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Első szerelmes dalával jelent-
kezett Szeder-Szabó Krisz-
tina. Az énekesnő legújabb 
lemezén dolgozik, amely 
még optimistább lesz az 
előzőeknél. – Szerettem 
volna kicsit életigenlőbb han-
gulatot lopni az új album dala-
iba. Jólesett a lírai énemet is 
szabadjára engedni ebben a 
számban – mondta az előadó.

A gótika csodája

Időarányosan jól halad a Szent Mihály- 
templom és a sekrestyésház felújítása

Júliustól ugyanolyan összegű kedvezményes kamattámogatású hitelt igényelhetnek a gyermekes 
családok, ha használt lakást vásárolnak, mint ha újat vesznek. Sopronban folyamatosan épülnek  
az új családi és társasházak, de sokan keresik a használt ingatlanokat is. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Nemzeti egyetértés

Nyolcadik kupagyőzelem!

Az építész 
Winklerek

– A kórház gördülé-
keny működtetése a fő 
feladatom – mondta 
lapunknak adott inter-
jújában dr. Kulcsár Dá-
niel, aki február óta a 
Soproni Gyógyközpont 
megbízott főigazgatója.  
– A kinevezésem utáni 
első időszak azzal telt, 
hogy egy olyan stratégi-
ai koncepciót dolgozzak 
ki, amely tartalmazza a 
kórház működésében 
2019-ben legfon-
tosabb feladatokat. 
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Folytatta remek hazai sorozatát a Sopron Basket: Roberto Iniguez 
tanítványai veretlenül vezetik a bajnoki tabellát, múlt héten pedig 
a kupadöntőben sem találtak legyőzőre, így ismét városunkba 
került a Magyar Kupa. FOTÓ: MKOSZ

Az építész Winklerek címmel nyílt kiállítás a 
 Winkler család (Winkler Lajos, Winkler Oszkár, 
Winkler Barnabás és Winkler Gábor) rajzaiból és 
akvarelljeiből a bánfalvi fiókkönyvtárban.

A gyógy-
központ új 
főigazgatója

Szerelmes 
Szeder
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Kamarai innovációs fórum

MUNKATÁRSUNKTÓL

Innovációs fórumot tartott Sopronban, az 
iparkamara épületében az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium. 

A megjelent hetven kis- és 
középvállalkozás vezető-
jét, képviselőjét Németh Zol-
tán, a megyei önkormány-
z at  e l n ö ke  k ö s z ö nt e t t e . 
Elmondta: megyénkben teljes a 

foglalkoztatottság, a munkanél-
küliség egy százalék alatt van. 
A következő időszak azonban 
új kihívások elő állítja a cége-
ket. – Az iparban mind jelentő-
sebb szerepet kap az innováció, 

az új utak megtalálása – hívta 
fel a figyelmet Németh Zol-
tán. – A fejlesztéssel, a haté-
konyság növelésével, a digita-
lizáció mind szélesebb körű 
elterjedésével kell megtartani 
a munkavállalókat.

Mint megtudtuk, a kormány 
is elkötelezett ez ügyben, 
ugyanis az említett problémák-
ra gyorsan kell megoldást talál-
ni. A minisztérium célja, hogy 

Magyarország 2030-ra az Euró-
pai Unióban a jelentős innová-
torok közé kerüljön. Ehhez ki 
kell használni azt az előnyt, 
hogy hazánk több fejlődési lé-
pést egyszerre tehet meg.

A megjelentek tájékoztatást 
kaptak például az elérhető pá-
lyázati lehetőségekről, a szak-
képzési centrumok szolgálta-
tásairól, valamint a duális kép-
zésekről is.
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TELEFONSZÁMOK

Több mint hetven soproni vállalkozó vett részt a fórumon FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Farkas Károlyné indította el  
a soproni cserkészmozgalmat
Farkas Károlyné a Szent Orsolya-iskola tanári 
karának motorja, meghatározó személyisége – 
nyugdíjasként is. Piroska tavaly vette át a rangos 
elismerést, a Sopron Kiváló Pedagógusa díjat.

Farkas Károlyné Piroska Sop-
ronban végezte általános és 
középiskolai tanulmányait. 
1978-ban a Szombathelyi 
Tanárképző Főiskolán szer-
zett matematika – ének-zene 
szakos, majd a Győri Hittudo-
mányi Főiskola Soproni Tago-
zatán hitoktatói diplomát. 
Később beiratkozott a Buda-
pesti Műszaki Egyetem közok-
tatás-szervező szakára, melyet 
2005-ben végzett el. Pedagó-
gusi pályáját helyettes tanár-
ként a Szent Orsolya-iskola jog-
elődjénél kezdte, majd kilenc év 
fertőrákosi tanítás után 1989-
ben került vissza első munka-
helyére, a soproni Orsolya térre.  

A rendszerváltozás, illet-
ve a fenntartóváltás idején 

rendkívül sokat tett a tantes-
tületen belül azért, hogy az át-
menet akadálymentes legyen. 
Hamarosan kiderült, hogy a 
tanári kar egyik meghatározó 
egyénisége, a hitoktatásban és 
a matematika tanításában a szü-
lők és az iskola elismerését egy-
aránt kivívta. 1995 óta az iskola 
igazgatóhelyettese. Fő feladata 
– közel húsz évig – a kollégium 
vezetése, továbbá az érettségi 
vizsgák koordinálása és a kol-
légái továbbképzési lehetősé-
geinek megteremtése volt. 

Fontos szerepet játszott a 
cserkészmozgalom soproni új-
raindításában is. Egyik alapítója 
és vezetőségi tagja volt a sop-
roni Keresztény Értelmiségiek 
Szövetségének (KÉSZ). 

Farkas Károlyné Piroska FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Lezárják a Keletit
A Sopronból utazókat is érinti majd a budapesti Kele-
ti pályaudvar májusi, két hétig tartó lezárása – mondta 
a MÁV-csoport szóvivője. Bíber Anett felsorolta a hely-
színeket, ahonnan útnak indulva számítani kell korlá-
tozásra. Ezek: Tatabánya, Győr, Hegyeshalom, Sopron, 
Szombathely, Kaposvár, Dombóvár, Pécs, Baja, Sárbo-
gárd, Pusztaszabolcs, Békéscsaba és utóbbin keresztül 
romániai útirányok. 
A Keletinél a tervek szerint május 13-tól 26-ig tart a kar-
bantartás, ekkor valamennyi, a pályaudvart érintő elő-
városi és távolsági vonat menetrendjében lesznek vál-
tozások, a vonatokat más állomásokra irányítják át. Bí-
ber Anett beszélt arról is, hogy a karbantartás részeként 
felújítják a peronokat, javítják a vakolatot, ellenőrzik a 
vasúti infrastruktúrát és cserélik az elhasználódott al-
katrészeket is. 

RÖVIDEN

Ne adjon esélyt a betörőknek!
Vagyonvédelmi előadást és fórumot tartanak a Soproni 
Rendőrkapitányságon. Március 27-én 17 órakor kezdőd-
nek az előadások, az érdeklődők hallhatnak a rendőrök 
betöréses lopásokkal kapcsolatos tapasztalatairól, kap-
nak bűnmegelőzési tanácsokat, valamint szó lesz a me-
chanikai és elektronikus vagyonvédelmi megoldásokról 
is. A programon a részvétel ingyenes, de a limitált férő-
helyek miatt regisztrációhoz kötött. Regisztrálni március 
25-én 17 óráig lehet a babellanelk@gyor.police.hu címen.

›

Dr. Fodor Tamás polgármester és 
dr. Simon István alpolgármester elő-
terjesztésében a közgyűlés februári 
ülésén elfogadták Sopron 2019. évi 
költségvetését. A város összességé-
ben közel 50 milliárd forintból gaz-
dálkodhat. 

