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Megérkezett a tavasz?
Ugyan a nagycsoportosok még a játékos hétköznapjaikat élik, de gyorsan elröpül az a fél év a szeptemberi iskolakezdésig. Annak jártunk utána, mit tehet a szülő, hogy gyermeke 
zökkenők nélkül lépjen át az óvodából az iskolába. Felvételünk a Petőfi-iskola farsangi, iskolára hangoló rendezvényén készült. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

A nagy lépés: iskolás lesz!

Sírva nevetős tükörkép

Múlt héten megkezdő-
dött a tavaszi nagyta-
karítás városunkban. 
A Sopron Holding mun-
katársai folyamatosan 
dolgoznak: takarítják az 
utcákat, parkokat, tere-
ket, különös figyelmet 
szentelnek a játszóte-
rek, kondiparkok tisz-
tán tartására. Ugyan-
akkor fontos, hogy az 
ingatlantulajdonosok is 
rendet tartsanak a saját 
környezetükben.
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A Szente Vajk – Bolba Tamás – Galambos Attila nevével 
fémjelzett Csoportterápia című, szombat esti előadás 
volt a Soproni Petőfi Színház társulatának 2023-as első 
premiere. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS 

Tavaszi 
takarítás

Helyezzünk ki méhhoteleket!

Ezekben a napokban érdemes elkészíteni és kihelyezni a méhhoteleket, amelyek-
kel sokat tehetünk a beporzó rovarok védelméért, és segíthetjük a szaporodásukat. 
A Lenck-villa udvarán is áll egy méhhotel, ide programokat is szerveznek a Sop-
roni Múzeum munkatársai. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 6

Sopron titkairól meséltek 
Összesen tíz sétát tartottak vasárnap, a 15. idegenvezetők világnap-
ján városunkban. Ezeken szó volt egyebek mellett a Széchenyiekről, a 
borról, a Deák tér titkairól, a poncichterekről, az elfeledett soproniak-
ról, és a Lövéreket is bejárták az érdeklődők. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Február közepén megdőlt az országos melegrekord Sopronban. 
FOTÓ: FILEP ISTVÁN 
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Bosszantó dolog, hogy az ember több írásban és 
már az interneten is találkozik egy-egy hamis ál-
lítással. Olvasónk, dr. Baranyai Lenke egy ilyenre 
hívta fel a figyelmet. 

Az új Szent Mihály-temető ol-
dalfalánál lévő, Munczy Lajos 
sírján található szobor, Ró-
na József (1861–1939) alkotá-
sa, egy hegedűt tartó nőalak 
Cinka Pannát (1711–1772) ábrá-
zolja. Az állítás megjelent egy 
írásban, aztán gyorsan terjedt 
a kételkedés nélkül működő 
közvélekedésben, és sajnos 
több soproni szerző munká-
jában is fellelhető. 

A kérdések, amelyeket fel 
kellett volna tenni a fentiek-
kel kapcsolatban: miért ké-
szített volna a neves művész 
egy másik emberről szob-
rot az 1910-ben elhunyt Mun-
czy Lajos sírjára? Miért adott 
volna a híres zenész özvegye 
ezért vagyonnyi összeget? Va-
jon milyen öltözéke lehetett a 
18. században élt virtuóz női 
prímásnak?

Cinka Pannát a róla szóló 
ábrázolások tarka ruhában, 
szájában rövid pipával vagy 
zsinóros férfiruhában mu-
tatják. Olyanban, amilyen-
ben a legenda szerint nagy-
apja muzsikált II. Rákóczi 
Ferenc seregében. Golyvája 
miatt előnytelen külseje volt, 
de zenei tehetsége, erényes 
élete és jó modora miatt nagy 
tisztelet övezte (Sárosi Bálint: 

A cigányzenekar múltja 1775–
1903 Az egykorú sajtó tükré-
ben, Nap Kiadó 2004).

Az igazság az, hogy az alle-
gorikus szobor Erkel Sándor-
nak, az Operaház karnagyá-
nak a sírjára készült. Márkus 
Géza építész készített hozzá 
obeliszket (Baranyai Lenke: 
A Munczy család S. Sz. 57. 1. sz. 
2003). A síremléket 1905-ben 
avatták fel. Rajta a zene bú-
songó géniusza látható, írta a 
Vasárnapi Újság 1905. évi 45. 
száma cikkének a szerzője.

Ezt erősíti meg Tóth Vil-
mos történész kutatása, mi-
szerint a Kerepesi úti temető 
28. parcelláján, Erkel Sándor 
sírján levő szobor, Róna József 
kiváló alkotása a „magyar ze-
ne” allegorikus alakját jelení-
ti meg. A mester a nőalakot 
Vészi Margitról, több művész 
múzsájáról mintázta (Tóth 
Vilmos: Budapesti temetkezé-
si helyek soproni vonatkozá-
sai SSz. 63. 1. 2009.).

Ennek a műalkotásnak 
a modellje alapján rendelte 
meg 1910-ben Munczy Lajos 
özvegye a szobrot. Mögéje egy 
egyszerűbb, vésett kereszttel 
díszített obeliszk került, a nő-
alak pedig kis változtatások-
kal még kecsesebb lett.

Olvasói levél:  A szobor a „magyar zene” allegorikus alakját jeleníti meg

Egy tévedés margójára

Munczy Lajos sírján (az új Szent Mihály-temetőben) áll a hegedűs 
nő szobra. 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…

(25.) Soprontól, szeretett szü-
lővárosomtól természete-
sen nem szakadtam el. Hogy 
mennyire nem, azt egy ké-
sőbbi, Hangok távolról cí-
mű jegyzetemben fogalmaz-
tam meg. 

„Valahányszor ódon ut-
cáit járom, arra gondolok, 

számomra most már 
egyszer és min-

d e n k o r -

ra Sopron jelenti A VÁROS-t. 
Ahol gyermek- és ifjúkorom 
legfogékonyabb éveit töltöt-
tem, s az idő múlásával szin-
te személyes kapcsolatba ke-
rültem utcáival és tereivel, a 
házakkal és udvarokkal, s az 
olyan részletekkel, mint egy 
kapubelső szép kőfaragása, 
bejárat feletti ősi címer, ki-
bontott gótikus ablak, kapu-
alj ülőfülkéje.

A Fő téren a galambok 
turbékolása, a cipők ko-

pogása és a be-

szélgetésfoszlányok mögött 
hallani vélem annak a lábas-
nak a csörömpölését, 
amely költözködésünk 
közben a megrakott 
kétkerekű kordéról a 
földre hullott, s az-
tán a japánakácok 
alatt (merthog y 
1945 nyarán még 
azok állták körül 
a Szenthárom-
ság-szobrot) vé-
giggurult a kö-
vezeten. Más 
hangok fo-

cizni hívnak a romok közöt-
ti apró térségre (ahol most 
a családias hangulatú Pala-
tinus szálló áll) vagy sétál-
ni, beszélgetni; aztán anyám 
hangját hallom, arra figyel-
meztet, siessek haza (az Új ut-
ca 21-be), mert már késő van.

A Szent György utcában 
arra számítok, hogy Horváth 
József festőművész kö-
zeledik felém. A Fő 
téren Kelemen úr 
áll a fodrászata 
előtt. A Széche-
nyi-gimnázium 
bejáratánál Ka-
mondy tanár úr 
fogadja bátor-
talan köszönté-
semet. A műve-
lődési központ 
előtti gesztenye-
fa alatt Becht 
Rezsővel beszél-

getek a város 
e l s ü l l y e d t 

irodalmi életéről. A posta-
igazgatóság impozáns épü-
lete előtt pedig Csatkai 
Endre állít meg, és azt mond-
ja: Éppen azon töprengek, 
édes fiam, hogy ugyan mit 
írassak a gyászjelentésemre. 
Mire én azt kérdezem tőle, 
miért foglalkozik ilyesmivel, 
ő pedig bölcsen azt válaszol-
ja, mindent idejekorán kell 
elintézni. 

A gótikus ablakokra, 
a kapuk feletti ősi címe-

rekre, a szép kőfaragá-
sokra nem tudok úgy fel-

pillantani, hogy bennük 
pusztán csak a történeti-
séget, az esztétikumot, a 
megformálás finom ravasz-
ságait, a gondos művességet 

lássam. S ez így van rend-
jén. Hiszen A VÁROS utcáit 
járom, ahol számomra min-
den elkezdődött.” (Kisalföld, 
1987. május 9.). (Vége)

Soproni évek:  Dr. Kloss Andor önéletrajzi feljegyzései

Visszapillantás alkonyatkor
AKI A MÚLT-
RÓL MESÉL: 
 Kloss Andor 
1941-ben szü-
letett Sopron-
ban. A Szé-
chenyi István 
reálgimnázi-
umban érett-
ségizett, majd a debreceni 
egyetemen magyar–történe-
lem szakon diplomázott. 1966 
és 1974 között a soproni Roth 
erdészeti technikumban volt 
kollégiumi nevelőtanár. 1974 és 
1994 között a Kisalföld munka-
társa, 1989 és 1994 között a lap 
főszerkesztője volt. 1985 és 
1989 között az újságírói, szer-
kesztői munkája mellett a győ-
ri Műhely című folyóirat fő-
szerkesztőjeként, 1994 és 1998 
között pedig egy budapesti ki-
adó nyolc megyei napilapjának 
koordinátoraként dolgozott. 
1998 és 2005 között a Tvr-hét 
lapcsalád főszerkesztője, 2005 
és 2012 között kiadója tanács-
adója volt. Válogatott jegyze-
tei, interjúi, tanulmányai 
több kiadásban is 
megjelentek. 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata licittárgyalást
hirdet a tulajdonában álló ingatlanok értékesítésére:

 »» Sopron, Rákosi út 32. 1. emelet 8. szám alatti,Sopron, Rákosi út 32. 1. emelet 8. szám alatti,
45 m45 m22 alapterületű lakás  alapterületű lakás (induló licitár: 15.815.000 Ft)
Az ingatlan megtekinthető:  2023. március 9. (csütörtök) 8.30
A licit időpontja:    2023. március 23. (csütörtök) 8.30

 »» Sopron, Agyag u. 32. fszt. 3. szám alatti,Sopron, Agyag u. 32. fszt. 3. szám alatti,
41 m41 m22 alapterületű lakás   alapterületű lakás  (induló licitár: 12.915.000 Ft)
Az ingatlan megtekinthető:  2023. március 9. (csütörtök) 9.15
A licit időpontja:    2023. március 23. (csütörtök) 9.30  

 »» Sopron, Bal�  út 48. fszt. 3. szám alatti,Sopron, Bal�  út 48. fszt. 3. szám alatti,
24 m24 m22 alapterületű gazdasági épület, udvar  alapterületű gazdasági épület, udvar 
(valóságban 30 m(valóságban 30 m22 hasznos alapterületű lakóház) hasznos alapterületű lakóház)
 (induló licitár: 8.796.600 Ft)
Az ingatlan megtekinthető:  2023. március 9. (csütörtök) 10.00
A licit időpontja:    2023. március 23. (csütörtök) 10.30

 »» Sopron, Fövényverem 1. 1. emelet 7. szám alatti, Sopron, Fövényverem 1. 1. emelet 7. szám alatti, 
27 m27 m22 alapterületű lakás  alapterületű lakás (induló licitár: 9.693.000 Ft)
Az ingatlan megtekinthető:  2023. március 9. (csütörtök) 10.45
A licit időpontja:    2023. március 23. (csütörtök) 11.30

 »» Sopron, Pető�  tér 6. fszt. 3. szám alatti,Sopron, Pető�  tér 6. fszt. 3. szám alatti,
55 m55 m22 alapterületű lakás  alapterületű lakás (induló licitár: 14.974.200 Ft)
Az ingatlan megtekinthető:  2023. március 9. (csütörtök) 11.30
A licit időpontja:    2023. március 23. (csütörtök) 13.30

 »» Sopron, Móricz Zs. u. 10. fszt. 9. szám alatti,Sopron, Móricz Zs. u. 10. fszt. 9. szám alatti,
42 m42 m22 alapterületű lakás   alapterületű lakás  (induló licitár: 11.730.000 Ft)
Az ingatlan megtekinthető:  2023. március 9. (csütörtök) 13.00
A licit időpontja:    2023. március 23. (csütörtök) 14.30  

A licittárgyalás helye: Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Osztály 9400 Sopron, Fő tér 1.

Az ingatlanok műszaki állapotával kapcsolatban a Sopron Holding
Vagyonkezelő Zrt.-nél, a 99/514–607-es telefonszámon tájékozódhat.

A licittárgyalás részleteiről érdeklődhet az alábbi elérhetőségek bármelyikén:
személyesen Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási 

Osztályán ügyfélfogadási időben, telefonon a 99/515–404-es telefonszámon, 
illetve a takacs.andras@sopron-ph.hu e-mail-címen.

