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Milliónyi tőzike otthona
Márton-nap, lucázás, farsangolás, májusfaállítás – népszokások, melyek kopnak, lassan talán el is tűnnek, hátterüket egyre kevésbé ismerik a gyerekek. A Julcsi meséi egy játé-
kos műsor, ami nekik szól – régi hagyományainkról. A programot Marázné Németh Nikolett (b) és Szabó-Bellán Tímea (j) álmodta meg. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Amikor Julcsi mesél…

Jótékonysági spinning

106 gyertyát fújhat el

Már korán reggel járják 
az osztályokat, átcseré-
lik az ágyneműt, gyógy-
szert és ételt adnak a 
betegeknek, bekötik az 
infúziót, a szakrende-
lésen segítik az orvost, 
felírják a receptet – köz-
ben pedig igyekeznek 
mindenkit pár jó szóval 
megnyugtatni. A kórházi 
ápolók munkája nagyon 
sokszínű. Őket köszöntik 
(Sopronban is) február 
19-én, a magyar ápolók 
napján. 
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Tíz csapat, 150 résztvevő összesen 2800 kilométert tekert a múlt vasárnap rendezett 
jótékonysági teremkerékpáros rendezvényen. A szervező Soproni Tigrisek SE 
600 ezer forinttal tudja támogatni Baumann Péter családját. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Bakó Ferenc a 106. születésnapjára készül. Kedvenc fog-
lalatossága a Facebook böngészése. Az ebben egyre job-
ban zavaró szürkehályogjától dr. Cseke István, a Soproni 
Gyógyközpont osztályvezető főorvosa szabadította meg.

A betegek 
szolgálatában

9

Újabb SKC-vereség
Sorozatban ötödik 
vereségét szenved-
te el szombaton az 
SKC. A soproni ko-
sárlabdázók ezút-
tal a ZTE ellen lép-
tek parkettre és 
kaptak ki 65–77 
arányban. – Ösz-
sze kell szednünk 
magunkat – nyilat-
kozta a meccs után 
Kostas Flevarakis 
vezetőedző. 
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A csáfordjánosfai erdőben február második felétől virágzik  
a „tőzikeszőnyeg”. FOTÓ: BABOS ATTILA, FERTŐ–HANSÁG NEMZETI PARK (2022)
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A faragott kövek, az utcák, meg a terek némán is üzennek, sugallanak, ta-
nítanak. Megmutatják, merre kell menni. Nemcsak a fizikai valónkban ka-
nyarítjuk rajtuk az életünket, de a szellemünkkel is olykor új irányokat ve-
szünk. Tanítanak minket összetartozásra, szeretetre, szépségre. Az életre. 
Sorozatunk szerzője is sokat tanult a soproni macskaköveket járva…

(22.) 1968 tavaszán és nyarán 
érdekes hírek érkeztek Pá-
rizsból, ahol az egyetemi hall-
gatók az utcára vonultak, és az 
egyetemi oktatás reformját 
követelték. Hamarosan csat-
lakoztak hozzájuk a munká-
sok is, akik már átfogó társa-
dalmi reformokat követeltek. 
A franciaországi mozgolódás 
aztán rövid időn belül átter-
jedt a Német Szövetségi Köz-
társaságra. A mozgolódások-
ban sokféle cél és ideológia 
keveredett, amit jól mutattak 
azok a jelszavak, amiket a fel-
lelkesült tömegek az utcákon 
skandáltak, feltehetően anél-
kül, hogy igazán tudatában 
lettek volna, mit is jelentenek 
valójában. „Marx, Mao, Mar-
cuse” ismételték például sűrű 

egymásutánban. Vagy: „Le-
gyetek realisták, követeljétek 
a lehetetlent!”, ami jól hang-
zik, szellemes is, de azért fe-
lettébb talányos, mit is jelent. 
A mozgalmak mindkét or-
szágban kitermelték a maguk 
vezetőit, Franciaországban 
Daniel Cohn-Benditet, Német-
országban Rudi Dutschkét, 
aki egyébként Lukács György-
ről írta doktori értekezését.

A korszellem, ez a szin-
te kitapinthatóan valós, ám 
nehezen tetten érhető éteri 
hullámzás hamarosan lázba 
hozta csaknem egész Euró-
pát. Azt érezték az emberek 
a kontinens különböző or-
szágaiban, hogy a második 
világháború után kialakult 
életük mindennapi formációi 

reformokért kiáltanak. Így 
volt ez Prágában is, ahol 1968 
tavaszától alulról szervező-
dött mozgalom indult a szo-
cialista/ kommunista társa-
dalom megreformálására, az 
„emberarcú szocializmus” 
kialakítására. Hatalmas volt 
a bizakodás és a lelkesedés 
Prágában és Pozsonyban, meg 
a jámbor hit, hogy az 1953-as 
berlini munkásmegmozdu-
lás, az 1956-os magyar nép-
felkelés tragikus tanulságait 
figyelembe veszik Moszkvá-
ban az SZKP Politikai Bizott-
ságának mindenható embe-
rei. De nem így történt, mert 
ők a kritika, a jobbító szándék 
vagy konfliktus esetén csak 
hadosztályokban tudtak gon-
dolkodni. Ezt jól megtanulták 

Sztálintól. Ezért aztán annál 
nagyobb volt a kiábrándulás 
és a csalódottság, amikor a 
Varsói Szerződés tagállamai 
augusztus 20-án bevonultak 
Csehszlovákiába, és fegyve-
res erővel leverték a később 
„prágai tavasznak” elnevezett 
mozgalmat. 

Ezzel óriási kárt okoztak a 
baloldali gondolatoknak és tö-
rekvéseknek! Az 1953-as ber-
lini és az 1956-os budapesti 
események után ismét kide-
rült, hogy a létező szocializ-
mus képtelen befogadni a kri-
tikát és a reformtörekvéseket. 
És ez pont akkor történt, ami-
kor Európa nyugati fele, mint 
ezt az ottani mozgalmak éke-
sen megmutatták, rendkívüli 
módon nyitott volt a balolda-
li gondolatok és törekvések 
befogadására. Ez persze au-
gusztus 20. után nyomban 
megváltozott. Azután a bal-
oldali gondolatok, törekvé-
sek és politikai formációk 
Európa-szerte folyamatosan 

visszaszorultak, jelenték-
telenné váltak, mígnem az-
tán 1989–90-ben a létező 
szocializmus országaiban be-
következett a rendszerváltás, 
amivel ez a folyamat, némi le-
fékeződés után, végképp lezá-
rultnak tűnik.

Mindezek a történel-
mi turbulenciák és hul-
lámzások számomra 
legfőbb tanulságként 
akkor azt mutatták 
meg, hogy Közép-Ke-
let-Európában az 1945 
után kialakult társa-
dalmi rendszer, a lé-
tező szocia l i zmu s 
minden bizonnyal meg-
marad az életem végéig. 
Tehát itt, ilyen körülmé-
nyek között kell megte-
remtenem az elfogadha-
tó lét feltételeit, amiben 
benne vannak a kény-
szerű kompromisz-
szumok, meg a kikerül-
hetetlen megalkuvások is. 
(Folytatjuk.)

Soproni évek:  Dr. Kloss Andor önéletrajzi feljegyzései

Visszapillantás alkonyatkor

AKI A MÚLTRÓL MESÉL:  Kloss Andor 1941-ben 
született Sopronban. A Széchenyi István reálgim-
náziumban érettségizett, majd a debreceni egye-
temen magyar–történelem szakon diplomázott. 
1966 és 1974 között a soproni Roth erdészeti tech-
nikumban volt kollégiumi nevelőtanár. 1974 és 
1994 között a Kisalföld munkatársa, 1989 és 1994 

között a lap főszerkesztője volt. 1985 és 1989 között az újságírói, 
szerkesztői munkája mellett a győri Műhely című folyóirat főszer-
kesztőjeként, 1994 és 1998 között pedig egy budapesti kiadó nyolc 
megyei napilapjának koordinátoraként dolgozott. 1998 és 2005 kö-
zött a Tvr-hét lapcsalád főszerkesztője, 2005 és 2012 között kiadó-
ja tanácsadója volt. Válogatott jegyzetei, interjúi, tanulmányai több 
kiadásban is megjelentek. 

Legyen online is biztonságban!
CZETIN ZOLTÁN

Átvették az irányítást 
a számítógép felett, na-
gyobb összeget utaltak 
el – egyre gyakrabban le-
het hallani hasonló ese-
tekről. A soproni rend-
őröknek is nem egy ilyen 
ügyben kellett intézked-
niük. Fontos, hogy meg-
előzzük az internetes 
bűncselekményeket. 

AnyDesk, TeamViewer – a két 
legismertebb olyan program, 
amellyel megoldható egy szá-
mítógép távoli elérése. Azért 
hozták őket létre, hogy ha 
nem vagyunk az adott esz-
köz mellett, akkor is el tud-
junk intézni „távirányítással” 
bizonyos ügyeket. Hasznosak 
ezek a szoftverek sok esetben, 
ugyanakkor az utóbbi időszak-
ban egyre többen pont ezekkel 
élnek vissza. 

– Tipikus történet, amikor 
banki alkalmazottnak adja ki 
magát a bűnöző, azzal ijeszt rá 
a sértettre, hogy nagy összegű 
átutalást indítottak el a szám-
lájáról, és ezt segít leállítani 
– kezdte Babella-Lukács Ka-
talin rendőr őrnagy, a Sopro-
ni Rendőrkapitányság kiemelt 
bűnmegelőzési főelőadója. 
– A fent említett programok 
közül valamelyiket letölteti az 
ijedt emberrel, elkéri a hozzá-

férési kódokat, és már át is ve-
szi az irányítást a számítógépe, 
tabletje felett. 

A szakember szerint nincs 
az az ürügy, amiért egy vad-
idegen utasítására letölthe-
tünk egy ilyen programot. 

– Ha mégis letöltöttük 
a szoftvert, legyen gyanús, 
ha a telefonáló kódokat kér! 
– folytatta Babella-Lukács Ka-

talin. – Ezeket soha ne adjuk 
át idegennek! Csak olyan eset-
ben telepítsünk hasonló prog-
ramot, ha például a munkahe-
lyen szükségünk van rá, és az 
általunk jól ismert informati-
kus segít a beüzemelésben. 
Ha bizonytalanok vagyunk, 
mindig kérjünk gondolkodási 
időt, vagy szakítsuk meg azon-
nal a hívást! 

RENDŐRSÉGI  sorozat

FEBRUÁR ELSŐ KEDDJE  az úgynevezett Safer Internet Day, 
azaz a biztonságosabb internet napja. Ennek apropóján a Sop-
roni Rendőrkapitányságon február 10-én 17 órakor Somos And-
rás, a Soproni Egyetem szoftverfejlesztője ismerteti a tudatos 
internethasználat szabályait, Babella-Lukács Katalin rendőr 
őrnagy pedig az online csalókkal szembeni hatásos védeke-
zésre hívja fel a figyelmet. A programra tizenhat éven felülie-
ket várnak, a részvétel ingyenes. 

A szakember szerint nincs az az ürügy, amiért egy vadide-
gen utasítására letölthetünk egy számítógép távoli eléré-
sét megoldó programot. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ

Csehszlovákiában 1968 tava-
szától alulról szerveződött 
mozgalom indult a szocialis-
ta/ kommunista társadalom 
megreformálására. A „prágai 
tavaszt” fegyveres erőkkel 
verték le.
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HUSZÁR JUDIT

Már korán reggel járják az osztályokat, átcserélik az ágyneműt, 
gyógyszert és ételt adnak a betegeknek, bekötik az infúziót, 
a szakrendelésen segítik az orvost, felírják a receptet – köz-
ben pedig igyekeznek mindenkit pár jó szóval megnyugtatni. 

A kórházi ápolók munkája nagyon sokszínű. Leginkább nem is munkának, 
hanem hivatásnak nevezhetjük…
Február 19. a magyar ápolók 
napja – évek óta köszöntik 
ilyenkor a szakma képviselőit 
Sopronban is.