A napirendi pont tárgyalása során elhang-
zott, kedvező makrogazdasági környezet-
ben készült a költségvetés tervezete, hiszen 
az ország egyre jobban teljesít, az elmúlt 
évi gazdasági növekedés közel 5 százalé-
kos volt. Ezért emelkednek a fizetések, több 
jut családtámogatásra, alacsony az infláció 
és alacsonyak a kamatok is. Több kerül az 

önkormányzatoknak is. Ezt példázza a sop-
roni Modern Városok Program, az M85-ös 
építése, a Sopron–Fertő fejlesztési prog-
ram is, de elkezdődött a falvak modernizá-
lása és folytatódnak a Településfejlesztési 
Operatív Programok (TOP) is. 
A költségvetés a bevételekhez szabja a ki-
adásokat. Megtudtuk, az előterjesztést szé-
les körű egyeztetés előzte meg. A költségve-
tésből kitűnik, a kiadások biztosítják a város 
színvonalas működéséhez és fejlődéséhez 
szükséges forrásokat. Tartalmazza a Mo-
dern Városok Program elemeit és a TOP be-
ruházásait. A Fertő tavi szabadidőközpont 
építése, a Lövérekben létesülő konferen-
cia-központ, a kétszer kétsávos autóút és 
az északnyugati elkerülőút megépítése, az 

Innovációs és Technológiai Centrum kiala-
kítása, a VOLT Fesztivál és városi rendez-
vénytér megvalósítása állami beruházás-
ként járul hozzá a költségvetés hosszú távú 
biztonságához. A költségvetés garantálja az 
intézményrendszer magas szintű működé-
sét, felújítását, s biztosít jó körülményeket 
az érintetteknek (bölcsődék, óvodák, isko-
lák, szociális intézmények). 
Közel 100 sportegyesület részesülhet műkö-
dési támogatásban a létesítmények fenntar-
tásán kívül. Forrásokat biztosít a város élénk 
kulturális életének fenntartásához, a Pro Kul-
túra, valamint a kulturális és művészeti civil 
szervezetek révén, de számíthatnak az ön-
kormányzat támogatására a különböző civil 
szervezetek, az alapítványok és a közérdekű 

kezdeményezések is. Sopron fejlett család-
támogatási és szociális rendszert tart fenn. 
Továbbra is lesz például babakötvény, nyá-
ri napközi, ingyen buszbérlet (kisgyerekes 
szülőknek, diákoknak), uszodai támogatás 
és diétás étrend a közétkeztetésben. 
Természetesen került forrás a lakossági köz-
műalapba, a portálfelújítási programba, és 
lehetőség lesz a városképi jelentőségű hom-
lokzatok felújítására is. Utak, járdák építésé-
re, rekonstrukciójára milliárdos összeg jut. 
Az önkormányzat támogatja az együttmű-
ködő szervezeteket, kiemelten a Soproni 
Gyógyközpontot, a rendőrséget, a tanke-
rületet, a szakképzési centrumot és a ka-
tasztrófavédelmet (pontosabban kataszt-
rófaelhárítást).

Közel ötvenmilliárd forintból gazdálkodhat Sopron, a hűség városa 2019-ben 

A költségvetés a város fejlődését szolgálja
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CZIRÁKI VIKTÓRIA 

Hét év alatt harmadára csökkent a csípő- és 
térdprotézis-műtétek várólistája a Soproni 
Gyógyközpontban, idén 313 tervezett műté-
tet végeznek az ortopédiai és traumatológiai 
ellátásban.

– Csökkentek a tervezhető 
egészségügyi műtétek váró-
listái – jelentette be a közel-
múltban az emberi erőforrá-
sok minisztere. Kásler Miklós 
elmondta, az elmúlt öt évben 
az akkori 70 ezres betegszám-
hoz képest mára a tervez-
hető beavatkozásokra várók 
száma 28 ezerre csökkent, 
ezzel Magyarország az euró-
pai középmezőnybe került.

6 hónapra csökkent a vá-
rakozási ideje azoknak, akik 
csípőprotézis-műtétre vár-
nak Sopronban és az ellátási 
körzetben. – 2012. január 1-től 
vezetem az osztályt, 28 ággyal 
az akut traumatológiai, elektív 
traumatológiai és sportsebé-
szet mellett ortopédiai profil-
lal is rendelkezünk, évi 1700 
műtétet végzünk – mondta el 
a Soproni Témának dr. Sztancs 
György osztályvezető főor-
vos. – Közel 20 éve végzünk 
csípő- és térdprotézis-műté-
teket szép eredményekkel. 
2014-ben indult a várólis-
tacsökkentési program, 
2012-ben 670 név sze-
repelt a várólistán, ezzel 

szemben jelenleg 230-an vár-
nak valamilyen implantációs 
műtétre. Idén év végéig 313 
tervezett operációnk lesz. Eb-
ből 113-at az Állami Egészség-
ügyi Ellátó Központ finanszí-
roz a kórházunknak.

Dr. Sztancs 
György be-
szélt arról 
is ,  hogy 
a várako-
zók száma 
mellett a 
várakozási 
idő is lerövi-
dült az ellátás-
ban. A térdpro-
tézis-műtétek 

esetében 10–12, csípőprotézis 
esetében 6 hónapon belüli a 
műtéti előjegyzés. A Soproni 
Gyógyközpontban a legmo-
dernebb és legmagasabb mi-
nőségű protézisekkel dolgoz-
nak. – Az ortopédiában és trau-
matológián is a legkorszerűbb 
eljárással operálunk, a csípő-
protézis beültetésénél például 
nem vágunk át izmot.

A Soproni Gyógyközpont 
traumatológiai–ortopédiai 
szakterületén jelenleg 11 or-
vos és további két rezidens 

dolgozik. – Jó a korfa, több 
tehetséges fiatal kollé-

gánk is van, és sze-
rencsére az osztá-

lyunk ápolói és 
gyógytornászi 
gárdája is kima-
gasló szakmai 
teljesítményt 
nyújt – zárta 
az osztályveze-

tő főorvos.

Rövidülő várólisták
EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Júliustól eltörlik a használt ingatlanok 35 millió forintos értékhatárát

Nemzeti egyetértés

Júliustól ugyanolyan összegű kedvezményes 
kamattámogatású hitelt igényelhetnek a gyer-
mekes családok, ha használt lakást vásárolnak, 
mint ha újat vesznek. A családtámogatásban 
nemzeti egyetértés alakult ki. 

Novák Katalin család- és ifjúság-
ügyért felelős államtitkár példa-
ként említette, ha egy családban 
két gyermeket nevelnek, akkor 
10 millió forint kamattámoga-
tott hitelt tudnak felvenni, ha 
pedig ennél több gyermeket 

vállalnak, akkor 15 millió forin-
tos kamattámogatott hitelhez 
juthatnak a csok (családi ott-
honteremtési kedvezmény) 
mellé. Ez azt jelenti, hogy 25 
éves futamidővel számolva 48 
ezer, illetve 72 ezer forint lesz a 

havi törlesztőrészlete a család-
nak. Előtörlesztésre is van lehe-
tőség, és arra is, hogy ne a teljes 
összeget vegye fel a család. A ked-
vezményes hiteleket a bankfió-
kokban lehet majd kérni, a csok 
igénylésekor – fűzte hozzá.

Július 1-jétől eltörlik a hasz-
nált ingatlanok csokos vásárlá-
sánál a jelenlegi 35 millió forin-
tos értékhatárt. Novák Katalin 
kitért a hitelelengedés újabb le-
hetőségére is. Utalt arra, hogy 
tavaly januártól a harmadik és a 

további gyermek érkezésekor az 
ingatlanfedezetű jelzáloghite-
lekből gyermekenként elenged-
nek egy-egy millió forintot. Jú-
liustól már a második gyermek 
születésekor egymillió forin-
tot engednek el, a harmadiknál 
négymillió forintot és minden 
további gyermeknél újabb egy–
egy milliót. Közölte, a hitelelen-
gedés nem csak a csok-hitelekre 
vonatkozik, hanem akár a koráb-
ban fennálló devizahitelekre is.

Arra is felhívta a figyelmet, 

hogy a csok bővítése és a csok-
hoz kapcsolódó új lehetőségek 
az egyszülős családok számára 
is hozzáférhetőek lesznek.

Novák Katalin a családtámo-
gatás eddigi eredményeit is-
mertetve elmondta, rövidesen 
100 ezerre nő a csokon keresz-
tül támogatott családok száma, 
ez mintegy 400 ezer embernek 
jelentett eddig segítséget, és 
ezen belül 46 ezer gyermek szü-
letését döntötték el a fiatalok.  
Forrás: mti 

Ötödik alkalommal tar-
tottak országos találko-
zót a Soroptimist klubok. 
Az egész napos esemény-
re Budapestről, Szegedről 
és Szombathelyről érkez-
tek vendégek Sopronba.
A Soroptimist klubok tevé-
kenységének középpontjá-
ban világszerte a jótékony-
ság és az emberi jogok ér-
vényesítése – különösen 
a nők helyzetének javítása 
– áll. A kizárólag női tago-
kat számláló civil szervezet 
idén Sopronban rendezte 
éves országos találkozó-
ját. A nemzetközi projek-
tek áttekintése mellett a 
hölgyek kiemelt témaként 
foglalkoztak a nők elleni 
erőszakkal.
– Korábban már beszél-
tünk arról, hogy a Sorop-
timist Club Sopron is csat-
lakozott a nemzetközileg 
meghirdetett „Orange the 
World!” nevű kampány-
hoz, így november 25-én 
a Tűztorony narancssár-
ga fényben úszott – tud-
tuk meg Jády-Mórocz Lí-
viától, a Soroptimist Club 
Sopron elnökétől. – Or-
szágos, egységes arculatú 
online felület létrehozásá-
ban és nyomtatott ismeret-
anyag kiadásában egyez-
tünk meg a klubokkal. 
A találkozó ideje alatt jó-
tékonysági táskavásárt tar-
tottak, melynek bevételét 
a klub egy, a közelmúlt-
ban balesetet szenvedett, 
sérült gyermeket nevelő 
család számára ajánlja fel.

