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Jövőépítő szándékkal
Csollány Szilvesztert, a Magyar Tornasport Halhatatlanját 51 éves korában legyőzte a gyilkos kór. Sopron olimpiai bajnokára gyertyagyújtással is emlékeztek tisztelői, barátai. 
Először a kurucdombi tornacsarnokban gyűltek össze a tornászok, majd a család háza előtt rótták le kegyeletüket a soproniak. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

 100 év önfeledt mosolya

Az állatok védelmében

Orvosi ajánlás alapján 
már igényelhető a koro-
navírus elleni védőol-
tás negyedik adagja is. 
Dr. Rusvai Miklós szerint 
fontos leszögezni, hogy 
a negyedik oltás nem árt 
senkinek, ugyanakkor 
nem mindenkinek van 
szüksége rá. A virológus 
elsősorban az immun-
hiányos betegeknek és 
a nyolcvan év felettiek-
nek javasolja a vakcina 
felvételét.
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Mindennap keresztrejtvényt fejt, még mindig sokat olvas Bandler Mária (j).  
Az asszonyt századik születésnapján köszöntötték a Lila Akác Idősek Klubjában, 
ahol rendszeresen tartanak foglalkozásokat. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Január elsejétől szigorodott az állatvédelmi törvény, így 
súlyosabb büntetés vár a jószágokat megmérgezőkre, ha-
szonszerzési céllal szaporítókra, illetve az állatviadalokon 
való részvétel is bűncselekménynek számít. 

Itt a 4. 
vakcina
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Törökverés, török átok

Magabiztos, 73–44 arányú győzelmet aratott a Sopron Basket a 
Galatasaray ellen a női kosárlabda Euroligában (felvételünkön). 
Következő török ellenfelétől, a Fenerbahçétől viszont 59–82 
arányban kikapott a csapat. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Az elmúlt 10 évben 16 előadást állított színpadra a Sopron Balett. 
FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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Szilas, büszkévé tettél bennünket!
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Készülnek a tervek 
a papréti zsinagó-
ga felújítására. Ima-
terem, oktatótér és 
kóser konyha is lesz 
a felújított Új utcai 
Ó-zsinagógában.

Új lendületet kaphat a sopro-
ni zsidóság hit- és mindenna-
pi élete, megújulhat épített és 
szellemi–kulturális értéke-
ik védelme, továbbadása az 
utókornak.

– Sopron város költségve-
téséből 30 millió forintot for-
dít az önkormányzat a papréti 
zsinagóga teljes körű rekonst-
rukciójának előkészítésére 
– jelentette be dr. Farkas Cip-
rián polgármester. Az épület 
jelenleg önkormányzati tulaj-
donban van, de a felújítás cél-
ja, hogy állandó hitéleti és kul-
turális–közösségi funkciókat 
láthasson el.

A Soproni Zsidó Hitközség 
szeretné hitéleti célból hasz-
nálatba venni az Új utcai Ó-zsi-
nagógát is. Az önkormányzat 
partner volt a célok megvalósí-
tásában, és húszmillió forint-
ból alakítanak ki imatermet, 
mosdót, oktatótermet és kóser 
konyhát. Természetesen meg-
marad a múzeumi funkció is, 

itt a munkálatok már zajlanak. 
A polgármester emlékezte-
tett: városunkban a zsidóság 
800 éve van jelen, és 1921-ben 
is Sopron magyar maradása 
mellett szavazott. Az önkor-
mányzat elkötelezett, hogy 
a Soproni Zsidó Hitközség a 
szakrális tevékenységét meg-
felelő körülmények között 
tudja ellátni.

Heisler András, a Magyar-
országi Zsidó Hitközségek 

elnöke utalt a holokauszt em-
léknapjára, s kiemelte, na-
gyon fontosnak tartja a zsi-
dó hagyományok és kultúra 
ápolását, az ismeretek átadá-
sát. Ezért is nagy jelentőségű, 
hogy oktatóteremet is kialakí-
tanak az Ó-zsinagógában.

Büchler András, a Sop-
roni Zsidó Hitközség elnöke 
hangsúlyozta: a soproni zsi-
dóság baráti légkörben él a 
városban, majd arról beszélt, 

hogy az Ó-zsinagóga turisz-
tikai szempontból is fontos a 
városnak. Mint megtudtuk, a 
Zsidó Tudástárban öt külön-
böző magyarországi zsina-
gógát mutatnak be, közöttük 
a sopronit magyar és angol 
nyelven.

Barcza Attila, Sopron és 
térsége országgyűlési kép-
viselője köszönetet mondott 
a zsidó hitközség jelenlévő 
tagjainak mindazért, amit 

kaptunk, örököltünk tőlük az 
elmúlt évszázadokban. Szólt 
a holokausztról is, amit meg-
bocsájthatatlannak nevezett. 
Ezért ő is fontosnak tartja az 
oktatást, hogy a mai generá-
ciók is megismerjék a teljes 
igazságot. Mint mondotta, a 
kormány ezután is kiemelten 
segíti a magyarországi vallá-
si közösségeket, és a templo-
mok, zsinagógák teljes körű 
felújítását. 

ETZL EDGÁR

Tudja, hol van a Thurner Mihály utca? Vajon kiről 
nevezték el Károly-magaslati utat? És ki volt Ist-
ván bíró? Sorozatunkban nevezetes soproni utcá-
kon kalandozunk.

A 300 méter hosszú Flan-
dorffer Ignác utcát északról a 
Vitnyédi, délről pedig a Tán-
csics utca határolja. Ipari jel-
legű terület, itt nem találha-
tók lakóépületek. Nyugatra 
fekszik a Flandorffer nevéhez 
fűződő, egykori gázgyár épü-
lete, amely 97 évig biztosítot-
ta a fűtést és a közvilágítást 
a soproniaknak. Keletre ta-
lálható az egykori 48-as lak-
tanya, ennek területén épül 

a Rendészeti Integrált Köz-
pont, amely hazánkban első-
ként egy helyen ad otthont a 
rendőrségnek, a katasztrófa-
védelemnek és a különböző 
szakszolgálatoknak.

Lovag kőmáli Flandorf-
fer Ignác a város egyik leg-
tehetősebb jótevője volt a 
XIX. században. Kereskedő-
család sarjaként született 
1816. augusztus 26-án Sop-
ronban. Elemi tanulmányait 

szülővárosában végezte, majd 
tizenkét éves korától Bécsben 
tanult. Ezután tanulmányút-
ra indult, melynek során be-
járta egész Itáliát.

Miután 1837-ben bornagy-
kereskedő édesapja elhunyt, 
az ifjú Flandorffernek kellett 
átvennie a kiterjedt vállal-
kozás irányítását. 1839-ben 
feleségül vette a város leg-
gazdagabb polgára, idősebb 
Hofer Péter lányát, az ifjabb 
Hofer Péterrel pedig 1842-
ben közösen alapították meg 
a Soproni Takarékpénztá-
rat, hogy visszaszorítsák az 
uzsorakamatot.

Flandorffer az 1840-es 
években ecetgyárat létesí-
tett, és részt vett a Soproni 

Selyemtenyésztő Részvény-
társaság megalapításában. 
A tengerentúlon is ismertté 
tette az Európában már ked-
velt soproni bort. Nevéhez fű-
ződik a Sopront és Katzels-
dorfot 1846-ban összekötő 
vasútvonal kiépítése. 1848-
ban a soproni nemzetőrség 
egyik kapitánya volt, a forra-
dalom alatt felajánlották neki 
Sopron polgármesteri tisztsé-
gét, de azt nem fogadta el.

1859-től volt a kereske-
delmi és iparkamara elnö-
ke. A városi tanács 1865-ben 
gázgyár létesítésére szóló fel-
hívást tett közzé, Flandorf-
fer pedig vállalta, hogy egy 
év alatt felépítteti a fűtési és 
közvilágítási feladatokat el-
látó üzemet. 1866 szilveszte-
rén már gázlámpák világítot-
tak a város utcáin. 1862-ben a 
Szent Gergely lovagrend tag-
jává, 1868-ban pedig Ruszt 
díszpolgárává választották. 
A napjainkban is működő 
Soproni Városszépítő Egye-
sületet 1869-ben alapította 
meg, 1873-ban pedig polgár-
otthont hozott létre a szegé-
nyeknek. 1881-ben a király-
tól nemesi előnevet kapott. 
Az utca már életében is ne-
vét viselte.

1891. február 11-én 75 éves 
korában halt meg, temetésén 
ezrek vettek részt. Az egykori 
gázgyár Táncsics Mihály utcai 
falán dombormű, a közeli kör-
forgalom mellett pedig mell-
szobor is őrzi emlékét.

Készülnek a tervek  a papréti zsinagóga teljes körű felújítására

Imaterem és kóser konyha

Híres soproniak nyomában:  Flandorffer Ignác fényt vitt Sopronba

A városszépítő utcája

Dr. Farkas Ciprián, Heisler András, Büchler András, valamint Barcza Attila az Ó-zsinagóga udvarán – az épület felújítása már el-
kezdődött, húszmillió forintból alakítanak ki imatermet, kóser konyhát, oktatótermet. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

A Flandorffer Ignác utca ipari jellegű terület. FOTÓK: FILEP ISTVÁN ÉS SOPRONI MÚZEUM

Fegyverbemutatóval és rendhagyó történelem-
órával zárták a Rongyos Gárda harcaitól a soproni 
népszavazásig című kiállítást múlt csütörtökön. 
A tárlatra több ezren voltak kíváncsiak. 

Puska, gránát és szurony 
– Domnánics Milán azokat a 
fegyvereket mutatta be, ame-
lyekkel a felkelők a Lajta-bán-
ságot is védték. A résztvevők a 
kezükbe is vehették az eredeti 
harci eszközöket. 

Dr. Szakály Attila rendha-
gyó történelemórán osztott 
meg érdekességeket a nyugat-
magyarországi felkelésről és 
a soproni népszavazásról. Eb-
ben kiemelte: az utóbbi ese-
mény tétje nagy volt, ugyanis 
akkoriban Sopront a Dunán-
túl második legnagyobb váro-
saként tartották számon.

A rendezvény hangulatát 
T. Horváth József a népszava-
zás centenáriumára írt dalai 
tették emelkedetté.

A kiállítást Csernus János, 
Demeter Márton, Domnánics 
Milán, Fábián Tibor, Igler At-
tila és Kelemen Csaba Tamás 
magángyűjteményéből állí-
tották össze. A tárlat a Ma-
gyar Tartalékosok Szövetsége 
Győr–Moson–Megyei Szer-
vezete, a Soproni ÖTT Szá-
zad, a Honvéd Hagyományőr-
ző Egyesület és a Pro Kultúra 
Sopron Nonprofit Kft. szerve-
zésében valósult meg. 

Búcsú a hősöktől

A Rongyos Gárda harcairól szóló kiállítást 3 hónap alatt több 
ezren látták a Liszt-központban. FOTÓ ÉS SZÖVEG: ELEK SZILVESZTER

A 2021-es év  
önkéntesei
A Lővér Járási Mentőcsoport 
lett Az év önkéntes mentő-
szervezete 2021-ben. A díjat 
dr. Góra Zoltán tűzoltó altábor-
nagy, a BM Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság 
főigazgatója adta át Ragats Pé-
ter parancsnokhelyettesnek. 
A szervezetet a szakmai fel-
adatok végrehajtásában nyúj-
tott kiemelkedő teljesítménye 
miatt ismerték el. – Mentőcso-
portunk tavaly részt vett a ré-
giónkban történt viharkárok 
felszámolásában – emelte ki 
Ragats Péter. – Emellett nyá-
ron segítettünk Kadarkúton 
és Sellyén azoknak, akik baj-
ba jutottak a pusztító időjá-
rás miatt. Bízom abban, hogy 
ez a cím motiválja a mentőcso-
port tagságát. A közösségünk 
egyébként is kiváló, a beavat-
kozó tagok évek óta ismerik 
egymást és tudnak együtt dol-
gozni. Ez a hozzáállás nagy se-
gítséget jelent az olyan kilá-
tástalan helyzetekben, amikor 
például valaki feje fölül eltű-
nik a háztető. 

A Lővér Járási Mentőcso-
port tagságát egyházasfalui, 
fertőrákosi, hidegségi, nagy-
cenki, nagylózsi, sarródi és 
sopronhorpácsi önkéntes tűz-
oltók, lövői, soproni és sop-
ronkövesdi polgárőrök, illet-
ve a Soproni Járási Hivatal, az 
Országos Meteorológiai Szol-
gálat és a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat soproni kollé-
gái, önkéntesei alkotják.
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KÖVES ANDREA

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.

ÉVFORDULÓRA KÉSZÜLNEK 
A NYUGDÍJAS HATÁRŐRÖK
Idén jubilál a Határőr Nyug-
díjasok Soproni Egyesüle-
te, hiszen 30 évvel ezelőtt 
alakult meg a határőr nyug-
állományú tiszteket, tiszt-
helyetteseket és közalkal-
mazottakat tömörítő civil 
szervezet.

– Nagyon szép hivatás 
volt a miénk – mutatott rá 
Mihályi Ervin, az egyesü-
let elnöke. – Családias kö-
rülmények között dolgoz-
tunk egykoron, mindenki 
jól ismerte egymást, remek 
közösséget alkottunk. Na-
gyon fontosak számunkra 
a találkozások, a tartalmas 

beszélgetések, örömmel 
idézzük fel az egykor tör-
ténteket. Mind a mai napig 
összetartó közösséget al-
kotunk, amely az aktív egye-
sületi életnek köszönhető.

