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INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

Tavaszias az idei február

Összesen húsz településen, köztük Sopronban is elstartolt az Úszó Nemzet Program. A kezdeményezés célja, hogy három év alatt a kisgyerekek megszeressék a vizet és biztos 
úszástudásra tegyenek szert. Felvételünkön a kurucdombi tagóvoda nagycsoportosai gyakorolnak a Lővér uszoda tanmedencéjében. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Tízezer apróság öröme

Az erdő királynői

Népszerű a Zöld Ott-
hon Program, melynek 
keretében új, energia-
takarékos, lakáscélú in-
gatlanokra vehető fel 
kedvezményes kamato-
zású hitel. A legjobban 
a fiatal családok tudják 
felhasználni a támoga-
tást. Maximum 70 mil-
lió forint igényelhető, az 
akár 25 éves futamidő 
alatt pedig fix 2,5 szá-
zalékos marad az 
éves kamat. 2
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Öt éve valóra vált a Soproni Múzeum régi álma: „gyermekparadicsomot” nyitott. 
A Macskakő Gyermekmúzeum és Közösségi Tér alapítóival beszélgettünk arról, 
hogy minek köszönhetik országos sikereiket. FOTÓ: SOPRONI MÚZEUM

Tudja, mi az a rudli? Melyik állat dagonyázik, és milyen a 
döhér bika? Új sorozatunkban az Erdő Háza lakóit mutat-
juk be, elsőként a gímszarvasokat. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Fenn-
tartható 
otthonok
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Ezüstös Sopron Basket

Ezüstérmet szerzett a Sopron Basket a Magyar Kupa nyolcasdöntőjé-
ben. Fegyverneky Zsófiáék óriási csatában, hosszabbítás után marad-
tak alul a házigazdával szemben a miskolci fináléban.  
FOTÓ: MTI – VAJDA JÁNOS

24 éves melegrekord dőlt meg múlt héten Sopronban. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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 Legyünk otthon a vízben!
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MUNKATÁRSUNKTÓL

Népszerű a Zöld Otthon Program, melynek ke-
retében új, energiatakarékos, lakáscélú ingat-
lanokra vehető fel kedvezményes kamatozású 
hitel. A legjobban a fiatal családok tudják fel-
használni a támogatást.

A Magyar Nemzeti Bank „zöld 
hitelként” is ismert, 200 milli-
árd forint keretösszegű konst-
rukciója tavaly október óta 
igényelhető több mint 15 bank 
közvetítésével. A Zöld Otthon 
Program keretében energia-
hatékony új lakóház saját épí-
tésére, vagy már építés alatt 
álló, illetve már elkészült la-
kóingatlan megvásárlására 

vehető fel kölcsön, legfeljebb 
70 millió forint értékben. Az 
akár 25 éves futamidő alatt vé-
gig fix 2,5 százalékos marad 
az éves kamat.

Keresett konstrukció-
ról van szó: az indulása utá-
ni hónapban 753-szor kötöt-
tek ilyen szerződést mintegy 
22 milliárd forint összegben. 
A program élénkíti a zöld 

lakások iránti keresletet és 
kínálatot.

Felvételének több feltétele 
is van. Az új építésű lakások-
nak legalább „BB” energeti-
kai besorolásúnak kell lenni-
ük, és energiafelhasználásuk 
nem haladhatja meg évente a 
90 kilowattórás négyzetméte-
renként számolt értéket. Az 
igénybe vevőknek legalább 10 
évig a megvásárolt ingatlan-
ban kell élniük, és nem ad-
hatják azt bérbe. A hitel fel-
vételének nem előfeltétele a 
házasság és a gyermekszüle-
tés sem. Családalapítás esetén 
viszont akár csok-kamattá-
mogatással is igénybe vehe-
tő: az összegből két gyermek 

esetén 10 millió, három gyer-
mek esetén 15 millió forint is 
kamatmentessé válhat.

Aki felveszi a zöld csokot, 
a Zöld Otthon Programhoz 
kapcsolódó 2,5 százalékos 
kölcsönt még mindig meg-
igényelheti a 70 millió forin-
tos keretösszeg fennmaradó 
részéből. Például ha egy két-
gyermekes család 10 millió 
forint értékben igényel zöld 
csokot, akkor még maximum 
60 millió forint értékben igé-
nyelheti a zöld hitelt is.

A kölcsön a 200 milliárd 
forintos keretösszeg kimerü-
léséig elérhető, ami a szak-
emberek szerint nyárra kö-
vetkezhet be. 

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.

Az Aranyhegy nyugati szélén, 
a Rákosi út és az Ív utca között 
húzódik a 300 méter hosszú 
Handler Nándor utca. A sza-
kaszt Sopron kiváló építészé-
ről nevezték el 1999-ben.

Handler Nándor szülei ha-
todik gyermekeként 1836. feb-
ruár 27-én látta meg a napvi-
lágot Sopronban. Ferdinánd 
néven anyakönyvezték, ké-
sőbb kezdte a magyarosabb 
Nándor nevet használni. 
Ausztriából betelepült fel-
menői között is több építészt 
találunk: apja, József neore-
neszánsz házai meghatáro-
zó elemei voltak Sopron ut-
caképének. Nagyapja, Jakab 
pedig a város első romanti-
kus klasszicista építészeként 
volt ismert.

Handler Nándor valószínű-
leg Dél-Ausztriában és Kelet-, 
valamint Észak-Németország-
ban folytatta tanulmányait. 
Apja vállalkozásában helyez-
kedett el, aki pótolhatatlan 

munkájára hivatkozva 1847-
ben kérvényezte Nándor fel-
mentését a katonai szolgá-
lat alól.

Mindössze 26 éves volt, mi-
kor elkészítette az Orsolya té-
ri templomból, iskolából és 
zárdából álló együttes terve-
it, amit rövidesen meg is épí-
tettek. A sekrestyében a bolto-
zat zárókövén található arcát 
ábrázoló szobra, melyet Hild 
Károly készített. 

1855-től három évtizeden 
át számos gyönyörű lakóépü-
letet tervezett. Handler nevé-
hez fűződik az evangélikus 

templom melletti, zöld színű 
Schreiner-ház tervezése. En-
nek homlokzatába beépítet-
tek két olyan kuruc ágyúgo-
lyót is, amelyek a korábban itt 
álló épületet lerombolták. 

1880-ban épült meg a 
Russ-villa is, melynek sikere 
nyomán megbízták a Solymo-
sy-család nagylózsi kastélyá-
nak felújításával. Megtervez-
te a Balfi utca 1–3. épületét, 
valamint a Dorfmeister és 
Jégverem utca sarkán álló 
Szent Mihály-népiskola és a 
konvent épületét, a „szürkék” 
részére pedig templommá 

alakította a Táncsics Mihály 
utcai kápolnát, ami mellé 
rendházat húzott fel. Neve 
a bécsi parlament terveinek 
kidolgozására felterjesztett 
magyar építészek listáján is 
szerepelt.

Handler Nándor 1888. 
szeptember 12-én hunyt el. 
Nevét 1994-től viseli a Halász 
utcai szakképző iskola, mely-
nek egyik épületszárnyát 
szintén ő tervezte.

(Írásunkhoz az Aranyköny-
vet és a Soproni Széchenyi Ist-
ván Városi Könyvtár informá-
cióit használtuk forrásként. )

Híres soproniak nyomában:  Handler Nándor nevét iskola is viseli

A tehetséges építész utcája

Épülő sorházak Sopronbánfalván – már a tervezésnél, kivitelezésnél is figyelnek arra a szakemberek, hogy az új lakások „BB” 
energetikai besorolásúak legyenek, így ezekre is igényelhető zöld hitel. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Handler Nándorról 1999-ben nevezték el az Aranyhegyen található utcát. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Segítség az áldozatoknak
CZETIN ZOLTÁN  

Egy bűncselekmény áldozatának sok mindennel 
meg kell küzdenie: a károk helyreállítása mellett 
ott a lelki teher, de bonyolult jogi kérdések is fel-
merülhetnek. Utóbbiak kezelésében biztosan tud 
támogatást adni az áldozatsegítő szolgálat. 

Február 22. a bűncselekmé-
nyek áldozatainak világnapja 
– ennek apropóján az áldozat-
segítésre hívja fel a figyelmet 
a Soproni Rendőrkapitányság. 

– Ma már, ha büntetőel-
járásban kerülünk kapcsolat-
ba egy áldozattal, akkor au-
tomatikusan felajánljuk neki, 
hogy vegyen részt az áldozat-
segítésben, amihez adunk hi-
vatalos igazolást is – kezdte 
Babelláné Lukács Katalin őr-
nagy, a Soproni Rendőrkapi-
tányság áldozatvédelmi refe-
rense. – A szolgálatnál lelki és 
jogi segítséget mindenkinek 
tudnak adni, de krízishelyzet-
ben azonnali pénzügyi támo-
gatás is igényelhető. Azt ta-
pasztaljuk, hogy mindegyikre 
nagy szükségük van az embe-
reknek, hiszen minden egyes 
bűncselekmény megviseli az 

elszenvedőjét. Fontos, hogy 
aki krízishelyzetbe került, az 
ne maradjon egyedül. 

A szakembertől megtud-
tuk: ha valaki a rendőrségen 
még nem kéri a segítséget, de 
később meggondolja magát, 
akkor is csatlakozhat a prog-
ramhoz. A 80/225–225-ös, 24 
órán át ingyen hívható telefon-
számon elérhetőek az áldozat-
segítő szolgálat munkatársai. 

– Pozitívak a visszajelzé-
sek, nagyon hasznos gyakor-
lati tanácsokat is kapnak az 
áldozatok – tette hozzá Babel-
láné Lukács Katalin. – Például 
ha valakinek ellopják az irata-
it, akkor jogi és adminisztra-
tív jellegű kérdések is felme-
rülnek a pótlás során, ezekre 
is választ kapnak, de nem el-
hanyagolható az érzelmi tá-
mogatás sem.

RENDŐRSÉGI  sorozat

MADARÁSZ RÉKA

A Zöld Kezek Egyesület önkéntesei arra ösztön-
zik a soproni általános és középiskolásokat, hogy 
feleslegessé vált mobiltelefonjaikat a gyűjtő-
pontjaikon adják le. A kezdeményezéssel a Jane 
 Goodall Intézetet támogatják.

A Jane Goodall Intézet Ter-
mészet- és Környezetvédelmi 
Egyesületet az állatvilág ku-
tatásáért, a természet védel-
méért és az oktatásért hoz-
ták létre. 

– Ha valaki az egyesüle-
tünk valamelyik gyűjtőpont-
ján adja le a feleslegessé vált 
mobiltelefonját, azzal a Jane 
Goodall Intézetet körülbelül 
200 forinttal támogatja – tud-
tuk meg Lantos Katalintól, a 
Zöld Kezek Egyesület egyik 
tagjától, aki az iskolásokat ér-
dekfeszítő előadással igyek-
szik a jó ügy pártolására ösz-
tönözni. – A befolyt összeget 
a szervezet a Kongói Demok-
ratikus Köztársaság növény- 
és állatvilágának megóvására 
fordítja.

A mobiltelefonok akkumu-
látorának gyártásához hasz-
nált drága érceket ugyanis 

nagy mennyiségben bányász-
szák Kongóban. Itt az embe-
rek éhbérért, borzalmas kö-
rülmények között robotolnak 
a bányákban.

– Az érceket többnyire 
érintetlen természeti környe-
zetben termelik ki, kivágva 
több száz éves fákat, felborít-
va többek között az orángutá-
nok életterét – folytatta Kati.

A leadott mobiltelefonok-
ból ki tudják vonni a drága ér-
ceket, és azokat újra haszno-
sítják telefonok gyártásához. 
Vagyis a mobilunk leadásával 
mi magunk is hozzájárulha-
tunk ahhoz, hogy kevesebb 
ércet kelljen bányászni.

A gyűjtőpontok listája a 
Zöld Kezek Egyesület oldalán 
megtalálható. A dobozokba 
nemcsak telefont, hanem töl-
tőt, tabletet, GPS-t, fülhallga-
tót is be lehet dobni. 

Mobilleadással  
a környezetért

A Széchenyi-gimnázium két diákja, Halwax Kinga és Szőke 
 Luca már el is készítette az iskola mobilgyűjtő dobozát. 

Zöld hitel:  Maximum 70 millió forint támogatás igényelhető

Fenntartható otthonok
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KÖVES ANDREA

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

A REND SZOLGÁLATÁBAN
A hagyományok őrzése és a 
közösségépítés a legfőbb cél-
kitűzése a 2004-ben a néhai 
Kucsara György rendőr al-
ezredes vezetésével alakult 
Soproni Rendőr Nyugdíjasok 
Baráti Egyesületének.

– Egyesületünket jelen-
leg 59-en alkotjuk, 53 „ren-
des” és 6 tiszteletbeli tag 
– mesélte Mészáros Mária 
szolgálati járadékos rendőr 
alezredes, az egyesület el-
nöke. – Fontos számunkra, 
hogy fenntartsuk tagjainak 
korábbi munkahelyéhez, az-
az a Belügyminisztérium-
hoz vagy a rendőrséghez fű-
ződő kapcsolatát. A Soproni 

Rendőrkapitányságnak se-
gítünk a rendőri hagyomá-
nyok megőrzésében, felele-
venítésében. Figyelemmel 
kísérjük a tagok szociá-
lis, egészségügyi helyzetét, 
képviseljük érdekeiket, se-
gítünk problémáik megoldá-
sában, élménydús progra-
mokat szervezünk. Az idős, 
egyedülálló, kórházban fek-
vő tagokat látogatjuk, segít-
jük az elhunyt tagok temeté-
sével kapcsolatos kegyeleti 
feladatok ellátását. Kiemelt 
szakmai programunk, hogy 
minden évben részt ve-
szünk öt–nyolc tagunkkal 

az iskolakezdési forgalom-
irányítási akcióban.