A részletes licitkiírások a www.sopron.hu oldalon
az Önkormányzat menüpont alatt olvashatók. 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁS
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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 Besenyő utcáról nyíló, az 
Ágfalvi úttal párhuzamos, a 
vasútvonal felé tartó zsák-
utca 1997 óta őrzi Murmann 
Sámuel nevét. A város észak-
nyugati részén lévő ipari ne-
gyedben található, ahol a ko-
rábbi szántóföldekre katonai 
laktanyák és ipari létesítmé-
nyek épültek.

Az utcában volt a császári 
és királyi 13. tüzérezred ka-
szárnyája, a Frigyes főherceg-
ről elnevezett tüzérségi lak-
tanya, melynek nagy részét 
1944–45-ben lebombázták. 
Korabeli adatok szerint 362 
ember és 235 ló elhelyezését 
tudták megoldani benne. A tü-
zérségi laktanya 18 nagy és 
13 kisebb épülete közül csak 
négy maradt meg: ezek az Ág-
falvi út 2. szám alatt találha-
tók, ahol többek között bank, 
ingatlancentrum, nemzeti 
dohánybolt és irodák működ-
nek. A másik épület a lovar-
da, amelynek tetőszerkezete 
teljesen vasból készült. Itt ma 

raktárak, irodák vannak. Az 
épületen tetőcserét és kisebb 
belső átalakításokat végeztek, 
de a tető tartószerkezete má-
ig eredeti, és a külső-belső dí-
szítések, jellegzetességek is 
megmaradtak.

A korábbi épületszár-
nyak helyén ma a Lidl áru-
ház, a bánfalvi vásárcsar-
nok, a Lignova készházak 
pavilonja, a műszaki erdészet 

üzemcsarnoka üzemel. A kö-
zelben, az Ágfalvi út – Bese-
nyő utca sarkán, illetve az 
Ágfalvi úton működött az 
egykori Fésűsfonalgyár és a 
Soproni Vasöntöde. Előbbi az 
1960-as években mintegy 800 
főt foglalkoztatott. Az üzem-
ben a 2000-es években állt le 
a termelés, és 2011-ben bon-
tották le, helyére épült az Aldi 
bevásárlóközpont. A Soproni 

Vasöntöde 1909-ben alakult 
meg, országos használatra és 
exportra is készültek itt csa-
tornafedelek, kazánok és fém-
szerelvények. Fénykorát a két 
világháború között, illetve az 
1960–70-es években élte, a ter-
melés 2001-ben szűnt meg.

A Murmann Sámuel utca 
történetét ifj. Nemes András-
sal, a Soproni Múzeum mun-
katársával jártuk körbe.

Sopronban járunk:  Murmann Sámuelt a temesvári csata után végezték ki

A vértanú nemzetőr utcája

A Murmann Sámuel utcában volt a császári és királyi 13. tüzérezred kaszárnyája. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

Hagyományosan a hűség napi ünnepségsorozat-
hoz kapcsolódóan adják át Sopron legrangosabb 
elismeréseit. 2022-ben a Sopron Sportjáért díjat 
Úr Csabának ítélte a közgyűlés. 

A díj a kiemelkedő sport-
teljesítményt nyújtó, az el-
ért eredményekre felkészítő, 
a sportpedagógia, a tömeg-
sport területén, továbbá a 
sportszervezésben, sporttör-
téneti kutatásban kimagasló 
teljesítményű magánszemély-
nek adható.

Úr Csaba a városi teniszélet 
kiemelkedő résztvevője. Kez-
detben profi játékosként sze-
repelt a GYSEV csapatában, a 
játék mellett kezdett el edzős-
ködni. 2002 óta főállású tréner 

az SVSE-nél, majd 2020-tól az 
egyesület tenisz szakosztá-
lyának a vezetője is. Tenisz-
edzőként számos válogatott 
játékost nevelt fel, és szerzett 
velük országos és vidékbajnoki 
címeket. Munkájának sikeres-
ségét bizonyítja Babos Tímea 
három Grand Slam-győzel-
me is, aki kezdetben tanítvá-
nyai közé tartozott. Főállású 
edzőként főként az utánpót-
lás-nevelésre koncentrál, de a 
teniszpályák üzemeltetését is 
szívügyének tekinti. 

Kiváló teniszező

Úr Csaba a városvezetéstől vette át a Sopron Sportjáért díjat. 
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

MURMANN SÁMUEL (1817–1848)  a soproni nemzetőrség helyettes parancsnoka, majd főparancs-
noka, az 1848–49-es szabadságharc első vértanúja volt. A soproni evangélikus líceumban tanult, mely-
nek udvarán ma tábla őrzi emlékét. 1835-től már huszárezredben szolgált, 1846-tól főhadnagy lett, 
1848-tól nyugállományba vonult, ezután került a soproni nemzetőrséghez, ahol parancsnokhelyet-
tes, majd ideiglenes parancsnok lett. A lövői vereség után lemondott tisztségéről, és Bánáton harcolt 
Arad és Temesvár ostrománál. Az 1848. augusztus 9-i temesvári csata után elfogták és kivégezték. 

MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

TAKÁCS VIOLETTA:  Na-
gyon! A férjemmel együtt 
„nyári gyerekek” vagyunk, 
szeretünk túrázni, kirándulni, 
nagy bringások is vagyunk. Ha 
jó idő van, akkor nemcsak hét-
végén, hanem hétközben is 
kirándulunk, például Tóma-
lomra vagy Ausztriába.

STEFÁNNÉ ZSÓK KATA:  
Persze, hiszen sokat lehet ki-
rándulni, a nagyszülők miatt 
szoktunk menni a Balatonra 
is. Az erkélyünkön paradicso-
mot, paprikát és mindenféle 
növényt is nevelünk ilyenkor. 
Szeretünk strandolni, várjuk 
már annak a szezonját is. 

HORVÁTH SÁNDOR:  Igen, 
pláne most, hogy ilyen szép 
az idő. Jó lenne, ha nem jön-
nének már fagyok, mert tönk-
retennék a növényeket. Vá-
rom, hogy ültethessek, a 
biotermesztés és a minél ke-
vesebb permetezés híve va-
gyok, az összhangot keresem.

MÓRICZ TIBOR:  Nekem a 
tavasz, meg a nyár a kedvenc 
évszakom. Foglalkozásomnál 
fogva ilyenkor zöldterületeket 
rendezek. Szabadidőmben a 
kisfiammal szoktam bicikliz-
ni: az a jó, hogy már elég eny-
he ehhez az idő, de még nincs 
túl meleg.

Várja a tavaszt?

MUNKATÁRSUNKTÓL

Közel mínusz 10 fokos reggel után bő egy héttel 
20 fokos nappal, erős szél, vékony, hamar olvadó 
hótakaró. Írásunkban összefoglaljuk, milyen ar-
cát mutatta idén a tél. 

Március első napján megkez-
dődik a meteorológiai érte-
lemben vett tavasz, és ugyan 
a csillagászati még 21-éig várat 
magára, már február második 
felében tapasztalhattunk na-
gyon enyhe hőmérsékletet. 
Előkerültek a vékonyabb ka-
bátok, a félcipők, a napszem-
üvegek, virágoznak a tavasz 
hírnökei, már egy ideje búj-
nak a nárciszok, a jácintok, 
de a tulipánok is. 

– Február 18-án Sopronban 
és Fertőrákoson 19,8 fokig me-
legedett a levegő, így új orszá-
gos legmagasabb napi ma-
ximumhőmérsékleti rekord 
született. A korábbi rekord 
18,2 fok volt, melyet Pécs köze-
lében regisztráltak 1955-ben 
– tudtuk meg Kiss Mártontól, 
az Országos Meteorológiai 
Szolgálat Soproni Meteoroló-
giai Obszervatóriumának ész-
lelőhálózati koordinátorától. 

Az egy hete megkezdődött 
böjti időszakra jellemző a vál-
tozékonyság, a két évszak 
„csatája”, a szeles idő, a gyako-
ri frontátvonulások, a hőmér-
séklet és a napos órák fokoza-
tos emelkedése. A szakember 
kiemelte, ugyan a tél eddig 
szokatlanul enyhe volt, de 
március még tartogathat akár 
havazást is. – Általában ma 
már szinte csak egy hosszúra 
nyúlt november a tél – folytat-
ta Kiss Márton. – Mindhárom 
téli hónap átlaghőmérsékle-
te jóval meghaladta az ilyen-
kor szokásosat. Február 20-ig 
21 napon esett hó vagy havas 
eső Sopronban, összefüg-
gő, 1 centimétert elérő vagy 
azt meghaladó hóréteg pedig 

mindössze 8 napon alakult 
ki. Sajnos csapadék az ország 
többi részével ellentétben alig 
érkezett, így a város maradt az 
ország egyetlen olyan terüle-
te, ahol továbbra is jelentős a 
csapadékhiány, és a mély ta-
lajrétegek is szárazak.

A kemény téli fagyok a glo-
bális folyamatoknak köszön-
hetően egész Európa-szerte 
ritkulnak, Sopronban is csak 
február 5–10. között közelí-
tette meg a -10 fokot a hőmé-
rő higanyszála. A leghidegebb 
hajnalon (február 9-én) -7,3 fo-
kot mértek a városban, míg 
ugyanekkor Fertőrákoson 
-10,9 fokig csökkent a hőmér-
séklet. Sopronban -10 foknál 
hidegebb évek óta nem volt.

A tél eddig szokatlanul enyhe volt, de március még tartogathat téli időt, akár havazást is. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Sopronban február 18-án megdőlt  az országos melegrekord

Megérkezett a tavasz?
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GYŐRI-VARGA NÓRA

Nyelvórákkal, pszichoszociális és 
közösségi programokkal támogat-
ja a Sopronban és környékén élő uk-
rán menekülteket az Ökumenikus 

Segélyszervezet. Az egyéves projektben mintegy 
ötvenen vesznek részt.
Február 24-én múlt egy éve, 
hogy megkezdődött a háború 
Oroszország és Ukrajna kö-
zött. A kilátástalan körülmé-
nyek miatt számtalan ukrán 
állampolgár hagyta el hazá-
ját, közülük többen Sopron-
ban és a régióban próbálnak 
új életet kezdeni. – Körülbelül 
150–200 fő lakik a környéken, 
közülük 50-en vesznek részt 
rendszeresen a programja-
inkon – tudtuk meg Demény 
Anitától, a Magyar Ökumeni-
kus Segélyszervezet Szociális 

és Fejlesztő Központ – Sop-
ron vezetőjétől. – Nyáron egy 
hathetes projekt keretében 
kirándulásokat, főzéseket 
szerveztünk nekik, és bár az 
elején nehéz volt elnyerni a bi-
zalmukat, a közös borscs- és 
gulyásleves-készítés egyfajta 
áttörés volt, utána feloldód-
tak, és szívesen vettek részt a 
programjainkon.

A sikeres nyári események 
és a folytatódó háború láttán 
a segélyszervezet munkatár-
saiban megfogalmazódott: to-

vábbi támogatásra van szük-
ség. A novemberben indult 
egyéves projekt keretein be-
lül már a magyar nyelv elsa-
játítására is lehetősége van 
az érintetteknek. A kurzusok 
beteltek, többen vannak vá-
rólistán, a gyerekcsoportba 
12-en, míg a felnőttek két cso-
portjába 14–14-en járnak. – Jó 
érzés látni, hogy egyre több 
szót értenek, rövid mondato-
kat, kifejezéseket használnak 
a mindennapjaikban – osz-
totta meg tapasztalatait Sza-
niszló Erzsébet nyelvtanár, a 
Magyar Ökumenikus Segély-
szervezet helyi koordinátora. 
– Mivel 30 éves koromig Kár-
pátalján éltem, ismerem az ő 
szokásaikat is, de az óráinkba 
a magyar kultúrát, az ünnepe-
inket is beleépítem.

A nálunk élő ukrán állam-
polgárok egy része a háború 

után visszatérne hazájába, a 
többiek viszont már Magyar-
országon képzelik el a jövő-
jüket. – A közelmúltban óra 
közben egyik tanulóm a tele-
fonját babrálta, majd elsápadt 
– folytatta Szaniszló Erzsébet. 
– Kiderült, hogy éppen akkor 
bombázták le a házát azon a 
Donyeck melletti kis telepü-
lésen, ahonnan származik, 
ahol a kislányával az udvaron 
játszott. Az a világ most ösz-
szeomlott, nekik például már 
nincs hova hazamenniük.

A segélyszervezet a mun-
kaerőpiaci, pszichológiai, jo-
gi tanácsadáson és közösségi 
programokon túl a mindenna-
pi ügyek intézésben is segíti a 
menekülteket. 

A program az Ökumenikus 
Segélyszervezet és nemzetkö-
zi partnerei finanszírozásával 
valósul meg.