A rendszeres találkozások 
mellett fontosak az egyesület 
tagjainak a közös kirándulá-
sok, hazánk számos szép vi-
dékét felfedezték már. Évente 
többször ünnepelnek, meg-
emlékezéseket tartanak, és 
a városi ünnepségeken is ko-
szorúznak. Hagyományőrző 

jelleggel minden évben meg-
ünneplik védőszentjük, 
Szent László napját. A zász-
lóikat, valamint a hőseiknek 
és halottaiknak tiszteleté-
re állított kopjafát megszen-
teltették. Számos elismerés-
ben részesültek az elmúlt 
évtizedekben, a hűség nap-
ja alkalmából a népszavazás 
centenáriumi évében kiér-
demelték a Sopronért Em-
lékérmet hosszan tartó, ki-
emelkedő tevékenységük 
elismerésért. Az egyesület 

büszke arra, hogy 2002-ben 
a Határőr Nyugdíjas Egyesü-
letek közül elsőként vette fel 
tagjai közé a Bajtársi Egye-
sületek Országos Szövetsé-
ge. Legfontosabb támogató-
ja az önkormányzat, illetve 
folyamatos segítséget kap 
a Soproni Rendőrkapitány-
ságtól is.

A VETERÁN JÁRMŰVEK 
SZERELMESEI
Egy veterán jármű maga a 
mesélő történelem – vallják 

a soproni Autó–Motor Vete-
rán Club tagjai. Az egyesüle-
tet 25 éve jegyezték be hiva-
talosan, ám már a hetvenes 
években is tevékenykedett 
Liszt Ferenc Járműtörténeti 
Klub néven.

Veterán emléktúrák, lát-
ványos bemutatók, nagysza-
bású találkozók szervezése 
és számtalan élménydús be-
szélgetés jellemzi a közel 40 
fős klub tevékenységét.

– Már az alapítótársaság 
is nagyon összetartó csapat 

volt, mind a mai napig há-
lásak vagyunk Gimesi Sza-
bolcs egykor elnökünk oda-
adó munkájáért – mesélte a 
klub jelenlegi elnöke, Schlos-
ser Zoltán. – Az oldtimereket 
minden tagunk rajongva sze-
reti, többségünk saját maga is 
rendelkezik egy-egy szépen 
karbantartott veterán jár-
művel, de nagy örömmel is-
merkedünk meg tagtársaink 
féltett kincseivel is. Saját ma-
gam egy 1970-es Volkswagen 
Bogár kabriót újítok és szé-
pítek folyamatosan, semmi 
kincsért sem válnék meg tőle.

A matuzsálemkorú autók-
nak, motoroknak nemcsak a 
szerelése hosszadalmas, az 
alkatrészek „vadászata” sem 
egyszerű. A járművek csak 
akkor viselhetik a veterán 
jelzőt, azaz az OT rendszá-
mot, ha 30 évesnél időseb-
bek, illetve a jármű eredeti 
műszaki jellemzőit nem vál-
toztatták meg. Nem csupán 
a klubtagok körében népsze-
rűek az oldtimerek, a Sop-
roni Ünnepi Hetek keretén 
belül megrendezett veterán-
autó- és -motor-találkozókon 
több ezer látogató gyönyör-
ködik évről évre a szépen 
karbantartott járművekben. 

Mihályi Ervin, a Határőr Nyugdíjasok Soproni Egyesülete elnö-
ke a hősök emléke előtt tisztelgő kopjafánál. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

– Az oldtimerekért minden tagunk rajong – mondta Schlosser 
Zoltán, a soproni Autó–Motor Veterán Club elnöke.

KÖVES 
ANDREA

Orvo-
si ajánlás 
alapján 

már igényelhető a ko-
ronavírus elleni védő-
oltás negyedik adag-
ja is. Dr. Rusvai Miklós 
szerint nem minden-
kinek van szüksége a 
negyedik oltásra, a vi-
rológus elsősorban az 
immunhiányos bete-
geknek javasolja a vak-
cina felvételét.

– A legfontosabb leszögezni, 
hogy a negyedik oltás sem árt 
senkinek, viszont nem min-
denkinek van szüksége rá 
– mutatott rá dr. Rusvai Mik-
lós. – Személy szerint én au-
gusztusban kaptam meg a 
harmadik oltásomat, már 
nagy valószínűséggel lejárt 
annak az antitestnövelő hatá-
sa, ennek ellenére nem szán-
dékozom oltatni magam ne-
gyedszer. Ha a gyengébb 
megbetegítő képességű omic-
ron esetleg megfertőz, akkor 
úgy gondolom, a három ol-
tásnak már meg kell védenie. 
Nincs egyéb társbetegségem, 
és bár hetvenéves vagyok, de 
úgy gondolom: jelenleg nincs 
szükségem a 4. oltásra.

A szakértő hangsúlyoz-
ta: mindenkinek ajánlott a 
negyedik vakcina felvétele, 

akinek csökkent az immun-
működése, mert vagy immun-
hiányt okozó betegségben 
szenved például leukémia, 
daganatos megbetegedés mi-
att, illetve azoknak is, akik-
nél az immunhiányt mester-
ségesen idézik elő: ilyenek az 
autoimmun betegségek, a sú-
lyos és krónikus allergiával 
küzdők, illetve a transzplan-
táció után is ez az eljárásrend. 
Mindemellett a 80 év felettiek-
nek is erősen ajánlott a negye-
dik oltás felvétele, különösen, 
ha valamilyen társbetegség-
ben szenvednek. A virológus 

arra is rámutatott, hogy a har-
madik oltást követően nem 
minden esetben kell kivár-
ni a hat hónapot, például an-
nak, aki cukorbeteg, és ezzel 
együtt magas vérnyomással 
küzd, célszerű mihamarabb 
beadatni a negyedik oltást. 
Akár 4 hónappal a harmadik 
oltás után is, ez az illető álla-
potától függ.

A harmadik oltás felvételé-
vel sokan azért várnak, mert 
attól tartanak, hogy mivel az 
omicron gyengébb tüneteket 
produkál, észrevétlenül át-
estek a betegségen az elmúlt 

hetekben. Vajon jogos-e az ag-
godalmuk? – tettük fel a kér-
dést a szakembernek:

– Mivel a jelenlegi variáns 
esetleg csak enyhe fáradé-
konyságot, orrfolyást okoz, 
előfordulhat, hogy valaki va-
lóban nem veszi észre: átesett 
a betegségen. Ugyanakkor, ha 
ennek ellenére még is meg-
kapják néhány hét múlva az 
oltást, semmi baj nem törté-
nik. Egy a fontos: amikor be-
tegek vagyunk, semmiképpen 
se oltakozzunk, mert adott 
esetben a vakcina fokozhatja 
a betegség tüneteit.

Rusvai Miklós:  80 felett erősen ajánlott az újabb oltás

Itt a negyedik vakcina

Rusvai Miklós hangsúlyozta: mindenkinek ajánlott a negyedik vakcina felvétele, akinek csök-
kent az immunműködése. FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

NAV: Érkeznek az igazolások 
Február közepéig mindenki megkapja a tavalyi jövedelme és 
az önkéntes pénztári, nyugdíj-előtakarékossági vagy nyugdíj-
biztosítási befizetései után a munkáltatói, kifizetői és pénz-
tári igazolásokat – áll a NAV közleményében. Ezek alapján el-
lenőrizhető az szja-bevallási tervezet és az adó-visszatérítés 
összege. 

Aki Ügyfélkaput vagy más KAÜ-azonosítót (Központi Azono-
sítási Ügynök) használ, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által el-
készített adóbevallási tervezetet legkésőbb március 15-től el-
érheti, legegyszerűbben a NAV honlapján.

Ha valakinek még nincs Ügyfélkapu-hozzáférése, elektroni-
kusan vagy a NAV ügyfélszolgálatain és a kormányhivatalokban 
pár perc alatt regisztrálhat.

Akinek nincs KAÜ-azonosítója, március 16-áig adóazonosító 
jele és születési dátuma megadásával többféle módon is kér-
heti a tervezet postázását: sms-ben a 0630/344–4304-es te-
lefonszámon, az eSZJA-oldalon (nav.gov.hu/szja), telefonon 
a 1819-es számon vagy személyesen az ügyfélszolgálatokon.

Megújuló képzések az egyetemen 
Jelentősen átalakítja és fejleszti az erdőmérnök- és a faipari-
mérnök-képzést, valamint a természetvédelmi, vadgazda mér-
nöki, illetve földmérő és földrendező mérnöki szakok szerke-
zetét a Soproni Egyetem. A cél az oktatás hatékonyságának 
növekedése, az ágazati együttműködés javítása. Egyeztetést 
indítottak az állami és magán erdőgazdálkodók, faipari válla-
latok, továbbá az erdészeti és faipari szakmai szervezetekkel. 
– Az egyetem az új tantervvel olyan stratégiai átalakítást in-
dított el, amely évtizedekre meghatározza az oktatás jövőjét 
– mondta prof. dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora.

Szünetel a személyes ügyfélfogadás 
A járványügyi helyzet miatt január 28-tól szünetel a személyes 
ügyfélfogadás a Soproni Vízmű Zrt.-nél. A cég azt kéri, hogy 
telefonon a 99/519–300, e-mailben a sopronivizmu@sop-
ronivizmu.hu címen vagy a társaság honlapján (www.sop-
ronivizmu.hu) keressék munkatársaikat. Lehetőség van arra 
is, hogy a telephelyük (Bartók Béla utca 42.) falán lévő posta-
ládában helyezzenek el üzeneteket, ezeket is megválaszolják 
a szakemberek. 

Nőnek a bérek a Volánbusznál 
Több mint 18 ezer munkavállaló bére emelkedik jelentősen a 
Volánbusznál. Az egyezségnek köszönhetően az alanyi jogon 
járó 10 százalékos alapbéremelésen túl további bérnövekedé-
si intézkedések lépnek életbe. A felek a bérmegállapodásban 
a „kritikus” munkakörben dolgozók helyzetének rendezésére is 
új megoldásokat vezetnek be.

RÖVIDEN

KULTÚRA, SPORT, EGÉSZSÉG

Civil szervezetek Sopronért
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A soproni kötődésű 
Feng Ya Xian fiatal di-
vattervező az ország 
egyik legrangosabb 
divateseményén, a Bu-
dapest Central Euro-
pean Fashion Weeken 
(közép-európai di-
vathéten) mutatta be 
kollekcióját nagy si-
kert aratva.

Xian Kínában született, 9 éve-
sen került Sopronba édesany-
jával és nővérével, édesapja 
már régebb óta itt dolgozott, 
ezért döntött a család a költö-
zés mellett. A fiatal lány tavaly 
végzett a budapesti Metropo-
litan Egyetem divat- és textil-
tervezés mesterszakán. Kele-
ti és nyugati kultúrában nőtt 
fel, mindezt a divattervezés-
ben remekül hasznosítja: stí-
lusa így vált egyedivé. Kollek-
cióját egy kínai uralkodónő, 
Cixi császárné inspirálta. 

– Már kiskorom óta fog-
lalkoztat a művészet, jártam 
rajzversenyekre, és tanultam 
rajzolni – mesélt inspirációjá-
ról a mosolygós Xian. – Min-
dig is érdeklődtem a divat 
iránt, aztán amikor gimis ko-
romban rátaláltam Alexander 
McQueen Savage Beauty kiál-
lítására, erős vonzalmat kezd-
tem érezni a szakma iránt, és 
eldöntöttem, hogy ez lesz a 
hivatásom. Inspirációt sok-
sok dologból merítek: ihletet 
ad a kínai kultúra, az építé-
szet, a hagyományos visele-
tek is hatnak rám. Gyakran 
használom a piros színt, ami 
a kínai kultúrában szerencsés 
és közkedvelt színnek számít. 
Gyermekkorom meghatáro-
zó elemei voltak a kézműves 

technikák, legyen szó a bam-
buszból fonott kosarainkról, 
az origamiról vagy az édes-
anyám által kötött pulcsikról. 
Mindemellett meghatározó 
számomra a természet adta 
inspiráció és a soproni kötő-
dés is. A stílusom egyedisé-
gét az adja meg, hogy két kü-
lönböző kultúrában nőttem 
fel, és ezeket sok munka árán 
sikerült nem ellentétként, ha-
nem harmóniaként kezelni. 
Ezt a harmóniát próbálom a 
terveimben is megjeleníteni.

Egy kilencéves kislánynak 
nem volt egyszerű elsajátíta-
ni egy új nyelvet, beilleszked-
ni egy teljesen más kultúrába, 
ám a szerető családi légkör-
nek és az őt támogató iskolai 
közegnek – osztálytársainak 

és tanárainak – köszönhető-
en jól vette az akadályokat. 

Eddigi legnagyobb sike-
rének azt tartja, hogy bemu-
tathatta a Budapest Central 
European Fashion Weeken a 
„Yehenara” névre keresztelt 
mesterszakos diplomakol-
lekcióját, illetve büszke arra, 
hogy a prágai székhelyű Eu-
ropean Fashion Accelerator 
rendezvényén, ahol a V4-es 
régióból országonként csu-
pán két tervezőt válogattak 
be, Xian is képviselhette Ma-
gyarországot a kollekciójá-
val. Legfőbb terve, hogy saját 
márkájával számos nemzet-
közi eseményre eljuthasson 
a jövőben, és azt minél szé-
lesebb körben megismerje és 
megkedvelje a közönség.

Feng Ya Xian kollekcióját egy kínai uralkodónő, Cixi császárné inspirálta.

Feng Ya Xian

Széchenyi
Február 3., csütörtök 19 óra, Soproni Petőfi Színház 
Németh László történelmi drámája 1946-ban született, és az 
elmegyógyintézetbe zárt Széchenyi István gróf életének vég-
ső dilemmáját tárja elénk. 
További időpont: február 4., péntek 19 óra

Egyiptom 
Február 4., péntek 17.30, Soproni TIT
Szirbek István művészettörténész előadása

Boros Misi zongoraestje
Február 4. 19 óra, Liszt-központ 
Filharmónia Scarbantia bérlet 2021–2022. Először látogat vá-
rosunkba a „zongora hercegének” nevezett Boros Misi. A Ju-
nior Príma- és Magyar Klasszikus Zene Ifjú Nagykövete díjas, 
18 éves tehetség Liszt és Chopin műveit adja elő.

