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Vízben a legkisebbek
Áttörték a bécsi-dombi alagút északi járatát. Több mint két éve kezdődött a munka az M85-ös épülő alagútjában, azóta a nap 24 órájában dolgoznak a szakemberek. Idén a tervek 
szerint kialakítják a beton tartószerkezetet, jövőre pedig kezdődhet az útépítés és a gépészeti kivitelezés mind a két járatban. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

M85: fény az alagút végén

Otthon, személyre szabva
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A soproni G.Design Belsőépítész Iroda nyerte Az év lakbe-
rendezője díjat a szakma legrangosabb hazai megméret-
tetésén. A zsűri többek között a harmonikus stílust és az 
innovatív gondolkodásmódot is értékelte.

A testről 
mesélő 
fényképek

Eleink nyomait kutatják
Vajon ma is közöttünk élnek Mátyás király utódai vagy az Árpád-ház leszármazottai? 
Ilyen és ehhez hasonló, izgalmas témákban tartott előadást dr. Horváth-Lugossy 
Gábor, a Magyarságkutató Intézet főigazgatója a Szent Orsolya Gimnáziumban. 
FOTÓ: FILEP ISTVÁN 2

A dunántúli vízilabdaliga „baby” korosztályában a 9–10 évesek 
játszottak mérkőzéseket.  FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A püspök–költő utcája

Sorozatunkban ezúttal a Kis János utcán kalandozunk. Írásunkból az 
is kiderül, hogy az utcában és környékén volt az egykori evangélikus 
temető, melynek felszámolását 1886-ban kezdték el. 
FOTÓ: SOPRONI MÚZEUM, GANTNER ANTAL, 1912. 3

Közel 38 ezer kép közül 
választották a legjobb 
160 közé a soproni Hai-
ner István két felvételét 
a Magyarország 365 pá-
lyázaton. A kihívást Ma-
gyarország Kormánya, 
a Magyar Természetjá-
ró Szövetség, a Nagy-
családosok Országos 
Egyesülete és a Magyar 
Turisztikai Ügynökség 
hirdette meg. 
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Vajon ma is közöttünk 
élnek Mátyás király 
utódai vagy az Árpád-
ház leszármazottai? 
Ilyen és ehhez hason-
ló, izgalmas témák-
ban tartott előadást 
dr. Horváth-Lugossy 
Gábor, a Magyarság-
kutató Intézet főigaz-
gatója a Szent Orsolya 
Gimnáziumban.

A főigazgató bebizonyította, 
hogy a történelem, a magyar-
ság múltjának a kutatása az 
egyik legizgalmasabb fogla-
latosság. Mindebben élenjáró 
munkát végez a Magyarság-
kutató Intézet.

– A magyar kormány 2018-
ban hozta létre az intézetet, 
amely nyolc tudományterü-
letet ölel fel, így a régészek, 
az archeogenetikusok, a tör-
ténészek, a klasszika-filoló-
gusok, a nyelvészek, a nép-
rajzosok, a népzenészek és az 
eszmetörténészek tevékeny-
ségét – kezdte dr. Horváth-
Lugossy Gábor. – Legfőbb 
feladatunk, hogy olyan vizs-
gálatokat végezzünk 100 fős 
operatív kutatógárdánkkal a 
magyarság múltjának, nyel-
vének, eredetének feltárásá-
ra, amelyekre eddig nem volt 
lehetőség, mindezeket pedig 
online és írott formában eljut-
tassuk a szakmán túl a széles 

nagyközönséghez is. Ennek 
egyik állomása volt például a 
soproni előadás is.

Mint kiderült, nagyon sok 
izgalmas kutatást folytatnak 
jelenleg is az intézetben. Ezek 
között vannak a vallástörté-
neti kutatások, így a hazánk-
ban megtalálható Árpád-ko-
ri körtemplomok vizsgálata. 
Ilyet fedeztek fel Abasáron, 
amely Aba Sámuel nemzet-
ségfői központjának korai 
maradványait foglalja magá-
ban. A főigazgató rámutatott: 
a körtemplomoknak a Kauká-
zus északi előterében vannak 
párhuzamai, a keresztény-
ség legősibb területein. A ke-
leti kapcsolatokat a régészeti 
leletek mindig is alátámasz-
tották, de ma már tudomá-
nyos megalapozottsággal ki-
jelenthetjük, hogy őseink a 
sztyeppei lovas népek közé 
tartoztak. 

– Tavaly jelentettük meg 
a világ egyik legnagyobb ar-
cheogenetikai publikációjá-
ban, hogy a magyarok igenis 
vér szerinti leszármazottai az 
avaroknak és a hunoknak. Ezt 
az elmúlt 170 évben elferdítet-
ték – emelte ki dr. Horváth-Lu-
gossy Gábor. – Ugyanakkor az 
is nagyon fontos, hogy nem-
csak az évezredekkel, évszá-
zadokkal ezelőtti múltat ku-
tatjuk, hanem a 20. századot, 
sőt, gyakran reagálunk jelen-
korunk történéseire is. 

Az interdiszciplináris 
múltkutatás alapvető érdek, 
és minden olyan országban 
nagy erőkkel zajlik, amely 
meg akar maradni földjén, 
mert a világon mindenki tud-
ja: minél erősebb gyökerekkel 
rendelkezik egy nemzet, an-
nál erősebb, ellenállóbb a je-
lenben, és annál biztosabb a 
jövője is. 

Eleink nyomait kutatják

– Őseink a sztyeppei lovas népek közé tartoztak – erről is beszélt 
soproni előadásán dr. Horváth-Lugossy Gábor. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

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…

(23.) Miután befejeztem egye-
temi tanulmányaimat, és visz-
szatértem Sopronba, ismét 
rendszeresen találkoztam Ba-
uer Gabival és Tiborral. Igaz, 
a hajdani társaságot az élet 
szétszórta, a találkozókon 
jobbára már csak én vettem 
részt. Beszélgetéseink témái 
ezúttal is főként az irodalom 
körül forogtak, például friss 
irodalmi olvasmányélménye-
inkről, az irodalomértés és 
-elemzés új módszereiről dis-
kuráltunk. Szóba kerültek ak-
tuális, társadalmi és politikai 
kérdések, én szinte mindig 
megemlítettem, hogy meny-
nyire nem érzem magam jól 
a bőrömben, nagy az elvágyó-
dás bennem. Közben a kerí-
tés túloldalán változatlanul 
zakatoltak a vonatok, a köze-
li Smauser kocsmából pedig 
beszűrődtek a vidám kurjon-
gatások, meg a heves szóváltá-
sok hol felerősödő, hol elhal-
kuló hullámai. 

Az egyik találkozásunk 
alkalmával Tibor azzal foga-
dott, hogy hirdetés jelent meg 

a Kisalföldben: a szerkesztő-
ség könyvtárost és archívum-
kezelőt keres. „Ha a mosta-
ni helyzetedben már annyira 
nem érzed jól magad, változ-
tass, pályázd meg 
a meghirdetett 
állást!” – java-
solta meggyőző 
hangon. Így is tet-
tem, rövid szak-
mai életrajzomat elküldtem 
a szerkesztőség címére. Meg-
lepetésemre Lónyai Sándor, 
a lap főszerkesztője gyorsan 
válaszolt, és személyes talál-
kozót javasolt a soproni fiók-
szerkesztőségben, az Előkapu 
11. alatt. A találkozón elmond-
ta, igaz, hogy könyvtárost meg 
archívumkezelőt keresnek, 
de szükségük van újságíróra 

is. Látva életrajzomat, úgy 
gondolja, nincs akadálya an-
nak, hogy újságíróként, kez-
detben soproni tudósítóként 
alkalmazzon. Én röviden vá-

zoltam az életkö-
r ü l ményei met , 
és azt mondtam, 
az ajánlatot csak 
akkor tudom el-
fogadni, ha segít 

abban, hogy akár csak egy kis-
méretű lakáshoz jussak, ahol 
méltó körülmények között 
élhetek. Megígérte, hogy az 
ügyben a megfelelő fórumo-
kon lépéseket tesz. Hozzátet-
te még: „Ahogyan látom, ma-
gának már rengeteg vizsgája 
van, úgyhogy a Magyar Újság-
író Szövetség iskolájánál kez-
deményezem, hogy ne kelljen 

elvégeznie az alkalmazásához 
egyébként kötelező szakmai 
tanulmányokat és vizsgákat.”. 
Lónyai Sándor mindkét ígére-
tét betartotta! Mentesültem 
a szakmai tanulmányoktól és 
vizsgáktól, 1974 őszén pedig, 
miután baráti és rokoni köl-
csönök segítségével kifizet-
tem a lakás megszerzéséhez 
szükséges összegeket, beköl-
töztem anyámmal az épülő új 
lakótelep (a később Jereván-
ról elnevezett lakótelep) első 
utcájába, a Tó utca 3. alá, egy 
másfél szobás lakásba.

Így hát nem könyvtáros és 
archívumkezelői, hanem új-
ságírói státuszban soproni 
tudósítóként kerültem 1974. 
február 16-ával a Kisalföld 
szerkesztőségéhez. Munka-
helyem ettől kezdve az Előka-
pu 11. alatti épület földszintjén 
berendezett fiókszerkesztő-
ség volt. Udvardi Gyöngyi kol-
léganőmmel innen küldtük 
írásainkat a győri, központi 
szerkesztőségbe. (Folytatjuk.)

Soproni évek:  Dr. Kloss Andor önéletrajzi feljegyzései

Visszapillantás alkonyatkor

AKI A MÚLTRÓL MESÉL:  Kloss Andor 1941-ben született 
Sopronban. A Széchenyi István reálgimnáziumban érettsé-
gizett, majd a debreceni egyetemen magyar–történelem 
szakon diplomázott. 1966 és 1974 között a soproni Roth er-
dészeti technikumban 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 főszerkesztő-
jeként, 1994 és 1998 között pedig egy budapesti kiadó nyolc megyei 
napilapjának koordinátoraként dolgozott. 1998 és 2005 között 
a Tvr-hét lapcsalád főszerkesztője, 2005 és 2012 kö-
zött kiadója tanácsadója volt. Válogatott jegy-
zetei, interjúi, tanulmányai több kiadás-
ban is megjelentek. 

„Ha a mostani hely-
zetedben már any-
nyira nem érzed jól 
magad, változtass!”
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GYŐRI-VARGA NÓRA

Adott egy világmárka, a 
Chemex, 40 év gyártási 
és 16 év barista tapasz-
talat, két soproni szak-
ember – ezek kellettek 
ahhoz, hogy a közel-
múltban a tengerentú-
lon is debütálhasson az 
a filteres kávékészítő 
eszköz, ami nálunk ké-
szül, a városban.

Egy borkóstolón ismerkedtek 
meg, és már akkor felmerült 
bennük, hogy közösen kelle-
ne kitalálniuk valamit – így in-
dult Molnár Attila és Csonka 
László kapcsolata. A négysze-
res magyar baristabajnok, a 
One Eleven kávépörkölő tulaj-
donosának, valamint a Cson-
ka és Fiai Kft. és a Trendglas 
Jena GmbH ügyvezetőjének 
az volt a célja, hogy az ottho-
nokban is egyre népszerűbb 
f i lt er e s k ávé -ké s z ít é s he z 
olyan eszközöket alkosson, 
amelyek mást tudnak nyúj-
tani fukcionalitásban, mint 
a jelenleg elérhető eszközök. 
Máshogy működnek, és ezál-
tal más ízjegyeket hoznak elő 
az italból. – Számos kávéké-
szítő eszköz van a piacon, de 
a mi koncepciónk nem az volt, 

hogy vegyük közülük a legjob-
bakat, és gyúrjuk össze egy 
termékben – mondta lapunk 
érdeklődésére Csonka László. 
– Mi a kávéból akartuk a leg-
jobbat kihozni. Nem mind-
egy, hol folyik ki az eszközből 
az ital, ahogy az sem, mennyi 
ideig érintkezik a kávé a víz-
zel, mielőtt a szűrőt elhagyja.

– A filtertölcsérből a ká-
vét különböző pontokon 

kiengedve, más-más ízű lesz a 
végeredmény – folytatta Mol-
nár Attila. – Ez az eszköz attól 
különleges, hogy nem az alján 
folyik ki a kávé, mint a többi-
nél, hanem ott, ahol a legfino-
mabb az adott szakaszban. 5 
helyen nyerjük ki az 5 legjobb 
ízt. Ehhez az ötlethez sokéves 
szakmai tapasztalat és fejlett 
ízérzékelés kellett, plusz egy 
kiváló üveggyáras.