Az egyesület állandó 
programokkal is várja a ta-
gokat: nőnapi ünnepséget, 
koszorúzásokat is tarta-
nak,  de rendszeresen szer-
vez kirándulásokat is. Több 
egyesülettel és szervezettel 
együttműködik, hogy még 
hatékonyabban tudja célki-
tűzéseit megvalósítani.

A Soproni Rendőr Nyug-
díjasok Baráti Egyesülete a 
napokban tartotta az elmúlt 
esztendőt értékelő közgyűlé-
sét, a találkozó jó hangulatú 
baráti beszélgetéssel zárult.

ÓVJÁK A KÖZBIZTONSÁGOT
A város közbiztonságára vi-
gyáznak, és számos rendez-
vényt biztosítanak önkén-
tesen a Soproni Polgárőr 
Egyesület tagjai.

A civil szervezet 1995-
ben alakult meg, a tagok az-
óta aktívan tevékenykednek 
azért, hogy a soproniak na-
gyobb biztonságban élhes-
senek. Mindenben együtt-
működnek és folyamatosan 
egyeztetnek a Soproni Rend-
őrkapitánysággal és a város 
önkormányzatával. A szer-
vezet feladatai között szere-
pel a közterületek, köztük a 

játszóterek, valamint a tö-
megrendezvények felügye-
lése, a tűzgyújtási tilalom 
betartásának ellenőrzé-
se is. Jelenleg 70 tag végzi 
az önkéntes tevékenységet 
szabadidejében.

– Nagyon büszkék va-
gyunk arra, hogy a soproni 
egyesületet az ország leg-
jobbjai között tartják szá-
mon, amelyet több elisme-
rés is bizonyít – mutatott 
rá Vig József Attila elnök. 
– Az országban mi rendel-
keztünk elsőként gépjármű-
felderítő rendszerrel. Moto-
ros polgárőrök is segítik a 

munkánkat 2020 óta, a Sop-
roni Motoros Túra Club tag-
jai is beléptek a polgárőrség 
soraiba. Az elmúlt két évben 
számos szép eredményt ért 
el 14 motorosunk: nagy elő-
nyük, hogy a zöld határon 
is tudnak közlekedni, így a 
határvédelemből is aktívan 
kiveszik részüket. Nagy ér-
deklődés övezte az elmúlt 
években szervezett látvá-
nyos közlekedésbiztonsági 
programjainkat is. 

A polgárőrök közé bár-
kit várnak, aki betöltötte a 
tizennyolcadik életévét, és 
büntetlen előéletű. 

A rendőr nyugdíjasok minden évben megemlékeznek halott bajtársaikról. 2020 óta motoros polgárőrök is járőröznek Sopronban. FOTÓK: ST-ARCHÍVUM

ETZL EDGÁR

Befejezéséhez közeledik a Rendészeti Integrált 
Központ építése, így hamarosan új helyen dol-
gozhatnak a város rendvédelmi szervei.

Töretlenül dolgoznak a Flan-
dorffer Ignác, a Vitnyédi és 
a Selmeci utca által határolt 
építési területen: tavaszra 
várhatóan elkészül a hazánk-
ban egyedülálló Rendészeti 
Integrált Központ. A Flandorf-
fer Ignác utca felőli szárny kö-
rül már lebontották a mun-
kások az állványzatot, itt jól 
látszanak a szerkezetet borí-
tó kék színű elemek. A Selme-
ci utca felőli szárnyat ugyan 
nagyrészt még építési há-
ló borítja, a sarkon lévő bejá-
ratnak – ami a látványtervek 
szerint a katasztrófavédelmi 

kirendeltség bejárata lesz – jól 
haladnak a kialakításával.

A rendőrségnek, a kataszt-
rófavédelemnek, az Alkot-
mányvédelmi Hivatalnak és a 
rendvédelmi szolgálatoknak 
új otthont adó komplexum 
építéséről lapunkban is be-
számoltunk rendszeresen. Az 
új épületnek tavaly júniusban 
tették le az alapkövét (Sopro-
niak biztonsága, Soproni Té-
ma, 2021. június 16.), október-
re a szerkezet már el is érte 
végső magasságát (A bizton-
ság fellegvára, Soproni Téma, 
2021. október 20.).

A többszintes központ 
alapterülete a mélygarázzsal 
együtt meghaladja a 11.500 
négyzetmétert. Az itt dolgo-
zók számára az alagsorban 
fedett lőteret és konditermet 
alakítanak ki. A belső udva-
ron pedig sportpálya és a tűz-
oltók által használt mászó-
fallal ellátott gyakorlópálya, 
valamint autómosók is he-
lyet kapnak.

Az építési terület a város 
egyik legnagyobb, rehabilitá-
cióra szoruló része volt. A vá-
rosvezetés korábban többször 
emlékeztetett, hogy a soproni 
rendőrőrsöt 1907-ben építet-
ték, a tűzoltók pedig hazánk 
legrégebbi tűzoltólaktanyáját 
használják. A mostani fejlesz-
tés után ezek a szervek is XXI. 
századi körülmények között 
folytathatják munkájukat.

FORGALMIREND-VÁLTOZÁS:  Autók, buszok és gyalogosok elől 
is lezárták múlt kedden a Selmeci utca Vitnyédi és Táncsics Mi-
hály utca közötti szakaszát, mivel a területen felújítják az útburko-
latot. A szakasz további, zsákutcává vált részén is folynak burko-
latjavítások, ott helyi forgalomirányítás mellett lehet közlekedni. 
A Táncsics utcában a Selmeci utca és a Kossuth Lajos utcai körfor-
galom között jelzőőrös irányítás van szintén burkolatjavítási mun-
kák miatt. A Vitnyédi utcában burkoltjavítási munkálatok nehezítik 
a közlekedést. A Höflányi utca Rét és Erdélyi utca közötti szaka-
szán járda- és útburkolat-felújítás miatt kell torlódásra számítani.

Az új épületben kap helyet a rendőrség, a katasztrófavédelem, az Alkotmányvédelmi Hivatal és a rendvédelmi szolgálatok. LÁTVÁNYTERV

Könnyed séták a világnapon
Tízféle ingyenes helyismereti sétával várja az érdeklődőket 
február 27-én, az idegenvezetők világnapján a Soproni Idegen-
vezetők Köre. A Mária-szobortól 10 órakor Fekete Győzővel a 
bécsi külvárosba, Cséry Katalinnal pedig a történelmi belvá-
rosba indul séta. 11 órakor ugyaninnen Vránich Istvánnal Sop-
ron és a bor kapcsolódásai fedezhetők fel, Kiss Jánossal pedig 
a történelmi belvárosban kalandozhatunk. Aki lemaradt a dél-
előtti bécsi külvárosi kirándulásról, az 14 órakor pótolhatja be, 
ugyanekkor viszont irodalmi séta is tehető, melyet Barasitsné 
Fekete Katalin vezet. 15 órakor a történelmi belváros ismerhető 
meg Sógor János kalauzolásával. A Nepomuki Szent János-ká-
polnától a Szent Margit-templomig 14 órakor indul barangolás 
Munkás Ágnessel. A Károly-kilátóhoz is eljuthat, aki 14 órakor a 
Lövér Hoteltől Sáros Viktor erdész–túravezetővel tart. Az utolsó 
programként, 15 órától Taschner Tamás vezetésével ismerhetők 
meg a Deák tér titkai. Mindegyik séta másfél–két órás, bővebb 
információ kérhető a +3630/364–8297-es telefonszámon.

Megvannak az inkubátorház kivitelezői
Közzétették az „Inkubátorház létrehozása az Innovációs és 
Technológiai Centrum területén” című projekt közbeszerzési 
eljárásának eredményét, eszerint a FÉSZ Zrt. és a Stettin-Hun-
garia kft. lesz a soproni inkubátorház kivitelezője. A több mint 
2 milliárd forint értékű fejlesztés célja egy olyan ipari központ 
kialakítása, ahol „otthonra” találnak a mikro- és kisvállalkozá-
sok. Számukra bútorozott irodahelyiségeket, műhelyeket, va-
lamint bútorozott közös helyiségeket, közműhálózatot alakíta-
nak ki. Az új inkubátorház a város délkeleti részén kap helyet. 

Megyei díj Vigné Kovács Margitnak 
Negyedszer adta át a Győr–Moson–Sopron Megye Önkéntese 
Díjakat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Család, 
Esélyteremtő és Önkéntes Háza a megyei önkormányzattal kö-
zösen. Idén 52 embert terjesztettek fel az elismerésre, akik kö-
zül hárman részesültek a díjban, közöttük volt a soproni Vigné 
Kovács Margit is. A Határok Nélkül Alapítvány elnöke az elisme-
rés kapcsán kiemelte: úgy éli meg, hogy azt nem ő kapta, ha-
nem a közösség, akikkel együtt dolgozik a rászorulókért. 

Lezárult az ötletpályázat 
Múlt héten tartották a lakossági ötletpályázat eredményhir-
detését a városházán. Mint arról lapunkban is beszámoltunk, 
az M85-ös gyorsforgalmi út és a 84. számú főút találkozásánál 
épülő körforgalomba kerülő alkotásra írt ki pályázatot az önkor-
mányzat. – Aki Ausztria felől érkezik Magyarországra, az ezzel a 
körforgalommal találkozik először, így ez egy új városkapu lesz 
– mondta a díjátadón dr. Farkas Ciprián. A polgármester hozzá-
tette: 18 pályamű érkezett 15 alkotótól, az első helyen Soproni 
Somlai Attila Őrhely című munkája végzett.

RÖVIDEN A központ alapterülete  több mint 11.500 négyzetméter

 A jövő soproni bástyája

KULTÚRA, SPORT, EGÉSZSÉG

Civil szervezetek Sopronért
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ETZL EDGÁR

Tudja, mi az a rudli? Melyik állat da-
gonyázik, és milyen a döhér bika? Új 
sorozatunkban az Erdő Háza lakóit 
mutatjuk be.

Rendkívül népszerű a  Muckon 
található, tavaly átadott Erdő 
Háza. Az ökoturisztikai köz-
pontot az elmúlt fél évben 
több mint húszezren keresték 
fel. Az épületegyüttes nem-
csak beltéri, interaktív kiál-
lítása miatt érdekes, hanem 
a hazánkban élő öt nagyvad-
fajt is felvonultató vadaspark-
ja miatt is. 

Hazánk legnagyobb testű, 
kérődző vadja, a csodaszarvas 
legendáját megidéző gímszar-
vas (Cervus elaphus) is megta-
lálható a vadasparkban. Biká-
nak nevezett hímjei 160–200 
kilogrammosra is megnőhet-
nek, a tehénnek nevezett nős-
tényegyedek ennek csak a fe-
lét érik el. A két nem között 
más látványos eltérés is van: 

köztudott, hogy a bikák min-
den évben új agancsot növesz-
tenek, ez mintegy 120 napot 
vesz igénybe. Természetesen 
húsuk mellett ezért is vadász-
szák őket. A trófeabírálatnak 
bonyolult szabályrendszere 
van, hazánkban az eddig el-
ejtett legnagyobb trófea 16,81 
kilogrammot nyomott.

Nemrég kezdődött az 
agancshullajtás időszaka, ez 
azonban a tavaly augusztus-
ban nyílt Erdő Háza gímszar-
vas példányait egyelőre nem 
érinti. – Jelenleg 5 tehén él a 
rudliban, azaz a szarvasok 
csapatában. Ez azt is jelen-
ti, hogy ha nem ugrott be vad 
bika a kerítésen, akkor borja-
dzás sem lesz idén tavasszal 
– nevetett dr. Takács Viktor, a 

Tanulmányi Erdőgazdaság er-
deiiskola-vezetője, aki kérdé-
sünkre elárulta, már tervben 
van, hogy bika is érkezik a ta-
vasz folyamán.

A gímek őszi párzási és 
üzekedési időszakát szarvas-
bőgésnek nevezik, a bikák 
ilyenkor semmivel össze nem 
téveszthető, jellegzetes „bő-
gő” hangot hallatnak. A nősté-
nyekért akár komoly sérülése-
ket okozó viadal is kialakulhat 
közöttük. A győztes azaz a leg-
jobb képességekkel rendelke-
ző, bika jutalma a szaporodás 
lehetősége. A tehenek vem-
hessége 240 napig tarthat. 
A tavaszi ellés után a borjú 

rövidesen lábra áll, pettyes 
bundája az első nyári szőrzet 
kialakulásával tűnik el.

Bár vad fajtársaik a taka-
rást és a nyugalmat biztosító 
erdőket kedvelik, az Erdő Há-
za gímjeit megközelíthetik az 
őket magasból figyelő látoga-
tók. – Az állatok zárt térben 
nevelkedtek, így nem zavarja 
őket az ember közelsége, nem 
akarnak elszökni sem – ma-
gyarázta dr. Takács Viktor.

Az Erdő Háza munkatársai 
eddig csak a két felnőtt egye-
det nevezték el. Rózát és Rozit 
a látogatók is könnyen megkü-
lönböztethetik, hiszen előbbi-
nek piros jelölő van fülében.