Anoname & Friends 
Február 4. 22 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

CsigaFarsang 2022 w/ DJ Seat the Belt
Február 5., szombat 19 óra, Búgócsiga Akusz-
tik Garden
Beöltözős farsangi buli a Búgócsigában. A zenéért és a jó 
hangulatért ismét az egyik kedvenc CsigaDJ felel: DJ Seat the 
Belt. Ezúttal is lesz jelmezverseny nyereményekkel. 

2000 év nyomában Sopron utcáin
Február 6., vasárnap 10 óra, Tourinform iroda 
Az ingyenes belvárosi séta során Sopron római kori város-
elődje, Scarbantia alapításától elevenedik meg Sopron törté-
nelme, érintve az ikonikus épületeket, felelevenítve számos 
történetet és legendát.

Tündér Lala
Február 7., hétfő 14.30, Soproni Petőfi Színház 
Szabó Magda meséje olyan világról szól, amelyben a jók nem 
tétlenkednek. Tündérországban nemcsak az egyén, de a kör-
nyezete is képes a változásra. A Zentai Magyar Kamaraszín-
ház és a Forrás Színház előadása.
További időpontok: február 8., kedd 17 óra,  
február 9., szerda 12 és 14.30

Soproni Egyetem szemeszternyitó
Február 8., kedd 22.30, Hangár Music Garden 
ValMar, The Anoname, Octozis

EZ LESZ…  – programajánló„Ihletet ad  a kínai kultúra, az építészet, a hagyományos viseletek”

Kelet–nyugat harmóniája

ETZL EDGÁR

Mindennap keresztrejtvényt fejt, még mindig 
sok szépirodalmi, valamint történelmi témájú 
könyvet olvas Bandler Mária. Az asszonyt száza-
dik születésnapján köszöntötték a Lila Akác Idő-
sek Klubjában. 

Születésnapi lufik, díszek, 
sütemények várták a tagokat 
múlt csütörtökön a Lila Akác 
Idősek Klubjában. Az alkalom 
különleges volt, hiszen Band-
ler Mária, a klub egy oszlopos 
tagja századik születésnap-
ját ünnepelték. Az egyik tor-
tát Joós Bernadett, a Soproni 
Szociális Intézmény igazga-
tóhelyettese adta át a szép-
korú hölgynek, aki szemmel 
láthatóan nagyon örült a gyer-
tyáknak és a csillagszórók-
nak. A születésnapost ének-
kel, tangóharmonika-zenével 
és versekkel köszöntötték a 
klubtársak.

– Egész életemben szeré-
nyen éltem, és sosem men-
tem férjhez. Igyekeztem 

minden pillanatot boldogan 
tölteni – válaszolta az ünne-
pelt, amikor a hosszú élet tit-
káról kérdeztük. Marika néni 
fiatalabb korában rengeteget 
teniszezett, és amíg nem lett 
nagyothalló, a Szent Mihály-
templomban és a domonko-
soknál is tagja volt az ének-
karnak. A klub munkatársai 
elmondták, hogy Mária néni 
minden nap keresztrejtvényt 
fejt, még mindig sok szépiro-
dalmi, valamint történelmi 
témájú könyvet olvas.

Marika néninek nincse-
nek rokonai, ezért is szeret 
közösségben lenni. Általá-
ban elsőként érkezik meg a 
klubba, ahol 8 és 16 óra között 
foglalkoztatják az időseket. 

– Mindennap kell egy kicsit 
az elmét és a testet is tornász-
tatni – kezdte Fridrich Tímea, 
az Idősek Nappali Ellátásnak 
vezetője. A csoportos tornán 

lufival, szalaggal, ülve és jó 
időben a szabadban is átmoz-
gathatják magukat a tagok. 
Bár a részvétel nem kötelező, 
aki jól érzi magát a bőrében, 

általában csatlakozik. Így van 
ez a társasjátékokkal és a kéz-
műves foglalkozásokkal is. 
A klub aktív a közösségi mé-
diában, ahol rendszeresen 

bemutatják, milyen díszeket 
alkottak az idősek. – A csa-
ládok sokszor későn veszik 
észre, ha már felügyeletet 
igényel idős rokonuk. Az itt 
tartott foglalkozások segít-
hetnek tovább megtartani az 
ember szellemi frissességét. 
Lakóhelytől függetlenül min-
den nyugdíjast szívesen lá-
tunk – tette hozzá a szociális 
munkatárs.

– Óh, annyi előnye van ide-
jönni! Otthon a tévének és a 
rádiónak kár visszabeszélni, 
itt a gondozók nemcsak meg-
hallgatnak, de segítenek, ki-
szolgálnak minket – mond-
ta Nagyvendégi Vilmosné 
Erzsébet, aki rendszeresen 
részt vesz a foglalkozásokon. 
– Megmozgatnak, hogy ne 
gémberedjünk el, lehet kár-
tyázni, kiállításokra és kirán-
dulni járunk.

A Soproni Szociális Intéz-
mény két idősek klubját üze-
meltet. A Kossuth Lajos utcá-
ban 22, a Major közben pedig 
30 aktív látogatót számolnak. 

Mindennap tornáztatják az elmét és a testet is  az időseket foglalkoztató soproni klubokban

Bandler Mária: 100 év önfeledt mosolya

– Igyekeztem minden pillanatot boldogan tölteni – mesélte lapunknak a százéves Bandler 
 Mária. Az asszony rendszeresen részt vesz a Lila Akác Idősek Klubja foglalkozásain, itt köszön-
tötték a születésnapján. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

www.facebook.com/ 
sopronitemahivatalos

Soproni TémaALAPÍTVA: 2012

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP
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A vártnál előbb ért célba a kormány 
időseket támogató terve: a két-
heti részlet helyett a teljes 13. ha-
vi nyugdíjat kézhez kapják az arra 

jogosultak. A soproni nyugdíjasok is örülnek a 
támogatásnak.
A tavaly novemberi prémium 
után ismét anyagi támoga-
tásban részesülnek a magyar 
nyugdíjasok, az újra beveze-
tett 13. havi ellátás pedig bő-
kezűbb és többeket ér el, 
mint a 2009-es megszünteté-
se előtt. Az extra nyugdíj ma-
ximális összegét akkoriban 
80 ezer forintban határozták 
meg, most nincs felső összeg-
határa. – Jó hír, hogy a jogo-
sultak körét bővíteni tudtuk, 
így 150 ezerrel többen kap-
ják meg a járandóságot, mint 
amennyien a baloldali kor-
mány idején – emelte ki ta-
valy év végén Novák Katalin, 
akkori családokért felelős tár-
ca nélküli miniszter.

– A nyugdíjas klubban 
mindenki nagyon örül a dön-
tésnek, nem hallottam olyat, 
hogy valaki visszaküldené a 
pénzt – mondta Horváth Bors 
Tiborné. A 75 éves soproni 
asszony hozzátette: 2002-ben 
lett nyugdíjas, de úgy emlék-
szik, neki még nem járt ak-
kor a 13. havi ellátás. Amikor 
meghallotta, hogy új támoga-
tás érkezik, fiát kérdezte an-
nak részleteiről, utána egy-
szerűen kiszámolta, hogy 
ebben a hónapban kétszere-
sét kapja készhez a megszo-
kott nyugdíjnak.

– Jól időzítik a támogatást, 
hiszen február után még so-
káig kell a fűtésre gondolni. 

Valakinek még fát kell vennie, 
akik gázzal fűtenek, azoknak 
nemrég számlázták ki a téli 
túlfogyasztást, az néha olyan 
sok, mint egy havi számla 
– sorolta a 72 éves Torma Ka-
talin. Havi ellátásába nem-
csak öregségi nyugdíja, de öz-
vegyi nyugdíja is beletartozik, 
a februári kifizetéskor mind-
kettőt duplán kapja. – Nagy se-
gítség ez a korosztályomnak, 
hiszen sokat költünk gyógy-
szerre – vélekedett.

Mindenki, aki az előző év 
legalább egy napján nyug-
díj- vagy nyugdíjszerű el-
látásban részesült, kézhez 
veheti jövő héttől a 13. havi tá-
mogatást. Ezek közé tartozik 
az öregségi és özvegyi nyug-
díj, az árva- és megváltozott 

munkaképességűek ellátása, 
a fogyatékossági támogatás és 
a vakok személyi járadéka, va-
lamint az egyéb, például szol-
gálati járandóság vagy rok-
kantsági járadék is. A 13. havi 
juttatás pontos összegét a ja-
nuárban 5 százalékkal meg-
emelt ellátások alapján szá-
mítják. Egy átlagos nyugdíjas, 
akinek tavaly még 150.571 fo-
rint járt havonta, ebben a hó-
napban 316.199 forintot vehet 
majd készhez. Fontos válto-
zás idén, hogy 65 évre emelke-
dett a nyugdíjkorhatár. A nők 
öregségi nyugdíjának kiszá-
mítása továbbra is megtör-
ténhet negyven év szolgálati 
idő után, amiből harminckét 
évet kereső tevékenységben 
kell eltölteni.

MIKOR JÖN A NYUGDÍJ?  A rendes és 13. havi nyugdíjat február 
11-én folyósítja a Magyar Államkincstár, a postai kézbesítés 9-én 
kezdődik. A további 2022-es kifizetések: március 11., péntek, áp-
rilis 12., kedd, május 12., csütörtök, június 10., péntek, július 12., 
kedd, augusztus 12., péntek, szeptember 12., hétfő, október 12., 
szerda, november 11., péntek, valamint december 2., péntek.

Sopronban a hűség napján adják át a város leg-
rangosabb kitüntetéseit. 2021-ben a Humanitás 
díjat Földes Tamás, a Dr. Király Jenő-díjat Farkas 
Andrea vette át. 

Földes Tamás gyógypedagó-
gusként évtizedekig tanított 
siket és nagyothalló általános 
iskolás gyerekeket. 1997-től 
lett a szociális foglalkoztató, 
mai nevén Foreno kft. igazga-
tója. Az önkormányzat tulaj-
donában álló cég nemcsak a 
megváltozott munkaképes-
ségű embereknek nyújt se-
gítséget, hanem eközben kö-
zösséget is biztosít nekik, és 

menedék a fogyatékkal élők 
számára. Abban, hogy ez ma 
is így lehet, elévülhetetlen ér-
demei vannak Földes Tamás-
nak, aki 20 éven át, nyugdíjba 
vonulásáig vezette a céget. Ve-
zetésével a Foreno kft.-ben a 
megváltozott munkaképessé-
gű dolgozók száma több mint 
duplájára emelkedett. 2017-
es nyugdíjba vonulása óta 
sem szakadt el a hivatásától: 

a Hova Tovább Alapítványon 
keresztül igyekszik továbbra 
is segíteni a soproni és kör-
nyékbeli rászorulóknak és fo-
gyatékkal élőknek. A díjjal já-
ró pénzösszeg felét ennek az 
alapítványnak, a másik felét 
a Soproni Erzsébet Kórházért 
Alapítványnak ajánlotta fel. 

Farkas Andrea 1994-től 
dolgozik Sopronban. Előbb 
az Egészségügyi Szakkép-
ző és Továbbképző Intézet-
ben oktatásszervezőként, 
oktatóként tevékenykedett, 
majd 1997-től a soproni kór-
ház belgyógyászati osztá-
lyán osztályvezető ápoló lett. 

Több mint egy évtizedig látta 
el a városházán az egészség-
ügyi szakreferens tisztséget. 
2016-tól a Soproni Gyógy-
központ ápolási igazgatója. 
Személyiségéből sugárzik a 
rászorulók, a betegek irán-
ti nyitottság, segítőkészség. 
A hivatásának tekintett ápo-
lási feladatok nagy terhet 
róttak rá a járvány időszaká-
ban. Tudása, képzettsége, jel-
legzetes személyisége ösz-
tönzően hatott kollégáira is 
a koronavírus-világjárvány 
okozta, megnövekedett kór-
házi feladatok nehézségeinek 
leküzdésében. 

Az emberek szolgálatában

– Jól időzítik a támogatást, hiszen február után még sokáig 
kell a fűtésre gondolni – mondta lapunknak Torma Katalin.

Horváth Bors Tiborné már korábban kiszámolta, hogy mennyi 
nyugdíjat fog kapni februárban. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

Földes Tamás 20 évig vezette a Foreno kft.-t. FOTÓK: FILEP ISTVÁN Farkas Andrea a soproni kórház ápolási igazgatója. 

„Értem én, hogy elkeseríti 
az ellenzéket, hogy a nagy 
összeborulás ellenére sem 
jut előbbre. Azt hitték, 
hogy ez a csodaszer. Nem, 
nem az.”

JEGYZET

Csodaszer?
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Ahogy közeledünk a választások időpontjához, 
egyre több olyan esemény történik, amely ne-
kem derűs perceket okozott, okoz. Ezúttal két 
olyan „sztorit” idézek fel, amely – szerintem má-
sokat is – megmosolyogtatott.