A tölcsér mellett egy kan-
csót is kitaláltak, melynek 
oldalán két speciális bemé-
lyedés található, általuk oxi-
génnel lehet dúsítani a kávét 
úgy, hogy a benne lévő főzetet 
pörgetjük. Így változtatjuk, in-
tenzívebbé tehetjük az ízét, és 
gyorsabban tudjuk hűteni is.

– A Chemex a filtereská-
vé-készítés egyik meghatá-
rozó világmárkája, és mi már 

évek óta gyártunk nekik, gon-
doltam, futok velük egy kört a 
fejlesztéseink kapcsán – vette 
át a szót László.

Az együttműködés lét-
rejött, és megszületett a ne-
kik megálmodott kávékészí-
tő, a  ChemAer, mely szintén 
rendelkezik az innovatív be-
mélyedésekkel, Sopronban 
gyártják, és néhány hete de-
bütált az USA-ban.

Molnár Attila és Csonka László  két évig fejlesztette termékét

Sopronból az amerikai piacra

Csonka László (b) és Molnár Attila mutatja az új filtereskávé-készítő eszközöket. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

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

A Kis János utca a mai Erzsé-
bet és a Mátyás király utca 
között húzódik, ahol Kis Já-
nos líceumi diák korában ját-
szott diáktársaival. 1927-ben 
nevezték el a költőről. A mai 
Lenkey utcát (korábban Gen-
sel Ádám utca) a Kis János ut-
cával nyitották meg. Helyén 
volt az evangélikus temető, 
melynek a felszámolását már 
1886-ban elkezdték. Az itt és a 
Lenkey utcában levő építkezé-
sek során rengeteg sírt kellett 
exhumálni. A temető helyén 
bérházak épültek, a legértéke-
sebb sírkövek innen kerültek 
a Lenck-villa kertjébe. 

A domonkosok diákottho-
nának ingatlanából (a mai Pe-
dagógiai Szakszolgálati Köz-
pont) hasították ki az utca 
meghosszabbítását, mely így 
elérte az 1938-ban megnyi-
tott Mátyás király utcát. Sop-
ron modern stílusú középüle-
tei között kiemelkedő értéket 
képvisel a Kis János utca és a 
Lenkey utca sarkán álló egy-
kori Országos Társadalom-
biztosító Intézet (OTI), ma a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

(NAV) soproni kirendeltsége 
és az Országos Egészségbizto-
sítási Pénztár is itt működik. 

Az 1944. december 6-i bom-
bázás során az impozáns épü-
let környéke súlyos károkat 
szenvedett, de az OTI kisebb 
sérülésekkel megúszta. Ek-
kor az épület alsó részét me-
nekültek és a budapesti nyi-
las vezérkar családjai lakták, 
a felső részekben pedig folyta-
tódott a szakellátás. 1945 ápri-
lisától az épület dr. Király Je-
nő vezetésével ideiglenesen 
átalakult hadikórházzá, ahol 
elsősorban szovjet katoná-
kat gyógykezeltek. A Bauhaus 
épület 2008-ban kapott ipari 
műemléki védettséget, tavaly 
pedig több száz millió forint-
ból felújították.

A Kis János utca és az Er-
zsébet utca sarkán 1925-ben 
készült el a pénzügyi palota. 
A kormány az építést a nép-
szavazás eredményéért hagy-
ta jóvá, megköszönve Sopron 
hűségét. A háború alatt a Bu-
dapestről ide települt nyilas 
kormány pénzügyminisztéri-
uma, majd katonai kórház mű-
ködött benne. A világégés után 
a Magyar Szocialista Mun-
káspárt helyi székháza lett. 
A rendszerváltást követően 

rövid ideig kollégiumként 
üzemelt, majd az egyetemhez 
került. Felújítása után a Lám-
falussy Sándor Közgazdaság-
tudományi Kar székhelye lett. 

A páratlan számú oldalon, 
a Postapalota mögötti kerte-
ket az 1960-as években építet-
ték be háromemeletes, erké-
lyes házsorral.

A Kis János utca történe-
tét Török Balázs történésszel, 
a Soproni Múzeum munkatár-
sával jártuk körbe.

Sopronban járunk:  A Kis János utca 1927-ben kapta nevét

A püspök–költő utcája

A Kis János utca a mai Erzsébet és Mátyás király utca között húzódik.  
FOTÓK: FILEP ISTVÁN ÉS SOPRONI MÚZEUM 

Hagyományosan a hűség napi ünnepségsoro-
zathoz kapcsolódóan adják át Sopron legran-
gosabb elismeréseit. 2022-ben a Sopron Kiváló 
Pedagógusa díjat Páderné Bokor Évának ítélte a 
közgyűlés. 

A Sopron Kiváló Pedagógu-
sa díj a város fiatalságának 
oktatása, nevelése terén ki-
magasló teljesítményt nyújtó 
magánszemélyek részére ado-
mányozható, és évente ketten 
kapják meg. Egyikük Páderné 
Bokor Éva volt. 

1984-ben szerzett általá-
nos iskolai tanítói oklevelet a 
győri Apáczai Csere János Ta-
nítóképző Főiskolán. Tanul-
mányai alatt testnevelés szak-
kollégiumi képzésben is részt 
vett. A sport fontos szerepet 
játszott életében, mi sem bi-
zonyítja ezt jobban, minthogy 
1986-ban sportedzői szakké-

pesítést is szerzett atlétika 
szakágban. 1988-ban került 
a soproni Szent Orsolya-is-
kola jogelődjébe, a Belvárosi 
Általános Iskolába. A tehet-
séggondozásban különösen a 
matematika és a magyar nyelv 
területén ért el szép eredmé-
nyeket. Diákjai rendszeresen 
ott vannak a megyei és orszá-
gos megmérettetések élmező-
nyében. Számos sport- és kul-
turális program szervezője, 
tagozatának színházfelelőse. 
Diákjai és szüleik, valamint 
kollégái is bizalommal for-
dulhatnak hozzá bármilyen 
kéréssel. 

Kiváló pedagógus

Páderné Bokor Éva a városvezetéstől vette át a Sopron Kiváló 
Pedagógusa díjat. FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

KIS JÁNOS (1770–1846)  Sopron vármegyei jobbágyfiúból evan-
gélikus püspökké lett költő és műfordító. Legnagyobb érdeme az 
első magyar önképzőkörnek, a Soproni Nemes Magyar Társaságnak 
a megalapítása (1790) és a falusi birtokára visszahúzódott, volt 
soproni licista, Berzsenyi Dániel felfedezése. Kazinczy és nyomá-
ban Kölcsey sokra tartotta Kis János költészetét. 

Prizmák  
az átkelőknél
– Biztonságosabbá tesz-
szük a soproni gyalogát-
kelőhelyeket – írta Face-
book-oldalán dr. Farkas 
Ciprián. Mint a polgármes-
ter bejegyzéséből kide-
rült, a rendőrség javaslatai 
alapján tíz gyalogátkelőhe-
lyen (Lackner Kristóf utca 
– Patak utca, Balfi út – Ár-
vaház köz, Juharfa út – Ré-
vai Miklós utca, Táncsics 
Mihály utca – Wesselényi 
utca, Ady Endre – Ibolya 
út, Lövér körút – uszoda, 
Béke út – Bajcsy-Zsilinszky 
utca, Fapiac utca – Magyar 
utca, Magyar utca – Pócsi 
utca, Híd utca – Pócsi utca) 
telepítenek világító priz-
mákat, amelyek még na-
gyobb figyelmet irányíta-
nak a gyalogosokra. 

A cserjéket 
gyérítik
A Fertő–Hanság Nemzeti 
Park szakértői irányítása 
mellett a Soproni Horgász 
Egyesület a Nagytómalom 
területén a tájidegen, in-
vazív cserjéket gyéríti, to-
vábbá hulladékot gyűjt a 
vegetációs időszak (febru-
ár–március)  alatt. 

RÖVIDEN

Nem kapta meg  
az újságot?

Terjesztési reklamáció: 

0699/517–501
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Február végén ünnepeljük az idegen-
vezetők világnapját, amely a szakmá-
juk jelentőségére hívja fel a figyel-
met. A műemlékeire méltán büszke 

Sopron számára különösen fontos a nap üzenete. 

A soproni Tourinform iroda 
küldetése, hogy minél több in-
formációt nyújtson a Sopron 
és környéke turisztikai kíná-
lata iránt érdeklődőknek, tu-
ristáknak és helyi lakosoknak 
egyaránt. Ennek jegyében in-
gyenes belvárosi sétákat kí-
nálnak minden szombaton 
11 órától, illetve sokszínű te-
matikus sétákra is várják a 
résztvevőket. 

– Széles palettát ölelnek fel 
vezetéseink, amelyek iránt 
egyre nagyobb az érdeklő-
dés, januárban például volt 
olyan sétánk, amelyhez het-
venen is csatlakoztak – mesél-
te Kovács-Gazdag Nikoletta, a 

Sopron Régió Turisztikai Köz-
pont Nonprofit Kft. ügyveze-
tője. – Több idegenvezető is 
kíséri az egyes programokat, 
mindegyikük nagyon színe-
sen, élvezetesen kalauzolja el 
a turistákat és a városukra kí-
váncsi soproniakat is.

A belvárosi szombati séták 
mellett havonta más-más te-
matikus sétát is kínál az iro-
da. Februárban a Valentin-
nap apropójából nemes főúri 
családok szerelmi, házassá-
gi életéről hallhattak izgal-
mas történeteket az érdek-
lődők. Szabadság, szerelem 
címmel történelmi séta indul 
 Petőfi Sándorhoz és az 1848. 

március 15-i forradalomhoz 
kapcsolódva. Érdekesnek 
ígérkezik az Ahol Irsai Olivér 
és Napóleon randevúzik el-
nevezésű séta, amely a pon-
cichternegyedet fedezi fel. 
Más vezetések arra hívják fel 
a figyelmet, hogy Sopron a le-
gek, az érdekességek vagy ép-
pen a tornyok városa. Ezeket 
az alkalmakat az idegenve-
zetők éppúgy élvezik, mint a 
vendégeik. A közelgő utazás-
kiállításon a soproni Tourin-
form iroda számos idegenfor-
galmi érdekességgel, értékes 
nyereményjátékkal készül, 
hogy még jobban meghozza 
a turisták kedvét a soproni 
látogatáshoz.

Vajon mi olyan szép ebben 
a szakmában? – tettük fel a 
kérdést Bene Csaba soproni 
idegenvezetőnek. Válaszából 
kiderült: történelemtanári 
végzettségéhez remekül páro-
sul az idegenvezetés. Mindig 
arra törekszik, hogy az adott 
történelmi időszakot sok-sok 
történeten, anekdotán ke-
resztül mutassa be, minél 
élménydúsabban. A hallga-
tóság figyelme, pozitív reak-
ciója pedig minden vezetés 
után újabb és újabb lendüle-
tet ad számára ehhez a szép 
pályához. 

Részletes információk a 
www.visitsopron.com olda-
lon találhatók.

A belvárosiak mellett  havonta tematikus sétákat is rendeznek

Kalandos soproni utak

AZ IDEGENVEZETŐK VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL  a Soproni 
Idegenvezetők Baráti Köre immár tizenötödik alkalommal izgal-
mas, vezetett túrákat kínál Sopronban február 26-án, vasárnap. 
A túrák többsége a Mária-szobortól indul, az első két program tíz 
órakor kezdődik, majd 11-kor, kettőkor és három órától is indulnak 
csoportok a város különböző pontjai felé.

Népszerűek a szombati belvárosi séták – minden héten 11-kor a Tourinform iroda elől indulnak a résztvevők. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

EZ LESZ…  – programajánló

Wilkens Henrik Dávid emlékműve
Idén novemberben lesz 260 éve, hogy az Alsó-Szászországban 
lévő Wolfenbüttelben megszületett Wilkens Henrik Dávid (veze-
téknevének írása egyes forrásokban nagyon változatos: Wilkens, 
Vilkens, Wilcken, Wilke, Wil(c)ke, saját aláírása szerint Wilckens 
– a szerk.). Természettudós és polihisztor, az orvostudományok és 
a filozófia doktora, császári és királyi bányatanácsos, a magyar er-
dészeti felsőoktatás megteremtője és első tanára, a selmeci ok-
tatási rendszer kidolgozója és megalapozója, a gyakorlati képzés 
megszervezője, a Selmecbányai Erdészeti Tanintézet egyik ala-
pítója volt. 