Országos 
találkozó

Fellendülhet a kereslet a nagyobb alapterületű ingatlanok iránt a csok új szabályai miatt – mondta Balogh László, az ingatlan.com 
vezető gazdasági szakértője. Sopronban folyamatosan épülnek az új családi és társasházak, de sokan keresik a használt lakásokat is.  
FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: GRIECHISCH TAMÁS 

M85: régészeti feltárás

PLUZSIK TAMÁS

Nagycenknél egy középső bronzkori, valamint 
egy kora vaskori temetőt, illetve telepet, Kóp-
házánál pedig például egy vaskohót is találtak 
a régészek az M85-ös feltárásán.

A Scarbantia Társaság és a Sop-
roni Múzeum rendezésében 
a Soproni TIT rendezvény-
termében Savanyú Bálint és 
Ujvári Ferenc, a győri Rómer 
Flóris Művészeti és Történeti 
Múzeum régészei tartottak 
előadást arról, hogy az elmúlt 
években az épülő M85-ös nyom-
vonalán milyen régészeti lelete-
ket találtak. A nyomvonal men-
tén már 2015-ben megkezdték 
a munkát, először bejárták a 
szakemberek a terepet, majd 
felderítették az addig ismeret-
len régészeti lelőhelyeket, 2017-
ben pedig a teljes nyomvonalon 
elkezdődtek a próbafeltárások.

Savanyú Bálint Halottak a vas-
út mellett, őskori temetkezések 
Nagycenk–Farkasverem lelő-
hely területéről címmel tartott 

előadást. A közel öthektárnyi te-
rületen egy középső bronzkori, 
valamint egy kora vaskori teme-
tőt, illetve telepet tártak föl.

– A feltárt bronzkori teme-
tőből a csontmaradványok és a 
kisebb bronztárgyak mellett 13 
bronz nyakperec, ókori nevén 
torques, karperecek, egy tőr és 
talán a legjelentősebb leletként 
egy díszes bronzjogar került elő 
– mondta Savanyú Bálint. – A te-
metkezések időpontját Krisz-
tus előtt 2000 és 1700 közötti 
időpontra datáljuk, ezt a régé-
szek Gáta–Wieselburg kultúrá-
nak nevezik.

Ujvári Ferenc régész előadá-
sának a Kópháza – Széles-föl-
dek – Kultúrák és korszakok ta-
lálkozása címet adta, melyben a 
Krisztus utáni első évszázadtól 

egészen az ötödik évszázadig 
terjedő kvád (germán törzs) te-
metkezési kultúrába adott be-
tekintést, amikor Pannonia már 
a Római Birodalom része volt.

– Ennek megfelelően a Szé-
les-földeken feltárt, sokszor 
már kirabolt sírokban a kvád 
edények, övtartozékok és fegy-
verek mellett római fibulákat, 
üveg- és bronzedényeket is talál-
tunk, sajnos rendszerint nagyon 
rossz állapotban – hangsúlyozta 
Ujvári Ferenc. 

A régészek a helyszínen egy 
vaskohót is feltártak, melybe a 
vassalakot valószínűleg a kóp-
házi vasércbányából hozták.    

A modern régészet számára 
nemcsak a lelet, hanem annak 
előkerülési körülményei, és ez-
zel együtt ennek dokumentálá-
sa is fontos. A leletek ezt követő-
en kerülnek a múzeumba, ahol 
megkezdődik a tisztításuk és a 
restaurálásuk. Az autóút nyom-
vonala mellett a régészeti kuta-
tás tovább folytatódik, a szak-
emberek jelenleg Fertőszent-
miklós határában dolgoznak. 

Dr. Sztancs György, a traumatológia–ortopédia 
osztály osztályvezető főorvosa FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS 

Nagycenk határában egy őskori telepre és két temetőrészletre bukkantak  
a régészek  FOTÓ: NIF.HU 
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Tavaszi ügyes kezek foglalkozás
Március 6., szerda 15.30, Széchenyi István Váro-
si Könyvtár

Beszélgetőest Rakonczay Gáborral
Március 6. 18 óra, GYIK Rendezvényház 

Malek Andrea Soulistic koncert
Március 6. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Balhé a Búgócsigában – Impró/
Sopron

Március 7., csütörtök 19 óra, Búgócsiga 
Akusztik Garden

Pöttyöző
Március 8., péntek 14 óra, Liszt-központ
Táncház, mese és bütykölés a kisebbeknek

Pontozó
Március 8. 17 óra, Liszt-központ
Táncház kamaszoknak

Nőnapi bál
Március 8. 19 óra, Solo Restaurant

Bagossy Brothers Company
Március 8. 20 óra, Hangár Music Garden
Veled utazom lemezbemutató koncert

Hommage du acoustique á Parazol 
Március 8. 21.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Ariadné műhely
Március 9., szombat 14 óra, Macskakő 
Gyermekmúzeum

Tavaszváró kamarakoncert
Március 9. 18 óra, Pannónia Hotel
Fellép Bódás Zsuzsanna zongoraművész, illetve Salát 
Ildikó csellóművész 

Nőnapi buli
Március 9. 19 óra, Museum Café

Rotary Night
Március 9. 19 óra, Solo Restaurant 

Bëlga koncert
Március 9. 21 óra, Hangár Music Garden

Belmondo koncert
Március 9. 21.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Évszakok pasztellel 
Március 10., vasárnap 11 óra, Várkerület Galéria 
Török Bernadett festőművész jubileumi kiállításá-
nak megnyitója. A tárlat megtekinthető március 22-ig, 
munkanapokon 14–17 óra között. 

Hátizsákkal és mobillal Dél-
Amerikában

Március 13. ,szerda 17 óra, Soproni TIT
Ivancsó Mária 2018 novemberében hátizsákos turista-
ként bejárta Perut és Bolíviát

Ordass Lajos pere
Március 13. 18 óra, pedagógusok művelődési háza
Az evangélikus püspök koncepciós pere – dr. Soós Ist-
ván előadása

ROCKandROLL Party
Március 13. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Sas hátán garabonciás
Március 14., csütörtök 18 óra, Soproni TIT
Szántai Lajos műveltségkutató előadása: Világszabad-
ság és a magyarok Istene Petőfi Sándor költészetében

EZ LESZ…

Rádió 1 Sopron • Sopron TV • sopronmedia.hu

MÉDIAPARTNEREINK:

A gyógyközpont 
új főigazgatója 

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Február óta dr. Kulcsár Dániel a 
Soproni Gyógyközpont megbí-
zott főigazgatója. Az új vezető 
céljairól és terveiről 

beszélt lapunknak adott 
interjújában.

– Egy kórház igazgatása ha-
talmas kihívás, mely tel-
jes embert kíván. Önnek 
már van vezetői tapasztala-
ta, ugyanakkor a szakmai 
feladatok alól nem vonta ki 
magát teljesen. Hogy áll az 
időbeosztással?

– 10 éve dolgozom a Soproni 
Gyógyközpontban. Azt megelő-
zően osztályvezető voltam az 
egri kórházban, és az itteni uro-
lógiai osztályra is az osztályve-
zetői feladatok ellátására érkez-
tem. Egy éve dr. Korányi László 
akkori főigazgató felkért, hogy 
lássam el az orvosigazgatói fel-
adatokat is. Dr. Korányi Lász-
ló időközben nyugdíjba ment, 
most az ő megüresedett helyére 
kerülve, megbízottként vállal-
tam el a főigazgatói teendőket. 
Úgy érzem, az orvosigazgatói 
tapasztalatok révén a mostani 
feladataimhoz szükséges rálá-
tással bírok a kórház működé-
séhez. Ismerve a feladatot, az in-
tézményt és a dolgozókat, igent 
mondtam.  Osztályvezető főor-
vosi posztomról ugyan lemond-
tam, hiszen munkamennyiség-
ben nem lenne megoldható a 
párhuzamosság, de továbbra 
is szorosan tartom az uroló-
giai osztállyal a kapcsolatot, a 
megbeszéléseken részt veszek, 

szakmai kérdésekben konzul-
tálok a kollégákkal, és a szerdai 
szakrendelést is folytatom. Bizo-
nyos műtéti tevékenységeket is 
megtartottam, amit a főigazga-
tói munka mellett – szoros be-
osztással, de úgy érzem – meg 
tudok oldani. 

– Minisztériumi szintű uta-
sításoknak megfelelően sok 
változás történik az egész-
ségügyben. Milyen prioritá-
sokkal vág neki a főigazgatói 
tisztségnek?