A mucki látogatóközpont  legnagyobb lakói a gímszarvasok

Az erdő királynői

TANÖSVÉNY  A MUCKIG:  Új, mintegy 3,5 kilométer hosszúságú 
tanösvény épül a Károly-kilátó parkolójától az Erdő Házáig. A Ta-
nulmányi Erdőgazdaság és a Soproni Egyetem együttműködésé-
nek köszönhetően a vadászattal és a vadgazdálkodással kapcso-
latos helyszíneken például magaslest, információs táblákat és 
vadgazdálkodási berendezéseket is láthatnak a természetjárók. 
Megújul az egykori Muck-kilátó környéke is: elbontják a kaputól 
jobbra található romos épületet, helyén 40 ágyas turistaház nyí-
lik a közeljövőben. 

Jelenleg csak gímszarvas tehenek élnek az Erdő Háza vadasparkjában, de a tervek szerint tavasszal bika is érkezik. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

Ördögölő Józsiás
Február 23., szerda 13 óra, Soproni Petőfi Színház 
További időpontok: február 24. 15 és 19 óra, március 2. 17 óra

Forró csoki est és filmvetítés 
Február 23. 18 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Vargabetűk
Február 23. 19 óra, Soproni Petőfi Színház 
Vendég: Bencze Ilona Jászai-díjas, érdemes művész

Mitől volt akkora zseni Napóleon? 
Február 25., péntek 17.30, Soproni TIT 
Dr. Brummer Krisztián jogász, politológus előadása 

Dumaszínház – Badár Sándor estje
Február 25. 18 óra, Liszt-központ 

SunScreen • Simple Mindset • Tulpa
Február 25. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Igneum Szellemi Műhely találkozója
Február 26., szombat 15 óra, Nana café

Kowalsky meg a Vega koncert 
Február 26. 19 óra, Hangár Music Garden

Jazz & Bor
Február 26. 19 óra, Liszt-központ 
Local Vintage Company 

Első Balfi Rock Szombat
Február 26. 19 óra Balf, József Attila Művelődési Ház

Lady Lions jótékonysági salsafarsang
Február 26. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

2000 év nyomában Sopron utcáin
Február 27., vasárnap 10 óra, Tourinform iroda 

Idegenvezetők világnapja Sopronban
Február 27. 10 órától 

Kelekótya haramiák
Február 28., hétfő 10 óra, Liszt-központ 
További időpontok: március 1–2. 10 óra 

EZ LESZ…  – programajánló

MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

FÜZI JÁNOS ÉS MÁRK:
Először járok itt fiammal, rég 
terveztük már, hogy eljövünk. 
Mindenképpen meg akartam 
neki mutatni az Erdő Házában 
élő állatokat. Aki nem tud-
ja, mi a különbség az őzek és 
szarvasok között, az itt meg-
tanulhatja. Mikor a vaddisz-
nókhoz értünk, elcsörtettek, 
de ha türelmesen várunk, 
előbb-utóbb úgyis előbújnak.

ZSIDY EMESE ÉS  
ÁCS NORBERT: 
Nekünk nagyon tetszettek a 
fából épült sétány közepén 
tartott fácánok és a többi ma-
dár, valamint a büfében lévő 
akvárium is. Érdekes volt az 
interaktív kiállítás is. Láttuk, 
hogy gyakran előadásokat, 
barkácsórákat is szerveznek, 
hamarosan meglátogatjuk 
ezeket. Mivel háziállatot nem 
engednek be, a kutyánkat 
ilyenkor otthon hagyjuk.

DOLMÁNY IMRE:
Szoktunk a Muck felé sétálni, 
de az Erdő Házában még nem 
jártunk. Én még régről isme-
rem a terepet, villanyszere-
lőként gyakran jártam oda 
dolgozni. Biztos, hogy ha-
marosan elhívom az unokái-
mat, hogy látogassuk meg a 
vadasparkot. Örömteli, hogy 
ilyen attrakciókat építenek az 
erdőbe, járjanak csak minél 
többen erre!

TESSÉNYI ISTVÁN:
Én ugyan még nem, de az uno-
káim már kétszer is megláto-
gatták az Erdő Házát. Szüleik 
sokat viszik őket a természet-
be, igazi állatbarátok. Persze 
nemcsak az állatok tetszettek 
nekik, beszámoltak a beltéri 
kiállítás interaktív szemüve-
geiről is, amiről másoktól is 
sokat hallottam már. 

Ismeri az Erdő Házát?

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

Január 26-i rejtvényünk megfejtése: Mindszenty emléktábla, szerencsés 
megfejtőnk: Kovács Kálmánné, Sopron, Ferenczy János utca. 

Mindszenty emléktábla a Gárdonyi Géza Általános Iskola falán
Az 1944. március 15-én veszprémi püspök-
ké felszentelt Mindszenty József (1892–
1975) soha nem működött együtt a nyila-
sokkal. Amikor 1944 nyarán kitelepítették 
Veszprémből a zsidókat, Schiberna Ferenc 
hadműveleti kormánybiztosi jogkörrel föl-
ruházott nyilas főispán ünnepi szentmisét 
kívánt tartatni. Végül is azt megakadályoz-
ni Mindszenty nem tudta, de ő maga ha-

tározottan elzárkózott a Te Deum tartásá-
tól. Nem sokkal később megfogalmazott 
egy tiltakozó memorandumot, melyet több 
püspöktársa is aláírt: „… a nyilas mozga-
lom, a nemzetiszocialista ideológia szem-
ben áll a katolikus hittel, szétdúlja a ke-
resztény erkölcsi elveket, semmibe veszi 
az egyház jogait.”. 1944. november 27-én 
Mindszenty József mellett udvari papjait 

és a püspökségen helyt kapó szeminaris-
tákat is letartóztatták. Előbb a veszprémi 
rendőrségen, illetve az ügyészségen tar-
tották fogva őket, majd december 22-én át-
szállították mindnyájukat a sopronkőhidai 
fegyházba, onnan pedig néhány nap múl-
va az Isteni Megváltó Leányainak soproni 
zárdájába, a mai Gárdonyi Géza Általános 
Iskola épületébe. 1945. február 8-án Szé-
kesfehérváron letartóztatták Shvoy Lajos 
püspököt (1879–1968) és testvérét, Shvoy 
Kálmán (1881–1971) nyugalmazott táborno-
kot, volt országgyűlési képviselőt, és őket 
is a soproni zárdába szállították. A fogság-
ból 1945. április 1-jén szabadultak, amikor 
a szovjet csapatok közeledtére az őrizetük-
re kirendelt csendőrök a reggeli órákban el-
tűntek. „Adja az Isten, hogy azt a szabadsá-
got, amelyet most az önök kezéből kaptam, 
soha vissza ne vegyék tőlem!” – mondotta 
Mindszenty az első orosz tisztnek, akivel 
a zárdából kilépve találkozott. Nem csak a 
későbbi hercegprímás személyes tragédi-
ája az, hogy ez nem így történt…
Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

HOL JÁRUNK?  – rejtvény
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HUSZÁR JUDIT

Összesen húsz településen, köztük 
Sopronban is elstartolt az Úszó Nem-
zet Program. A kezdeményezés cél-
ja, hogy három év alatt a kisgyerekek 

megszeressék a vizet és biztos úszástudásra te-
gyenek szert.
Csillogó szemű óvodások áll-
nak a Lővér uszoda tanme-
dencéjének partján. Mellettük 
az óvónők és az úszásokta-
tók. A kurucdombi tagóvoda 
nagycsoportosai már harma-
dik alkalommal jöttek úszni, 
az ő intézményük is részt vesz 
ugyanis az Úszó Nemzet Prog-
ramban. Sopronból jelenleg 
hét iskola és tizennyolc óvoda 
összesen 875 nagycsoportosa, 
valamint első osztályos diákja 
jár a foglalkozásokra.

Az Úszó Nemzet Program 
egy éve kísérleti szakasszal 
kezdődött, idén pedig már 
az első időszak tapasztalatai 
alapján bővítették a résztve-
vők körét.

– Február 1-jén 20 települé-
sen kezdődött a program, és az 
a terv, hogy 2028-ra 300-ra nö-
veljük ezt a kört – tájékoztat-
ta lapunkat Szántó Dávid, az 
Úszó Nemzet Program pro-
jektvezetője. – A program hosz-
szú távú célja az egészséges 
életmódra nevelés. Középtá-
von szeretnénk, ha a gyerekek 
vízbiztosan megtanulnának 
úszni, tehát legalább három 
úszásnemben meg tudnának 
tenni száz métert.

A program kidolgozását 
2018-ban kezdte a Magyar 
Úszó Szövetség, egy szakértői 
csapat állította össze a temati-
kát. Fontos, hogy az úszáshoz 
szükséges oktatóhelyszínek 

rendelkezésre álljanak, meg-
szervezik a gyerekek ingye-
nes uszodába szállítását, il-
letve az oktatást.

– Képzett szakemberek 
vesznek részt a programban, 
akiknek egy speciális tovább-
képzésen is részt kellett ven-
niük, így kapták meg a tanúsít-
ványt – folytatta Szántó Dávid. 
– Először felmérik a gyerekek 
úszótudását, aztán csoportok-
ba osztják őket. Egy oktató át-
lagosan 4–6 gyermekkel fog-
lalkozik. Három év alatt 108 
úszásórán vesznek részt, ki-
lenc szintvizsgát tesznek, és 
még a vízből mentés alapjait 
is elsajátítják a fiatalok.

A kormányzati támogatás-
nak köszönhetően az összes 
gyermek ingyen ismerked-
het meg a sporttal, felszere-
lést, úszódresszt, törölközőt, 
szemüveget és papucsot is kap 
– így biztosítják az esélyegyen-
lőséget. Fontos, hogy óvoda-, 
illetve iskolaidőben tartják a 
foglalkozásokat, ráadásul be-
leszámít az úszás a kötelező 
testnevelésórák közé.

– Az első tapasztalataink 
nagyon pozitívak, magunk is 
meglepődtünk, hogy mennyi 
visszajelzést kaptunk. Nem-
csak a gyerekek, de a szülők, 
pedagógusok is lelkesek – zár-
ta Szántó Dávid.

Az a cél,  hogy minden gyerek megtanuljon úszni

 Otthon a vízben

TANULJ MEG ÚSZNI!  Az úszás mint életmentő mozgásfor-
ma nemzetközi szinten is kiemelt fontossággal bír. Ezt felismer-
ve az Európai Úszó Szövetség 2018-ra egy teljesen új célkitűzést 
fogalmazott meg, a Learn-to-Swim, Prevent Drowning elnevezésű 
program elindítását, amelynek legfőbb célja a vízbe fulladás okoz-
ta halálesetek számának jelentős csökkentése prevenciós célú ok-
tatási programokkal. Itthon az Úszó Nemzet Programmal szemben 
szigorú elvárás az úszásoktatás tanrendbe való illeszthetősége, 
függetlenül az intézmények földrajzi elhelyezkedésétől.

A kurucdombi tagóvoda nagycsoportosai lelkesen érkeztek az uszodába, ahol képzett oktatók foglalkoznak velük. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Sopronban a hűség napján adják át a város leg-
rangosabb kitüntetéseit. 2021-ben a Sopron Szol-
gálatáért díjat dr. Holzmann Péter, az Ifj. Flan-
dorffer Ignác-díjat Grasl Gyula vette át.

Dr. Holzmann Péter tűzoltó 
alezredes 2014 óta dolgozik a 
soproni katasztrófavédelmi 
kirendeltség hatósági osztá-
lyán. Szakterületének társ-
hatóságaival jó kapcsolatot 

alakított ki. A városban zaj-
ló beruházások megrende-
lői, a rendezvények szervezői 
abban érdekeltek, hogy a be-
ruházás minél előbb és mi-
nél költséghatékonyabban, 

a rendezvény minél bizton-
ságosabban valósuljon meg. 
Dr. Holzmann Péter tűzol-
tó alezredes személye mind-
ezekre garancia, megtalálta 
azt a munkamódszert, kom-
munikációs formát, amely 
minden eljárási szereplőnek 
megfelelő. 

Grasl Gyula első vállal-
kozását 1993-ban indította, 
azóta fő profilja a festék- és 

vegyiáru-kereskedelem. Az 
évek folyamán koncepcioná-
lisan több telephelyet alakí-
tott ki a Nyugat-Dunántúlon, 
létrehozva egy kisebb hálóza-
tot. Jelenleg 50 dolgozót fog-
lalkoztat. Elkötelezett híve a 
kamarának, kamarai küldött, 
cége akkreditált képzőhely, 
ahol a kereskedelmi tanulók 
az iskolában hallottakat a gya-
korlatban is kipróbálhatják. 

Hűség napi kitüntetettek

Dr. Holzmann Péter tűzoltó alezredes feladata, hogy a városi 
rendezvények is biztonságban megvalósuljanak. 