Középiskolai tanulmányai befejezését követően a helmsted-
ti Julia Carolinán (ahol annak idején Giordano Bruno is diákosko-
dott) orvosi diplomát szerzett, majd felvették a Freibergi Bányá-
szati Akadémiára, 1788-tól pedig a göttingeni egyetemen képezte 
magát, ahol később magántanárként is tevékenykedett. 

1807. december 17-én I. Ferenc császár kinevezte a selmecbá-
nyai Bányászati Akadémia szervezeti keretében az Erdészeti Tan-
intézet első tanárává. „Az erdészet, szerény véleményem szerint, 
mindazon ismereteknek a foglaltja, amelyek szükségesek ahhoz, 
hogy az erdőket okszerűen kezeljük” – fogalmazott Wilkens. Közel 
negyedszázados oktatói tevékenysége során bányász-, kohász- és 
erdészhallgatókat oktatott. Selmecbányán hunyt el 1832 májusá-
ban, a helyi evangélikus temetőben helyezték örök nyugalomra. 
Sírja sajnos már nem lelhető föl, sőt, a trianoni békeszerződést kö-
vetően még azt az emlékoszlopot is ledöntötték, melyet tisztelői 
állítottak számára 1912-ben. „Vita est labor et studium” – vagyis 

„Az élet munka és tanulás” olvasható a Soproni Egyetem botani-
kus kertjében 1968-ban felavatott emlékművön, melynek alkotó-
ja Alexovics László (1913–1986) szobrászművész.

Végezetül álljon itt egy csöppnyi diákhumor: a balek első egye-
temi napjai egyikén sétál a botanikus kertben, majd megáll Wil-
kens Henrik emlékműve előtt. „Vita est labor et studium”, – mit 
jelent ez a latin mondat, kérdezi a firmájától. Na, ide figyelj zöld-
fülű, tudatlan balek, szó szerint fordítom: Vitaest a laborban…      
Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

LÁTTA MÁR?  – soproni épületek, szobrok, műemlékek

Az áldozatokra emlékeznek
A kommunizmus áldozatai előtt tisztelegnek Sopronban – febru-
ár 24-én, pénteken 10 órától az új Szent Mihály-temetőben, Szán-
tó Róbert főhadnagy sírjánál tartanak megemlékezést. Beszédet 
mond dr. Farkas Ciprián polgármester.

Tündér Míra
Február 15., szerda 10 óra, Liszt-központ
További időpontok: február 15. 12 és 14.30, február 
16. 12, 14.30 és 17 óra, február 17. 12 és 14.30

Sopron a legendák tükrében
Február 15. 15 óra, Pedagógusok Soproni 
Művelődési Háza
Előadó: Taschner Tamás idegenvezető 

Baba–mama klub
Február 16., csütörtök 10 óra, Liszt-központ
Csecsemő- és kisgyermekkori fül–orr–gégészeti tudnivalók 
egyszerűen. Előadó: dr. Kovács Norbert. 

Akvarellfestészet
Február 17., péntek 14 órától, Soproni Kereskedelmi 
és Iparkamara
Sipos Loránd festőművész vezetésével

Okuláré Projekt – Mítosz
Február 17. 18 óra, Cédrus Könyvkereskedés és 
Antikvárium
Kortárs drámák felolvasóestje

Filharmónia: Nagy találkozás
Február 17. 19 óra, Liszt-központ
Pressertől Pucciniig egy koncerten: Szekeres Adrien  
és László Boldizsár közös estje

Lóci játszik, vendég: GranCanada
Február 17. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Kormos Anett stand-up comedy
Február 17. 19.30, Elit mozi

Misztikus Sopron – ingyenes séta
Február 18., szombat 11 óra, Tourinform iroda

Esküvői nyílt nap
Február 18. 13 óra, Franciska major

Maszkaság: farsangi foglalkozás 
Eszterházán
Február 18. 14 óra, Fertőd, Esterházy-kastély
Arcfestés, menüett-tanulás, álarckészítés, teaszertartás

A Soproni Cukorbetegek Egyesülete 
találkozója 
Február 18. 15 óra, pedagógusok művelődési háza

Farsangi családi nap
Február 18. 15 óra, Liszt-központ
Színes programok, zene, tánc, kreatív kézműves 
foglalkozások, fánk, jelmezverseny

Isten komédiása – zenés játék
Február 18. 19 óra, Liszt-központ
További időpont: február 19. 19 óra

Ripoff Raskolnikov
Február 18. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Lazarvs – vendég: Abigél
Február 18. 20 óra, Hangár Music Garden

CsigaFarsang 2023 – DJ Szemi
Február 18. 23 óra, Búgócsiga Akusztik Garden 

Zsákbamacska – Improvizáció
Február 19., vasárnap 17 óra, Búgócsiga

Elhunyt dr. Czike Albert
Hosszan tartó betegség után het-
venhét éves korában elhunyt a 
Pro Urbe Sopron-díjas dr. Czike 
Albert ügyvéd, Sopron korábbi 
alpolgármestere. Szakértelmé-
nek és hatalmas munkabírásá-
nak köszönhetően meghatározó 
szerepe volt abban, hogy a rend-
szerváltást követően Sopron a 
tanácsiból minden különösebb 
zökkenő nélkül tudott átlépni az 
önkormányzati rendszerbe.

Temetése február 24-én, 
pénteken 13 órakor lesz a Szent 
György-templomban.
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Áttörték a bécsi-dombi alagút északi járatát. 
Több mint két éve kezdődött a munka az M85-ös 
épülő alagútjában, azóta a nap 24 órájában dol-
goznak a szakemberek. Idén a tervek szerint ki-
alakítják a beton tartószerkezetet, jövőre pedig 
kezdődhet az útépítés és a gépészeti kivitelezés 
mind a két járatban.

Az M85-ös ötödik szakaszá-
nak része a 780 méteres bécsi-
dombi alagútpár megépítése. 
A munka 2020 októberében 
kezdődött; mint arról lapunk-
ban is beszámoltunk (Megkez-
dődött az alagút építése, Sop-
roni Téma, 2020. október 28.), 
a bányászhagyományoknak 
megfelelően a fejtés előtt meg-
áldották az épülő alagutat. Az 
eredeti tervek szerint napon-
ta két métert haladtak volna 
a fúrással a szakemberek, de 
az élet – és leginkább a hete-
rogén talajszerkezet – felül-
írta az elképzeléseket. Pár-
huzamosan dolgoztak a két 
járatban a bányászok, tavaly 
július elsején átlyukasztot-
ták a déli, múlt csütörtökön 
pedig az északi alagútjáratot 
is. Az eseményen a kivitelező 
szakemberei mellett részt vett 
dr. Molnár Ágnes országgyű-
lési képviselő is.

– Már nemcsak szimboli-
kusan, hanem szó szerint is 
kimondhatjuk, hogy látszik a 
fény az alagút végén – kezd-
te Pántya József, az Építési 
és Közlekedési Minisztérium 
útépítési beruházásokért fe-
lelős helyettes államtitkára. 
– Az alagút része az M85-ös 
még épülő, összesen 4,12 ki-
lométeres szakaszának, ami 
a 84-es főút határ előtti részé-
re vezet majd vissza. A 84-es 

felújítása elkészült, és jól ha-
lad az északnyugati elkerülő 
építése is. A 3,6 kilométeres 
úton például három körfor-
galmat is kialakítunk. Ezek a 
fejlesztések mind egy egysé-
get alkotnak.

Az elmúlt két évben az 
alagútjáratokból 177 ezer köb-
méter földet termeltek ki, az 
építkezéshez 38 ezer köbmé-
ter lőttbetont is felhasználtak 
a több mint ezer tonna acél 
mellett.

– A fejlesztés legnehezebb 
szakasza lezárult – mondta a 
helyszínen Barcza Attila, Sop-
ron és térsége országgyűlési 

képviselője. – Büszkék va-
gyunk arra, hogy kizárólag 
magyar szakemberek munká-
jával jutottunk el oda, hogy el-
készülhet Magyarország har-
madik leghosszabb alagútja. 
Az M85-ös út Sopron jövőjébe 
vezet, ezt a fejlesztést a sopro-
ni emberek megérdemelték. 
Jó példája az út annak is, hogy 
összekapaszkodva, közösen 
milyen nagy eredményekre 
vagyunk képesek.

– Az M85-öst sokan meg-
ígérték, de a polgári kormány 
tett azért, hogy meg is való-
suljon – folytatta dr. Farkas 
Ciprián polgármester. – Ha 
valahova utat építenek, ha va-
lahova út vezet, akkor oda az 
esélyek is megérkeznek. Mi 
azon dolgozunk, hogy a sop-
roni emberek boldogulását 
segítsük. A háború nem az 
építkezés időszaka, ezért kü-
lönösen nagy a jelentősége an-
nak, hogy folytatni tudjuk ezt 
a gigaberuházást.

A polgármester hozzátette: 
Sopron jövője szempontjából 

kulcsfontosságú az M85-ös 
gyorsforgalmi út, ugyanis a 
gazdaságfejlesztést alapozza 
meg. Az épülő ipari parkban 
a gazdasági szereplők otthon-
ra találhatnak, a logisztikai 
terület megerősödésére szá-
mítanak a szakemberek. Ter-
mészetesen a turisztikában is 
lényeges fejlesztés az M85-ös, 
fél órával lerövidült az út Bu-
dapestről, ráadásul bizton-
ságosabb is lett. A közleke-
désbiztonságot az is fokozza 
majd, ha elkészül az észak-
nyugati elkerülő, az új gyűrű 
hatására ugyanis csökken a 
város teherforgalma.

Az alagút építése a kö-
vetkező hónapokban is foly-
tatódik, a déli járatban már 
elkezdték a vasbeton tartó-
szerkezet kivitelezését, majd 
ez következik az északi olda-
lon is. A tervek szerint 2024-
ben indulhat a tényleges út-
építés, a gépészet kialakítása, 
a jövő év végén pedig már a 
tesztüzem is elkezdődhet az 
alagútban. 

Sopron jövője  szempontjából kulcsfontosságú az M85-ös út

Fény az alagút végén
Az elmúlt két évben az alagútjáratokból 177 ezer köbméter földet termeltek ki, az építkezéshez 38 ezer köbméter lőttbetont is 
felhasználtak a több mint ezer tonna acél mellett. FOTÓK: FILEP ISTVÁN 

A bányászok a nap 24 órájában dolgoztak az elmúlt években – mivel mindkét irányból fejtettek, 
ezért az északi alagútjárat „kapujától” 180 méterre történt meg az áttörés. 

JEGYZET

Kétarcúak
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Kérem, vonatkoztassunk el néhány sor erejéig 
a Debrecenbe tervezett akkumulátorgyár prob-
lematikájától! Nevezetesen attól, hogy a helyi-
ek egy csoportja ellenzi megépítését, környe-
zetvédelmi okokra hivatkozva. Hogy kinek van 
igaza, azt egy laikus nem tudja eldönteni, de bi-

zonyára vannak ob-
jektív mérőszámok, 
amelyek segítenek el-
igazodni.

No, szóval távo-
lodjunk el Debre-
centől és az ottani 
történésektől, s kép-
zeljük magunkat egy 
olyan (álom) világ-
ba, amelyben az au-
tók már kivétel nélkül 
elektromos meghaj-
tással közlekednek! 