– Ezen a napon született 
206 évvel ezelőtt Kossuth 
Zsuzsanna, akit a mai ápo-
lás megteremtőjének tekin-
tünk – mondta lapunknak 
Farkas Andrea, a Soproni 
Gyógyközpont ápolási igaz-
gatója. – Ilyenkor előtérbe ke-
rülnek az ápolók, igyekszünk 
megköszönni a munkáju-
kat, illetve népszerűsíteni is 
ezt a szép hivatást. A Sopro-
ni Gyógyközpontban jelenleg 
nyolcszázhatvan szakdolgozó 
tevékenykedik, a munkatár-
sak fele ápoló. Ők nemcsak a 
fekvőbeteg-osztályokon, ha-
nem a szakrendeléseken, a 
diagnosztikai egységekben is 
dolgoznak. Szerencsére van 
egy stabil nővércsapatunk, 
ugyanakkor nálunk is előfor-
dul pályaelhagyás, az idős kol-
légák nyugdíjba mennek, az ő 
pótlásuk folyamatos kihívást 
jelent. 

Magyarországon az 1900-
as évek elején kezdődött a nő-
vérképzés, 1965-ben az eddi-
gi egészségügyi szakiskolák 
mellett létrejöttek az érettsé-
git is adó egészségügyi szak-
középiskolák, a ’80-as évek vé-
gén indult el a diplomás ápolói 
főiskolai szak. Sopronban je-
lenleg az Eötvös-iskolában 
nappali tagozaton, a Hand-
lerben pedig levelezőn lehet 
ápolónak tanulni. Az oktatási 
rendszer felfelé is nyitott. 

– A képzés egyébként gya-
korlatorientált, a Sopronban 
tanuló diákok több hetet el-
töltenek nálunk – folytatta 
Farkas Andrea. – A kórház-
ban egy befogadó, támogató 
közösséget alakítottunk ki, és 
az új rendszerben a gyakorla-
ti idő alatt munkájukat elis-
merve a diákok már fizetést 
is kapnak. 

Mint az ápolási igazgató-
tól megtudtuk, Sopronban a 
nővérek többsége is hűséges. 
A közelmúltban több olyan 
kollégájukat is köszöntötték, 

akik arról az osztályról men-
tek nyugdíjba, ahol 30–40 év-
vel ezelőtt kezdték a munkát. 

– A sikerorientált emberek 
nehezen viselik, ha nem tud-
nak segíteni – folytatta Farkas 
Andrea. –  Minden hivatásnak 
megvannak az árnyoldalai, 
legnagyobb erőfeszítéseink 
ellenére is előfordul, hogy el-
veszítünk betegeket. Ezt na-
gyon nehéz lelkileg feldolgoz-
ni. Fontosnak tartom azt is, 
hogy mindenkinek megtalál-
juk a kórházon belül a meg-
felelő munkahelyet, szakma-
területet. Hálás és népszerű 
a szülészet, az újszülött vagy 
a műtétes osztályok. A reha-
bilitációs területeken hosz-
szabb időt töltünk együtt a 
betegekkel, mások az ápolási 

feladatok, megint más meg-
terhelést jelent a pszichiátria 
vagy éppen a diagnosztika. 
Változatos szakmai feladato-
kat tudunk biztosítani, ajtónk 
nyitva áll mindazok előtt, akik 
ezt a szép hivatást választják. 

A koronavírus-járvány idején 
sok pozitív visszajelzést kap-
tunk, de nem szabad megfe-
ledkezni a köszönő szavakról 
a pandémia után sem, mert az 
ilyen üzenetek erőt adnak és 
a megbecsülés érzését keltik. 

Farkas Andrea:  A kórházban befogadó, támogató közösséget alakítottunk ki

A betegek szolgálatában

KOSSUTH ZSUZSANNA:  1849 áprilisában Kossuth Lajos a húgát, Kossuth Zsuzsannát (1817–1854) 
nevezte ki a tábori kórházak főápolónőjévé. Szervező munkájának eredményeként három hónap alatt 
hetvenkét tábori kórházat létesített, és biztosította, hogy adományokból önként jelentkezők végez-
zék a sebesültek és betegek ápolását, ellátását. A polgári lakosságtól ruhát gyűjtött, amelyből köt-
szereket készített. Bevezette a betegek mindennapi fürdetését, az ágyak áthúzását – nagy hangsúlyt 
fektetett a higiéniára.

Farkas Andrea (j) ápolási igazgató és Török Ivett az urológiai 
osztályon – a soproni kórházban stabil a nővércsapat.  
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

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

A Móricz Zsigmond utcai át-
járótól a Deák térig tart az a 
körülbelül kétszáznegyven 
méter hosszú utca, amelyet 
Gyóni Géza költőről, soproni 
újságíróról neveztek el 1958-
ban. Szomszédos a Király Je-
nő és a Kisfaludy utcával, kö-
zelében van Kölcsey Ferenc 
szobra, a Deák térbe torkol-
ló sarkán pedig az Eötvös Jó-
zsef Evangélikus Gimnázium, 
Egészségügyi Technikum és 
Művészeti Szakgimnázium.

Gyóni Géza emléktáblá-
ja az Orsolya téren, a hajdani 

lakása helyén épült ház falán 
található. Egész alakos szob-
rát és emlékművét – mely 
Nagy Benedek műve – 1996-
ban avatták fel a Deák téren.

Gyóni (Áchim) Géza 1884. 
június 25-én született a Pest 
megyei Gyónon. Szarvason 
érettségizett, majd lelkész ap-
ja kívánságára beiratkozott a 
pozsonyi teológiai akadémi-
ára, melyet később félbeha-
gyott. 1910-ben került Sopron-
ba – Röttig Odó hívta meg a 
Soproni Napló szerkesztő-
jének. A költő borotvaéles 

kritikákat publikált a lap ha-
sábjain, pellengérre állította a 
város kispolgári világát, osto-
rozta a műveletlen életformát 
és a bürokratikus közigazga-
tást – olvastuk forrásunkban, 
az Aranykönyvben. Írásaival 
egyre gyakrabban tűnt fel az 
ellenzéki Sopron és Nemzetőr 
nevű lapokban, mígnem 1912 
nyarán végleg kilépett Röt-
tig Odó szolgálatából. Állás-
talanul maradt, szűkösen élt, 
szobáját eladatlan versesköte-
teivel fűtötte. Év végén meg-
hívták főszerkesztőnek a Sop-
ronhoz. Itt jelent meg híres 
pacifista, Cézár, én nem me-
gyek című költeménye. A lap 
hamarosan megszűnt, Gyóni 
Gézának be kellett vonulnia: 
ezután életútja elkanyarodott 

Soprontól. A háborúban előbb 
lelkesen, később egyre kiáb-
rándultabban vett részt. Az 
ostromolt lengyel Przemysl 
várából írta meg a Csak egy 
éjszakára című híres versét, 
mely – ahogy Szerb Antal fo-
galmazott – „a harctéren szen-
vedők rettenetes felkiáltása 
azok ellen, akik távoli, védett 
helyeken dicsérik vagy nem 
dicsérik a mások vére hullá-
sát, a haldokló gladiátor átka 
a nézők ellen”. A vers 1934-ben 
elnyerte a brit irodalmi társa-
ság nemzetközi pályázatának 
első díját. 

A przemysli vár eleste után 
orosz fogságba került, majd 
1917. június 25-én, harminc-
harmadik születésnapján halt 
meg elborult elmével.

Sopronban járunk:  A Gyóni Géza utca 1958-ban kapta nevét

A költő–újságíró utcája

A Móricz Zsigmond utcai átjárótól a Deák térig tart a Gyóni Géza utca. A költő szobrát a Deák téren találjuk. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

Hagyományosan a hűség napi ünnepségsorozat-
hoz kapcsolódóan adják át Sopron legrangosabb 
elismeréseit. 2022-ben a Humanitás díjat Hor-
váthné dr. Sütő Teréznek ítélte a közgyűlés. 

A város szociális ellátása te-
rületén kiemelkedő tevékeny-
séget végző magánszemély ré-
szére adható a Humanitás díj.

Horváthné dr. Sütő Te-
réz hatvan éve fáradhatatla-
nul dolgozik a város szegé-
nyeinek, időseinek segítésén. 
Több mint négy évtizedet töl-
tött Sopron és vonzáskörzete 
szociális és egészségügyi el-
látásának szervezésében és 
irányításában mint a szociá-
lis osztály vezetője. Nyugdíjba 
vonulása után szakértőként 
még hét évig tevékenykedett 
a szociális terület szakmi-
nisztériumában. Az ő közre-
működésével létesült többek 
között a nagylózsi Időskorú-
ak Szociális Otthona, az lkva 

Idősek Otthona, és került sor 
a Balfi úti Idősek Otthoná-
nak rekonstrukciójára. Ne-
véhez fűződik a soproni haj-
léktalanotthon létesítése is. 
Az utóbbi 20 évben a demens 
betegek és hozzátartozóik 
segítésén munkálkodik. Há-
rom alkalommal szervezett 
demenciaszűrést 400 fő be-
vonásával, melynek tapaszta-
latait felhasználva részt vett a 
Nemzeti Demencia Stratégia 
kidolgozásában. Hét évvel 
ezelőtt megszervezte a sop-
roni Alzheimer Cafét, amely 
nagy népszerűségnek ör-
vend Kárpát-medence-szer-
te. Rendszeres előadó ha-
zai és nemzetközi szakmai 
konferenciákon. 

Humanitás díjas

Horváthné dr. Sütő Teréz a mai napig fáradhatatlanul dolgozik 
a szegények, idősek segítésén. FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

Megújul  
a rendelő-
intézet
Kormányzati támogatással 
mintegy 800 millió forintból 
megújul a Lenkey utcai ren-
delőintézet. A munkák hétfőn 
kezdődtek, a tervek szerint 
a kivitelezés októberig tart. 
A projekt keretében új nyílás-
zárókat építenek be, megújul 
az épület külső–belső hom-
lokzata, felújítják a tetőt, 
korszerű kondenzációs gáz-
kazánokat és új radiátoro-
kat építenek be. Felújítják az 
épület villamos hálózatát, új 
liftet helyeznek üzembe, és 
klimatizálják a rendelőket. 
Az épület földszintjén moz-
gáskorlátozottaknak elérhető 
vizesblokk épül. A közösségi 
tereket várhatóan a követke-
ző ütemben újítják fel. 

A munkák ideje alatt 
is működik a rendelőinté-
zet. A tervek szerint szinten-
ként dolgoznak a szakembe-
rek, várhatóan 1–1 hónapig 
az adott szinten levő orvo-
si alapellátási szolgáltatások 
más helyen működnek. Az 
érintett körzet lakói erről ér-
tesítést kapnak. Először a 3. 
emeleten működő rendelőket 
érinti a felújítás. A Lenkey ut-
cában és környékén februártól 
forgalmirend-változásokkal is 
számolni kell, a Deák tér felől 
nem lehet befordulni a Len-
key utca irányába, és ott par-
kolni sem szabad majd. 
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KÖVES 
ANDREA

A Fertő-
szentmik-
lóson élő 

Bakó Ferenc készül a 
106. születésnapjára. 
Kedvenc foglalatossá-
ga a Facebook böngé-
szése. Az ebben egyre 
jobban zavaró szürke-
hályogjától dr. Cseke 
István, a Soproni 
Gyógyközpont osztály-
vezető főorvosa szaba-
dította meg.

Az orvos és betege között 
rendkívül jó kapcsolat ala-
kult ki, így együtt kerestük fel 
otthonában Feri bácsit. Kis-
sé kételkedve fogadtam, ami-
kor a főorvos előzetesen arról 
mesélt, hogy Feri bácsi a szép 
kort szellemi és testi épség-
ben élte meg, ám amikor be-
léptünk az ajtón, egy érdeklő-
dő tekintetű, mosolygós idős 
ember fogadott. Beszélgeté-
sünkből pedig kiderült: min-
den foglalkoztatja, ami körü-
lötte zajlik, mindenre nyitott, 
csodálatra méltó szellemi és 
testi állapotnak örvendhet. 
102 éves korában sikeres szür-
kehályog-műtéteken esett 
át: dr. Cseke István operálta 
mindkét szemét, így Feri bá-
csi gond nélkül böngészheti a 
közösségi hálót, illetve kaphat 

és küldhet Messenger-üzene-
tet. Számtalan tisztelője van 
nemcsak hazánkban, a világ 
több pontjáról kap leveleket. 
Természetesen mindenki ar-
ra kíváncsi, hogy mi a titka, 
miképpen lehet ilyen csoda-
szép kort megélni szellemi és 
testi frissességgel. 