Sopronban és környékén  150–200 ukrán menekült él

Beilleszkedésüket segítik

Szaniszló Erzsébet nyelvtanár szerint az idő a legjobb gyógyszer: idő kell, hogy a menekültek a nyelvet megtanulják, és ahhoz is, 
hogy kialakuljon bennük a bizalom. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK

Hadik – közönségtalálkozó 
Március 3., péntek 18 óra, Elit mozi
A legújabb magyar történelmi kalandfilm

Manuel lemezbemutató
Március 3. 19 óra, Hangár Music Garden

Teddy Harpo – Crazy Daisy Jug Band
Március 3. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Csoportterápia
Március 3. 19 óra, Liszt-központ
Bolba Tamás – Szente Vajk – Galambos Attila 
mjúzikelkámedije 2 részben
További időpont: március 4. 19 óra

Vadon élő állatok világnapja
Március 4., szombat 10 óra, Erdő Háza
Előadások a bemutatóteremben: hazánk és a soproni erdő 
nagyvadfajai, ragadozók az erdőn, mezőn és lakott területen, 
szalonka, az erdők királynője. Kötetlen beszélgetés, 
gyereksarok.

Misztikus Sopron – ingyenes séta
Március 4. 11 óra, Tourinform-iroda 
A sétán történeteket hallhatnak a vendégek a város sötét 
múltjából. Regisztráció: www.visitsopron.com

Yes Mom Special
Március 4. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden 

Hiperkarma koncert 
Március 4. 21 óra, Hangár Music Garden

Erjesztő kotyvasztások Katával
Március 5., vasárnap 13 óra, Bojtorina Vegán Étterem
Bevezetés a fermentálás varázslatosan egyszerű világába

A helység kalapácsa
Március 6., hétfő 15 óra, Liszt-központ
A Petőfi-mű remek alkalom arra, hogy a diákság egy könnyed 
előadás keretében megismerkedjen a nagy magyar költő 
humorával. A Csavar Színház előadása.
További időpontok: március 6. 17 óra, március 7. 15 és 
17 óra, március 8. 15 és 17 óra, március 9. 17 és 19 óra.

Nőkről nőknek nőnapon 
Március 8., szerda 9 órától, fertődi Esterházy-kastély 

A Himnusz tévedésekkel és véletle-
nekkel tarkított kalandos története
Március 8. 15 óra, Pedagógusok Soproni 
Művelődési Háza
Előadó: Orbán Júlia középiskolai magyartanár

A NŐ – nőnapi műsor
Március 8. 19 óra, Liszt-központ
Akinek csak megszületni volt könnyű… Sztárek Andrea és 
Détár Enikő előadása

Ocho Macho koncert 
Március 10., péntek 19 óra, Búgócsiga 
Akusztik Garden

EZ LESZ…  – programajánló

Szomorú mementó – 78 évvel ezelőtt történt
Gyászos nap volt Sopron történetében 1945. márci-
us első vasárnapja, melynek egyik szomorú emléke a 
bánfalvi hősi temetőben a fotón látható sírkő, mely 
alatt 20 névtelen tüzér alussza örök álmát. 

Majdnem háromszor annyi bomba hullott ezen a napon Sopron-
ra, mint néhány hónappal korábban, a szintén óriási károkat oko-
zó december 6-i légitámadás során. A közel félezer tonna rombo-
lóbomba hihetetlen pusztítást okozott, egyes források szerint a 
főváros után Sopron veszítette a legtöbb embert a hazánkat ért 
bombázások során. 

„1945. március 4-én az orsolyák pincéjében szorongtunk, ka-
tonák és bemenekült civilek. Észbontó robajjal estek a bombák. 
A hatalmas épület rengett, ingott felettünk, sebesült katonák resz-
ketve kapaszkodtak belém. Mint félénk gyermekek édesanyjuk-
hoz, úgy simultak, tapadtak hozzám” – írta Sopron könnyes-véres 
dátumai című visszaemlékezésében dr. Németh Alajos paptanár. 
„Mélyszántást végeztek a repülők a tüzérlaktanyában is. A kaszár-
nyát teljesen elpusztították, és száznál több katonának oltották ki 
az életét. Egyik unokahúgom férje csak egy volt a sok közül, akik-
nek testrészeit darabokban szedték össze, vagy egyáltalán meg 
sem találták. Unokahúgom és férje, Tyuskai Pál karpaszományos 
őrmester mindössze háromhetes házasok voltak.” – olvashatjuk 
a továbbiakban. 

A szépíró és helytörténész Becht Rezső a Nap-hegy egyik kilátó-
páholyából nézte végig, amint szeretett szülővárosa romhalmazzá 
válik. „Odarohantam a páholy korlátjához és letekintettem. Nem 

láttam a várost, csak egy nagy szürke felhőt és égnek törő vörhe-
nyes gomolyagokat. (…) Zakatoló szívvel meredtem a füst- és por-
felhőre, amikor végre az utolsó kötelék is visszakanyarodott, és 
valami kriptai csönd nehezedett a tájra. Mi van a füst mögött?! Mi 
maradt Sopronból?” – írta a Bűvös henger című önéletrajzi mun-
kájában. Hogy mi maradt Sopronból? Hullákkal megrakott szekér-
sorok, megtelt halottasházak, hozzátartozóikat kereső, kétségbe-
esett emberek, néhány utca pedig nemhogy romba dőlt, de a szó 
szoros értelmében eltűnt a föld színéről. És maradt ez a sírkő, kő-
be vésett mementó…   
Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

LÁTTA MÁR?  – soproni épületek, szobrok, műemlékek
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Elfogadták a 2023-as költségvetést, pályázatot 
írnak ki a Soproni Múzeum igazgatói, valamint a 
Pro Kultúra ügyvezetői posztjára, Sopronért Em-
lékérmet kap Gálné Kapás Márta, a soproni Bap-
tista Pont korábbi vezetője – ezekről is döntöttek 
a múlt csütörtöki közgyűlésen. 
A február 23-i rendes köz-
gyűlésen 14 előterjesztés sze-
repelt, majd két rendkívüli 
ülést is tartottak a képvise-
lők. A közgyűlés kezdetén a 
jelenlévők egyperces néma 
felállással emlékeztek meg a 
nemrégiben elhunyt dr. Czike 
Albertről, Sopron korábbi 
alpolgármesteréről. 

ELFOGADTÁK 
A KÖLTSÉGVETÉST 
A legfontosabb pont az idei 
költségvetés volt. Dr. Farkas 
Ciprián polgármester felve-
zetőjében elmondta: a rend-
szerváltás utáni eddigi legve-
szélyesebb időszakban élünk. 
A városvezetők és önkor-
mányzati képviselők nemet 
mondanak az adóemelések-
re, az idegen érdekek kiszol-
gálására és a hibás szankciós 
politikára. Az előterjesztés 
szerint a városban nem emel-
nek adókat, és hitelt sem vesz-
nek fel a feladatok ellátására. 
Az önkormányzat tervezett 

bevételi és kiadási főösszege 
24.805.919.540 forint. Idén sor 
kerülhet a Bécsi úti határkilé-
pő épületeinek rendezésére, a 
Ravazd utcában és a Balfi ut-
cában az út- és csapadékcsa-
torna építésére, a jereváni tó 
medrének és partjának fej-
lesztésére, valamint a városi 
könyvtár tetőszerkezetének 
és a papréti tornacsarnoknak 
a felújítására. A városi stadion 
nyugati lelátóját lefedik, klub-
épületet, vizesblokkokat, va-
lamint egészségügyi helyisé-
get alakítanak itt ki. A város 
elektromos busztöltőt szerez 
be a zöldbusz-mintaprojekt-
hez, bővíti a közvilágítást, 
fejleszti a buszvárókat. A vá-
rosháza akadálymentesítése 
érdekében liftet építenek az 
épület udvarára. Elkészítik a 
Hűségparkot, új játszótereket 
építenek, bővítik a meglévő-
ket. Tervbe vették a pedagógi-
ai intézmények, orvosi rende-
lők és zajvédő falak felújítását 
is. Elindíthatják a Várkerület 

Portál Programot, amelynek 
keretében a felújított Várkerü-
leten lévő üzletek pályázhat-
nak egységes utcafront és ki-
rakatok kialakítására.

A költségvetést végül más-
fél órás vita után 13 igen, 2 
nem szavazattal és 1 tartózko-
dással fogadta el a közgyűlés.

TÖBB ÓVODAI CSOPORT 
Emellett döntöttek arról is, 
hog y pályázatot írnak ki 
a Soproni Múzeum intéz-
ményvezetői posztjára, mivel 
dr. Tóth Imrének, az intéz-
mény jelenlegi igazgatójának 
megbízatása 2023. június 1-jén 
lejár. A magasabb jelentkezés-
szám miatt a közgyűlés ezút-
tal is egyhangúlag elfogadta 
az óvodai csoportok számá-
nak növelését, a csoportférő-
helyek 20 százalékos bővíté-
sét, valamint jóváhagyta az 
óvodák pedagógus- és peda-
gógiai munkát segítő alkalma-
zotti létszámát a 2023–2024-
es nevelési évre.

A képviselők döntöttek vá-
rosunk 2023-as közbeszerzési 
tervéről is. 

Sopron csatlakozik a Pol-
gármesterek Klíma- és Ener-
giaügyi Szövetségéhez.

A közgyűlés elfogadta, 
hogy a Soproni Vízművel kö-
tött csapadékcsatorna-üze-
meltetési szerződést közös 

megegyezéssel felmondják, 
hiszen a víziközmű-szolgál-
tatást az ellátás biztonsága 
érdekében állami gondosko-
dásba adták. 

SZTÁROK A BARLANGBAN
Mivel nem érkezett érvé-
nyes pályázat a Pro Kultú-
ra ügyvezetői álláshelyének 
betöltésére, így a közgyűlés 
megszavazta, hogy azt ered-
ménytelennek nyilvánítsák, 
és új pályázatot írjanak ki.

A közgyűlés elfogadta a cég 
2023-as üzleti tervét. A Sop-
roni Petőfi Színház terve-
zett bemutatói és előadásai 
között szerepel például a Két 
úr szolgája, a Csoportterápia, 
a  Chicago, a Bolha a fülbe, a 
Grand Hotel, A hóhér kötele, 
A vén bakancsos és fia, a hu-
szár, a Rómeó és Júlia. A fer-
tőrákosi barlangszínházban 
a tervek szerint bemutatják 
például a Vadak urát, a Cinde-
rellát, a Hegedűs a háztetőnt, 
a Mágnás Miskát, de fellép 
például Ákos, Fenyő Miklós, a 
Neoton és a 100 tagú cigány-
zenekar is. 

A második rendkívüli ülé-
sen döntöttek a Sopronért 
Emlékérem adományozásá-
ról, amelyet Gálné Kapás Már-
ta, a soproni Baptista Pont ko-
rábbi vezetője kap áldozatos 
munkájáért.

A városban nem emelnek adókat,  és hitelt sem vesznek fel

Folytatódó fejlesztések

MUNKATÁRSUNKTÓL

Főhajtással és koszorúzással 
emlékeztek múlt pénteken a 
kommunista diktatúrák ál-
dozataira a Sopronkőhidai 
Fegyház és Börtön falán elhe-
lyezett Gulag emléktáblánál, 
majd a rabtemetőben. Ezután 
az 1919. július 4-én kivégzett 
Szántó Róbert főhadnagy sír-
jánál (a Szent Mihály-teme-
tőben) gyűltek össze Sopron 
vezetői, Barcza Attila ország-
gyűlési képviselő és a helyi 
intézmények képviselői. Itt 
dr. Farkas Ciprián polgármes-
ter, valamint Vörös Ákos, a né-
hai főhadnagy leszármazottja 
idézte fel a diktatúra éveit, az 
áldozatok emlékét.

A kommunizmus áldozatai

JEGYZET

Mire játszanak?
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Nem lehet nem észrevenni, s ez már a Covid ide-
jén is felszínre bukkant, hogy az ellenzék nem 
saját (egyébként nem is létező) programjától 
várja a hatalomváltást, hanem azoktól az első-
sorban külső körülményektől, amelyek óhatat-
lanul is a kezükre játszanak. Hogy mire gondo-

lok? Említek néhány 
példát. Emlékeznek 
még arra az időre, 
amikor tombolt a jár-
vány? Először meg-
próbáltak pánikot 
kelteni az oltóanya-
gok körül, majd azon 
siránkoztak, hogy 
miért nem hal meg 
több ember, mert ak-
kor felütné a fejét az 
elégedetlenség. Ak-
kor is hátborzongató 
volt, és így visszanéz-

ve is döbbenetes, hogy halottak árán szerették 
volna megkaparintani a hatalmat. Persze esé-
lyük sem volt, hiába próbálták becsapni az em-
bereket nemtelen módszerekkel, rémhírekkel.

