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Színpadon a táncos lábak

Továbbra is pályázhatnak a legfeljebb havi 40 ezer forintos magánbölcsődei támogatásra az álláskereső kismamák. Felvételünk a soproni Csillag Családi Bölcsődében készült, 
ahol tavaly több szülő is kapott támogatást. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Bravúr a második félidőben

Erőt adó kultúránk
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Fantasztikus győzelmet aratott a Sopron Basket. Gáspár Dávid együttese Oroszor-
szágban győzte le a Dinamo Kurszk csapatát 77–73 arányban a női kosárlabda 
Euroligában. FOTÓ: FIBA.COM

– A kultúra a mindennapi életünk olyan közege, amelyből 
ihletet tudunk meríteni – mondta Sopronban Novák Kata-
lin. A köztársaságielnök-jelölt a magyar kultúra napja al-
kalmából tartott előadást városunkban. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Novellás-
kötettel 
készül
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Holle anyó dunnája

Múlt hét végén többször is havazott Sopronban, hétfőn reggel pedig 
több centis hótakaró borította be a várost. FOTÓ: ELEK SZILVESZTER

Van jövője a művészeti képzésnek az Eötvös-iskolában.  
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

 A bölcsőde nem akadály

A soproni irodalmi élet-
ben végzett, több év-
tizedes munkássá-
ga elismeréseként 75. 
születésnapján polgár-
mesteri oklevelet vett 
át dr. Hegyi Ferenc író. 
Az elismerést dr. Simon 
István alpolgármes-
ter adta át, a kitünte-
tettet Barcza Attila or-
szággyűlési képviselő, 
valamint Sass László 
bizottsági elnök is 
köszöntötte.
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Továbbra 
is pályáz-
hatnak a 
legfeljebb 

havi 40 ezer forintos 
magánbölcsődei támo-
gatásra a kisgyerekes 
szülők. A támogatást az 
álláskereső kismamák 
igényelhetik. 
– Már több mint négyezer 
kismama munkába állását 
tette lehetővé a kormány ál-
tal tavaly augusztusban be-
vezetett bölcsődei támoga-
tás – tájékoztatott nemrég 
 Bodó Sándor, az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium 
foglalkoztatáspolitikáért fele-
lős államtitkára.

Az intézkedés azoknak a 
munkába visszatérő szülők-
nek kedvez, akik gyermekü-
ket a munkavégzés idejére 
nem önkormányzati fenntar-
tású, hanem családi, alapítvá-
nyi, egyházi vagy munkahelyi 
minibölcsődében helyezik el, 
illetve gyermekfelügyeletet 
vesznek igénybe. Városunk-
ban 6 önkormányzati bölcső-
de működik összesen 357 fé-
rőhellyel. Ha ezek betelnek, 
akkor lehet igényelni a ma-
gánbölcsődei támogatást. 

Utóbbi intézmények is nép-
szerűek, Sopronban hét csalá-
di bölcsődében 49 gyermeket, 
négy napközbeni gyermekfel-
ügyeleten pedig további hu-
szonnyolc gyermeket tudnak 
fogadni.

– Fertőhomokon lakunk, 
ahol nincs bölcsőde, én vi-
szont már vissza akartam 
menni dolgozni – nyilatkozta 
lapunknak Kutenics Katalin. 
Az édesanya elmondta, mivel 
férje Sopronban dolgozik, így 

kézenfekvő volt, hogy ebben a 
városban keressenek bölcső-
dét kislányuknak. A 2 éves Ré-
ka jól érzi magát a Magocska 
Családi Bölcsődében, Katalin 
pedig azóta már talált mun-
kát, így folyósítják számára a 
támogatást.

Népszerű a soproni Csillag 
Családi Bölcsőde Hálózat is, 
itt tavaly több szülő is kapott 
támogatást. – Amennyiben 
egész napos ellátást kérnek 
a szülők, a gondozás havi dí-
ja csupán néhány ezer forint-
tal haladja meg a támogatás 

összegét – mondta Kerkeni-
né Mihalkó Edit Eszter, a böl-
csődék koordinátora. A Csil-
lag Családi Bölcsőde Hálózat 
2014 óta működik, fenntartó-
ja a Soproni Református Egy-
ház. A három bölcsődéjükbe 
összesen 21 gyermek jár.

ETZL EDGÁR

Tudja, hol van a Thur-
ner Mihály utca? Va-
jon kiről nevezték el a 
Károly-magaslati utat? 
És ki volt István bíró? 
Sorozatunkban neve-
zetes soproni utcákon 
kalandozunk.

A 84-es számú főút Pozso-
nyi úti és Virágvölgyi úti kör-
forgalma közötti szakaszát 
hívják Storno Ferenc útnak. 
A 650 méter hosszú közterü-
letet 1996-ban nevezték el a 
festő–építőművész, restau-
rátorról. A Storno Ferenc út 
Pozsonyi út felőli oldala men-
tén húzódik a Szent Mihály-
temető déli fala. Nyugat fe-
lé haladva közelíthető meg a 
Hotel Sopron. A Virágvölgyi 
úti körforgalomnál az út fe-
lett van a fiatalok kedvelt ta-
lálkozóhelye, a Bécsi-dom-
bi amfiteátrum és parkolója, 
szemben pedig az Esernyős 
ház található. 

Idősebb Storno Ferenc 
családja Svájc Ticino kanton-
jából származott, ő 1821-ben 
született Kismartonban (Ei-
senstadt). Landshutban ne-
velkedett, ahol apja példáját 
követve a helyi ipariskolában 
kéményseprő-mesterséget 
tanult. Rajztehetsége miatt a 
müncheni főiskolára készült, 

de apja halála után a család el-
szegényedett, így vándor ké-
ményseprőlegényként kellett 
megélnie.

1845-ben Pozsonyba in-
dult munkát keresni, de egy 
asszony rossz irányt muta-
tott neki, így tévedésből Sop-
ronba érkezett. Itt hamar 
talált munkát egy kémény-
seprőmesternél, akinek ha-
lála után elvette özvegyét, így 
megörökölte a megélhetést 
biztosító vállalkozást. Pártfo-
gókat talált, akik felismerték 
művészeti tehetségét, és ösz-
szeismertették őt bécsi mű-
vészekkel. Fontos segítőjévé 
vált a gróf Széchenyi Istvánt 

ábrázoló egyik legismertebb 
festmény készítője, Friedrich 
von Amerling.

Storno Ferenc az 1850-es 
években hónapokat dolgozott 
Bécsben, ahol műemlékekkel 
foglalkozott, és tárgyakat ter-
vezett, többek között Habs-
burg Lipót főhercegnek is. 
Leopold Ernst építész mun-
katársaként rajzolóként ve-
hetett részt a Stephansdom 
stílszerű helyreállításában. 
A soproni Szent Mihály-temp-
lom 1863-as felújítása után a 
pannonhalmi apátság, majd 
számtalan hazai templom és 
műemlék restaurálásával is 
megbízták.

1873-ban a bécsi világki-
állításon erdélyi tájképeivel 
aratott sikert. Ebben az évben 
vásárolta meg a Sopron Fő te-
rén álló, palotaszerű, barokk 
sarokházat, melyet később 
Storno-háznak neveztek el. 
1876-ban munkásságáért a 
Ferenc József-rend lovagi cí-
mével tüntették ki. 1888-ban a 
Bécsi utcában műtermet épí-
tett magának és fiainak, mely 
országszerte keresett művé-
szeti céggé nőtte ki magát. 
Élete utolsó éveiben beteges-
kedett, idejét házának régi-
ségei között töltötte. 115 év-
vel ezelőtt, 1907. január 29-én 
hunyt el.

ÚJ BÖLCSŐDÉK:  Mint arról korábban beszámoltunk (Fejlesztés a gyerekekért, Soproni Téma, 2021. ok-
tóber 20.), az önkormányzat 86 férőhelyes bölcsőde építését kezdi meg a Hillebrand utcában, emellett 
folyamatban van egy 28 férőhelyes, katolikus bölcsőde kialakítása a Halász utcában. Az önkormányzati 
bölcsődékben féléves kortól fogadják a gyerekeket, az ellátás ingyenes, csak az étkezésért kell fizetni.

Ott jártunkkor a Csillag Családi Bölcsődében Balázs Angéla (b) és Knábel Erika kisgyermeknevelő vigyázott a gyerekekre. 

A Storno Ferenc utca nyugati részén látható az Esernyős ház. Az épület Csatkai Endre kutatásai 
szerint a fertődi Esterházy-kastély parkjában található kínai mulatóház, a Bagatelle mintájára 
készülhetett 1800 körül. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Gyanús, ha túl olcsó 
CZETIN ZOLTÁN

Véget ért a karácsonyi szezon, ezzel együtt a leg-
nagyobb vásárlási roham is – ennek ellenére nem 
szűntek meg az átverések. Szinte minden nap-
ra jut egy problémás internetes vásárlás Sop-
ronban is. 

Csak megbízható webáruház-
ból rendeljünk – sokszor fi-
gyelmeztetnek minket a szak-
emberek. Persze igyekszünk 
is betartani. De mi a hely-
zet, ha használtan veszünk 
valamit? Egyre több interne-
tes oldal, közösségi médiás 
felület jön létre, ahol gazdát 
cserélnek a megunt, kinőtt 
termékek.

– Ha magánembertől ren-
delünk valamit, akkor fon-
tos, hogy előre ne utaljuk el 
az árát, hiszen nincs garan-
cia arra, hogy meg is kapjuk 
– kezdte Babelláné Lukács Ka-
talin őrnagy, a Soproni Rend-
őrkapitányság kiemelt bűn-
megelőzési főelőadója. – Az 
utóbbi napokban több ilyen 
ügyben is intézkedtünk, 
volt, aki bélyeget rendelt, 

más telefont. Utóbbi per-
sze soha nem érkezett meg, 
előbbi pedig nem a ritka pél-
dány volt… 

Az őrnagy szerint gyanús 
kell, hogy legyen, ha valami 
sokkal olcsóbb, mint a valós 
ára. Ha egy városban lakunk 
a terméket árulóval, akkor 
mindenképp személyesen ve-
gyük át azt, és előtte ellen-
őrizzük, hogy megfelelő-e 
a minőség! 

– Ha másik városból rende-
lünk valamit, akkor keressünk 
a közelben élő ismerőst, és 
őt bízzuk meg az adásvétel-
lel! – folytatta Babelláné Lu-
kács Katalin. – Ha futár hoz-
za a csomagot, akkor pedig 
még addig bontsuk ki, amíg 
ott van, különben nagyon ne-
hezen tudunk reklamálni. 

RENDŐRSÉGI  sorozat

Jubiláló 
intézmény
70 éves jubileumát ünnepli 
idén a Pedagógusok Soproni 
Művelődési Háza. A Magyar-
országon egyedülálló intéz-
mény sok rendezvénnyel, 
faültetéssel és könyvbemu-
tatóval is készül.

– A kezdeti évek csírájából 
kibontakozva gazdag múltú 
intézménnyé nőtte ki magát 
a házunk. Sikere abban rejlik, 
hogy tagjai egymást támogat-
ják a kiteljesedésben – emel-
te ki Orbán Júlia, a Pedagó-
gusok Soproni Művelődési 
Háza igazgatója.

Az év első felében jelenik 
meg az intézmény „Vallomá-
sok Sopronról” című köny-
ve, amelyben kiváló soproni 
pedagógusok vallanak váro-
sunkhoz való kötődésükről, 
a művelődési házban végzett 
munkájukról. Márciusban 
a ház pedagógus nyugdíjas-
klubja vendégül látja Sopron 
nyugdíjasklubjait. Június-
ban az intézmény nagyszabá-
sú pedagógusnapot szervez, 
a központi jubileumi ünnep-
séget pedig ősszel tartják. 
A felhozatalt a ház csoportja-
inak anyagaiból összeállított 
kiállítás is gazdagítja majd, 
valamint a tagok szeretnének 
70 fát elültetni a városban.

A jubileumi programok 
mellett folytatódnak a ház 
hagyományos rendezvényei 
is: a Pedagógus Plusz-sorozat, 
a filmvetítések és a művésze-
ti estek. Januárban ismét el-
indítják a pedagógus nyug-
díjasklubot minden szerdán 
15 órátál. A ház bázisát a 60 
főt számláló soproni peda-
gógusklub képezi, ezeken kí-
vül az intézmény nagy hagyo-
mányokkal bíró csoportjaiba 
– gyapjúszövők, hímzők és 
Liszt Ferenc Pedagógus Ének-
kar – újabb 60 fő jár.

Nem kapta meg 
az újságot?

Terjesztési reklamáció: 

+3620/368-2027

Híres soproniak nyomában:  A Storno-család Svájcból származott

A nagy műgyűjtő utcája

Sopronban  6 önkormányzati bölcsőde és több magánintézmény működik

A bölcsőde nem akadály
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Rászorulók segíté-
se, élményprogramok 
szervezése, hagyo-
mányőrzés – csak pár 
azok közül a fontos 
feladatok közül, ame-
lyeket a civilek ellát-
nak. Sorozatunkban a 
soproni szervezeteket 
mutatjuk be.

A MADÁRVÉDELEM ÉLTETI 
A TAGOKAT
A madarak védelme, a ter-
mészetvédelmi szemléletfor-
málás – ezek a legfőbb céljai a 
Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület Sop-
roni Csoportjának.

1974-ben, az országos 
egyesület megalakulásával 
egy időben a soproni egyete-
men is szerveződött egy orni-
tológus társaság, majd ebből 
a madarász körből jött létre 
az MME Soproni Csoportja.