– Az az igazság, hogy ami-
kor nyugdíjba vonultam, meg-
fogadtam: addig meg nem 
halok, amíg a befizetett nyug-
díjjárulékaimat az állam visz-
sza nem fizeti. Azt azért nem 
gondoltam volna, hogy ennyi-
re „nyerésben” leszek majd 
ezen a téren – mesélte csinta-
lan mosollyal. – Ha valaki ta-
nácsot kér tőlem, hogy miként 

éljen nyugdíjas kora után, ak-
kor kiemelem, hogy a rend-
szeresség, a tervszerűség na-
gyon fontos az életmódban. 
Lényeges a megfelelő emész-
tés, a tudatos és legfőképpen 
mértékletes táplálkozás, a 
megfelelő folyadékfogyasztás.

Feri bácsi nem híve a hús-
mentes táplálkozásnak, ked-
vence a sózott szalonna, sze-
reti a csülköt, a jól megsütött 
oldalast, a tarját, naponta fo-
gyaszt mézben eltett diót, va-
csorára zsíros kenyeret ken 
magának, és le-lecsúszik egy-
egy pohárka bor vagy sör a tor-
kán. Hihetetlen, de egyáltalán 
nem szed gyógyszert. Frisses-
ségét a rendszeres mozgásnak 

köszönheti, büszkén mutatja 
az okostelefonján, hogy na-
ponta 5–6 ezer lépést is meg-
tesz. Ottjártunkkor mesélt az 
életéről, a második világhá-
ború pokláról, az 1956-os for-
radalomról, a sokféle munká-
járól, arról, hogy a hivatásai 
közül a katonazenélést sze-
rette leginkább, játszott he-
gedűn és vadászkürtön is. 
Büszkén idézte fel, hogy kö-
zel 100 évesen még felsétált a 
Schneeberg tetejére. Feri bá-
csi öt gyermekének, tíz uno-
kájának, 17 dédunokájának 
és három ükunokájának cso-
daszép mintát adott az élet-
hez való hozzáállásával, az 
életszeretetével. 

Bakó Ferenc:  A rendszeresség, a tervszerűség nagyon fontos

106 gyertyát fújhat el

Bakó Ferenc (b) szemét 102 éves korában operálta meg dr. Cseke István (j) – az orvos és betege 
között rendkívül jó kapcsolat alakult ki. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Két nyugdíjas kalandjai Párizsban 
Február 8., szerda 15 óra, Pedagógusok Soproni 
Művelődési Háza 
Dr. Kosztkáné Málnás Valéria és Varga Lászlóné beszámolója

Két úr szolgája
Február 8. 17 óra, Liszt-központ
Carlo Goldoni – komédia
További időpont: február 9. 17 óra

Múzeumi Szabadegyetem
Február 9., csütörtök 17 óra, Berzsenyi Líceum
Nemes András: Koldulórendi kolostorok a Dunántúlon 
Mohács után: Sopron, Vasvár, Keszthely

Petőfi 200: Felül a gálya
Február 9. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
Zenés est Kathy Zsolt színész, Petruska András gitárvirtuóz 
és Maszkura (Bíró Szabolcs) harmonikaművész előadásában 

Isten komédiása
Február 10., péntek 19 óra, Liszt-központ
Katona Imre – zenés játék

Tribute Fesztivál • Sabbath Szombat • 
ÉDÁSZ • Mürderhead
Február 10. 19 óra, Hangár Music Garden

Aurevoir. lemezbemutató
Február 10. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
Vendég: Nagy Barni (The Pontiac)

Titanic: 25. évforduló
Február 10. 20 óra, Elit mozi 
James Cameron többszörös Oscar-díjas filmje felújított 
változatban, 3D-ben és HFR-ben kerül ismét a mozikba. 

Misztikus Sopron – ingyenes séta
Február 11., szombat 11 óra, Tourinform iroda
Regisztráció: www.visitsopron.com

Szerelmes Bezerédjek, Erdődyek, 
Esterházyak és Széchényiek
Február 11. 14 óra, Tourinform iroda
Bálint-napi séta a Sopronhoz kötődő neves nemesi családok 
romantikus pillanatainak felelevenítésével, a családokhoz 
kapcsolódó soproni emlékhelyeket érintve.

Jótékonysági bál – Bendzsó Music
Február 11. 19 óra, Tercia Hubertus

Horgoljunk együtt! 
Február 12., vasárnap 9.15, Baranka Desszert és Kávé, 
Várkerület 23.
A workshopon bemutatják a horgolás kezdő lépéseit is, ezt 
követően pedig egy kaktuszt horgolnak együtt a résztvevők. 

Áldáskérés házaspárokra
Február 12. 10 óra, evangélikus templom

Ray Cooney: Páratlan páros
Február 12. 19 óra, Liszt-központ

Tündér Míra
Február 13., hétfő 10 óra, Liszt-központ
További időpontok: február 13. 14.30 és 17 óra, 
február 14. 10 és 17 óra, február 15. 10, 12 és 14.30

Szerelmesek napja
Február 14., kedd 10 és 14 óra, Fertőd, 
Esterházy-kastély
„Szerelem Balassi Bálinttól a 18. századig” címmel 
dr. Várkonyi Gábor tudományos igazgató tart előadást. 11 és 
15 órától kézműves bonbonkészítés: a „szerelem édes ízei” 
és pezsgős koccintás. Regisztráció: info@eszterhaza.hu

Valentin-napi vallomás
Február 14. 15 óra, Tűztorony 
Már hagyomány, hogy a Tűztoronyban február 14-én várják a 
szerelmeseket egy romantikus fogadalomtételre

Szerelmes dallamok
Február 14. 19 óra, Liszt-központ
Koncert a szerelem jegyében musical- és operettdalokkal

EZ LESZ…  – programajánló

Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról 
mutatunk be részletet, olvasóinknak pedig az a feladatuk, 
hogy a részletből felismerjék az egészet, és megírják ne-
künk, melyik alkotást rejtettük el. Azok között, akik a he-
lyes megfejtést február 15-ig beküldik a Soproni Téma, 
9400 Sopron, Liszt Ferenc utca 1. vagy a szerkesztoseg@
sopronitema.hu e-mail-címre, ajándékot sorsolunk ki.
Január 25-i rejtvényünk megfejtése: Cézár-ház, 
nyertesünk: Varga Jenő, Ady Endre utca. 

HOL JÁRUNK?  – rejtvény

Emléktábla a kapu alatt – a Cézár-ház története
A Szent György utca és a Hátsóka-
pu sarkán lévő középkori eredetű, egy-
emeletes lakóházat leggyakrabban Cézár-
házként emlegetik, mégpedig azért, mert 
1952-ig a Cézár család volt az épület tulaj-
donosa. De ne szaladjunk ennyire előre az 
időben, és maradjunk a kapubejárat alatt 
lévő táblán említett személyeknél! Ihász 
Imre (1772–1842) Veszprém megyéből szár-
mazott, a soproni líceumban tanult. Ő is 

szerepelt 1792-ben a soproni diákok szín-
előadásán, amikor először mutattak be ma-
gyar nyelvű darabot. Az Ihász család 1815 
körül költözött Sopronba, ekkor vásárol-
ták meg a házat egy Duzár nevű kereske-
dőtől. Ezt követően hosszú ideig Ihász-ház-
ként emlegették az épületet. Ihász Rezső 
(1817–1886) városi főjegyző, nemzetőrka-
pitány, országgyűlési képviselő vélhetőleg 
már ebben a házban született. A szabad-

ságharc idején a műgyűjtésről ismert csa-
lád felajánlotta teljes ezüstkészletét a ha-
zának. Ihász Rezső nagybátyja, Ihász Dániel 
(1813–1881) elkísérte Kossuth Lajost Ame-
rikába is, ahol hadianyaggyárat alapított, 
amely tervei szerint egy magyar felkelés 
számára gyártott volna fegyvereket. Nyug-
állományú olasz ezredesként Kossuth Lajos 
mellett élt, sok levelet írt a kormányzó turi-
ni életéről, ezért elnevezték Kossuth Mikes 
Kelemenjének. A Sopronban élő Ihász csa-
lád birtokában számos Kossuth-levél, fény-
kép maradt emlékezetül. Ihász Rezső Em-
ma nevű leányát Cézár Gyula katonaorvos 
vette feleségül. Érdekességként feljegyez-
te a krónika, hogy nászútjukon megláto-
gatták a nagybácsit, Ihász Dánielt Torinó-
ban, ekkor találkoztak Kossuth Lajossal is. 
Az Ihász családdal közeli rokonságban volt 
Jókai Mór is. 

Ma az épület első emeletén van Sopro-
ni Horváth József festőművész kiállítása, 
ami annyiban kapcsolódik a Cézár család-
hoz, hogy a Munkácsy-díjas mester szin-
te kizárólag angol gyártmányú Whatman 
papírra festette nagyszerű, kontúr nélkü-
li akvarelljeit. A festéshez szükséges, kü-
lönleges festéket pedig titkos házi recept-
je alapján Cézár Gyula készítette számára.
Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

Genetika és történelem
Dr. Horváth-Lugossy Gábor, a Magyarságkutató Intézet főigazga-
tója tart előadást február 10-én 18 órától a Szent Orsolya Gimná-
ziumban. Az esten az intézet munkájáról, a keretein belül műkö-
dő archeogenetikai kutatásokról lesz szó. Az archeogenetika egy 
új tudományág, ami a genetika segítségével a régészek közremű-
ködésével pontosítja vagy akár újra írja a történelmet. A belépés 
ingyenes.
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MUNKATÁRSUNKTÓL

A még szorosabb és hatékonyabb együttműkö-
dés érdekében a soproni kamara közös gondolko-
dásra hívta a város polgármesterét és országgyű-
lési képviselőjét a Sopront érintő kérdésekről. 
A középpontban a gazdaságfejlesztés állt. 

Sopronban immár tizenöt 
éves hagyomány – az ország-
ban talán egyedülálló módon 
–, hogy a civil szervezetek 
és a városi ipari és kereske-
delmi kamara is helyet kap 
az önkormányzati bizott-
sági munkában, a döntések 
előkészítésében.

– A városvezetéssel rend-
szeresek a találkozók – mond-
ta lapunk érdeklődésére Hor-
váth Vilmos elnök. – Gyakori 
az együttgondolkodás, most 
mégis kértünk egy külön ta-
lálkozót, mivel úgy érzékel-
jük, számos kihívással kell 
szembenéznünk, amelyekre 
megoldást kell találni.

A rendkívüli megbeszé-
lést az is indokolta, hogy a 
közelmúltban Sopron gaz-

dasági jövőjéről egyezte-
tett a városvezetőkkel Czu-
nyiné dr. Bertalan Judit, az 
Észak-magyarországi Gaz-
daságfejlesztési Zóna komp-
lex fejlesztéséért felelős 
kormánybiztosa. A terület-
fejlesztésért felelős kormány-
biztosok és a területi keres-
kedelmi és iparkamarák már 
megkezdték a közös munkát, 
amelynek célja, hogy a gazda-
ságot érintő döntések előké-
szítésébe bevonják a kama-
rákat. Dr. Navracsics Tibor 
területfejlesztésért felelős mi-
niszter pedig január 13-án egy 
stratégiai partnerségi megál-
lapodást kötött az országos 
kamarával.

Horváth Vilmos bejelentet-
te, Budapesten megalakult a 

Gazdasági Kamarák Egyezte-
tő Fóruma, amely a kormány 
gazdaságpolitikai tanács-
adó testületeként kezdi meg 
működését.