Hogy ilyen talán sohasem lesz? Ki tudja? Le-
het, hogy közben új technológiák születnek, s az 
elektromos autók rohamosan a süllyesztőbe ke-
rülnek, de lehet, hogy valóban a csúcsra érnek. 
Most mindenesetre sokan az elektromos autók-
ban látják a (közeli) jövőt, amely már itt topo-
rog az autógyárakban és az útjainkon. Tudjuk, 
a belső égésű motorok a környezet nagy ellensé-
gei, szennyezik a levegőt, míg az elektromos au-
tók (és minden más) ezzel szemben nem bocsáta-
nak ki káros anyagokat. Ezekkel a „csodákkal” 
csupán egy probléma akad, mégpedig az ener-
gia tárolására szolgáló akkumulátor. Igen, az 
akkumulátor súlya, élettartama és újrahaszno-
sítása, amely még nem megoldott. Nem mellé-
kesek a gyártási körülmények sem, de a szak-
emberek szerint összességében az elektromos 
járművek felé billen a mérleg. A különböző ár-
nyalatú zöld szervezetek és a hozzájuk csatla-
kozók mindent elkövetnek a fosszilis szárma-
zékok felszámolásáért és az úgynevezett tiszta 
energia (amilyen az elektromos áram, ha pél-
dául nem szénerőműben állítják elő) minél szé-
lesebb területen (lásd elektromos autók) való 
alkalmazásáért. Tehát röviden: benzines és dí-
zelautók nem, elektromosok igen. Ezzel egyéb-
ként nagyjából mindenki egyetért. 

És akkor most térjünk vissza Debrecenbe, 
mert valamit nem értek. Hogy mit is? A kétar-
cúságot, mert pontosan tudjuk, hogy elektro-
mos autó (ma még?) nem létezik akkumulátor 
nélkül. Tehát valahol, valakiknek gyártani kell. 
Nem azt mondom, hogy Debrecenben vagy Sop-
ronban, de nélkülözhetetlen, akkumulátorok 
nélkül nincs elektromos autózás, s ha nincse-
nek elektromos meghajtású járművek, akkor 
bukik a „zöld álom”. Ezt lefordíthatom úgy is, 
hogy kell nekünk a tiszta autó, de „szenvedjék” 
meg mások az akkumulátorok gyártását. Így 
persze könnyű zöldnek lenni, és ha egy kis poli-
tika is vegyül a történetbe (mint Debrecenben), 
akkor az sem számít, hogy a gyártási techno-
lógia napjainkban már „környezetbiztos”, ha a 
technológiát betartják – a szakemberek szerint 
–, éljenek is a világ bármely pontján. Érdekes, 
arról nem olvastam, de lehet, hogy csak figyel-
metlen voltam, hogy a honi környezetvédők fel-
emelték volna a szavukat, mondjuk a lítiumot (a 
modern akkumulátorok elengedhetetlen össze-
tevője) bányászókért. Ez azt sugallja: az nem 
baj, ha máshol károsítják a természetet (és az 
embereket), a lényeg, hogy a mi útjainkon tiszta 
energiát használó autók közlekedjenek.

Debrecenben előbb-utóbb eldől a csata. Az el-
lenzéki pártok népszavazást kezdeményeztek. 
A kérdés csak az, hogy összejön-e a kiírásához 
szükséges 200 ezer aláírás, vagy elhal a kezde-
ményezés. 

„…akkumulátorok nélkül 
nincs elektromos autózás, 
s ha nincsenek elektro-
mos meghajtású járművek, 
akkor bukik a »zöld álom«. 
Ezt lefordíthatom úgy is, 
hogy kell nekünk a tisz-
ta autó, de »szenvedjék« 
meg mások az akkumulá-
torok gyártását. Így persze 
könnyű zöldnek lenni…”

Kormányinfó: a recesszió idén elkerülhető 
Háromnapos stratégiai kormányülést tar-
tott múlt héten a kormány a sopronbán-
falvi kolostorban. A kihelyezett ülés után 
a csütörtöki kormányinfón ismertette az 
egyeztetés fő témáit Szentkirályi Ale-
xandra kormányszóvivő és Gulyás Gergely. 
A Miniszterelnökséget vezető miniszter el-
mondta: a recesszió idén elkerülhető, reá-
lis, hogy a magyar gazdaság 1,5 százalékos 
bővülést érjen el. A hosszú távú növekedés-

hez elengedhetetlen az ipari és mezőgazda-
sági fejlesztések folytatása, ehhez pedig na-
gyon fontos, hogy legyen elegendő energia.

A kormány szerdai ülésének végén Var-
ga Judit, Lantos Csaba, Lázár János, Var-
ga Mihály, Nagy István, Szijjártó Péter és 
Navracsics Tibor miniszter bejelentette, 
hogy február 15-től nem folytatja tevékeny-
ségét az egyetemi vagyonkezelő alapítvá-
nyok kuratóriumaiban.

Az orosz–ukrán háborúval kapcsolat-
ban Gulyás Gergely kijelentette: Magyaror-
szág továbbra is békepárti, és a jövőben is 
az marad. Humanitárius segítséget nyújt, 
és menekülteket fogad be, de fegyvereket 
ezután sem küld. A szankciókat, különösen 
az energetikai intézkedéseket a kormány 
nem támogatta, mert azzal „nem Oroszor-
szágot büntettük, hanem elsősorban saját 
magunkat”.

SOPRONITEMA
HIVATALOS



2023. február 15.6 Soproni Téma SOPRONITEMA
HIVATALOSZöld Sopron

GYŐRI-VARGA 
NÓRA

A soproni 
G.Design 
Belsőépí-

tész Iroda nyerte Az 
év lakberendezője dí-
jat a szakma legrango-
sabb hazai megméret-
tetésén. A zsűri többek 
között a harmonikus 
stílust és az innovatív 
gondolkodásmódot is 
értékelte.

Az elmúlt év végén 18. alka-
lommal hirdette meg a Lak-
berendezők Országos Szö-
vetsége Az év lakberendezője 
pályázatot, melyre soproni pá-
lyamunka is érkezett – és „ott-
hon” kategóriában meg is kap-
ta a szakmai fődíjat. – Egy 91 
négyzetméteres ház belsőépí-
tészeti újragondolását készí-
tettük el – mondta Zsákai Gá-
bor, a G.Design Belsőépítész 
Iroda ügyvezetője. – Olyan 
maszkulin otthon megalkotá-
sa volt a cél, ami főleg egyedi 
bútorokból áll, és egy mai, fia-
tal, egyedülálló férfi igényeit, 
ízlését kielégíti. A szürke, a fe-
kete, a fa és a sötét márványos 
felületek uralkodnak benne.

A neves építészekből, bel-
sőépítészekből, formaterve-
zőkből álló zsűri pontozta a 

pályamunkák ötletességét, 
a harmonikus, következetes 
stílushasználatot, valamint 
az innovatív megoldásokat.

– A szakmánk egyre nép-
szerűbb, az emberek kezdik 
megérteni, hogy ez nem egy 
„úri huncutság”. Azért dolgo-
zunk, hogy az otthonuk az ő 
igényeikhez, szokásaikhoz és 
családmodelljükhöz igazod-
jon – folytatta Gábor. – Fon-
tos, hogy a funkció és a de-
sign a legapróbb részletekig 
összhangban legyen, ezért jó, 

ha már az építkezés kezdetén 
bevonnak minket.

Zsákai Gábor hangmér-
nökként végzett, a G.Design 
megalapítása előtt kisebb 
fesztiválszínpadok üzemelte-
tésével, zenekarok hangmér-
nökeként tevékenykedett. 
– Nagyon szeretem ezt a mun-
kát is, de az utóbbi időben a 
háttérbe szorult – folytatta. 
– Mivel átlag napi 12–14 órát 
dolgozom, a heti 1–2 nap sza-
badidőmet pihenéssel, spor-
tolással, barátokkal töltöm. 

Gábor belsőépítész irodá-
ját 4 évvel ezelőtt alapította, 
de 3D modellezéssel, látvány-
tervezéssel és belsőépítészet-
tel már jó pár évvel korábban 
elkezdett foglalkozni. Számos 
vendéglátóegység, fogásza-
ti rendelő, szálloda arculatán 
dolgoztak már, és olyan neves 
cégekkel működtek együtt, 
mint a MÁV Zrt. vagy a Nestlé 
Hungária Kft. Sopronban pél-
dául a Malmacska, az El Gus-
to és az Ottimo Burger Kebab 
Bár jegyzi kezük munkáját.

A belsőépítészetben  fontos a funkció és a design összhangja

Otthon, személyre szabva

Egy 91 négyzetméteres ház belsőépítészeti újragondolásáért kapta a rangos Az év lakberende-
zője díjat a soproni G.Design Belsőépítész Iroda. 

KÖVES ANDREA

Egy különleges workshopon élhetik ki kreativi-
tásukat februárban mindazok, akiknek fontos a 
fenntarthatóság, az újrahasznosítás, és szeretik 
az alkotást.

A Fotini márka megálmodó-
ja, Molnár Alexandra számára 
nincs olyan, jobb napokat 
megélt ruhadarab, maradék 
bőr, amelyet ne keltene újra 
életre fantáziája és varrótudá-
sa segítségével. A kreatív alko-
tó csodákat varázsol akár egy 
„elnyűtt” pólóból is. Ennek a 
gondolatnak mentén találko-
zott a soproni PólóNeked csa-
patával, akik számára szintén 
nagyon fontos a „zero waste”, 
azaz a hulladékszegény élet-
mód, illetve a fenntartható-
ság elvének a követése. Mivel 
a pólók gyártása során gyártá-
si maradékok keletkeznek, ezt 

szerették volna újrahasznosí-
tani, így találtak egymásra 
Molnár Alexandrával. Együtt-
működésük egyik állomása a 
február 18-ra tervezett work-
shop, amelyre minden érdek-
lődőt várnak korosztálytól 
függetlenül.

– Ezen a szombaton reg-
gel kilenctől a nyitott műhely 
programunkban megismer-
kedhetnek az érdeklődők a 
szitanyomás technikájával, 
majd ki is próbálhatják azt, 
egyedi pólót készíthetnek 
maguknak – mesélte Kocsis 
Csaba, aki megálmodta a Pó-
lóNeked márkát. – Szerintem 

nagyon érdekes a szitanyo-
más technikájába belekós-
tolni, megélni az alkotás 
folyamatát.

Ugyanilyen izgalmasnak 
ígérkezik a délutáni program, 
amelynek mottója a „Régiből 
valami újat!” jelmondat lehet-
ne. Alexandra segítségével 
maradék pólóanyagokból a 
résztvevőknek lehetőségük 
nyílik egy tornazsák meg-
varrására, amelyet minden-
ki egyéniségének, ízlésének, 
fantáziájának megfelelően 
formálhat majd.

A hétvégi workshop után 
további együttműködésre ké-
szülnek a soproni de signerek: 
Molnár Alexandra egy új kol-
lekciót álmodott meg a gyár-
tás során keletkezett „hul-
ladékokból”, amely szintén 
szép példája az újrahasz-
nosítható és fenntartható 
szemléletmódnak.

Régiből alkotnak újat

Kocsis Csaba és Molnár Alexandra a szitanyomás technikáját mutatja be a szombati workshopon.

MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

ANTALFFY LORÁND:  Mi 
pont most rendezzük be a há-
zunkat, a régebbi fabútorokat 
szeretjük. Az otthonunkban 
a sötétbarna szín fog domi-
nálni, és ketten, a párom-
mal együtt alakítjuk ki, lak-
berendező segítsége nélkül a 
belsejét.

MAKK DOROTTYA:  Eszté-
tikailag összeillő darabokat 
választottunk, és az anyagi 
szempontokat is figyelem-
be vettük. Fontos, hogy mi-
nél praktikusabbak legyenek 
a bútoraink, minél kisebb 
helyen, minél több dolog 
elférjen. 

HORVÁTH-KUN XÉNIA:  El-
sődleges szempont volt, hogy 
pasztellszínek legyenek ná-
lunk, mert a kisfiunk autista, 
és fontos számára a nyugodt 
környezet. A gyerekszobában 
Ikea-bútoraink vannak, hal-
ványszürke és mentazöld ár-
nyalatokban.

NÉME THNÉ TERENYEI 
MAGDOLNA:  A családom-
mal együtt találtuk ki a beren-
dezést, nem vettük igénybe 
más segítségét. Otthonunk-
ban a természetes anyagok 
és a barna szín uralkodik, az 
egyszerűségre törekedtünk 
mindenben. 

Ön hogyan rendezte be 
otthonát? Kért segítséget?
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HUSZÁR JUDIT

Közel 38 
ezer kép 
közül vá-
lasztot-

ták a legjobb 160 közé 
a soproni Hainer István 
két felvételét a Magyar-
ország 365 pályázaton. 
A fotók a Sopron Balett 
10. táncgáláján készül-
tek, és számtalan he-
lyen kiállítják őket az 
országban. 
– Évről évre rengetegen ne-
veznek a Magyarország 365 
fotópályázatra, te miért 
gondoltad, hogy beküldöd 
a képeidet? 