– Csoportunkat nem-
csak szakemberek alkotják, 
a többség egyszerűen csak 
fontosnak tartja a mada-
rak, a természet védelmét, 

szívesen tölti idejét olyan 
eseményeken, ahol a mada-
rak kerülnek a középpontba 
– mesélte Pellinger Attila el-
nök. – Érdekes számunkra az 
év madarának választott zöld 
küllő, amely egy harkályféle, 
ehhez kapcsolódnak orszá-
gos szinten természetvédel-
mi akciók, amelyekből mi is 
kivesszük a részünket. Fon-
tosnak tartjuk, hogy a lakos-
ság is minden évben köze-
lebbről is megismerhesse az 
adott év madarát.

A csoport szeretne mi-
nél több hasznos informá-
ciót megosztani az érdeklő-
dőkkel, ezért egy közösségi 
oldalt is működtet, ahol az 
aktuális eseményeit is be-
mutatja, emellett olyan ér-
dekességek is helyet kapnak 
a hírfolyamban, hogy melyik 
madár fészkel éppen, milyen 
érdekes megfigyelések foly-
nak, felhívja a figyelmet a 
daruvonulásra és egyéb lát-
ványos jelenségekre. Hosz-
szú ideje működik együtt a 

TIT-tel, rendszeresen szervez 
természet- és madárvédelmi 
előadás-sorozatot. A Sopro-
ni Egyetem hallgatói közül 
minden évben csatlakoznak 
a csoporthoz, így a tagság fo-
lyamatosan frissül, az állan-
dó taglétszám 200 fő körüli. 

A KUTYÁK VÉDELMEZŐI
Több száz kutyát mentett 
meg az elmúlt években a 
Nektek Ugatunk Állatvédő 
Egyesület, amelynek legfőbb 
célja a bajba jutott állatok 

megsegítése, örökbe adása, a 
felelős állattartásra nevelés.

Az egyesület vezetője, Töl-
li-Molnár Beáta hosszú évek 
óta védelmezi a bajba jutott 
kutyusokat. A sorsukra ha-
gyott négylábúak folyama-
tosan érkeztek az otthoná-
ba, egyedül már nem bírta a 
sok teendőt, ezért 4 éve létre-
hozta az állatvédő egyesüle-
tet kutyabarát ismerőseivel. 

– Az utóbbi időszakban 
a szilveszter jelentett szá-
munkra nagy erőpróbát, 

hiszen a durrogtatás, a tű-
zijáték rémálom a kutyák 
számára, így az előző évek-
hez hasonlóan most is bőven 
akadt feladatunk – mesélte 
az egyesület elnöke. – Közel 
30 segítőmmel együtt szil-
veszter éjszaka 19 kutyát 
és cicát találtunk meg, saj-
nos köztük már olyanok is 
akadtak, akiket nem sikerült 
megmentenünk. De azóta is 
folyamatosan érkeznek hoz-
zánk a segítségkérések.

Nagy szükségük van még 
több ideiglenes befogadóra, 
a pénzadományoknak is bő-
ven van helyük, hiszen egy-
egy hónapban csak a gyógyí-
tás költségei több százezer 
forintra is rúghatnak. Min-
dig  hasznát veszik a tárgyi 
felajánlásoknak: tápoknak, 
plédeknek, fekhelyeknek. 
Ha valaki szeretne mentett 
kutya lelkiismeretes gazdája 
lenni, azzal az egyesület egy 
örökbefogadási szerződést 
köt, ezt megelőzi egy környe-
zettanulmány. Ahogy az el-
nök mesélte: nincs annál szí-
vet melengetőbb dolog, mint 
amikor az örökbefogadók-
tól hálás fotókat kap, hogy a 
megmentett kutya milyen jól 
érzi magát az új otthonában.

A madártani egyesület családi programokat is szervez termé-
szetbarátoknak.

A három hónapos kölyökkutyának, Kajlának a napokban sike-
rült gazdát találni. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

ETZL EDGÁR

Újabb intézkedéssel 
segíti a kormány a vál-
ságból való kilába-
lást. Február elsejétől a 
SZÉP-kártya minden al-
számlájáról lehet hideg 
élelmiszert vásárolni.

A döntés értelmében három 
hónapon keresztül, február 
1-től május 31-ig a SZÉP-kártya 
vendéglátás alszámláján lévő 
összeget hideg élelmiszer-
re is lehet majd költeni. Mi-
vel a szálláshely, vendéglátás 
és szabadidő zsebek közöt-
ti átjárhatóság december 31-
ig megmarad, a teljes kártyán 
lévő összeg felhasználhatóvá 
válik erre a célra. A változta-
tás a 2022-nél korábban utalt 
juttatásokra is vonatkozik.

Az intézkedés adta lehe-
tőségeket a helyi kisboltok is 
igyekeznek kihasználni. – Ha 
minden jól megy, a mi üzlete-
inkben is lehet majd használ-
ni a kártyát – mondta Németh 
Csaba, a soproni Németh 
Élelmiszer kisboltok vezető-
je. – A SZÉP-kártyás fizetés 
magasabb költséggel jár a vál-
lalkozásoknak, de mivel más 
bankkártyával is gyakran fi-
zetnek az üzleteinkben, úgy 
gondoljuk, hogy lesz igény er-
re a fizetési módra is. Bizto-
san vannak olyan boltok, ahol 
nincs mágneskártyát olvasó 
terminál, ha ők is élni akar-
nak a lehetőséggel, akkor új 
eszközöket kell beszerezniük.

– A járvány óta főleg gyors-
éttermekben fizettem a SZÉP-
kártyával – árulta el lapunk-
nak Kerekes Zsombor, aki 
egy Sopron közeli üzemben 
dolgozik mérnökként. A fia-
tal elmondta: örül, hogy egy 
ideig úgy költheti a juttatást, 
hogy abból magának főzhes-
sen, februártól havi egy be-
vásárlást tud majd fizetni a 
kártyájával.

Az idei SZÉP-kártya keret-
összegek: a szálláshely zseb-
re 2022-ben 225 ezer forintot, 

a vendéglátás zsebre 150 ezer 
forintot, a szabadidő zseb-
re pedig 75 ezer forintot le-
het béren kívüli juttatásként 
utalni, 28 százalékos adóte-
herrel. A keretösszeg felet-
ti utalás 33,04 százalékkal 

adózik. Az új felhasználási 
terület bevezetése nem érin-
ti az adózási feltételeket és 
a zseb-keretösszegeket. Há-
rom pénzintézet ad ki SZÉP-
kártyát: az OTP, az MKB és a 
K&H bank. 

SZÉP-kártya:  Jövő héten már élelmiszert is lehet vásárolni

Rugalmas felhasználás

A SZÉP-KÁRTYA  (teljes nevén Széchenyi Pihenőkártya) 2012-ben 
vette át az üdülési csekk szerepét. A díjmentesen igényelhető szol-
gáltatás azóta nagy népszerűségnek örvend, országszerte több 
mint 24 ezer elfogadóhelyen lehet használni. Nemcsak bolti ter-
minálnál, de online vásárlás esetén is fizethetnek vele a kártyatu-
lajdonosok, azonban készpénzt nem vehetnek fel vele.

Bankkártyával fizet egy vevő a soproni Németh Élelmiszer kisboltban – a tervek szerint február 
1-től itt a SZÉP-kártyát is elfogadják majd. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Elhalasztották az iparos bált
A Soproni Ipartestület elnöksége és a hagyományos farsangi 
iparos bál rendezőgárdája úgy döntött, hogy a vírushelyzet mi-
att elhalasztja a város egyik legjobban várt farsangi mulatsá-
gát. Az érdeklődőktől elnézést kérnek, remélik, hogy a későb-
biekben (májusban, júniusban) megrendezhetik a bált.

RÖVIDEN

KORONAVÍRUS  aktuális
Február 15-től oltási igazolvány
Ahogy azt már a kormány bejelentette, február 15-től oltási iga-
zolvánnyá alakul a védettségi igazolvány. A rendelkezés célja az 
átoltottság további növelése és a járvány újabb hullámai elleni 
védekezés. Az új szabályok szerint oltatlan személy akkor sem 
lesz jogosult az igazolványra, ha átesett a fertőzésen. A védett-
ségi igazolványa elveszíti érvényességét.

Az igazolvány a második oltást követően hat hónapig lesz 
használható, ezután az érvényesség – főszabály szerint – csak 
a harmadik oltás után lesz meghosszabbítva. Ha valaki két ol-
tást követően lesz fertőzött, akkor a fertőzés igazolásától szá-
mított 6 hónapig lesz érvényes az igazolványa.

A megerősítő harmadik oltás felvétele után az igazolvány 
korlátlan időre lesz érvényes.

Az egydózisú Janssennel oltottak esetében szintén 6 hóna-
pon belül fel kell venni a második oltást ahhoz, hogy az igazol-
vány érvényes maradjon.

18 éven aluliaknál az egydózisú oltóanyag esetén egy, 
a kétdózisú oltóanyag esetén két oltás elegendő marad az 
érvényességhez.

A jelenlegi védettségi igazolványok cseréjére nincs szük-
ség, a QR-kód alapján lehet majd ellenőrizni az okmány érvé-
nyességét. Fontos, hogy azon helyszínek üzemeltetői, illetve 
rendezvények szervezői kötelesek ellenőrizni a védettségi iga-
zolványt, amelyek kizárólag a védettek számára látogathatóak.

– Az omikron egy új kihívás, annyiban különbözik a korábbi 
vírusvariánsoktól, hogy szélsebesen terjed, gyorsabban, mint 
bármelyik eddigi, de a veszély, amellyel ránk tör, gyengébb 
– jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth rádió műsorában. – A kí-
nai vakcinákról szóló vitát zárójelbe lehet tenni, mivel a WHO 
akkreditálta azt – tette hozzá a miniszterelnök.

KULTÚRA, SPORT, EGÉSZSÉG

Civil szervezetek Sopronért
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ETZL EDGÁR

A soproni irodalmi 
életben végzett, több 
évtizedes munkássá-
ga elismeréseként 75. 
születésnapján polgár-
mesteri oklevelet vehe-
tett át dr. Hegyi Ferenc 
író, a Soproni Irodalmi 
Társaság elnöke. 

Az elismerő oklevelet a vá-
rosházán dr. Simon István al-
polgármester adta át az ün-
nepeltnek, majd méltatta a 
város kulturális életében be-
töltött kiemelkedő szerepét: 
dr. Hegyi Ferenc 2015 óta el-
nöke a Soproni Irodalmi Tár-
saságnak, illetve a Kulturális 
Egyesületek és Baráti Körök 
Szövetségének, munkájának 
részeként pedig a Soproni Fü-
zetek című periodika felelős 
kiadója és rovatvezető szer-
kesztője. Eddig öt kötete jelent 
meg, legutóbbi regényéről la-
punkban is írtunk (Burleszk 
a javából, Soproni Téma, 2021. 
augusztus 25.).

– Ahogy közeledett a kerek 
születésnap, egyre gyakrab-
ban gondoltam a hátrahagyott 
évtizedekre. Bár főállásban 
közszolgálati területen dol-
goztam, örülök, hogy mellette 
tudtam az irodalommal fog-
lalkozni – mondta dr. Hegyi 
Ferenc, akinek megjelenésre 
vár az Újszövetség történé-
seit feldolgozó novelláskötete.

Az írót Barcza Attila or-
szággyűlési képviselő, vala-
mint Sass László, a kulturális 

és oktatási bizottság elnöke is 
köszöntötte.

– Évtizedes közigazgatási 
tapasztalat, sokrétű irodal-
mi munka jellemzi dr. Hegyi 
Ferenc életútját. A kitüntetés 
egyfajta biztatás is számá-
ra, hogy még sok egészség-
ben eltöltött évig munkálkod-
jon a város kulturális életéért 
– mondotta a képviselő. Ezt 
követően élénk beszélgetés 
alakult ki a város irodalmi éle-
téről, a tervekről.

Dr. Hegyi Ferenc 1947-ben 
született Sopronban. A Halász 

utcai iskolában, majd a Szé-
chenyi-gimnáziumban ta-
nult, 1962-ben alapító tagja 
volt a Soproni Fiatalok Művé-
szeti Kollégiumának. Jogi ta-
nulmányait Pécsett végezte, 
ahol szerkesztője volt a jogi 
kar lapjának, emellett a Du-
nántúli Napló kulturális ro-
vatának volt a munkatársa. 
Sopronban helyezkedett el jo-
gászként, és rendszeresen írt 
a Kisalföldbe, a Soproni Fü-
zetek első számában is meg-
jelentek írásai. A ’70-es évek 
végén Budapestre költözött, 

a rendszerváltás után a Mű-
velődési, majd a Környezetvé-
delmi Minisztériumban, majd 
az Állami Számvevőszéknél is 
dolgozott. 

Számos országosan ismert 
folyóiratban jelentek meg írá-
sai. A kilencvenes években 
Hernádi Gyula hívására be-
lépett a Magyar Írók Egye-
sületébe, melynek jelenleg 
is elnökségi tagja. Honvágya 
erősödött, így 2007-től egyre 
többet járt haza a leghűsége-
sebb városba, nemrég végleg 
hazaköltözött.