– A kórház gördülékeny mű-
ködtetése a fő 
feladatom. A ki-
nevezésem utáni 
első időszak az-
zal telt, hogy egy 
olyan stratégiai 
koncepciót dol-
gozzak ki, amely tartalmazza a 
kórház működésében 2019-ben 
legfontosabb feladatokat. Ilyen 
feladatként tűztem ki a rehabili-
tációs ágyszámok további aktív 
működtetését, mely elsősorban 
betegellátási kötelezettség, hi-
szen a kardiológiai, illetve moz-
gásszervi rehabilitáció orszá-
gos felvevőterületet is jelent a 

kórháznak. Emellett fontos sze-
repet kap az egynapos sebészet 
elindult pályázatának folytatása 
is, melynek kidolgozásában már 
mint orvosigazgató és urológi-
ai osztályvezető részt vettem. 
Ezen kívül 2019-et tartom azon 
időszaknak, amikor az egynapos 
sebészet kormányzati utasítás-
nak megfelelően osztállyá ala-
kul. Szintén minisztériumi pri-
oritás a sürgősségi betegellátás 
törvényi megfeleltetése, január-
tól miniszteri rendelet szerint 
a sürgősségi osztályoknak szi-

gorú feltételek-
kel kell működ-
niük. Hangsúlyt 
kap a betegcent-
rikusság, a lehe-
tő legkevesebb 
várakozás, a be-

tegirányítás minél hatékonyabb 
és gyorsabb kivitelezése. Prio-
ritás továbbá az infektológiai 
helyzet kérdése, mely országo-
san is nagy feladat elé állította 
az intézményeket. A kórházak-
ban kialakítandó infekciókont-
roll-bizottság működtetésé-
ért a főigazgató egy személy-
ben felelős.

– Hogy képzeli el a szak-
mai együttműködést a 
kollégákkal?

– Vezetési stratégiám lénye-
ge, hogy lehetőségeim szerint 
minél szélesebb körben hallgas-
sam meg a döntéshozatal előtt 
az érintetteket. Az osztályveze-
tői főorvosi karral már történtek 
egyeztetések, a főorvosi értekez-
leteket szeretném havi gyako-
risággal rendszeressé tenni, és 
főigazgatói kabinetet indítok, 
amelyen a menedzsmenttel a 
heti feladatok és program kidol-
gozása történik. Az intézmény 
működésében elengedhetetlen 
az ápolási szakma tevékenysége, 
havi rendszerességgel főnővéri 
értekezletre kerül sor, és Ápolási 
Tanács is működik, mindkettő 
Farkas Andrea ápolási igazga-
tó vezetésével. Újra szeretném 
indítani továbbá a korábban jól 
működő, de az utóbbi időben 
szünetelő orvosszakmai kabine-
tet, melyben valamennyi szak-
terület – a diagnosztika, a ma-
nuális, a belgyógyászati, a reha-
bilitáció, a gyógyszerellátásért 
felelős szakterületek – egy-egy 
főorvosa képviselteti magát.

HOL JÁRUNK?

A híres Seltenhofer harang-
öntő dinasztia négy generá-
ción át működött Sopronban. 
Seltenhofer Frigyes Keresz-
tély (1789–1846) 1816-ban 
telepedett le városunkban, 
és itt megvette Mahr Fe-
rencnek a Pócsi utca (akkor 
Kis utca) és a Magyar utca 
sarkán lévő műhelyét. A 19. 
század végére komoly és 
nemzetközi hírű gyárrá nőt-
te ki magát a Seltenhofer és 
Fiai nevű családi vállalkozás, 
amelynek profilja időközben 
a tűzoltószerek gyártásával 
is kibővült. Az első világhá-
ború kitöréséig évente több 
mint száz harangot öntöt-
tek a hazai és a környékbeli 

országok templomai részé-
re. Az első világháborút köve-
tően az elrekvirált harangok 
pótlása nagy konjunktúrát je-
lentett a cégnek: több ezer 
harangot öntöttek, az ötez-
rediket (a 1926-ban készült 
és 2006-ban a rekonstrukci-
ót követően újraszentelt), a 
harmincnégy mázsás Hősök 
harangját a soproni evangé-
likus templom számára ké-
szítették. A másfél évszázad 
alatt összesen csaknem hat-
ezer harang (melyből Sop-
ronban 29 található) készült 
a gyárban, melynek végét a 
második világháborúban el-
szenvedett bombázás jelen-
tette, ezt követően pedig már 

nem épült újjá.  A bronz em-
léktábla, melyet 2001. ápri-
lis 20-án avattak föl, annak 
a lakóháznak (Magyar u. 9.) 

a homlokzatán látható, ahol 
annak idején a harang-
öntő műhely is működött.  
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról mutatunk be rész-
letet, olvasóinknak pedig az a feladatuk, hogy a részletből felismerjék az egé-
szet, és megírják nekünk, melyik alkotást rejtettük el. Azok között, akik helyes 
megfejtést március 13-ig beküldik a Soproni Téma, 9400 Sopron, Pf. 241. vagy 
a szerkesztoseg@ sopronitema címre, illetve személyesen leadják a Liszt-köz-
pont (Liszt F. u. 1.) portáján ajándékot sorsolunk ki.

Megfejtések
Február 20-i rejtvényünk megfejtése: Magyar utca 9. Szerencsés megfej-
tőnk: Horváth Erzsébet (Sopron, Kis János utca). Az ajándék könyvet a Pro 
Kultúra jegyirodájában (Sopron, Liszt F. u. 1.) veheti át.

Magyar utca 9. – az egykori Seltenhofer és 
Fiai Harang- és Tűzoltószergyára

„A kórház gördülé-
keny működtetése 
a fő feladatom.”

DR. KULCSÁR DÁNIEL

Folytatódnak a belvárosi műemléki épületek felújítási 
munkái. Az Orsolya téri Lábasházon végzett munkála-
tok miatt az Új utcába az Orsolya tér felől tilos a behaj-
tás. Az Új utca megközelítése a Fő tér irányából bizto-
sított. A forgalomváltozás várhatóan június végéig tart, 
ez idő alatt az Új utca a Fő tér felől zsákutcaként műkö-
dik – áll az önkormányzat szerkesztőségünkhöz eljut-
tatott közleményében. 
Az illetékesek kérik, hogy az Új utcában, a Szent György 
utcában, a Hátsókapu utcában és az Orsolya téren, va-
lamint a Liszt Ferenc utcában és a Petőfi téren a mun-
kák miatt leszűkült úttesten fokozott figyelemmel köz-
lekedjenek! 
A tervek szerint március 7-én és 8-án, csütörtökön és 
pénteken leaszfaltozzák a Panoráma utat és a Városli-
geti utat. A munkálatok ideje alatt részleges terelésre és 
forgalomkorlátozásra kell számítani.

Forgalomkorlátozások

Dr. Kulcsár Dániel, a Soproni Gyógyközpont megbízott főigazgatója  
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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Nem tudom, hogy olvasóink meny-
nyire követik nyomon a magyar csa-
ládpolitikát érintő külföldi megnyilatkozásokat, de 
bizonyára többen felkapták a fejüket a svéd szociá-
lis ügyekért felelős miniszter sokak számára felhá-
borító véleményére. A hölgy szerint ugyanis „riasz-
tó, ami Magyarországon történik. Most Orbán azt 
akarja, hogy több igazi magyar gyerek szülessen. 
Ez a politika a harmincas éveket idézi.”. Ez a másfél 
mondat már önmagában is felvet olyan gondolato-

kat, amelyek túlmutat-
nak a demográfiai kér-
déseken. Először is, mi 
köze a svéd miniszter-
nek Magyarország bel-
ső ügyeihez, különö-
sen, ha azok nincse-
nek hatással országára? 
Nem emlékszem, hogy 
Magyarországról bárki 
is bíráló megjegyzé-
seket tett volna a svéd 
népesedési kérdésekre. 
Nem értem, miért fáj a 
miniszter asszonynak, 