– 2018-ban hirdették meg 
először a pályázatot, ahova 
amatőr és profi alkotók is ne-
vezhetnek. Az a cél, hogy be-
mutassák, miért is lehetünk 
büszkék Magyarországra. 
Tavaly láttam a válogatott fo-
tókból rendezett kiállítást, 
és úgy éreztem, hogy szín-
házi fotó még jól mutatna a 
tárlaton. Évek óta készítek 
képeket a Sopron Balett elő-
adásairól, próbáiról, ezek kö-
zül is küldtem be a 2022-es 
pályázatra. 

– Korábban elsősorban 
az épített környezetről ké-
szült képeidet láthattuk, 
mennyiben más balettet fo-
tózni? Mi motivál közben? 

– Elsősorban a test formái 
érdekelnek – a testről mesél-
nek a képeim. A női és a fér-
fi testről is. Van egyébként 
összefüggés az épületek és a 

balett között. Mindegyik épí-
tett valóság – hiszen a koreog-
ráfia, a díszlet, a ruha ugyan-
úgy meg van komponálva, 
ahogy egy épület is. Nem el-
mosódottak a fotóim, hanem 
igyekszem egy-egy pillana-
tot elkapni, fix kontúrokkal 
megmutatni. A Mögött című 
képem a zsinórpadlásról ké-
szült, gyakran megyek fel ide 
fotózni. Szeretem, ha a tánco-
sok nem látnak, nem tudnak 
rólam, úgy érzem, hogy így 
még őszintébbek. 

– Ezek már nem mobilte-
lefonos képek, ugye? 

– Ezek már valóban nagy 
géppel készültek. Évekig fog-
lalkoztatott a mobilfotózás, 
sokat kísérleteztem a techni-
kával. Most ilyen szempontból 
más irányban folytatom. 

– Mit jelent számodra a 
Magyarország 365 fotópá-
lyázat sikere? 

– Számomra nem a dí-
jak, nem a címek a fontosak. 
Az viszont motivál, hogy kü-
lönleges helyeken látható-
ak a képeim. A kiállítást már 

bemutatták Debrecenben, de 
Budapesten például a Vár-
kert Bazárnál és a Duna kor-
zón is rendeznek tárlatot, va-
lamint több vidéki városba is 
eljut a válogatás. Ezáltal pedig 
a soproni kultúra egy darab-
ját is bemutatják mindenhol. 

Fontos számomra, hogy elis-
mert szakemberekből állt a 
zsűri. Tagja volt például Kele-
ti Éva Kossuth-díjas fotográ-
fus is, akinek színházi képei 
ikonikusak. Az, hogy ő is el-
ismerte az én balettfotóimat, 
nagyon jó érzés.

Kultúra, művészetek

2008
Euroligásokat vertek
Óriási bravúrt hajtott végre az 
MKB-Euroleasing Sopron után-
pótlás-nevelő egyesületének 
juniorcsapata, a Soproni Dara-
zsak. Horváth József tanítvá-
nyai a felnőtt MiZo-Pécs 2010 
több, az Euroligában is rend-
szeresen szereplő fiatal játéko-
sát, mint Krivacsevics, Sarok, 
Raksányi is felvonultató pécsi 
együttest verték meg Székes-
fehérvárott, a középdöntő-so-
rozat egyik állomásán 73–72-
re. A remek mérkőzésen kivívott 
sikerből a már a felnőttcsapat-
ban is bemutatkozó Horváth 
Lilla 31, Sipos Boglárka 22, Né-
meth Alma pedig 11 ponttal vet-
te ki részét. A két csapat márci-
us 2-án Sopronban csap össze 
újra. (Kisalföld) 

Átadták a sürgősségi 
betegellátó osztályt
A beruházás összesen 165 mil-
lió forintba került, amelyet 
pályázati és önkormányzati 
forrásból valósítottak meg. Ér-
demes szólni arról is, hogy a 
kivitelező FÉSZ Zrt., amint ezt 
Khaut András, az igazgatóság 

elnöke elmondta, nyereség nél-
kül vállalta ezt a munkát, négy-
zetméterenként 71 ezer forint 
plusz áfáért. Ez volt az ő aján-
dékuk a kórháznak, amelyben 
1992 óta jelentős beruházáso-
kat, fejlesztéseket valósítottak 
meg. Az osztály gyakorlatilag 
készen áll a betegek fogadásá-
ra, már csak a minisztérium fi-
nanszírozási engedélyére vár-
nak. (Kisalföld)

1988
Soproni idegenforgalom
A múlt évben már egymilliárd 
326 millió forintnak megfele-
lő nyugati valutát váltottak be 
Sopronnál a hazánkba érkező 
turisták. A műemlék város és 
környéke iránt egyre nagyobb 
az érdeklődés. Itt naponta 
csaknem 8000 személygépko-
csi halad át a határon, s átlago-
san 17 ezer külföldi, többnyire 
osztrák vendég indul ide azzal 
a szándékkal, hogy bevásárol-
jon, és jól érezze magát. (Ma-
gyar Hírlap)

Hirdetés
A Magyar Játékkaszinó Kft. fel-
vételt hirdet az 1988-ban Sop-
ronban nyíló játékkaszinójába 

a következő munkakörökben: 
recepcioner, valutakasszás, já-
téktechnikus (krupié), rendész.  
Jelentkezési feltételek: német 
nyelvtudás, feddhetetlen elő-
élet, Sopron vagy Sopron kör-
nyéki lakással rendelkezés. 
A krupié munkakörbe 5 hóna-
pos tanfolyam indul február 
második felében, melyre nők 
és férfiak 32 éves korig jelent-
kezhetnek. A tanfolyam idejére 
a Kaszinó Társaság 6–7000 Ft-os 
nettó fizetést biztosít. A tanfo-
lyam sikeres elvégzésekor vég-
leges alkalmazást nyernek, 
ahol szakmai és anyagi előre-
menetel biztosított. (hirdetés 
a Kisalföldben)

1948
Szaporodnak az 
álkoldusok Sopronban
Városunkban elszaporodtak 
a koldusok. Legtöbb esetben 
ezek a szerencsétlenek vidékről 
szivárognak be, mert itt keve-
sebb fáradsággal „dolgozhat-
nak”. Meg kell még említenünk 
az utcai „artisták” üzelmeit is. 
Némelyik „sztárnak” olyan jól 
ment, hogy taxin vitette ma-
gát a „színhelyre”. A rendőr-
ség reméljük hamarosan ren-

det teremt ezen a fronton. Hír 
még Sopronban, hogy minden 
belépődíjas vigalmi rendezés 
után 30 forintot kell lefizet-
ni a Lánchíd javára. (Soproni 
Világosság)

1938
Cselédlányok 
öngyilkossága
Kettős öngyilkosság történt az 
éjszaka Sopronban. Varga An-
na és Kriegler Anna cselédleá-
nyok közös elhatározással gáz-
zal megmérgezték magukat, 
és amikor rájuk találtak, már 
nem volt élet bennük. Varga 
Anna búcsúlevelében azt kér-
te, hogy közös sírba temessék 
mindkettőjüket. Öngyilkossá-
gukat azzal magyarázzák, hogy 
Varga Annát elhagyta a vőlegé-
nye, és a leány elkeseredése 
annyira hatott a barátnőjére, 
hogy az is öngyilkosságra ha-
tározta magát. Végzetes tettük 
előtt a cselédleányok fodrász-
hoz mentek, kiondoláltatták a 
hajukat, azután ünneplő ruhába 
öltözve, bezárkóztak a konyhá-
ba és kinyitották a gázcsapot. 
(Új Nemzedék)
Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból
145 ÉVVEL EZELŐTT,  1878. február 16-án hunyt el Laibach-
ban (Ausztria) Schmidt Ferdinánd József entomológus, a ma-
gyarországi barlangi rovarfajok felfedezője. Sopronban szüle-
tett 1791. február 20-án.

90 ÉVVEL EZELŐTT,  1933. február 8-án hunyt el Budapes-
ten Décsi Gyula mozgókép–színháztulajdonos. Iskoláit Sopron-
ban végezte. Egyike volt azoknak, akik elsőként ismerték fel a 
mozi jelentőségét, művészi és üzleti lehetőségeit. 1910 máju-
sában megnyitotta a 600 férőhelyes Mozgókép-Otthon nevű 
mozgóképszínházát. Ő volt az első, aki a számozott ülőhelye-
ket és a késő esti előadásokat bevezette. Sopronban született 
1864-ben.

45 ÉVVEL EZELŐTT,  1978. február 7-én hunyt el Sopron-
ban Megyesy László jogász, konventelnök. Konventelnöknek 
először 1958-ban választották, pénzforrásokat szerzett (pin-
ceeladással) a soproni plébániák segélyezésére, az épületek 
felújítására. Ekkor újították fel a Szent Mihály-templom sekres-
tyésházát, a Szent Orsolya-templom harangállványát. A város 
zenei életében is részt vett: a Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar 
másodhegedűse volt. Sopronban született 1905. június 21-én.

65 ÉVVEL EZELŐTT,  1958. február 21-én hunyt el Mentes Do-
monkos plébános. Kismartonban és Sopronban tanult, a teoló-
giát Győrött végezte. Szolgált Kapuváron és Fertőrákoson. Süt-
törön született 1878. szeptember 13-án.

25 ÉVVEL EZELŐTT,  1998. február 11-én hunyt el Sopronban 
Hadnagy Gábor festőművész. Soproni Horváth József, Mende 
Gusztáv, Lándori Angéla és Mühl Aladár mellett autodidakta 
módon gyarapította művészeti ismereteit, akikkel 1947-ben 
már kiállításon is együtt szerepelt. A GYSEV kötelékében dol-
gozott 1950-től 1984-ig. Szentmiklósfán született 1924. szep-
tember 26-án.

A SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR INTERNETES 
OLDALÁN (WWW.SZIVK.HU) MEGTALÁLHATÓ ADATBÁ-
ZISBÓL KÖZLÜNK RÉSZLETEKET. 

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

HAINER ISTVÁN  1972-ben született Sopronban, 
mozgóképgyártó, 1996 óta operatőrként dolgozik. 
Soproni televíziókban kezdte a munkát, az elmúlt 
évtizedben a Magyar Televízió hírműsoraiba készít 
tudósításokat – elsősorban a Felvidékről. 

MAGYARORSZÁG 365 FOTÓPÁLYÁZAT:  A pályázatot Magyarország Kormá-
nya, a Magyar Természetjáró Szövetség, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete 
és a Magyar Turisztikai Ügynökség hirdette meg. A kiírás szerint 2022-ben is há-
rom kategóriában lehetett pályázni: természet és táj, épített és tárgyi örökség, 
életképek. A pályaműveket 5 tagú szakmai zsűri bírálta el. 

A díszlet, a ruha, a mozdulat  összessége is egyfajta épített valóság 

Az emberi testről mesélő képek

Hainer István Mögött című képe – a felvételen Horváth Renáta és Füsi Zsolt, a Sopron Balett 
tagjai láthatók. Ezt a felvételt is beválogatták a Magyarország 365 pályázat legjobbjai közé. 

Hainer István operatőrként dolgozik, évek óta hobbija a fotózás. 
FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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A legfiatalabb versenyző korosztály képvise-
lői szálltak medencébe hétvégén Sopronban. 
A dunántúli vízilabdaliga „baby” korosztályában 
a 9–10 évesek játszottak mérkőzéseket.

Fent Gergő, a Soproni Vízilab-
da Sport Egyesület edzője el-
mondta: a kicsikre speciális 
szabályok vonatkoznak, ját-
szanak ugyan mérkőzéseket, 
az eredményt ugyanakkor 
nem számolják.

– Fontos szabály a baby 
korosztályban, hogy a mér-
kőzésre nevezett játékosok 
közül mindenkinek kötelező 

szerepelnie az első és máso-
dik negyedben – mondta a ví-
zilabdaedző. – A harmadik és 
negyedik játékrészben aztán 
már szabadon cserélhetnek a 
trénerek. Ebben a korosztály-
ban is 7 percesek a negyedek, 
futóórával mérik az időket.

Fent Gergő hangsúlyozta: 
fontos, hogy aki a vízilabdát 
választja, minél hamarabb 

megtanulja az alapokat. A leg-
ideálisabb az, ha hét–nyolc-
évesen, tehát elsős–másodi-
kasként kezd el egy gyerek 
vízilabdázni. A sportág ösz-
szetett mozgásból áll, rendkí-
vül jó hatással van a gyerekek 
fejlődésére.

