteszk 
és a fantasztikum eszkö-
zeivel részint szuggesztív 
képet fest a húszas–har-
mincas évek Oroszor-
szágáról, részint minden 
korra érvényes módon 
mutatja be a történelmi és 
személyes kínok, kötött-
ségek közt vergődő, hívő 
és hitetlen, nagyot akaró 
és tétován botladozó em-
ber örök dilemmáit.

›

175 évvel ezelőtt, 1845. má-
jus 6-án alapították meg a 
soproni polgárok a Sopro-
ni Selyemtenyésztő Rész-
vénytársaságot (Oeden-
burger Seidenbau Actien 
Gesellschaft). A részvény-
társaság a következő évben 
28 hold területen 200 000 
darab törpeszedret ültetett, 
amellyel „a legfőbb tetszést” 
nyerte el. Soproni alapításá-
ban, működésképessé téte-
lében Flandorffer Ignácnak 
jelentős szerepe volt.

50 évvel ezelőtt, 1970. má-
jus 11-én hunyt el Sopron-
ban Garami Elek bencés 
szerzetes, pedagógus, is-
kolaigazgató. Feketeváros-
ban (ma: Purbach am Neu-
siedler See) született 1887. 
április 25-én.

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

Ez történt 
Sopronban

Augusztus 1-jétől alapítványi formában működik a Soproni Egyetem 

Valétálás augusztusban
MUNKATÁRSUNKTÓL

Most elhalasztot-
ták, de a tervek sze-
rint augusztusban 
megtartják a valétá-
lást a Soproni Egyete-
men. A felsőoktatási 
intézmény hallga-
tói továbbra is otthon 
vannak, csak a záró-
vizsgákat lehet sze-
mélyesen megtartani. 

A koronavírus-járvány miatt 
kialakult helyzetben a Soproni 
Egyetemen nem lehetett meg-
tartani májusban a végzős hall-
gatók elbúcsúztatását, folytatni 
a valétálás hagyományát. – A ko-
ronavírus ezt most meghiúsí-
totta – hangsúlyozta dr. Nahlik 
András, az egyetem rektora. 
– Meghiúsította, akárcsak egy 
évszázaddal ezelőtt a spanyol-
nátha vírusa. De olyan nem le-
het, hogy bármely évben a valé-
tálás végleg elmaradjon! Ahogy 
akkor is megtartották később, 
augusztusban, most is ezt ter-
vezzük. Augusztus 22-én találko-
zunk a valétáláson, az elmaradt 
eseményt bepótoljuk. Hagyo-
mányainkon most sem fog ki-
fogni egy pandémia!

A Soproni Egyetemen a zá-
róvizsga kivételével személyes 

megjelenést igénylő vizsgát 
nem lehet tartani. A záróvizs-
gák során az egészségügyi elő-
írásokat betartják. Azok a hallga-
tók, akik olyan tanulmányokat, 
kutatásokat folytatnak, amelyek 
igénylik az egyetem területén 
való személyes jelenlétet, egye-
di kérelem alapján, dékáni enge-
déllyel mehetnek be.

A felsőoktatási intézménnyel 
kapcsolatos további hír, hogy 
várhatóan még ebben a hónap-
ban döntenek arról, hogy au-
gusztus 1-jétől alapítványi for-
mában működik tovább. Bódis 
József, az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium állam-
titkára kifejtette: a kormány 
célja, hogy a magyar fiatalok a 

jövő nyertesei legyenek, ezért is 
tesznek meg mindent a verseny-
képes felsőoktatás megteremté-
séért. A modellváltás nyomán 
növekedhet az intézmények sa-
ját bevételszerző képessége. Az 
állam a felsőoktatási intézmé-
nyekkel 2022-től hosszú távú ke-
retszerződések keretében alakít-
ja ki a finanszírozási alapelveket, 

ami garanciát jelent a stabil és 
tervezhető működésre. Az új 
működési modell az eddigiek-
hez hasonlóan továbbra is biz-
tosítja minden hallgatónak az 
állami ösztöndíjas képzés lehe-
tőségét az érintett egyetemek 
mindegyikén – tette hozzá az 
Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium államtitkára.