Grasl Gyula vállalkozása vezetése mellett elkötelezett tagja a 
kamarának, és diákokat is oktat. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

„A hírek szerint Európában 
az egész kontinenst súj-
tó energiaválság miatt 
már több országban ve-
zettek be, magyar mintá-
ra, árcsökkentő intézke-
déseket…”

JEGYZET

Mint elefánt  
a porcelán boltban

HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

A nagy kérdés számomra, hogy nyerhet-e úgy 
választást bárki (bármilyen párt vagy csopor-
tosulás), hogy nincs érdemi programja, illetve 
hogy tisztán csak tagadásra építi jövőképét. 
Nincsenek célok, nincsenek ehhez rendelt fel-
adatok, eszközök és források. Bármilyen hihe-
tetlen, de most ez a helyzet. A magát kihívónak 
hirdetett ellenzéki csoportosulás programja 

lényegében egyetlen 
pontból áll, amely 
egyetlen szóban fog-
lalható össze. Ez pe-
dig a NEM. Minden-
re nemet mondanak, 
amit a kormány csi-
nál. Nem a rezsicsök-
kentésre, nem a mini-
málbérre, nem a 13. 

havi nyugdíjra, nem a családtámogatási rend-
szerre, nem az árak féken tartására, nem a fej-
lesztésekre, és még sorolhatnám. Az ellenzé-
ki összefogás a kormányhoz képest határozza 
meg önmagát. Ez persze önmagában még nem 
lenne baj, ha tudnának jobbat ajánlani az el-
múlt 10 év sikeres programjainál. De hát er-
ről szó sincs, inkább csak össze-vissza beszél-
nek, sokszor önmaguknak is ellentmondva. Ez 
persze elsősorban a magát miniszterelnök-je-
löltnek hívő politikusukra vonatkozik. Mond ő 
mindent, aztán meg az ellenkezőjét, de kínosan 
ügyel arra, hogy szép sorjában sértegessen em-
bereket és különböző társadalmi csoportokat. 
Mintha ez lenne a fő küldetése. Legutóbb példá-
ul azt mondotta: „…a liberálisokat, a kommunis-
tákat, a konzervatívokat és a fasisztákat, ezt mi 
a szövetségben külön-külön képviseljük.”. Értik, 
ugye? A fasisztákat… És ő akar Magyarország 
miniszterelnöke lenni. 

Ha én a kormánypártok helyében lennék, há-
lát adnék a sorsnak, s a választások után egy 
rövidke köszönőlevelet is küldenék neki. Az ele-
fánt kulturáltabban mozog a porcelánboltban, 
mint ő a politikában. Igaz, mindkettőjüket nehéz 
leállítani, de persze nem mindegy, hogy milyen 
pusztítást végeznek…

Aki ezek után azt hiszi, hogy akkor „…már 
megállhatunk, mert itten az ígéretnek földe 
van”, az téved. Egyrészt mert az eredményekért 
újra és újra meg kell dolgozni. Újra és újra tuda-
tosítani kell az emberekben, hogy honnan, ho-
va jutottunk. Újra és újra el kell mondani, hogy 
csak akkor garantált ez a pályaív, ha április 
3-án is a stabilitásra, a nemzet egységére, a fej-
lődésre, az öröklött lemaradás további felszá-
molására szavazunk. Nem szeretnék azonban 
rébuszokban beszélni. Vegyük például a mind-
annyiunkat érintő rezsikérdést! Talán nem té-
vedek, de Magyarországon 2013-tól védi a kor-
mány a fogyasztók érdekeit – leegyszerűsítve 
– csökkentve az energiaárakat. Az ellenzék mi-
niszterelnök-jelöltje viszont a rezsicsökkentés 
helyett meglehetősen cinikusan inkább azt ja-
vasolja, hogy fűtsünk kevesebbet, használjunk 
kevesebb áramot és vizet, üljünk kisebb autóba. 
Ezekből a tanácsokból azonban nem csak itthon 
nem kérnek az emberek. A hírek szerint Euró-
pában az egész kontinenst sújtó energiaválság 
miatt már több országban vezettek be, magyar 
mintára, árcsökkentő intézkedéseket, hatósá-
gi árszabályozást (nálunk hat alapvető élelmi-
szerre) pedig nyolc országban. Gondoljuk csak 
el, az elmúlt 8–9 év alatt mennyit takarítottak 
meg a háztartások, arról nem is beszélve, hogy 
nekünk nem kell rettegni attól, hogy fáznunk 
kell otthonainkban!

A tények szerint az ellenzéki (ma még) ösz-
szefogás ezeket a megtakarításokat irigyli az 
emberektől, ezért inkább eltörölné a rezsicsök-
kentést (is). Nos, ezért aztán bizonyára nem 
csodálkoznak majd 3-án este, ha a szavazók a 
biztonság, az emberek érdekeit mindenek felett 
és előtt vállaló és képviselő pártszövetségre ad-
ják voksaikat.
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MUNKATÁRSUNKTÓL

Illegális hulladéklerakókat számoltak fel, és 
használaton kívüli romos épületmaradványokat 
bontottak le a „Fertő-táj természetes élőhelyei-
nek komplex helyreállítása és fejlesztése” pro-
jekt keretében – adta hírül facebook-oldalán a 
Fertő–Hanság Nemzeti Park.
Tizenkét tonna kommunális 
hulladék, 44,8 tonna lomhul-
ladék, 817 tonna törmelék, 251 
kilogramm használt gumiab-
roncs és 7,5 tonna veszélyes 
hulladéknak minősülő pala 
– ez a mérlege a Fertő tó men-
ti területek megtisztításáért 
indított akciónak. 

Az összegyűjtött hulladé-
kot a hatályos jogszabályok-
nak megfelelően újrahasz-
nosították, lerakták vagy 
ártalmatlanították.

Mint azt a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park weboldalán 
közzétettekből megtudtuk, 
a szervezet kiemelt figyel-
met fordít az illegális hulla-
dék-lerakóhelyek felszámolá-
sára, valamint a természetes 
folyamatokat és azok védel-
mét akadályozó épületek el-
bontására. Azonban a „Fertő-
táj természetes élőhelyeinek 
komplex helyreállítása és 

fejlesztése” jóval összetettebb 
ennél. A projekt magában fog-
lalja a gyepek helyreállítását, 
állapotjavítását, illetve a fás 
és lágyszárú özönfajok irtá-
sát. Része a vízkormányzó 
műtárgyak építése, cseréje 
vagy helyreállítása, valamint 
a természet vízigényének ki-
elégítéséhez szükséges ár-
kok, csatornák helyreállítása, 
a vízelvezetés megszüntetése 
is. Szükséges továbbá a mező-
gazdasági géppark fejlesztése, 
valamint a földutak felújítása. 
A projekt kiterjed az állattar-
tásra is: szerepel benne a Hí-
di-major felújítása és a legelte-
tési infrastruktúra fejlesztése.

A közleményben felhív-
ják a lakosság figyelmét, hogy 
lakcímkártyával ingyenesen 
elhelyezhetik hulladékukat a 
zöldudvarokban. Erről továb-
bi információ a www.stkh.hu 
weboldalon olvasható.

Zöld Sopron

KÖVES ANDREA

Ki ne ismerné a kissé kámforos illatú, fehér, lán-
dzsás, csipkés levelű cickafarkot, amellyel me-
zőkön, réteken, legelőkön, erdei utak mentén, 
szántók szélein is találkozhatunk? A kedves nö-
vényt választották idén az év gyógynövényének.

– A cickafark a legrégibb idők-
től ismert gyógynövény, már 
az ókori nagy orvosok, Diosz-
koridész, Hippokratész is elő-
szeretettel használták. Sőt, mi 
több, latin nevét is onnan kap-
ta, hogy Achilleusz, a trójai 
hős ezzel a növénnyel állította 
el bajtársai vérző sebeit – me-
sélte Kui Biborka, a soproni 
botanikus kert gyűjtemény-
vezetője. – Gyógynövényként 
nagyon sok ártalomra, bajra 

használható. Fogyasztható 
tea formájában, de alkalmaz-
hatjuk külsőleg borogatásként 
vagy fürdőként, de tinktúrát, 
illóolajat és krémeket is ké-
szítenek a növény különböző 
részeiből. 

Számos gyógyhatása kö-
zül a szakember elsősorban 
a gyulladáscsökkentőt emel-
te ki: kiválóan alkalmazható 
hüvely- és méhgyulladás ese-
tén, ezért is nevezik a növényt 

a nők doktorának. Mindemel-
lett fogíny- és nyálkahártya-
gyulladásra is kiválóan al-
kalmazható. Sebösszehúzó, 
sebgyógyító hatása is közis-
mert. Csökkenti a menstruá-
ciós vérzést, görcsöket, eny-
híti a húgyúti fertőzéseket. 
Hasi fájdalmakra, puffadás-
ra, emésztésjavításra is javal-
lott. Nem kevésbé hatékony 
tüdőgyulladás, torokfájás, 
légzőszervi megbetegedések 
esetében is. Nehezen gyógyu-
ló sebek, ekcéma, fekélyek 
külsődleges borogatására is 
rendkívül alkalmas.

– Gyűjtése teljes virágzá-
sa idején javasolt, a föld feletti 
30–40 centiméteres hajtását 
vagy 3–4 centiméteres szár-
ral együtt csak a virágzatát 
kell leszedni, és árnyékos he-
lyen megszárítani – mutatott 
rá a szakember. – Krémek, il-
lóolajok készítésére a vegetá-
ció megindulásakor az egész 
friss zöld hajtásokat, levélkez-
deményeket gyűjtik. 

Terhesség és szoptatás ide-
jén, illetve 12 éves kor alatti 
gyermekeknek nem javasolt 
a cickafark használata. Az al-
lergiásoknál a növény érinté-
se is reakciót válthat ki, a tea 
fogyasztása viszkető, gyulla-
dásos bőrelváltozást okozhat. 

Cickafark, a „nők doktora”

A cickafark gyűjtése teljes virágzása idején javasolt, pár cen-
timéteres szárral együtt csak a virágzatát kell leszedni, és ár-
nyékos helyen megszárítani. 

Az összegyűjtött hulladékot újrahasznosították vagy ártalmat-
lanították a szakemberek. FOTÓ: FHNP

Fertő-táj: rengeteg 
hulladék és törmelék

MADARÁSZ RÉKA

„A kankalin sötét-
ben virágzik” – hang-
zott a Keménykalap és 
krumpliorr legendás 
mondása, ami sajnos 
nem igaz. Egyik leg-
kedveltebb növényünk, 
a primula – magyarul 
kankalin – rengeteg 
odafigyelést igényel.
A primula őshonos fajtáit a 
természetben is megcsodál-
hatjuk, ám a virágboltokban 
a nemesített változatokkal 
találkozhatunk. 

– Az egyik legnépszerűbb 
tavaszi növény, valószínűleg 
annak köszönhetően, hogy 
megfizethető – tudtuk meg 
Zügn Judit virágüzlet-tulaj-
donostól. – A lehető legválto-
zatosabb színárnyalatokban 
kapható. Van belőle sárga, pi-
ros, lila, rózsaszín is. Különféle 
fajtái léteznek a 10-től 40 cen-
timéteres bokrúakig, melyek 
gondozása nagyjából azonos.

Az évelő növény az eny-
hén savanyú, tőzeges talajt 
kedveli. A legérzékenyebb a 
hőmérsékletre: csak a hűvös 
(10 és 20 fok közötti) helyeken 
pompázik, a tűző napsütést 
pedig egyáltalán nem bírja. 
Már ilyenkor ki lehet ültetni 
a balkonládába vagy a kert-
be, és számíthatunk rá, hogy 

a nagy melegek beálltáig virá-
gozni fog.

– Nagyon magas a vízigé-
nye, a szárazságot nem tole-
rálja – folytatta Judit. – Víz-
hiányos állapotban hamar 
elkezdenek sárgulni, hullani 
a levelei, lankadni a virágai. 
Alapvetően kiültetendő nö-
vény, de van szobai fajtája is, 
amit „szobai kankalin” néven 
találhatunk meg a virágáru-
soknál jóval drágábban. Kint 

válik évelővé, ha lakásban 
akarjuk tartani, északi fek-
vésű, hűvös, napfénytől men-
tes, de világos helyet válasz-
szunk neki!

A kankalinnak a tápanyag-
igénye is nagyon magas, még 
nyáron is tápozni kell a nap-
tól védett ágyásban. Szaporí-
tására többféle módszer is kí-
nálkozik. Elvirágzás után mi 
magunk is gyűjthetünk ma-
gokat a növényről, ebben az 

esetben azonban számítha-
tunk rá, hogy az utód majd-
nem biztos, hogy sárga lesz. 
Éppen ezért ajánlott inkább 
a kereskedelmi forgalom-
ban kapható magokat elvet-
ni. A primula tőosztással va-
ló szaporítása jóval nehezebb. 
Meg kell várni, hogy a növény 
akkorára nőjön, hogy két tő 
alakuljon ki rajta, majd éles 
késsel megkísérelhetjük az 
egyiket leválasztani.

Az évelő növény  az enyhén savanyú, tőzeges talajt kedveli

Az igényes kis primula

A primula a lehető legváltozatosabb színárnyalatokban kapható, van belőle sárga, piros, lila, 
rózsaszín is. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

facebook.com/
sopronitema 
hivatalos
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Megjelenik CD-n az És még-
is élünk című nagy sikerű 
soproni táncelőadás zenéje. 
A szimfonikus művet  Szarka 
Gyula Kossuth-díjas zene-
szerző írta. A 193 éves Liszt 
Ferenc Szimfonikus Zene-
kar összesen negyven muzsi-
kussal, kórussal rögzítette a 

hanganyagot Oberfrank Péter 
Liszt-díjas, érdemes művész 
vezényletével. A Sopron Ba-
lettnek a történelmi népsza-
vazásról szóló produkcióját 
áprilisban még kétszer mű-
sorra tűzi a színház, április el-
sején és másodikán láthatjuk 
a táncmű búcsúelőadásait.