– Kiválóan kell úszni a ví-
zilabdához, ez ad egy alapot 
– folytatta a tréner. – Meg kell 
tanulniuk a gyerekeknek az 
egy az egy elleni küzdelmet, 
ami kemény fizikumot igé-
nyel. Ez fontos, hiszen mér-
kőzések dőlhetnek el azon, 
hogy ki a jobb a fizikai kontak-
tus alkalmazásában. A fiziku-
mot erősíti az is, hogy a vízben 

folyamatosan dolgozni kell a 
lábakkal már ahhoz is, hogy a 
játékosok a felszínen maradja-
nak. Ha ehhez hozzávesszük 
a folyamatos fel-alá úszást vé-
dekezésben és támadásban, 
megérthetjük, miért ad olyan 
kiváló fizikumot a vízilabda.

Az összetett sport kiválóan 
fejleszti a gyerekek mozgás-
kultúráját, jobb lesz a térérzé-
kelésük és a tájékozódásuk is. 
Mindemellett csapatsportról 
van szó, ami kellő fegyelmet 
kíván, egymásért kell küzde-
niük a gyerekeknek, meg kell 
tanulniuk, hogy a csapatért 
játszva tudnak csak eredmé-
nyeket elérni.

A legkisebbek meccsein még nem számolják az eredményt. A gyerekek közül mindenkinek játszania kell az 1. és 2. negyedben.

KOSÁRLABDA
Sopron KC – Naturtex-SZTE-Szedeák

Bajnoki mérkőzés,  
Sopron, február 11.

71–75   
(23–23, 20–17, 10–20, 18–15)

Sopron:  
Joseph 4, Shine 6, 
Valerio-Bodon 8/6,  

Barnett 10/6, Durham 17.
Csere: Csendes, Molnár 2, 

Sopola 5/3, Jones 13/3, Sitku, 
Takács 6/6

Szeged:  
Washington 20/6,  

Polányi 5/3,  
Nicholson 17/3, Bognár 6, 

Roberson 7
Csere: Person 15/6,  

Balogh 3, Kerpel-Fronius 2

Vezetőedző:  
Kostas Flevarakis

Vezetőedző:  
Nikola Lazic

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szekszárd elleni rangadón biztosíthatja be a 
szereplését a Magyar Kupa négyesdöntőjében a 
Sopron Basket. Gáspár Dávid együttese február 
16-án 18 órától látja vendégül a tolnai riválist. 

A csütörtöki mérkőzés pikan-
tériája, hogy a győztes a 4 kö-
zé kerül, a négyesdöntőt pedig 
Sopronban rendezik március 
9–10-én.

– Természetesen nagyon 
nehéz meccsre készülünk 
a Szekszárd ellen – kezdte 
Laczka Miklós, a Sopron Bas-
ket másodedzője. – Nem kell 
részleteznem, milyen komoly 
játékerőt képvisel ellenfelünk, 
amely a bajnokság mellett az 
Euroligában is szerepel. Úgy 
gondolom, hogy a védekezés 

lesz a kulcs a negyeddöntő-
ben: kellő agresszivitással 
lassítanunk kell ellenfelünk 
játékát, és arra kényszeríteni 
őket, hogy ne tudjanak tisz-
ta dobóhelyzeteket kialakíta-
ni. Egyáltalán nem tekintünk 
tovább, nem foglalkozunk az-
zal, hogy milyen ellenfelünk 
lehet az elődöntőben, ez sú-
lyos hiba lenne. Kizárólag a 
Szekszárd elleni találkozóra 
koncentrálunk.

A szakember szerint mind 
a játékosok, mind pedig a 

csapatok számára optimá-
lisabb a Magyar Kupa idei 
rendszere. A Magyar Kosár-
labdázók Országos Szövet-
ségének döntése értelmében 
2023-ban nem nyolcasdöntőt 
játszanak a csapatok. Ehe-
lyett a negyeddöntőket külön 
helyszíneken tartják, majd a 
négyesfinálét egy adott hely-
színen rendezik meg. 

A Killik László női Magyar 
Kupa négyesdöntője idén már-
ciusban Sopronban, a Novo-
matic-arénában lesz.  Laczka 
Miklós elmondása szerint 
ez ugyanakkor nem szabad, 
hogy plusz terhet jelentsen a 
játékosoknak, kizárólag arra 
koncentrálnak, hogy a lehető 
legjobb formában legyenek a 
most csütörtöki, Szekszárd 
elleni negyeddöntőben.

Következik a Szekszárd

Kemény összecsapásra számítanak a Szekszárd elleni meccsen. FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

Az összetett sport  kiválóan fejleszti a gyerekek mozgáskultúráját

Vízben a legkisebbek

Kosarasok az Eb-n
A magyar női kosárlabda-válogatott 74–58-ra legyőzte Romániát 
vasárnap Miskolcon, az Európa-bajnoki selejtezősorozat hatodik, 
utolsó fordulójában, ezzel kijutott a júniusi Eb-re.

Székely Norbert szövetségi kapitány együtteséből az alapem-
berek közül ezúttal is hiányzott izomsérülés miatt a Belgiumban 
légióskodó Lelik Réka, valamint a tavalyi térdműtéte után még 
nem hadra fogható Határ Bernadett. A Sopron Basket játékosai 
közül Varga Alíz szerepelt a nemzeti csapatban, ő Izland ellen 12 
perc alatt 4 pontot, Románia ellen 19 perc alatt 11 pontot szerzett.

A magyarok négy győzelemmel és két vereséggel zárták sze-
replésüket a C csoport második helyén, és a többi eredmény ked-
vező alakulása miatt eldőlt, hogy utazhatnak a szlovén–izraeli kö-
zös rendezésű Eb-re.

A kontinenstornát június 15. és 25. között rendezik meg, az uk-
rajnai háború miatt kizárt Oroszország és Fehéroroszország nem 
vehetett részt a selejtezőben.

A magyarok legutóbb, 2021-ben nem jutottak ki a kontinenstor-
nára, előzőleg pedig hetedikek lettek 2019-ben Szerbiában.

SOPRONITEMA
HIVATALOS
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LELÁTÓ

RÁZÓ LÁSZLÓ

Rengeteg rutint szerzett, és mára  
teljesen felvette a felnőtt NB I. A  
ritmusát Sitku Márton. A Sopron KC 
22 éves, 203 centis magasbedobója 

elsősorban a védekezésben szeretne fejlődni. 

– Tavaly stabil kezdő vol-
tál, idén kicsit kevesebb já-
téklehetőséghez jutsz, hogy 
éled meg ezt a helyzetet?

– A kezdőcsapat össze-
állítása a szakmai stáb fel-
adata, én pedig maximálisan 
tiszteletben tartom a dönté-
süket. Kosárlabdázó vagyok, 
természetesen szeretnék mi-
nél több időt a pályán tölteni 
a mérkőzéseken. Számomra 
is új volt ez a helyzet, hogy ki-
csit kevesebb játéklehetősé-
get kapok, de úgy vagyok ve-
le, hogy ha négy perc, akkor 
négy perc, ha hat perc, akkor 
hat perc, amennyi időt kapok, 
annyi alatt kell a leghatéko-
nyabban játszanom. Ezzel le-
hetek most a csapat segítségé-
re, elsősorban ez a cél lebeg a 
szemem előtt.

– Második évedet kezd-
ted Sopronban, komoly fel-
adatokat kaptál már az első 
szezonban is. Miben fejlő-
dött a játékod, és miben kell 
még előrelépned?

– Úgy érzem, mostanra 
maximálisan fel tudtam ven-
ni a legmagasabb osztály rit-
musát. Rutinosabb lettem, 
jobb döntéseket tudok hozni 

egy-egy játékhelyzetben. A tá-
madójátékom sokat fejlődött, 
ugyanakkor úgy érzem, a vé-
dekezésemen van még mit 
csiszolni, hatékonyabb sze-
retnék lenni ebben a játék-
elemben is.

– A Sopron KC-nak volt 
egy kiváló időszaka, dobo-
gós helyért küzdött, aztán 
jött egy hullámvölgy, ez mi-
nek tulajdonítható?

– Nem szeretem a kifogá-
sokat keresni, de valóban jó 
szériában voltunk, amikor sé-
rülés miatt két légiós is kie-
sett a csapatból. Sajnos ezután 
nem jöttek az eredmények, ko-
molyabb hullámvölgybe kerül-
tünk, és amikor már minden-
ki rendelkezésre állt, akkor 
sem voltunk jó dobóformá-
ban. Edzéseken ugyanakkor 
kitartóan dolgozik az együt-
tes, és úgy gondolom, hogy csa-
patként kell visszatalálnunk a 
győzelmekhez vezető útra. 
A szándék, az eltökéltség min-
denkiben megvan, keményen 
dolgozunk azért, hogy ismét 
jó sorozatot produkáljunk, bí-
zom benne, hogy így is lesz.

– Milyen eredménnyel 
lennél elégedett a bajnok-

ságban és a Magyar Kupá-
ban?

– Az eddigi eredménye-
ink alapján bejutottunk a Ma-
gyar Kupa legjobb nyolc csa-
pata közé, és a sorsolásunkra 

sem lehet panasz: elsőként 
az Oroszlány ellen játszunk, 
ráadásul hazai pályán. Na-
gyon szeretnénk a legjobb 
négy közé kerülni, ott pe-
dig már bármi lehetséges… 

A bajnokságban továbbra is 
ugyanaz a célunk mint ed-
dig: stabilan ott akarunk 
lenni a rájátszást érő helyek 
valamelyikén a bajnoki alap-
szakasz végén.

Sitku Márton:  „Igyekszem kihasználni a nekem jutó játékperceket”

Vissza a győzelmek útjára

– A szándék, az eltökéltség mindenkiben megvan, keményen dolgozunk azért, hogy ismét jó 
sorozatot produkáljunk – nyilatkozta lapunknak Sitku Márton (labdával). FOTÓ: NÉMETH PÉTER

PAPP GYŐZŐ 

Sopron harmadik olimpikonja, Koch 
Éva nagy lelkesedéssel készült az 
1994-es téli játékokra, amelyet a nor-
végiai Lillehammerben rendeztek 

február 12. és 27. között. 

A Nemzetközi Olimpiai Bi-
zottság döntése alapján ez 
az esztendő fordulópont volt, 
mert a téli olimpia négyéves 
ciklusa ekkor tért ki a nyári já-
tékok hasonló ütemezése elől. 
Vagyis a jeges–havas sportok 
űzőinek Lillehammer előtt két 
évre szűkült az olimpiász.

A SMAFC sízője ezt a 730 
napot munkával töltötte. Ket-
tőzött energiával készült, hi-
szen ezt megelőzően éppen 
egy sérülés miatt maradt le az 
albertville-i olimpiáról. Bár a 
felkészülése ezúttal sem volt 
zökkenőmentes, de végül ott 
lehetett a norvég kisvárosban. 
A tervek szerint két kategóriá-
ban indult volna.

– Február 15-én kellett vol-
na rajthoz állnom a Super G-
ben, előtte nap azonban a csa-
patunk orvosa úgy döntött, 
hogy nem enged fel a kemény 
és jeges pályára. Féltette az 
egészségemet. Nem titkolom, 
a sírás környékezett emiatt, 
két napig teljes letargiában 
voltam – nyilatkozta az olim-
piát követően a soproni síző.

A következő számáig, az 
óriás műlesiklásig még volt 
egy hét.

– A norvégok nehéz, hup-
nis pályát készítettek, és ez 
is meglepte a résztvevőket 
– folytatta az akkor 19 éves 
Koch Éva, aki a rajtot követő 
50. másodpercben kicsúszott 
a pályáról, és ezzel kiesett a 
küzdelemből. – A mi sport-
águnkba ezt is bele kell kal-
kulálni. Egy biztos, hosszabb 
időre terveztem a versenye-
met. Síelőként megszoktuk a 
zord időjárást, de a kint eltöl-
tött napok minket is megvi-
seltek. A hőmérséklet -20 fok 
körül volt, a napot talán csak 
egyszer láttuk.