ha a magyar adófizetők pénzéből magyar családo-
kat támogat a kormány Záhonytól Sopronig. Milyen 
jogon mer sanda gyanúsítgatásokat, utalásokat ten-
ni egy valóban borzasztó korszakra, összemosva a 
mai Magyarországgal? Miért gondolja, hogy a kor-
mány semmibe veszi és félredobja az emberek véle-
ményét? Lehet, hogy Svédországban ez a szokás, de 
nálunk nem, mert nem a harmincas években élünk, 
hanem a XXI. századi demokráciában. Buffon (fran-
cia természettudós volt) óta tudjuk, „a stílus maga az 
ember”. Ha ez igaz, márpedig igen, akkor ez a hölgy 
a nyilatkozata alapján, finoman szólva is stílustalan… 
Természetesen nem maradt, nem maradhatott el 
a hivatalos válaszreakció sem. A külügyminiszter is 
megtette az ilyenkor kötelező diplomáciai lépése-
ket, Novák Katalin pedig levelet írt minisztertársá-
nak, és határozottan visszautasította vádjait. Érde-
mes a nyílt levélből (amely megjelent az országos 
sajtóban) idézni néhány részt, amely egyértelműsíti 
a magyar álláspontot. 
„Magyarország család- és ifjúságügyért felelős állam-
titkáraként határozottan visszautasítom az Ön vádas-
kodását. Szokatlan és barátságtalan, hogy egy euró-
pai kormánytag egy másik európai kormányt ítéljen 
el belpolitika döntései miatt ily módon és ilyen stí-
lusban, anélkül, hogy előtte legalább informálódott 
volna a hagyományos diplomáciai csatornákon ke-
resztül… Tisztában vagyok a köztünk lévő ideológiai 
különbségekkel, többek között azzal, hogy országa-
ink más válaszokat adnak az Európát érintő demog-
ráfiai válságra. Mi tiszteletben tartjuk a svéd kormány 
azon döntését, mely szerint Önök a bevándorlók in-
tegrálását és a családegyesítéshez való jogukat tekin-
tik legfőbb prioritásnak, illetve, hogy Önök migráció-
val válaszolnak a demográfiai kihívásokra… Magyar-
országon mi úgy gondoljuk, hogy az erős családok 
adhatják a közösségünk alapját. Családbarát kor-
mányzást folytatunk, és demokratikus választáso-
kon háromszor egymás után kaptunk kétharmados 
parlamenti többséget. A magyar emberek sokszor 
kifejezték az akaratukat, és felhatalmaztak bennün-
ket arra, hogy állítsuk meg az illegális bevándorlást 
a határainknál, ne engedjünk a tömeges gazdasági 
bevándorlásnak, helyette segítsük a magyar nőket 
és férfiakat abban, hogy annyi gyermeket vállalhas-
sanak, amennyit szeretnének és akkor, amikor sze-
retnék. Ezért vezettük be családbarát intézkedések 
sorát, amelyek a magyar emberek széles körű támo-
gatását élvezik. Az a szándékunk, hogy megadjuk a 
döntés szabadságát a magyar nőknek és férfiaknak. 
Elfogadhatatlan, hogy Magyarországot a náci Né-
metországhoz hasonlítja. Ezt az ország nevében ha-
tározottan visszautasítom.”
A levél még sok fontos kapcsolódó problémára ki-
tér, és határozott válaszokat ad. Csak remélni lehet, 
hogy ezek után elcsendesedik a vita, de arra jó volt 
a svéd miniszter asszony nyilvánosságra hozott vé-
leménye, hogy újra kiderüljön, milyen szakadék van 
a két álláspont között, s hogy még mindig nem ér-
tik Európa nyugati felén, hogy mit, miért is teszünk. 
Meggyőződésem – és ebben nemzeti konszenzus is 
van –, hogy mi járunk jó úton, s előbb-utóbb kide-
rül, milyen súlyos tévedés a migrációra alapozni Eu-
rópa jövőjét. Csak nehogy túl késő legyen!

„(…) mi köze a 
svéd miniszternek 
Magyarország belső 
ügyeihez, különö-
sen, ha azok nincse-
nek hatással orszá-
gára? Nem emlékszem, 
hogy Magyarországról 
bárki is bíráló meg-
jegyzéseket tett volna 
a svéd népesedési 
kérdésekre.”

Horváth Ferenc jegyzete

Nehogy túl  
késő legyen!

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A tervezettnek megfelelően halad 
a Szent Mihály-templom és a sek-
restyésház felújítása – ez is kide-
rült a múlt pénteken tartott bejárá-

son. Dr. Fodor Tamás polgármester nemcsak 
a gótikus templomnál zajló munkálatokat, 
hanem az Árpád utcába tervezett parkolóház 
előkészítését is megtekintette. 

A Szent Mihály-templomnál 
tartott bejáráson a polgármes-
ter mellett részt vett Horváth 
Imre városplébános, dr. Farkas 
Ciprián tanácsnok,  több önkor-
mányzati képviselő, valamint a 
kivitelező szakemberei is.

– Időarányosan jól halad a 
Szent Mihály-templom és a sek-
restyésház felújítása – mondta 
dr. Fodor Tamás. – A munkák 
során kicserélik a XIII. század-
ban épült gótikus épület te-
tőszerkezetét, megújul a hom-
lokzat, restaurálják az orgonát, 
megszépül a templomkert is. A 
munkák végeztével a templom 
nem csupán szakrális hely lesz, 
hanem – a kiváló akusztikának 
köszönhetően – komolyzenei 
koncerteknek is otthont ad. 

A megjelenteknek Nemes 
András a Soproni Múzeum mű-
vészettörténésze tartott rövid 
ismertetőt a templom múltjá-
ról, valamint arról is, hogy a ki-
vitelezés során milyen fontos 
leletekre bukkantak – előkerült 
több, az elmúlt évszázadokból 
származó falfestmény is. 

A Modern Városok Program 
keretében történő beruházás 
célja a templom műemlékvé-
delmi szempontok alapján tör-
ténő külső és belső felújítása. 
A kivitelezés várhatóan 2020 
őszére fejeződhet be. A költsé-
gek mintegy hárommilliárd fo-
rintra rúgnak.

Parkolók  
az Árpád utcában
A bejárás az Árpád utcában foly-
tatódott, itt dr. Fodor Tamás 
felidézte: egy kettőszázötven 
férőhelyes parkolóház épül 
hamarosan.

– A tervek 2016. év végére ké-
szültek el, a régészeti feltárás pe-
dig tavaly, az év második felé-
ben fejeződött be – tette hozzá 
dr. Fodor Tamás polgármester. 
– A szakemberek negyven da-
rab, főként a római korból szár-
mazó falmaradványt és egy II. 
világháborús kényszertemető 
maradványait tárták fel. A kor-
mányhivatal a falszakasz meg-
őrzését írta elő, emiatt át kel-
lett dolgozni a parkolóház ter-
veit. Ezzel egy időben mintegy 
háromezer négyzetméternyi 

földet töltöttek vissza. A régé-
szettel összefüggő munkálatok 
összköltsége mintegy százmillió 
forint volt. 

Mint megtudtuk, az új ter-
vek elkészültek, jelenleg is zaj-
lik a parkolóház kivitelezésére 
vonatkozó közbeszerzés előké-
szítése. A teljes eljárás, ha min-
den rendben megy, három–
négy hónapig tart. Azonban 
egy estleges hiánypótlás vagy 
fellebbezés meghosszabbítja 
ezt az időt. 

– A belvárosi parkolási gon-
dok enyhítése érdekében mind-
addig, amíg nem kezdődik el a 
kivitelezés, ezen a területen egy 
murvás parkolót alakítunk ki  
– hangsúlyozta a polgármester. 
– Az autósok várhatóan március 
végétől állhatnak meg itt. 

Hűség a nemzethez – Hűség a szülőföldhöz címmel szer-
vezett konferenciát a Perkovátz-ház Baráti Köre. A rendez-
vényen elhangzott: térségünk három nemzet kultúrájának 
gyökereiből jött létre, azonban ezt a területet az első vi-
lágháború után széttépték, és ezeket a meglazult szálakat 
kell ismét erőssé tenni. 
– Ha elszakadunk a szülőföldünktől, akkor a harmónia meg-
bomlik, honvágyunk lesz, és visszakívánkozunk azokba a 
terekbe, ahol addigi életünket töltöttük – mondta Perko-
vátz Tamás szervező, a Perkovátz-ház Baráti Kör elnöke.  
– Ezért az a helyes gondolkozásmód, ha el tudjuk érni azt, 
hogy az ember és a közösségek a szülőföldjükön tudjanak 
boldog életét élni.

A konferencián dr. Fodor Tamás, Sopron polgármestere el-
mondta: a Civitas Fidelissima városában a hűségnek külön-
leges ereje van, hiszen ez évszázadok óta végigkísérte tör-
ténelmünket. Az eseményen az egykori Sopron vármegye 
központjai mutatkoztak be, így képviseltette magát Ruszt, 
Kismarton, Nagymarton, Felsőpulya, Csepreg, Fertőszent-
miklós, Fertőd, Kapuvár, Csorna és Beled, valamint a házi-
gazda Sopron is. 
A konferenciát bál zárta, ahol a táncé és a szórakozásé volt 
a főszerep. A bálon a polgármester mellett részt vett Barcza 
Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője, Járóka 
Lívia, Európai Parlamenti képviselő, dr. Farkas Ciprián vá-
rosi tanácsnok és Péli Nikolett önkormányzati képviselő is.

Konferencia a nemzettudatról

Márciustól ideiglenes parkolók működnek az Árpád utcában 

Megújul a gótika csodája 

A Szent Mihály-templom nemcsak kívülről, hanem belülről is megújul. A kiváló akusztikának köszönhetően 
ezután is tarthatnak majd itt komolyzenei koncerteket. FOTÓK: NÉMETH PÉTER

Ideiglenesen murvás parkolót alakítanak ki az Árpád utcában 
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Dr. Varga Mária: a permetező anyagok nemcsak a kártevőket pusztítják el

Növények vegyszer nélkül
KÖVES ANDREA

Vajon 
hogyan 
lehetnek 
egészsé-

gesek növényeink: 
virágaink, palántáink, 
bokraink, gyümölcs-
fáink anélkül, hogy 
vegyszereket hasz-
nálnánk? Dr. Varga 
Mária növényvédelmi 
szaktanácsadó sze-
rint számtalan módja 
létezik mindennek. 