Barcza Attila tájékoztat-
ta a résztvevőket parlamenti 
feladatairól, a gazdasági bi-
zottság alelnökeként végzett 
munkájáról. A képviselő be-
szélt minden idők egyik leg-
nagyobb kormányzati hitel-
programjáról, a Baross Gábor 
Újraiparosítási Hitelprogram-
ról is, amely február elején in-
dult, és hétszázmilliárd fo-
rintnyi olcsó forrást juttat a 
gazdaságba. Szólt még a tava-
szi Gazdaságfejlesztési és In-
novációs Operatív Programok 
(GINOP) pályázatairól, ame-
lyek Sopron és térsége gazda-
sága számára is nagyon nagy 
lehetőségeket kínálnak.

Dr. Farkas Ciprián pol-
gármester kiemelte, jelentős 
esemény, hogy találkozik a 
gazdasági szemlélet és a po-
litika világa. Elmondta: most 
zajlik a költségvetés tervezé-
se. Nagyon nehéz a helyzet, 

ezért nem a megszokott meg-
oldások kellenek. Felmerült 
az adóemelés lehetősége, de 
ezt elvetették, hiszen a kor-
mány az adócsökkentés elkö-
telezettje, ezért a város is ezt 
a politikát folytatja. A polgár-
mester kitért a jelenleg is tar-
tó beruházásokra, amelyek 
megvalósítása a soproniak 
életminőségét hivatott javí-
tani. Dr. Farkas Ciprián fon-
tosnak tartja azoknak a nem 
kötelező alapfeladatoknak a 
támogatását is, amelyek erő-
sítik a soproniság érzését.

A megbeszélésen a kamara 
vállalta, hogy kapcsolatrend-
szerén keresztül népszerű-
síti az épülő inkubátorházat, 
és segítséget nyújt ahhoz is, 
hogy minél többen telepedje-
nek meg az új ipari parkban.

A területfejlesztésért felelős kormánybiztosok és a területi kereskedelmi és iparkamarák már megkezdték a közös munkát – ez 
volt a soproni egyeztetés oka is. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

JEGYZET

Torz tükör
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Szinte hetente sokkolnak bennünket a magyar 
sporttal kapcsolatos különböző informáci-
ók. Számomra a sort még a Liu testvérek „át-
igazolása” nyitotta. Mint utóbb kiderült, már 
decemberben megkapták a kínai állampol-
gárságot, így a következő olimpián már új ha-

zájuknak szerezhetnek 
érmeket. Nekünk pedig 
megmaradnak szép 
emléknek…

Külön fejezetet érde-
mel az idei év sportoló-
ja választás. Megdöb-
bentő és szégyen, hogy 
az Euroligát nyert Sop-

ron Basket, amely ugyan bekerült a legjobb há-
rom csapat közé, mégsem nyerte el a címet. Az a 
magyar labdarúgó-válogatott lett a legjobb csa-
pat, amely nem nyert semmit, csupán néhány 
valóban emlékezetes és szívet melengető mér-
kőzésen diadalmaskodott. Nem, kérem, ne ért-
sék félre! Magam is ott ültem a képernyő előtt, 
és szurkoltam a válogatottnak, amely valóban 
szép fejlődési utat járt be. Minden tiszteletem a 
játékosoké és a szakmai vezetőké. Tisztában va-
gyok azzal is, hogy a foci társadalmi és közös-
ségteremtő hatása szinte semmi mással (más 
sportággal) nem helyettesíthető. Igen, tudom, 
de mégis! Mit nem adnánk, ha mondjuk, a Fra-
di Bajnokok Ligáját nyerne, vagy az első helyen 
végezne az Euroligában? Amit valószínűleg az 
FTC nem tett (tesz) meg, azt megtette tavaly a 
Sopron Basket a kosárlabdában, ráadásul úgy, 
hogy évek óta ott van a legjobbak között. Ez a 
siker – még akkor is, ha a Covid kicsit összeku-
szálta a szálakat – a magyar sport egyik leg-
nagyobb – ha nem a legnagyobb – nemzetközi 
sikere volt a múlt évben. Sportértékét tekintve 
szerintem össze sem hasonlítható a válogatott 
focisták sikerével, amely néhány, valóban a fo-
ci világát is megrázó, győztes mérkőzést jelen-
tett. A döntést, a sportújságírók döntését persze 
el kell fogadni, de érdemes lenne elgondolkodni, 
hogy ez a rendszer valóban az arra érdemese-
ket hozza-e ki a legjobbnak.

A fenti gondolatokat már eltemettem magam-
ban, de aztán a felszínre törtek, amikor azt ol-
vastam, hogy egy másik szavazáson az NB-s 
klubok nem Csercseszovot, az FTC vezetőedző-
jét jelölték az év legjobb klubedzőjének, hanem 
az újonc Kecskeméti TE edzőjét, Szabó Istvánt. 
Az év edzője címet egyébként ezen a voksolá-
son Marco Rossi nyerte. A kívülálló a szakmai 
kérdésekben nem lehet döntőbíró, ezért én nem 
is tudok és nem is tisztem ebben az ügyben ál-
lást foglalni, de a fellángoló viták mutatják, 
hogy valami azért nincs rendben. Mert a Fradi 
eredményeit ugyan össze sem lehet hasonlítani 
a Kecskemét teljesítményével, de nem tartom ki-
zártnak, hogy nagyobb kihívás volt a kecskemé-
tieket arra a szintre hozni, ahol most vannak. 
Ennek az eldöntése valóban a szakma feladata.

Miközben a szurkolók és az újságírók vi-
tatkoznak, addig persze a sportolók teszik a 
feladatukat, bárhogyan is döntöttek, dönte-
nek róluk. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy 
– függetlenül a sportágtól és attól, hogy egyéni 
vagy csapatsportról beszélünk – minél több ma-
gyar sikert érjünk el. És ez a legfontosabb, mert 
az ezekről szóló szavazások sajnos sokszor in-
kább csak egyfajta paródiák, amelyek torz tük-
röt mutatnak a világnak.
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KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK

„Ez a siker – még akkor is, 
ha a Covid kicsit össze-
kuszálta a szálakat – a 
magyar sport egyik leg-
nagyobb – ha nem a leg-
nagyobb – nemzetközi 
sikere volt a múlt évben.”

Elkezdődött  a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram

Gondolkodás a jövőről

A KAMARA KIBŐVÍTETT 
ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN  részt 
vett számos cégvezető és az 
önkormányzat gazdasági bi-
zottságának elnöke, Tóth 
Éva is.

Nem olajszennyezés volt
Az elvégzett laborvizsgálat egyértelműen kimutatta, hogy nem olaj 
szennyezte be a Tómalom vizét – tájékoztatta lapunkat a Győr–Mo-
son–Sopron Vármegyei Kormányhivatal. Mint arról beszámoltunk 
(Keresik a tómalmi szennyeződés okát, Soproni Téma, 2022. február 
1.), ismeretlen szennyezést tapasztaltak a tónál a horgászok. A mé-
rési mutatók magas nitráttartalmat állapítottak meg a vízben, mely 
a tó természetes összetételéből adódik. A felszínen mutatkozó, ola-
jos képződmény utalhat algaszaporodás kezdetére is.

Demonstráció a GYIK előtt
A GYIK-kal, valamint a Russ-villával kapcsolatos közgyűlési döntés 
ellen tiltakoztak néhány tucatnyian pénteken a GYIK épületénél. 

Rendkívüli közgyűlés
A kormány döntésének köszön-
hetően mintegy felére csökken 
a távhőszolgáltatás díjszabá-
sa a külön kezelt intézmények, 
többek között az önkormányzati 
cégek, a központi költségveté-
si szervek és a nonprofit intéz-
mények számára. Ez továbbra 
is magasabb, mint az energia-
válság előtt, de komoly segít-
ség a gazdálkodásban. A sop-
roni képviselő-testület ezért 
módosította a távhőszolgálta-
tás díjszabásáról szóló rende-
letet. A lakosság továbbra is 
változatlanul, rezsicsökkentett 
áron kapja a távhőszolgáltatást.

A közgyűlés döntött két ön-
kormányzati tulajdonban lé-
vő ingatlan, a Gyermek- és 
Ifjúsági Központ és a Russ-vil-
la pályáztatás útján történő 
hasznosításáról. Mivel önkor-

mányzati hasznosításuk reáli-
san nem megvalósítható, ezért 
határoztak az önkormányzati 
körön kívüli pályáztatás lehe-
tőségéről. Ezt az energiaválság 
és a brüsszeli szankciók nyo-
mán keletkező gazdasági ne-
hézségek is indokolják. 

Ezután a Férfi Kosárlab-
da Sportszolgáltató Kft. és 
a Tigrisek Sportegyesület sür-
gős támogatásáról döntött 
a közgyűlés. A 160 gyermek és 
a kerekesszékes csoport spor-
tolását biztosító Tigrisek 8 
millió forintos támogatását az 
ellenzéki képviselők nem tá-
mogatták. Németh Imre (MSZP) 
csak 1 millió forintos támoga-
tást javasolt, de a Fidesz–KDNP 
képviselői és a független kép-
viselő megszavazták a 8 millió 
forintról szóló előterjesztést. 
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Ugyan a tavasz hírnökének a hóvirágot nevez-
zük, a tőzike is jelzi, hogy hamarosan érkezik a 
jó idő. A csáfordjánosfai erdőben közel 20 hektá-
ron várhatóan február második felétől virágzik a 
„tőzikeszőnyeg”.

Soprontól mintegy ötven ki-
lométerre, Győr–Moson–Sop-
ron és Vas vármegye határán, 
a Répce folyó mentén találha-
tó az a Csáfordjánosfa mellett 
húzódó, huszonkét hektáros 
védett terület, amely otthont 
ad hazánk egyik legnagyobb 
tőzikés ligeterdejének. A ta-
vaszhírnök növények virágzá-
sa éppen most aktuális: feb-
ruár második felétől március 
végéig tart, számuk hat- és 
tízmillió közé tehető. – Min-
dig lombfakadás előtt, kora 

tavasszal találkozhatunk ve-
lük, de ezt természetesen a 
hőmérséklet és a csapadék 
mennyisége befolyásolja – vá-
laszolta lapunk megkeresé-
sére Kugler Péter természet-
védelmi őr, a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park röjtöki őrterü-
letének őrszolgálat-vezetője. 
– A virágzó tövek száma nem 
minden évben azonos: csapa-
dékos nyár–ősz utáni évben 
vagy vizes, árvizes, nagy hó-
borítású tél után magasabb, 
száraz, aszályos nyár–ősz, 

csapadékszegény telek után 
kevesebb.

Mint megtudtuk, a tőzike 
kedveli az időszakos árvize-
ket (nem a tartós vízborítást!), 
a jó állapotú, keményfás liget-
erdőket (tölgyesek, kőrisesek, 
égeresek, folyó menti vagy 
hegylábi tölgy-, kőris-, szilli-
getek), és igényli a laza, jó víz-
ellátású talajt.

A növény 1988-ban, a csá-
fordjánosfai erdő pedig már 
1955-ben védettséget kapott. 
– Az ilyen típusú erdő az egy-
kori Répce folyót övező nagy 
erdőségek közül mára már 
csak kis területeken maradt 

fenn – folytatta a szakember. 
– A több százéves tölgyek mel-
lett rengeteg egyéb fafaj, cser-
je és lágyszárú lelt menedék-
re a csáfordi foltban. A tőzike 
Magyarországon ugyan több 
helyen is előfordul, de ekko-
ra területen, ilyen sűrűségű 
állomány csak ebben az er-
dőben van.

Annak ellenére, hogy a nö-
vény védett, gyűjtése tilos, 
száma mégis csökken. – En-
nek egyik oka az elmúlt évek 
aszályos időjárása, a Répce el-
maradt áradásai miatt száraz-
zá vált föld. Ezt a tőzike nem 
kedveli, kevesebb is virágzik 

így – tette hozzá Kugler Pé-
ter. – Másrészt a tőzike tanös-
vény nyomvonalának kijelölé-
se előtt a látogatók letaposták 
a talajt, ami ettől összetömö-
rödött. Ezeken a területeken 
akár egy évtizedig nem jelen-
nek meg a tövek. 