Az első az ellenzék népszavazási kezdemé-
nyezéséhez kapcsolódik. Mint ismert, a jóváha-
gyott két népszavazási kérdést 235 ezren támo-

gatták aláírásukkal. 
Most tekintsünk el at-
tól, hogy ez sok vagy 
kevés, siker vagy ku-
darc az ellenzék szá-
mára! Gyanítom , 
hogy az utóbbi áll kö-
zelebb a valósághoz, 
különben miért pró-

bálták meg úgy „eladni” a 235 ezret, mintha az 
470 ezer lenne. Először nem is értettem, miképp 
duplázódik meg az aláírások száma, de aztán 
kitisztult a kép. Az íveket összesen 235 ezren 
írták alá, de mivel két kérdés szerepelt azon, 
így hát megszorozták kettővel. Ügyes trükk, 
de csak azok veszik be, akik feltétel nélkül min-
den hazugságot elhisznek az ellenzéki politiku-
soknak. Szerencsétlenségükre ilyenek kevesen 
vannak, mert ha nem így lenne, akkor valóban 
470 ezren írták volna alá az íveket. (Igaz, akkor 
már 940 ezerről szólna a mese…)

A másik történet hétköznapinak indult, min-
den különleges esemény nélkül, de aztán…

Az LMP társelnöke saját maga számolt be a 
közösségi oldalán arról, hogy egy taxizás végül 
milyen csalódást és bizonyára sokkot okozott 
számára. No, nem a viteldíj miatt, hanem mert 
a taxis „öregúr” ráöntötte összes keserűségét 
az ellenzékről, dicsérve a kormányt, szóba hoz-
va több olyan ügyet, amelyet az ellenzék támad, 
az emberek többsége viszont, egyetértve a kor-
mánnyal, támogat. Elhiszem, hogy megdöbbent 
a politikus hölgy, mert nyilván a kocsiban ülve 
döbbentették rá a valóságra. Eddig bizonyára 
buborékban élt, és elhitte, amit mondanak neki. 
Bár hogy nincs minden rendben, az azért kide-
rülhetett volna számára abból a tényből is, hogy 
pártja elenyésző támogatottságot élvez, hiába 
próbál az ellenzék (átlátszó) köpönyegébe búj-
ni. A továbbiakat érdemes szó szerint idézni: 
„Kiszálltam a taxiból, és azon gondolkodtam, 
hogy miért nem szálltam vitába. A választ per-
sze tudom, mert semmi értelme nem lett volna, 
az öreg úr agyát évek óta mossa a fideszes mé-
dia, és abból ennyi idő alatt nem tudtam volna 
kimozdítani.”.

Csodálkoztam volna, ha más tanulságot 
szűr le a saját maguk által kreált álomvilágban 
élő politikus. Megdöbbentő, hogy eszébe sem ju-
tott például, hogy az emberek többsége értékeli 
a kormány erőfeszítéseit és elismeri az eredmé-
nyeket, hogy számos fontos kérésben konszen-
zust teremtett, hogy gyakorlatilag minden tár-
sadalmi csoport helyzete pozitívan változott. 
Még akkor is, ha ennek éppen az ellenkezőjét 
harsogják, de hát a tények, azok tények marad-
nak, bárhogyan is facsarják ki őket.

Értem én, hogy elkeseríti az ellenzéket, hogy 
a nagy összeborulás ellenére sem jut előbbre. 
Azt hitték, hogy ez a csodaszer. Nem, nem az. 
Egyrészt, mert a politikában nincsenek csodák, 
másrészt pedig az embereket nem lehet becsap-
ni még számítgatási trükkökkel és hamis vá-
dakkal sem.

Szerkesztőségünk elkötelezett a soproni emberek bemutatá-
sa mellett. Ezt a vállalásunkat a jövőben is tartjuk, sőt széle-
síteni kívánjuk újabb és újabb olvasóink megismertetésével. 
Ezért olyan embereket keresünk, akik szűkebb–tágabb környe-
zetükben valamiért kiérdemelték a körülöttük élők szeretetét, 
tiszteletét. Bárki, akire felnéznek olvasóink! Ha ismernek ilyen 
embert a környezetükben, írják meg nekünk, hogy ki ő, hogy ér-
hetjük el, és hogy miért olvasnának róla örömmel!
szerkesztoseg@sopronitema.hu

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK

A 13. havi nyugdíjat is  február 11-én folyósítja az államkincstár

Plusz egy havi segítség
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Január else-
jétől szigo-
rodott az ál-

latvédelmi törvény, így 
súlyosabb büntetés vár 
a jószágokat megmér-
gezőkre, haszonszerzé-
si céllal szaporítókra, il-
letve az állatviadalokon 
való részvétel is bűn-
cselekménynek számít. 
Megkérdeztük a sop-
roni állatvédőket: mit 
gondolnak minderről.

– Aki állatkínzást követ el, az 
ne ússza meg büntetlenül! 
– jelentette ki Bodnár Ágota, a 
Soproni Madármentők Alapít-
vány elnöke. – Mi sokszor hall-
juk, hogy „csak egy nyúl” vagy 
„csak egy galamb”, azonban 
az állatvédelmi törvény min-
den gerinces állatra vonatko-
zik. A szaporítók ellen hozott 
szigorításnak is örülünk. Sok 
ilyen helyről származó kisál-
lat beteg, és ezért lemonda-
nak róluk, például „elhagyják” 
az utcán. Sopronban is egyre 
több állat kerül ilyen sorsra. 
A közelmúltban egy hölgy ke-
resett meg minket azzal, hogy 

talált két nyulat egy reklám-
táskába tett hordozóban. Az 
átfagyott állatok csak a gyors 
orvosi segítségnek köszönhe-
tően maradhattak életben. Az 
esettel kapcsolatban feljelen-
tést tettünk, és a rendőrség 

nyomozást indított. Mindig 
végigjárjuk a lehetőségeket, 
és ennek megfelelően fordu-
lunk a hatóságokhoz.

– Nekünk, madarászoknak 
a mérgezésekkel kapcsolatos 
fejlemények érdekesek igazán 

ebben a szigorításban, ame-
lyek közül a szándékosak ki-
fejezetten a ragadozó madarak 
ellen irányulnak. Remélhető-
leg a büntetési tétel felemelése 
visszatartó erővel hat – hang-
súlyozta dr. Hadarics Tibor, a 

Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület Sopro-
ni Csoportjának szakértője. 
– Üdvözlendő, hogy nemcsak 
a mérgezés, hanem már az 
előkészülete is retorzióval jár.

Pozitív előrelépést vár a 
szigorítástól a Soproni Állat- 
és Természetvédők Egyesüle-
te is. Mint megtudtuk, ezen a 
téren határozott fejlődést ta-
pasztalnak a törvényhozás és 
a lakosság részéről is. Például 
az emberek egyre büszkéb-
bek, hogy mentett, örökbefo-
gadott kutyájuk van. Remélik, 
hogy ez a pozitív tendencia 
maradandó lesz.

Mérgezés, kínzás, felelőtlen szaporítás  – szigorúbb büntetés

Az állatok védelmében
SZIGORÚBB BÜNTETÉS:  
Január elsejétől szigorúbban 
büntetik azt, aki a jószágo-
kat nagy nyilvánosság előtt 
kínozza. Bűncselekmény lett 
az állatviadalon való részvé-
tel. Ezentúl 1–5 éves szabad-
ságvesztés járhat a szaporító-
nak, akinél tíznél több olyan 
gerinces állat van rossz kö-
rülmények között, amelyet 
kedvtelésből szoktak tartani. 
Ugyanígy büntetendő, aki mé-
reggel vagy élet kioltására al-
kalmas csalétekkel pusztít el 
jószágokat vagy veszélyeztet 
védett állatokat – még kihe-
lyezni is bűncselekmény ilyen 
eszközöket.

A Soproni Állat- és Természetvédők Egyesületének tagjai pozitív előrelépést várnak az állat-
védelmi törvény szigorításától. Felvételünkön az egyesület két önkéntese, Bagócsi Szabina (b) 
Szaffi nevű kutyájával és Monostori Kitti Archival. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Példamutató 
cselekedet
Hulladékgyűjtőt helyezett 
el házuk, a Lehár Ferenc 
utca 48. előtt Taschek Csa-
ba és felesége. A házas-
pár megunta a járókelők 
szemetelését.

– A házunk előtt van 
egy sövény, amiben szin-
te mindent találtunk a já-
rókelőknek köszönhetően 
– a kutyagumitól kezd-
ve a csikkekig – mesélte 
Taschekné Éva. – Előfor-
dult olyan is, hogy miköz-
ben az utcán takarítottam, 
a szemem láttára hajítot-
ta el valaki a szemetét. 
Ezért javasoltam a férjem-
nek, hogy helyezzünk el 
egy gyűjtőt a házunk előtt, 
hiszen valamit áldozni is 
kell azért, hogy ne legyen 
ilyen szemetes a városunk.

Ismét átveszik a 
zöldhulladékot
Február elsejétől az STKH 
komposztáló telephelyein 
újra átveszik a zöldhulla-
dékot. Sopronban a Harkai 
úton hétfőtől szombatig 
8-tól 15.30-ig tart nyitva 
a telep. Mint ismert, a cég 
ügyfelei évente hatszor, al-
kalmanként legfeljebb 300 
kilogramm zöldhulladékot 
rakhatnak le ingyenesen. 
Beszállítható levágott fű, 
fanyesedék (maximum 20 
centiméter átmérőig), ker-
ti zöldhulladék, falevél, 
avar. www.stkh.hu 

ZÖLD HÍREK

MADARÁSZ RÉKA

Egyre nagyobb teret 
hódít a téli örökzöldek 
között a hunyor, mely 
változatos árnyalatai-
val nyugalomban lévő 
kertünk üde színfoltja 
lehet. A növénynek kü-
lönösebb gondozásra 
nincs igénye.

A hunyor egyik különleges-
sége, hogy már nagyon ko-
rán megjelennek a virágai, 
melyek lehetnek fehérek, ró-
zsaszínek, sötétvörösek vagy 
akár kékes és zöldes árnya-
latúak is.

– A német nyelvterületen 
Krisztus rózsájaként vagy ha-
virózsaként ismert növény 
a boglárkafélék családjába 
tartozik – tudtuk meg Jády-
Mórocz Lívia virágüzlet-tu-
lajdonostól. – Szépséges, su-
garasan szabályos virágai 
elvarázsolják szemlélőjét. Mé-
regzöld, kézre hasonlítóan ta-
golt, bőrszerű levelei enyhén 
fényesek.

A növény Mag yaror-
szág minden területén meg-
él. Virágzása tartós, sokszor 
majdnem egy hónapon át 
pompáznak a sziromszerű 
virágtakaró levelek. A csésze-
levelek sokáig megmaradnak 
a növényen, csak a színük vál-
tozik zöldre vagy bíborra.

– Rizómáját kertünk ár-
nyékos részére ültessük! 
– folytatta Lívia. – Ked-
vező időjárás esetén már 

novembertől csodálhatjuk a 
virágzását. A hó alól is elő-
bukkan a virága, mely egé-
szen áprilisig illatozhat. 
A nyár a növény számára 
már nyugalmi időszakot je-
lent, ezért nincs szüksége ön-
tözésre, még forróság esetén 
sem. Legjobban tőosztással 
szaporítható, melyre a nyári 
hónapok alkalmasak. Laza, jó 
vízáteresztő képességű talaj-
ba helyezzük! Az új egyedek 3 
év után virágozhatnak ismét. 
A kis bokorrá cseperedő nö-
vény akár 25 éven keresztül 
is viríthat.

A növénynek különösebb 
gondozásra nincs szüksége, 
arra azonban igen, hogy janu-
ár–februárban a régi, elszá-
radt leveleket levágjuk, ezzel 
megelőzve a levélfoltosságot. 
Ebben az esetben ugyanis a 
növény elpusztul. Ha a levele-
in fekete csíkok jelennek meg, 
a szirmai és a levelei deformá-
lódnak, az vírusos betegségre 
utal. Ilyenkor a fertőzött leve-
leket el kell távolítani. A hu-
nyorral vigyázzunk, ugyanis 
minden része mérgező. A ter-
mészetben található változa-
tai szigorúan védettek.

A téli kert tündéri dísze

A hunyor virágai már nagyon korán megjelennek, lehetnek fe-
hérek, rózsaszínek, sötétvörösek vagy akár kékes és zöldes ár-
nyalatúak is. A növény minden része mérgező. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ

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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PLUZSIK TAMÁS

Hosszú szünet után jelentkezett a közelmúltban 
új verseskötettel az idén 80. születésnapját ün-
neplő Kerék Imre, József Attila-díjas költő. 

A hosszú szünetnek szomorú, 
személyes oka volt: az elmúlt 
év nyarán elvesztette élete 
párját, Ilonát, aki nemcsak a 
felesége volt, hanem igen, így 
nagybetűvel, a Múzsája is. Ez 
egyúttal magyarázatul is szol-
gál, hogy miért neki, Ilikének 
ajánlotta a Szapphó koszorúja 
címet viselő, gyönyörű kiállí-
tású verseskötetet. A könyv-
ben szerelmes költeményeit 
kötötte csokorba, mint ahogy 
nem is oly rég még a Fáber 
rétről és a Sopron környéki 
erdőkből maga szedte csoda-
szép virágokból kötött koszo-
rút az 50. házassági évfordu-
lójukra. Mi maradt mára a 
költőnek? A mélységes szo-
morúság, a pótolhatatlan hi-
ány, mint ahogy azt a Nem 
vagy itt című versében fogal-
mazta meg:

„…Ingeim gyűrötté zülle-
nek./ Kezemből kihullnak a 
tárgyak./ Mozdulataim eset-
legesek./ Kétfele osztom a va-
csorámat:/ Egyik rész a tiéd, 

kínálnám,/ de csak magá-
nyom ül a székeden./ Nap, 
Hold pályáját eltérítő/ hiá-
nyoddal vagy itt jelen.”. 

A 36 verset tartalmazó kö-
tet egyúttal főhajtás is az ókor 
legnagyobb szerelmi líriku-
saként tisztelt, Platón szerint 
tizedik múzsaként is emlege-
tett görög költőnő előtt. Ahogy 
azt Kerék Imre a kötet beveze-
tőjében maga is megfogalmaz-
za: „Hódolattal a 2600 éves 
Szapphóra, a máig elevenen 
ható nagy görög költőre em-
lékezve ezekkel a tőle ihletett 
vers-hangzatkákkal.”.

A kötet egyik utolsó verse a 
magyar nyelvű szerelmi költé-
szet legkorábbi emlékét, a 15. 
század végén íródott, mind-
össze két sorban fennma-
radt Soproni virágéneket idé-
zi, „kerékimrés” változatban:  
„…örömim reményim/ ki-
bimbózott ága,/ kell gyászba 
ölteznem,/ jaj, tetőtől-talpig/ 
hollófeketébe,/ sohasem-vir-
radó,/ örök éjszakába.”.