CD: És mégis élünk

Jelenet a táncelőadásból. FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

ELEK SZILVESZTER

Öt éve valóra vált a Soproni Múzeum 
régi álma: „gyermekparadicsomot” 
nyitott. Az idén jubileumát ünneplő 
Macskakő Gyermekmúzeum és Kö-

zösségi Tér alapítóival beszélgettünk arról, hogy 
minek köszönhetik országos sikereiket.
Több mint 22 ezren lépték 
már át a Macskakő küszöbét 
az elmúlt öt évben, sok ven-
dég visszatérő, van, aki már 
nyolcszor járt itt. Az óvodás 
és kisiskolás csoportok egy 
része Sopronból vagy váro-
sunk környékéről érkezett a 
múzeumba, de az ország tá-
volabbi szegleteiből is jöttek 
kirándulók.

A Macskakő olyan forma-
bontó, interaktív hely, ahol a 
legkisebbek a saját módsze-
reikkel fedezhetik fel a ré-
gebbi korok világát. – Időuta-
zásra hívjuk a gyerekeket. 
Ehhez csak a képzeletükre 

van szükségük, mi pedig 
támpontokat és inspiráció-
kat adunk nekik a múzeumi 
tárgyaink segítségével – fo-
galmazott Szabadhegyi Zita, 
a kiállítás egyik megálmodó-
ja. – A Macskakő különleges-
sége, hogy a tematikusan el-
rendezett tárolók mögött egy 
interaktív tér nyílik meg, ahol 
a kicsik érzékszerveik meg-
mozgatásával és mókás felada-
tok segítségével tanulhatnak. 
Így lakomázhatnak egy ókori 
ebédlőasztalnál, múlt századi 
játékokkal játszhatnak, de be-
ülhetnek egy százéves iskola-
padba is, vagy kipróbálhatják 

azt is, hogyan öltözködött haj-
dan egy gyermek.

A Macskakőben szinte 
egész évben nagy a nyüzsgés. 
– A január–februári hétvégé-
ken népszerűek a születésna-
pok – emelte ki Martos Virág 
múzeumpedagógus. – Az ün-
nepkörök, például a farsang, 
a pünkösd és az anyák napja 
kapcsán játszóházakat szer-
vezünk. Rendszeresen részt 
veszünk a múzeumok éjsza-
káján, a Családi legendári-
um irodalmi pályázatunkkal 
a múzeumok őszi fesztivál-
ján, valamint a magyar nép-
mese napján is. Nyáron tábo-
ri csoportokat és napköziket 
látunk vendégül. Saját tá-
borunk a négyéves Múzsák 
Kertje és a kétesztendős Ré-
gi Mesterségek Utcája. Négy 
éve heti rendszerességgel ta-
lálkozunk az „Örömcsoport” 
speciális nevelési igényű fia-
taljaival terápiás programo-
kon. Foglalkoztatóterünkben 

pedig egész évben rendezünk 
bemutatkozó kiállításokat te-
hetséges fiatalok számára. 
Idén a megszokott projektna-
pokon kívül egynapos kerá-
mia workshopokat tervezünk 
Egresits Anita kolléganőm-
mel. A város kulturális vér-
keringésébe fesztiválokon és 
könyvbemutatókon keresztül 
is bekapcsolódunk.

A múzeum csapata a Co-
vid-időszak megpróbáltatá-
saihoz is alkalmazkodott: 
amikor a vírus miatt nem fo-
gadhattak látogatókat, kiegé-
szítették interaktív elemekkel 
az online felületeiket, így szól-
tak a gyermekekhez.

A létesítmény sikerességé-
ről árulkodik az a kilenc ven-
dégkönyv, amely kedves üze-
netekkel telt be az elmúlt fél 
évtizedben. A gyermekmúze-
umot a szakértők is elismerik: 
2017-ben Múzeumpedagógiai 
Nívódíjat kapott, 2018-ban pe-
dig Az év kiállítása lett.

Macskakő Gyermekmúzeum:  Időutazás a képzelet szárnyán

Tízezer apróság öröme

A Macskakő különlegessége, hogy a tematikusan elrendezett tárolók mögött egy interaktív tér nyílik, ahol a diákok érzék-
szerveik megmozgatásával és mókás feladatok segítségével tanulhatnak. FOTÓ: SOPRONI MÚZEUM 

1982
Gázöngyújtó a sláger
Oroszfalvi Gábor pénzügyőr fő-
hadnagy, az ottani vámhivatal 
parancsnoka elmondta, hogy 
tavaly Sopronban egymillió 
408 ezer személyt vámkezel-
tek. A közúti határátkelőhelyen 
a felderített vám- és deviza-
bűntettek, valamint szabály-
sértések száma 229 volt, a fel-
derített érték pedig négymillió 
712 ezer forint. Azt is elmondta 
a parancsnok, hogy Sopronban 
megszűnt a kvarcóracsempé-
szés. A piac „telítődött”, a ha-
zai boltokban nagy választék-
ban és a csempészettnél jobb 
minőségben lehet kapni már 
kvarcórát. Olyan könnyen érté-
kesíthető és elrejthető csem-
pészáru, mint a kvarcóra, je-
lenleg nincs. A csempészek 
slágerei napjainkban a soproni 
tapasztalatok szerint a külön-
féle kozmetikai cikkek, hab-
fürdők, dezodorok, arcvizek, 
azon kívül gázöngyújtók, mely-
ből nemrégiben egy autóban 
háromezer darabot találtak el-
rejtve. (Kisalföld)

1962
Nagy lottónyeremény 
Sopronban
A múlt évben számos sopro-
ni és járási dolgozóra mosoly-
gott a szerencse: nagy össze-
get nyertek a lottón. Az év első 
hónapjában újabb szerencsés 
soproni nyerőről adhatunk hírt. 
Sándor Józsefné sopronbánfal-
vi lakos az elmúlt héten 77 000 
forintot nyert négyes talála-
tú lottószelvényével. Sándor-
né férje a helyi termelőszövet-
kezet tagja. Három gyermeke 
van, és a középső fia szokta a 
szelvényt kiállítani. Minden hé-
ten három szelvénnyel játszott 
eddig. A szerencsés nyerőnek 
jövő szerdán a sopronbánfalvi 
kultúrotthonban fizeti ki az OTP 
a nyereményt. (Kisalföld)

1942
Árpád-kori sírok 
Bánfalván
Néhány nappal ezelőtt futótűz-
ként terjedt végig a városon a 
hír, hogy Sopronbánfalván, az 
Árpád-kori kápolna cintermé-

ben, a templomot körülövező 
kis részen Árpád-kori magyar 
településből származó síro-
kat találtak. A nagy világégés 
közepette, amikor az emberek 
szinte csak a politikai esemé-
nyek után érdeklődnek, örven-
detesen nagy feltűnést keltett 
ez az esemény. Nem kétséges 
már ezeknek a síroknak a feltá-
rása után, ami okiratokkal már 
régebben is bizonyítható volt, 
hogy Sopron és környéke már 
az Árpádok alatt magyar telepü-
lés volt, magyarok lakták, akik 
mindenkor védték az országot 
a Nyugat betörései ellen. (Ma-
gyar Nemzet)

1922
Székely estély Sopronban
A soproni Kaszinóban nagysi-
kerű művészi estélyt rendezett 
szerdán a soproni főiskolának 
a Székely Egyetemisták és Fő-
iskolai Hallgatók Egyesületé-
be (SZEFHÉ) tömörült székely 
ifjúsága. Az értékes műsor ki-
emelkedő számai voltak: Csa-
nády György, az erdélyi ifjúság 
vezérének beszéde és költe-

ményei, Tompa Márta szava-
ló művésznő szavalatai, Gaál 
Endre zongoraművész zongo-
raszámai és Virágházy Gyu-
la művészi éneke. A közönség 
meleg tapsokkal honorálta a 
székely művészek műsorát, 
melyet Hosszú Zoltán, a gó-
béhumor kiváló képviselője 
konferált. A műsor után reg-
gelig tartó tánc következett. 
(Szózat)

1902
Új bankfiók Sopronban
A Magyar Kereskedelmi Bank, 
mint értesülünk, már talált 
megfelelő helyiséget a Sopron-
ban felállítandó fiók-intézete 
részére a Lenck-féle átjáró ház-
nak a Várkerületre eső oldalán. 
A fiók-intézet talán már a nyá-
ron, de legkésőbben az ősszel 
megkezdi működését. Örülünk 
annak, hogy ilyen nagy pénze-
rejű intézet nyitja meg Sopron 
üzleti életének segélyforrásait. 
(Sopron)

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

780 ÉVVEL EZELŐTT,  1242 februárjában a tatárjárást követő 
zűrzavarban Frigyes osztrák herceg elfoglalta Sopront. A had-
seregével Dalmáciából visszatérő IV. Béla király még ebben az 
évben harc nélkül, békekötéssel vette vissza a várost.

255 ÉVVEL EZELŐTT,  1767. február 27-én hajnali három óra-
kor nagyobb földrengés volt Sopronban, amely több helyen ká-
rokat és rémületet okozott. Visszaemlékezés a természeti je-
lenségről: „A lakásokban a bútorok feldőltek, a falakról a képek 
leestek, a várostorony őre pedig a vészharangot kezdé kongat-
ni, azt hívén, itt az ítélet napja.”.

105 ÉVVEL EZELŐTT,  1917. február 23-án hunyt el Sopronban 
Zettl Gusztáv jómódú ecetgyáros, festő és archeológus, szen-
vedélyes műgyűjtő. 1852. október 8-án született.

30 ÉVVEL EZELŐTT,  1992. február 28-án hunyt el Brennberg-
bányán Franz Zeltner német nemzetiségi író. Brennbergbányán 
született 1911. június 18-án.

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

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

Videós összeállítással emlékezik a közelmúltban elhunyt 
dr. Domonkos Ottóra a Soproni Múzeum. Az egykori igazgató 
– ahogy fogalmaznak – az utolsó pillanatig része volt a múze-
um életének, aktívan követte és véleményezte az eseménye-
ket. Hét évvel ezelőtt beszélgetett Bolodár Zoltánnal Sopron-
hoz és a szeretett intézményhez fűződő viszonyáról is. Ezt a 
videót tették most közzé a Soproni Múzeum facebook-oldalán. 

Dr. Domonkos Ottó temetése február 25-én, pénteken 14 
órakor lesz a Szent Mihály-temető Jakab-kápolnájában. 
FOTÓ: SOPRONI MÚZEUM-ARCHÍVUM

DOMONKOS OTTÓRA EMLÉKEZNEK



SOPRONITEMA
HIVATALOS 2022. február 23.8 Soproni TémaSport

MOLNÁR 
ZOLTÁN

Elrajtolt az 
NB III-as 
labdarú-

gó-bajnokság tavaszi 
szezonja. Az SC Sopron 
már két mérkőzésen 
van túl, mindkettő fá-
jó soproni vereséggel 
zárult. Megkérdeztük a 
szurkolókat, hogy mire 
számítanak.

Olyan drukkereket szólaltat-
tunk meg, akik szívéhez már 
hosszú évek óta közel áll a 
soproni labdarúgás és az SC 
Sopron. 

– Mi volt az eddigi leg-
nagyobb sportélményetek 
a soproni labdarúgással 
kapcsolatban?

– Pető Norbert: Kiskorom 
óta a szívem a soproni labda-
rúgásé. Rengeteg mérkőzést 
tudnék kiemelni, ami nagyon 
szép emlék, de ezek közül a 
Matáv FC Sopron feljutása az 
NB I-be és a 2005-ös Magyar 
Kupa-győzelem a legemléke-
zetesebbek számomra.

– Schöll Ádám: A sport 
régóta jelen van az életemben, 
mindig is a foci állt a legköze-
lebb hozzám. Legnagyobb él-
ményem nekem is az FTC el-
leni Magyar Kupa-győzelem 

volt, melyet élőben szurkol-
hattam végig. 

– Az SCS első NB III-as 
szezonja nagyon sikeres 
volt. Miben láttátok a kima-
gasló szereplés kulcsát?

– P. N.: Egy remek csapat 
alakult ki, idővel a szurkolók 
és a csapat is egymásra talál-
tak, ami az egyik kulcs volt 
szerintem.

– S. Á.: Azt gondolom, az 
elmúlt szezon sikere a csa-
pategységnek volt köszönhe-
tő. A szurkolók is a csapat mö-
gé álltak, idegenbe is gyakran 
utaztak, így talán a sikerből 
ők is kivették a részüket.

– Az őszi szezonban az 
eredmények jóval elmarad-
tak az egy évvel ezelőttitől. 

A tavasz végére milyen tel-
jesítménnyel lennétek elé-
gedettek?

– S. Á.: Idén nem lehet 
más a fő cél, mint a bennma-
radás. Én bízom a csapatban, 
teljes erőbedobással, lépésről 
lépésre kell kiharcolnunk ezt. 
Minden további eredmény bó-
nusznak tekinthető.

– P. N.: A cél egyértelmű: 
bent kell maradni a csapat-
nak! Bücs Zsolt személyében 

egy nagyon jó edzőt sike-
rült megszereznie a klub-
nak. Biztos vagyok benne, 
hogy tavasszal megindulunk 
felfelé, és meglesz a biztos 
bennmaradás.

A hétvégén a sereghajtó 
Andráshida SC otthonába lá-
togat a csapat. Az őszi mérkő-
zésen 1–0-s soproni győzelem 
született. Az összecsapást feb-
ruár 27-én, vasárnap 14 órakor 
rendezik Zalaegerszegen. 