Dr. Hegyi Ferencnek öt kötete jelent meg eddig, jelenleg bibliai témájú novellákat ír. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

JÁTÉKUNKBAN egy neves épületről vagy köztéri alkotásról mutatunk be részletet, ol-
vasóinknak pedig az a feladatuk, hogy a részletből felismerjék az egészet, és megírják 
nekünk, melyik alkotást rejtettük el. Azok között, akik a helyes megfejtést február 2-ig 
beküldik a Soproni Téma, 9400 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu 
 e-mail-címre, ajándékot sorsolunk ki.

Január 12-i rejtvényünk megfejtése: Manninger Rezső emléktáblája a Vár-
kerületen, szerencsés megfejtőnk: Sógor Ferenc, Sopron, Várkerület.

Manninger Rezső emléktáblája – Várkerület 30.
A Manninger család egyik kézműves őse 
Kaboldról, a mai burgenlandi Kobersdorf-
ból költözött Sopronba. Manninger Rezső 
egy kiskereskedő négy gyermekének leg-
idősebbjeként született 1890-ben Sopron-
ban. 1908-ban jeles eredménnyel érettsé-
gizett az egykori evangélikus líceumban. 
Biokémikusnak készült, de végül is egy sze-
mélyes ismeretségnek köszönhetően az 
Állatorvosi Főiskolára iratkozott be, ahol 

1914-ben „summa cum laude” állatorvosi 
diplomát kapott. Ezt követően szakmai és 
tudományos pályája meredeken ívelt fel-
felé, 1927-ben kinevezték a járványtan tan-
székvezető professzorává, ezt a tanszéket 
1963-ban történt nyugalomba vonulásáig 
megszakítás nélkül vezette. A Magyar Tu-
dományos Akadémiának 1927-ben levele-
ző, majd 1939-ben rendes tagja lett. Pá-
lyafutása során számos rangos hazai és 

külföldi kitüntetésben részesült, 1950-ben 
és 1961-ben Kossuth-díjjal tüntették ki. Éle-
te munkájával egyesítette, s nemzetközi-
leg magas szintre emelte az állatorvosi 
mikrobiológia és járványtan tudományát. 
1970-ben éppen azon a napon hunyt el Bu-
dapesten, amikor a Bolgár Nemzetgyűlés a 
„Cirill és Method Érdemrend” első fokoza-
tát ítélte oda számára. 1982. október 2-án 
ünnepelte az akkori Berzsenyi Dániel Gim-
názium fennállásának 425 éves jubileumát, 
melynek keretében Szentágothai János or-
vosprofesszor, az MTA akkori elnöke leplez-
te le a Kovács György szobrászművész ál-
tal készített és az MTA által adományozott, 
Manninger Rezső Várkerület 30. szám alat-
ti szülőházának bejárata felett elhelyezett 
emléktáblát.  

Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

HOL JÁRUNK?  – rejtvény

Dr. Hegyi Ferenc:  75 éves a soproni irodalmi élet szervezője

Novelláskötettel készül

Tanulságos és érdekes törté-
netet osztott meg szerkesz-
tőségünkkel Király János 
olvasónk.

Mint levelében írja, az 
egyik élelmiszerüzletben 
az orvosa felismerte azt a 
vásárolgató betegét, akinek 
éppen karanténban kellett 
volna lennie. Azonnal szólt 
a bolt dolgozóinak, hogy 

mondják be: akinek karan-
ténban kellene lennie, de 
éppen itt van, azonnal távoz-
zon. Így is történt. A felszó-
lításra 12 (!) ember hagyta el 
az üzletet.

A levél szerzője meg-
döbbent az ilyen mérvű fe-
lelőtlenségen, és úgy vé-
li, így sohasem lesz vége a 
járványnak…

Karantén helyett…
OLVASÓNK ÍRTA

Rangos elismerés
A Honvédelemért cím III. fokozata kitüntetést vette át Ivanics-
né Szekeres Kriszta, a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. munka-
társa. Az elismerést a magyar kultúra napja alkalmából ítélte oda 
dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Ivanicsné Szekeres Kriszta 
olyan népszerű rendezvények szervezésében vett részt, mint a Sop-
ron100, a Tündérfesztivál vagy a Gyorstalpaló városjáró sorozat.

Szerkesztőségünk elkötelezett a soproni emberek bemutatása 
mellett. Olyan embereket keresünk, akik szűkebb–tágabb kör-
nyezetükben valamiért kiérdemelték a körülöttük élők szere-
tetét, tiszteletét. Bárki, akire felnéznek olvasóink. Ha ismer-
nek ilyen embert a környezetükben, írják meg nekünk, hogy ki 
ő, hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának róla örömmel!
szerkesztoseg@sopronitema.hu

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK

A padlás
Január 26., szerda 17 óra, Soproni Petőfi Színház
Presser Gábor – Sztevanovity Dusán – Horváth Péter félig me-
se, félig musicale. Mit és kiket rejt a varázslatos, legendás 
padlás? Időutazás ég és föld között, mesésen és valóságo-
san, retróhangulatban, generációkat összekötő történettel, s 
olyan slágerré vált dalokkal, mint a Fényév távolság, az Örök-
re szépek vagy a Szilvásgombóc.
További időpontok: január 27., csütörtök 14.30 és 18 
óra, Soproni Petőfi Színház 

Forró csoki est és A séf filmvetítés
Január 26. 18 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Emigránsok
Január 28., péntek 19 óra, Liszt-központ
Sławomir Mrożek drámája húsba vágó kérdéseket feszeget a 
hazájukat különböző okokból elhagyó emberekről. 
További időpontok: január 31., hétfő 15 és 19 óra,  
február 1., kedd 16 és 19 óra, február 2., szerda 12 és 17 
óra, Liszt-központ

5. Hard Christmas
Január 28. 19 óra, Hangár Music Garden

Dánielfy Gergő és az Utazók koncert 
Január 28. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Téli madárvédelem
Január 29., szombat 10 és 12 óra között, Erdő Háza
Madártani előadás és kézműves foglalkozás.

Free After Pink koncert 
Január 29. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Pair o’ Dice, Lovecrose, Your Last Steps 
Január 29. 19 óra, Hangár Music Garden

2000 év nyomában Sopron utcáin
Január 30., vasárnap 10 óra, Tourinform iroda 
Az ingyenes belvárosi séta során Sopron római kori város-
elődje, Scarbantia alapításától kezdve elevenedik meg Sop-
ron történelme, érintve a város életében központi szerepet 
betöltő ikonikus épületeket, felelevenítve számos történetet 
és legendát.

A láda titka
Január 31., hétfő 18 óra, Soproni Petőfi Színház 
Soproni táncfórum címmel indult három előadásból álló 
táncszínházi bérletsorozat gyermekek és felnőttek számára. 
Az első előadás a Fitos Dezső Társulat: A láda titka című al-
kotása lesz. 

EZ LESZ…  – programajánló
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KÓCZÁN BÁLINT

– A kultúra a mindennapi életünk olyan közege, 
amelyből ihletet meríthetünk – mondta Sopron-
ban Novák Katalin. A köztársaságielnök-jelölt a 
magyar kultúra napja alkalmából tartott előadást. 

1990 óta ünnepli közösen a 
magyar kultúra napját a Ke-
resztény Értelmiségiek Szö-
vetsége Soproni Csoportja, a 
Luther Szövetség és a Sopro-
ni Kálvin Kör. Hagyományo-
san a magyar közélet egyik je-
les képviselőjét kérik fel, hogy 
beszéljen a magyarság és a ke-
reszténység viszonyáról. Idén 
Novák Katalin tartott előadást 

„Ami a miénk” címmel a Liszt-
központban. Ünnepi beszédé-
ben kiemelte: nekünk, magya-
roknak két születésnapunk is 
van, augusztus 20-án az or-
szágét, a magyar kultúra nap-
ján a nemzetét ünnepeljük. 
Szólt a családok és a nemzeti 
identitás fontosságáról, a ma-
gyar kultúra éltető erejét és 
sokszínűségét hangsúlyozta.

– A magyar kultúra napján 
nemcsak a magyar művésze-
tet ünnepeljük, hanem azt is, 
amit a magyar kultúra tudott 
adni az egyetemes vagy eu-
rópai kultúrának. És ez ter-
mészetesen fordítva is igaz: 
mindaz magyarrá vált, ami 
az egyetemesből átszűrődött 
– nyilatkozta a rendezvény 
után a korábbi, családokért 
felelős miniszter, államfője-
lölt. – A kultúra a mindennapi 
életünk olyan közege, amely-
ből ihletet tudunk meríteni. 
Mi, magyarok, akik fontos-
nak tartjuk az élet tovább-
adását, sőt célunk, hogy hosz-
szú távon gyarapodjunk, a 

kultúra által erőt kaphatunk 
a mindennapokhoz.

A rendezvényen köszöntőt 
mondott Barcza Attila, Sop-
ron és térsége országgyűlé-
si képviselője, jelen volt Csi-
szár Szabolcs alpolgármester, 
több önkormányzati képvise-
lő, intézményvezető, a kultu-
rális élet szereplői. Felemelő 
koncertet adott a Fidelissima 
Vegyeskar, Pataki András, 
a Petőfi Színház igazgatója 
versmondással emelte az ese-
mény fényét. 

Az előadás előtt Novák Ka-
talin részt vett az ökumenikus 
imahét záró istentiszteletén 
az evangélikus templomban.

Novák Katalin a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Soproni Csoportja, a Luther Szövetség és a Soproni Kálvin Kör meghívására 
érkezett városunkba. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Sopronban a hűség napján adják át a város leg-
rangosabb kitüntetéseit. 2021-ben a Sopron Kul-
túrájáért díjat Vigné Kovács Margitnak ítélte a 
közgyűlés. 

Vigné Kovács Margit a művé-
szetek, a kultúra, a közművelő-
dés szolgálatában állt népmű-
velőként. Írásaival–közléseivel 
médiaszervezőként máig meg-
határozó személyisége a köz-
életnek. Jelentős szerepe volt 
a hazai magánrádiózás megte-
remtésében is. A rendszervál-
tást követően az elsők között 
indította el a helyi rádiózást 

Sopronban és környékén. 
A Határok Nélkül Soproni 
Művészeti és Kulturális Ala-
pítvány kuratóriumi elnöke. 
Szervezte a Lőveri Estéket, a 
belvárosi családi napokat, va-
lamint a szüreti és a Szent Mi-
hály-napok programsoroza-
tokat is, illetve rendszeresen 
kezdeményez gyűjtéseket a rá-
szorulók számára. 

A közművelődés szolgálatában

Vigné Kovács Margit a hűség napon vette át a Sopron Kultúrá-
jáért díjat. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

„Nekünk, soproniaknak 
elég csak felidézni, hogy 
mennyi minden történt a 
városunkban a nagy, orszá-
gos jelentőségű fejleszté-
sektől mondjuk, az utca- és 
járdafelújításokig.”

JEGYZET

Hármasugrás?
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Három lépésben gondolkodik az ellenzék: elő-
választás, népszavazás (a Fudanról és az ál-
láskeresési járadékról), választás. Szerintük 
ezek a lépések szükségesek ahhoz, hogy az em-
berek ne a növekvő jólétre, a biztonságra, a csa-
ládok jövőjére szavazzanak, hanem a káoszra, 

az ország megosztá-
sára, az energiaárak 
növelésére, a határ-
rendszer lebontásá-
ra. Az ma már vilá-
gosan látható, hogy 
hiába fogadkoztak, 
egységük csak álom 
maradt, a háttér-
ben marják egymást. 

Szokták mondani, hogy a szélsőségek összeér-
nek. Ez így igaz az ellenzék esetében is. Gon-
doljuk csak el, hogy a szélsőségesen liberális 
DK együttműködik a Jobbikkal, amelynek sö-
tét múltját a zsidózás és cigányozás fémjelez-
te, megtoldva még néhány neonáci megnyilvá-
nulással! Az MSZP csak hánykolódik közöttük, 
éppúgy, mint a Momentum, amely már ak-
kor elvesztette önazonosságát, mielőtt kitelje-
sedett volna. A többiek meg csak díszítő sorok 
ezen az „összefogáson”, amely abban a pilla-
natban összedől, mihelyt elvesztették a válasz-
tásokat. Mert egy pillanatig se legyenek kétsé-
geink, a mostani állapotok szerint a jelenlegi 
kormánykoalíció április 3-án is megőrzi az em-
berek bizalmát. Hogy miért? Nekünk, soproni-
aknak elég csak felidézni, hogy mennyi minden 
történt a városunkban a nagy, országos jelen-
tőségű fejlesztésektől mondjuk, az utca- és jár-
dafelújításokig, nem szólva arról, hogy szinte 
mindannyiunkat érintett valamelyik népjóléti 
vagy család- és adópolitikai intézkedés, hogy 
jobban, komfortosabban éljünk. Megváltozott a 
világunk, s ezt érzik, tudják az emberek is.

Az ellenzék persze abban reménykedik, hogy 
az ő „varázsszavaikra” egycsapásra megválto-
zik minden, s a polgárok a hazugságot igazság-
nak hiszik majd. A politika azonban nem ilyen 
egyszerű. Nem szavakkal lehet nyerni, nem ki-
nyilatkoztatásokkal, már előre győzelmet hir-
detve, hanem tettekkel. Gondoljuk csak át, hogy 
mit tettek, amikor kormányon voltak 2010 előtt, 
s mit ellenzékben! Milyen ellenzék az, amelyik 
úgy akar előbbre jutni, hogy hazugságokat ter-
jeszt például a Covid-ellenes vakcinákról, ha-
zugságvideókat készít, amelyik attól reméli a 
kormány bukását, hogy sokan halnak meg a 
fertőzés következményeiben? Milyen ellenzék 
az, amelyik lebontaná az ország önrendelkezé-
sét őrző határkerítést? Milyen ellenzék az, ame-
lyik kétségbe vonja a szülők kizárólagos jogát 
kisgyermekeik szexuális nevelésében? A vála-
szokat kimondatlanul is tudjuk.