Szapphó koszorúja

Kerék Imre új kötetének múzsája a közelmúltban elhunyt fele-
sége, Ilona volt. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

PLUZSIK TAMÁS

Az elmúlt 10 évben 
16 előadást állítot-
tak színpadra – a cél-
juk pedig az volt, hogy 
visszacsempésszék 
a közönség szívébe a 
„felfelé ívelő szerete-
tet”. Az idén 10 éves 
Sopron Balett alapító-
jával, Demcsák Ottóval 
beszélgettünk. 

Miközben a Soproni Petőfi 
Színház büféjében a 10. szüle-
tésnapját ünneplő Sopron Ba-
lett művészeti vezetőjére vá-
rakoztam, eszembe jutott egy 
idestova több mint négy év-
tizeddel ezelőtti délután. Egy 
kedves házaspár invitálására 
Győrbe készülődtünk, hogy 
megnézzük A nap szerettei 
című balettet. Mindmáig fe-
lejthetetlen színházi élményt 
adott az előadás, amelyben 
fontos szerepe volt az akkor 
20 éves Demcsák Ottónak, a 
Győri Balett alapító tagjának. 
És itt kanyarodhatunk vissza 
2012-re, amikor is Sopronba 
tette át székhelyét Demcsák 
Ottó. Pataki Andrással együtt 
ugyanis megalapította a Sop-
ron Balettet.

– Hasonló volt a helyzet 
Sopronban, mint annak ide-
jén Győrben, hisz különösebb 
táncművészeti hagyomány-
nyal egyik város sem rendel-
kezett – kezdte Demcsák Ottó. 
– Tíz évvel ezelőtt nemcsak az 
volt a feladat, hogy megszer-
vezzük a színház tánctago-
zatát, majd a Sopron Balettet, 
hanem az is, hogy a közönség-
gel, különösen a gyerekekkel, 
a fiatalsággal megszerettes-
sük a balettet.

A táncosok az első idő-
szakban a színház zenés és 
prózai előadásainak színre-
vitelében működtek közre, 
majd a páneurópai piknik ne-
gyedszázados évfordulójára 
megszületett a Végtelen Eu-
rópa. A táncművel nemcsak 
szép szakmai és közönségsi-
kert arattak, hanem a tánc-
tagozatból önálló társulattá 
is alakultak, s felvételt nyer-
tek a Magyar Táncművészek 
Szövetségébe. Egy évvel ké-
sőbb A szép Cerceruska me-
se-táncjátékukkal elnyerték 
a XI. Magyar Táncfesztivál 
közönségdíját, 2016-ban pe-
dig az Álmos legendája című 

táncművel a Magyar Teátrum 
Nyári Fesztiválján a zsűri dí-
ját. Legutóbb a soproni nép-
szavazás 100. évfordulóján 
mutatták be az És mégis élünk 
című előadásukat.

– Az elmúlt tíz évben tizen-
hat előadást állítottunk szín-
padra – folytatta Demcsák 
Ottó. – Soha nem akartunk 
kortárs balett lenni, nem az 
volt a célunk, hogy a szakmá-
nak játszunk, hanem az, hogy 
mintegy jövőépítő szándék-
kal visszacsempésszük a kö-
zönség szívébe a felfelé ívelő 
szeretetet, hisz jövőt építe-
ni csak ezzel lehet. A tánc 
nemcsak a szépség, hanem a 

gondolatiság közvetítésére is 
alkalmas, lélektől lélekig tud 
hatni, ezért is nagy a felelős-
ségünk, aminek eddig remé-
nyeink szerint megfeleltünk, 
és erre igyekszünk törekedni 
a jövőben is. 

A Harangozó-díjas ba-
lettművésztől azt is megtud-
tuk, hogy júniusban, több 
mint tíz év után, egy külön-
leges, összművészeti elő-
adásban táncosként fog visz-
szatérni a színpadra: Bartók 
Béla A csodálatos mandarin 
című szerzeményéből készü-
lő előadásban az öreg gaval-
lért alakítja majd a Fertőráko-
si Barlangszínházban.

Demcsák Ottó:  A tánc a lélektől lélekig tud hatni

Jövőépítő szándékkal

– Az volt a célunk, hogy a közönséggel, különösen a gyerekekkel, a fiatalsággal megszerettes-
sük a balettet – mondta lapunknak Demcsák Ottó. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

1987
Szexvizsgálat a nyulaknál
Hazánkból élő nyulakat is szál-
lítanak exportra. Ezek a tapsifü-
lesek kint a tágas mezőn szület-
nek, és ott is kell őket befogni, 
hogy Olaszországba, Franciaor-
szágba kijuttatva frissítsék az 
ottani állományt, vagy pedig 
puskavég elé kerüljenek. A nyu-
lak befogásával szívesen fog-
lalkoznak a vadásztársaságok, 
hisz egy nyúlért 1100 forintot 
fizet a MAVAD. Az élőnyúl-ex-
port főként azért érdemel em-
lítést, mivel a tapsifülesek az 
egész országból a MAVAD sop-
roni telepén keresztül hagyják 
el az országot. Sopronban évek-
kel ezelőtt százhúszezer nyulat 
is vagonba raktak, az utóbbi 
években a szám nyolcvan–ki-
lencvenezerre apadt. A kiren-
deltségen dolgozók megfi-
gyelik, minősítik a kiküldendő 
állatokat, sőt még szexvizsgá-
latot is végeznek. (Kisalföld)

Autósfarsang
Autós vendégeknek szervez 
háromnapos programot a jövő 
hétvégére a Magyar Autóklub 

soproni szervezetének utazási 
irodája. A résztvevőket, akiket 
péntek délutánra várnak a Lö-
vér Szállodába, már az első es-
te borkóstolóval egybekötött 
poncichter vacsorára invitál-
ják, s hogy az „iszik vagy vezet” 
döntést minden autós számára 
megkönnyítsék, autóbusszal 
viszik őket a Bécsikapu boro-
zóba. Másnap délelőtt Nagy-
cenk és Fertőd nevezetességeit 
mutatják meg, és házi disznó-
toron látják vendégül a vendé-
geket, akiket ezután az autós 
bálra hívnak. A szombaton es-
te hét órakor kezdődő soproni 
autós bálra a szervezők termé-
szetesen a soproniak jelentke-
zését is elfogadják. (Kisalföld)

1952
Tanulmányi verseny
Egész dolgozó népünk lelkesen 
készül március 9-re, Rákosi elv-
társ hatvanadik születésnapjá-
nak méltó megünneplésére. 
Ebből a lelkes készülődésből if-
júságunknak is ki kell vennie ré-
szét. Minket, a soproni Széche-
nyi István Gimnázium tanulóit a 
hálán és szereteten túl még az 

is lelkesít, hogy szeretett vezé-
rünk, Rákosi elvtárs három éven 
keresztül iskolánk tanulója 
volt. Rákosi elvtárs hatvanadik 
születésnapjának tiszteletére 
versenyre hívjuk Győr–Sopron 
megye középiskolás ifjúságát, 
hogy velünk együtt készüljön 
március 9-re, a magyar dolgozó 
nép, az ifjúság nagy ünnepére. 
Győr–Sopron megye ifjúsága! 
Előre, egységesen felzárkóz-
va vezetőink mellett, Rákosi 
elvtárs születésnapjának mél-
tó megünneplésére! A sopro-
ni Széchenyi István Gimnázium 
DISZ szervezete. (Győr–Sopron 
Megyei Hírlap)

1917
Fehér az utca Sopronban
Vasárnap reggel -12° C volt. Az 
emberek fejüket a kabát gallér-
jába süllyesztve hősi elszánt-
sággal indultak a dolgaik után. 
Erős, maró köd égette az arcot, 
a sétát alig lehetett elviselni, s 
így mindössze egy-két ember 
lézengett a déli korzón. Ebéd 
után aztán lényegesen megeny-
hült a hideg, és lehullott az első 
hókristály. A keményre fagyott 

rétegre friss, puha hópárna si-
mult. Délután meg seregesen 
indultak meg az emberek a ród-
li felé. Régen volt ennyire moz-
galmas a Bécsi-domb. Nagysze-
rű frissességgel siklott végig a 
szánkó a ropogó havon, gyö-
nyörű, szívet-vidító és testet-
üdítő sport a ródli! Szokatlanul 
nagy volt a közönség a bakter-
házi jégpályán is. Délután is, es-
te is a pompásan hulló hóban 
száz és száz ember tolongott a 
jégen. Az ívlámpák fénye mel-
lett különösen este volt szép a 
jégpálya, a korcsolyázó közön-
ség egészen elkedvetlenedett, 
amikor megérkezett a zárás ide-
je. A téli sport különben csodá-
latosképpen semmit sem ártott 
a színháznak. Szombaton is, va-
sárnap is zsúfolt ház mulatott 
Pataki Ferenc mókáin, de zsú-
folva voltak a mozik is. Jó így! 
Az emberek feledik, hogy ott-
hon hideg a szoba, hogy ma 
megjött a kukoricaliszt. Szóra-
kozásban mindjárt könnyebb az 
élet, és a gondok legsúlyosabb-
jai elszállnak a jókedvvel és a 
kacagással. (Soproni Napló)
Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

265 ÉVVEL EZELŐTT,  1757. február 3-án született Nagymar-
tonban (Mattersburg) Kitaibel Pál világhírű botanikus, kémi-
kus, a flórakutatás úttörője. Középiskolai tanulmányait Sop-
ronban, a bencés gimnáziumban folytatta. 275 növényfajt és 
faj alatti egységet írt le, a magyarországi növényvilág jellem-
ző fajainak a felét ő fedezte fel. Pesten hunyt el 1817. decem-
ber 17-én.
100 ÉVVEL EZELŐTT,  1922. február 6-án született Sopron-
ban Horváth B. Jenő újságíró. A bencés gimnáziumban érettsé-
gizett, majd a Soproni Újságnál dolgozott, később az MTI mun-
katársa lett. Budapesten hunyt el 1970. május 8-án, sírja a Szent 
Mihály-temetőben van.
A SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR INTERNETES 
OLDALÁN (WWW.SZIVK.HU) MEGTALÁLHATÓ ADATBÁ-
ZISBÓL KÖZLÜNK RÉSZLETEKET. 

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

Elhunyt dr. Domonkos Ottó
Életének 94. évében elhunyt dr. Domonkos Ottó néprajzkuta-
tó, a Soproni Múzeum nyugalmazott igazgatója, Sopron város 
díszpolgára.

Domonkos Ottó 1928-ban született. Az ELTE BTK-n végzett ta-
nulmányait követően 1952-ben a soproni Liszt Ferenc Múzeumban 
a néprajzi gyűjtemény muzeológusa lett. 1963-ban vette át a mú-
zeum vezetését, és egészen 1989-ig, nyugállományba vonulásá-
ig volt az intézmény igazgatója. Nyugdíjba vonulását követően, 
egészen a közelmúltig folytatta tudományos munkásságát, szak-
mai tanácsaival segítette a múzeum és kollégái munkáját. 1983-
ban kandidátusi fokozatot szerzett, 1992-ben elnyerte a néprajztu-
domány doktora címet. Munkásságáért Sopron városától Pro Urbe 
Sopron díjat (1990), majd díszpolgári címet (2003) kapott. Tudo-
mányos életművét önálló kötetek, tanulmányok, állandó és idő-
szaki kiállítások egész sora alkotja.
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CZETIN ZOLTÁN

A 12 éves Lagler Bonita kapta a Soproni Darazsak 
Sportakadémia 2020/2021-es szezonjának Leg-
szorgalmasabb Kisdarázs díját. A fiatal kosaras-
palántának mindene a játék, egyetlen edzésről 
vagy mérkőzésről sem szeretne hiányozni.

– Miért a kosárlabda lett 
a te sportod?

– Szüleim és nagyszüle-
im is versenyszerűen sportol-
tak, így egyértelmű volt, hogy 
én is kipróbálok minél több 
sportágat. Tetszett a tenisz, 
az atlétika és az asztalitenisz 
is, de a kosárlabda szerelem-
mé vált. Ebben sokat köszön-
hetek Bencze Marcsinak, aki 
minden olyan tulajdonsággal 
rendelkezik, ami egy jó edzőt 
jellemez, nélküle nem tarta-
nék itt. Hálás vagyok első tré-
neremnek, Pados Noelnek is, 
aki még most is figyelemmel 

kíséri a pályafutásomat, és 
mindenben számíthatok rá.

– Melyik korcsoportban 
játszol most?

– Jelenleg az U12-es csa-
patban, de az a megtisztel-
tetés ért, hogy már a serdülő 
korosztályban is játszhatok.

– Hogy sikerült az elő-
ző szezon?

– Az U11-es korosztály 
számára még nincs országos 
megmérettetés, de megnyer-
tük a régiós bajnokságot. Most 
az U12-ben is, bár kisebb bot-
lásokkal, de haladunk a bajno-
ki cím felé.

– Mi a fontos számodra: 
az egyéni teljesítmény vagy 
a csapat jó játéka?

– A csapatunk úgy műkö-
dik, mintha egy nagy család 
lennénk, ezért nekem is az a 
fontos, hogy együtt legyünk 
sikeresek. Egy gólpassz szá-
momra ugyanakkora öröm, 
mintha én szereztem volna a 
kosarat. Nagyon örülök, hogy 
az egész sportakadémia egy 
remek közösség, és a csapat-
társaim a legjobb barátnőim 
is egyben.

– Milyen visszajelzése-
ket kapsz a fejlődéseddel 
kapcsolatban?

– Nagyon boldog vagyok, 
hogy megkaptam a Legszor-
galmasabb Kisdarázs díjat. 
Emellett van egy országos so-
rozat, a BasketGirls Super-
challenge, és ott az országos 
döntőn bekerültem az All Star 
csapatba.