Aztán elmúlt a járvány, ők pedig továbbra 
is csak sóvárognak a hatalomért. A módsze-
rek sem változnak. Naponta sulykolják, hogy 
a kormány unióellenes, s kivezetik az országot 
az európai közösségből. Hogy ez hazugság, azt 
ők maguk is tudják, de jól hangzik. Összekeve-
rik a Magyarország érdekeiért mindenek felett 
kiálló politikát az unióellenességgel. Pedig ez 
utóbbiról szó sincs, arról viszont igen, hogy a 
kormány nem vállalja fel idegen érdekek kép-
viseletét a magyar emberek rovására. S ha már 
az uniónál tartunk. Nem tagadják, és Brüsszel-
ben is ezért lobbiznak, hogy ne kapjuk meg a ne-
künk járó forrásokat, mert azok hiánya – véle-
ményük szerint – felborítaná gazdaságunkat, 
ez pedig tovább növelné az inflációt, s az elége-
detlenséget, amely végül elvezethet(ne) a kor-
mányváltáshoz. A közelmúltban is ezt fejteget-
te az egyik politológusuk.

Az ellenzék egy másik, kedvelt témája az 
orosz–ukrán háború. A kezdetektől fogva (kül-
földi támogatóikkal együtt) azt harsogják, hogy 
a kormány oroszbarát, orosz érdekeket szolgál. 
Ezzel szemben a kormányfő, a kormány tagjai 
már az első pillanatban – és azóta is minden fó-
rumon –  elítélték az agressziót és kiálltak, ki-
állnak Ukrajna területi integritásáért, s egyben 
a magyarok érdekeiért, amely most elsősorban 
a realitásra alapozva az energiapolitikában 
testesül meg. Egy másik példa: a migráció las-
san lejárt lemez lenne, ha nem döngetne csúcso-
kat a határainkat törvénytelenül átlépni szán-
dékozók száma. A migrációs politikáért évek 
óta ócsárolták a kormányt, aztán 2023-ra ki-
derült, hogy lassan fél Európa hasonlóan gon-
dolkodik, mint a magyarok. Mi tagadás, lassan 
léptek rá az általunk kijelölt útra, de talán fel-
zárkóznak hozzánk, és bocsánatot kérnek… a 
honi ellenzékiek is.

A példákat még lehetne sorolni. Az ő gondol-
kodásuk szerint a lényeg, hogy bármi áron, de 
felkorbácsolják a társadalmi elégedetlenséget 
(riogatás a még magasabb inflációval, a recesz-
szióval), amely esetleg megnyitja számukra az 
utat a hatalomhoz. Lehet, tévedek, de megint 
rossz úton járnak. A gazdaság a külföldi elem-
zők szerint is pozitív tartományban marad, az 
infláció pedig minden ellenkező szándék ellené-
re is lejtmenetre kerül. És végül: hiába remény-
kednek, előbb-utóbb megnyílnak a brüsszeli 
pénzcsapok, a háborúnak vége lesz, az ellen-
zék pedig törheti a fejét, hogy mi újat találjon 
ki az emberek átverésére, a kormány lejáratá-
sára, megbuktatására.

„A migrációs politikáért 
évek óta ócsárolták a 
kormányt, aztán 2023-ra 
kiderült, hogy lassan fél 
Európa hasonlóan gondol-
kodik, mint a magyarok. 
Mi tagadás, lassan léptek 
rá az általunk kijelölt út-
ra, de talán felzárkóznak 
hozzánk, és bocsánatot 
kérnek… a honi ellenzé-
kiek is.”

SOPRONITEMA
HIVATALOS

Adomány
Több mint egymillió forint 
gyűlt össze a Soproni Gyógy-
központ Gyermekosztályának 
programjára, amelyen óvodá-
sok lisztérzékenységét szűrik 
ki. Dr. Tóth Gergely osztály-
vezető elmondta: rendelkez-
tek már egy alapösszeggel, 
ezt nemrég a VasVilla kerék-
pártúrán befolyt 100 ezer fo-
rinttal támogatták. Most 250 
ezer forinttal járult hozzá a 
nemes ügyhöz a Soproni Bor-
lovagok és Borbarátok Egye-
sülete és a Lions Club Sop-
ron, valamit 350 ezer forinttal 
a Rotary Club Sopron. A fel-
ajánlásokat dr. Kulcsár Dáni-
el orvosigazgató-helyettes 
köszönte meg.

A KOSSUTH LAJOS UTCAI BM VENDÉGHÁZ PARKJÁBAN határkőre helyezett emléktáblát avat-
tak Horváth István határőr ezredes halálának 15. évfordulóján. A megemlékezésen részt vettek egy-
kori kollégái, barátai, családtagjai. Az Európai Borlovagrend Soproni Legátusának vezetői jelenlé-
tükkel tisztelegtek egykori alapítójuk emléke előtt.

EMLÉKHELYAVATÁS

A sopronkőhidai rabtemetőben koszorúzott Barcza Attila (j2), dr. Farkas Ciprián (j3), dr. Simon 
István (j1) és Csiszár Szabolcs (b) alpolgármester. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 
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Múlt héten megkezdték a tavaszi nagytakarítást 
a Sopron Holding Zrt. munkatársai városunkban. 
Ugyanakkor fontos, hogy az ingatlantulajdono-
sok is rendet tartsanak a saját környezetükben.

A Sopron Holding Zrt. szak-
emberei folyamatosan dol-
goznak: takarítják az utcákat, 
parkokat, tereket, különös fi-
gyelmet szentelnek a játszó-
terek, kondiparkok tisztán 
tartásának. 

Fontos viszont, hogy ne 
csak ezeken a helyeken legyen 

rend, hanem az ingatlanok 
előtti közterületeken (járdá-
kon, zöldterületeken, árkok-
ban) is. Ezek tisztán tartása 
minden esetben az ingatlan-
tulajdonos feladata. Sopron-
ban önkormányzati rendelet 
(20/2008. (VI. 30.) a köztiszta-
sággal összefüggő tevékenysé-

gekről) szabályozza, hogy „a 
telekhatár, valamint a burkolt 
úttest között; szilárd burkola-
tú út hiányában a telekhatár-
tól a forgalom által kialakított 
forgalmi sáv széléig; ha az út 
szabályozási szélessége nem 
haladja meg a négy és fél mé-
tert, az út mindkét oldalán a 
gyalogosok számára szüksé-
ges sávszélességben, a járda-
szakasz melletti nyílt árok és 
annak műtárgyai területén; a 
beépítetlen telekingatlanon” 
a tisztán tartásról az ingatlan 
tulajdonosa vagy használója 
köteles gondoskodni. 

A köztisztasággal kapcso-
latos kötelezettségek ellenőr-
zésére jogszabályokban meg-
határozott keretek között a 
rendőrség, a környezetvédel-
mi, valamint a közterület-fel-
ügyelet közreműködésével 
a jegyző jogosult. Amennyi-
ben mulasztást tapasztal-
nak, akkor akár pénzbírság is 
kiszabható. 

A szakemberek felhívják 
az üzlettulajdonosok figyel-
mét is, hogy az üzletekhez 
tartozó bérelt teraszterület 
tisztán tartása az üzlettulaj-
donos feladata.

Közös érdekünk,  hogy tiszta, rendezett legyen a város 

Tavaszi nagytakarítás

A Sopron Holding Zrt. szakemberei már járják az utakat – parkokban, tereken és játszótereken is takarítanak. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MADARÁSZ RÉKA

Február végén, március elején több védett nö-
vény is virágba borul, melyeknek pár hét múlva 
egy évre búcsút inthetünk. Most kedvünkre gyö-
nyörködhetünk bennük, de lehetőleg őrizzük 
meg őket a természetnek!

A lombfakadás előtt hajt ki a 
geofita növények többsége, 
amelyek gumó vagy hagyma 
formában vészelik át a szá-
raz nyarat és a telet. Mire a 
fák levelet hoznak, ezek a nö-
vénykék többnyire már visz-
sza is húzódnak. Február vé-
gétől virágzik a tavaszi tőzike, 
a hóvirág, a téltemető, a csil-
lagvirág, az odvas és az uj-
jas kertike, valamint a salá-
taboglárka, ami onnan kapta 
a nevét, hogy korábban salá-
ták kedvelt alapanyaga volt. 

A felsoroltak közül több nö-
vény védett.

– A hóvirágot a legtöbben 
ismerik, ugyanis viszonylag 
gyakori növény. Több faja kö-
zül nálunk a kikeleti hóvirág 
terjedt el. Legnagyobb ösz-
szefüggő állományai a me-
gyénkben a Szigetközben, 
Rábakecöl és Fertőrákos tér-
ségében fordulnak elő – ava-
tott be a részletekbe Takács 
Gábor, a Fertő–Hanság Nem-
zeti Park természetvédelmi 
szakreferense. – A téltemető 

Sopronkövesdnél, az Agghe-
gyen fordul elő nagyobb meny-
nyiségben. Utóbbi mediterrán 
faj, a 18. században hozták be 
hazánkba, mára a magyar fló-
ra részévé vált.

A téltemető különlegessé-
ge, hogy azok a levelei, ame-
lyek sárga sziromleveleknek 
tűnnek, valójában csészele-
velek. A valódi sziromleve-
lek mézfejtővé korcsosulnak. 
Ezekkel csalogatja magához a 
növény a beporzó rovarokat. 
Szögletes magjait hangyák 
terjesztik. Mivel a növény 
mérgező, emberi fogyasztás-
ra nem alkalmas.

– A csillagvirágnak több 
faja létezik – folytatta a szak-
ember. – Nálunk a ligeti csil-
lagvirág Csáfordjánosfa gyer-
tyános–tölgyeseiben terjedt 
el, de találkozhatunk vele a 

Rába-mentén, a Szigetköz-
ben, a Hanságban és a Kóphá-
za melletti kis erdőben is. Ér-
demes még megemlítenünk 
egy fokozottan veszélyeztetett 
cserjefajt, a farkasboroszlánt, 
ami a megyénkben csak a Sop-
roni-hegységben honos. Akár 
1,5 méter magasra is megnő-
het a virágokkal borított bo-
kor. Csak a virágzás után hoz 
leveleket, és mint a farkas szó-
val kezdődő növények többsé-
ge, ez is mérgező. Korábban a 
népi gyógyászatban bőrprob-
lémák és reuma ellen használ-
ták, de gyakran súlyos mérge-
zéshez vezetett. 

A védett növényeket lehe-
tőleg ne ássuk ki, virágaikat 
ne szakítsuk le! Hagyjuk meg 
őket a maguk természetes 
szépségében, hogy mások is 
megcsodálhassák azokat!

Vigyázzunk védett növényeinkre!

A csillagvirág, a farkasboroszlán, a téltemető és a hóvirág is ezekben a hetekben virágzik. FOTÓK: TAKÁCS GÁBOR

Helyezzünk ki 
méhhoteleket!

 »» Sopron–Balfon található, 8921/1 hrsz.-ú,Sopron–Balfon található, 8921/1 hrsz.-ú,
2428 m2428 m22 alapterületű beépítetlen terület  alapterületű beépítetlen terület 
Az ingatlan megtekinthető: 2023. március 16. (csütörtök) 9.00 
A licit időpontja: 2023. március 30. (csütörtök) 8.30

 (induló licitár: 21.900.000 Ft + 27% áfa)

 »» Sopron külterületen található, 01037 hrsz.-ú,Sopron külterületen található, 01037 hrsz.-ú,
8517 m8517 m22 alapterületű fásított terület, rét  alapterületű fásított terület, rét 
Az ingatlan megtekinthető: 2023. március 16. (csütörtök) 9.30
A licit időpontja: 2023. március 30. (csütörtök) 9.30

(induló licitár: 23.600.000 Ft)

 »» Sopron, Várkerület 47. fszt. 2. szám alatti,Sopron, Várkerület 47. fszt. 2. szám alatti,
46 m46 m22 alapterületű üzlethelyiség alapterületű üzlethelyiség
Az ingatlan megtekinthető: 2023. március 16. (csütörtök) 10.00
A licit időpontja: 2023. március 30. (csütörtök) 10.30
  (induló licitár: 28.152.000 Ft)

 »» Sopron, Várkerület 47. szám alatti,Sopron, Várkerület 47. szám alatti,
154 m154 m22 alapterületű, pinceszinti üzlethelyiség alapterületű, pinceszinti üzlethelyiség
Az ingatlan megtekinthető: 2023. március 16. (csütörtök) 10.00
A licit időpontja: 2023. március 30. (csütörtök) 11.30
  (induló licitár: 54.820.000 Ft)

 »» Sopron, Újteleki u. 6. szám alatti,Sopron, Újteleki u. 6. szám alatti,
26 m26 m22 alapterületű üzlet és műhely alapterületű üzlet és műhely
Az ingatlan megtekinthető: 2023. március 16. (csütörtök) 11.00
A licit időpontja: 2023. március 30. (csütörtök) 13.00
  (induló licitár: 6.686.000 Ft)

 »» Sopron, Újteleki u. 52. fszt. 1. szám alatti,Sopron, Újteleki u. 52. fszt. 1. szám alatti,
229 m229 m22 alapterületű üzlethelyiség alapterületű üzlethelyiség
Az ingatlan megtekinthető: 2023. március 16. (csütörtök) 11.30
A licit időpontja: 2023. március 30. (csütörtök) 14.00
  (induló licitár: 35.200.000 Ft)

 »» Sopron, Baross út 20. szám alatti,Sopron, Baross út 20. szám alatti,
17 m17 m22 alapterületű garázs alapterületű garázs
Az ingatlan megtekinthető: 2023. március 16. (csütörtök) 12.00
A licit időpontja: 2023. március 30. (csütörtök) 15.00
  (induló licitár: 4.514.000 Ft)

A licittárgyalás helye: Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Osztály 9400 Sopron, Fő tér 1.