SÉRÜLÉS:  A vasárnapi mérkőzés 6. percében megsérült a soproni 
Koronczai Benjámin, aki rövid időre a pályán eszméletét vesztette. 
A játékost a helyszíni elsősegély után azonnal a Soproni Gyógyköz-
pontba szállították. Enyhe agyrázkódást, szembevérzést, illetve 
lábujjtöréseket szenvedett. Koronczai Benjámint már hazaenged-
ték, de gyógyulása több hétig tarthat. 

A Balatonfüred ellen a második félidőben sikerült megszerezni a vezetést, de a vendégek ez-
után lőttek két gólt, így kikapott a Sopron. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

PLUZSIK TAMÁS

A napokban életének 
91. évében elhunyt 
Puskás Árpád, a sopro-
ni asztaliteniszsport 
alakítója, emblemati-
kus alakja és egyúttal 
krónikása. 

Kóczián József háromszoros 
világbajnok asztaliteniszező 
volt az első mestere, aki ra-
jongásig megszerettette ve-
le ezt a sportágat. „Volt olyan 
időszak, amikor 120 gyerek 
járt le a pingpongedzésekre. 
Magyar bajnok ugyan nem 
került ki közülük, de amint 
látom, nemcsak a játék tech-
nikáját sajátították el, hanem 
az életben is megállják a he-
lyüket.” – nyilatkozta egyszer 
Puskás Árpád.

– Árpi bá’ nekünk, régi 
pingpongosoknak egy legenda 
volt, és úgy hiszem, az is ma-
rad mindörökre – emlékezett 
mesterére Tóth Tibor, aki ma 
egy antikvárium tulajdonosa.

– Nem voltam még tízéves, 
amikor a papréti tornacsar-
nokban elkezdtem pingpon-
gozni – folytatta Fodor Tibor 
elektrotechnikai szakember. 
– Mindig úgy tekintettem rá, 
mint a második apámra, ezért 
is nagyon nehéz elfogadni, 
hogy ő már nincs.

– Az én generációm számá-
ra az ő neve és az asztalitenisz 
elválaszthatatlan – mondta 
Szendrői Judit informatikus. 

– Mi, lányok vele érhettük 
meg, hogy csapatunk beke-
rült az NB II-be. 

– Kedves barátom, Kozák 
Gabi vitt le a tornacsarnokba 
pingpongozni, de hamar rá 
kellett jönnöm, hogy sajnos 
még Árpi bácsi zsenialitá-
sa is kevés ahhoz, hogy belő-
lem  asztaliteniszezőt farag-
jon – fogalmazott dr. Koloszár 
Miklós, a Soproni Gyógyköz-
pont fül–orr–gégész főorvosa.

– Meg-, majd az újrate-
remtője volt Sopron újko-
ri asztaliteniszének – emlé-
kezett Kónyi-Kiss Gábor, aki 
sportiskolás növendéke volt, 
nyugdíjba vonulásáig pedig 
műszaki vezetőként tevékeny-
kedett. – A közvetlen szerve-
ző munkából már kiszállt, de 

szurkolóként mindig ott volt a 
hazai meccseken.

– Árpi bácsi gondolataiból, 
szavaiból áradt a szeretet. 
Szakmai tanácsai precízek, 
ösztönzőek,  motiválóak vol-
tak – idézte fel Palotai Gábor, 
aki később kosárlabdázóként 
a SMAFC csapatában alkotott 
maradandót.

– Hihetetlen empátiája volt 
a fiatalokhoz, amihez még 
hozzájárult megannyi példa-
mutató emberi tulajdonsá-
ga – zárta egykori edzőtársa, 
Domnánics Károly.

Mesterükre emlékeztek

PUSKÁS ÁRPÁD TEMETÉ-
SE  február 25-én, pénteken 
13 órakor lesz a Szent Mihály-
temetőben.

Puskás Árpád a régi pingpongosoknak egy legenda volt.  
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS – ARCHÍV

KOSÁRLABDA-EREDMÉNYEK:
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét – 

Sopron KC
Bajnoki mérkőzés, február 16. 

91–71  
(23–18, 30–19, 18–21, 20–13)

Kecskemét:  
Wittmann 24/12, Pollard 9, 
Klobucar 9/3, Kucsera 6/6, 

Karahodzsics 12
Csere: Dramicanin 16/6,  

Kiss D. 4, Milutinovics 8/6, 
Lukács, Tóth Barna,  
Tóth Balázs, Ivkovic

Sopron KC:  
Myers 16/3, Fazekas, 

Borisov 26/15, Ford 11/3, 
Montgomery 11/3

Csere: Mack 4, Werner,  
Schöll, Halász,  

Sitku 3/3, Csendes

Vezetőedző:  
Forrai Gábor

Vezetőedző:  
Kostas Flevarakis

Diósgyőri VTK – Sopron Basket
Magyar Kupa-döntő, Miskolc, február 20. 

78–75  
(17–20, 21–14, 12–13, 12–18, 13–10) 

Az eredmény hosszabbítás után alakult ki.

DVTK:  
Aho 12/3, Vorpahl 4,  

Bernáth 10/3,  
M. Jovanovic 26/9,  

Green 11. Csere: Kiss A. 6, 
Kányási 9/3, Tóth F.

Sopron Basket:  
Fegyverneky 4, January 21/6,  
G. Williams 18, Brooks 11/3, 

Határ 6. Csere: Dolson 6,  
N. Jovanovics, Varga A. 6/3, 

Czukor 3

Vezetőedző:  
Völgyi Péter

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

LABDARÚGÁS
SC Sopron – Balatonfüredi FC

NB III. nyugati csoport, február 20.

1–2 (0–0)

Gólszerző:  
Baranyai Norbert

Gólszerzők:  
Szabó Bence, Józsa Marcell

Vezetőedző:  
Bücs Zsolt

Vezetőedző:  
Borgulya István

SC Sopron:  Február 27-én az Andráshida SC ellen játszik a csapat

Bizakodó focidrukkerek
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LELÁTÓ

RÁZÓ LÁSZLÓ

Ezüstér-
met szer-
zett a Sop-
ron Basket 

a Magyar Kupa nyolcas-
döntőjében. Fegyver-
neky Zsófiáék óriási 
csatában maradtak alul 
a miskolciakkal szem-
ben a fináléban. 
Az első mérkőzést a TFSE–
MTK ellen játszották a Gás-
pár tanítványok, a negyed-
döntő azonban leginkább egy 
edzőmérkőzésre hasonlított. 
A végeredmény: TFSE–MTK 
– Sopron Basket: 35–80.

Az elődöntőben az a  PEAC 
várta a Sopron Basketet, 
amely a negyeddöntőkben az 
UNI Győr csapatát tudta le-
győzni. Ez a találkozó is nagy 
soproni fölényt hozott: Sop-
ron Basket – NKA Universitas 
PEAC: 85–47.

A döntőben meglepetésre 
nem a legkomolyabb hazai ri-
vális, Szekszárd, hanem a tol-
naiakat búcsúztató DVTK volt 
a címvédő ellenfele. A miskol-
ciak hazai környezetben lép-
hettek pályára. A DVTK szerb 
centere, Milica Jovanovic 

elképesztő formában játszott 
a fináléban, 26 pontot szer-
zett. A Sopron többször is ve-
zetett a döntőben, de a nagyot 
küzdő miskolciak mindig visz-
sza tudtak kapaszkodni. Janu-
ary és Williams ponterős játé-
kának köszönhetően az utolsó 
perceknek soproni előnnyel 
vágtak neki a felek, de a DVTK 
jól használta ki a hibáinkat, 
és kiharcolta a hosszabbítást. 
Az extra játékidőben is a ha-
zaiaknak ment jobban, így 
megszerezték a győzelmet: 

Diósgyőri VTK – Sopron Bas-
ket: 78–75.

– Minden elismerésem 
a DVTK-nak, nem jellemző 
ránk, amit ma láttunk, hi-
szen olyan döntő hibákat vé-
tettünk, amelyekkel ellenfe-
lünket segítettük – összegzett 
Gáspár Dávid vezetőedző. 
– Rossz döntéseket hoztunk, 
sorra jöttek az eladott labdá-
ink, pontatlan dobásaink.

A Magyar Kupa 3. helyét 
a Szekszárd, a negyediket a 
 PEAC szerezte meg.

Gáspár Dávid:  Olyan hibákat vétettünk, amelyekkel ellenfelünket segítettük

Ezüstös Sopron Basket

Nem sikerült a címvédés az idei kiírásban – a Sopron Basket maradt tízszeres Magyar Kupa-győztes. FOTÓ: MKOSZ – GIRGÁSZ PÉTER

PAPP GYŐZŐ

Sopron az impozáns Lőver uszodával az egyik 
helyszíne lesz idén nyáron a vizes világbajnokság 
vízilabdatornájának. Biztosan sokan emlékeznek 
rá, egyszer már volt rangos magyar vízilabdasiker 
otthona a város.

1992 júliusában az év egyik 
legnagyobb hazai sportese-
ményét, a junior vízilabda 
Európa-bajnokságot rendez-
ték meg az akkori Csík Fe-
renc uszodában. A magyarok 
telt ház előtt csodálatos han-
gulatban, a döntőben 12–7-
re győzték le a spanyolokat. 
A szurkolók a meccs végén 
szűnni nem akaró vastaps-
sal ünnepelték a mieinket, 
akik akkor már a stábtagok-
kal együtt örömittasan pezs-
gőztek a medencében.

A csapat olyan későbbi vi-
lágklasszisokra támaszkod-
hatott, mint Fodor Rajmund, 
Molnár Tamás, Märtz Tamás 
vagy Steinmetz Barnabás, de 

a történelmi hűség kedvéért 
álljon itt az aranyérmes ma-
gyar válogatott többi játéko-
sának neve is: Halápi János, 
Harkai János, Hesz Máté, Kö-
kény Balázs, Lukács Dénes, 
Nagy Gergely, Nagy Pál, Nagy 
Tibor, Petik Attila, Regős Áron 
és Vogel Gábor.

Bravúr 19 év szünet után 
– írta címlapján másnap a 
Nemzeti Sport. Kemény Fe-
renc – a később sikeres ka-
pitány és szövetségi elnök, 
Kemény Dénes édesapja –, a 
mieink edzője pedig megha-
tottan nyilatkozott: – Nagyon 
boldog vagyok, hiszen 1973-
ban nyert legutóbb junior Eb-t 
magyar csapat.

Bertie Musent, az Euró-
pai Úszó Liga (LEN) máltai el-
nökségi tagja meleg hangú le-
vélben mondott köszönetet 
a színvonalas rendezésért, a 
minden igényt kielégítő ellá-
tásért. Külön kiemelte a csen-
des, békés környezetet, a sop-
roniak vendégszeretetét és 
kedvességét, szerinte a sport-
szerető közönség éppúgy a si-
ker részese volt, mint a ver-
senyzők. A záróbanketten 
átélt tűzijátékot pedig feled-
hetetlennek nevezte.

Sopron sem felejtette 
el az egykori győzteseket, 
dr. Farkas Ciprián polgármes-
ter nemrégiben az új uszoda 
avatása alkalmából ünnepi 
ebédet adott a tiszteletükre. 

Három évvel korábban 
IBV-t, utána junior Eb-t nyert 
itt a válogatott, úgy tűnik, Sop-
ron a magyar póló szempont-
jából szerencsés város – fogal-
mazott valaki. 

Reméljük, a próféta szólt 
belőle.

Pezsgőfürdő a vízben

Az 1992-ben junior Európa-bajnokságot nyert magyar válogatott tagjai Sopronban.

MUNKATÁRUNKTÓL

Csapata legjobbjai 
közé tartozik, és ké-
sőbb a felnőtt ob I-ben 
is szívesen kipróbál-
ná magát Szili Ákos. 
A Soproni Vízilabda 
Sportegyesület centere 
a serdülő és az ifi csa-
patban is szerepel. 

– Mióta vízilabdázol, mik 
az erősségeid a játékban?

– 2013 decemberében 
kezdtem el vízilabdázni, vé-
gigjártam a ranglétrát, jelen-
leg a korosztályos csapatok 
közül a serdülőben és az ifi-
ben is játszom, emellett az 
ob II-es felnőtt csapatban is 
rendszeresen szerepelek. Ti-
zenhat éves és 183 centi ma-
gas vagyok, az alapvető posz-
tom center, meccsenként 
két–három góllal szoktam 
segíteni a csapatot. Amúgy 
több poszton is szívesen ját-
szom, jól látok a pályán, és a 
lövések is az erősségeim kö-
zé tartoznak.

– Hogy álltok az után-
pótlás-bajnokságokban?

– Az összesített eredmé-
nyek alapján minimálisan, de 
sajnos lecsúsztunk a felsőházi 
rájátszásról. Jelenleg az alsó-
házban játsszuk a meccseket, 
viszont itt mindkét csapattal, 
az ifivel és a serdülővel is az 
első helyért küzdünk, remé-
lem, meglesz!

– Mi a távlati célod a vízi-
labdával?

– Nagy álmom, hogy egy-
szer bekerülhessek az ob I-be 
– ez a legmagasabb osztályt 
jelenti. Ahhoz, hogy ezt elér-
jem, rengeteg munka, kitartás 
és alázat szükséges. Utánpót-
lás játékos vagyok, tudom ma-
gamról, hogy sok mindenben 
kell fejlődnöm.

– Magyarországon ma is 
rengeteg sztárjátékosunk 
van, ki a példaképed?