Soproni fiatalok

MADARÁSZ RÉKA

Két széchenyis diák önszorgalomból csaknem 
hat éven keresztül hangosított az összes szé-
chenyis rendezvényen, sőt még az iskolarádiót 
is ők működtették. A szorgalmas fiatalok már 
az utódaikat is megtalálták.

Bertalan Kristóf (Kiki) és Kolo-
szár István most érettségiznek 
a Soproni Széchenyi István Gim-
názium 12.A osztályában. A han-
gosítási feladatokat korábban az 
egyik portás, Tóth Ernő végez-
te. Mikor Ernő egy alkalommal 
szabadságon volt, a tanárok a 
fiúktól kértek segítséget, ismer-
ve műszaki beállítottságukat.

– Az alapokat Ernő mutatta 
meg nekünk, de a legtöbb ta-
pasztalatot saját magunk sze-
reztük az öt és fél év során 
– mesélte Isti. – A rádiózáshoz 
szükséges stúdiónkat egy ta-
karítószertárból alakítottuk 
ki. Támogatókat kerestünk a 

felújításhoz, a felszerelések-
re pedig pályázatokat nyúj-
tottunk be.

Kiki hozzátette: a rádió kez-
detben fix adásnapokon sugáro-
zott kívánságműsort, hírblokko-
kat, de ez később megváltozott, 
jeles események alkalmával, il-
letve a diákönkormányzat és a 
vezetőség közleményeinek be-
olvasásakor tartottak rá igényt. 
A két fiút bármikor megkeres-
hették az osztályok, ha műsort 
kellett felvenni, szerkeszteni 
vagy összevágni. Sokszor este 
10–11-ig az iskolában dolgoztak, 
ha szükség volt rá, a nyári szünet 
alatt is bementek. Munkájukkal 

ugyan teljesítették az 50 óra 
kötelező közösségi szolgálatot, 
de nem ezért csinálták. Elein-
te Csonka László segített nekik, 
aztán Németh Zoltán csatlako-
zott hozzájuk, az utolsó évben 
pedig Göltl Máté és Károlyi Dá-
niel, akik valószínűleg az utóda-
ik is lesznek.

Kristóf az ELTE-re adta be a je-
lentkezését gazdálkodási és me-
nedzsment alapszakra. Konkrét 
terve még nincs a jövőre vonat-
kozóan, annyit tud, hogy a mű-
szaki területek (rádiózás, hango-
sítás), a rendezvényszervezés és 
a tömegközlekedési logisztika 
érdekli. Isti szerint a megfontolt 
fiú egy élő menetrend, akit nyu-
godtan felhívhatunk, ha bárhol 
az országban eltévedünk. A csu-
pa mosoly Isti lelkes mezőgaz-
dász. Traktorok között nőtt fel 
Peresztegen, és azóta gépész-
mérnöknek készül. Reméli, fel-
veszik a gödöllői Szent István 
Egyetemre.

Talentum díj
Meghosszabbította a művésze-
ti, tudományos és szakmai te-
hetségek díjának pályázatát a 
Rotary Club Sopron. Mint arról 
lapunkban is beszámoltunk, a 
szervezet 2019-ban alapította 
meg a Talentum díjat, amely-
re olyan soproni lakhelyű vagy 
itt tanuló 12–25 év közötti fia-
talok pályázhatnak, akik a te-
lepülés kulturális, művészeti, 
oktatási, tudományos, szakmai 
életében maradandót alkottak, 
kiemelkedő eredményt értek el. 
A Talentum mester díjat pedig 
a felkészítő tanárok, művészek, 

mesterek elismerésére hívták 
életre. A pályázatok leadási ha-
táridejét most meghosszabbí-
tották, egészen június 30-ig le-
het beadni azokat a talentum@
rotarysopron.hu e-mail-címre. 
A díj odaítéléséről rangos szak-
mai zsűri dönt, a nyertes diákok 
100, a mester 200 ezer forin-
tos jutalmat és emlékplakettet 
is kap. A díj nyitott, tehát bárki 
(például magánszemély, vállal-
kozás, civil szervezet) csatlakoz-
hat és tehet anyagi felajánlást. 
A tervek szerint a díjat szeptem-
berben adják át. 