Az ingatlanok műszaki állapotával kapcsolatban a Sopron Holding
Vagyonkezelő Zrt.-nél, a 99/514–607-es telefonszámon tájékozódhat.

A licittárgyalás részleteiről érdeklődhet az alábbi elérhetőségek bármelyikén:
személyesen Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási 

Osztályán ügyfélfogadási időben, telefonon a 99/515–404-es telefonszámon, illetve 
a takacs.andras@sopron-ph.hu e-mail-címen.

A részletes licitkiírások a www.sopron.hu oldalon
az Önkormányzat menüpont alatt olvashatók. 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata licittárgyalást
hirdet a tulajdonában álló ingatlanok értékesítésére:

KÖVES ANDREA

Ezekben a napokban 
érdemes elkészíteni 
és kihelyezni a méh-
hoteleket, amelyekkel 
sokat tehetünk a be-
porzó rovarok védel-
méért, és segíthetjük a 
szaporodásukat.

– Ezek az odúk nem azok-
nak a méheknek készülnek, 
amelyek kaptárakban élnek, 
hanem az úgynevezett ma-
gányos rovaroknak – mond-
ta prof. dr. Lakatos Ferenc, a 
Soproni Egyetem rektorhe-
lyettese. – Számukra szüksé-
ges egy hely, ahova a tojásaikat 
lerakhatják, hogy az utódok 
ott kifejlődhessenek. Fontos, 
hogy ez védett legyen, hiszen 
a tojások mellé általában még 
táplálékot is tesznek. A méh-
hotelek alapanyaga lehet vas-
tagabb nád, lyukas tégla, ki-
fúrt fadarab. Az is érdekes, 
hogy a magányos méhek jóval 
előbb aktivizálódnak, mint 
a társasak. A kora tavasszal 
virágzó növények beporzása 

szempontjából fontos a magá-
nyos rovarok munkája.

A szakember rámutatott: 
a méhhoteleket könnyen el-
készíthetjük házilag is, akár 
a gyerekekkel együtt. Eső-
től védett helyre – erkély-
re, ablakpárkányra, virágos 
balkonládák mellé érdemes 
kihelyezni azokat. A méhho-
telek márciustól június köze-
péig a legforgalmasabbak. Ha 
egy méhhotel nem váltja be a 
hozzá fűzött reményeket, ak-
kor célszerű a kert más részé-
be áttenni.

A Lenck-villa udvarára is 
kihelyeztek a Soproni Múze-
um munkatársai egy tágas, 
„ötcsillagos” rovarhotelt az-
zal a céllal, hogy a gyerekek 
figyelmét felhívják a rovarok 
fontosságára, a környezetvé-
delemre. Martos Virág és Eg-
resits Anita múzeumpeda-
gógusok ehhez kapcsolódva 
élménydús foglalkozásokat is 
tartanak a Lenck-villa madár- 
és rovarbarát kertjében. Leg-
közelebb március 10-én, a be-
porzók napján várják sok-sok 
érdekes információval, játékos 
feladatokkal az óvodás és kis-
iskolás gyerekeket.
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A korábban megállapítottnál előbb, március kö-
zepén nyit a Soproni Múzeum, a városi könyvtár 
pedig már látogatható. 

Március 14-én nyitnak a Sop-
roni Múzeum nem szezonális 
kiállítóhelyei: a Lenck-villa, a 
Központi Bányászati Múze-
um, a Macskakő Gyermek-
múzeum. A Tűztorony pedig 
hosszabb ideig lesz látogatha-
tó. A város jelképe a hét min-
den napján nyitva tart 10 és 
18 óra között, a többi kiállító-
helyre pedig keddtől vasár-
napig 10-től 18 óráig várják a 
látogatókat. 

Február 28-tól újra tel-
jes nyitvatartással működik 
a Széchenyi István Városi 
Könyvtár. Hétfőnként és va-
sárnaponként ezután is zár-
va lesz az intézmény, kedden 
és pénteken 10-től 18 óráig, 
szerdán és csütörtökön 10-től 
16 óráig, szombatonként pe-
dig 10-től 13 óráig tart nyitva. 
A Bánfalvi Fiókkönyvtár tech-
nikai okok miatt továbbra is 
zárva marad. 

Újra nyitva!

PLUZSIK TAMÁS

A Szente Vajk – Bolba Tamás – Galambos Attila 
nevével fémjelzett Csoportterápia című, szombat 
esti előadás volt a Soproni Petőfi Színház társula-
tának 2023-as első premiere – az ismert körülmé-
nyek miatt nem a színház épületében, hanem a 
Liszt-központban.
A „mjúzikelkámedi” műfajú 
darab története egy mondat-
ban összefoglalható: hat egy-
mást nem ismerő, személyi-
ségzavaros ember egy helyen 
összezárva várja az orvost, 
aki nem érkezik meg. Ebből a 
helyzetkomikumból bontako-
zik ki a „kámedi”, a dalokban 
elmondott vallomásokból pe-
dig a „mjúzikel”.

– Az amúgy sem egysze-
rű darabot bővítettük video-
betétekkel, így nemcsak a 

látványvilágot gazdagítot-
tuk, hanem új helyszíneket és 
olyan szereplőket is behozunk 
a nézők számára, akik egyéb-
ként a színpadon nem jelen-
nek meg – tudtuk meg Kovács 
Frigyestől, a darab rendezőjé-
től és díszlettervezőjétől, akit 
színművészként már több 
produkcióban is láthatott a 
soproni közönség. 

– Azért jósolok sikert az 
előadásnak, mert a szóra-
koztatáson kívül egyfajta 

tükörkép is. Mai világunk em-
bere ugyanis elmagányoso-
dott, ami köszönhető komp-
juterizált világunknak, annak 
a mesterséges intelligenciá-
nak, amely algoritmusaival 
bezár bennünket egy szűkü-
lő és egyre vastagabb falú bu-
rokba. A valós életben már 
alig kommunikálunk, szép 
lassan megszűnnek a szemé-
lyes kontaktusok, helyette le-
pötyögjük a mondanivalóin-
kat, és ez szörnyű. Saját lelki 
válságainkról szól ez a darab, 
aminek az a gyógymódja, ha 
beszélgetünk, empatikusak 
vagyunk egymással. Szinte 

biztos vagyok benne, hogy 
aki egyszer megnézi ezt az 
előadást, az ismét eljön, még-
pedig azért, mert a saját szo-
rongásait, lelki vívódásait 
látja viszont a színpadon drá-
mai, de egyúttal humoros 
megfogalmazásban. 

A színpadon a csoportte-
rápia résztvevőit Kisfaludy 
Zsófia, Molnár Anikó, Szőcs 
Erika, Papp Attila, Pintér Gá-
bor és Savanyu Gergely ala-
kítja, a háttérvideón pedig a 
Sopron Balett tagjainak jele-
neteit láthatjuk, melynek ko-
reográfiáját Horváth Renáta 
készítette. 

Kovács Frigyes:  Saját lelki válságainkról szól ez a darab

Sírva nevetős tükörkép

Papp Attila, Szőcs Erika, Savanyu Gergely, Pintér Gábor, Molnár Anikó és Kisfaludy Zsófia (hátul) a Csoportterápia című előadáson. 

1988
Új gyógymedence Balfon
A Sopron–Kőszeghegyaljai In-
téző Bizottság a termál- és 
gyógyturizmus fejlesztését, az 
idegenforgalmat segítő infra-
struktúra kiépítését, egyebek 
között a szálláshelyek bővíté-
sét, üzemanyagtöltő állomások 
létesítését, továbbá a rendez-
vényturizmus színvonalának 
emelését szolgáló beruházáso-
kat támogatja az idén rendel-
kezésre álló 22 millió forintos 
összegből, így többek között 
a balfi szanatórium új gyógy-
medencével gyarapszik. (Es-
ti Hírlap)

Tűzoltómúzeum 
Sopronban
Az elmúlt év jeles ünnep volt 
a soproni tűzoltók számá-
ra: ekkor ünnepelték jogelőd-
jük, a Soproni Önkéntes Tűzol-
tó Egyesület megalakulásának 
százhuszadik évfordulóját. A ti-
zenkét évtizeddel ezelőtti ese-
mények jelentősége abban is 
rejlik, hogy a soproni egyesü-
let volt az ország első, ilyen 

céllal létrehozott szervezete. 
A mai utódok, a soproni tűzol-
tó-parancsnokság munkatársai 
az évfordulót méltó módon kö-
szöntendő, létrehozták a tűzol-
tómúzeumot, amelynek most 
meglévő anyagát kitartó ku-
tatómunkával szedték össze. 
A gyűjtés folyamatos, és igye-
keznek minden kelléket ösz-
szeszedni e nagy múltú szak-
ma relikviái közül. Indíttatásuk 
a hivatásszeretet és a hagyo-
mányőrzés. (Kisalföld)

1958
Különleges műemléket 
fedeztek fel Sopronban
Az Országos Műemlék Fel-
ügyelőség soproni művezető-
sége a napokban kezdte meg 
egy európai jelentőségű sop-
roni műemlékház eredeti for-
májába történő visszaállítá-
sát. Levéltári kutatások már 
korábban jelezték, hogy a XIV. 
század folyamán, amikor még 
nem volt a középkornak olyan 
szigorú gettótörvénye, vala-
hol az Új utcában zsinagógá-
nak kellett lennie. A műtörté-
nészek és a műemlékvédelmi 

bizottság nemrégiben találta 
meg az Új utca 11. szám alatti 
házban ezt a műemléképüle-
tet. Először a ház kapualjában 
fedeztek fel egy középkorbeli 
kútaknát, később a ház belse-
jében olyan, középkorból szár-
mazó gótikus bolthajtásokat 
találtak, amelyek szükséges-
sé tették a további kutatást, 
így megtalálták az Áron-fülkét 
is, annak faragott oromzatát, 
amelyet az idő folyamán a fal-
ban helyeztek el, valamint fel-
fedezték a gótikus stílusú abla-
kokat is. (Kisalföld)

1928
Ekevas mellől  
a bécsi zenefőiskolába
Nem egy kiváló magyar, de 
külföldi énekest is a kézmű-
ves szerszámok mellől emelt 
ki a szerencsés véletlen, ki-
váló hangjának, énektehet-
ségének véletlen felfedezése 
csinált belőle megtapsolt, el-
ismert énekművészt. Így kapott 
most szárnyra az őstehetség ér-
vényesülése egy soproni fiatal-
embert, aki az ekevas mellől 
került a híres bécsi zeneiskolá-

ba, ahol neves tenoristát akar-
nak belőle képezni. Ezt a sop-
roni fiatalembert ismerik már, 
mint jó tenoristát Sopronban. 
Friedl József gazdapolgár le-
gényről van szó. A 29 éves gaz-
dapolgár legény már jó néhány 
évvel ezelőtt került be énekes-
nek a soproni gazdapolgárok 
férfidalegyletébe. Jó zeneér-
zéke, kiművelődési készsége 
felkeltette hamar a figyelmet. 
Hamarosan a legjobb tenoris-
tája lett a dalárdának, s mint 
ilyen, belekerült a Szent Mi-
hály-templom énekkarába és 
itt is kivált a többi énekes kö-
zül. Egy alkalommal, amikor a 
templomi énekkar Mozart Re-
quiemjét adta elő, Friedl József 
énekelte a tenor szólót. A fia-
talember kiváló énektehetsége 
felkeltette Kőszegi Fangh Frida 
tanárnő figyelmét, aki iskolázta 
és kiművelte a nagyszerű tehet-
séget. A soproni énekművész-
nő azonban ezzel még nem ér-
te be. Megfelelő oktatás után 
most elvitte Bécsbe és felvé-
teli vizsgát tétetett vele a bé-
csi zenefőiskolában. (Kis Újság)

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból310 ÉVVEL EZELŐTT,  1713. március 11-én született Sopron-
ban báró Lassgallner János altábornagy. 1763 novemberében 
kapott katonai Mária Terézia-rendet a reichenbacki ütközet-
ben – a poroszok ellen – tanúsított tevékenységéért mint az 
„Anhalt-Zerbst” vértesezred parancsnoka. Sopronban hunyt el 
1798. augusztus 20-án.

240 ÉVVEL EZELŐTT,  1783. március 12-én született Sopron-
ban Kőszeghi Mártony Károly mérnök, katonatiszt. Kifejlesz-
tette a mai gázálarc ősét, az acélpalackos, sűrített levegős 
légzőkészüléket és a „gulyáságyút”. Brünnben hunyt el 1848. 
július 21-én.