A tőzikést kizárólag a ki-
jelölt nyomvonalon, a tan-
ösvényen pedig a kordonnal 
kijelölt szakaszon lehet fel-
keresni, lehetőleg vízálló láb-
beliben. A látogatási szabá-
lyok betartását ellenőrzik, 
hogy még sokáig járhassunk 
a csáfordi természeti kincs 
csodájára.

Hazánkban több helyen is előfordul a tőzike, de ekkora területen, ilyen sűrűségben csak a csáfordi erdőben. FOTÓ: BABOS ATTILA, FERTŐ–HANSÁG NEMZETI PARK (2022)

MADARÁSZ RÉKA

Eljött a gyümölcsfák és a bogyósgyümölcsök 
metszésének az ideje, ami az egyenletes termés-
hozam és a kívánt növekedési irány elérése miatt 
is fontos. A metszésnek sajátos technikája van, 
vagyis előzetes ismeretek nélkül nem érdemes 
nekilátnunk.
A metszés legfontosabb sza-
kasza a fák életének első há-
rom éve: a megvásárolt olt-
vány t ajánlott rögtön az 
elültetés után visszametsze-
ni, majd évente egyszer meg-
ismételni a műveletet.

– A metszéssel befolyá-
solhatjuk a leendő fa magas-
ságát és formáját – kezdte 
Kónya Kristóf erdész, park-
építő és -fenntartó, valamint 

dísznövénytermesztő tech-
nikus. – Erősebb visszavágás 
esetén alacsonyabb törzsű 
fánk lesz, viszont ha nem nyú-
lunk hozzá, vagy csak vissza-
csípjük, magasabbra fog nőni, 
és létrán kell majd felmász-
nunk a termésért.

Ha ritkább koronájú fát 
szeretnénk, akkor a vesszőket 
legalább a feléig vagy még rö-
videbbre vissza kell vágnunk, 

ilyenkor ugyanis kevesebb 
rügy marad, amiből termé-
szetesen kevesebb hajtás is 
lesz. Ha viszont keveset met-
szünk le belőlük, akkor a sok 
rügyből sok apró hajtás nö-
vekszik, ami sűrű lombkoro-
nát eredményez.

– A metszést tanulni kell, 
ugyanis megviselheti a nö-
vényt, ha szakszerűtlenül 
vágjuk vissza – folytatta Kó-
nya Kristóf. – A korona for-
máját többnyire a növény igé-
nyeinek megfelelően alakítjuk 
ki. A legtöbb fát orsó alakúra 
metsszük, de például az őszi-
barackot tányér formájúra, 
hogy minél nagyobb felüle-
ten érje a terméseket az ér-
lelő napfény. Tehát az, aki 
komolyan akar metszéssel 
foglalkozni, lehetőleg olvas-
son utána, de még jobb, ha egy 
hozzáértő megmutatja neki a 
folyamatot.

A gyümölcsfáknak elté-
rő metszésmódjuk van, me-
lyet könnyen átlát az, aki az 
alapokat megérti. A cseresz-
nyét és a meggyet érdeme-
sebb megmetszeni, mivel haj-
lamosak a felkopaszodásra, 
ami nehezíti a termés lesze-
dését. A szilvát viszont nem 
szabad túlságosan visszavág-
ni. Arra is érdemes odafigyel-
nünk, hogy az elhanyagolt, 
idősebb fákat az első alkalom-
mal csak óvatosan metsszük 
meg, mert megviselheti azo-
kat, ha hirtelen sokat veszíte-
nek a lombjukból. 

A korona formáját  a növény igényeinek megfelelően alakítjuk ki

A fametszés fortélyai

– Ha ritkább koronájú fát szeretnénk, akkor a vesszőket leg-
alább a feléig vagy még rövidebbre vissza kell vágnunk – 
mondta lapunknak Kónya Kristóf. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

SÉTA A TŐZIKÉS ERDŐBEN:  Díjmentes, vezetett túrát szervez a Fertő–Hanság Nemzeti Park a csá-
fordjánosfai erdőbe február 11-én, 18-án, 25-én és március 8-án délelőtt 10 órától. A 4 kilométeres 
sétára előzetesen kell bejelentkezni legkésőbb a túra előtti napon 15 óráig a +3630/166–0950-es te-
lefonszámon vagy az info@fhnp.hu e-mail-címen.

MEGKÉRDEZTÜK

TARCSAY LÁSZLÓ:  Eddig 
kétszer látogattam meg a 
csáfordjánosfai tőzike tan-
ösvényt – egyszerűen gyö-
nyörű az a hely. Nagyon 
nagy kiránduló vagyok, 
szeretem a hazai és a kül-
földi helyeket is, és azt, ha 
ilyenkor nincs sok ember 
körülöttem.

TÓTH LAJOS:  A felesé-
gem rajong a virágokért, 
így már jártunk ott, de 
megnézni a tőzikést saj-
nos nem tudtuk, mert pont 
akkor öntötte el a víz, ná-
lunk meg nem volt megfe-
lelő öltözet, gumicsizma. 
Remélem, egyszer elju-
tunk még!

Járt már 
a csáfordi 
tőzikésben?

A csáfordi erdőben  mintegy 6–10 millió tő virág található

Milliónyi tőzike otthona
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Énekes, hitoktató, óvodapedagógus, 
édesanya. Hogy mi minden fér egy 
emberbe, arra Drüszler Edit is pél-
da, aki Gustav Mahler IV. szimfóniá-

jának bemutatására készül a soproni és lipcsei 
szimfonikusokkal.
– Hogy kaptad a lehetősé-
get, hogy a Mahler-szimfó-
niában énekelj?

– Múlt nyáron keresett 
meg Kóczán Péter (a Sopro-
ni Liszt Ferenc Szimfonikus 
Zenekar művészeti vezető-
je – a szerk.), akivel évek óta 
jó barátságban és munka-
kapcsolatban vagyunk, hogy 
megkérdezze: volna-e ked-
vem csatlakozni a Mahler#4 
projekthez. A szoprán szó-
lót ugyanis nagyon hozzám 
passzolónak érezte – én pe-
dig örömmel mondtam igent. 
Szakmai kihívást látok benne, 
másrészt énekesként mindig 
kiváló lehetőség egy nagyobb 
csapat részeként muzsikál-
ni. Izgatottan várom a kö-
zös munkát.

– M i lyen má s, szá-
modra fontos szereplésed 
volt még?

– Minden zenei megmoz-
dulás egyformán fontos szá-
momra: egy népdal eléneklé-
se egy kisebb rendezvényen 
ugyanúgy, mint egy nagy 
koncerten való közreműkö-
dés vagy egy templomi zenei 

szolgálat. A fő cél minden 
esetben ugyanaz: megérin-
teni a hallgatóság szívét, és 
olyan közeget hozni létre, ahol 
az értelem nem tud ellenállni 
a hangok és harmóniák for-
máló és gyógyító hatásának.

– Mióta énekelsz, ho-
gyan kezdődött az egész?

– Zenei általános iskolába 
jártam, ahol a tanáraim ha-
mar felfigyeltek rám, egyre 
többször kértek meg énekes 
közreműködésekre. A tanul-
mányaimat konzervatórium-
ban folytattam, de már a kép-
zés alatt is azt mondogatták 
az oktatóink, hogy jobb több 
lábon állni, csupán a zenész-
létben bízni rizikós. Mivel a 
pedagógia, a kisgyerekek min-
dig is érdekeltek, óvodapeda-
gógus lettem, majd hitoktató.

– A napi munkádnak is 
része a zene.

– Rengeteget éneklünk 
a gyerekekkel. Olykor hang-
szeren kísérem őket – zongo-
rázni, hegedülni és furulyáz-
ni tanultam sok éven át –, és 
azt látom, hogy az egyik leg-
fejlesztőbb és legfontosabb 

nevelési terület a zenei neve-
lés, amit minél kisebb korban 
érdemes elkezdeni. Minden 
egyéb területre kihat, segít, 
a lélekre gyakorolt hatása is 
felbecsülhetetlen.

– Szét lehet-e válasz-
tani a pedagógu-
si és előadómű-
vészi pályádat 
hivatásra és 
hobbira?

–  M i n d -
kettőt hiva-
tásként élem 
meg, melyek 
egymás mel-
lett, egymást 
k i e g é s z í t v e 
vannak jelen 
az életemben. 
Ez a hétközna-
pokban sokszor 
komoly kihívást 
jelent négygyer-
mekes csa lád-
anyaként, hiszen 

ez is a hivatásom. Szeretném 
továbbra is úgy koordinálni 
az életünket, hogy jelen tud-
jak lenni azokon a területe-
ken, ahol szükség van rám, 

vagy ahol bármi szépet 
és jót tehetek a 

k ö r n y e z e -
temben.

A IV. szimfóniát  április 26-án mutatják be Sopronban

A Mahler#4 szopránja

– A fő cél megérinteni a hallgatóság szívét – vallja Drüszler 
Edit pedagógus, előadóművész. FOTÓ: MIKE ARNOLD

KÖVES ANDREA 

A soproni kötődésű 
Kiss Dávid elnyerte az 
egyik legfontosabb, 
ifjú irodalmároknak 
szóló elismerést, a 
Móricz Zsigmond-ösz-
töndíjat. A fiatal köl-
tővel ennek apropóján 
beszélgettem.

– Mivel pályáztál az ösz-
töndíjra?

– Most jelent meg az el-
ső verseskötetem, a Medvék 
bolygója. Máris a következőt 
tervezem, ennek a koncep-
ciójával pályáztam. Az írás 
számomra spontán alkotás: 
folyamatosan jár az agyam, 
állandóan „versben gondol-
kodom”, jegyzetelek. Majd jön 
egy ihletett pillanat, egy felis-
merés vagy érdekes gondolat-
füzér, amiből néha meglepő 
gyorsasággal meg is születik 
a vers. Az ösztöndíj alatt sze-
retnék minél több időt szán-
ni a gondolataimban való 
elmélyülésre.

– Az első verseskötet az 
ősök, a szerelem és a köz-
élet köré szövődik. Ezek 
a témák foglalkoztatnak 
leginkább?

– A munkám, a szabad-
idős szenvedélyeim és per-
sze a habitusom is meghatá-
rozza a témaválasztásokat. 
Politológusként végeztem, 
a közélet, a társadalom tör-
ténete, struktúrája és nagy 

kérdései mindig is foglalkoz-
tattak. A költészet mellett má-
sik nagy szenvedélyem a csa-
lád- és helytörténeti kutatás, 
különösen a bányászat és bá-
nyász őseim világa. Az Okta-
tási Hivatalban dolgozom, a 
külhoni és anyaországi okta-
tásszakmai kapcsolatok szer-
vezésért és fenntartásáért is 
felelek. Egyetemista korom-
ban egyetemi és országos ér-
dekképviseleti vezetőként a 
magyar hallgatók képviselő-
je voltam európai szinten is. 
Évek óta hazánkban tanuló 
külföldi hallgatókat vezetek 
be a kultúránkba. 

– Mit jelent a lírádban, 
hogy Sopronban születtél, 
itt végeztél, a Líceumban?

– Ezer szállal kötődöm a 
város minden kövéhez és fá-
jához, lenyűgöz a szépsége, a 
múltja. Jelenleg Budapesten 
dolgozom, de Sopron a szü-
lővárosom, örök otthonom, a 
legfontosabb hely a világon. 
A Líceum volt az első igazi al-
ma mater, vezettem a diákön-
kormányzatot, szerveztük a 
Magyar Társaságot, irodalmi 
diáklapot szerkesztettünk. 
Nemrég belevágtam egy szak-
irányú továbbképzésbe a Sop-
roni Egyetemen, régi vágyam 
volt, hogy az erdővel is foglal-
kozhassam, és megélhessem a 
selmeci szellemiséget, hagyo-
mányokat. Jelenleg ez az, ami 
a legtöbb inspirációt adja az új 
verseim megírásához.