– Nem szorítja háttérbe 
a tanulást a sport?

– Nem, kitűnő tanuló va-
gyok, sőt mellette zongorá-
zom is, és a napokban felvé-
teliztem a Széchenyi István 
gimnáziumba. Bár nem köny-
nyű mindent összeegyeztetni, 
de szerencsére a szüleim na-
gyon jól menedzselnek.

– Van kosárlabdázó pél-
daképed?

– Igen, a Sopron Basket sa-
ját nevelésű játékosa, Czukor 
Dalma. Nagy vágyam, hogy 
egyszer én is bemutatkoz-
hassak a Sopron Basketben 
itthon, hazai közönség előtt. 
Tudom, hogy az még messze 
van. A tehetségemet Istentől 
kaptam, és csak a szorgalma-
mon, kitartásomon múlik, ho-
gyan tudom ezt kamatoztatni. 
Az biztos, hogy én ezután is a 
legtöbbet szeretném kihozni 
magamból.

A legszorgalmasabb Kisdarázs: Lagler Bonita

HORVÁTH FERENC

Csollány Szilvesztert, a Magyar Tornasport 
Halhatatlanját 51 éves korában legyőzte a gyil-
kos kór. Alulmaradt élete legfontosabb és leg-
hosszabb versenyén. Pedig hittük és reméltük, 
hogy legendás küzdeni tudása, konoksága és 
akaratereje ismét győztessé teszi. Nem így tör-
tént. Sopron olimpiai bajnoka fiatalon égi csil-
laggá vált, s most egy nemzet gyászolja kiemel-
kedő sportolóját.

Sopronban született, Győr-
ben, a szintén soproni szüle-
tésű Röck Samu tornaiskolá-
jában fedezték fel tehetségét, 
és Budapesten teljesedett ki 
pályafutása. Sokszor volt ma-
gyar bajnok, világkupagyőz-
tes, nyert Európa-bajnok-
ságot, világbajnokságokon 
ötször állhatott a dobogó má-
sodik fokán. 1996-ban az at-
lantai olimpián – ekkor már 
Amerikában dolgozott, és 
egyedül készült fel a verseny-
re – ezüstérmes lett. Sokak 
szerint már akkor aranyat ért 
a gyakorlata, de a pályafutása 
vége felé járó olasz Yuri Che-
chit – aki azokban az években 
mindent megnyert, csak még 
olimpiai aranyat nem vehe-
tett át – nem előzhette meg, 
annál is inkább, mert olasz 
barátja is szinte tökéletes 
gyakorlatot mutatott be. Az 

„örök második” Szilas 2000-
ben Sydney-ben ért pálya-
futása csúcsára. Akkor már 
a Dunaújváros versenyzője-
ként Limperger István volt az 
edzője: „Szilas olimpiai felké-
szülése kiválóan sikerült. Szá-
mítottam rá, hogy összejön 
az aranyérem. Tudtam, meny-
nyi munka van mögötte, hogy 
előtte már hónapokkal készen 
volt a gyakorlata. Sydneyben 
csak finomítottunk rajta, ha 
ez egyáltalán lehetséges volt. 
A verseny előtt már olyan hí-
re volt, hogy mindenki őt sze-
rette volna látni.”. Schmitt Pál, 
a Magyar Olimpiai Bizottság 
akkori elnöke írta: „Sydney-
ben azután a SuperDome ha-
talmas szurkolótáborát és a 
televíziós nézők millióit elkáp-
ráztatva tökéletes gyakorlatot 
mutatott be.”. Ekkor már két-
séget kizáróan ő volt a gyűrűk 

ura. Ennyi siker után azt hi-
hettük volna, hogy vége, lezár-
ja pályafutását, de Szilasnak 
még hiányzott egy világbaj-
noki cím, ezért tovább dol-
gozott azon a szeren, amely a 

legtöbb erőt emészti fel. 2002-
ben Debrecen adott otthont a 
világbajnokságnak. Az új Fő-
nix csarnokban, hazai közön-
ség és a családja előtt aztán 
teljesült a nagy álom. Szilas 
a döntőre már teljesen nyu-
godtan készült. A finálé előtti 
nap estéjén e sorok írójának 
már megjósolta, hogy világ-
bajnok lesz, mert annyira bí-
zott önmagában. „Hatezer 
ember tombolt a csarnokban, 
amikor a versenyzők bevonul-
tak a terembe. Szilas második-
ként lépett a gyűrűhöz. Amikor 
Vereckei István feltette a gyű-
rűre, síri csend lett. Mindenki 

lélegzetvisszafojtva figyelte 
gyakorlatát, amelyet bizto-
san, erőteljesen, szinte hiba 
nélkül mutatott be.” A töb-
bi már ismert…  A szurko-
lók önfeledten ünnepelték. 

A rövidített Himnuszt tovább 
énekelték, nem törődve az 
előírásokkal.

Akkor még nem tudtuk, 
hogy ez volt Szilas utolsó 
nagy versenye. Amikor kide-
rült, hogy a magyar csapat 
nem jut ki az athéni olimpiá-
ra, akkor zárult le véglegesen 
a pályafutása.

Szilveszter 10 éven át volt 
a magyar tornasport megha-
tározó versenyzője. Barcelo-
nától (1992-ben gyűrűn 6. lett, 
összetettben pedig a 9.) Deb-
recenig ívelt a karrierje. Több-
ször választották a tornászok 
legjobbjának, kétszer volt az 
év sportolója, majd 2009-ben 

a Magyar Tornasport Halha-
tatlanja lett.

Akik ismerték, azok tud-
ják, hogy öntörvényű volt, 
ezért volt számos konfliktusa, 
de mindig a jobbítás szándé-
ka vezérelte. Az első házassá-
ga válságba jutott, de az azóta 
felnőtté vált és külföldön élő 
lányával megmaradt szoros 
kapcsolata. Soprontól soha-
sem szakadt el, ha külföldről 
hazaérkezett, az elsők között 
hívta a nagymamáját. Aztán 
az élete úgy alakult, hogy vég-
leg Sopronban telepedett le. 
Itt találta meg a második há-
zasságában – amelyben két 
kislánya született – az igazi 
boldogságot, a szerető csalá-
dot. A nagy vesztesek ők: a fe-
lesége és három lánya.

(Az idézetek Horváth Fe-
renc: Szilas, a gyűrűkirály cí-
mű könyvéből valók.)

Fiatalon vált égi csillaggá:  Egy páratlan sportpályafutás néhány emlékezetes pillanata

Szilas, büszkévé tettél bennünket!

AZ EMBERI ERŐFORRÁ-
SOK MINISZTÉRIUMA ÉS 
A MAGYAR OLIMPIAI BI-
ZOTTSÁG  is saját halottjá-
nak tekinti  Csollány Szilvesz-
ter olimpiai bajnok tornászt, 
a magyar sport kiemelkedő 
alakját.

GYERTYAGYÚJTÁS:  Csollány Szilveszterre gyertyagyújtással is 
emlékeztek Sopronban. Először a kurucdombi tornacsarnokban 
gyűltek össze a tornászok, majd a család háza előtt rótták le ke-
gyeletüket mindazok, akik fontosnak tartották, hogy így is meg-
emlékezzenek a város olimpiai bajnokáról. 

A kiváló sportolótól az ország Budapesten, a Farkasréti teme-
tőben vesz búcsút. Ezt követően szűk családi körben helyezik örök 
nyugalomba szülővárosában. 
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Természetjárás
Február 5., szombat  
9 óra, Dudlesz-erdő
Simon-kereszt legendája

Jégkorong
Február 5., szombat  
10 óra, műjégpálya
U10 „B” torna

Teke
Február 5., szombat 14 
óra, Győri úti tekepálya
Soproni Sörgurítók SE 
– Balogunyom TK

Kosárlabda
Február 5., szombat  
15 óra, Novomatic-aréna
Dr. Hepp Ferenc 
Emlékkupa

Teremfoci
Február 6., vasárnap 
13.20, vendéglátó/ Gár-
donyi-iskola
Sopron városi teremlabda-
rúgó-torna

LELÁTÓ

RÁZÓ LÁSZLÓ

A Sopron Basket amerikai–francia ál-
lampolgárságú sztárjátékosa, Gabby 
Williams az idei szezonban is kitesz 
magáért: az Euroliga- és a bajno-

ki meccseken is megbízhatóan szállítja a ponto-
kat, lepattanókat. A 25 éves, 182 centi magas já-
tékos igazi vezéregyénisége a jelenlegi Sopron 
Basketnek. 

– Második éve játszol Sop-
ronban, mik a benyomásaid 
a klubról, a városról, hogy 
érzed magad Sopronban?

– Idén nem játszottam a 
WNBA-ben, ezért izgatottan 
vártam, hogy visszatérhessek 
ide, és megkezdhessem az új 
szezont. Ez az első olyan al-
kalom, hogy egy szezon után 
visszatértem egy csapathoz, 
szóval jó érzés volt ismerős 
helyre jönni egy olyan közeg-
be, ahol biztonságban érzem 
magam. Egy kicsit már meg-
ismertem a várost, termé-
szetesen ismerem a stábot, 
tudom, hogy mennek itt a dol-
gok, jó érzés volt, hogy nem 
kellett megint mindent elöl-
ről kezdeni.

– Az USA mellett játszot-
tál több európai országban, 
milyennek látod a magyar 
bajnokságot?

– Érdekes. Jó látni, hogy 
több külföldi jön ide, különö-
sen ebben a szezonban, ezzel 
pedig emelkedik a bajnokság 
nívója. Követtem a magyar 
válogatott szereplését, és ott 
is láttam a fejlődést, egyre 

jobb játékosok alkotják a ke-
retet, és szerintem ez annak 
köszönhető, hogy a bajnokság 
is fejlődik.

– Az Egyesült Államok-
ban születtél, de francia vá-
logatottként értél el nagy 
sikereket: olimpiai bronz-
érmet és Eb-ezüstöt. Az 
USA vagy Franciaország áll 
közelebb a szívedhez?

– Ez nehéz kérdés! Az Ál-
lamokban nőttem fel, de fran-
cia édesanyával úgy, hogy 
mindkét nyelvet beszéltem. 
Mivel már alig vagyok az Ál-
lamokban, most egy kicsit kö-
zelebb érzem magam Francia-
országhoz, egyszerűen azért, 
mert már nem az USA-ban 
élek. Éppen ezért Franciaor-
szágban veszek most egy há-
zat. Azonban ha nyáron visz-
szatérek az Államokba, lehet, 
ott fogom ismét otthon érez-
ni magam.

– Mennyire vagy elé-
gedett az idei szezonnal 
az Euroligában és a baj-
nokságban?

– Természetesen van-
nak olyan dolgok, amelyekkel 

annyira nem vagyunk elége-
dettek, de összességében azt 
hiszem, hogy értékelni kell, 
amit csinálunk, mert egyál-
talán nincs könnyű dolgunk. 
Néha úgy érzem, hogy nem 
látják, milyen nehéz elérni 
ezt a szintet a kosárlabdában. 
Talán amikor kosarazunk, kí-
vülről úgy tűnhet, hogy köny-
nyű, de egyáltalán nem az. 
Nem könnyű ebben az Euro-
liga-mezőnyben játszani, és 
főképp a mi csoportunkban, 
majd utána visszatérni, és a 

bajnokságra koncentrálni, 
ahol szintén jó csapatok ellen 
lépünk pályára. Ráadásul ott 
van a nyomás, hogy minden 
meccset megnyerjünk, és ez 
egyáltalán nem könnyű, szó-
val én nagyon büszke vagyok 
a csapatra!

– Mi a legfontosabb kü-
lönbség a WNBA és az Euro-
liga között?

– A WNBA a kosárlabda 
legmagasabb szintje. A játék-
stílus más az Euroligában, 
ahol nagyon nagy a verseny. 

Úgy gondolom, hogy az Eu-
roligában vannak a világ leg-
jobb játékosai, de ennek el-
lenére nem kérdés, hogy a 
WNBA nehezebb.

– Ha nem kosarazol, mi-
vel töltöd a szabadidődet?

– Itt van velem a macskám, 
aki minden állomáshelyemre 
elkísér. Általában csak vele ló-
gok, sorozatokat nézek, mert 
általában olyan fáradt vagyok 
az edzések és a meccsek mi-
att, hogy rengeteg időt töltök 
kikapcsolódással.

Gabby Williams:  Nagyon vártam már, hogy visszatérjek Sopronba

Egyre erősebb a bajnokság

Gabby Williams idén is meghatározó játékos az Euroligában és bajnokságban is jól szereplő 
Sopron Basket együttesében. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MUNKATÁRSUNKTÓL

Elképesztő sorozatot 
produkál az SKC! A 10. 
győzelmet Nyíregy-
házán szerezte meg a 
csapat, ezt Sitku Már-
tonnak ajánlotta Kos-
tas Flevarakis. A 22 
éves játékos édesapja 
a nyíregyházi kosárlab-
da ikonikus alakja volt, 
két éve hunyt el.

– Milyen érzés volt hallani, 
hogy neked ajánlotta a győ-
zelmet a vezetőedző?

– Nagyon köszönöm, hogy 
így gondolt rám Kostas Fle-
varakis. Felkavaró volt már 
a reggeli dobóedzésre is be-
menni a nyíregyházi csar-
nokba. Ugyanakkor a mérkő-
zés hangulata kiváló volt, és 
éreztem, hogy a nyíregyházi 
szurkolók biztatnak, ez na-
gyon jólesett. Aztán a pályán 
már ki kellett zárni az érzel-
meket, hiszen nagyon nehéz 
ellenfél a Nyíregyháza, az 
egyéni játékot erőlteti, takti-
kailag szinte lehetetlen fel-
készülni erre, ezért is mon-
dom, hogy nagy győzelmet 
arattunk. Külön öröm, hogy 

Fazekas Csabi barátomnak 
– aki szintén Nyíregyházáról 
származik – nagyon jól ment a 
játék, végre kezd formába len-
dülni a sérülése után.