– Egyértelműen a fiatalon 
elhunyt Benedek Tibor. Tőle 
sokszor hallottam, hogy a te-
hetség csak egy dolog, min-
denkinél jobban kell akarni 
– úgy gondolom, ez visz előre, 
ezzel a mentalitással lehetek 
igazán profi vízilabdázó. Van 
külföldi példaképem is, a két-
szeres olimpiai bajnok szerb 
sztárjátékos, Nikola Jaksic, aki 
Magyarországon, a Fradinál 

is szerepelt. Sokoldalú játé-
kos, alapvetően bekk, de cen-
ter poszton is feltalálja magát.

– A soproni uszodában 
Magyar Kupa-döntőket ját-
szottak, a vizes vb egyik 
helyszíne is városunkban 
lesz. Kint voltál, kimész 
a meccsekre?

– Természetesen! A női 
kupadöntőben a Dunaújvá-
rosnak, a férfiaknál a Fradi-
nak drukkoltam, hatalmas 
élmény volt nekünk, fiatal já-
tékosoknak, hogy testközel-
ből láthattuk a legjobb hazai 
klubcsapatokat. A vizes vb 
rendezésének híre kimon-
dottan meglepett, úgy érzem, 
nagy megtiszteltetés a vá-
rosnak és öröm nekünk, já-
tékosoknak. Mindenképpen 
ott leszek a lelátón a soproni 
meccseken!

Szili Ákos példaképe  Benedek Tibor olimpiai bajnok

Az ob I-ben is játszana

A Soproni Vízilabda Sportegyesület centere, Szili Ákos szeret-
ne a legmagasabb szintig eljutni.

Természetjárás
Február 26., szombat 
9 óra, indulás: 
Brennbergbánya, 
buszforduló
Vándorlás a 
határkövek mentén

Vízilabda
Február 26., szombat 
13 óra, Lőver uszoda
DVL gyermek III. bajnokság

Teke
Február 26., szombat 
14 óra, Győri úti 
tekepálya
Soproni Sörgurítók SE 
– Csákánydoroszlói TE
Február 27., vasárnap 
10 óra, Győri úti 
tekepálya
Soproni Turris SE 
– Lauf-B TK

Labdarúgás
Február 26., szombat 
15 óra, Anger réti 
sporttelep
Soproni FAC 1900 
– Jánossomorjai SE

Kosárlabda
Február 27., 
vasárnap 15 óra, 
Novomatic-aréna
Sportdarázs–SMAFC 
– Vasas Akadémia II.
Február 27., vasárnap 
17 óra, Krasznai Ferenc 
Sportcsarnok
SMAFC 1860 KA  
– KTE–Duna Aszfalt U23

„NEM TUDUNK FELHŐTLENÜL ÖRÜLNI” 
A Sopron Basket másodedzője csalódottan nyilatkozott a vesztes 
kupadöntő után. Laczka Miklós szerint a hajrában olyan előnye 
volt a csapatnak, amit meg kellett volna tartania.
– Tudtok örülni a kupaezüstnek?
– Őszintén: nem igazán. Nem ez volt a célunk, egyértelműen a ku-
pagyőzelemért utaztunk Miskolcra.
– Hogy láttad belülről, mi volt az oka a vereségnek?
– Bár nem játszottunk jól, a 39. percre olyan előnyt szereztünk, 
amelyet meg kellett volna tartani. A hátralévő másodpercek bor-
zalmasan teltek, maradjunk annyiban, hogy mindannyian hibáztunk. 
Ki kell elemezni a vereség okait, ugyanakkor sok idő nincs arra, hogy 
keseregjünk, komoly feladatok várnak ránk a következő hetekben.
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, 
ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a 

szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!

„Milyen fárasz-
tó ez az élet, 
amelyben min-
den út egy-egy 
rögtönzés, s az 
ébrenlét jelen-
tős részét az-
zal kell töltenie 
az embernek, 
hogy a lépteire 
ügyeljen.”
William Golding  
(1911–1993) irodalmi 
Nobel-díjas brit 
regényíró, költő

MOTTÓ

W. Golding:  
A Legyek Ura
A Legyek Ura (1954) egy la-
katlan szigeten játszódik, 
ahova egy csapat angol 
kisfiú kerül egy repülőgép-
katasztrófa túlélőjeként. 
A gyerekek magukra van-
nak utalva, a szigeten nin-
csenek felnőttek, így foko-
zatosan eltűnnek az otthon 
megszokott szabályok és 
korlátok az életükből.

KÖNYVAJÁNLÓ

MADARÁSZ RÉKA

Ép testben ép lélek, valamint öko-
iskola – ezt a két témát járták körül 
a közelmúltban a Soproni Széche-
nyi István Gimnázium kilencedi-

kes és tizedikes innovatív osztályainak tanulói. 
A csapatmunka célja az volt, hogy összehango-
lódjanak a diákok. 

Már 10. osztályosok azok a ta-
nulók, akik elsőként vesznek 
részt a Széchenyi-gimnázium 
egyedülálló angol/ német nyel-
vi és informatikai innovatív 
képzésében. Az állami fenn-
tartású oktatási intézmények 

között egyedül ebben az isko-
lában működik ez a digitális 
képzési forma. Ennek lénye-
ge, hogy csak az idegennyelv-
órákon használnak tanköny-
vet a diákok, minden mást 
(az önkormányzattól kapott) 

laptopon tanulnak. A cél ér-
dekében szerveződött digitá-
lis pedagógiai munkaközös-
séghez a tanári kar több mint 
fele önkéntesen csatlakozott. 
Már akkor elhatározták, hogy 
fejleszteni fogják a diákoknak 
azokat a készségeit, amelye-
ket a 21. századi munkaerőpi-
ac megkíván.

– Annak érdekében, hogy 
a diákoknak meg tudjuk ad-
ni azt az élményt, hogy mi-
lyen is egy projekten dolgoz-
ni, projekthetet szerveztünk 
a két osztálynak – tudtuk 
meg Barta Róberttől, a digi-
tális munkaközösség vezető-
jétől. – Már szeptemberben 

kiválasztottunk két témát a 
gyerekekkel közösen: a 10.D-
sek az ökoiskola témakörét 
járják körül. Ez azért is külö-
nösen érdekes, mert iskolánk 
most kezdte meg azt a folya-
matot, amelynek eredménye-
képpen ökoiskolává válhat. 
Hosszú út vezet odáig, ami 
sok vállalással jár.

A projekthét során a 
10.-esek igyekeztek használ-
ható tervet, lépéseket kidol-
gozni az ökoiskolává válás-
hoz, amely komoly szervezeti 
munkát igényelt. Mindkét osz-
tályban egy-egy diákvezető 
irányította a részfeladatokon 
dolgozó csoportok munkáját, 

melyeknek ugyancsak volt 
egy-egy vezetője. 

– A mi témánk az „ép test-
ben ép lélek” volt – részletez-
te a 9.D osztályos Nadj Fedor. 
– Kisfilmet készítettünk ani-
mációval, átvezetőkkel, mely-
ben két interjú hangzott el: az 
egyiket egy fogorvossal, a má-
sikat egy erőnléti edzővel vet-
tük fel. A mi csoportunk fel-
adata a szövegírás volt.

Mindkét osztály kiemel-
te, hogy nagyon élvezte a cso-
portmunkát, melynek az volt 
az egyik legnagyobb előnye, 
hogy a közösség tagjai jobban 
megismerték egymást, telje-
sen összehangolódtak.

Mind a két széchenyis osztály diákjai  nagyon élvezték a csapatmunkát

A jelen igényeire szabva

Az innovatív osztályok diákjai megtapasztalták, milyen csapatban dolgozni – témájuk az ökoiskola és az egészségtudatosság volt. FOTÓK: EVERLING SIMON

MADARÁSZ RÉKA

Harmadik helyezést 
ért el Moser Barnabás 
a VII. Nemzetközi Bar-
tók Béla Zongoraverse-
nyen Grazban. A tanára 
szerint a fiú olyan ki-
vételes tehetség, aki-
ben minden megvan 
ahhoz, hogy a zenei pá-
lyát válassza.
Moser Barnabást kiskora óta 
hihetetlenül vonzza a zene. 
Míg más gyerekek kisautót, 
Barnus zenei felszereléseket 
kért karácsonyra. Már min-
den hangszert összegyűjtött, 
amikor az egyik osztálytársa 
zongorázni kezdett. 

– Tőle kaptam kedvet a 
zongorázáshoz, és megkér-
tem anyukámat, hogy keres-
sük meg az osztálytársam 
tanárát – mesélte Barnabás. 
– Szerencsére Bencsik Erzsi 
néninél még éppen volt egy 
szabad hely, így elkezdtem 
hozzá járni.

– Néhány zongoraóra után 
már láttam, hogy a tehet-
ség mellett Barnus fejében is 
megvan minden, ami ahhoz 
kell, hogy jó zongorista legyen 
– mondta Bencsik Erzsébet. 
– Négy éve dolgozunk együtt, 
a múltkor azt mondta nekem, 
hogy „jó csapat vagyunk mi 

ketten”. Hálás vagyok a Jóis-
tennek, hogy a tanári pályám 
53. évében megajándékozott 
vele, hiszen a közös munka 
nekem legalább akkora örö-
möt szerez, mint neki.

Barnus testvéréről, Bogi-
ról már írtunk újságunkban 
(Válogatott futó, Soproni Té-
ma, 2021. augusztus 25.). Nő-
vére nyomdokain haladva a 
kisfiú is atletizált egy ideig, 
de más sportágat is ki akart 
próbálni. Most tollasozik, és 
imád síelni.

– Nagyon támogatom Bar-
nust abban is, hogy sportol-
jon, ugyanis a sport rendkívül 

jó alapokat ad a zenéhez: fej-
leszti többek között az ál-
ló- és koncentrációs képes-
séget, a figyelmet; kitartásra 
nevel – folytatta a zongorata-
nár. – Barnus az elképesztő 
szorgalma mellett olyan hosz-
szú ideig képes koncentrálni, 
hogy én csak „kis szivacsnak” 
hívom. Emellett szereplésre 
is tökéletesen alkalmas, mert 
éppen annyit izgul, amennyit 
kell, aztán az idegessége el is 
száll a fellépéskor.

A 11 éves fiú a színvonalas 
megmérettetésen a második 
korcsoportban indult, ahol 
nyolc versenyzővel mérte 

össze a tudását. A nemzetkö-
zi mezőny Erzsi néni szerint 
egyre erősebb: egyre fiatalabb 
korban kezdenek el a gyere-
kek zongorázni, és Barnabás 
is olyan darabokat adott elő, 
amit korábban felsőbb éves 
gimnazistáknak tanított meg.

A tehetséges fiút a szülei is 
segítik mindenben, amiben 
csak tudják: a versenyzés mi-
att kapott egy valódi zongorát, 
ezért a házhoz hozzá kellett 
építeni még egy szobát, hogy 
elférjen. Ha minden igaz, a fi-
atalt hamarosan valamelyik 
városi rendezvényen láthat-
juk szerepelni.

Moser Barnabás  a zenélés mellett sportol: tollaslabdázik és síel

A zongora vonzásában

Moser Barnabás sokat gyakorol, nem véletlenül sikerült jól a fellépése a legutóbbi nemzetközi 
versenyen. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

facebook.com/
sopronitema 
hivatalos

„Selfmade” magyar Sopronból
Bekerült a Forbes üzleti magazin „100 selfmade magyar” listá-
jára a soproni származású, világszerte ismert sajtófotós, Hor-
váth Eszter (művésznevén Esther Horvath). A listára olyan sze-
mélyeket válogatnak be, akik saját erejükből építettek sikeres 
vállalkozást. Horváth Eszter a Soproni Egyetemen végzett köz-
gazdászként, később kezdte érdekelni a fényképészet. Harminc-
évesen New Yorkba költözött, ahol a világ egyik legjobb doku-
mentarista iskolájában tanult. Képei a National  Geographic és 
a New York Times magazinban is megjelentek már. Legutóbb 
akkor írtunk róla lapunkban, amikor hónapokon át sodródott 
egy jégbe fagyott kutatóhajón (A sarkvidék szerelmese, Sopro-
ni Téma, 2020. február 26.).

Nyelvgyakorlás – SZIG-témabank
Idegen nyelvi tehetségek felkarolása céljából angol emelt szin-
tű érettségi témabankot hozott létre a Széchenyi-gimnázium. 
A projekt célja, hogy mindegyik iskola keretein kívül is angolt 
tanuló, tehetséges diák lehetőséget kapjon, hogy bemutathas-
sa nyelvtudását, prezentációs készségét és más idegen nyelvi 
kompetenciáját. A témabankban eddig 10 darab, a tanulók ál-
tal készített videó található, amely az iskola honlapján (www.
soproniszig.hu/post/297) és az iskola YouTube-csatorná-
ján érhető el.

Táncjáték: népszerű a Csodatévő lány
Összesen hatszor láthatták A csodatévő lány című táncjátékot 
a Sopron Balett előadásában az elmúlt héten azok a hetedikes 
diákok, akik elmentek a Soproni Színházába a Lázár Ervin Prog-
ram keretében. 1512 fiatal vett részt az előadásokon.

RÖVIDEN
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Meg kell mondani az…
…igazat. Orvosként ez (is) a kötelességünk. Persze vállalkozó-
ként gyakran az lenne a célszerű, ha azt mondanám, amit a pá-
ciens hallani szeretne. Ez viszont a páciens számára halálos 
csapdává válhat. E nélkül ugyanis sokan vakvágányon halad-
nak a problémájukkal (tovább), és közben roppant sok időt ve-
szítenek. Az idő pedig maga az élet! 