„Versben gondolkodom”

– Ezer szállal kötődöm Sopron minden kövéhez és fájához – 
mondta Kiss Dávid. FOTÓ: ROMBAI PÉTER

Elhunyt Kerék Imre
81 éves korában elhunyt Kerék 
Imre Arany János-, József Atti-
la- és Sopron Kultúrájáért díjas 
költő, műfordító és pedagógus. 
Kerék Imre 2020-ban a Magyar 
Érdemrend Lovagkeresztje ki-
tüntetésben is részesült, ennek 
kapcsán írtunk róla legutóbb la-
punkban: Kerék Imre kitüntetése, 
Soproni Téma, 2020. október 28. 

Kerék Imre temetése március 
4-én 14 órakor lesz a Tata köze-
lében lévő agostyáni kegyeleti 
emlékerdőben. 

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző
205 ÉVVEL EZELŐTT,  1818. február 7-én született Meggye-
sen (Mörbisch) Müllner Mátyás, aki 1842-től a soproni líceum 
tanára, 1876-tól igazgatója volt. 1857-ben az iskola fennállásá-
nak 300 éves évfordulójára magyar és német nyelven is megír-
ta a líceum történetét. Sopronban hunyt el 1902. január 30-án.
165 ÉVVEL EZELŐTT,  1858. február 8-án született Storno Kál-
mán építész, id. Storno Ferenc fia. Ő restaurálta a soproni Szent 
Jakab-kápolnát. Arcképeket, csendéletet, tájképeket festett. 
Grazban hunyt el 1934. július 18-án.
15 ÉVVEL EZELŐTT,  2008. február 8-án átadták a soproni Er-
zsébet Oktató Kórház sürgősségi betegellátó osztályát. A be-
ruházás 165 millió forintba került, amelyet pályázati és önkor-
mányzati forrásból valósítottak meg.
A SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR INTERNETES 
OLDALÁN (WWW.SZIVK.HU) MEGTALÁLHATÓ ADATBÁ-
ZISBÓL KÖZLÜNK RÉSZLETEKET. 

Arany–nívódíjas klarinétos
Lugosi Eszter, a soproni Horváth József Alapfokú Művészeti Isko-
la Sopron klarinétszakos tanulója arany–nívódíj minősítést ért el 
a XXI. Sistrum Zenei Versenyek klarinétversenyén Szombathelyen 
– osztotta meg közösségi oldalán az intézmény. Eszter felkészítő 
tanára Wagner Csaba, zongorakísérője Tóthné Rázó Emőke volt.
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Négy csapat részvételével tartották meg az I. Ág-
falva Kupa női kézilabdatornát. A rendező SFAC 
1900 SE mellett Pápáról, Hajmáskérről és Győrből 
is érkeztek sportolók a megmérettetésre. 

A hétvégi tornán a soproni-
ak mellett a pápai Kilián SE, a 
Start SE Hajmáskér, valamint 
a VKL SE Győr hölgy kézilab-
dázói vettek részt.

– Meghívásos tornáról van 
szó, amelyet azért rendez-
tünk, hogy megfelelően szol-
gálja csapatunk felkészülését 
a tavaszi szezonra – mondta 
Kocsis Tamás, a SFAC 1900 SE 
ügyvezető alelnöke. – Ezúton 
is köszönjük Ágfalva önkor-
mányzatának, hogy rendel-
kezésünkre bocsájtotta a tor-
nacsarnokot. A Soproni FAC 
1900 SE-nek másfél éve van 
kézilabda-szakosztálya, és a 
2022/23-as idény volt az első, 

amikor beneveztünk a megyei 
bajnokságba a női csapatunk-
kal. Nem titkolt célunk, hogy 
felvirágoztassuk a soproni ké-
zilabdaéletet, erre kiváló lehe-
tőség, hogy már őszi–tavaszi 
rendezésű bajnokságban sze-
repelnek a hölgyek.

A SFAC kézilabdacsapata 
számára az idei év elsősorban 
a tapasztalatszerzésről szól. 
A 9 csapatos bajnokságban 
az őszi játéknapokon egyelő-
re nem sikerült pontot sze-
rezni, az alelnök ugyanakkor 
optimista.

– Szemmel látható volt, 
ahogy fejlődött a csapat játéka, 
mérkőzésről mérkőzésre jobb 

teljesítményt nyújtottunk 
– tette hozzá Kocsis Tamás. 

A SFAC-nak hosszú tá-
vú tervei vannak Sopronban 
a kézilabdával: a 2023/24-es 
szezonban már utánpótlás-
csapatok indítását is tervezi. 
Ehhez további két együttes 
szükséges, egyik az 5–14 éves, 

másik pedig a 14–18 éves kor-
osztály bajnokságában szere-
pelhet. Az egyesületnél jelen-
leg ötvenen kézilabdáznak, 
ugyanakkor várják a sportág 
iránt érdeklődő lányok, höl-
gyek, illetve fiúk, férfiak je-
lentkezését is, folyamatos a 
tagfelvétel.

A hétvégi torna célja az volt, hogy segítse a soproni kézilabdázók felkészülését a tavaszi szezonra. FOTÓK: NÉMETH PÉTER

KOSÁRLABDA
Perfumerias Avenida – Sopron Basket

Euroliga mérkőzés,  
Salamanca, február 1.

74–61  
(17–12, 22–14, 20–13, 15–22)

Perfumerias Avenida:  
Cazorla 2, Carleton 7/6,  
Vilaro 12/12, Gulbe 2, 

Reisingerova 4 
Csere: Fasoula 16,  
Onyenwere 13/9,  

Dominguez 9/6, Nogic 6/6, 
Rodriguez 3/3

Sopron:  
Fegyverneky 5/3,  

Turner 8, Kunek, Brooks 21/6, 
Magbegor 15/6 

Csere: Czukor 6/6, 
Böröndy 4, Stankovic 2, 

Varga A.

Vezetőedző:  
Jose Vazquez Moguan

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid 

Sopron KC – Zalakerámia ZTE KK
Bajnoki mérkőzés,  
Sopron, február 4. 

65–77  
(22–18, 17–22, 13–17, 13–20)

Sopron:  
Joseph 5, Jones 14, 
Valerio-Bodon 12/6,  
Barnett 10, Durham 2

Csere: Shine 10, Molnár M. 8, 
Takács, 3/3,  

Sitku, Supola

ZTE:  
O’Reilly 5/3, Trice 8/3,  

Polster 3/3, Osztojics 12, 
Smith 12/3

Csere: Rakicsevics 20/9,  
Zsíros 2, Keller 7/3,  

Csuti 4

Vezetőedző:  
Kostas Flevarakis

Vezetőedző:  
Sebastijan Krasovec

„Célunk,  hogy felvirágoztassuk a soproni kézilabdaéletet”

Ágfalva-kézilabdakupa

Foci: tudatos építkezés 
Számos tekintetben várakozáson felül szerepelt tavaly a váloga-
tott Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnö-
ke szerint. A sportvezető reméli, hogy Marco Rossi szövetségi ka-
pitány tudatos építkezése a jövőben folytatódik.

Az MLSZ elnöke az M4 Sport adásában úgy fogalmazott, hogy 
a nemzeti együttes nemcsak az eredmények, hanem az újonc játé-
kosok beépítése szempontjából is nagyszerű évet zárt.

Csányi úgy véli, hogy Szoboszlai Dominik mögé fel tudnak so-
rakozni a válogatott játékosai.

Az MLSZ elnöke beszélt arról is, hogy „óriási élmény lenne”, 
ha a Ferencváros bejutna az Európa-liga döntőjébe, melyet május 
31-én a Puskás Arénában rendeznek. Azért is fontos, hogy az ilyen 
események jól sikerüljenek, mert a szövetségnek „nem titkolt cél-
ja” megpályázni a Bajnokok Ligája döntőjének megrendezését. 

Az elnök hozzátette: 2025-ig nem alakul át a hazai élvonalbe-
li bajnokság.
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Teremfoci
Február 11., szombat 
13.20, Gárdonyi Géza 
Általános Iskola
Sopron városi téli 
teremlabdarúgó-torna

Kosárlabda
Február 11., szombat 18 
óra, Novomatic-aréna
Sopron KC 
– Naturtex-SZTE Szedeák

Február 16., 
csütörtök 18 óra, 
Novomatic-aréna 
Sopron Basket – KSC 
Szekszárd (Magyar Kupa)

Túrázás 
Február 18., szombat  
9 óra, balfi evangélikus 
templom 
Templomtól 
templomig túra

LELÁTÓ

RÁZÓ LÁSZLÓ

Január óta 
magyar ál-
lampolgár-
ként lép-

het pályára a Sopron 
Basket kosárlabdázója, 
Jelena Brooks. Jeca ki-
sebb megszakítások-
kal 18 éves kora óta ját-
szik városunkban – és 
nem véletlenül nagy 
közönségkedvenc. 

– Gratulálunk a magyar 
állampolgársághoz! Mi-
lyen érzésekkel tetted le 
az esküt?

– Büszke vagyok rá, hogy 
magyar állampolgár is lehe-
tek, nagyon jó érzéseim van-
nak, egyfajta elismerésnek 
tekintem ezt a lehetőséget. 
Úgy gondolom, hogy ez egy 
szép gesztus volt a klub, il-
letve az ország részéről, ne-
kem pedig visszajelzés arról, 
hogy valamit jól csináltam 
Magyarországon.

– Volt spor tszakmai 
oka annak, hogy most ma-
g ya r á lla mpolgá rsá got 
szereztél?

– Nem, esetemben szó 
sincs ilyesmiről. 18 éves ko-
romban szerepeltem először 
a Sopron Basketnél, magyar-
nak számítottam eddig is a 
kosárlabdában. Rengeteget 
játszottam a szerb válogatott-
ban, és nincsenek ilyen am-
bícióim Magyarországon. Vi-
szont Sopronban élek hosszú 
ideje, jól érzem itt magam a 
családommal. Kilencedik sze-
zonomat kezdtem tavaly ősz-
szel itt, rengeteg minden köt 
a városhoz.

– Nemcsak állampolgár 
vagy, de kiválóan beszélsz 
is magyarul, miért volt fon-
tos neked, hogy a nyelvet is 
elsajátítsd?

– Amikor idekerültem fi-
atalon, csak szerbül tudtam 
megszólalni. A klub segítsé-
gével kerestünk egy nyelvta-
nárt, aztán egyre több ma-
gyar szó és kifejezés ragadt 
rám. Csapattársaimmal az 
öltözőben most is legtöbb-
ször magyarul beszélünk, de 
például a férjemnek az aka-
démián is tudok segíteni, ha 
valaki nem beszéli az angolt. 
Persze akkor is magyarul szó-
lalok meg, ha elmegyek bevá-
sárolni, nagyon hasznos a 
nyelvtudásom.

– Idén ismét kiemelkedő 
játékot nyújtasz a csapat-
ban, ez minek köszönhető 
szerinted?

– Tavaly nehéz szezonom 
volt. Az idény előtt két nagy, 

nemzetközi torna volt: 2021-
ben Valenciában Eb-győzel-
met szereztünk a szerb csa-
pattal, majd következett a 
tokiói olimpia, ahol végül a 
negyedik helyen zártunk. 
Azonban ez a folyamatos ter-
helés rengeteget kivett belő-
lem, pihenésre, regeneráló-
dásra szinte idő sem jutott. 
Talán ezzel is összefüggés-
ben volt egy vádlisérülésem, 
ami miatt két hónapot kellett 
kihagynom. Aztán idén nyá-
ron, miután már nem vál-
laltam a szereplést a szerb 
válogatottban, bőven volt le-
hetőségem pihenni. Voltunk 
a családdal az Egyesült Álla-
mokban és Szerbiában is – és 
végre volt egy párhetes idő-
szak az életemben, amikor 

nem a kosárlabda volt az el-
ső. Majdnem minden nap 
edzettem, de nem volt ennek 
olyan kötelező jellege, mint-
ha edzőtáborban lennénk. 
Mikor visszatértem Sopron-
ba, már hiányzott a kosárlab-
da, most nagyon élvezem a 
játékot, szerintem ennek kö-
szönhető, hogy ilyen jó az idei 
szezonom. 

– Mit vársz az idei csapat-
tól, mivel lennél elégedett?