A rövidke szereplés elle-
nére a soproni síző maradan-
dó emlékekkel gyarapodott 
az olimpián. – Csodálatos 
volt a hangulat, a színes for-
gatag, nem lehet összeha-
sonlítani más sportesemé-
nyekével. Mindenki, még a 
legmenőbbek is, úgy viselked-
tek, mintha egy nagy család 
lennénk. Segíteni próbáltak, 

barátságosak voltak. A síver-
senyeket mindennap ötven-
ezer ember nézte végig. A há-
zigazda norvégok csodálatos 
emberek.

Koch Éva olimpikonként 
és többszörös magyar baj-
nok síelőként egyaránt be-
írta a nevét a sportág hazai 
történetébe.

Koch Éva:  Csodálatos volt a hangulat, a színes forgatag Lillehammerben

Tizenévesen a téli olimpián

Koch Éva Lillehammerben, az 1994-es téli olimpián képviselte 
a magyar és a soproni színeket.
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• Családsegítő szolgálat    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   524-361
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• Magyar Autóklub        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 188
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KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK

Ezüstérmes a női váltó 
A magyar női váltó bravúros teljesítménnyel ezüstérmet nyert va-
sárnap a rövidpályás gyorskorcsolyázók dordrechti világkupaver-
senyén. A Bácskai Sára Luca, Jászapáti Petra, Kónya Zsófia,  Somodi 
Maja összeállítású csapat a kanadai válogatott után ért célba, ez-
zel megismételte minden idők legjobb magyar eredményét eb-
ben a számban. 

Bowling 
Február 16–19.,  
All Star Bowling 
All Star kupa 2023 
ranglistaverseny

Kosárlabda
Február 16., 
csütörtök 18 óra, 
Novomatic-aréna
Sopron Basket – KSC 
Szekszárd (Magyar Kupa)
Február 19., 
vasárnap 16 óra, 
Novomatic-aréna
Sportdarázs-SMAFC 
– SZPA-HSE
Február 19., vasárnap 
17 óra, Krasznai 
sportcsarnok 
SMAFC 1860 Soproni 
Egyetem – KTE-Duna 
Aszfalt U23
Február 23., 
csütörtök 19.30, 
Novomatic-aréna 
Sopron Basket 
– Basket Landes

Túra 
Február 18., szombat 
9 óra, balfi evangélikus 
templom 
Templomtól temp-
lomig túra

Teremfoci
Február 18., szombat 
13.15, Gárdonyi-iskola 
Városi téli teremlabdarú-
gó-torna, döntő 15.40-kor 

Röplabda 
Február 22., szerda 9 
óra, Berzsenyi Líceum 
Diákolimpia lány IV. 
– megyei elődöntő
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„(…) miután 
minden gyer-
mek, aki kibújt 
anyja óvó ölelé-
séből, tápláló 
méhéből, azért 
érkezett, hogy a 
boldogságot ke-
resse, mindnyá-
junkat a szeretet 
keltett életre, 
és mind azért 
jöttünk, hogy 
az élet más le-
gyen, mint ad-
dig volt. Hiszen 
születésünk-
kel kelt életre a 
változás.”
Bauer Barbara 
(1974–) író, újságíró

MOTTÓ

MADARÁSZ 
RÉKA

Évek óta 
szép ha-
gyomány 

városunkban, hogy a 
felsőoktatásban tanu-
ló tehetséges fiatalo-
kat támogatja az önkor-
mányzat. A Széchenyi 
István Tanulmányi 
Ösztöndíj öt nyerte-
se közül az egyik Ta-
kács Orsolya.

A Sem melweis Eg yetem 
Gyógyszerésztudományi Ka-
rának ötödéves hallgatója a 
tavalyi évben pályázott elő-
ször az ösztöndíjra, és rögtön 
el is nyerte.

– Az utolsó, gyakorlati fél-
évemet töltöm az egyetemen 
– mesélte Takács Orsolya. – Az 
egy hónapos kórházi gyakor-
lat után a gyógyszertári gya-
korlatomat már Sopronban, 
a Lövér patikában végzem. 
A fővárosi nyüzsgéshez elég 
jól alkalmazkodtam, de nem 
szeretnék Budapesten élni. 
Ha sikerül munkát találnom, 
visszatérek Sopronba.

Orsi a Berzsenyi Dániel 
Evangélikus Líceum nyolc-
osztályos képzése során kez-
dett el érdeklődni a termé-
szettudományos tárgyak és 

a gyógynövények iránt. Az 
Öveges-programnak köszön-
hetően már a fakultációk előtt 
voltak plusz órái. Különösen 
szívesen emlékszik vissza ké-
miatanárára, Horváth Luciá-
ra, aki nagy szerepet játszott 
abban, hogy végül a gyógysze-
rész hivatást választotta.

– A SOTE gyógynövény in-
tézeténél írtam a TDK dol-
gozatomat – folytatta. – Ki-
dolgoztunk egy módszert a 
növényekben megtalálható 
nitropropánsav mennyisé-
gi meghatározására. Ez egy 
neurotoxikus vegyület, ami 

súlyos mérgezéseket okozhat. 
Ha valakinél mérgezésre uta-
ló tünetek lépnek fel, akkor a 
mi módszerünkkel nagyon 
gyorsan meg lehet állapítani, 
hogy azt egy adott növényben 
lévő mérgező vegyület okoz-
ta-e. Ez a kozmetikai cégek-
nek különösen fontos lehet, 
ha növényi kivonatokkal is 
dolgoznak, mert egyes szép-
ségápolási termékek is tartal-
mazhatnak ilyen anyagokat. 
A kutatásomból született egy 
cikk is, ami jelentősen hozzá-
járult ahhoz, hogy megkap-
tam az ösztöndíjat.

A támogatást Orsi a lap-
topja javíttatására, továbbá a 
mindennapi élethez szüksé-
ges költségek fedezésére for-
dítja. A lány szabadidejét a 
legszívesebben a természet-
ben tölti.

– Tíz éve része az éle-
temnek a tájékozódási fu-
tás – részletezte. – Versenye-
ken is részt veszek, a legjobb 
eredményem egy országos 6. 
helyezés volt. A másik hobbim 
a túrázás. Szívesen utazgatok 
is, utoljára két hetet Made-
irán töltöttem, ahol sátoroz-
tam, tájfutottam és túráztam.

Takács Orsolya  gyógyszerésznek tanul, visszatérne Sopronba

A természet vonzásában

Takács Orsolya szabadidejét legszívesebben a természetben tölti, sokat túrázik, és rendszeresen 
indul tájékozódási futóversenyeken is – legjobb eredménye az országos 6. hely. 

MADARÁSZ RÉKA

Egy éve tölti be a Sop-
roni Széchenyi István 
Gimnázium diákelnöki 
posztját Wratschko Pe-
ter. A 11.D osztályos fiú 
szereti a vezető szere-
pet, talán ezért is az a 
távlati terve, hogy majd 
átveszi a családi cégük 
irányítását.
Wratschko Peter úgy érzi, az 
elmúlt évben a diákönkor-
mányzattal sikerült felélénkí-
teniük az életet iskolájukban: 
olyan programokat valósítot-
tak meg, amelyek nagy érdek-
lődésre tartottak számot.

– Már a Fenyő téri iskolá-
ban is diákelnök voltam – me-
sélte. – Ötödik osztályos ko-
rom óta az volt az álmom, 
hogy a Széchenyibe járjak. Na-
gyon hálás vagyok az iskolá-
nak azért, hogy van, és azért, 
hogy ennek én is a részese le-
hetek. Úgy szeretném viszo-
nozni mindezt, hogy teszek 
valamit a diákságért. Igyek-
szünk új hagyományokat 
meghonosítani, ezek közül az 
egyik a kalendáriumozás.

Ahogy az utóbbi évek ad-
venti időszakaiban sok falu 
házainak ablakában láthat-
tunk világító számokat, úgy 

a Széchenyiben a termek aj-
tajait díszítik hasonlók. Az az 
osztály, amelyiknek éppen a 
„napja van”, tárt ajtókkal vár-
ja és megvendégeli a többie-
ket. Peti munkáját segítik a 
helyettesei és osztálytársai, 
Horváth Judit és Gyenge Ré-
ka, valamint Kiss Kíra és Pál 
Dorottya. Egyik nagy „pro-
jektjük”, az öltözők ajtajai-
nak felújítása éppen most fe-
jeződött be.

– Az érettségi után az 
ELTE gazdálkodás és me-
nedzsment szakán szeret-
nék továbbtanulni – folytat-
ta. – Édesapám osztrák. Van 
egy családi vállalkozásunk: 

karácsonyfadíszeket gyár-
tunk, ráadásul – talán Eu-
rópában egyedülálló módon 
– üvegből. A dédnagyapám 
éppen az orosz fogságból tért 
haza, amikor felmerült benne 
az ötlet, amit meg is valósított. 
A nagyszüleim átvették tőle a 
céget, a szüleim pedig áthoz-
ták Magyarországra. 

Petinek egyébként négy 
testvére van, három fiú és egy 
lány, aki három hónapja múlt 
el egyéves. A fiúk közül ket-
ten, Lucas és Noel ugyancsak 
a Széchenyi-gimnáziumba 
járnak, édesanyjuk pedig az 
iskola szülői munkaközössé-
gének elnöke.

– Az érettségi után az ELTE gazdálkodás és menedzsment 
szakán szeretnék továbbtanulni – mondta Wratschko Peter.  
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

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

Megyei 
németverseny
Győr–Moson–Sopron vár-
megye 13 német nemzeti-
ségi oktatást folytató álta-
lános iskolájából érkeztek 
tanulók a megyei német 
vers- és prózamondó ver-
senyre. A megmérettetés-
nek idén is a Soproni Né-
met Nemzetiségi Általános 
Iskola adott otthont. A kö-
zel 90 diák 5 kategóriában 
mérte össze tudását, a zsű-
ri könyvvel és oklevéllel 
díjazta a legkiválóbb elő-
adókat. Kategóriánként 
4 versenyző továbbjutott 
a területi versenyre, me-
lyet április 14-én rendez-
nek Mosonmagyaróváron. 
A Soproni Német Nemzeti-
ségi Általános Iskolából 19 
tanuló vett részt a megyei 
fordulón, közülük 12-en to-
vábbjutottak, öten pedig 
különdíjat kaptak.

A legjobb 
technikumok
A 2023-as technikumi rang-
sorban a 13. helyre került a 
Soproni Szakképzési Cent-
rum Fáy András Két Tanítási 
Nyelvű Közgazdasági tech-
nikuma, a Roth-technikum 
az 54. lett. A top 100-as lis-
ta a Nemzeti Szakképzési 
és Felnőttképzési Hivatal 
adatai alapján, a tanulók 
teljesítményének, az okta-
tói létszámnak és a digitá-
lis felszereltségének figye-
lembevételével készült. 

RÖVIDEN

Tenni akar a diákságért

Bauer Barbara: 
Bíborbetűk
A XV. század elején a Raj-
na mentén újra felüti a fe-
jét a pestis. Agnes, az alig 
12 éves kislány egyedül 
marad. Édesanyja utolsó 
kérése, hogy keresse meg 
a Mestert, az idegent, aki 
a műhelye mélyén vala-
mi titokzatos találmányon 
dolgozik.

KÖNYVAJÁNLÓ
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Nem minden a szénhidrát!
Manapság ha (egyáltalán) eljut végre egy fogyni vágyó a diete-
tikushoz és nem edzőterembe, vagy „táplálkozási tanácsadó-
tól” próbál étrendi ismereteket szerezni, rögvest felteszi a kér-
dést: hány gramm szénhidrátot ehetek? Ahhoz, hogy belássuk, 
mennyire hibás ez a megközelítés, nem is kell mást tudnunk, 
mint azt, hogy a szénhidrát (köznapi nevén cukorféle) csak az 
egyik a három energiát adó tápanyagféleség közül. Merthogy 
ott vannak még a zsírok és a fehérjék is. A végeredmény (a ki-
lók) szempontjából édesmindegy, hogy milyen formában vi-
szünk be felesleges energiát. A lényeg ugyanis maga a feles-
leges energia!

Le kell végre számolnunk a szénhidrátok amolyan mumus 
voltával! Szembe kell néznünk a ténnyel, hogy ahhoz, hogy vál-
toztassunk, előbb meg kell/ kellene ismernünk a jelenlegi ét-
rendi rendszerünket (annak hibáit is!), és akkor leszünk képesek 
(lépésről lépésre) jó irányba alakítani a gyakorlatunkat. 