A Soproni Egyetemen élnek a selmeci hagyományok, így a valétálás is. A kifejezés a latin „valete!” szóból A Soproni Egyetemen élnek a selmeci hagyományok, így a valétálás is. A kifejezés a latin „valete!” szóból 
származik, amelynek jelentése „Éljetek boldogul!”. Ilyenkor bányászlámpákkal és fáklyákkal énekelve vonul-származik, amelynek jelentése „Éljetek boldogul!”. Ilyenkor bányászlámpákkal és fáklyákkal énekelve vonul-
nak végig a végzősök Sopronon, mintegy elbúcsúzva az alma maternek otthont adó várostól.  nak végig a végzősök Sopronon, mintegy elbúcsúzva az alma maternek otthont adó várostól.  
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUMFOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

A Széchenyi 
hangmérnökei

A Széchenyi-gimnázium végzősei, Koloszár István és Bertalan Kristóf
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RENDEZZÜK  
SORAINKAT!

Az elmúlt hónapok ví-
rus okozta veszélyhelyze-
te szinte mindannyiunknak 
(én nem is ismerek olyan 
embert, akinek nem) felfor-
gatta a mindennapjait. Most 
lassan itt az ideje, hogy ren-
dezzük a szokatlan helyzet 
által szétzilált sorainkat. Ve-
gyük sorra, mi maradt el, mit 
kell pótolnunk esetleges tar-
tós egészségügyi bajaink te-
kintetében! Lássuk be, hogy 
nem csak a most kiemelt fi-
gyelmet kapó új vírus ve-
szélyeztet(het) bennünket! 
Persze – még – nem a szű-
rések újraindulása az aktuá-
lis feladat, de… a gondozá-

si folyamatok megzökkent, 
esetlegesen sínről lecsú-
szott kocsiját biztosan visz-
sza kell igazgatnunk. Nem 
lesz ez egyszerű, de… szé-
pen, szisztematikusan kezd-
jünk csak hozzá! 
Először állítsunk össze egy 
listát! Mi maradt el? Mi az, 
ami már aktualitását vesz-
tette? Mi a legsürgetőbb 
pótolnivalónk? Mi az, ami 
(ehhez képest) ráér, és… 
meddig ér rá? 
Aztán… kezdjünk egyeztet-
ni! Mi, mikor, hol és hogyan 
lesz elvégezhető?

Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

MÁJUS 20–26.

Az ügyeleti szolgálat minden nap (hétfőtől vasárnapig)  
este 8 órától reggel 8 óráig tart.

›

Tallózó

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket május 27-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 
Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a Rubikon páneurópai 
piknikkel foglalkozó különszámát sorsoljuk ki, melyet nyertesünk a koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzet elmúltával 
a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Május 6-i rejtvényünk megfejtése: A május a természet bocsánatkérése a február miatt. Szerencsés megfejtőnk: Márton 
László, Sopron, Aranyhegy utca.

KERESZT-
REJTVÉNY

Május 20.,  
szerda 

Patikaplus gyógyszertár  
Határdomb u. 2., Alphapark 

99/505–220

Május 21.,  
csütörtök 

Patikaplus gyógyszertár  
Selmeci u. 15–17., Interspar 

99/505–472

Május 22.,  
péntek 

Arany Kígyó gyógyszertár  
Magyar u. 6. 

99/311–732

Május 23.,  
szombat 

BENU Állomás gyógyszertár  
Mátyás király u. 23. 

99/312–437

Május 24.,  
vasárnap 

Erzsébet gyógyszertár  
Győri u. 15. 

99/311–254

Május 25.,  
hétfő 

Ezüst Kehely gyógyszertár  
Kodály tér 12. 