Úgy vélem, a fentiektől eltekintve is hiba 
csúszott az ellenzék terveibe. Az előválasztás 
ugyan formailag megvolt, de a végeredmény az 
ő számukra is katasztrofális. A második lépés-
re, az általuk kezdeményezett népszavazásra 
pedig – reményeik ellenére – április 3-án nem, 
csak a választások után kerülhet sor. Ameny-
nyiben így lesz, akkor – az ő logikájuk szerint 
– máris elbukták a választást. Szerintem ezt ők 
is tudják, de hát előre nem tehetik fel a kezüket. 
Azonban a Fidesz–KDNP sem nézelődhet nyu-
godtan, mert a választásokig még sok minden 
történhet a politikában. Volt már olyan, hogy 
hetek alatt fordultak meg trendek. És ami a leg-
fontosabb: a választások nem a közösségi mé-
diában, nem az internetes fórumokon, nem a 
televíziós nyilatkozatokban dőlnek el. A közvé-
lemény-kutatások pedig csak jelzésértékűek. 
Vagyis különösen a kampány napjaiban nem 
lehet megspórolni a személyes munkát, elha-
nyagolni a kiépített kapcsolatokat, és ha szük-
séges, újakat teremteni. Az ellenzéknek pedig 50 
nap önmagában nem lesz elégséges, hiszen nem 
tettek, tesznek semmi érdemlegeset, vagy csak 
olyant, ami az emberek ellenére való.

Ezért reménytelen most a helyzetük. Ezért 
bukják el a hármasugrást.

FŐHAJTÁS A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN

„Ünnepeljük azt,  ami az egyetemesből magyarrá lett”

Erőt adó kultúránk

Csendes főhajtással és koszo-
rúzással emlékeztek Sopron-
ban a magyar kultúra napjára. 
A Deák téri Kölcsey-szobor-
nál először dr. Simon István és 
Csiszár Szabolcs, Sopron al-
polgármesterei helyeztek el 
virágokat, őket önkormány-
zati képviselők, majd a város 
intézményeinek képviselői 
követték.

A magyar kultúra napját 1989 
óta ünnepeljük január 22-én. 
Arra emlékezünk, hogy a kéz-
irat tanulsága szerint Kölcsey 
Ferenc ezen a napon fejezte be 
a Himnuszt. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Kuriózum 
Eszterházán
Különleges programokkal ké-
szültek a kultúra napjára Esz-
terházán – a világszínvonalon 
felújított nyugati kastély-
szárny kiállításait csak ezen 
az ünnepen lehetett vezetett 
módon megtekinteni. A tár-
laton Incze Mózes kalauzolta 
végig a résztvevőket.  Szintén 
vezetéssel nézhették meg az 
Esterházy-képtárat, az Ester-
házy-porcelánkabinetet, va-
lamint a nyugati szárny re-
konstruált kastélytereit az 
érdeklődők. 
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A téli hónapokban sem érdemes magára hagyni 
a kertünket. A melegebb napokon már megtehe-
tünk bizonyos előkészületeket, amelyek elvégzé-
se után kevesebb teendő vár ránk majd tavasszal.

Élezhetjük a szerszámokat, 
beszerezhetjük a vetőmago-
kat és a növényvédőszereket, 
megter vezhetjük kertünk 
ágyásait. Az utóbbi években 
ugyan nem jellemző, de ha 
jelentősebb hó esne, figyel-
jünk kertünk örökzöldjeire: 
még idejében rázzuk le ró-
luk a havat, mielőtt letörné 
az ágakat! Ha fagypont felett 
van a hőmérséklet, az alma-
termésű fáink (alma, körte, 
birs, naspolya) metszését már 
megkezdhetjük. 

– Ha rendelkezünk fűtet-
len termesztő hellyel – fóliával 
vagy akár egy kisebb üvegház-
zal –, akkor a rövid tenyész-
idejű zöldségeket, a hónapos 
retket, a spenótot már febru-
ár elejétől–közepétől elvethet-
jük a fóliánkba vagy a meleg-
ágyba – tudtuk meg Horváth 
Gábortól, a Roth-technikum 
kertészeti tangazdaságának 
vezetőjétől. – A fejessalátát is 
szaporítóládába ültethetjük, 
a szobánk melegében ugyan-
is gyorsan kicsírázik, így a 
palántázással is nyerünk egy 
kis időt. 

A paprikát, a paradicso-
mot és a zellert is elvethetjük 
már februárban. Mire egy me-
leg, világos helyiségben elérik 
a palántázható fejlettségi ál-
lapotot (7–11 hét), már bőven 
a tavaszi napokat lapozgat-
juk naptárunkban. Érde-
mes ehhez beszereznünk egy 
szaporítóládát. 

– Fontos, hogy a magoknak 
ideális földkeveréket válasz-
szunk, mivel a csírázó növé-
nyek nagyon kényesek a talaj 
savasságára vagy lúgosság-
ra – folytatta Horváth Gábor. 
– Ha biztosra szeretnénk men-
ni, az általánosságban kapha-
tó virágföldek helyett tőzega-
lapú közeget, magvető tőzeget 
ajánlok, amely kedvező víz–le-
vegő háztartást biztosít, ste-
ril, és már rendelkezik egy ke-
vés bekevert műtrágyával is. 

A vetést apró, szemcsés 
szerkezetű közeggel 1–1,5 
centiméter mélyen takarjuk 
be egyenletesen! A magok ki-
keléshez minimum 20–25 fok 
szükséges, és ügyelni kell a 
talaj folyamatos nedvessé-
gére is. A vetést csírázásig 

letakarhatjuk egy nejlonnal 
vagy üveglappal, így még ked-
vezőbb mikroklímát tudunk 
kialakítani, és a párolgást is 
csökkentjük. 

– Tíz–tizenöt nap után 
má r láthatun k csírázó 

növényt. 2–3 hetes korban, 
amikor a fejlettségi állapotuk 
már megengedi, tűzdeljük ki 
őket pohárba, és hagyjuk ott 
egészen a két sziklevelestől a 
négyleveles állapotig. Pohara-
zás után már nem szükséges 

a magas hőmérséklet, elegen-
dő a 16–20 fok, így egy világos 
helyen, akár az ablakpárká-
nyunkon is nevelhetjük to-
vább a növénykéinket a vég-
leges kiültetésig – zárta a 
szakember.

A paprikát, a paradicsomot és a zellert  is elvethetjük már februárban

Téli munkák a kertben

Horváth Gábor szerint fontos, hogy a magoknak ideális földkeveréket válasszunk, mivel a csírá-
zó növények nagyon kényesek a talaj savasságára vagy lúgosságra. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 
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KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK

Magyar kutatók találták meg a világ legkisebb szárazföldi csigáit
A világ legkisebb két szárazföldi csigafa-
ját fedezte fel és írta le egy nemzetközi 
kutatócsoport Páll-Gergely Barna, az ELKH 
Agrártudományi Kutatóközpont (ATK) Nö-
vényvédelmi Intézetének munkatársa ve-
zetésével. Az Angustopila psammion és 
az Angustopila coprologos fajok jelenleg 

a világ legapróbb szárazföldi puhatestű 
állatai. Az eddig ismert legkisebb száraz-
földi puhatestű egy 2015-ben leírt borneói 
csigafaj volt, azonban azt egy észak-viet-
námi barlangból most előkerült Angus-
topila psammion faj (jelentése ógörö-
gül: homokszem) maga mögé utasította. 

Szinte a „homokszemmel” egy időben fe-
deztek fel Laoszban egy másik parányi csi-
gát, ez azért különleges, mert az élő pél-
dányok spirális mintázatban sárgolyókat 
helyeznek el a héjukon. Mivel a sárgolyók 
valószínűleg a csigák ürülékéből készül-
nek, a faj az Angustopila coprologos ne-

vet kapta, amely görögül ürülékgyűjtőt 
jelent. A most felfedezett csigafajoknál a 
tudomány ugyan ismer valamivel kisebb, 
tengeri fajokat, de a szárazföldön jelen-
leg ezek a legapróbbak. A homokszem és 
az ürülékgyűjtő héjának legnagyobb mé-
rete körülbelül 0,6 milliméter.

Jubileumi logó, mat-
ricázott mozdony, 
GYSEV150 postabélyeg, 
egyedülálló GYSEV150 
sütijegy – méltó mó-
don ünnepli alapításá-
nak 150. jubileumát a 
GYSEV Zrt. 

A Győr–Sopron–Ebenf ur-
ti Vasút 1872-ben kiadott en-
gedélyokmánya rendelkezett 
arról, hogy vasútvonal épül-
jön Győrtől Sopronon át egé-
szen Ebenfurtig. Az engedély-
okmány részleteit az 1872. évi 
XXVII. törvény tartalmazza, 
amelyet az akkori magyar ki-
rály, Ferenc József látott el 
kézjegyével.

A 150-es jubileumi évet 
szeretné emlékezetessé ten-
ni a GYSEV: matricázott moz-
dony készül, a motorvona-
tokat és a személykocsikat 
jubileumi logóval látják el, 

„anno és most”, azaz a múltat 
és a jelent bemutató képpárok 
díszítik a naptárakat, plakáto-
kat, falmatricákat.

– Nagyon sok minden tör-
tént vasúttársaságunkkal az 
elmúlt másfél évszázadban 
– mondta Kövesdi Szilárd, a 
GYSEV Zrt. elnök–vezérigaz-
gatója. – A két világháború, a 
trianoni döntés, a vasfüggöny 
időszaka mind-mind része a 
150 éves GYSEV történetnek 
is. Mi arra készülünk, hogy 
ezt a szép jubileumot úgy te-
gyük emlékezetessé, hogy 
minél több érdeklődőt, utast 
vonjunk be a közös ünneplés-
be, hogy határon innen és túl 
értesüljenek történelmünk-
ről, múltunkról, jelenünkről 
és természetesen jövőnkről is.

A 150. évforduló alkalmá-
ból jelenik meg a vasúttár-
saság történetét bemutató, 
„A Győr–Sopron–Ebenfurti 
Vasút kronológiája képekben” 
című kötet.

GYSEV

Ingyenes, madarakkal kap-
csolatos programokkal várja 
az érdeklődőket a Tanulmányi 
Erdőgazdaság január 29-én 10 
és 12 óra között a Muckon ta-
lálható Erdő Háza Ökoturisz-
tikai Látogatóközpontban.

A bemutatóteremben 
10 órakor madártani elő-
adások kezdődnek, melye-
ken a látogatók a madarak 

megfigyeléséről és védelmé-
ről, téli etetéséről, a hazánk-
ban telelő fajokról és telelő bú-
vóhelyeikről tudhatnak meg 
érdekes információkat.

A program 11 órakor kéz-
műves foglalkozással foly-
tatódik, melynek során a 
résztvevők természetes alap-
anyagokból készíthetnek ma-
dáretetőt.

 Erdő háza: téli 
madárvédelem

FOTÓ: ERDŐ HÁZA ÖKOTURISZTIKAI LÁTOGATÓKÖZPONT – ARCHÍV

Pályázat 
óvoda- és 
iskolakertekre 
Óvodák, általános és kö-
zépiskolák jelentkezését 
várják – megjelent az Ag-
rárminisztérium Országos 
Iskolakert-fejlesztési Prog-
ramjának újabb pályázata. 
A programnak köszönhető-
en idén 120 új óvoda- és is-
kolakertet hozhatnak létre. 
Az iskolakert gyűjtőfoga-
lom, magában foglalja az 
óvodák és iskolák kertje-
it is, melyeket a gyerekek 
aktív bevonásával gondoz-
nak. A kertek a közössé-
gi élményeken alapuló is-
meretszerzés helyszínéül 
szolgálnak. A most meg-
hirdetett pályázatra janu-
ár 30-ig lehet jelentkezni, 
de lehetséges, hogy febru-
ár 20-ig meghosszabbítják 
a határidőt. 

Népszerű 
klímaverseny 
Számos intézmény, több 
tucatnyi gyermek nevezett 
a soproni klímaverseny 
rajzpályázatra, amelynek 
szlogenje: „A Föld legbol-
dogabb napja – Mit tehe-
tünk a zöldebb jövőért?” 
volt. Három kategóriában 
(óvodás, általános és kö-
zépiskolás) indultak a fia-
talok a megmérettetésen. 
A pályaműveket a www.
klimavedelem.sopron.
hu/klimaverseny ol-
dalon lehet megnézni, itt 
várják a közönségszavaza-
tokat január 31-ig. Kategó-
riánként három helyezettet 
választ ki a szakmai zsűri, 
valamint a honlapon ér-
kezett szavazatok alapján 
egy-egy közönségdíjat is 
kiosztanak. Az eredmény-
hirdetés a tervek szerint 
február 8-án lesz. 

www.facebook.com/ 
sopronitemahivatalos
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Mindketten nagy szakmai alázattal 
dolgoznak – elsősorban a közönsé-
gért, a városért. A céljuk is ugyanaz, 
hogy még színvonalasabb legyen a 

kulturális élet Sopronban. A Pro Kultúra új és le-
köszönő igazgatójával beszélgettünk. 
– Úgy ülnek egymás mellett, 
mintha régi ismerősök len-
nének, jó a megérzésem? 