Egy első orvos–páciens találkozás legtöbbször nem tart to-
vább egyetlen óránál. Soknak tűnik, pedig roppant rövid idő. Ez 
alatt tisztázni kell az alapvető panaszokat (nem csak azt, ami-
ért konkrétan felkerestek!), az előzményeket, a családi hátte-
ret, meg is kell vizsgálni a „beteget”, fel kell állítani egy vizs-
gálati tervet, és fel kell vázolni a terápiás lehetőségeket. Persze 
mindezt el is kell magyarázni, és le is kell írni. Világos, hogy 
egy óra mindezekre általában egyáltalán nem sok. Feszített 
tempó. A véleménynek őszintének kell lenni (és persze azt is 
le kell írni)! Akkor is, ha ez sok esetben… fáj. 
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket március 2-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sopron 
Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a Rubikon különszámát sorsoljuk ki, melyet 
a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Február 9-i rejtvényünk megfejtése: „Egy játéknak célja is kell legyen, nem csak szabályai”. Szerencsés megfej-
tőnk: Arató Csaba, Harka, Nyulas utca.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Február 23-tól március 1-ig. Az ügyeleti idő hétfőtől vasár-
napig este 8 órától reggel 8 óráig tart.

Február 23.,  
szerda 

Szebellédy gyógyszertár 
Deák tér 35. 99/505–469

Február 24.,  
csütörtök 

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

Február 25.,  
péntek 

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

Február 26.,  
szombat 

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

Február 27.,  
vasárnap 

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

Február 28.,  
hétfő 

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

Március 1.,  
kedd 

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

Sopron vármegyei család
SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK  – Dr. Szabadhegyi Győző

PLUZSIK 
TAMÁS

„ Sopron, 
te  lelkünk 
éltető 

láng! Hű őr az ősi vége-
ken” – hangzanak Sarka-
dy Sándor sorai a város 
himnuszában. Vallják 
ezt azok, akik már nem-
zedékek óta itt élnek, és 
azok is, akik elszakadtak 
Soprontól.

Dr. Szabadhegyi Győző 1962-
ben az Erdőmérnöki Főisko-
la első faiparos évfolyamának 
hallgatójaként vette át faipa-
ri mérnöki diplomáját. A vég-
zést követő két évet leszámít-
va nyugdíjazásáig a Soproni 
Egyetem oktatója volt, előbb 
tanársegédként, majd adjunk-
tusként. Két cikluson keresztül 
a faipari mérnöki kar dékánhe-
lyettesi feladatait is ellátta. Há-
rom egyetemi jegyzet, két kézi-
könyv, illetve szakmai kiadvány 
társszerzője, évekig volt elnö-
ke a Faipari Tudományos Egye-
sület központi oktatási bizott-
ságának. A Soproni Egyetem 
szenátusa 2011-ben címzetes 
egyetemi docensi címet ado-
mányozott számára.

– Az apai ágon tősgyöke-
res Sopron vármegyeiek va-
gyunk, ezen belül is kismarto-
niak – kezdte dr. Szabadhegyi 
Győző. – Freiberger József déd-
apám katonatiszt volt a Monar-
chiában, az ő felesége pedig 
magyarbéli és jánosházi  Jankó 

Erzsébet, aki egy nevezetes 
győri várkapitánynak volt a le-
származottja. Freiberger Alajos 
nagyapám folytatta a családi 
tradíciót, miszerint ezredes-
ként ő is a Monarchia hadse-
regében szolgált. Jellemző 
példa a korabeli hadsereg ala-
posságára, hogy a katonai isko-
lák mellett elvégeztették vele 
a bécsi egyetem erdőmérnö-
ki karát is. Nagyapa egy jómó-
dú kismartoni család szépséges 
leányát, Frank Máriát vette fe-
leségül, majd az esküvőt köve-
tően a hivatali kötelmek Bécs-
be szólították. Édesapám is 
ott született 1905-ben, ő még 
az elemi iskoláit is a császár-
városban kezdte el, majd mi-
vel őt is tradicionálisan kato-
nának szánták, a híres kőszegi 

Hunyadi Mátyás Katonai Alreál-
ban folytatta tanulmányait, ezt 
követően pedig Pécsett, a Zrí-
nyi Miklós Reáliskolai Nevelő-
intézetben érettségizett.

– Az 1921-es népsza-
vazást követően költözött 
a család Sopronba, az Orso-
lya téri Lábasházba – foly-
tatta dr. Szabadhegyi Győző. 
– Édesapám végül is nem a ka-
tonai pályát választotta, hanem 
a Selmecről Sopronba mene-
kült Bányászati és Erdészeti 

Főiskolán szerzett erdőmérnö-
ki diplomát 1928-ban. Válto-
zatos életpályája során vezet-
te gróf Draskovich Iván sellyei 
erdőbirtokát, igazgatta a váci 
püspökség erdeit, ami az öt-
venes években „nem tett jót” 
a káderlapjának, hiába magya-
rosította idő közben a nevét 
Szabadhegyire. Néhány nappal 
a nyugdíjazása előtt állt meg 
a szíve, és hagyott itt végleg 
bennünket, sajnos nem élhette 
meg, hogy szabadon kimehe-
tett volna Bécsbe, végigláto-
gatni boldog gyermekkora szín-
tereit. Édesanyám felmenői 
eredetileg kassaiak voltak, de 
Mursitz Géza nagyapám már 
Pozsonyban született. Később 
gazdasági tanári diplomát szer-
zett, majd hosszú ideig igaz-
gatta a szilágysomlyói Magyar 
Királyi Földmíves Iskolát. 1910-
ben kötöttek házasságot  Jády 
Lujza nagyanyámmal, akinek 
felmenői között volt Arany Jo-
hanna is, aki a családi legendá-
rium szerint rokonságban volt 
nagy költőnkkel, Arany János-
sal. Nagy és szerteágazó famí-
lia a miénk úgy apai, mint anyai 
ágon, ezzel együtt úgy hiszem, 
mindenki hozzátette a tőle tel-
hetőt nemcsak a család, ha-
nem a tágabb közösség szelle-
mi örökségéhez is. 

Szabadhegyi Győző családja is hozzátett a közösségük szel-
lemi örökségéhez. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

CSALÁDI HÁTTÉR:  1939-ben született Budapesten. Édesap-
ja okleveles erdőmérnök volt, édesanyja pedig elvégezte a TF-
et, és testnevelő tanárként dolgozott. Felesége okleveles fa-
ipari mérnök, Zita lányuk történelem–magyar szakos tanár, 
a Soproni Múzeumban dolgozik, Nóra pedig optometrista Bu-
dapesten. 
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Szénási Ferenc (Széna) soproni  karikaturista  
alkotásai hétről hétre.

KÓCZÁN 
BÁLINT

– Előmász-
tunk a min-
ket évek 

óta hibernáló jégkoc-
kából, hogy újra meg-
roppantsuk a színpadot 
kultikus „kisvárosi sta-
dionrock” szerzemé-
nyeinkkel – harangozta 
be február 25-i sopro-
ni buliját a Sunscreen. 
Való igaz, a soproni 
banda régen lépett fel. 
Zistler Rolanddal be-
szélgettünk az elmúlt 
időszakról.

– A Sunscreen hosszabb 
szünet után éled újra. Mi 
történt? 

– Az ezredforduló tájékán 
hőskorát élő soproni garázs-
punk–rock zenekar, a Sun-
screen ugyan 2010-ben be-
szüntette a működését, de az 
egykori tagok azóta sem sza-
kadtak el a zenétől. Olyan sop-
roni formációkban lelhetők fel 
a mai napig, mint az IgorZ, a 
Grunge Electric vagy a Lensky 
Mob. Az egykori koncertek és 
turnézások ugyanakkor any-
nyira kitörölhetetlen nyomot 
hagytak bennünk, hogy újra 
és újra felmerült egy esetle-
ges újraegyesülés lehetősége. 
Az ötletet idén konkrét próba-
folyamat is követte, így most 

újra színpadra állunk, remél-
hetőleg sokak örömére.

– Miben változtatok?
– Meglepő módon a pró-

bák során hamar kiderült, 
hogy még azok a dalok is 
nagyjából megvannak mind-
annyiunk fejében, amelyek-
ről nem maradt akkoriban 
egy hangfelvétel sem. Egy-
szóval a nagy újrafelismeré-
sek és újrafelfedezések idő-
szaka ez most. Ugyanakkor 
zeneileg sokat változtunk és 
csiszolódtunk külön-külön az 
elmúlt években, ez alakít né-
mileg a dalok előadásmódján, 

apró stílusjegyein is. Annyit 
elárulhatunk azért, hogy csak 
még jobbak lettek, mint anno. 
A ránk jellemző lendületes és 
energikus előadásmód pedig 
cseppet sem változott.

– Egyedi buli lesz, mert 
újra színpadra léptek, de 
vannak további tervek is?

– Most egyelőre nagyon 
erősen csak erre az egy kon-
certre fókuszálunk, ezért ko-
rai lenne még arról beszélni, 
hogy lehet-e új Sunscreen-da-
lokra számítani. A koncert 
utáni sörözés közben viszont 
biztos meg fogjuk vitatni ezt 
a témát is.

Lendületes koncertre készül  a kultikus rock&roll csapat

Színpadon a Sunscreen

A Sunscreen 2000 és 2010 között hangoskodó soproni kultikus rock&roll csapat, amely most 
újra összeáll. Az egykori tagok: Paduts László, Zistler Roland, Fekete Gergely és Auer László al-
kotják most is az együttest. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

A jó sminktetoválás nem kihívó
MADARÁSZ RÉKA

A kozmetikai tetoválás nem helyettesíti a smin-
ket, de megkönnyíti a reggeli készülődést: csak fel-
teszünk egy kis szempillaspirált, egy ragyogó száj-
fényt, és már indulhatunk is a dolgunkra.

– A sminktetoválást minden-
kinek ajánlom, akinek nem 
szimmetrikus, illetve hiányos 
a szemöldöke vagy szeretné, 
hogy legyen egy alap smink-
je – kezdte Varga Judit, akit 
Koronikáné Faragó Lenke ava-
tott be a tetoválás fortélyaiba. 
– A szemkontúr különösen ja-
vasolt szemüvegeseknek, akik 
sokszor küzdenek azzal, hogy 
nem tudják kifesteni a szemü-
ket, ugyanis szemüveg nélkül 
nem látnak jól. A kor előreha-
ladtával szintén egyre nehe-
zebb a megereszkedett szem-
héjat úgy kihúzni, hogy ne 
kenődjön el a festék. 

Ha valaki különleges alka-
lomra készül, természetesen 
ceruzával, tussal vagy rúzzsal 
ünnepivé varázsolhatja a teto-
válását, ami már – a szamárve-
zetőt követve – sokkal egysze-
rűbb lesz.

– Azt is Lenkétől tanultam, 
hogy a jó tetoválás soha nem 
lehet kihívó, túlzott. Harmo-
nizálnia kell a vendég arcá-
val, kiemelve a természetes 
szépségét – folytatta Judit, aki 
már több mint 15 éve tetovál. 
– A szimmetriára mindig törek-
szünk, de ezt sem szabad túl-
zásba vinni, hiszen mi sem va-
gyunk szimmetrikusak. Éppen 
ezért a folyamat legfontosabb 
része a szín megbeszélése után 
a kirajzolás. Mindig a vendé-
get lefektetve rajzolok, viszont 
többször is felültetem, mert 
úgy mutatja a valós formát.

Az a bőrtípustól függ, hogy 
rögtön beveszi-e a festéket, il-
letve hogy meddig marad ben-
ne. A legtartósabb a szemkontúr, 
ennél használják a legsötétebb 
tónust. Akik a friss színeket sze-
retik, 2–3 évente „felújíttatják” 
a tetoválásukat. 

– Egyesek a színtől, má-
sok a fájdalomtól félnek – tet-
te hozzá a kozmetikus. – Lágy 
zenével, beszélgetéssel tö-
rekszem a vendég számára tö-
kéletes nyugalmat biztosíta-
ni. Ma már annyira hatékony 

érzéstelenítők vannak, hogy 
többen elaludtak, miközben 
dolgoztam. Az is gyakran elő-
fordul, hogy a vendég kísé-
rője kap kedvet, miután látja, 
hogy nem is annyira veszélyes 
a tetoválás.

A sminktetoválásnak harmonizálnia kell a vendég arcával, 
kiemelve a természetes szépségét – hangsúlyozza Varga Ju-
dit kozmetikus. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

BULI A BÚGÓCSIGÁBAN:  Február 25-én, pénteken 20 órától 
a Sunscreen mellett másik két zenekar is fellép a Búgócsiga Akusz-
tik Gardenben. A húrok közép csap városunk nagyon tehetséges 
reménysége: a Simple Mindset, valamint a budapesti Tulpa zene-
kar is, amely kiváló más formációkból (pl. Fish!) is ismert zené-
szeket vonultat fel.

BULI VAN!  – zenei ajánló

Kowalsky meg a Vega Sopronban
Február 26., szombat 19 óra, Hangár Music Garden
Fontos időszak indult a Kowalsky meg a Vega zenekar éle-
tében, amely jövőre a 20 éves jubileumi koncertben fog ki-
csúcsosodni a Papp László Budapest Sportarénában. A csa-
pat februártól februárig összesen 23 városban lép fel, köztük 
Sopronban, a Hangárban is.

www.facebook.com/ 
sopronitemahivatalos