99/505–078

Május 26.,  
kedd 

Hajnal gyógyszertár  
Malompatak u. 10. 

99/506–544

PLUZSIK TAMÁS

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

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

Nováki Tamás eredetileg test-
nevelő tanárnak készült, ami 
érthető is, hisz olyan példaké-
pei voltak, mint a Hunyadiban 
a legendás Horváth Vince bácsi, 
majd a Berzsenyiben Tóth Antal. 
Végül az élet úgy hozta, hogy 
a budapesti TF helyett itthon 
maradt, és a soproni egyetem 
faipari mérnöki karán szerzett 
diplomát, jelenleg vállalkozó-
ként faáru- és parkettakereske-
déssel foglalkozik. 

– Apai felmenőim a 18. szá-
zadban még Nowak néven Cseh-
országban éltek – mesélte No-
váki Tamás. – Szépapám, Matei 
Nowak volt az első, aki megsze-
rezte a magyar állampolgársá-
got, ő 1770-ben telepedett le 
Balassagyarmaton, majd az ő 
Mihály fia, aki civil foglalkozá-
sát tekintve szabómester volt, 
1816–1822, majd 1829–1831 kö-
zött szülővárosa törvénybírója 
lett. Novák Gyula dédapám bé-
csi tanulmányai idején ismerte 
meg a feleségét, Rosa Wagingert, 
aki a családi emlékezet szerint 
bohém kedélyű, szórakoztató, 
de erős egyéniség volt, míg déd-
apám, aki kiváló vasúti mérnök-
ként részt vett a balatoni vasút-
vonal építésében, melegszívű, 
bölcs ember, aki délutánon-
ként szeretett a krisztinavárosi 

kaszinóban kártyázgatni. Az ő 
házasságukból született Gyu-
la nagyapám és Vilmos öccse, 
aki később Aba-Novák Vilmos 
néven a modern magyar festé-
szet egyik legeredetibb és egy-
úttal legvitatottabb tehetsége, 
akinek az 1937-es párizsi világ-
kiállításon nagydíjat nyert ké-
pe előtt Picasso ezt a megjegy-
zést tette: „Ki ez a barbár zseni?”. 
Az Aba előnevet pedig állítólag 
úgy választotta, hogy találom-
ra felcsapott egy lexikont, ami 
éppen Aba Sámuelnél nyílt ki. 
Nagyapám is vasúti mérnök 
volt, akit hivatásánál fogva sok-
felé helyezgettek az országban, 
így került a család Sopronba, 
majd amikor az 1930-as évek-
ben a névmagyarosítási hul-
lám végigsöpört az országon, 
ő „ragasztotta” az „i” betűt a 
családnevünkhöz. 

De ha már a neveknél tartunk: 
Nováki Tamást soproni barátai 
és ismerősei egyszerűen csak 
Kalácsnak nevezik, mert mind 

mondja, kisgyerekként a ke-
resztnevét rendszerint kalács-
nak mondta.

– Nagyanyám famíliája, a 
Mikolás család is Csehország-
ból származik, az ő édesapja, 
Mikolás Vince Esterházy her-
ceg uradalmi főerdésze volt, 
erdőmérnöki diplomáját 1865-
ben szerezte meg Selmecbá-
nyán – folytatta Nováki Tamás. 
– Édesapámék ketten voltak 
testvérek, Gyula öccse jóval túl 
a kilencvenen még ma is aktív, 
a földvárak kutatásával foglalko-
zik, hosszú ideig a Soproni Mú-
zeum régész–muzeológusa volt, 

annak idején elsőként kapta 
meg a Scarbantia Emlékérmet. 
Édesapám, Nováki Ervin katonai 
pályára készült, elvégezte a Lu-
dovikát, 1944-ben avatták had-
naggyá. A háború végén ame-
rikai hadifogságba esett, majd 
hazatérte után megbélyegzett 
ember volt, pláne még, hogy 
kiválóan teniszezett is, így sok 
megpróbáltatásnak volt kitéve. 
Ennek ellenére derűjét és hihe-
tetlen empátiáját élete végéig 
megőrizte – talán ezt én is örö-
költem tőle. Hálás vagyok ezért 
neki és évszázadokra visszame-
nőleg minden felmenőmnek.