180 ÉVVEL EZELŐTT,  1843. március 7-én született Sopron-
ban Rosen Sándor újságíró, színházi író. Bécsben hunyt el 1910. 
március 3-án.

180 ÉVVEL EZELŐTT,  1843. március 12-én alakult meg a Sop-
roni Kaszinó Egyesület.

150 ÉVVEL EZELŐTT,  1873. március 2-án megalakult a Sze-
gényápolda, a mai Balfi utcai Egyesített Szociális Intéz-
mény elődje.

55 ÉVVEL EZELŐTT,  1968. március 6-án hunyt el Budapes-
ten Schöller Károly orvos, röntgenológus. Sopronban született 
1877. szeptember 27-én.

30 ÉVVEL EZELŐTT,  1993. március 5-én jelent meg az Ág-
falvi Krónika önkormányzati újság, amelyet havonta adtak ki.

25 ÉVVEL EZELŐTT,  1998. március 5-én hunyt el dr. Brenner 
József gyermekorvos, a soproni kórház orvosa, a gyermekosz-
tály átszervezője, a gyermekkardiológia és a diabéteszgondo-
zás megteremtője. 1913-ban született.

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

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző
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Múzeumi szabadegyetem
A Soproni Múzeum szarvkői horvát szobáját mutatja be Csiszár 
Attila néprajzkutató a tavaszi szabadegyetemi sorozat következő 
előadásán, március 2-án 17 órától a Berzsenyi Líceum dísztermé-
ben. Az ingyenes program a Soproni Múzeum és a Magyar Törté-
nelmi Társulat Nyugat-dunántúli Regionális Csoportja közös szer-
vezésében valósul meg.

A múzeum 1901-ben megnyitott állandó kiállításán három, 
a vármegye nemzetiségeinek életmódját bemutató paraszti en-
teriőr kapott helyet. A német és a magyar mellett egy horvát szo-
bát is berendeztek, amelynek tárgyait Szarvkőn (ma Horn stein) 
vásárolták meg.
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ÚJRANYIT A SZÍNHÁZ:  A Csoportterápia premiere után dr. Farkas 
Ciprián polgármester bejelentette: a következő bemutatót, a Chi-
cago című musicalt már a Soproni Petőfi Színház falai között ünne-
pelheti a közönség. Az előadást áprilistól láthatják a nézők. 
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A bravúros körmendi 
győzelem után kis pihe-
nő következett a Sop-
ron KC számára, hiszen 
a magyar válogatott vb-
selejtezőmérkőzéseket 
játszott. Közben Tavari-
us  Shine-nal szerződést 
bontott a klub, helyére 
Maliek White érkezett 
a 2-es posztra.

– Tavarius Shine hullámzó 
teljesítményt nyújtott, igaz, 
sérülés is hátráltatta, de nem 
tudta azt a színvonalat hoz-
ni, amit elvártunk volna tő-
le – mondta Bors Miklós, az 
SKC másodedzője. – Elsősor-
ban az volt a gondunk, hogy 
a labdafelhozataloknál túl-
ságosan nagy teher hárult 
Andre Jones-ra. White jobban 
be tud majd segíteni ebben a 
játékelemben, hiszen nagyon 
magabiztosan mozog a labdá-
val, a legnagyobb erősségei a 
betörés és a labdakiosztások. 
Ezekben egyértelműen elő-
re kell lépnünk, ha jobb telje-
sítményt akarunk nyújtani a 
szezon hátralévő részében.

A szakember hozzátette: 
már nyáron szerették volna 
leigazolni Maliek White-ot, 
azonban akkor más klubot 
választott a játékos. Az idei 

szezonban azonban nem jöt-
tek be a számításai, kevesebb 
lehetőséget kapott litván 
együttesénél. 

– Abban bízunk, hogy a ta-
valyi, körmendi teljesítmé-
nyét hozza nálunk is a játékos, 
akinek meghatározó szere-
pet szánunk a csapatunknál 

– folytatta a másodedző. – Saj-
nos eléggé hullámzó volt a tel-
jesítményünk, volt hosszabb 
győzelmi sorozatunk, aztán 
sok vereségbe belefutottunk. 
White egyértelműen erősítést 
jelent, azt várjuk a légióscse-
rétől, hogy stabilizálja a játé-
kunkat, és a csapat a jobbik 

arcát mutassa az idei idény 
további mérkőzésein.

Bors Miklós azt is elmond-
ta, hogy Andre Jones térde 
továbbra sincs 100 százalé-
kos állapotban, ugyanakkor 
a mozgásban ez nem befo-
lyásolja, így tudja vállalni a 
mérkőzéseket.

Maliek White-ot  már korábban le akarta igazolni az SKC

Stabilabb játékot várnak

Maliek White (4) edzőmérkőzésen már játszott az SKC színeiben. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MUNKATÁRSUNKTÓL

Iskolai bemutatót tartott a magyar parasport 
napja alkalmából a Deák téri iskolában két kere-
kesszékes kosárlabdázó, Szakonyi Imre és Nyúl 
Szabolcs. 

– Összesen három bemutató-
órán vettünk részt, óránként 
két osztály tanulói jöhettek 
be a tornaterembe – mond-
ta Szakonyi Imre. – Csodál-
koztak a gyerekek, hogy a 
kerekesszékes kosárlabdá-
ban szinte ugyanazok a sza-
bályok, mint az épek játéká-
ban: ugyanolyan magasan 
van a gyűrű, ugyanakkora a 
pálya mérete, ugyanannyi a 

támadóidő. Mindössze egyet-
len kivétel van: a lépésszabály 
tér el a kerekesszékesek játé-
kában. Furcsa volt számukra 
a játék, de szívesen kipróbál-
ták, milyen kerekesszékben 
kosarazni. 

A Soproni Tigrisek válo-
gatott kosárlabdázója heti öt 
alkalommal sportol: két ko-
sáredzés mellett háromszor 
úszni is jár.

– Elmondtuk a gyerekek-
nek, hogy mi is ugyanúgy sze-
retünk sportolni, mint az át-
lagemberek, igaz, nekünk 
sokkal több energia befekte-
tésébe kerül egy-egy edzé-
sen részt venni – tette hozzá 
Szakonyi Imre. – Azt hiszem, 
tanulságos volt számukra ez 
a néhány bemutatófoglalko-
zás, megtudhatták, meny-
nyire nehéz játék a kerekes-
székes kosárlabda: egyszerre 
kell figyelni a székhasználat-
ra, a csapattársakra vagy épp 
a labdára, a dobásra. Azt is el-
mondtuk a gyerekeknek, hogy 
a hétköznapokban éppolyan 
civil életet élünk, mint az ép 
átlagemberek.

„Olyan civil életet élünk,  mint az ép átlagemberek”

Kerekesszékkel a suliban

A Deák téri iskola diákjai kipróbálhatták, milyen kerekesszékben kosárlabdázni.

KOSÁRLABDA
Sopron Basket – Basket Landes

Euroliga-mérkőzés,  
Sopron, február 23. 

59–62  
(17–17, 19–13, 16–17, 7–15)

Sopron:  
Fegyverneky 11/3,  

Turner 8, Czukor, Brooks 13/6, 
Magbegor

Csere: Böröndy 2, Stankovic 9, 
Kunek 7/6, Époupa 5,  

Varga A. 4, Határ

Basket Landes:  
Dumerc 14/12, Fauthoux 10/3, 

Chery, GIL 8, Magarity 16 
Csere: Paget 3/3,  
Turcsinovics 2,  

Djaldi-Tabdy 4, Mann 2, 
Roumy 3/3

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

Vezetőedző:  
Julie Barennes

Sopron Basket  
– Atomerőmű-KSC Szekszárd

Bajnoki mérkőzés,  
Sopron, február 26.

65–57  
(15–16, 11–9, 23–14, 16–18)

Sopron:  
Fegyverneky 6,  

Turner 7/3, Sitku 4,  
Brooks 17/6, Magbegor 20/3
Csere: Époupa 3, Stankovic, 

Böröndy, Varga A. 2, 
Czukor 6/3

Szekszárd:  
Studer 10/6, Miklós 17/12, 

Mányoky 2, Bálint 2,  
Goree 20

Csere: Krnjics 2, Wallace 4, 
Dudásová, Szücs G.

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

Vezetőedző:  
Djokics Zseljko

LABDARÚGÁS
Koroncó KSSZE – Caola SC Sopron

Duna Takarék megyei I. osztály 
Koroncó, február 26.

2–1 (0–1)
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LELÁTÓ

RÁZÓ LÁSZLÓ

Hazatért Sopronba, máig tudja a ma-
gyar Himnuszt, és szívesen lenne új-
ra magyar válogatott – Yvonne Turner 
örömmel játszik újra a Sopron Bas-

ket együttesénél. A kosárlabdázó azt mondta: no-
vemberi visszatérése óta sokat tanult.
– Korábban három évig ját-
szottál városunkban, miért 
döntöttél úgy, hogy vissza-
térsz a Sopron Baskethez?

– Azért tértem vissza, 
mert Sopron számomra az 
otthon. Ennél a csapatnál töl-
töttem a legtöbb időt Auszt-
rália és Németország mellett, 
szóval ez nekem szó szerint 
olyan, mintha hazatértem 
volna. Úgy érzem, itt szívesen 
látnak, érzem a támogatást a 
csapat és a szurkolók részéről 
is. Ez egy nagy, boldog család!

– Hogy értékeled saját 
játékod, mennyire tudtál 
formába lendülni Sopron-
ban? Elégedett vagy a csapat 
eddigi szereplésével?

– Az elmúlt években sokat 
fejlődtem játékosként és em-
berileg. Amikor Sopronban 
játszottam, minden évben 
nyertünk valamit, szeretném 
ezt az örökséget folytatni. 
Ehhez sok energia kell, ami-
ben úgy gondolom, a szurko-
lók nagyon sokat segítenek. 
Tudom, hogy nem nyerhe-
tünk meg minden meccset, 

de sok esetben kevésen mú-
lik a siker. Ami a saját játéko-
mat illeti, november óta sok-
kal magabiztosabb lettem. 
Amikor megérkeztem, elő-
ször meg kellett tanulnom a 
figurákat, rá kellett éreznem, 
hogyan játszanak a többiek, 
mert bár Zsófival, Dalmával, 
Bettivel és Jecával kosaraz-
tunk már együtt korábban, a 
többiek játékstílusát meg kel-
lett szoknom, ahogy az edzői 
felfogást is. De mindenki na-
gyon kedves és segítőkész. Azt 
mondták, hogy csak legyek 
önmagam. Tudják, milyen já-
tékos vagyok, ezért nem volt 
nehéz összhangba kerülni a 
csapattal.

– Változott valami a baj-
nokságban az alatt az idő 
alatt, amíg nem Sopronban 
játszottál? Milyen a mosta-
ni színvonal?

– Most sokkal nehezebb 
dolgunk van. Több verseny-
képes csapat van, és azt mon-
dom, hogy a magyar az öt 
legjobb európai bajnokság 
egyike. Folyamatosan, évről 

évre fejlődik. Például most is 
van három csapat az Euroligá-
ban, több együttes is indult az 
Európa Kupában, és ez a fajta 
hírverés nemcsak a kosárlab-
dára, hanem az egész ország-
ra jó hatással van.

– Azt nyilatkoztad: pá-
lyafutásod csúcsát jelen-
tette, hogy a magyar vá-
logatottal Eb-résztvevő 
lettél. Elképzelhető, hogy 
magadra öltsd még a nem-
zeti együttes mezét?

– Remélem! Nagy meg-
tiszteltetés, hogy egy orszá-
got képviselhetek, küzdhetek 
az országomért. Felemelő volt, 
hogy azon tizenkét játékos kö-
zött lehettem, aki magára ölt-
hette a magyar válogatott me-
zét, amikor az egész világ 
figyelt, ez hatalmas sikerél-
mény. Eddig egyszer adatott 
meg egy Eb-n, és fantasztikus 
volt, meglátjuk, lesz-e még rá 
lehetőségem a jövőben. A han-
gulat, a csapattársak nagy-
szerűek voltak, megtanultam 
a magyar Himnuszt, ame-
lyet együtt énekeltünk a töb-
biekkel ezeken a meccseken, 
valamint a magyar bajnoki 
döntőkön. Ezek olyan pillana-
tok, amelyekre hihetetlenül 
büszke vagyok: sosem gon-
doltam volna, hogy megtanu-
lok egy himnuszt egy idegen 
nyelven, hatalmas mérföld-
kő volt ez az életemben és a 
pályafutásomban!

„Amikor Sopronban játszottam,  minden évben nyertünk valamit”

Yvonne Turner: Hazatértem

Yvonne Turner novemberben tért vissza a Sopron Baskethez, a 
kosárlabdázó szívesen játszana újra a magyar válogatottban is. 
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

PAPP GYŐZŐ

A hatvanas években igazi ünnep volt az egyetemi 
csarnok elkészülte, amely a város életében napja-
inkban is jelentős szerepet játszik.