Pataki András: – Igen, 
2014-ben dolgoztunk először 
együtt, akkor rendeztem Bé-
késcsabán az Egerek és em-
bereket. Aztán több előadás 
kapcsán is találkoztunk, ké-
sőbb, mikor Misa a miniszté-
riumba került, akkor folyama-
tossá vált a munkakapcsolat. 

Dr. Ragány Misa: – Jó volt 
ismerős terepre érkezni, And-
rással mindig hatékonyan 
tudtunk együttműködni, ezt 
tapasztaltam az elmúlt he-
tekben is. Január első nap-
jaiban jöttem Sopronba, így 
már megkezdtük a feladatok 
átadását–átvételét. 

– Vázoljuk fel: dr. Ragány 
Misa február elsejétől átve-
szi a Pro Kultúra ügyvezetői 
feladatait, Pataki András 
pedig a színház élén marad. 
Szóval egyszerre tapaszta-
lunk változást, és lesz foly-
tonosság is. 

P. A.: – Ez így van. 10 éve 
kerültem Sopronba, az első öt 
évben a színházat vezettem, a 
második ötben pedig az egész 
intézményt, a Pro Kultúrát. 
Nehéz pár szóban összefog-
lalni ezt az időszakot: a szín-
házban az volt a cél, hogy lét-
rehozzunk egy Sopronban élő 
és alkotó társulatot. Emellett 
az ifjúság színházi nevelését 
is kiemelt feladatként kezel-
tük. A Pro Kultúra ügyvezető-
jeként célom volt, hogy a cég 
gazdasági eredménye pozitív 
legyen. Folyamatosan nyitot-
tunk a város felé, erősítettük a 
lokalitást. A barlangszínház-
ban sikerült megduplázni a 
nézőszámot. Az utóbbi évek-
ben a koronavírus nagyon 
megnehezítette az életünket. 

R. M.: – Áldott állapot ez, 
hogy van utódnevelés. András 
ugyan eggyel hátrébb lép, de 
nem engedi el sem a társulat, 
sem az intézmény kezét. Nagy 
lelkesedéssel és alázattal kez-
dem a munkát, már folytatom 

a „terepbejárást”, igyekszem 
megismerni mindenkit, nyi-
tott vagyok, várom a kollégák, 
nézők észrevételeit, jobbító 
jellegű javaslatait. Szeretném 
a Pro Kultúrát alkotó intézmé-
nyek önálló arculatát erősíte-
ni. Az értékesítést is teljesen 
át kell alakítani, a nézők az 
utolsó pillanatban döntenek, 

a járványhelyzet miatt nem 
szívesen vásárolnak előre je-
gyet, bérletet, ehhez pedig ne-
künk alkalmazkodnunk kell. 
Hiszek abban, hogy minden 
hátrány magában hordozza a 
későbbi előny lehetőségét. 

– A következő évad prog-
ramja már összeállt, ez fog 
változni? 

R. M.: – Országosan egye-
dülálló, hogy András mennyi-
re előre dolgozik. Ami kész, 
azt nincs okom felülírni, eb-
ből természetesen nem csi-
nálok hiúsági kérdést. Akkor 
végezzük jól a munkánkat, ha 
a nézők nem vesznek semmit 
észre abból, hogy itt vezető-
váltás történt. 

P. A.: – Mindketten a kö-
zönségért, a városért dol-
gozunk, azért, hogy Sopron 
kulturális élete még színvona-
lasabb legyek. Nekem a szín-
házi „telephelyem” továbbra 
is Sopron marad, Misa pedig 
most költözik ide a városba, 
szóval együtt haladunk to-
vább a megkezdett úton.

Dr. Ragány Misa:  Ami kész, azt nincs okom felülírni, ebből nem csinálok hiúsági kérdést

Együtt a közönségért, a városért

Pataki András (b) a színház élén marad, dr. Ragány Misa február elsejétől átveszi a Pro Kultúra ügyvezetői feladatait. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

DR. RAGÁNY MISA:  Színész, énekes, művészeti menedzser. 1986-ban született Kisvárdán, a szegedi 
egyetemen diplomázott jogászként, majd színész, újságíró–szerkesztő–riporter és művészeti mene-
dzser képesítést szerzett. A Kisvárdai Várszínház DoktoRock Színtársulatában kezdte pályáját, játszott 
többek között a Csiky Gergely Színház, a Nemzeti Színház, a Szegedi Nemzeti Színház, a Pesti Magyar 
Színház, valamint a Városmajori Szabadtéri színpadán. 2014-ben szerződött a Békéscsabai Jókai Szín-
házhoz, amelynek marketing- és sajtófőnöke is volt, de prózai és zenés szerepekben is láthatta a kö-
zönség. 2018-tól 2021 nyaráig az EMMI előadó-művészeti főosztályvezetője volt. 2020 tavaszán Nagy 
Szilárddal átdolgozta Varga Miklós Európa című dalát Európa 2020 címmel. 

PATAKI ANDRÁS:  Jászai Mari-díjas rendező, dramaturg, díszlet- és jelmeztervező. 1971-ben szüle-
tett Sümegen, első diplomáját a Győri Hittudományi Főiskolán szerezte, később az okleveles felnőtt-
képzési és kulturális menedzser, valamint a színházi rendező szakot is elvégezte. 1986-ban az ajkai 
Forrás Színpad alapítója, amely később Forrás Színház néven működött. Játszott a Veszprémi Petőfi 
Színházban, vezette az Evangélium Színházat, a győri Újvárosi Művelődési Házat. 2008-tól a Magyar 
Versmondók Egyesületének elnöke, 2012-től a Soproni Petőfi Színház igazgatója, 2017-től a Pro Kul-
túra ügyvezetője. 2021-től a Színház- és Filmművészeti Egyetem adjunktusa, a kecskeméti Katona Jó-
zsef Színház művészeti tanácsadója. 

Az eddigi produkcióit bemutató fotókiállítással ünnepelte tizedik születésnapját a Sopron Balett. 
A tárlat múlt szerdán nyílt meg a Liszt-központban, a fényképeken az emlékezetes előadásokból 
láthattak bemutatót a résztvevők. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Petőfi Színház: A közönség évada 
Meghirdette 2022–23-as évadát a Soproni Pető-
fi Színház. – Következő évadunknak közösségfor-
máló szerepe lesz – emelte ki Pataki András. A Pro 
Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezetője Sass 
Lászlóval, az önkormányzat kulturális és oktatá-
si bizottságának elnökével, Eperjes Károllyal, a 
2022–23-as évad művészeti tanácsadójával, Dem-
csák Ottóval, a Sopron Balett vezetőjével és Alek-
szej Batrakov koreográfussal közösen ismertette 
a következő időszak programját. – Közönségsza-
vazást is indítottunk, az akciónak köszönhetően 

a győztes Bolha a fülbe és az ezüstérmes Chicago 
is bekerült a repertoárba. 

A közönség évada felnőtt bérletében 6 elő-
adás szerepel: az Isten komédiása című zenés já-
ték, a Grand Hotel musical, a Porka havak című két 
részes táncmű, a Bolha a fülbe bohózat, a Chicago 
musical és A napsugár fiúk vígjáték.

Az intézmény hűségkártyát is kibocsátott, 
amellyel a felnőtt bérletesek a Pro Kultúra összes 
saját produkciójára 10 százalékos kedvezménnyel 
válthatnak jegyet. 

1972
Érdekes kiállítás
Kedden a Belügyminisztérium 
rendezésében érdekes kiállí-
tás nyílt meg Sopronban a la-
kosság és a határőrség kapcso-
latáról. A kiállítás nagy, színes 
tablókon mutatja be, hogyan 
segített a lakosság a kémeket 
és disszidenseket elfogni. Egy 
Berta László nevű disszidenst 
ügynökök szerveztek be nyuga-
ton. Gazdái Horváth János név-
re hamis személyi igazolványt 
és gyári fényképes belépőt ad-
tak neki mint az egyik sopro-
ni üzem dolgozójának. A ha-
tárőrök kezére egy Rába menti 
helység lakói juttatták. A kiál-
lítás olyan emberek eseteit is 
bemutatja, akik a felelősség-
re vonás elől vagy kalandvágy-
ból nyugatra akartak szökni. 
(Kisalföld)

1947
Szétfűrészelték 
a díszleteket
Unger Ernő, a Zeneakadémia 
tanára Sopronban járt. A Sop-
roni Újság munkatársának nyi-
latkozott, és a többi között a 
következőket mondotta: A tel-
jes opera és szimfonikus reper-

toárt bírom. Egyik operámat, a 
Petőfit a budapesti Operaház 
is bemutatta. A bemutató után 
azonban a németek leállították 
az operát, a nyilasok pedig a 
díszleteket is szétfűrészelték, 
mert a második felvonásban 
az egyik jelenetben ez hang-
zik: meddig tűritek még a ger-
mán elnyomást? (Világ)

1922
A soproni zsidók
Sorsdöntő órákat élt át Sopron 
város és vidéke. Az igazság 
győzött. Ki nem törölheti sem-
miféle erőszak a világtörténe-
lem lapjaiból, hogy Sopron vá-
ros kultúráját magyar szívek, 
magyar lelkek és magyar karok 
munkája teremtette, fejlesztet-
te és tartottá fenn. És nekünk, 
magyar zsidóknak jóleső érzés, 
hogy ebben a kultúrmunkában 
része volt a soproni zsidóság-
nak is. Dr. Gábor Gyula, a Pes-
ti Izraelita Hitközség főtitkára. 
(Egyenlőség)

1897
Színházi vita
Eléggé heves vita volt a teg-
napi soproni városi közgyűlé-
sen. Szilvássy dr. ugyanis fel-

szólalásában azt a miniszteri 
rendeletet, mellyel Schreiber 
színigazgatónak, aki Sopron-
ban tudvalevőleg német szí-
nielőadásokat tart, a községi 
adó elengedtetett, inkorrekt-
nek és törvényellenesnek 
mondotta, ami heves polémi-
ára szolgáltatott okot. Végül 
azonban a többség úgy ha-
tározott, hogy ezen odiózus 
ügy végleges befejezése ér-
dekében további lépések ne 
történjenek, és az illető mi-
niszteri rendelet ennélfogva 
egyszerűen tudomásul vétes-
sék. (Pesti Hírlap)

Tyúkszemtapaszok
Nem egészen 4 koronába kerül 
a tyúkszem kiirtása, kivágás, 
égetés, fájdalom és veszély 
nélkül, az általam feltalált 
Thilophag-lemezek, úgyneve-
zett tyúkszemtapaszok által. 
Egy boríték 12 darabbal kerül 
45 koronába. Kapható a leg-
több gyógyszertárban és dro-
gua-üzletekben. Freund Sán-
dor, a magas minisztériumtól 
engedélyezett tyukszemope-
rateur Sopronban. (hirdetés a 
Budapesti Hírlapban)

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

TÍZÉVES A SOPRON BALETT
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MOLNÁR ZOLTÁN

Javában tart a téli felkészülés az SC 
Sopron felnőtt labdarúgócsapatánál. 
Ezen felül már elindult az átigazolási 
időszak is, így a végleges keret vár-

hatóan csak január végére alakul ki.

A felénél tart a tavaszi szezon-
ra való felkészülés, amely alatt 
már három edzőmérkőzést le-
játszott a csapat. 

– A felkészülés 4. hetében 
vagyunk, ahol a csúcsterhe-
lésen van a hangsúly – kezd-
te az együttes egyik alapem-
bere, Koronczai Benjamin. 
– A stáb és az egész csapat 
azon van, hogy mindenki a 
lehető legjobb állapotban le-
gyen a tavaszi szezon kez-
detére, és hogy minél előbb 

megtaláljuk a győzelmek felé 
vezető utat. 

– Mindenki nagyon moti-
vált és azon dolgozik az edzé-
seken, hogy az első meccsre 
már úgy fussunk ki, hogy ne 
legyen kérdés, ki lesz a győz-
tes – tette hozzá Holzmann 
Patrik. – Ebben Bücs Zsolt 
edző személye és elkötele-
zettsége is segíthet, aki már 
az elejétől fogva nagyon sokat 
tesz a csapategység még erő-
sebbé tételéért.

– Nem vagyunk könnyű 
helyzetben, ugyanis a 17. hely-
ről kezdjük a tavaszt, viszont 
kicsi a különbség a csapatok 
között, így gyorsan lehet javí-
tani – folytatta Koronczai Ben-
jamin. – A legfontosabb, hogy 
mihamarabb kikerüljünk a 
kiesőzónából. A mester az 
erőnléti rész mellett a taktiká-
ra is maximálisan odafigyel, 
megbeszéljük és kielemez-
zük a jó dolgokat és a hibákat 
is. Még sok mérkőzés áll előt-
tünk, az új edzővel pedig bár-
kit képesek lehetünk legyőz-
ni. Szurkolóinknak köszönjük 

az eddigi biztatást, és kérjük 
őket, hogy a tavaszi szezon-
ban is támogassanak bennün-
ket. Ez egy hatalmas fegyver, 
hiszen magasabb osztályban 
is kevés ilyen szurkolótábor 
van, mint a soproni.

Még három felkészülé-
si mérkőzés vár a csapatra, 
melyek közül kettőt Sopron-
ban rendeznek. Január 26-
án, szerdán 17.30-kor a Hala-
dás VSE II. együttese látogat 
városukba, míg február 5-én, 
szombaton 13 órakor az ETO 
Akadémia csapata lesz az 
ellenfél. 

A FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK EREDMÉNYEI:
• SC Sopron – Pápai Perutz FC: 2–2
• Mosonmagyaróvár II. – SC Sopron: 4–2
• Király SE – SC Sopron: 2–2

Az elmúlt hetekben három felkészülési mérkőzést játszott az SC Sopron – nyerni nem sikerült, de kétszer döntetlent ért el a csapat.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Hosszú sérülés után 
a Dinamo Kurszk el-
leni bravúros Sopron 
Basket győzelmet ho-
zó meccsen tért visz-
sza a pályára Czukor 
Dalma. A játékos el-
mondása szerint szin-
te extázisban kosárlab-
dázott az orosz csapat 
otthonában.

– Milyen sérüléssel bajlód-
tál, miért tartott ilyen hosz-
szú ideig a rehabilitáció?

– Még szeptember végén, 
az első bajnoki meccsünk 
utáni edzésen történt a sérü-
lés: hallottam egy roppanást a 
lábfejemben, meg persze erős 
fájdalmat éreztem. A diagnó-
zis elég lesújtó volt: lábközép-
csont-törés. Szerencsére a 
csont nem mozdult el, így az 
első szakvélemények szerint 
5–6 hét alatt össze kellett vol-
na forrnia a törésnek – sajnos 
nem így lett…

– Mi okozta a sérülés el-
húzódását?

– Jó kérdés, egyszerűen 
akármit csináltunk, nem gyó-
gyult olyan ütemben a törés, 
mint ami várható lett volna. 
Pedig mindenben követtem 

az orvosok előírásait: két hé-
tig mankóztam, aztán már sé-
táltam egy speciális járócsiz-
mával, majd megkezdtem a 
biciklizést, edzettem a felső-
testemet. Lényegében csak 
január elején mondták azt az 
orvosok, hogy bátran mozog-
hatok. Először voltak fájdal-
maim, de szerencsére ez két 
hét után elmúlt.

– Milyen érzés volt kint-
ről nézni a társakat?

– Nagyon rossz! Először 
még türelmes voltam, de 
ahogy teltek a hetek és hóna-
pok, egyre feszültebb lettem. 
Sose volt ilyen hosszú sérülé-
sem, és nagyon rosszkor jött, 
mert a szezon elején jó formá-
ban voltam. Most megint tü-
relmesnek kell lennem, mert 

pár percet már játszhatok, de 
nyilván idő kell, hogy ismét 
csúcsformába lendüljek.

– Fantasztikus meccsen 
térhettél vissza, hiszen le-
győztétek az orosz nagy-
ágyú Kurszk csapatát. Hogy 
élted meg a sikert és a visz-
szatérésedet?

– Ennyi kihagyás után 
nem is akartam elhinni, hogy 
a nevemet mondja a vezető-
edző. Hét és fél percet játszot-
tam, de alig emlékszem, mi 
történt a pályán: nagyon fóku-
száltam erre a meccsre, szinte 
extázisban léptem parkettre, 
nagy öröm volt ismét játsza-
ni. A meccs fantasztikus volt, 
az első félidőben nem funkci-
onáltunk csapatként, de szü-
net után úgy játszottunk, hogy 
nem tudta lekövetni az ellen-
fél, mindenki vállalta a fele-
lősséget, és valódi csapat volt 
a Sopron Basket!

– Milyen esélyekkel foly-
tathatjátok az Euroliga-
szereplést?

– A mi csoportunk nagyon 
erős és kiszámíthatatlan. 
A párhuzamos csoportban 
már nincsenek kérdőjelek, 
hiszen megvan a három to-
vábbjutó. Nálunk viszont még 
többesélyes, az utolsó mecs-
csek is kiemelten fontosak, 
ahhoz, hogy elérjük a tovább-
jutást, meg kell mutatnunk a 
csapat erejét.

Újra a pályán Czukor Dalma

Czukor Dalma több mint három hónap kihagyás után tért visz-
sza a pályára. FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

KOSÁRLABDA-EREDMÉNYEK:
Dinamo Kurszk (orosz) – Sopron Basket

Euroliga-mérkőzés, csoportkör, Kurszk, január 19.

73–77  
(19–15, 25–14, 12–27, 17–21)

Dinamo Kurszk:  
Baric 3/3, Ogunbowale 5/3,  

O. Frolkina 10,  
Lisec 13/3, Sabanova.  

Csere: Howard 26/12, Prince 4, 
Kozik 3/3, J. Frolkina 9/9.

Sopron Basket:  
Fegyverneky 4, January 11/3,  

G. Williams 20/9,  
Brooks 17/9, Határ 14.  

Csere: Varga A. 5,  
N. Jovanovics 2,  
Gaye 4, Czukor.

Vezetőedző:  
Vaszilij Karaszjov

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

VBW CEKK Cegléd – Sopron Basket
Bajnoki mérkőzés, Albertirsa, január 22.

63–92  
(19–18, 18–28, 9–20, 17–26)

Cegléd:  
Rakita 4, Holesinska 17/6, 

Laufer 8, Szabó P. 4, Kobolák. 
Csere: Szabó Fanni 24/6,  
Szabó Flóra 2, Szirony 4, 

Viszmeg.

Sopron Basket:  
Fegyverneky 10,  

Varga A. 11/3, N. Jovanovics 6, 
Czukor 14/12, Határ 24.  
Csere: G. Williams 2,  
January 6, Gaye 10, 

Varga S. 9/3.
Vezetőedző:  

Sandro Orlando
Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

Höbner Nyíregyháza BS – Sopron KC
Bajnoki mérkőzés, Nyíregyháza, január 22.

81–88 
(21–30, 24–25, 29–19, 7–14)

Nyíregyháza:  
N. Johnson 20, Bryce 18/9, 

Kiss B. 3, Pipiras 13/9, LeDay 4. 
Csere: Suárez 17/9,  
Mokánszki, Bus I. 1,  

Bazsó 5/3.

Sopron KC:  
Myers 14/6, McGill 11/3, 

Sitku M. 2, 
Q. Ford 15/9, Montgomery 11.  

Csere: Werner 2,  
Borisov 19/9, Halász Á.,  
Fazekas 14/6, Takács N.

Vezetőedző:  
Pethő Ákos

Vezetőedző:  
Kostas Flevarakis

„Magasabb osztályban  is kevés ilyen szurkolótábor van”

A javítás a cél tavasszal
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Elhunyt Csollány Szilveszter olimpiai- és világbajnok tor-
nász. Szilas, a magyar tornasport halhatatlanja hosszan 
tartó küzdelmet vívott a koronavírus szövődményeivel. 
Budapesten, 51 éves korában érte a halál.

Sopron lakossága és a városvezetés mély megrendü-
léssel és fájdalommal értesült olimpiai bajnokunk ha-
láláról. 
Emlékét megőrizzük! 

Dr. Farkas Ciprián Dr. Simon István Csiszár Szabolcs
polgármester alpolgármester alpolgármester

Elhunyt Sopron 
olimpiai bajnoka
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Kosárlabda
Január 26., szerda 18 
óra, Novomatic-aréna
Sopron Basket  
– Galatasaray SK
Január 29., szombat 18 
óra, Novomatic-aréna
Sopron Basket  
– Fenerbahçe SK
Január 30., vasárnap 15 
óra, Novomatic-aréna
Sportdarázs–SMAFC – Ajka
Január 30., vasárnap 
17 óra, Krasznai Ferenc 
Sportcsarnok
SMAFC 1860 KA  
– Békési SzSK

Úszás
Január 27., csütörtök  
9 óra, Lőver uszoda
Úszás diákolimpia  
megyei döntő

Sífutás
Január 29., szombat 10 
óra, Soproni-hegység
Soproni sífutó nyílt nap

Teke
Január 30., vasárnap 10 
óra, Győri úti tekepálya
Soproni Turris SE  
– Mosonszentmiklós SE 

Jégkorong
Január 30., vasárnap  
10 óra, műjégpálya
Jégkorong U8 „B” torna

Teremfoci
Január 30., vasárnap 
13:20 óra, vendéglátó/ 
Gárdonyi-iskola
Soproni városi terem-
labdarúgó-torna

LELÁTÓ

RÁZÓ LÁSZLÓ

– A körül-
mények 
adottak, 
innentől 

kezdve rajtunk mú-
lik, hogy milyen ered-
ményeket érünk el – 
ezt mondta az új Lőver 
uszoda kínálta lehető-
ségekről Kókai Zsolt. 
A Széchy Tamás Sport-
iskola Úszó Szakosztá-
lyának vezetője sze-
rint ma már irigylésre 
méltó helyzetben van a 
soproni úszósport.

– Miben változott a soproni 
úszók élete az új Lőver uszo-
da átadásával?

– Mondanom sem kell, 
hogy óriási előrelépés ez ne-
künk, hiszen az, hogy két 
sportmedence is van, vízfe-
lületben teljesen más lehe-
tőségeket teremt. A tömeg-
sportnál tíz–tizenöt gyerek 
is használhat egy-egy sávot, 
a versenysportolóknál ez már 
nem így van: maximum há-
rom–négyen tudnak dolgozni 
egy sávban. Végre van ötven-
méteres medencénk, hivata-
los versenyeket tudunk ren-
dezni, egyszóval ez teljesen 
más dimenzió.

– Hány gyerekkel foglal-
koznak, és közülük mennyi-
en járnak versenyekre?

– Mintegy 350 gyermek 
jár hozzánk, többségük ter-
mészetesen szabadidősport-
jelleggel. Ugyanakkor van 
60–70 olyan fiatal, akik ver-
senysportként tekintenek az 
úszásra. Ez utóbbi azt jelen-
ti, hogy heti 10 alkalommal 
jönnek edzésre, reggel álta-
lában másfél, délután pedig 
két, két és fél órás a tréning. 
8–9 évesek a legkisebbek, a 
legidősebb versenyzőink pe-
dig 17 évesek.

– A Széchy Tamás Sport-
iskola milyen eredmények-
kel rendelkezik?

– Tavaly is voltak kiemel-
kedő eredményeink, ezeket 
természetesen szeretnénk fe-
lülmúlni. 200 olyan egyesület 
van Magyarországon, amely-
nek fiataljai országos bajnok-
ságokon vesznek részt. Ezek 
közül 80–90 sportszervezet 
mondhatja el magáról, hogy 
ob-ken döntőbe jutnak a ver-
senyzői, vagy akár helyezése-
ket is elérnek. Mi az említett 
200 egyesület közül a negy-
venedik helyen szereplünk a 

tavalyi eredményeink alap-
ján, ami azt jelenti, hogy az 
első harmadban vagyunk, 
természetesen szeretnénk 
feljebb lépni.

– Mely úszásnemekre 
koncentrálnak elsősorban?

– A gyerekek többségét 14 
éves korig vegyesúszónak te-
kintjük. Egyformán gyakorol-
juk velük a gyors-, mell-, hát- és 
a pillangóúszást. Természete-
sen már ilyenkor látni, hogy 
kinek, melyik típusú úszáshoz 
van komolyabb tehetsége, de a 
specializáció csak 15–16 éves 
korban aktuális, onnantól 

lesz valaki kimondottan pél-
dául mell- vagy hátúszó.

– Van kiemelkedő ver-
senyzőjük?

– Van bizony, örömmel 
említhetem Börzsei Zalán ne-
vét. Ő most 14 éves, de lénye-
gében négy éve ott van az or-
szág utánpótlásmezőnyének 
élvonalában. Van országos 
bajnoki címe, több érmes he-
lyezése is. Bízom benne, hogy 
felnőttként is sikeres lesz. 
Természetesen mellette több 
kiemelkedő tehetségünk is 
van, döntőseink, egyéniben 
és váltóban. 

Kókai Zsolt:  Kiváló körülményeket teremtett a versenysporthoz az új uszoda

Sikeres úszókat nevelhetnek

A Széchy Tamás Sportiskolában több tucatnyi gyermek úszik versenyszerűen, ők heti tíz edzésre járnak. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MUNKATÁRSUNKTÓL

Bravúros győzelem-
mel folytatta szerep-
lését az NB I-es teke-
bajnokság nyugati 
csoportjában a Soproni 
Sörgurítók együttese. 
A listavezető Balogu-
nyom csapatát 6–2-re 
múlta felül múlt hét-
végén, így továbbra is 
versenyben van az ér-
mes helyezésekért.

Weinacht János edző–szak-
osztályvezető elmondta: a 
Sörgurítók idei eredménye-
it nagyban befolyásolja, hogy 
milyen összetételben tudnak 
pályára lépni egy-egy mér-
kőzésen. Négy meghatáro-
zó játékosuk dolgozik külföl-
dön, az ő szereplésük mindig 
bizonytalan.

– Annak azért örülök, hogy 
a hazai pályán rendezett mér-
kőzéseket így is meg tudtuk 
nyerni, a legutóbbi, Balogu-
nyom elleni magabiztos siker 
pedig bravúr volt, hiszen a Vas 
megyei csapat vezeti a tabel-
lát – mondta a szakosztály-
vezető. – Ősszel több olyan 
vereségünk is volt, amikor 
tíz fa alatti különbséggel ma-
radtunk alul, bízom benne, 
hogy a folytatásban az ilyen 
kiélezett mérkőzéseken végül 

felénk billen a mérleg nyelve. 
Jó jel, hogy a legutóbbi idegen-
beli meccsünkön már győzni 
tudtunk.