– Az SKC elképesztő győ-
zelmi sorozatot produkál, 
volt részed hasonlóban?

– Felnőttként még az 
NB I. B-s Nyíregyházában vol-
tak többgyőzelmes szakasza-
ink, de ilyen győzelmi soroza-
tot talán juniorként élhettem 
át utoljára. Nagyon összeállt a 
csapat, és úgy érzem, mérkő-
zésről mérkőzésre én is hoz-
zá tudok tenni a játékunkhoz.

– Minek köszönhető ez 
a kiemelkedő eredménysor?

– Szerintem egyértelmű-
en a régi–új edzőnknek. A csa-
patban korábban is megvolt a 
kvalitás, aztán Kostas Fleva-
rakis nagyon jól ráérzett, hogy 
kell összerakni a mozaikda-
rabkákat, most kiváló csapat-
ként funkcionálunk. És ne fe-
ledjük, hogy sérüléshullám 
sem sújt már bennünket!

– Meddig menetelhet 
idén az SKC?

– Most már egyértelmű 
célunk, hogy a középsza-
kasz felsőházába bejussunk. 
Ugyanakkor nem tekintünk 
túlságosan előre, mindig ki-
zárólag a következő meccsre 
koncentrálunk.

Sitku Márton:  Megható volt számomra Kostas Flevarakis gesztusa

„Az egységben van az erőnk”

Sitku Márton szerint kiváló a csapategység az SKC-nál, ezért 
jönnek sorra a győzelmek. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

KOSÁRLABDA-EREDMÉNYEK:
Sopron Basket – Galatasaray

Euroliga-mérkőzés, csoportkör, Sopron, január 26.

73–44  
(16–14, 28–12, 11–16, 18–2)

Sopron Basket:  
Fegyverneky 12/6,  

January 8/6, G. Williams 12/3, 
Varga A. 6, Határ 16.  

Csere: Gaye 5, N. Jovanovics 8, 
Czukor 4, Sitku Zs. 2, Varga S.

Galatasaray:  
Bilgic 5, Plum 12/3,  

K. Davis 12, Gülcan 6,  
Krajisnik 4.  

Csere: Yilmaz 1, Sahin,  
Turan 4, Albayrak. 

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

Vezetőedző:  
Efe Güven

Sopron Basket – Fenerbahçe
Euroliga-mérkőzés, csoportkör, Sopron, január 29.

59–82  
(11–30, 19–13, 17–23, 12–16)

Sopron Basket:  
Fegyverneky 6, January 14/6,  

G. Williams 8, Brooks 10,  
Határ 10.  

Csere: N. Jovanovics 3/3, 
Varga A. 2, Gaye 4, Czukor 2.

Fenerbahçe:  
Sabally 18/3, Cakir 7/3, 

Jagupova 11/3, McBride 22/15, 
E. Williams 12.  

Csere: Hartley 4, Stokes 2, Onar, 
Canitez 2, Zahui 4, Kurtulmus.

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

Vezetőedző:  
Víctor Lapena

PVSK Veolia –Sopron KC
Bajnoki mérkőzés, Pécs, január 30.

87–93  
(20–15, 21–32, 23–25, 23–21)

PVSK Veolia Pécs:  
Haynes-Jones 18/12,  
Goldring 2, Bíró O. 2,  

Ivosev 16, Brkic 24.  
Csere: Bryson 15/9, Meleg 5, 
Illés 5/3, Popadics, Hőgye.

Sopron KC:  
Myers 24/6, Fazekas 6/3, 
Borisov 24/9, Ford 11/3, 

Montgomery 7.  
Csere: Halász Á. 3,  

Takács N. 18/18, Werner, Schöll.
Vezetőedző:  
Andrija Csirics

Vezetőedző:  
Kostas Flevarakis

SMAFC-os  
atléták
Beolvad a SMAFC-ba a Sop-
roni Atlétikai Club – amint 
az Atlétikai Szövetség tag-
jai közé fogadja az egyete-
mi klubot, a soproni atléták 
a SMAFC sportolóiként ver-
senyeznek tovább. – Minden-
képpen megerősödünk azzal, 
hogy egy nagy sportklub égi-
sze alatt folytatjuk tevékeny-
ségünket, a körülményeink 
javulni fognak – mondta Né-
methné Csordós Rita, az atlé-
tikai klub edzője. 
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló 
értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!

„A békesség-
hez (...) kell egy-
más tisztelete, 
nem sok, de egy 
kicsi kell. Meg 
a magunk tisz-
telete. Hát, eh-
hez meg az kell, 
hogy tudjuk, kik 
vagyunk.”
Esterházy Péter   
(1950–2016) Kossuth- és 
József Attila-díjas magyar 
író, publicista

MOTTÓ

Esterházy  
Péter: Harmonia 
caelestis
Az Esterházy Péter főmű-
veként számon tartott Har-
monia Caelestis a szerző 
50. születésnapjára jelent 
meg, címét Esterházy Pál 
kantátagyűjteményéből 
kölcsönözte. Műfaja apare-
gény, emellett történelmi, 
nemzetségi vagy család-
regényként is olvasható, 
de az apa figuráján keresz-
tül válik hozzáférhetővé a 
család története és a törté-
nelem diskurzusa a 16. szá-
zadtól a 20.-ig. Esterházy 
Péter ezért a művéért vette 
át az első alkalommal oda-
ítélt Magyar Irodalmi Díjat. 

KÖNYVAJÁNLÓ

MADARÁSZ RÉKA

A Széchenyi-ösztöndíj egyik idei nyertese, Men-
tes Alexa Dóra életében meghatározó élményt je-
lentett, hogy az elmúlt félévben három hónapot 
Angliában töltött. A lány az egyéves gyakorlata 
után más országokat is megismerne.

Másodszor kapta meg Mentes 
Alexa Dóra városunk Széche-
nyi István Tanulmányi Ösz-
töndíját. Az előzőt rendkívül 
hasznos dologra fordította: 
egy érintőképernyős laptopot 
vásárolt magának, ami óriási 
segítségére van a tanításban. 
A lány most ötödéves az ELTE 
matematika – ének-zene osz-
tatlan tanárképzésén.

– Mint már a múltkori be-
szélgetésünk alkalmával is 
elmondtam (Ígéretes pedagó-
gusjelölt, Soproni Téma, 2021. 
február 17.), tavaly felvettem 
az idei óráim nagy részét, 
hogy az Erasmus-program-
mal külföldre utazhassak 
– kezdte Alexa. – Szeptem-
ber közepétől három hóna-
pot az angliai Brightonban 
töltöttem. Minden fantaszti-
kus volt: az egyetem, a cam-
pus, a kollégium és persze a 
hangulat.

Alexa két lengyel, egy cseh 
és egy dán lánnyal lakott egy 
blokkban. A rengeteg közös 
program során felfedezték 
a tengerparti várost és kör-
nyékét, miközben angolul 

beszélgettek egymással, úgy-
hogy a nyelvtudásukat is fej-
lesztették. Alexa a magántaní-
tást ott is folytatta interneten 
keresztül.

– Rövid volt a három hó-
nap, de hasznos: sok különbö-
ző kultúrából származó em-
bert megismertem – folytatta. 
– A legnagyobb különbség az 
angol és a magyar képzés kö-
zött az, hogy ott a kötelező 
gyakorlatok helyett work-
shopok vannak, amelye-
ken csak az vesz részt, 
aki tanácsot akar kér-
ni vagy beszélni sze-
retne a tanárokkal. 
Itt főként szóbeli, ott 
írásbeli vizsgák van-
nak, amelyeken nem 
az elméleti tudás-
ra kérdeznek rá, ha-
nem feladatokat kell 
megoldani.

A lány ezen a héten kezd-
te el az egyéves gyakorlatát az 
I. kerületi Batthyány Lajos Ál-
talános Iskolában: 7–8. osztá-
lyosoknak tanít matematikát. 
A jövőjére vonatkozóan pedig 
konkrét elképzelései vannak.

– Szerettem Angliát, de szí-
vesen megnéznék valamilyen 
más országot is, akár Eras-
musszal. Most még a követ-
kező egy év lebeg a szemem 
előtt: szeretném letenni a C1 
típusú nyelvvizsgát, aztán ha 
befejezem az egyetemet, ka-
landokra, utazgatásra vágyom 
– zárta gondolatait.

Alexa kalandokra vágyik

Mentes Alexa Dóra már el-
kezdte egyetemi gyakorlatát, 

7–8. osztályosoknak 
tanít matema-

tikát.

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet határozott idejű

ADÓIGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐI
munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:
• egyetemi vagy főiskolai szintű, közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség, 
• számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség.

Előnyt jelent:
Közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett gyakorlat.

Munkakör fő tartalma:  
• jogszerű és szakszerű elsőfokú adóhatósági ügyintézés helyi iparűzési adó, építményadó, magánszemély kommunális adója és 

talajterhelési díj vonatkozásában és az adó-végrehajtási feladatok ellátása során;
• fizetési könnyítés iránti kérelem döntésre történő előkészítése; 
• adóellenőrzés helyszínen vagy a rendelkezésre átadott iratanyag összevetése saját nyilvántartással az osztályon;

helyszíni szemle lefolytatása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• önéletrajzot, a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
• az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát, 
• előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat

benyújtásakor fennáll-e,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást,
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban közölt személyes adatokat a pályázati eljárásban részt vevők kezeljék.

Illetmény és juttatások:
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.

A kinevezés határozott időre szól. A próbaidő: 6 hónap.
További információ kérhető Gintnerné Orbán Mária adóügyi osztályvezető helyettestől a 99/515–114-es hivatali telefonszámon.

A jelentkezéseket 2022. február 15-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
 Dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron, Fő tér 1. 

borítékra kérjük ráírni: „Adóigazgatási ügyintéző”
A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok 2022. február 28. napjáig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a pályázók 
meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak, és a sikertelen pályázatokat 
visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és a pályázó személyes adatait az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi 
rendelete, a GDPR előírásainak megfelelően kezeljük. 

Az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT

MADARÁSZ RÉKA

A Soproni Széchenyi István Gimnázium 10.D osz-
tályos csapata bejutott az Estöri kreatív történel-
mi verseny középdöntőjébe. A lányok izgatottan 
és új ötletekkel a tarsolyukban készülnek a buda-
pesti fordulóra.

A rangos országos megméret-
tetést az Esterházy Magyar-
ország Alapítvány hirdeti meg 
évről évre. A versenyen a diá-
koknak legalább annyira a ta-
lálékonyságukat, mint a mély 
tárgyi tudásukat és a csapat-
munkára való alkalmasságu-
kat kell bizonyítaniuk.

– Iskolánkban óriási ha-
gyománya van a versenynek 
Robotka Csaba tanár úrnak 
köszönhetően, aki több csa-
pattal is előkelő helyezést 
ért el – mesélte Egész Ta-
más igazgatóhelyettes, a lá-
nyok felkészítő tanára. – Ezt 
a hagyományt szeretnénk 

továbbvinni. A csapat tagjai, 
Kasoly Réka Adél, Nadray Nó-
ra és Posta Noémi a 10.D in-
novatív angol/ német nyelvi 
és informatikai osztályba jár-
nak, vagyis digitálisan tanul-
ják a történelmet. Lelkesek, 
kreatívak és szorgalmasak.

Az első fordulóban a ta-
nulóknak egy online tesztet 
kellett kitölteniük. Mivel Nó-
ra éppen beteg volt, a csapat-
munka interneten keresztül 
valósulhatott csak meg, de 
ez nem akadályozta a lányok 
továbbjutását. Mivel a ver-
seny témája a török hódolt-
ság időszaka volt, a második 

fordulóban egy, a korszakot 
tükröző újság címlapjának a 
megtervezése volt a feladat.

– A középdöntőre készül-
ve újabb kihívások elé né-
zünk – részletezte Posta Noé-
mi. – Másfél perces kisfilmet 
kell készítenünk a korszakról, 
melyet egy performance-szal 
egybekötött prezentációban 
mutatunk majd be. Minder-
re hat perc áll a rendelkezé-
sünkre. Az előadásunk meg-
tervezése azért sem egyszerű, 
mert szeretnénk, ha külön-
leges lenne, tükrözné a kor-
szakot és az eltérő kultúrák 
találkozását.

Középdöntőbe jutottak  a Széchenyi-gimnázium diákjai 

Történelem kreatívan

A csapat tagjai (balról jobbra): Nadray Nóra, Posta Noémi és Kasoly Réka Adél a 10.D innovatív angol/ német nyelvi és informati-
kai osztályba járnak, digitálisan tanulják a történelmet. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Fontos határidő
Hamarosan lejár a szep-
temberben induló egye-
temi képzésekre való je-
lentkezés határideje. 
A továbbtanulást válasz-
tók február 15-ig adhat-
ják le jelentkezéseiket 
– legfeljebb hat szakra – a 
felvi.hu-n.