– Két meccsünk van még 
hátra az Euroligában, nagyon 

jó lenne mindkét találkozót 
megnyerni. A nemzetközi po-
rondon nincs rajtunk nyomás, 
senki nem várja, hogy kötele-
zően a legjobb nyolc vagy négy 
közé jussunk. Ettől függetle-
nül a csapat azon dolgozik, 
hogy sikerüljön nagy célokat 
is megvalósítani. A hazai me-
zőnyben már teljesen más a 
helyzet, itt alapelvárás a Sop-
ron Baskettől a bajnoki cím 
és a Magyar Kupa elhódítása. 
Bízom benne, hogy sikeresek 
leszünk.

„A csapat azért dolgozik,  hogy sikerüljön nagy célokat is megvalósítani”

Jeca már magyar állampolgár

VÁLTOZÓ PROGRAM:  A február 26-i, Szekszárd elleni bajnokit 
az M4 Sport+ élőben közvetíti, így azt korábban, 14.05-től rendezik 
meg. A női Euroliga rájátszásának játéknapjai miatt a Killik Lász-
ló női Magyar Kupa döntőjét két nappal előrébb hozták, a négyes-
döntőt március 9–10-én tartják a Novomatic-arénában. 

– Sopronban élek hosszú ideje, jól érzem itt magam a családommal – mondta lapunknak Jelena Brooks (j). 

Fucsovics 
top 70-ben
A top 200-ban szereplő mind-
három magyar javított he-
lyezésén a férfi teniszezők 
világranglistáján.

Fucsovics Márton, Maro-
zsán Fábián és Piros Zsom-
bor egyformán a Davis Kupá-
ban szerepelt a múlt héten 
– a magyar válogatott nagy 
csatában 3–2-re alulmaradt 
a franciákkal szemben a tata-
bányai selejtezőben –, ezzel 
együtt mindhárman előrelép-
tek. Fucsovics jelenleg a 69., 
Marozsán a 160., Piros pedig 
a 181. Az élen továbbra is az 
Australian Openen pályafutá-
sa 22. Grand Slam-győzelmét 
arató Novak Djokovic áll.

Tíz csapat, 150 résztvevő ösz-
szesen 2 800 kilométert tekert 
a múlt vasárnap rendezett jó-
tékonysági teremkerékpáros 
rendezvényen. A szervező 
Soproni Tigrisek SE összes-
ségében mintegy 600 ezer fo-
rinttal tudta támogatni a ja-
nuárban rendőri intézkedés 
közben meggyilkolt Baumann 
Péter családját.

A jótékonysági spinning 
kerékpáros váltóversenyen 
a Soproni Tigrisek edzőin és 
játékosain kívül több sop-
roni sportegyesület és klub 
képviseltette magát, kollé-
gáival részt vett a Soproni 
Rendőrkapitányság és a bün-
tetés-végrehajtás, valamint 
a Szolgálat-teljesítés közben 
Alapítvány is.

A spinningkerékpárokat a 
Spinning Hungary adta köl-
csön a rendezvényre, a hely-
színt pedig a Becsa bizto-
sította. 

Összesen 2800 kilométert  tekertek vasárnap a résztvevők a Becsában

Jótékonysági spinning
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MÚLT HÉTVÉGÉN RENDEZTÉK A SAKKOZÓK SZÁMÁRA 
A MEGYEI DIÁKOLIMPIÁT SOPRONBAN. A Roth Gyula-kö-
zépiskola kollégiumában a szombati egyéni küzdelmekben 
121-en indultak, vasárnap 20 csapat 80 sakkozója mérte össze 
tudását. Az általános és középiskolások számára kiírt megmé-
rettetésről az országos döntőbe jutottak a legjobbak.
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A MEGYE LEGJOBB SAKKOZÓI
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„Az élet olyan 
fordulatokat tud 
venni, amilye-
neket el sem tu-
dunk képzelni. 
Falak omlanak 
le, népek szaba-
dulnak fel. Csak 
ki kell várni.”
Sarah Winman  
(1964–) brit író és színész

MOTTÓ

Sarah Winman: 
Bádogember
Az egész egy tombolán 
nyert festménnyel kez-
dődött: tizenöt naprafor-
góval, amit egy olyan nő 
akaszt ki a falra, aki hisz 
benne, hogy a fiúk és a 
férfiak csodálatos dolgok-
ra képesek. És van két fiú, 
Ellis és Michael, akik elvá-
laszthatatlanok egymás-
tól. És a fiúkból férfiak 
lesznek, aztán besétál az 
életükbe Anne, és ez min-
dent megváltoztat, és nem 
változtat meg semmit.

Sarah Winman Bá-
dogembere a nagy sike-
rű Amikor Isten nyúl volt 
és Csodálatos dolgok éve 
nyomdokaiban járó sze-
relmes levél az embe-
ri kedvességről és barát-
ságról, veszteségről és 
túlélésről.

KÖNYVAJÁNLÓ

GYŐRI-VARGA NÓRA

Márton-nap, lucázás, farsangolás, májusfaállítás 
– népszokások, melyek kopnak, lassan talán el is 
tűnnek, hátterüket egyre kevésbé ismerik a gye-
rekek. A Julcsi meséi egy játékos műsor, ami ne-
kik szól – régi hagyományainkról.

Kétségtelen, hogy a Covid 
mindannyiunk életét meg-
változtatta: átszabta a min-
dennapokat, lehetőségeket 
vett el, egyúttal adott is. Így 
volt ez két édesanya, Maráz-
né Németh Nikolett és Szabó-
Bellán Tímea esetében is, akik 
a járvány idején alkották meg 

a Julcsi meséi, óvodásoknak 
és kisiskolásoknak szóló, in-
teraktív műsorukat. Fő céljuk 
a népszokások bemutatása, 
melyet népi hangszerekkel és 
tánccal kísérnek. – Kicsi ko-
rom óta néptáncolok, óvoda-
pedagógusként pedig sokat 
foglalkoztam gyerekekkel 

– kezdte Niki. – A gyermeke-
immel gyakran jártunk a Timi 
által tartott zenés–mondóká-
zó Kerekítő foglalkozásokra, 
ott ismerkedtünk meg. A Jul-
csi meséibe mindketten bele 
tudjuk tenni az erősségeinket.

A Julcsi meséi egy teljes ne-
velési évre szóló programso-
rozat szeptembertől egészen 
májusig, és mindig az adott 
hónap népszokásait, ünnepe-
it eleveníti fel (például Már-
ton-nap, vízkereszt, farsang, 
Szent György-nap) a mese, az 
élő népzene és -tánc, citera és 
ritmushangszerek segítségé-
vel Sopronban és a környéken. 

– Minden előadásban van 
egy nyitó- és egy befejező 
rész, mindig szélcsengővel 
és ugyanazzal a mondókával 
indítunk és zárunk, mert ez 
biztonságot és keretet ad a 
gyerekeknek – folytatta Niki. 
– A műsorelemek fixek, van 
táncos blokk, a műsorhoz sze-
replőket választunk a közön-
ségből. A gyerekek általában 
nyitottak, de volt már olyan is, 
hogy egy nehézségekkel küz-
dő kisfiú inkább elvonult, az-
tán a végére mégiscsak csat-
lakozott hozzánk. Úgy látjuk, 
elvarázsolja és megnyitja őket 
mindaz, amit velünk átélnek.

És hogy ki is Julcsi? – Ő egy 
báb kislány, aki megszólít-
ja a résztvevőket, akivel azo-
nosulni tudnak, aki úgy tud 
tőlük kérdezni, hogy meg-
nyíljanak – emelte ki Timi. 
– Egy báb kérdezhet a gyere-
kektől olyan butuska dolgo-
kat is, amiket egy felnőtt már 
nem tenne.

Julcsi megálmodói vallják, 
hogy szükség van a hagyomá-
nyok ünneplésére, azok meg-
őrzésére, hiszen fontos, hogy 
a gyerekek felismerjenek 
egy juhászt, vagy hogy meg-
tanulják, mit is ünneplünk 
karácsonykor. 

A néphagyományok  ünneplése, megőrzése a cél – hangszerekkel kísérve

Amikor Julcsi mesél…

A Julcsi meséivel mindig az adott hónap népszokásait, ünnepeit eleveníti fel Marázné Németh Nikolett (j1) és Szabó-Bellán Tímea (j2). FOTÓK: FILEP ISTVÁN

MADARÁSZ RÉKA

Dakhlaoui Emna Mária nemcsak a Virtuózok V4+ 
című televíziós tehetségkutató műsorban került 
be a 30 legjobb közé, hanem a Danubia Talents 
nemzetközi versenyen is második helyezést ért 
el. A tehetséges lány fuvolistának vagy állator-
vosnak készül.
Különleges nevét Dakhlaoui 
Emna Mária tunéziai édesap-
jának köszönheti. Általános 
iskolai tanulmányait Fran-
ciaországban kezdte, majd a 
Szent Orsolya-iskolában foly-
tatta. Jelenleg a Berzsenyi 
Dániel Evangélikus Líceum 
8.A osztályának tanulója.

– Mivel Franciaországban 
a gyerekek már az oviban el-
kezdenek írni és olvasni, 
ezért az előkészítő osztályban 
jelentős hátránnyal indultam 
az osztálytársaimhoz ké-
pest, de a tanárnőm segítsé-
gével pár hónapon belül sike-
rült behoznom a lemaradást 
– mesélte. – Anyukám zongo-
rázik, így szerette volna, ha én 
is játszom valamilyen hang-
szeren. Egyik nap 
hazajött egy 
f uvoláva l , 
és megkér-
dezte, vajon 

lenne-e kedvem kipróbálni. 
Így kezdődött a kapcsolatom 
a hangszerrel.

Miután a család hazaköl-
tözött, egy év kihagyás után 
Emna Jacsó Erikánál folytatta 
fuvolatanulmányait a soproni 
zeneiskolában, szeptember-
től pedig a Hunyadi AMI-ban. 
Már 6 éve dolgoznak együtt, 
és közösen határozták el, 
hogy a lány kipróbálja magát 
a Virtuózokban. A több mint 
100 beküldött online felvétel 
alapján 30 ifjú tehetséget hí-
vott be a neves tagokból álló 
zsűri, köztük Emnát, aki Sop-
ront képviselte.

– Annak ellenére, hogy 
még soha nem láttam ekkora 

stúdiót és ennyi kamerát, egy-
általán nem izgultam – foly-
tatta. – Mivel nem számítot-
tam rá, hogy bejutok a legjobb 
négy közé, nincs bennem csa-
lódottság sem. Büszke vagyok 
arra, amit elértem.

Emnának nem ez az egyet-
len jelentős sikere: a Danubia 
Talents nemzetközi zenei ver-
senyen második helyezést ért 
el. Ráadásul mivel éppen be-
töltötte a 14-et, a 14–17 év kö-
zötti korcsoportban indult, 
csupa konzervatóriumi nö-
vendék között. A kiváló „be-
szélőkével” megáldott lány 
érdeklődik a biológia és a ké-
mia iránt is. Az is elképzel-
hető, hogy – orvos apukája 
és orvostanhallgató nővére 
nyomdokait követve – a gyó-
gyítást választja hivatásának. 

Emna egy igazi virtuóz

Dakhlaoui Emna Máriát nemcsak a 
zene, hanem a biológia és a kémia 
is érdekli. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló 
értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!
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Nem minden a technika
Az 1-es típusú cukorbetegség lényege, hogy nincs érdemi in-
zulintermelés az ember szervezetében. Emiatt pedig rövidebb-
hosszabb távon lehetetlenné válik az ember szénhidrát- (közna-
pibb néven cukor-) felhasználása. Amíg az inzulint nem tudták 
előállítani (ennek 2022-ben volt pont 100 éve) mindenki, aki 
1-es típusú cukorbeteggé vált, néhány éven belül meghalt. 