CSALÁDI HÁTTÉR: 1955-ben született Sopronban. Édesapja Ludovikát végzett, 
majd később művezető volt a Soproni Fésűsfonalgyárban. Édesanyja adminiszt-
ratív munkakörökben dolgozott, előbb a vízműnél, majd a sörgyárban. Óvónő 
feleségével évekkel ezelőtt elváltak. Dóra lányuk középiskolai angoltanár, fér-
jével Budapesten él.

SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK

Nováki Tamás ősei Csehországból származnak

Örökölte felmenői derűjét

Nováki Tamás Nováki Tamás FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS 
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MADARÁSZ RÉKA

Évek óta készít natúr szappanokat és krémeket 
Ölbei Kinga. A kozmetikus rendkívül fontosnak 
tartja, hogy a természettel összhangban éljünk, 
és tudatosak legyünk az élet minden területén.

Az üzletekben kapható 
kozmetikumok nemcsak 
azért lehetnek ártalma-
sak, mert rengeteg olyan 
anyagot tartalmaznak, 
amelyeket a gyártók csak 
azért tesznek a termékbe, 
hogy könnyebben eladha-
tó legyen, hanem azért is, 
mert nem tudhatjuk, mió-
ta vannak a boltok polca-
in. Éppen ezért döntött úgy 
Kinga, hogy saját készíté-
sű kencéket használ, ame-
lyekről biztosan tudja, hogy 
mi van bennük.
– Lényegesnek tartom a 
tudatos szemléletet: ne 
rutinból vásároljunk, ha-
nem gondolkodjunk el raj-
ta, hogy mit, miért és kitől 
veszünk! – kezdte a kozme-
tikus. – Mindennek megvan 
a maga helye. Húst a hen-
testől, kenyeret a péktől. 
Ahogy érdemes odafigyel-
nünk arra, hogy mivel táp-
láljuk a szervezetünket, az 
sem elhanyagolható, hogy 
mivel ápoljuk a bőrünket.
A szakember szerint toni-
kot például teljesen feles-
leges vásárolnunk, hiszen 
erre a célra kiválóan alkal-
masak a különböző teák, 
forrázatok, amelyek hűtő-
ben 2–3 napig is eltartha-
tóak. Radírozáshoz hasz-
nálhatunk cukrot, sót, 
szőlőmagőrleményt, bú-
zadarát. A kávézacc azért 
tökéletes peeling, mert a 

benne lévő koffein és ká-
vésavmaradvány fokozza 
a bőr anyagcseréjét. Mind-
össze annyit kell tennünk, 
hogy az egyik kezünkbe a 
szokásos krémünket (he-
lyettesíthető kefírrel, tejföl-
lel, tejszínnel is) tesszük, a 
másikba pedig a kávézac-
cot. A kettőt összekeverjük, 
és körkörös mozdulatokkal 
– lentről felfelé, bentről ki-
felé – átdörzsöljük vele az 
arcunkat. Az egész tes-
tet is átradírozhatjuk akár 
heti kétszer.
– A tudatos bőrápolás nem 
kifizetődő üzlet a kozmeti-
kai ipar számára, de úgy lá-
tom, ha valaki ráérez az ízé-
re, már nem mond le róla 
– tette hozzá Kinga. – Ha 
kialakul a rutin, nem igé-
nyel több időráfordítást, 
mint ha a drogériákban vá-
logatnánk. Különösen po-
zitív eredményekről szá-
molnak be azok, akik már 
mindenfélét kipróbáltak a 
bőrproblémáik kezelésére.