A Soproni Egyetem 
négy karán indulnak kép-
zések. A Benedek Elek 
Pedagógiai Karon a cse-
csemő- és kisgyermek-
nevelő, gyógypedagó-
gia, kommunikáció- és 
médiatudomány, kétfé-
le óvodapedagógus, illet-
ve szociálpedagógia sza-
kokra lehet jelentkezni. 
Az Erdőmérnöki Karon 
a földmérő és földrende-
ző, természetvédelmi, 
vadgazda, valamint erdő-
mérnöki szakirányok jelöl-
hetők meg. A Faipari Mér-
nöki és Kreatívipari Karon 
az építőművészeti, for-
matervező, tervezőgrafi-
kus, gazdaságinformati-
kus, valamint a faipari és 
iparitermék- és formater-
vező mérnöki szakirányok 
választhatók. A Lámfalus-
sy Sándor Közgazdaság-
tudományi Karon gazdál-
kodás és menedzsment, 
nemzetközi gazdálkodás, 
pénzügy és számvitel, va-
lamint a turizmus–ven-
déglátás szakokra várják 
a jelentkezőket. Részle-
tek: www.felvi.hu 

RÖVIDEN
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Meg kell beszélni 
A problémákat (így az egészséggel kapcsolatos bajokat is) meg 
kell beszélni! Ami az orvosnak világos és „csípőből” érthető, 
az egy „nem orvosnak” akár teljesen érthetetlen dolog. Emiatt 
vissza is kell valamilyen módon ellenőriznünk, hogy az, amit 
mondunk és úgy, ahogy mondjuk, tényleg érthető-e annak, aki-
nek azt nagyon-nagyon értenie kell. Nem tudom miért, de az 
emberek manapság nem nagyon kérdeznek. Mintha már nem is 
mernének kérdezni… Ez nagy baj, de időt szánva a bajok meg-
beszélésére, és akár a páciens helyett orvosként többet kérdez-
ve feloldhatóak lehetnek ezek a görcsök, elbonthatók az aka-
dályok. Az világos, hogy ez időigényes tevékenység. Sajnos az 
időt nem lehet megspórolni! Vagy az alapok tisztázásához szá-
nunk elég időt, vagy… Vagy ténylegesen semmit nem fogunk 
tudni megoldani. 

Aki nem érti, mi a baja, attól nem várhatjuk, hogy célszerű-
en cselekedjen annak megoldása érdekében.
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket február 9-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 19-i rejtvényünk megfejtése: „Az ismétlés nem változtatja a hazugságot igazzá”. Szerencsés megfejtőnk: 
Balikó Márta.

 KERESZT-
REJTVÉNY

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

Február 2.,  
szerda 

BENU Medicina gyógyszertár 
Erzsébet u. 6. 99/505–500

Február 3., 
csütörtök 

Oroszlán gyógyszertár  
Várkerület 29. 99/524–005

Február 4., 
péntek 

Segítő Mária gyógyszertár  
Béke u. 13. 99/523–232

Február 5., 
szombat 

Sepia gyógyszertár  
Ipar krt. 30., Tesco 99/702–012

Február 6., 
vasárnap 

Szebellédy gyógyszertár  
Deák tér 35. 99/505–469

Február 7., 
hétfő 

Than Károly gyógyszertár  
Újteleki u. 54. 99/510–787

Február 8., 
kedd 

PatikaPlus gyógyszertár  
Határdomb u. 1., Alphapark 99/505–220

Az otthon éltető melege
EGYÜTT ÉVTIZEDEKEN ÁT  – soproni házaspárok mesélnek

PLUZSIK 
TAMÁS

Bizonyára 
sokan ál-
modoznak 
az egész 

életen át tartó szerelem-
ről, és vannak olyan sze-
rencsések, akiknek ez 
meg is adatott. Soroza-
tunkban olyan soproni 
házaspárokkal beszélge-
tünk, akik talán tudják a 
hosszú és boldog házas-
ság titkát. Legalábbis az 
életük példa lehet erre.

– A fiatalkorunk Nagycenkhez 
köt, és egy ilyen kis faluban, 
ugye, mindenki ismer minden-
kit – kezdte Ferlingné Havasi 
Ilona, aki ma is olyan szeretet-
tel és rajongással néz a férjére, 
mint 70 évvel ezelőtt. – Voltunk 
vagy tízen diákok, jó kis csa-
pat, köztük Jóska is, aki jóképű, 
sportos fiú volt, megakadt rajta 
minden lánynak a szeme.

– Jól emlékszem az első ko-
moly randevúra – folytatta Sop-
ron legendás testnevelő tanára, 
Ferling József. – A kastélypark 
már akkor is öreg platánfái alatt 
sétáltunk, és terveztük a jövőn-
ket, hisz akkor én már Buda-
pestre, a Testnevelési Főisko-
lára készültem, ahová aztán föl 
is vettek. Ezután leveleztünk, 
és ha néha-néha hazajöhettem, 
csak akkor találkoztunk.

Ferling József 1956-ban vet-
te át tanári diplomáját. Bár 
kapacitálták, hogy maradjon 

a fővárosban, még NB I-es csa-
pattól is kapott csábító ajánla-
tot, de a szíve, meg a szerelem 
hazahúzta.

– Persze ez nem volt ilyen 
egyszerű abban az időben, kü-
lönösen nem 1956 őszén – foly-
tatta Ilona. – Hallgattuk a híre-
ket, és nagyon féltettem Jóskát 
Budapesten. Elhatároztam, 
hogy érte megyek és hazaho-
zom. Így is történt, tele volt 
a vonat Ausztriába tartókkal, az 
állomásokon már több helyen 
orosz katonák voltak, így Nagy-
cenken is, ahol csak mi ketten 
szálltunk le. Igazoltatni akar-
tak bennünket, de mi elkezd-
tünk Jóskával csókolózni, ami-
re a két katona csak legyintett. 

– Meg – őszintén szólva 
– a csókolózás sem esett nehe-
zünkre – fejezte be a történetet 
Ferling József.

A fiataloknak szinte nap-
ra pontosan hatvannégy év-
vel ezelőtt, 1958. január 12-én 
a nagycenki templomban volt 
az esküvőjük, ahol dr. Szántó 
Antal esperes előtt mond-
ták ki a holtomiglan-holtodig-
lant. Még ez év novemberében 
megszületett József fiuk, majd 
néhány év albérlet után be-
költöztek abba a Lackner Kris-
tóf utcai lakásba, melyben az-
óta is élnek.

– Ha annyi idős lennék, 
ahány éve házasok vagyunk, az 
sem lenne kevés. Sportember-
ként sokat utaztam, de hazaér-
ve mindig az otthon melege, 
a szeretet várt – mondta Ferling 
tanár úr, aki ezekben a napok-
ban ünnepli 90. születésnapját. 

– Talán hihetetlen, de mi 
soha nem veszekedtünk – tet-
te hozzá Ilona –, pedig az élet 
sok próbatételt rótt ránk az el-
múlt 64 évben.

Ferlingné Havasi Ilonának és Ferling Józsefnek 64 évvel ezelőtt, 1958. január 12-én a nagy-
cenki templomban volt az esküvője. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

FERLINGNÉ HAVASI ILONA  1934-ben született Nagycenken. 
Az orsolyiták iskolájának, majd a József Attila Gimnáziumnak 
volt a tanulója. A Soproni Zárgyárban dolgozott adminisztrá-
torként, onnan ment nyugdíjba 1989-ben.
FERLING JÓZSEF  vasdiplomás testnevelő tanár, az SVSE 
egykori labdarúgócsapatának legendás, „gólvágó” középcsa-
tára 1932-ben született Nagycenken. Több mint három évtize-
dig volt a Kempelen Farkas Gépipari Technikum tanára, onnan 
ment nyugdíjba 1992-ben.
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Szénási Ferenc (Széna) soproni  karikaturista  
alkotásai hétről hétre.

KÓCZÁN BÁLINT

Különleges formáció 
alakult Sopronban. 
A Wasabi Case attól 
egyedi, mert fúziós 
instrumentális ze-
nét játszik, ame-
lyet csak kevesen. 
Bemutatjuk váro-
sunk talán legújabb 
zenekarát.
– Több évnyi együtt zené-
lés után már jól ismertük 
egymás zenei ízlését, és jól 
tudtunk együtt dolgozni, így 
elhatároztuk, hogy együtt 
folytatjuk – kezdtek bele Sop-
ron talán legújabb zenekará-
nak tagjai, amikor megalaku-
lásukról faggattuk őket. 

Rozits András gitáros, Ko-
vács László dobos és Rajkai 
József basszusgitáros neve 
sokaknak ismerős lehet, hi-
szen régi motorosnak számí-
tanak a szakmában. Egymás-
tól függetlenül mindegyikük 
régebb óta hallgatott instru-
mentális zenéket, így adott 
volt, hogy belevágnak egy kö-
zös projektbe.

– Egyetlen dolgot határoz-
tunk el: semmilyen komp-
romisszumot nem kötünk a 
zenénkkel kapcsolatban. Ez 
számunkra egy igazi öröm-
zene! Gondoltuk, hogy ezzel 
meglepetést okozunk, hiszen 
fúziós instrumentális zenét 
kevesen játszanak – mesél-
ték, miközben a zenekar ne-
vének kitalálásról is szó esett: 
– A nevünk is ebből ered. 
A wasabi tulajdonképpen a 
meglepetés ereje, mikor ki-
csit nagyobb darab kerül be-
lőle az ember szájába.

A Wasabi Case jelenleg a 
koncert műsorát készíti. 

– Úgy tervezzük, hogy ta-
vaszra elkészülünk a teljes 
repertoárunkkal. A műsoron 
saját szerzemények lesznek, 
amelyet Rozits András ír és 
közösen dolgozunk ki. Ezek 
közül három dalt felvettünk 
az MD stúdióban Schmiedl 
Tamásnál, ezek a facebook-
oldalunkon már hallhatóak.

Az új soproni formáció már 
adott egy kis ízelítőt zenei 

felhozatalából Tatus konyhá-
jába, amelyre az interneten is 
többen felfigyeltek. 

– Novemberben Tarnai 
László Tatus barátunk meg-
hívott minket is a konyhájába 
egy mini koncertre. Fantasz-
tikus élmény volt vele együtt 
dolgozni, és a végeredmény 
is szenzációs lett. Szilveszter 
este volt a premier a  Music 
& Jam The Kitchen Session 
Live Youtube-csatornáján, 
már aznap rengeteg pozitív 

visszajelzést kaptunk. Ez a 
mini koncert is látható a Wa-
sabi Case közösségi oldalán.

A soproni zenészek szeret-
nék idén minél több helyre el-
juttatni a dalaikat. Remélik, 
hogy ebbe a pandémia nem 
szól bele, és több alkalommal 
lesz lehetőségük klubkoncer-
tet adni. A Wasabi Case tagjai 
külföldön is szeretnének be-
mutatkozni, bár saját beval-
lásuk szerint ez inkább távo-
labbi terv. 

Wasabi Case:  Új formáció alakult helyi zenészekből

Igazi soproni örömzene

Rozits András gitáros, Rajkai József basszusgitáros és Kovács László dobos alkotja a Wasabi 
 Case nevű formációt. 
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BULI VAN!  – zenei ajánló
HayDm Street koncert
Február 12., szombat 19 óra, Búgócsiga Akusz-
tik Garden 
A soproni HayDm Street zenekar az utóbbi években nagy nép-
szerűségre tett szert, és országszerte egyre több helyre hívják. 
A közönség nagy örömére most újra Sopronban lép fel a banda.
A HayDm Street egy olyan formáció, ahol nincsenek zenei gá-
tak, mindegy, hogy rockról vagy a diszkó világáról beszélünk. 
A tagok számára a közönség szeretete a legfontosabb, szeret-
nek gépi segítség nélkül, élőben muzsikálni.

A HayDm Street tagjai: Márton Annamária – vokál,  Simon 
Judit – vokál, Budai Tamás – basszusgitár, vokál, Czetin Ta-
más – dobok, Károlyi Szabolcs – billentyűsök, Prépost Kálmán 
– vokál, billentyűsök, Szabó Bence – gitár.

A DIETETIKUS VÁLASZOL

NÉMETH KINGA

Gyermekkori elhízás, cukorbetegség, 
szív- és érrendszeri gondok – napjaink-
ban mindegyik népbetegségnek szá-
mít. De mit tehetünk a megelőzésükért, 

hogy minél tovább, egészségesen éljünk? Rovatunk-
ban a dietetikus ad hasznos tippeket. 
Hogyan csökkenthetjük a 
hozzáadott cukorbevitelt 
a mindennapokban? Lás-
suk, mit ajánl a szakember!
• Próbáljunk kevesebb édes-

séget fogyasztani: napról 
napra csökkentsük a meny-
nyiséget, de ne tiltsuk el ma-
gunkat teljesen a cukortól! 

• Rendszeres étkezéssel, reg-
geli beiktatásával csökkent-

hetjük a „farkaséhséget”, ez-
által a sóvárgást is. 

• A cukros italok (gyümölcs-
levek, szénsavas üdítők, 
energiaitalok, sportitalok) 
fogyasztását korlátozzuk! 
Ezekkel az „üres kalóriákkal” 
a legkönnyebb túlszárnyal-
ni a napi energiaigényt. Pél-
dául egy deci kóla 10 gramm 
cukrot tartalmaz, ami egy 

csapott evőkanál cukornak 
felel meg. 

• Csökkentsük a feldolgozott 
ételek fogyasztását, édes-
ség helyett gyümölcsöt vá-
lasszunk! A bennük található 
természetes cukrok felszívó-
dása a rostokkal együtt fo-
gyasztva lassul. Emellett 
számos vitamint, ásványi 
anyagot tartalmaznak.

• Figyelmesen olvassuk el az 
élelmiszercímkéket: becsa-
pós lehet, hiszen a cukor 
sok más néven is szerepel-
het egyes termékeken, pél-
dául glükózszirup, szacha-
róz, dextróz. 

• Sok light, alacsony zsírtar-
talmú termék több cukrot 

tartalmaz, mint a normál 
változat, a termék ízének ja-
vítása érdekében. 

• A csökkentett cukortartalmú 
termékek általában édesítő-
szert és cukrokat is tartal-
mazhatnak, érdemes figyel-
mesen vásárolni.

 
Az agyunk nagyon hamar 

tud váltani, kis odafigyeléssel 
már nem is fogjuk kívánni min-
den nap az édességeket, az íz-
érzésünk is átalakul. Tekint-
sünk erre életmódváltásként, 
amelyben nem kell tiltó listá-
ra tenni a cukrot és az édesipari 
termékeket, csak minimalizál-
ni a mennyiségüket! Egy próbát 
biztosan megér! 

Édesség helyett gyümölcsöt!