Ötmillió forintos költséggel 
készült el a Krasznai-csarnok, 
amelyet a korabeli Kisalföld 
szerint „túlzás nélkül sport-
palotának is nevezhetnénk”. 
Az egyetemi hallgatók 15 ezer 
társadalmi munkaórával segí-
tettek a felépítésében.

A Népsport 1968. február 
29-én így írt a négy nappal az-
előtti avatásról: „Az egyetemi 
sportcsarnokban a tornászok, 
a vívók, a röplabdázók, az asz-
taliteniszezők végre megfele-
lő otthonhoz jutottak. Lépcső-
sor vezet a gyönyörű csarnok 

előterébe, ahol a tanári, or-
vosi szoba, büfé, társalgó és 
ruhatár kapott helyet. Innen 
nyílnak a lejárati ajtók az im-
pozáns terembe, amely körül 
négyszáz kényelmes ülő- és 
négyszáz kényelmes állóhely 
várja a szurkolók tömegeit. 
A felső terem alatt, azaz az 
alagsorban újabb terem, a mé-
retek a nagyteremével azono-
sak, a mennyezet azonban 
alacsonyabb. A Soproni Er-
dészeti és Faipari Egyetem 
új csarnoka az ország egyik 
legszebb sportlétesítménye. 

A város, amely a magyar ko-
sárlabdasport egyik legjelen-
tősebb fellegvára (negyven ko-
sárlabdacsapata van), szebb 
sportajándékot nem is kapha-
tott volna.”

Az avatón Gaál János pro-
rektor üdvözölte a vendége-
ket, örömének adott kifeje-
zést, hogy a 160 esztendős 
egyetem 110 éves sportegye-
sülete végre megfelelő otthon-
hoz jutott.

Délelőtt 11 órakor zsúfolt 
ház előtt kezdődött a Sopro-
ni MAFC – Budapesti Honvéd 
NB I-es férfi kosárlabda-mér-
kőzés, melyet a Magyar Tele-
vízió is közvetített. Az össze-
csapáson végül magabiztos, 
86–63-as vendégsiker szüle-
tett. Az épület napjainkban is 
a soproni sportot szolgálja.

Az egyetemi csarnokot 1968. február 25-én avatták fel. FOTÓ: ARCHÍV

55 éves a „sportpalota”

Floorball
Március 3., péntek 
8.30, Szent Orsolya 
Gimnázium tornaterme 
Városi alapfokú lány–fiú 
torna V., VI. korcsoport

Március 7., kedd 8.30, 
német nemzetiségi 
iskola tornaterme
Városi alapfokú lány–fiú 
torna I., II., III. és IV. 
korcsoport

Labdarúgás 
Március 4., szombat 
15 óra, Anger réti 
sporttelep
Soproni FAC 1900 SE 
– Győrújbarát SE

Túrázás 
Március 4., szombat 
18.30, Soproni 
Parkerdő 
Éjszakai családi minitúra

Kosárlabda 
Március 4., szombat 18 
óra, Novomatic-aréna
Sopron KC – Alba Fehérvár

Március 5., vasárnap 16 
óra, Novomatic-aréna
Sportdarázs-SMAFC 
– Törekvés SE

Március 8., szerda 
9.30, Novomatic-aréna
Diákolimpia fiú IV. 
korcsoport megyei döntő

Március 9–10., 
Novomatic-aréna
Killik László női Magyar 
Kupa – Final 4
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„A szélsőséges 
idők szélsősé-
ges megoldáso-
kat követelnek 
meg.”
Bartók Imre   
(1985–) író

MOTTÓ

Bartók Imre: 
Lovak a folyóban
Bartók Imre regénye a sze-
mélyes összeomlás fáj-
dalmas és szarkasztikus 
krónikája. Vajon mi köze 
egymáshoz Empedoklész-
nek és Gollamnak? Mi volt 
Goethe és Albert  Speer 
kedvenc társasjátéka? Ki 
löki az utasokat a Gellért-
hegy oldalában futó met-
ró alá? Mit tett a lovai-
val Radamanthüsz király, 
és miért ilyen szomorú az 
emberi szív? A regényből 
kiderül…

KÖNYVAJÁNLÓ

GYŐRI-VARGA NÓRA

Ugyan a nagycsoporto-
sok még a játékos hét-
köznapjaikat élik, de 
gyorsan elröpül az a fél 
év a szeptemberi isko-
lakezdésig. Annak jár-
tunk utána, mit tehet a 
szülő, hogy gyermeke 
zökkenők nélkül lépjen 
át az óvoda kapujából 
az iskolába.

Javában zajlanak az általá-
nos iskolai nyílt napok, isko-
la-előkészítő és ovisulis fog-
lalkozások, áprilisban pedig 
jön a beiratkozás. Amikor egy 
kisgyermek iskolába megy, 
az nemcsak neki, hanem 
egész családjának változáso-
kat hoz: más lesz a közösség, 
a napirend, az élethelyzetek. 
Mindenki izgalommal várja, 
de erre a nagy lépésre rá kell 
hangolódni. – Nem ez a pár 
hónap készíti fel a nagycso-
portosokat az iskolára, hanem 
a folyamatos törődés, odafi-
gyelés, nevelés – születéstől 
fogva. Ez a hosszú folyamat 
vezet el odáig, hogy szeptem-
berre a gyermek kész legyen 
az iskolai munkára – kezdte 
Ferlingné Csányi Edit, a me-
gyei pedagógiai szakszolgálat 
soproni tagintézményének 

igazgatóhelyettese. – Fontos, 
hogy felkeltsük a gyermek 
érdeklődését az iskola iránt. 
Ehhez sok minőségi, együtt 
töltött idő, beszélgetés kell 
– bármiről és mindenről. Ne 
csak egymás mellett legyünk, 
hanem legyünk együtt! Fon-
tos, hogy kérdezhessen és vá-
laszokat kapjon, hiszen így 
bővülnek az ismeretei.

A gyermek korának, képes-
ségeinek megfelelő játékok 
(például társasjátékok) jól fej-
lesztik a szabálytudatot, kon-
centrálják a figyelmet, kitar-
tásra, türelemre ösztönöznek. 

– A látási, hallási figye-
lem megerősítése az iskola-

kezdéshez elengedhetetlen 
– hangsúlyozta a szakember. 
– Jól fejleszthető kártyajáté-
kokkal, válogatós feladatok-
kal (egy kupac legóból vagy 
akár babból csak bizonyos szí-
nűek kiválogatása), élőszóban 
elhangzott mesével (lássa az 
artikulációt, hallja a magyar 
anyanyelvet!). A képernyő-
zést óvodáskorban korlátozni 
és kontrollálni kell.

Az otthoni következetes 
nevelés és példamutatás se-
gít a feladat- és kötelességtu-
dat kialakulásában: adjunk a 
gyermeknek feladatokat (pél-
dául ha nem játszik valamivel, 
rakja el; a szalvétát mindig ő 

tegye az asztalra), és ezeket 
kérjük is számon rajta! Isko-
lakezdés előtt lényeges még 
az emlékezet és az önállóság 
erősítése, a sok mozgás (ösz-
szerendezi az idegrendszert), 
a finommotorika, a kézizmok 
fejlesztése például gyurmá-
zással, gyöngyfűzéssel, legó-
zással, a helyes ceruzafogás 
(az eszköz a mutató- és a hü-
velykujj között hátrafelé dől 

és a középső ujjon fekszik), a 
számfogalom kialakulása.

– Érdemes a nyílt napokra, 
foglalkozásokra is elmenni, 
találkozni a majdani tanítók-
kal – zárta Ferlingné Csányi 
Edit. – Vegyük meg együtt, 
válassza ki a leendő kis elsős 
az iskolatáskát, a tolltartót, és 
legyen majd egy nyugodt he-
lye a házban, ahová elvonul-
hat tanulni!

„A képernyőzést  óvodáskorban korlátozni és kontrollálni kell”

A nagy lépés: iskolás lesz!

A soproni iskolákban nyílt napokat és foglalkozásokat tartanak a nagycsoportos óvodásoknak, ahol a gyerekek és szüleik megis-
merhetik a leendő tanítókat is. Felvételünk a Petőfi-iskolában készült. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MADARÁSZ RÉKA

Első helyezést ért el a 
Családi legendárium 
pályázaton a 7–12 éve-
sek között Biczó Fló-
rián, a Hunyadi-iskola 
harmadikosa. A másik 
kategóriában Szta-
hovszky Dániel nyert. 
Mindkét fiatalem-
ber szerkesztőségünk 
vendége volt.

Biczó Flóriánnak nem ez 
volt az első videója: legutóbb 
a kishúga, Karolina 7. szü-
letésnapjára állított össze 
egyet. A Macskakő Gyermek-
múzeum pályázatáról anyu-
kájától és az előző napközis 
tanító nénijétől hallott. Édes-
anyja és az ő operatőr kollégá-
ja segített neki egy kicsit, de 
A szétszakított család című 
kisfilmet a fiú egyedül ter-
vezte meg.

– Apukám és a nagyma-
mám sok érdekes családi tör-
ténetet mesélt már, de nagyié 
volt a legizgalmasabb, ezért 
ezt választottam – kezdte a 
fiú. – A filmemben éppen egy 
poncichter sütit készít, köz-
ben pedig megosztja velünk 
a szülei történetét: az apjáét, 
aki szovjet hadifogságba ke-
rült, és az édesanyjáét, akit ki-
telepítettek, de visszaszökött 
a férjéhez, és ólakban, vala-
mint egyéb helyeken bujkált, 
nehogy megtalálják. 

Mivel a videót nem sike-
rült elsőre felvennie Flórinak, 
a nagymama rekordot dön-
tött: másodszor is megsütötte 
a sterclit, amit évente egyszer 
szokott. A fiú szereti a testne-
velést, a digitális kultúrát és a 
rajzot, ám a kedvencei az ál-
latasszisztált órák, ugyanis 
rajong az állatokért. Szabad-
idejében lovagol, furulyázik 
és társastáncra jár.

– A Soproni Madárment-
nő Alapítványnál pályáztam 
egy törpenyuszira – folytatta. 
– Már egy ppt-t is készítettem 

róla. Nemsokára meg is néz-
hetem Pomot, és nagyon bí-
zom benne, hogy hamarosan 
haza is vihetem. Volt már egy 
nyuszim, Tappancs, akit a 7. 
születésnapomra kaptam, és 
folyamatosan a macskákat 
kergette, bár sokkal kisebb 
volt náluk. Van egy 17 éves 
mentett macskánk is, Kokszi, 
továbbá két két és fél éves ci-
cánk, Hédi és Zokni. A kishú-
gom elsősorban a macskákról 
gondoskodik, de esténként 
én etetem meg őket és a ha-
lainkat is.

A legendák nyomában

KÖZELGŐ NYÍLT NAPOK, FOGLALKOZÁSOK: 
Fenyő téri iskola: március 1., szerda 8 óra; Hunyadi-iskola: 
március 1., 8. 16.15; Petőfi-iskola: március 2., 23. 16 óra; Lack-
ner-iskola: március 10. 16 óra; Deák téri iskola: március 7. 
(nyílt tanítási órák); Szent Orsolya-iskola: március 1., 22. 16 óra

A SOPRONI TÉMÁNÁL JÁRTAK:  Biczó Flórián (b) mellett a 13–
18 évesek kategóriájában a berzsenyis Sztahovszky Dániel (j) 
nyert a Családi legendárium pályázatán (Daniról már korábban is 
írtunk lapunkban: Kiváló matematikus, Soproni Téma, 2021. márci-
us 10.). Mindkét fiatalember szerkesztőségünk vendége volt múlt 
héten, betekintettek munkánkba, az újságkészítés rejtelmeibe.  
FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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Csendben készül…
„A nagy betegség csendben készül.” Ezt, az érbetegségek te-
kintetében (is) varázslatosan tömör és igaz mondatot Popper 
Péter pszichológustól idézem. Tökéletesen szemlélteti a szív-
infarktus vagy szélütés kialakulásához vezető utat (is). Az elhí-
zás, cukorbetegség, magas vérnyomás, magas koleszterin vagy 
a dohányzás (illetve ezek együttese, kombinálódása) szépen 
lassan alattomosan „teszi a dolgát”, aztán… Bumm! 

Persze gyorsan (!) és szakszerűen (!) kell lépni, hogy egy in-
farktusnál életben maradjunk, de… Szépen, szisztematikusan, 
lassan és türelemmel kellene dolgoznunk azért is, hogy az in-
farktust okozó problémáinkat felismerjük, megoldjuk, hatéko-
nyan kezeljük. 

Akkor nem is jönne a bumm! 
Értem, hogy nem látványos egy katasztrófahelyzet elkerülé-

se, de azért nem mondhatja Ön sem, hogy haszontalan. 
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen könyvet a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket március 8-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 15-i rejtvényünk megfejtése: „A csodálkozás az első lépés a megismeréshez”. Szerencsés megfejtőnk: 
Fáczán Gábor, Sopron–Görbehalom, Vájár köz.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Március 1-től március 7-ig. Az ügyeleti idő este 8 órától más-
nap reggel 8 óráig tart.