– Azt tapasztalom, hogy ha 
betegség támadja meg a növé-
nyeinket, akkor azonnal növény-
védő szerekhez nyúlunk, ame-
lyek kémiai anyagok, így nem-
csak a kártevőket pusztítják el, 
hanem az egész környezetet 
rombolják, a hasznos élő szer-
vezeteket károsítják, és nem 
utolsó sorban az emberre is 
nagyon veszélyesek – emeli ki 
dr. Varga Mária. – A vegyszer-
gyártókat anyagi érdek fűzi 
ahhoz, hogy preferálják a termé-
keiket. Másrészt, még ha nem 
is környezettudatos, de tényleg 
ez a legegyszerűbb módja, hogy 
valaki megszabaduljon a káro-
kozóktól. Nem szabad elfelej-
teni, hogy akadnak más, fino-
mabb módszerek is, csak azok-
hoz kicsit többet kell figyelni, 
jobban meg kell ismerni a káro-
sítók életét, jellemzőit. 

A természetes védekezés 
egyik lehetősége, ha figyelem-
be vesszük azt, hogy az egész-
séges növényeket sokkal kevés-
bé támadják meg a károkozók, 
mint a gyengébb példányokat. 
Ennek jegyében érdemes a nö-
vényeinket időről időre átvizs-
gálni, és a kevésbé fejlődőket 
eltávolítani. Sokan elfelejtik, 
hogy a növény ott érzi a leg-
jobban magát, ahol őshonos. 
A szakember példának említi 
a tujákat, amelyek sorra beteg-
szenek meg környékünkön is. 
Ennek az az egyszerű oka, hogy 
úgy hozták be őket hazánkba 
egykoron, és az időjárási vi-
szonyok nem kedveznek szá-
mukra. Hiába vegyszerezzük, 
öntözzük, a hosszabb nyári 

szárazságot nem bírják, mivel 
a párás levegő élteti őket. Jó el-
lenpélda az őshonos tiszafa, 
amely a fertődi Esterházy-kas-
télyban évszázadok óta reme-
kül érzi magát.

Számos technikai eszköz és 
gyakorlati kivitelezési lehe-
tőség adott a vegyszermen-
tes megelőzésre. Különböző 
időben elvégzett metszések-
kel, visszavágásokkal meg-
szabadíthatjuk a növényt a 

károkozóktól, megakadályoz-
hatjuk vele a továbbszaporodá-
sukat. Létezik feromoncsapda, 
amely nem vegyszer, hanem 
olyan illatanyag, amely a hím 
károkozókat ejti el, így megaka-
dályozza a későbbi megtermé-
kenyítést. Kisebb megbetege-
déseket olyan természetes sze-
rekkel is tudunk kezelni, mint 
a tejsavó és a csalánlé. Utóbbi 
három évben nagy gondot je-
lent környékünkön is a dióhéj 

fúrólégy, amely a még éretlen 
dió héja alá teszi le lárváit, így 
nem fejlődik ki a gyümölcs. 
Természetes módon úgy vé-
dekezhetünk ellene, ha addig, 
amíg báb alakban a föld alatt 
van, letakarjuk a földet a fa 
alatt egy fekete fóliával. A be-
teg növényt különböző biológi-
ai módszerekkel is gyógyíthat-
juk, erre jó példa a szelídgesz-
tenyefák megmentése az őket 
sújtó kéregráktól. 

„Ünnepelt fajok”
ANDRÁSSY PÉTER

Idén is megválasztották az év 
fáját, az év rovarát és az év halát. 
Az „ünnepelt fajok” képvise-
lőit különböző szervezetek (az 
Országos Erdészeti Egyesület, a 
Magyar Rovartani Társaság és a 
Magyar Haltani Társaság,) jelölik 
a címre, amelyről közönségsza-
vazással döntenek. 

Az év fája idén a sajmeggy 
lett: a faj a rózsafélék családjába 
tartozik, jellemzője a 4–12 virá-
gú fürt, 5 csésze- és 5 sziromle-
véllel. Bokorerdők, mészkedve-
lő tölgyesek növénye, korábban 
termesztették is.

Az év rovara címet a havasi 
cincér nyerte el: hosszú csápú, 
jól repülő bogár, amely a hegy-
vidéki bükkösök, tölgyesek fo-
kozottan védett faja. A nősté-
nyek az idős fák kérge alá rak-
ják petéiket, amelyek ott élnek 
évekig. Hazánkban a Dunántú-
li-középhegységben és a Me-
csekben él. 

Az év halának pedig a vörös-
szárnyú keszeget választották: 
teste két oldalról lapított, pik-
kelyezettsége teljes. Nevében 
a „szárny” szó az úszóira utal, 
amelyek látványosak, színesek. 
Hazánkban a dúsan benőtt, ná-
dasokkal tagolt állóvizekben él.

Zöld Sopron

Összetartó közösséget éltet
MADARÁSZ 

RÉKA

Lankadat-
lan lelke-
sedéssel 

vezeti immár 8 éve 
a DPSE soproni ter-
mészetjáró szakosz-
tályát Szántóné Vör-
zsönics Erzsébet. Az 
összeszokott csapat 
tagjai együtt örülnek 
a sikereknek, a baj-
ban pedig támogat-
ják egymást.

A Dunántúli Postás Sportegye-
sület Soproni Postás Termé-
szetjáró Szakosztálya 1946 óta 
működik. A taglétszám mindig 
is 50 és 100 fő közé esett, jelen-
leg 112-en vannak. Vezetőjük, 
Szántóné Vörzsönics Erzsébet 
büszkén mutatja meg a meg-
számlálhatatlanul sok kupát, 
melyet azzal érdemeltek ki, 
hogy a túrákon a legnagyobb 
létszámban induló csapatok 
közé tartoztak.

– Hihetetlenül szeretetre-
méltó emberekből áll a közös-
ségünk, akikkel bármit egyszerű 
csinálni. A legnagyobb értéket 
az idők során tagjaink között 
szövődött mély baráti kapcso-
latok jelentik: együtt örven-
dezünk, ha valakinek unokája 
születik, a betegségben pedig 

együtt szomorkodunk, és erőt 
adunk egymásnak – mesélte a 
csupa szív Erzsi. – Minden év-
ben előre elkészítjük a túrater-
vet, kéthetente kirándulunk, 
évente 5–6 alkalommal autó-
busszal felkeressük hazánk szép 
tájait és a környező országok 
természeti és épített szépsége-
it, de egyéb rendezvényeket is 
szervezünk, például utószilvesz-
tert, nőnapi túrát, nyárbúcsúz-
tató gulyásfőzést.

A szakosztály a város kulturá-
lis életébe is aktívan bekapcso-
lódik, nincs olyan rendezvény, 
amin a postások ne képvisel-
tetnék magukat. A tagok több-
sége 70 év feletti, sokan közü-
lük magányosak, így rengete-
get jelent számukra egy-egy jó 

beszélgetés. A csapat nyitott a 
jótékonykodásra is: vittek már 
túrázni autizmussal élő gye-
rekeket, odaálltak a Szent Pat-
rik-napi futás mellé, rendsze-
resen szednek szemetet a tú-
ráikon, és fogékonyak minden 
újdonságra.

– Édesanyámtól, aki még 83 
évesen is hiperaktív, és két-
éves korom óta egyedül nevelt, 

tanultam meg, hogy csak az van, 
amiért megdolgozom – fejezte 
be Erzsi. – Ezt igyekszem tovább-
adni a lányomnak és a fiamnak. 
A legfontosabb számomra a csa-
lád, az ő segítségük nélkül nem 
tudnék a szakosztállyal foglal-
kozni, amit viszont a tágabb csa-
ládomnak tekintek. Temérdek 
munka van vele, de sok a segítő 
kéz, és varázslatos a hangulat. 

HÉTKÖZNAPI HŐS: 
Szántóné Vörzsönits Erzsébetet a DPSE természetjáró szak-
osztályának egyik tagja ajánlotta a figyelmünkbe. Szánthó 
Sándorné szerint sok olyan emberre lenne szükség, mint 
Erzsi, akinek a jó tulajdonságait fel sem lehet sorolni. Olyan 
hétköznapi hőst tisztelhetünk a személyében, aki örök moz-
gásban van. Túrát, kirándulást, mozit, összejöveteleket szer-
vez. Ha kell, kórházba, ha kell, idős túrázó társhoz látogat. 