Weinacht János kiemelte 
az ifjúsági csapat szereplését: 
tavaly minimális különbség-
gel végzett a bajnokság má-
sodik helyén, de idén is szép 
eredményeket ér el. Jelenleg 
az ötödik pozícióban vannak, 
ami nagyon jónak számít, fő-
leg úgy, hogy két új játékost is 
beépítettek a csapatba.

– Külön büszkeség szá-
munkra, hogy ifjúsági együt-
tesünk egyik meghatározó 
játékosa, Biacsi Bence Domi-
nik meghívást kapott az U18-
as nemzeti válogatott keretbe 
– tette hozzá a Soproni Sörgu-
rítók edző–szakosztályveze-
tője. – Ez kiváló visszajelzés 
a sportolónak, de természe-
tesen nekünk is, hiszen azt 
mutatja, hogy az utánpót-
lás-nevelésben jó úton jár 
egyesületünk.

Sörgurítók:  Az utánpótlás-nevelésben is eredményesek

Éremért küzdenek

A Soproni Sörgurítók együttese egyre jobb formában játszik, 
versenyben van az érmes helyezésekért. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

KÖZLEMÉNY

Magyarország Köztársasági Elnöke  
AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁT  

ÉS AZ ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁST  

2022. április 3-ra 
(vasárnap) tűzte ki.

Részletes tájékoztatásért a Polgármesteri Hivatalban működő Választási Irodához 
( Sopron, Új utca 12., tel.: 515-152.) lehet fordulni. 

Helyi Választási Iroda

• A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. 
• Szavazni csak személyesen, a választó-

polgár lakóhelyén vagy átjelentkezés-
sel a tartózkodási helyén lehet. 

• A választópolgárnak igazolnia kell sze-
mélyazonosságát, valamint a lakcímét.

• Szavazni egy egyéni választókerületi 
jelöltre és egy országos listára lehet.

• Ha a szavazás napján Ön Magyarorszá-
gon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, 
átjelentkezéssel szavazhat. Átjelent-
kezési kérelmet 2022. március 
25-én 16.00 óráig lehet benyúj-
tani a lakóhely szerinti jegyzőnél vagy 
a választások hivatalos honlapján ke-
resztül a www.valasztas.hu hon-
lapon.

• Az országgyűlési választáson nemze-
tiségiként regisztrált választópolgár 
pártlista helyett nemzetiségi listára 
szavaz.

• Sopronban átjelentkezéssel sza-
vazni csak a Széchenyi István Gim-
náziumban (Sopron, Templom u. 26.) 
lévő 1. számú szavazókörben lehet. 
A Sopron településszintű lak-
címmel rendelkező választópolgárok 
szintén itt szavazhatnak.

• Mozgóurnát a választópolgár csak 
írásban kérhet a helyi választási iroda 
vezetőjétől vagy a szavazás napján 12 
óráig a szavazatszámláló bizottságtól. 
A mozgóurna-igénylés okát meg kell 
jelölni!
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!

„Minden nem-
zedék azt kép-
zeli magáról, 
hogy intelligen-
sebb az előtte 
járónál és böl-
csebb az utána 
következőnél.”
George Orwell   
(eredeti neve: Eric Arthur 
Blair, 1903–1950) angol 
író, kritikus, újságíró

MOTTÓ

George Orwell: 
1984
Ez az 1949-ben született 
szatirikus politikai regény 
Magyarországon a rend-
szerváltásig szamizdat for-
mában volt hozzáférhe-
tő, az első legális kiadása 
1989-ben jelent meg. A XX. 
század totalitárius álla-
mai és a hidegháború pa-
ranoiája ihlette műből egy 
olyan jövőkép rajzolódik 
ki, melyben a mindenható 
Párt folyamatosan újraírja 
a történelmet, és a hagyo-
mányos angol nyelv lerom-
bolásával, illetve a „káros” 
gondolatok megszületését 
lehetetlenné tevő „újbe-
szél” mesterséges nyelv 
kidolgozásával a polgárok 
gondolkodását is korlátok 
közé szorítja. 

KÖNYVAJÁNLÓ

CZETIN ZOLTÁN

Már művészeti képzést 
is választhatnak a fia-
talok a soproni Eötvös-
iskolában. A diákok öt 
év alatt szakmai érett-
ségi vizsgát tesznek, 
és színházi táncos II. 
OKJ-s szakmai végzett-
séget szereznek. 

Ha az Eötvös-iskolára gondo-
lunk, akkor elsőként az egész-
ségügyi képzés jut eszünkbe. 
Pedig már három éve tán-
cos osztályt is indítanak a 
középiskolában. 

– Az elmúlt években elég 
hullámzó volt a jelentkezés 
az egészségügyi képzésre 
– kezdte Gottschling Gábor, 
az Eötvös József Evangéli-
kus Gimnázium, Egészség-
ügyi Technikum és Művésze-
ti Szakgimnázium igazgatója. 
– Ezért, hogy az osztálylét-
számot állandósítsuk, a tan-
testület kezdeményezte, hogy 
nyissunk a művészeti képzés 
irányába. Érdekesség, hogy 
eddig gyakorlatilag csak lá-
nyok jelentkeztek a táncos 
osztályokba, de persze a le-
hetőség a fiúknak is adott. 
Ráadásul most már nemcsak 
olyan fiatalok jönnek hoz-
zánk, akik egyszerűen csak 

ki akarják próbálni magu-
kat ezen a területen, hanem 
olyanok is, akik korábban 
táncoltak.

– Az iskolának van két profi 
tánctanára, egy oktató pedig a 
Soproni Petőfi Színházból jár 
hozzánk, és tartja a színész-
mesterség órákat – folytat-
ta Szentpáli Csaba általános 
igazgatóhelyettes. – A diákok 

nemcsak tanulják a szakmát, 
hanem éles helyzetekben 
is kipróbálhatják magukat. 
A színház És mégis élünk cí-
mű előadásban például a 10. 
és 11. évfolyamosok már sze-
repeltek. Mivel a képzés szak-
gimnáziumként történik, az 
itt végzetteknek komoly alap-
juk van, hogy tovább lépjenek 
akár egyetemi vagy főiskolai 

szinten. Akik nem szeretné-
nek ezen a pályán maradni, 
nekik olyan rokon szakmára 
lehet jó esélyük, mint például 
a rekreáció szak.

Az iskola vezetői szerint 
a képzés sikeres, a diákok és 
pedagógusok lelkesek, a mű-
vészeti oktatás színesíti az in-
tézmény életét. 

Eötvös-iskola:  Van jövője a művészeti képzésnek Sopronban

Színpadon a táncos lábak

AZ INTÉZMÉNY VETT EGY ÚJ ÉPÜLETET  – a Deák téri isko-
la mögött –, ahol 2021 szeptembere óta tartják a táncosoknak az 
elméleti és gyakorlati órákat. A vásárlás és a felújítás költségeit 
a Magyarországi Evangélikus Egyház biztosította. 

Profi tánctanárok tanítják a fiatalokat az Eötvös-iskolában – az új próbaterem tavaly szeptemberben készült el. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MADARÁSZ RÉKA

Első alkalommal nyerte el Szőke Péter a Széche-
nyi-ösztöndíjat. A negyedéves orvostanhallgató 
demonstrátorként már a nála ifjabb korosztályt 
oktatja az egyetemen.

– A Széchenyi-gimnáziumba 
jártam, és sokáig mentőheli-
kopter-pilóta szerettem vol-
na lenni – mesélte a fiatal-
ember. – Biológiából többek 
között az OKTV-n és a Ki-
taibel Pál-versenyen 
is részt vettem, és 
94 százalékosra 
sikerült az emelt 
szintű érettségim 
annak ellenére, 
hogy a matek 
és a fizika min-
dig is jobban 
érdekelt. Utób-
bit főként Lang 

Ágota tanárnő szerettette 
meg velem.

A fiú már egyetemi tanul-
mányai elején nagyon megsze-
rette az anatómiát, azon be-

lül is a neuroanatómiát. 
Rögtön a szigorlat 

után belekezdett 
TDK-dolgozatá-
nak megírásába 
a Semmelweis 
Egyetem Anató-

miai, Szövet- 
és Fejlődéstani 
Intézetében, és 

bekapcsolódott 
az oktatásba: 

azóta is demonstrátorként 
magyar és német nyelven ana-
tómiát tanít fogorvos, általá-
nos orvos és pszichológia sza-
kos hallgatóknak.

– Óriási értéket képvisel 
számomra, hogy az utánam 
következőknek tudok segíte-
ni úgy, hogy tisztában vagyok 
vele, mi vár rájuk – folytatta. 
– A TDK-dolgozatommal az 
volt a célom, hogy elsajátítsam 
többek között a szövettan és a 
preparáció alapjait, utóbbival 
fejlesztve a sebészethez elen-
gedhetetlen kézügyességemet 
és térlátásomat. Az egyik pre-
parátumommal meg is nyer-
tem egy pályázatot. 

Ettől a félévtől Peti új TDK-
ba kezdett a Sopronból el-
származott Orbay Péternél az 
Országos Mentális, Ideggyó-
gyászati és Idegsebészeti In-
tézetben, ugyanis az idegse-
bészet és az idegtudományok 
érdeklik elsősorban.

Körülbelül 15 éve verseny-
szerűen teniszezik az SVSE-
ben, évek óta részt vesz az 
osztrák csapatbajnokságo-
kon is. Sokat köszönhet Úr 
Csaba vezetőedzőnek és 
szakosztályvezetőnek.

Az ösztöndíjból olyan 
tanköny veket szeret-
ne vásárolni, ame-
lyek a későbbiekben 
alapként szolgálhat-
nak a szakterületének 
elsajátításához. 

MADARÁSZ RÉKA

Két széchenyis diák is 
bejutott a Savaria or-
szágos történelem ta-
nulmányi verseny kö-
zépdöntőjébe. Mindkét 
lányt Annának hívják, 
és mindketten a 10.D 
innovatív angol/ német 
nyelvi és informatikai 
osztályba járnak.
– A szigorúan a tudásra épülő 
tanulmányi versenyt a mély-
sége miatt is nevezzük ma-
gunk között „kis OKTV-nek” 
– tudtuk meg Egész Tamástól, 
a Széchenyi-gimnázium igaz-
gatóhelyettesétől, a két lány 
felkészítő tanárától. – Hason-
lót vár el a 9–10.-es diákoktól, 
mint a 11–12.-esektől az Orszá-
gos Középiskolai Tanulmányi 
Verseny. 

A megmérettetés magában 
foglalta az ókortól 1301-ig ter-
jedő időszakot, ismerni kel-
lett ennek a hatalmas időin-
tervallumnak az általános és 
a magyar történelmét. A két 
továbbjutó közül Soós Annát 
már bemutattuk újságunk-
ban (Anna sokoldalú tehetség, 
Soproni Téma, 2021. március 
3.). Osztálytársa, Kreták An-
na ugyancsak digitálisan ta-
nulja a történelmet az inno-
vatív osztályban.

– Két órát kaptunk a fel-
adatlap kitöltésére, de az elég 

is volt – mesélte Kreták Anna. 
– Volt feleletválasztós feladat, 
keresztrejtvény, teszt és esz-
széírás, utóbbiban IV. Béla ta-
tárjárás utáni politikáját kel-
lett összefoglalnunk. 

Annát mindig is érdekel-
te a történelem, magával ra-
gadja, hogy belepillanthat az 
emberiség történetének egy 
újabb kis szeletébe. Szívesen 
olvassa a történelmi regénye-
ket és a Rubicon című folyó-
iratot, gyakran néz hasonló 
témájú filmeket. Közel állnak 
a szívéhez az idegen nyelvek 
is. A későbbiekben olyan fel-
sőoktatási intézményt sze-
retne majd választani, ahol 

mindezeket az ismereteit 
még tovább mélyítheti. A lány 
11 éve népi táncos a Dr. Barsi 
Ernő Alapfokú Művészeti Is-
kolában Kapuváron. Kisfalu-
don él a szüleivel, az apró falu 
békés hangulatát rendkívül 
kedveli.

– A középdöntő február 
8-án lesz, és a lányok már óri-
ási lelkesedéssel készülnek 
rá. Amikor megkérdeztem 
tőlük, hogy a téli szünetben 
pihenni vagy tanulni szeret-
nének-e, ők azt válaszolták, 
hogy küldjem csak a feladato-
kat, úgyhogy végigküzdötték 
ezt az időszakot is – fejezte be 
Egész Tamás.

Szőke Péter  nemcsak a tanulásban remekel, 15 éve teniszezik

Egyszerre tanul és oktat A történelem vonzásában

– Talán ez a legszebb és legnemesebb feladat, amit egy ember vál-
lalhat az élete során: segíteni és ott lenni a legnehezebb pillanatok-
ban is – vallja Szőke Péter. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Kreták Annát mindig is érdekelte a történelem, Egész Tamás 
segítségével lelkesen készül a tanulmányi verseny középdön-
tőjére. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Tanult tehetetlenség
Ha valakit állandóan elérhetetlen, számára megvalósíthatatlan 
feladatokkal halmoznak el (vagy valaki önmagát állandóan csak 
elérhetetlen kihívások elé állítja), az egy idő után… nos, egy 
idő után már hozzá sem kezd a problémamegoldáshoz, mert 
szabályosan megtanulja, hogy nem fog menni. És amikor vala-
ki úgy érzi valamiről/ bármiről, hogy az „nem fog menni”, ak-
kor az nem is megy. Ez a jelenség a tanult tehetetlenség (valós 
pszichológiai fogalom) esete. 