Az igazi áttörést tehát az inzulin előállítása és alkalmazha-
tósága jelenti, de… 

Roppant nehéz megoldani, hogy valakinek a szervezeté-
ben óráról órára, sőt, percről percre pont annyi inzulin legyen, 
amennyire szüksége van. Ha a kelleténél több az aktuális inzu-
linunk, a vércukrunk leesik, ha kevesebb, akkor meg…

Hallatlan segítség egy olyan eszköz, ami percről percre 
újabb és újabb szúrás nélkül jelzi a vércukor- (pontosabban 
a bőrünk alatti szöveticukor-) értékünket. A változás így akár 
egy mobiltelefonon követhető. Ez valóságos csoda, de ezen 
eszköz használatát (is) meg kell tanulni, különben csalódás éri. 
Ugyanakkor minden érintettet biztatok, mert ez (is) megtanul-
ható. Ne féljen! Vágjon bele!
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen könyvet a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket február 15-ig várjuk a Soproni Téma, 9400 Sopron, 
Liszt Ferenc utca 1. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között könyvet sorsolunk ki, melyet a 
szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Január 25-i rejtvényünk megfejtése: „Ha vétkezni tudtál, tudj vezekelni is!”. Szerencsés megfejtőnk: Láng Lajosné, 
Sopron, Juharfa utca.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Február 8-tól február 14-ig. Az ügyeleti idő este 8 órától 
másnap reggel 8 óráig tart.

Február 8.,  
szerda 

Király gyógyszertár  
Várkerület 114. 99/508–242

Február 9., 
csütörtök 

Korona gyógyszertár  
Várkerület 73. 99/505–865 

Február 10.,  
péntek 

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

Február 11., 
szombat 

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

Február 12., 
vasárnap 

Oroszlán gyógyszertár  
Várkerület 29. 99/524–005 

Február 13.,  
hétfő 

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

Február 14.,  
kedd 

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

Jóban-rosszban összetartani
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. 

– Győrben születtem, oda köt-
nek a diákévek – kezdte Kreszta 
József, aki nemcsak zenészként 
alkotott maradandót, hanem 
annak idején első osztályú teni-
szezőként is a legjobbak között 
jegyezték a nevét. – A zeneis-
kolában Karda Tibor volt a zon-
goratanárom. Érettségi után 27 
hónap katonaság következett, 
majd 1965-ben zongoristaként 
Sopronban, a Pannónia bárban 
kaptam állást.

– Bátyámmal együtt népes 
baráti társaságunk volt, így 
több alkalommal is, amikor La-
ci hazajött Budapestről, elmen-
tünk a Pannónia bárba, ahol 
egy jóképű fiatalember gyö-
nyörűen zongorázott – folytat-
ta a történetet Kresztáné Bod-
nár Bea. – Én is észrevettem őt, 
és úgy láttam, hogy ő is „ki-
szúrt” engem, úgyhogy való-
jában már meg sem lepődtem, 
amikor odajött az asztalunkhoz, 
és megkérdezte tőlem, hogy mi 

a kedvenc számom. Az Egy ci-
gánykaraván, válaszoltam, ami 
az örökifjú Korda Györgynek 
volt abban az időben a slágere.

Ezt követően aztán, ha a ba-
rátaival belépett a bárba a 19 
éves, csinos, barna hajú lány, 
azonnal fölhangzott az „Egy ci-
gánykaraván kocsiján ült egy 
lány és jósolt…” kezdetű slá-
ger, amit aztán hamarosan 
randevúk sora követett. Mind-
ez 1965 tavaszán történt, majd 
hamarosan Jóska megkérte 
Bea kezét.

– A szülői házban, a Várkerü-
let 83-ban volt az eljegyzésünk, 
méghozzá abban a szobában, 
ahol annak idején megszület-
tem – mesélte Bea. – A szüleim-
től én megkaptam nagyanyám 
gyönyörű jegygyűrűjét, Jóská-
nak pedig az édesapám, aki fo-

gász volt, készítette el a gyűrű-
jét, melyeket azóta is, immáron 
58. éve viselünk mindketten. 

A párnak 1965. október 
2-án volt az esküvője a Szent 
György-templomban, ahol Ba-
usz István esperes áldotta meg 
a házasságukat. Teljes ak-
kor lett a Kreszta család, ami-
kor 1966-ban megszületett Gá-
bor fiuk, majd 1969-ben Balázs. 
– Közeledünk a gyémántlakoda-
lomhoz, hamarosan hatvanéves 
házasok leszünk. A hosszú és 
boldog házasság titkának nyit-

ját számomra a szüleim példá-
ja nyújtotta – fogalmazott Bea. 
– Édesanyám jóban-rosszban 
összetartotta a családot, amíg 
ő egészséges volt, minden va-
sárnap délben tizenöten ültük 
körbe a terített asztalt. 

– Sajnos én fiatalon elvesz-
tettem a szüleimet, így nekem 
a Bodnár família lett a csalá-
dom, a mintát is mindenben 
ők szolgáltatták számomra, 
nem utolsósorban pedig rajtuk 
keresztül lettem soproni – zár-
ta József. 

Kresztáné Bodnár Bea és Kreszta József esküvője 1965. október 2-án volt a Szent György-
templomban. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

KRESZTÁNÉ BODNÁR BEA  1946-ban született Sopronban. 
Apró kezdeti kitérőktől eltekintve négy évtizeden át a saját üz-
letükben dolgozott. 
KRESZTA JÓZSEF  1941-ben született Győrben. Dolgozott rö-
vid ideig villanyszerelőként, majd bárzongorista volt mindad-
dig, míg feleségével meg nem nyitották várkerületi üzletüket.
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KÓCZÁN BÁLINT

Soproni lemezbemutató koncertre 
készül az Aurevoir. A 2015-ben ala-
kult formáció Deák rét című albumát 
hozza a leghűségesebb városba. 

– Mi már három hete toljuk 
a fekvőtámaszokat, és isszuk 
a céklalevet – kezdte nevetve 
Agócs Márton, az Aurevoir. 
tagja, amikor soproni bulijuk-
ról érdeklődtünk. – Nagyon jó 
kondiban kell lennünk, mert 
már a legjobbjaink is többször 
elestek a soproni éjszakában. 

A többnyire ethno-beat 
stílust képviselő zenekar 2015 
óta van jelen a hazai zenei kör-
forgásban, Sopronba Deák rét 

című lemezét hozza el. – Min-
denki pihenjen rá, mert hosz-
szú műsorral készülünk! 
A Deák rétről minden dalt el 
fogunk játszani, de természe-
tesen a „klasszik” oreó sláge-
rek is megszólalnak majd a 
koncerten. Kivéve az Álomma-
dár – folytatta Agócs Márton.

A srácok már nagyon vár-
ják a soproni bulit, különösen 
úgy, hogy a város közel áll a 
szívükhöz. 

– VOLT, Csiga, nagyon ked-
ves emberek, hajnali részeg-
ségek és rengeteg szép emlék. 
Ez ugrik be elsőnek Sopron-
ról. Ha kifejtenénk, túl hosz-
szú lenne. Úgyhogy röviden: 
imádunk, Sopron! 

Agócs Mártontól megtud-
tuk, örökké emlékezetes ma-
rad számukra az a koncert, 
amikor a Búgócsigában már 
a pultosok is ugráltak a buli 
végén. Vagy amikor a „Rusz-
kival” (Orosz Kristóffal) el-
hagyták minden pénzüket a 
VOLT-on, leszakadt az ég, és 
szemeteszsákból csináltak 
esőkabátot, majd „szétcápáz-
ták” a fesztivált. De emléke-
zetes volt, amikor a legutób-
bi VOLT idején a fesztivál felé 

tartva a taxiban pont megszó-
lalt a Petőfin az Esthajnal cí-
mű számuk, és a sofőr végül 
nem kért pénzt a fuvarért, 
mert tetszett neki a dal. Már-
ton az idei terveikről is szólt. 
– Felnőni azokhoz a hatal-
mas színpadokhoz, amikre 
és amiken egyre gyakrabban 
lépünk fel. És nem elszállni. 
És persze zenélni, zenélni, 
zenélni.

Sztárok itt és ott

HUMORSAROK
Szénási Ferenc (Széna) soproni  karikaturista  
alkotásai hétről hétre.

Fekvőtámaszokkal  gyúrnak a soproni koncertre

Aurevoir. lemezbemutató

Az Aurevoir. tagjai már nagyon várják a soproni bulit, a város közel áll a szívükhöz. FOTÓ: FEJÉR JÁNOS
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NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

MADARÁSZ RÉKA

Javában tart a farsang, amikor vég-
re belevethetjük magunkat az ünnepi 
forgatagba. A bálokon természetesen 
mindenki a legragyogóbb formájában 

szeretne pompázni, ennek elengedhetetlen része az 
alkalmi frizura.
Elmúlt az óriási, nagy műgond-
dal megkreált kontyok idősza-
ka, évek óta a laza hullámok 
hódítanak, melyeket különfé-
le módszerekkel dobhatunk fel.

– A kivételes alkalmak előtt 
a hölgyek többsége még min-
dig a legszívesebben szakem-
berrel készítteti el a frizuráját 
– tudtuk meg Boda Gina fod-
rásztól. – Nagy divat a hullámo-
sítás és a hajékszerek. Rendkí-
vül népszerűek a strasszos, 
gyöngyös, nagy hajcsatok. 
Egyszerű, mégis hatásos meg-
oldás, ha a fej tetején feltupí-
rozzuk a hajat, oldalt pedig el-
tűzzük egy kis csattal.

A fejdíszek, láncok, fejpán-
tok, díszes hajtűk vagy haj-
csatok stílusát a saját egyé-
niségünknek megfelelően 
választhatjuk meg. Csupán egy 
szabályt érdemes megfogad-
nunk: a kiegészítőink legyenek 
visszafogottabbak, ha a hajdí-
szünk tündöklő!

– Még a nagyon rövid ha-
jat is fel lehet dobni egy kis 
csillámmal – tette hozzá Gi-
na. – A fodrászkellékekben és 
drogériákban kapható hajsprék 
segítségével frizuránk a szivár-
vány bármely árnyalatát felve-
heti, ami jó szolgálatot tehet, 
ha jelmezbe bújunk. A sprét rá-

fújhatjuk egy-egy tincsre, de 
az egész hajunkra is. Mivel tö-
kéletes fedést biztosítanak, és 
könnyedén kimoshatóak, akár 
szürkére is befesthetjük vele 
a kislányunk haját a hókirálynő 
jelmezéhez.

Ha esetleg házilag készítjük 
el a hajkölteményünket, akkor 
is szinte végtelen a lehetősé-
gek tárháza: kreálhatunk ma-
gunknak például oroszlánsö-

rényt hajkreppelővel. Ha van 
hozzá türelmünk, melegített 
körkefével vagy meleg levegős 
hajformázóval egyenként be-
göndöríthetünk minden egyes 
tincset, így varázsolva csajos 
loknikat. Hasonló eredményt 
érhetünk el hajcsavarók segít-
ségével is. Az egyszerűbb meg-
oldások hívei egy szép fonással 
vagy konttyal is ünnepivé tehe-
tik a megjelenésünket.

Csillogó farsangi frizurák

– Nagy divat a hullámosítás és a hajékszerek – mondta lapunk-
nak Boda Gina fodrász. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

AUREVOIR. LEMEZBEMU-
TATÓ:  2023. február 10., pén-
tek, Búgócsiga Akusztik Gar-
den, vendég: Nagy Barni (The 
Pontiac). 19.00 – kapunyi-
tás, 20.30 – Nagy Barni, 21.30 
– Aurevoir.

BULI VAN!  – zenei ajánló

Pair o’ Dice 10 – Jubileum 
Február 11., szombat 20 óra Búgócsiga Akusztik 
Garden, vendégek: NOPE, Needle Jim 
Tízéves fennállását ünnepli a soproni modern hard rock/ metal 
zenekar, a Pair o’ Dice. Ebből az alkalomból jubileumi koncertet 
adnak a fiúk a Búgócsigában. A 2013-ban alakult formáció korai 
dalai inkább a dallamos rockot játszó zenekarokat idézik, de a 
későbbi kiadványokon már érződik a keményebb vonal. A sop-
roni csapat már több ízben bejárta az országot, lépett fel önálló-
an és olyan zenekarok társaságában, mint a Tankcsapda, a Lord, 
a Hooligans vagy akár az AWS. 