Kis odafigyeléssel a háztar-
tásban hasznát energia tíz 
százalékát is megtakarít-
hatjuk – erről is szól a már-
cius 6-i nemzetközi ener-
giatakarékossági világnap.
Az egyes felmérések azt 
mutatják, hogy hazánk-
ban a lakosság energiafel-
használási mértéke a kör-
nyező országokkal össze-
vetve aránytalanul magas. 
A szakemberek szerint kis 
odafigyeléssel az elhasz-
nált energia 10 százalé-
kát is megtakaríthatjuk. 
Éves összevetésben jelen-
tős összegeket spórolha-
tunk meg, s nem mellesleg 
a környezetet is kevésbé 
szennyezzük. Ennek fon-
tosságára hívja fel a figyel-
met a nemzetközi energia-
takarékossági világnap.
Néhány jó tanács: a hasz-
nálat után áramtalanítsuk 
a háztartási eszközöket, 
ezek a gépek akkor is fo-
gyasztanak áramot, amikor 
az úgynevezett „stand-by 
üzemmódban” vannak. A 
hagyományos izzókat cse-
réljük ki energiatakarékos 
égőkre! Télen, ha nem tar-
tózkodunk a lakásban, ve-
gyük alacsonyabbra a hő-
mérsékletet! A radiátoro-
kat hagyjuk szabadon, ne 
takarjuk el azokat! Az eny-
hén szennyezett ruhákat 
mossuk alacsonyabb hőfo-
kon, s a mosógépben min-
dig egész adagot mossunk! 
Fürdés helyett inkább zu-
hanyozzunk, így kevesebb 
vizet használunk el! Az ételt 
akkor tegyük a hűtőbe, ha 
az már teljesen kihűlt, a fa-
gyasztót pedig évente egy-
szer olvasszuk le!

Vigyázzunk
az energiára!

VIRÁGOS SOPRONÉRT 
Folytatódik az Egészséges, emberibb környezetért, a Virágos Sopronért rendezvénysorozat. 
Március 13-án, szerdán 17 órakor a Ligneum látogatóközpontban dr. Varga Mária növényvé-
delmi szakember tart előadást Egészséges növények – vegyszer nélkül címmel, majd Hor-
váth Sándor nyugalmazott főkertész, életmód-tanácsadó beszél az időszerű tavaszi teendők-
ről. A rendezvényen közreműködik Orbán Júlia Radnóti-díjas versmondó. 

A különböző időben elvégzett metszésekkel, visszavágásokkal megszabadíthatjuk a növényt a 
károkozóktól. Felvételünkön a Lippai-iskola diákjai metszés közben. FOTÓ: NÉMETH PÉTER 

– Csak az van, amiért megdolgozom – vallja Szántóné Vörzsönics Erzsébet,  
a Soproni Postás Természetjáró Szakosztály vezetője FOTÓ: NÉMETH PÉTER 

Vörösszárnyú keszeg 

Havasi cincér Sajmeggy
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1994
Perényi Irén kiállítása
A kilencvenéves Vadonné 
Perényi Irén kiállítása igazi 
ünnepi alkalom. A festőmű-
vész születésnapján kereszt-
metszetet kaphatott a tárlat-
látogató az elmúlt alkotó évek 
gazdag anyagából. A harsány 
olajképek, a lendületes grafi-
kák őszinte, igaz mondaniva-
lót, gondolkodó, beszédes alko-
tót rejtenek. Párizsban készült 
festményei nemcsak képet, de 
hangulatot, fényeket, zajokat 
is idéznek. A művésznő a világ 
sok részét megjárta már, képeit 
látták többek között Japánban 
és a szomszédos Kismartonban 
is. A Soproni Képzőművészeti 
Társaság rendezésében még 
az elkövetkező napokban 
is láthatók lesznek alkotá-
sai a Várkerület Galériában.  
(Soproni Hírlap) 
Beke Kata Sopronban
Az elmúlt évek egyik legérdeke-
sebb oktatáspolitikusa az elmúlt 
héten Sopron vendége volt. Az 

MDF alapító tagja a MTESZ 
székházában tartott előadá-
sában elsősorban az oktatás-
sal, pedagóguskollégái gond-
jaival foglalkozott. Beke Katára 
Sopronban csak kevesen vol-
tak kíváncsiak, pedig nem lehet 
azt mondani, hogy ismeretlen 
a neve. Különösen azóta nem, 
hogy a legnagyobb kormány-
párt padsoraiból állt fel, és felállt 
az államtitkári bársonyszékből 
is. Csak úgy „mellesleg” írt egy 
könyvet, Jézusmária, győztünk! 
címmel, amely az első szubjektív 
krónikája a rendszerváltásnak. 
(Soproni Hírlap)

1969
Feloszlott a Brennbergi 
Vörös Meteor
Két évvel ezelőtt erejüket meg-
haladó feladatra vállalkoztak 
a brennbergiek, amikor elindí-
tották labdarúgóikat a megyei 
bajnokságban. A Brennbergi 
Vörös Meteor „átszállójegyet” 
váltott a felsőbb osztályba, 
majd onnan kiesett, és a járási 

bajnokságban is mérsékelt 
sikerrel szerepelt. Egyre több 
játékosuk mondott búcsút az 
egyesületnek és távozott sop-
roni csapatokhoz. Sajnos ebben 
az évben a brennbergiek már 
nem lesznek ott a bajnoki rajt-
nál, ugyanis a Brennbergi Vörös 
Meteor a közelmúltban kimon-
dotta feloszlását. (Kisalföld) 
Indulhat a színes tv 
kísérleti adása
Az Elektromechanikai Vállalat 
által készített első magyar szí-
nes televízió adóberendezését 
beszerelték a Széchenyi-hegyi 
adóállomás épületébe. A vál-
lalat mérnökei az elkövetkező 
napokban a végső beméréseket 
végzik. A március 21-én megin-
duló színes kísérleti adás elő-
készítő munkáiban részt vesz 
az egész tervező kollektíva. 
(Kisalföld)  

1919
Ajánlatos a talpvédő
A városi cipőjavító üzemnél 
rövid fennállása óta is kísérletek 

történtek a közönség részéről 
visszaélésekre. Egyesek üzlet-
szerűleg mások részére pró-
bálnak cipőket talpaltatni és 
boríttatni. Az üzem vezető-
sége ezért a jövőben csak liszt-
könyv ellenében fogad el javí-
tást, beleértve az eddigieket, és a 
jövőre szólókat is a lisztkönyvbe 
bejegyzi. Saját érdekében jár el 
mindenki, aki minden a cipőja-
vító műhelybe vezető útjára a 
lisztkönyvet és a műhelyvezető 
levelező lapját is magával viszi. 
A nagyon korlátozott mennyi-
ségben rendelkezésre bocsátott 
cipőtalpanyaggal való takaré-
koskodás céljából ajánlatos, 
hogy a közönség talpvédők-
kel szereltesse fel a cipőit. Egy 
talp védő ráerősítve a cipőre 
két koronába kerül, a kitűnően 
bevált, a lábbelit még jobban 
védő sodronytalp, szintén ráerő-
sítve, pedig kereken öt korona.  
(Soproni Napló)

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

Családi tárlat nyílt a bánfalvi fiókkönyvtárban

Az építész Winklerek

PLUZSIK TAMÁS

Az építész Winklerek címmel a nagyapa, Wink-
ler Lajos, a fiú, az Ybl- és Alpár Ignác-díjas épí-
tész Winkler Oszkár és a két unoka, a szintén 
Ybl-díjas Winkler Barnabás, valamint az Aka-
démiai-díjas Winkler Gábor építészek rajza-
iból és akvarelljeiből nyílt kiállítás a bánfalvi 
fiókkönyvtárban.

– Édesapám, Winkler  Oszkár 
kiválóan rajzolt és nagyon 
szép akvarelleket is festett – 
mesélte kiállításmegnyitójában 
dr. Winkler András. – Mindhá-
rom fiútestvérem (Gábor, Bar-
nabás, István) örökölte az ő 
rajzkészségét, egyedül nekem 
nem jutott belőle. Nem hiába 

mondta egy alkalommal apám-
nak Szarka Árpád, szeretett rajz-
tanárunk: „Oszkár, a három fiú 
prímán rajzol, csak az András-
nak nem megy, de ne keseredj 
el, belőle majd jó kritikus válik!”. 

Dr. Winkler András, az egye-
tem korábbi rektora a csalá-
di anekdotához hozzátette, 

kritikus nem lett belőle, de a 
művészeteket szerető és cso-
dáló ember annál inkább.

Már a nagyapa, Winkler Lajos – 
aki a GYSEV „bevétel ellenőrségi” 
osztályának volt a főfelügyelője – 
is jól festett. A kiállításon is látha-
tó leheletfinom ceruzarajzait a 
vízfesték barna színárnyalataival 
gazdagította. Dr. Winkler Oszkár, 
aki a 20. századi Sopron minden 
bizonnyal legnagyobb építésze 
volt, Berlinben és Itáliában töl-
tött ösztöndíjas éve alatt talált rá 
saját festészeti stílusára. Festmé-
nyein az azóta már sok esetben 
lebontott vagy nagyon is elron-
tott soproni udvarok légkörét 
elevenítette meg, csakúgy, mint 
fiai, Gábor és Barnabás.

– Mikor e kiállítás megnyitó-
jára készültem – mondta Wink-
ler professzor –, kezembe került 
édesapám akvarelltömbjeinek 
egyike, a borítón a felirat: „Jó, 
érdes papír, de könnyen, flot-
tul kell rajta festeni, ha ugyanis 
megszárad közben, színes pléh-
lapokból fog állni a mű”. Okos 
tanács, örök érvényű üzenet, a 
vízfestés ars poeticája.   