Emiatt (is) nagyon fontos, hogy olyan célt/ célokat tűzzünk 
ki mások és magunk elé is, ami/ amik ugyan jelentős munka-, 
energiabefektetéssel, de számára elérhetők. Roppant fontos, 
hogy időről időre sikerélménnyel (is) megajándékozzunk má-
sokat és önmagunkat is. 

Haladjunk tehát lépésről lépésre a problémáink megoldásá-
ban, szívósan, kitartóan, de időről időre sikerélményeket (is) 
teremtve! 

Már emiatt is fontos, hogy időben térképezzük fel teendő-
inket, hiszen a kisebb problémák könnyebben megoldhatók. 
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket február 2-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 kü-
lönszámát sorsoljuk ki, melyet a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Január 12-i rejtvényünk megfejtése: „Az olyan ház, amely belülről repedezik, előbb-utóbb összedől”. Szeren-
csés megfejtőnk: Bella Éva.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Január 26-től február 2-ig. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárna-
pig este 8 órától reggel 8 óráig tart.

Január 26.,  
szerda 

Erzsébet gyógyszertár  
Győri u. 15. 99/311–254

Január 27., 
csütörtök 

Ezüst Kehely gyógyszertár 
Kodály tér 12. 99/505–249

Január 28.,  
péntek 

Hajnal gyógyszertár  
Malompatak u. 10. 99/506–544

Január 29., 
szombat 

Ikvahíd gyógyszertár 
Híd u. 21. 99/314–084

Január 30., 
vasárnap 

Király gyógyszertár  
Várkerület 114. 99/508–241

Január 31.,  
hétfő 

Korona gyógyszertár  
Várkerület 73. 99/505–865

Február 1.,  
kedd 

Lövér gyógyszertár  
Béke u. 4. 99/508–614

Hazatértek Sopronba
SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK  – Hajnalné Rihay Katalin

PLUZSIK TAMÁS

„ Sopron, te  lelkünk éltető láng! Hű 
őr az ősi végeken” – hangzanak Sar-
kady Sándor sorai a város himnuszá-
ban. Vallják ezt azok, akik már nem-

zedékek óta itt élnek, és azok is, akik elszakadtak 
Soprontól.
Hajnalné Rihay Katalin a csor-
nai Hunyadi János Gimnázi-
umban érettségizett, majd 
1965-ben elvégezte a Vendéglá-
tóipari Főiskolát, néhány évvel 
később pedig közgazdász dip-
lomát is szerzett. Volt a Tihany 
Szálló igazgatója, majd 1999-
ben a HungarHotels Soproni 
Önálló Egységének igazgatóhe-
lyetteseként ment nyugdíjba.

– Családunk a Csehország 
északi részén lévő Jičín városá-
ból származik – kezdte Hajnal-
né Rihay Katalin. – Frantisek 
 Riha ükapámnak több gyer-
meke is született, közülük az 
egyik volt Riha János dédapám, 
aki a Monarchia hadseregében 
katonaorvosként tevékenyke-
dett. Ebben a minőségében 
Csornára helyezték, majd itt 
is alapított családot, itt szü-
letett 1880-ban a nagyapám, 
Riha János, aki szintén orvosi 
diplomát szerzett. Az első vi-
lágháború során ezredorvos-
ként harctéri szolgálatot tel-
jesített, Signum Laudisszal, 
arany érdemkereszttel, Károly-
csapatkereszttel tüntették ki, 
1927-ben vitézzé avatták, ek-
kor lett a családnevünk Rihay. 
Nagyapa Eszterházán hercegi 
uradalmi orvos, majd körorvos 
volt. Nagyszüleim a 30-as évek 

elején Sopronba költöztek, és 
nagyapám a GYSEV orvosa lett.

– Édesapámékkal megsza-
kadt a tradíció, Vladimir testvé-
re katonatiszt lett, apám pedig 
1940-ben erdőmérnöki diplo-
mát szerzett – folytatta Haj-
nalné Rihay Katalin. – Vladimir 
nagybátyám súlyos sebesülé-
sekkel hazajött a Don-kanyar-
ból, majd mint megbélyegzett 
ludovikásnak menekülnie kel-
lett, végül Franciaországban 
telepedett le, ott is halt meg. 
Édesapámat friss diplomás-
ként a visszacsatolt Erdélybe, 
a felsővisói kincstári erdei vas-
útüzemek vezetőjének nevez-
ték ki, majd megismerkedett 
az édesanyámmal, és megszü-
lettem én is. Épült ott egy szép 
házunk, de még be sem tudtuk 
rendezni, máris menekülnünk 
kellett. Édesanyámmal mi ba-
latonfüredi nagyszüleimnél 
leltünk új otthonra, apám pedig 
visszajött Sopronba, majd né-
hány héttel később itt egyesült 
újra a család, de a Sopront ért 
bombázások elől Miklósmajor-
ba menekültünk. Ott édesapá-

mat egy orosz katona kis híján 
agyonlőtte. Édesanyám család-
ja tősgyökeres balatonfüredi. 
Nagyapám, id. Csizmazia Darab 
József Balatonfüreden elismert 
szőlőbirtokos és kiváló boros-
gazda volt. Tíz évig volt Bala-
tonfüred bírója, többek között 
az ő nevéhez fűződik a hitelszö-
vetkezet létesítése és a Krisztus 
Király-templom megépítése is. 
1948 után kirekesztés, üldöz-
tetés volt az osztályrésze, ki-

zsákmányolónak, rendszerel-
lenesnek minősítették. Csak 
a közismertsége és népszerű-
sége óvta meg a kitelepítéstől. 

– Édesapám rendkívül vál-
tozatos munkakörökben dol-
gozott, úgyhogy gyakorlatilag 
végigbarangoltuk a Dunántúlt 
Tapolcától Zalaegerszegen át 
Vácig, de a vágy persze min-
dig Sopron volt, ahová sok-sok 
vargabetű után 1967-ben sike-
rült hazatérnünk. 

Hajnalné Rihay Katalin családja a bombázások elől mene-
kült el Sopronból, 1967-ben tértek haza. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

CSALÁDI HÁTTÉR:  Balatonfüreden született 1944-ben. Édesapja okleveles erdőmérnök volt, 
édesanyja pedig vezette a háztartást, nevelte a gyerekeket. Férje, Hajnal János közgazdász, ven-
déglátó-ipari szakember. Gábor fiuk idegenforgalmi képesítést szerzett, Ákos pedig angol nyelv-
tanárit, de mindketten elismert teniszedzőként tevékenykednek.
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Szénási Ferenc (Széna) soproni  karikaturista  
alkotásai hétről hétre.

KÓCZÁN 
BÁLINT

Sopron-
ban ad 
koncertet 

 a Dánielfy Gergő és az 
Utazók. Az énekes, 
színész 2018-ban volt 
Az év felfedezettje, 
ezután alakult for-
mációja. A zenekar a 
Búgócsigában zenél 
január 28-án. 

A Dánielfy Gergő és az Uta-
zók szinte már fénysebesség-
gel ontja magából a dalokat és 
egyéb kreatív tartalmakat, 
hiszen 2018-as alakulása óta 
kiadott két lemezt és több vi-
deoklipet is. Sőt már itt a har-
madik, Szimpla vágyak név-
re keresztelt album is, amely 
az elmúlt napokban látott 
napvilágot.

Míg az első lemez egy út-
keresés volt, a második pedig 
inkább kísérletezgetés, addig 
ez a harmadik korong sokkal 
modernebb hangzásvilágot 
emel be az Utazók életébe, a 
szintipop stílusjegyeit forgat-
ja egy igazán elegáns köntös-
be. A Szimpla vágyak névre 
keresztelt anyag arra keresi 
a válaszokat, hogyan képes 
egy fiatal srác megküzdeni az 
élet nehézségeivel, miközben 
ő csak zenélni akar és csa-
jozni. A 12 dal igazi érzelmi 

hullámvasút a hallgató szá-
mára. A legújabb klip pár nap-
ja jött ki a Részeg álom című 
számból.

– Ez a legtisztább dal az 
összes közül – mondta Dá-
nielfy Gergő, a dal szerző-
je. – Olyannak érzed magad, 
mintha meztelen lennél, és 
megállt volna körülötted a vi-
lág. Egy őszinte vallomás le-
csupaszított hangszerelés-
ben. Nekem ez a Részeg álom, 
ami egy fontos személyről 
szól, aki kilépett az életemből. 

A csapat természetesen 
ezt a felvételt, az új albumot 
és a korábbi sikereket is el-
játssza a Búgócsiga Akusztik 
Gardenben. 

A formáció gitárosa, Sza-
bó Ádám szép emlékeket őriz 
Sopronról: – Zenész pályafu-
tásom kezdetén az első fesz-
tiválfellépésem a VOLT-on 
volt, ahol a Hősök zenekarral 
játszottam. Mindig nagyon 
családias, szép helynek tar-
tottam Sopront. A VOLT-on 
játszottam életemben először 

nagyszínpadon. Azon a na-
pon, amikor olyan együtte-
sek léptek fel, mint a Tank-
csapda, a Queen of the Stone 
Age és a 30 Seconds To Mars. 
Soha nem felejtem el, mi-
lyen volt ugyanazon a szín-
padon játszani, ahol ők is, és 
egy backstage-ben bandáz-
ni – mesélte a gitáros, aki sok 
barátot is szerzett városunk-
ban, akikkel mind a mai na-
pig ápolja a kapcsolatot. Re-
méli, hogy ők is ott lesznek a 
soproni koncerten.

Dánielfy Gergő  új lemezét is elhozza Sopronba

Szimpla vágyakkal
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NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

Hajfestés természetes anyagokkal
MADARÁSZ RÉKA

Egyre többen – a saját egészségük és/ 
vagy a környezetük védelme érdekében 
– a vegyi anyagok helyett a természetes 
eredetű összetevőkből álló hajfestéke-

ket választják. A közhiedelemmel ellentétben ezek is 
tökéletesen fednek.
Bencs Judit fodrászként már 
majdnem tíz éve használ nö-
vényi hajfestékeket, és ezalatt 
azt tapasztalta, hogy ezekkel 
az anyagokkal dolgozni is él-
mény, hiszen nem szárítják ki a 
bőrét, és nem szív be a levegő-
vel együtt ártalmas vegyülete-
ket. Hogy kinek ajánlott áttér-
nie a természetes hajfestésre?

– Mi abból indulunk ki, hogy 
mindenkinek az eredeti hajszí-
ne vagy az ahhoz közel álló 
a legelőnyösebb. A természetes 
hajfestékkel is ezt igyekszünk 
elérni – avatott be a részletek-
be. – Ezekkel az anyagokkal 
nem tudunk hajat világosítani, 

de a legtöbb esetben nincs is 
rá szükség. A természetes haj-
szín határozza meg azt is, hogy 
ki, milyen színekből választhat.

A természetes összetevők-
ből álló festék nem változtat-
ja meg a haj struktúráját, meg-
marad a természetes tartása, 
hulláma, a fénye fokozódik, 
vagyis tökéletesen egészséges 
lesz. Sokan keresik fel a szak-
embert olyan panaszokkal, 
hogy a korábban használt fes-
tékektől elkezdett hullani a ha-
juk, vagy kisebesedett a fej-
bőrük. Ezek a problémák mind 
megszűnnek. Az sem igaz, hogy 
ezek a festékek ne fednék el az 

ősz hajszálakat, ugyanis ősz 
hajból bármilyen meleg árnya-
latú szín festhető. Hidegebb, 
hamvas árnyalatokat nehezebb 
velük elérni, de lehetséges. 

Hogy mit kell tennie annak, 
aki korábban már festette a ha-
ját, de natúr festékre szeretne 
váltani? 

– Két–három hónapig hagy-
ja a haját lenőni, majd – szín-
től függően – vagy csak a hajtö-

vet festjük be, vagy átfestjük az 
egész hajat. Mivel ez minden-
kinél egyéni, a legjobban ak-
kor jár, ha bejön hozzánk sze-
mélyesen, és – a haját látva 
– elmondjuk neki, hogy milyen 
megoldásokat tudunk javasol-
ni. Ha valaki elég ügyesnek érzi 
magát ahhoz, hogy maga fesse 
be a haját, otthoni használat-
ra is tudunk adni saját növényi 
hajfestékeket.

A természetes összetevőkből álló festék nem változtatja 
meg a haj struktúráját – mondta Bencs Judit fodrász. 

DÁNIELFY GERGŐ ÉS AZ UTAZÓK:  2018-ban alakult a csapat, miután az énekes–színész  Dánielfy 
Gergő Az év felfedezettje lett Azt mondtad című dalával A Dal 2018-as műsorában. A zenekarrá bővült 
produkció hamar elnyerte a szakma és a közönség elismerését. Videoklipjeik ma már több milliós né-
zettségnél járnak a YouTube-on.

www.facebook.com/ 
sopronitemahivatalosA facebookon is!Soproni TémaALAPÍTVA: 2012

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

BULI VAN!  – zenei ajánló

5. Hard Christmas
Január 28., péntek 19 óra, Hangár Music Garden
Ötödik alkalommal lesz Hard Christmas a Hangárban. A de-
cemberben elmaradt eseményt január 28-án, pénteken pótol-
ják. A házigazda soproni Drawing mellett fellép a punkrock 
hangulat kiváló képviselője, a No Filter. A crossover/ hardcore 
stílusért pedig a Doggie Bacon a felelős a Drawing mellett. Az 
estet az ország egyik leghíresebb hardcore/ punk legendája, 
az ETA zárja. Nagy bulinak ígérkezik ez a kemény este!
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