Természetes kéz-
fertőtlenítő készítése:

4 milliliter patikai alkohol-
ba cseppentsünk 5 csepp 
jó minőségű teafa illóola-
jat, a kettőt rázzuk ösz-
sze, majd tegyünk hozzá 
64 milliliter vizet. A ke-
veréket érdemes spricnis 
üvegbe önteni.

sarok

Tudatos bőrápolás 

Kónyai Tibor komponál, online tanít 

A zene az élete
KÓCZÁN 

BÁLINT

Zeneszer-
zéssel, 
gyakor-

lással, pihenéssel töl-
ti a mostani időszakot 
Kónyai Tibor. A sop-
roni zongoraművész 
még a járvány kirob-
banása előtt adott 
Sopronban telt házas 
koncertet Lilienn-nel, 
és már alig várja, hogy 
újra fellépjen. 

A sűrű 2019-es évet követően 
februárban telt ház előtt lépett 
fel a Lillenn & Kónyai Tibor duó 
a Jazz & Bor sorozat keretében.

– Nagyon élveztük a fellé-
pést – elsősorban a hangulat 
és a zeneértő közönség miatt. 
Ezúttal is köszönjük a meghí-
vást és a szervezést – kezdte 
 Kónyai Tibor. 

A soproni zongoraművész 
életében is sok változást hozott 
a karantén időszaka. Főként az a 

legnehezebb számára, hogy sok 
lekötött koncertet töröltek. 

– Bár most Lilienn-nel szü-
neteltetjük a fellépéseket, de 
próbálom türelmesen megél-
ni a helyzetet. Sokat gyakoro-
lok, komponálok, hangszerelek, 
online tanítok és természetesen 
pihenek is. Lilivel egyelőre azt 
várjuk, hogy minden visszaáll-
jon a régi kerékvágásba. 

A duó egyébként meghí-
vást kapott a Keszthelyfestre, 

a Veszprémfestre, a Paloznaki 
Jazzpiknikre, a híres balaton-
füredi Anna-bálra és a Buda-
pest Jazz Clubba, sőt Jacsó Eri-
ka közreműködésével Tibor a 
zsámbéki múzeumok éjszaká-
ján is fellépne. Ezeknél a rendez-
vényeknél még sok a kérdőjel, 
de jó hír a soproni rajongóknak, 
hogy a népszerű duó várhatóan 
október 3-án ismét Sopronban 
zenél egy különleges és izgal-
mas formációban. 

Lillienn és Kónyai Tibor a tervek szerint október Lillienn és Kónyai Tibor a tervek szerint október 
3-án ismét Sopronban zenél 3-án ismét Sopronban zenél 

Lapunkban a jövőben rendszeresen közlünk 
egy-egy alkotást a soproni Szénási Ferenc 
(Széna) karikatúrái közül. 

Széna-karikatúra

Vadonatúj dallal jelentkezett a Grammy-jelölt együttes, 
a Lukas Graham, megérkezett ugyanis a Lie.
A Lukas Graham énekes nevével fémjelzett dán zene-
kar még 2016-ban tett szert nemzetközi sikerre 7 Years 
című dalával. 

Itt az új Lukas Graham!

RÖVIDEN›

Célba ért a fiatal énekesnő
Bár itthon talán még 
nem annyira ismert, 
de világszerte egy-
re népszerűbb Doja 
Cat. A csinos énekes-
nő életét gyerekkora 
óta meghatározza a 
zene, legújabb klipjét 
több mint 100 milli-
óan látták.

Nicki Minaj közreműködésével 
készített vadonatúj remixet Say 
So című slágeréhez Doja Cat. 
A dalhoz még korábban egy kü-
lönleges videó is készült, amely 
a hetvenes évek diszkóvilágát 
idézi. De mit is kell tudni az 
amerikai hölgyről, akinek a kis-
filmjére már több mint 100 mil-
lión klikkeltek a YouTube-on?