Március 1.,  
szerda 

Oroszlán gyógyszertár  
Várkerület 29. 99/524–005

Március 2., 
csütörtök 

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

Március 3.,  
péntek 

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

Március 4., 
szombat 

Szebellédy gyógyszertár 
Deák tér 35. 99/505–469

Március 5., 
vasárnap 

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

Március 6.,  
hétfő 

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

Március 7.,  
kedd 

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

50 év a GYSEV szolgálatában
SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK  – Keglovich István

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.
Keglovich István a Szent István 
Római Katolikus Elemi Népis-
kolában kezdte tanulmányait, 
majd a „Zöldkeriben” folytat-
ta. Tanárai közül nagy tiszte-
lettel és szeretettel emlékezik 
a kiváló földrajztudós és szak-
író, dr. Wallner Ernő igazga-
tóra. 1955-ben érettségizett, 
majd sikeres felvételi vizsgája 
ellenére vélt „kulák származá-
sa” miatt nem vették föl a bu-
dapesti Marx Károly Közgaz-
daságtudományi Egyetemre. 
1955 októberében kereskedel-
mi gyakornokként kezdett dol-
gozni a GYSEV-nél, ahonnan 
közel fél évszázados szolgálat 
után pénzügyi csoportvezető-
ként ment nyugdíjba.   

– Nagyapám és a testvé-
re 1917-ben a mai Burgenland 
területén lévő Felsőzászlóból 
(Oberloisdorf) települt Sop-
ronba – mesélte lapunknak 
Keglovich István. – Mindket-
ten vendéglősök voltak, Keglo-
vich József a Győri és a Kőszegi 
út sarkán lévő, ma is vendéglő-
ként üzemelő egykori Nádor fo-
gadót előbb bérelte, majd meg-
vásárolta. István nagyapám 
a Kis utca 4. szám alatt nyitott 
vendéglőt, aminek külön neve 
nem volt, ez volt annak idején 
A KEGLOVICH.

– Nagyapa korai halála mi-
att később a nagymama vitte 
tovább az üzletet. 1945. márci-
us 4-én Sopront súlyos bomba-
támadás érte, aminek az egyik 
célpontja a vendéglőnkkel 
szemben lévő Seltenhoffer-fé-
le harangöntöde volt, ami eb-
ben az időben hadiüzemként 
működött – folytatta Keglovich 
István. – A Liberátor nehézbom-
bázók láncos bombái a harang-
öntödével együtt a mi vendég-
lőnket, a szomszédos Zax-féle 
hentesüzletet és a Véghelyi-fé-
le pékséget is eltüntették a föld 
színéről. Nyolcéves voltam, de 
ma is élénken él az emlékeze-
temben az a szörnyű márciusi 
vasárnap, amikor huszonhét ha-
lottat ástak ki a szomszédos há-
zak romjai alól. Édesanyámmal 
mi is csak a véletlen szerencsé-
nek köszönhetjük az életünket. 
Sajnos a háború miatt rövid 
életű volt a szüleim házassá-
ga, hisz 1936-ban esküdtek, és 
1942-ben már a fronton volt az 
édesapám. A soproni 4/I. zász-
lóalj honvédjeként 1943. január 
12-én hősi halált halt a Don-ka-
nyarban. Csak halvány emlék-
képeim vannak róla…

– Húgommal együtt lénye-
gében özvegy édesanyám, Mi-
leder Irén nevelt föl bennün-

ket. Nagyapám, Mileder Ferenc 
jó nevű soproni szabómester 
és akkori szóhasználattal él-
ve készruha-kereskedő volt. 
Élénken él az emlékezetemben 
a nagypapa, még a nagy gond-
dal vásárolt szivarjai füstjének 
az illatát is fel tudom idézni. 
Sok megpróbáltatáson ment 

keresztül a családom, személy 
szerint én is, hisz még olyan 
félreértések is sújtottak, hogy 
a nagybátyám miatt, aki ma-
lomtulajdonos volt Nagycen-
ken, én is kulák származású 
lettem. Igen, tudom, a nehéz-
ségek arra vannak, hogy le-
győzzük őket…

– A nehézségek arra vannak, hogy legyőzzük őket – mondta 
Keglovich István. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

CSALÁDI HÁTTÉR:  Keglovich István 1937-ben született Sop-
ronban. Édesapja vendéglős volt, édesanyja pedig a háztartást 
vezette, majd később hadiözvegyként trafikengedélyt kapott. 
Felesége a Soproni Postaigazgatóság gazdasági vezetője volt. 
István fiuk agrármérnök–közgazdász, Rita lányuk pedig vendég-
látóipari és közgazdasági diplomáját hasznosítva Ausztriában 
dolgozik.
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KÓCZÁN 
BÁLINT

Rendha-
gyó pro-
dukcióra 

készül március 14-én 
Budapesten, a Barba 
Negrában a Moby Dick 
két egykori fő alakja, 
Mentes Norbert gitáros 
és Hoffer Péter dobos. 
Moby Dick Évek né-
ven lépnek majd szín-
padra, hogy felidéz-
zék az együtt töltött 
időszakot. 

– Milyen dalok várhatók 
ezen a különlegesnek ígér-
kező esten, és kik lesznek 
a vendégek?

Hoffer Péter: – A koncer-
ten fellépnek velünk a hazai 
rock/ metal színtér ismert 
alakjai, hiszen olyan régi ba-
rátok lesznek majd segítsé-
günkre, mint Kalapács József, 
Szendrey Zsolt és Stula éneke-
sek, Kékkői Zalán gitáros és 
Vörös Gábor basszusgitáros.

– Honnan jött a buli ötle-
te, milyen egyébként a kap-
csolatotok egymással? 

Mentes Norbert: – Az öt-
letelés őszintén szólva onnan 
indult, hogy idén töltöm be az 
ötvenötödik évemet, és az éle-
temből 40 év a Moby Dickről 
szólt. Az ember pedig ilyen-
kor elgondolkodik azon, hogy 

mikor van egy ilyen koncert-
nek aktualitása. Most Ho-
fi is jobban ráér, rendszere-
sen szoktunk beszélgetni, és 
rengeteget dolgoztunk kö-
zösen, egy csomó dalt írunk 
együtt. A Moby Dick mellett 
együtt hoztuk létre a Braz-
zil és a Hungarica projektün-
ket is. Felemelő érzés lesz újra 
együtt zenélni.

– Az nem merült fel, 
hogy Brazzil nótát is elő-

rántsatok, ha már kettő-
tökre épül ez Hofival, és hát, 
abban is mindketten erősen 
érintettek voltatok?

H. P.: – Azt öt éve megcsi-
náltuk, két dallal újra szín-
padra álltunk a Brazzillal, de 
ez most nem lesz.

M. N.: – Hungarica lemez-
bemutató is lesz aznap, a kö-
zelmúltban jött ki az új albu-
munk, ami ráadásul olyan 
lelkülettel készült, hogy 

tényleg úgy érzem, minden 
idők legjobb Hungarica le-
mezét sikerült létrehoznunk. 
A Hungarica koncertre is fel 
kell készülni. 

– Mit terveztek még? 
M. N.: – Mint említettem, 

új Hungarica lemez jelent 
meg, amelynek az érdekes-
sége az, hogy a legfrissebb 
H-Music rockmagazinnal 
együtt kapható az újságáru-
soknál, amely ezúttal egyéb-
ként egy tematikus rockzenei 
lapszám. A lemez promóciója 
már tavaly év végén elindult, 
és azóta is tart. Hosszú folya-
mat, míg egy komplett lemez 
elkészül, a dalok megírásá-
tól eljutni addig, míg a fizikai 
formátum is kész lesz. Pihen-
ni nincs sok idő, most min-
den erőnket a promócióra és 
a nagy koncertre való felké-
szülésre fordítjuk. 

H. P.: – Szerencsére való-
ban sok a munka, én közben 
Rúzsa Magdival is koncerte-
zek, nemrég adtunk telt há-
zas arénakoncertet. 

Sztárok itt és ott

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

A soproni zenészek  felidézik a legendás időszakot

Együtt a színpadon

Hoffer Péter és Mentes Norbert már készül a budapesti fellépésre. 
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A DIETETIKUS VÁLASZOL

„Mi mindenre jó a köles?”
NÉMETH KINGA

Gyermekkori elhí-
zás, cukorbetegség, 
szív- és érrendsze-
ri gondok – napja-

inkban mindegyik népbetegség-
nek számít. De mit tehetünk a 
megelőzésükért, hogy minél to-
vább, egészségesen éljünk? Rova-
tunkban a dietetikus ad hasznos 
tippeket. 

A köles a pázsitfűfélék családjába sorol-
ható, változatos, sokrétűen felhasználha-
tó gabonaféle. Viszonylag igénytelen nö-
vény, száraz talajon, kedvezőtlen éghajlati 
körülmények között is kifejlődik. Emellett 
ellenálló és olcsó gabonafélének számít. 
Tápanyagtartalmát tekintve élelmi rostok-
ban, antioxidánsokban gazdag. Jelentős B-
vitamin-forrás, E- és K-vitaminban gazdag. 
Ásványianyag-forrásként sem utolsó, fosz-
for-, vas-, kálium-, magnézium-, kalcium-, 
cinktartalma kiemelendő. Fehérjetartalma 
gabonavoltához képest magas, jó fehérje-
forrás, rosttartalma jelentős. 

Hogyan illeszthetjük be  
az étrendünkbe? 
Lisztként, tésztaként, kölespehely, köles-
golyó, illetve maga a köles magja formá-
jában. Számtalan verzióban elkészíthető, 
változatosan felhasználható gabonaféle. 
Íze jellegzetes, kicsit édeskés, kellemes. 

Kinek javasolhatjuk? 
• Fogyasztása mindenkinek javasolha-

tó, hiszen a változatos, egészségtu-
datos étrendbe bármilyen formában 
beilleszthető. 

• Alacsony glikémiás indexének köszönhe-
tően cukorbetegeknek is kiváló választás 
akár köretnek zöldségesen elkészítve, 
salátának, rakott ételbe. Szénhidrát-
anyagcsere-zavarral küzdőknél érdemes 
az elkészítési módra figyelni, hiszen 
ha kásának fogyasztjuk vagy extru-
dált kölesgolyóként és kenyérként, ak-
kor magasabb glikémiás indexszel kell 
számolnunk. 

• Májbetegséggel küzdőknek kifejezetten 
javasolt a fogyasztása aminosavpro-
filjának köszönhetően. A benne talál-
ható metionin és cisztein segíti a máj 
regenerációját. 

• Gluténmentes, így cöliákiások (glutén-
érzékenyek) is fogyaszthatják, de min-
dig ellenőrizzük, mert előfordul, hogy 
szennyeződik más gabonákkal feldol-
gozás során. Ezt a gyártó köteles a cso-
magoláson feltüntetni. 

• Magas rosttartalma miatt csökkenti az 
LDL-koleszterin- és a trigliceridszintet, 
így szív- és érrendszeri betegségben 
szenvedőknek kifejezetten előnyös. 

• Rosttartalma a bél mikrobiomjá-
nak is táplálékul, úgynevezett pre-
biotikumként szolgál, így hozzájárul 
a bélflóra egyensúlyához, a megfelelő 
emésztéshez.

Mire figyeljünk? 
• A goitrogén élelmiszerek közé tartozik, 

így pajzsmirigybetegségben a rendsze-
res, nagy mennyiségű fogyasztása nem 
javasolt. Kisebb mennyiségben, ázta-
tás, öblítés, a főzőlé leöntését, majd át-
mosást követően, illetve sütéssel ezen 
anyagok mennyisége csökkenthető.

• A köles szennyeződhet csattanó masz-
laggal, amely egy mérgező gyomnövény. 

• Csecsemőknek, kisgyermekeknek korlá-
tozzuk a fogyasztását!

BULI VAN!  – zenei ajánló

Teddy Harpo és Crazy Daisy Jug Band
Március 3., péntek 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden 
Teddy Harpo és a Crazy Daisy Jug 
Band a Búgócsiga színpadán márci-
us 3-án! Utóbbi formáció Magyaror-
szág talán egyetlen prosperáló jug 
zenekara, amely 2007-ben alakult 
Sopronban. Míg Teddy Harpo do-
bos, gitáros, szájharmonikás, éne-
kes egy személyben. Zenében, jó 
hangulatban gazdag este lesz.

A NEMZETI DAL ÜNNEPE 
Március 14., kedd 18.48, 
Barba Negra, Budapest
19:15 Waszlavik Gazember 
László
20:00 Hungarica lemezbe-
mutató
+ Moby Dick Évek  
Mentes Norberttel, Hoffer 
Péterrel és vendégeikkel
22:00 Romer lemez-
bemutató