Nos, ebben segít a dietetikus, a dietetikai gondozás. A die-
tetikus ugyanis erre képzett táplálkozásdoktor! 
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen könyvet a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket február 22-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.).

Február 1-jei rejtvényünk megfejtése: „Akit egyszer én eleresztettem, az a madár vissza soha se reppen”. Szeren-
csés megfejtőnk: dr. Szöllősy Ferenc, Sopron, Villa sor.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Február 15-től február 21-ig. Az ügyeleti idő este 8 órától 
másnap reggel 8 óráig tart.

Február 15.,  
szerda 

Szebellédy gyógyszertár 
Deák tér 35. 99/505–469 

Február 16., 
csütörtök 

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

Február 17.,  
péntek 

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

Február 18., 
szombat 

PatikaPlus gyógyszertár 
Selmeci u. 15–17., Interspar 99/505–472  

Február 19., 
vasárnap 

Arany Kígyó gyógyszertár 
Magyar u. 6. 99/311–732

Február 20.,  
hétfő 

BENU Állomás gyógyszertár 
Mátyás király u. 23. 99/312–437 

Február 21.,  
kedd 

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

A tiszteletbeli erdész
SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK  – Dr. Horváth Béla 

PLUZSIK TAMÁS

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

zedékek óta itt élnek, és azok is, akik elszakadtak 
Soprontól.
Dr. Horváth Béla a soproni Kem-
pelen Farkas Gépipari Tech-
nikumban érettségizett 1967-
ben, majd a Budapesti Műszaki 
Egyetemen szerzett gépész-
mérnöki, illetve mérnöktanári 
diplomát. Néhány év budapes-
ti munka után került a Soproni 
Egyetem Erdészeti Géptani Tan-
székére, melynek később közel 
három évtizeden át volt a veze-
tője. Két cikluson keresztül az 
erdőmérnöki kar dékánhelyet-
tese volt, vezette az egyetem 
erdélyi távoktatásos képzését, 
az ERFARET tudásközpontot, 
megszervezte a szombathelyi 
gépészmérnökképzést, évekig 
irányította a Savaria Műszaki 
Intézetet. 2002 és 2010 között 
Sopron önkormányzati képvise-
lőjeként tevékenykedett.

– Apai őseimet a 16. szá-
zad első éveiben Jurisich Mik-
lós telepítette át a horvátor-
szági Senj nevű településről 
a Kőszeg melletti Horvátzsi-
dányba – kezdte dr. Horváth 
Béla. – „Szomorú szívvel tuda-
tom,/ Meghalt Pávetics Kata-
lin;/ Bizakodó kis koporsóját/ 
Megcímezték a másvilágra,/ 
Földanya postájára bízták” 
– írta Szabálytalan gyászjelen-
tés című versében a 93 éves 
korában elhunyt dédanyám ha-

lálakor Sarkady Sándor, aki-
vel rokonságban voltunk. Apai 
nagyszüleim Horvátzsidány-
ban éltek, kereskedelemmel és 
földműveléssel foglalkoztak. 
Nagyanyám testvérbátyja Vla-
sics Béla domonkos rendi szer-
zetes volt, Budapest ostroma-
kor halt meg. Ezen időpont után 
a családban én voltam a legelő-
ször született fiú, ezért kaptam 
nagybátyám keresztnevét.

– Anyai felmenőim a Za-
la megyei egykori Cup község-
ből származó, szerteágazó ro-
konsággal rendelkező nemesi 
családok leszármazottai – foly-
tatta dr. Horváth Béla. – Za-
la megyei birtokaikról a török 
hódoltság idején elszegényed-
ve indultak el a biztonságo-
sabbnak vélt Északnyugat-Du-
nántúlra és érkeztek meg az 
1700-as évek elején Völcsejre. 
Czupy Antal nagyapám magas 
termetű, megfontolt, nyugodt 
ember volt, és mint ilyen, hosz-
szú ideig volt a falu választott 
bírója. Sajnos, csak kisgyerek-
ként ismertem őt, emlékem ke-
vés van róla, a családi hagyo-
mány szerint az ő alkatát és 
tulajdonságait örököltem.

– Édesapám, Horváth Ist-
ván a soproni bencés gimnázi-
umban érettségizett. A hábo-

rú után Völcsejen segédjegyző, 
majd vezetőjegyző beosztás-
ban dolgozott, nyilván ez te-
remtette meg az alapját annak, 
hogy feleségül vegye az édes-
anyámat, a völcseji bíró lányát. 
Anyám mérlegképes könyvelői 
képesítést szerzett, a Sopron-
horpácsi Alkotmány Terme-
lőszövetkezet főkönyvelője-
ként ment nyugdíjba. Hárman 
voltunk testvérek, mindnyá-

jan diplomát szereztünk, azzal 
együtt, hogy gyermekkorunk, 
elsősorban édesapám miatt, 
nem volt gondoktól mentes, így 
szinte minden teher az anyám-
ra hárult. Nagy és viszontagsá-
gos utat tett meg a családom 
az elmúlt évszázadok során. 
Mindegyikük adott valamit 
számomra, amit én próbáltam 
és próbálok ma is továbbadni 
gyermekeimnek, unokáimnak.

Dr. Horváth Béla két cikluson keresztül az erdőmérnöki kar 
dékánhelyettese volt. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS 

CSALÁDI HÁTTÉR:  1949-ben született Völcsejen. Édesap-
ja jegyzőként, édesanyja pedig könyvelőként dolgozott. Fele-
sége, Novák Mária nyugdíjazásáig a soproni Erzsébet-kórház 
citológusa volt. Patrícia lányuk orvos, tagja volt a 2005-ben vi-
lágbajnokságot nyert női vízilabdacsapatnak, a pekingi olim-
pián pedig megválasztották a torna legjobb kapusának. Adri-
enn okleveles műszaki menedzser, NB I-es kosárlabdázó volt.
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KÓCZÁN BÁLINT 

Ismét Sopronban lép fel a Lóci játszik 
február 17-én, pénteken. A csapatnak 
sok-sok emléke van a városról, és 
szerintük a Búgócsiga Magyaror-

szág egyik legkirályabb helye. Csorba Lócival 
beszélgettünk. 
– Hogy készültök a soproni 
koncertre?

– A Búgócsiga az egyik leg-
királyabb hazai klub, nem vi-
tás. Egyedi hangulata van, 
kedvesek az emberek, és min-
dig jó a buli. Azért is akartunk 
a turné elején eljutni ide, mert 
egy jó csigás koncert elég mu-
níciót ad a folytatáshoz.

– Milyen repertoárral 
érkeztek a leghűségesebb 
városba?

– Nem titok, december óta 
nem nagyon találkoztunk, 
mert én „szülési szabadsá-
gon” vagyok. December 22-
én született meg a kislányom, 
Csorba Lotti, és kivettem egy 
hónapot, hogy ott tudjak len-
ni az elején a feleségem mel-
lett. Így aki ott volt a decembe-
ri instantos bulin, annak lesz 
pár ismerős elem, de azért az 
egy hónapos inkubáció alatt 
lett pár új ötletem is, amit sze-
retnék kipróbálni.

– Sopron milyen helyet 
foglal el a szívetekben?

– A VOLT Fesztivál miatt 
már a Lóci játszik történe-
te előtt megszerettem a vá-
rost, és sajnálom, hogy idén 
ezt a fesztivált ki kell hagy-
nunk. Reméljük, sikerül ki-
csit kárpótolni a rajongó-
kat, és egy kis hamisítatlan, 
2000-es évek eleji VOLT-han-
gulatot varázsolni a színpad-
ra. Tudod, amikor kóvályogsz 
hajnalban, és egyszer csak be-
tévedsz a világ legjobb bulijá-
ba: ilyen lesz a februári Lóci 
koncert.

– Őriztek-e valamilyen 
sztorit, emléket a városról?

– Megannyi emlék van, és 
mind egy-egy soproni rajon-
góból lett baráthoz, ismerős-
höz kötődik. Nagyon örülök, 
hogy van, ahol megismerhet-
tük a család összes tagját, és 
ha kellett szálláshely egy bé-
csi QOTSA vagy egy Killers 

koncert miatt, azt is sikerült 
gond nélkül elintézni.

– Mik az idei tervek?
– Idén először indulok ne-

ki tiszta lappal az évnek. A lá-
nyom születéséig terveztem 

meg a dolgokat, és minden 
erőmmel azon voltam, hogy 
Lotti jó helyre érkezzen. Így 
idén tényleg bármi történhet 
– és én nem vagyok semmi jó-
nak az elrontója…!

Sztárok itt és ott

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

„Egy jó csigás koncert  elég muníciót ad a folytatáshoz”

Lóci megint játszik

Soproni koncertjére új ötletekkel is készül a Lóci játszik zenekar. 
FOTÓ: DANCS ENIKŐ BIANKA
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Harmonikus alkalmi smink
MADARÁSZ RÉKA

Különleges alkalmakkor még azok a nők is feltesz-
nek egy szolid kis sminket, akik egyébként jobban 
kedvelik a természetes megjelenést. 

A jól elkészített smink az ele-
gáns ruha és frizura elenged-
hetetlen kiegészítője. Illesz-
kedik nemcsak a ruhához és 
az alkalomhoz, hanem vise-
lőjének az egyéniségéhez is. 
A mai sminkek egyszerűek, 
természetesek, céljuk, hogy az 
arcunk érvényesülhessen, ne a 
festék. 

– A smink feladata, hogy 
kiemelje az előnyeinket, és 
elfedje az esetleges hibáin-
kat – tudtuk meg Dezső-Boros 
Melinda kozmetikustól. – Egy 
gondosan elkészített, egyé-
niségünkhöz illő smink még 
magabiztosabbá tesz. Én azt 
vallom, hogy a kevesebb né-
ha több: vagyis ne essünk túl-
zásba! Hiszek a rúzs erejében. 
Az árnyalatok megválasztá-
sánál fontos figyelembe ven-
nünk, hogy milyen színtípus-
ba tartozunk, hiszen akkor lesz 
elbűvölő az összkép, ha harmó-
niát sugároz.

Az alkalmi smink abban 
különbözik a hétköznapitól, 
hogy hangsúlyosabb, kevés-
bé visszafogott. A hétközna-
pi smink vagy a szemet, vagy 
a szájat hangsúlyozza, ám az 
alkalmi festésnél mindkettő-

nek fontos szerep jut. Jöhetnek 
az erősebb színek, a strasszok, 
a csillámporok!

– Természetesen a sminke-
lés alapja a bőrápolás. A leg-
szebb smink sem mutat jól tö-
redezett, repedezett bőrön 
– folytatta Melinda. – Cso-
dákra képesek a BB (hidratáló 
és alapozó egyben – a szerk.) 

krémek: kiegyenlítik a bőrfel-
színt, és nem keltenek maszk-
hatást. Rengeteget dobhat az 
ünnepi megjelenésünkön egy 
otthon is feltehető, mágne-
ses műszempilla. Azt tanácso-
lom a hölgyeknek, hogy bát-
ran merjenek színeket vinni az 
alkalmakba. 

Ha valaki teljesen járat-
lan a sminkelés fortélyaiban, 
a kozmetikusa biztos szíve-
sen megmutatja az alapokat, 
de vannak ma már olyan tan-
folyamok is, ahol azokat pár 
óra alatt elsajátíthatja.

– Egy gondosan elkészített, egyéniségünkhöz illő smink 
még magabiztosabbá tesz – vallja Dezső-Boros Melinda 
kozmetikus. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

LÓCI JÁTSZIK KONCERT:  Február 17., péntek 19 óra, Búgócsi-
ga Akusztik Garden, vendég: GranCanada

BULI VAN!  – zenei ajánló
Ripoff Raskolnikov
Február 18., szombat 19 óra, Búgócsiga 
Ripoff Raskolnikov, az európai blues színtér egyik legkülön-
legesebb figurája lép színpadra február 18-án, szombaton a 
Búgócsigában. Ripoff Raskolnikov 18 éves ko-
rában nekivágott a világnak, utcazenész-
ként járta az európai országokat. Kezdet-
ben az európai népzenék foglalkoztatták, 
majd dalszerzői munkájában fokozatosan 
egyre nagyobb szerepet kapott az ame-
rikai folklórban gyökerező dal-
szerzői attitűd, ami Bob Dylan 
vagy akár Tom Waits zenéjét 
is meghatározza. 