Amalaratna Zandile Dlami-
ni már kicsi korában megízlel-
hette a show-business világát, 
hiszen családjában szinte min-
denkit vonzottak a művészetek. 
Édesapja zeneszerző, színész, 
filmproducer és mindössze 

kilencesztendős volt Doja Cat, 
amikor egy Amy Winehouse le-
mezt kapott tőle. Az előadó el-
mondása szerint ez óriási ha-
tással volt rá, zongorázni tanult, 
dzsessztánc órákra kezdett járni, 

és egyre komolyabb hangsúlyt 
kapott életében a zene.

A csinos énekesnő középisko-
lás éveit zeneszerzéssel, szöveg-
írással töltötte, és egyre szélesí-
tette kapcsolatrendszerét. Több 

dalt is írt, feltöltötte a világháló-
ra, majd törölte, mert nem volt 
elégedett vele, de tizenkilenc 
esztendősen, 2014-ben megje-
lent első hivatalos kiadványa, a 
Purrr! öt dallal.

Ezután folyamatosan jöttek ki 
a Doja Cat szerzemények, míg 
végül 2018-ban látott napvilá-
got első stúdióalbuma, az Ama-
la, amely nagyon szép sikereket 
ért el a slágerlistákon.

Az igazi áttörést az egy évvel 
későbbi Hot Pink hozta meg szá-
mára, amit nemcsak a rajongók 
szerettek nagyon, de a szakmá-
tól is kiváló kritikát kapott.

Idén a második kislemeze a 
Say So. A track már több mint 
40 slágerlistán tarolt, a Billbo-
ard Hot 100-as listáján a hetedik 
helyig kúszott fel, ezzel is növel-
ve Doja Cat hírnevét. A hetvenes 
évek által inspirált diszkófelvé-
telt ismét pozitívan fogadták a 
kritikusok, a YouTube-on már 
100 milliós nézettség felett jár. 
A Clash magazin pedig egyene-
sen úgy fogalmazott, hogy Doja 
Cat előadása mindig tökéletes. 

Filmes hangulatú videó készült Caramel Palya 
Beával közös dalához, a Csillagomhoz.

A klip szó szerint a csillago-
kig repíti a nézőt, bemutat-
va, ahogyan egy szerelmes 
lélek földönkívüli átuta-
zóvá válik…
– Régi vágyam volt Pa-
lya Beával közösen dol-
gozni – mesélte Caramel. 
– Mindamellett, hogy gyö-
nyörű hangja van, mindig is 
vonzott az önazonossága és 

a női erő, ami lakozik ben-
ne. A Csillagomat eleve du-
ettnek írtam, igazából pont 
rá szabtam.
Szintén az énekessel kap-
csolatos hír, hogy a rajon-
gók májusban négy héten 
keresztül hétfőnként meg-
nézhetik Caramel 15 éves, 
szimfonikus koncertjét 25 
perces epizódokban.

Caramel és Palya Bea duója

DR BRS első 
szerzeménye

A feldolgozások nagy-
ágyúja, DR BRS ezút-
tal forró saját szerze-
ménnyel jelentkezett, 
a fantasztikus hangú 
Herceg közreműködé-
sével. A felkapott DJ–
rapper Béres Atka a ro-
mantikus ihletésű track 
szövegét Molnár Fe-
renc Caramellel együtt 
írta, a refrénhez pedig 
egy különleges hang-
színt keresett.
– Herceggel már rég-
óta terveztük, hogy csi-
nálunk egy közös zenét. 
Őt tartom a reggaeton 
magyar királyának, és 
boldog vagyok, hogy 
egy ilyen fülbemászó 
és lüktető felvételt hoz-
tunk össze – mesélte DR 
BRS, aki már Király Lin-
dával, Király Viktorral, 
a Halott Pénzzel és a 
Jazz+Azzal is készített 
közös slágert.
A Tökéletes minden centi 
a dj első teljesen erede-
ti szerzeménye a kirob-
banó sikerű, tavaly nyári 
Koccintós óta, amely-
ben Heincz Gábor Biga 
és Varga Viktor oldalán 
borzolta a kedélyeket.

Doja Cat, azaz Amalaratna Zandile DlaminiDoja Cat, azaz Amalaratna Zandile Dlamini