A március 29-ig megtekint-
hető kiállításhoz kapcsolódó-
an a fiókkönyvtárban március 
21-én este hat órakor Grabner 
József festőművész tart előa-
dást, illetve egy közös beszél-
getést a soproni akvarellmű-
vészetről, valamint annak 
hagyományairól. 

Kultúra, művészetek

Megtartotta alakuló ülését az elmúlt hétvé-
gén a volt megyeháza dísztermében a csak női 
tagokból álló Sopron Lady Lions Club. Az ese-
ményen részt vett dr. Farkas Ciprián önkor-
mányzati tanácsnok is. Az új klubot a harminc-
éves múltra visszatekintő, de csak férfiakból 
álló Sopron Lions Club támogatásával hozták 
létre. Balogh Sándor és Boronkay Gusztáv veze-
tésével első körben olyan hölgyeket kerestek 
meg, akikről azt gondolták, hogy a Lions csa-
ládban a helyük. A női klubnak 27 tagja tett 
esküt pénteken, köztük az alapító elnök,  
dr. Halmos Mária (felvételünkön) is. Az új szer-
vezet feladatai hasonlóak lesznek, mint a többi 
Lions klubnak, segítik a vakokat és gyengénlá-
tókat, különös figyelmet fordítva a gyerekekre.  
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Megalakult  
a női Lions klub

RÖVIDEN

Újra a top 10-ben
Idén is bekerült a legjobb 10 cukrászda közé a soproni 
Harrer. Idén is listázta a Dining Guide a Top 100 Étterem 
Kalauzban a cukrászdákat, a Harrer Csokoládéműhely és 
Cukrászda ezek között jutott be a legjobb 10-be. Mint ír-
ják: az osztrák Harrer cukrászdinasztia már négy gene-
ráció óta működő családi vállalkozás, melynek első ma-
gyarországi üzlete a soproni. Karl Harrer egykor Ausztria 
legfiatalabb cukrászmestere volt, versenyzett Kanadá-
ban, Japánban és Szingapúrban. Az első soproni üzletet 
1995-ben nyitotta, a csokoládéműhely pedig 2009 óta 
üzemel. Ez utóbbiban csokoládékóstolókat is rendeznek. 
A Harrer azt képviseli, amit a megálmodója: tudást, ta-
pasztalatot, színvonalat.

›

Winkler István és dr. Winkler András édesapjuk 1962-ben készült Soproni udvar című akvarelljével  
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS 



www.sopronitema.hu 2019. március 6.8

Indul a versenyszezon

Éjszakai családi gyalogtúra

Idén is keresik  
a terepkirályokat! 
Tovább bővül idén az Alpokalja 
terepkirály-sorozat. Mint arról a 
Soproni Témában is beszámol-
tunk, tavaly összekapcsoltak 
négy terepfutóversenyt váro-
sunkban, a 9. PanoráMaraton, az 
1. Lövérek Futás, a 9. Cross Futás 
és az 5. Három a Károly Terepfu-
tás eredményei alapján megko-
ronázták Sopron terepkirályait. 
Huszonhárom futó teljesített a 
sorozat kiírásának megfelelően 
legalább három versenyt, illetve 
heten mind a négy megméret-
tetésen részt vettek. 

A nagy érdeklődés miatt 
a szervezők úgy döntöttek, 
hogy idén még tovább bővítik 

a sorozatot: most hat futóver-
seny (10. PanoráMaraton, ápri-
lis 13., 2. Lövérek Futás, május 
25., 5. Sopron Trail, június 22., 
4. Paddy Éjszakai Futás, júli-
us 27., 10. Soproni Crossfutás, 
szeptember 22. és 6. Három a 
Károly Terepfutás, szeptember 
28.) csatlakozott a sorozathoz. 
Ahhoz, hogy valaki sikeresen 
teljesítse a kihívást, legalább 
négy versenyen célba kell ér-
nie a kijelölt egyéni távon. 

Minden futóverseny alkal-
mával a helyezéseket pontok-
ká váltják át a szervezők. Az 
első helyezett 50, a második 
49, a harmadik 48, míg az 50. 
1 pontot kap. A sorozatban 
minden futónak a legjobb 4 

eredményét értékelik, és négy 
korcsoportban osztják ki a soro-
zat helyezéseit a hölgyeknek és 
a férfiaknak. Az Alpokalja terep-
király-sorozatra külön nem kell 
regisztrálni, az eredményhirde-
tés a Három a Károly terepfutás 
után várható. 

Sopron félmaraton 
Európa futás
Magyarország európai uniós 
csatlakozásának tiszteletére 
szervezték minden év május 
elsején az osztrák Kismarton és 
Sopron között az Európa futást. 
Idén a verseny átalakul, a Sop-
ron Városi Szabadidősport Szö-
vetség és a Polgármesteri Hiva-
tal Sportfelügyeleti Csoportja 

megrendezi az I. Sopron fél-
maraton Európa futást. A meg-
mérettetésen három távon: 7, 
14 és 21 kilométeren indulhat-
nak a sportolók egyéniben vagy 
csapatban. Jelentkezni a www.
korido.hu oldalon, valamint sze-
mélyesen Sopron Város Szaba-
didősport Szövetségnél (Sop-
ron, Ferenczy János u. 2.) lehet, 
határidő: április 12., péntek. 

Minden résztvevő egyedi ér-
met, befutócsomagot, digitális 
oklevelet kap, valamint a szer-
vezők gondoskodnak a pálya 
biztosításáról, frissítésről, chi-
pes nettó időmérésről és az 
egészségügyi szolgáltatások-
ról is, a legjobbak pedig serle-
get kapnak. 

Családi mini túrát tartott múlt 
szombaton a Shotokan Tigri-
sek SE. A sportegyesület elnöke, 
Gáncs Krisztián elmondta: a 
gyalogtúrát elsősorban azzal 
a céllal bonyolították le, hogy 
megszerettessék a természetjá-
rást a legfiatalabb korosztállyal, 
a gyerekekkel. Érezhető volt, 
hogy a fiatalok először kicsit 
tartottak a sötét erdőtől, de az 
egyesületi elnök elmondása sze-
rint ez percek alatt elmúlt, végül 
kiváló hangulatban tették meg 
a kijelölt távot. – A lehűlés és a 
délelőtti eső ellenére mintegy 
120-an vágtunk neki a túrának. 
Rengeteg gyerek és szülő rakta 
fel a fejlámpát vagy fogta a kezé-
ben a zseblámpát. Az uszodától 
indulva 5 kilométert sétáltunk a 
sötét erdőben érintetve a sípá-
lyát, a Dalos-követ és a túra zárá-
saként a Sörházdombi kilátót is, 
ahonnan csodás látványt nyúj-
tott a kivilágított város.

Kieső helyen 
Húsz mérkőzés után az utolsó 
helyen szerénykedik az NB I. B 
Zöld elnevezésű csoportjában a 
SMAFC férfi kosárlabdacsapata. 
Molnár József vezetőedző szerint 
továbbra is cél a bennmaradás 
kivívása – ez ugyanakkor a jelen-
legi játékosállománnyal nehéz 
feladat. A tréner szerint alapve-
tően kevés kosárlabdázó, azon 
belül pedig kimondottan kevés 
minőségi játékos áll rendelkezé-
sére, így pedig nehezen veszik fel 
a versenyt a magasabb költség-
vetéssel dolgozó klubokkal.

– Kétarcú csapat vagyunk 
– mondta Molnár József. – Az 
idegenbeli mérkőzéseken szinte 
mindig esélytelenül léptünk pá-
lyára, hazai pályán viszont min-
den csapatnak méltó ellenfelei 
voltunk. Volt négy olyan mecs-
csünk, amelyet minimális kü-
lönbséggel veszítettünk csak 
el. Ha ezeken jobban koncentrá-
lunk az utolsó percekben, akkor 

most a tabella közepén állnánk. 
Ahhoz, hogy ebből a helyzet-
ből biztosan ki tudjunk lábalni, 
olyan szintű játékosokat kell iga-
zolni, mint akik a versenytársa-
inknál kosárlabdáznak.

A vezetőedző hozzátette: az 
első félév legrosszabb élménye 
a SMAFC bajai vendégszereplése 
volt, amikor több játékos is le-
mondta a részvételt, emiatt ju-
nior csapattal kellett kiállniuk. 
Az eddigi legszebb emlék pedig 
a Hódmezővásárhely elleni ha-
zai győzelem, amikor jó játék-
kal, igazi csapatmunkával dia-
dalmaskodtak a bajnokság egyik 
nagy esélyese ellen. Az egyetemi 
együttes szakvezetője szerint a 
csapat tagjai jó közösséget al-
kotnak, ezért lehet abban bízni, 
hogy további bravúros eredmé-
nyekkel megtarthatják tagságu-
kat az NB I. B csoportban.

További információ: ferfiko-
sar.smafc.hu

Sport

Újra pályán  
a futballisták

PÁDER VILMOS 

Eldördült 
a „rajtpisz-
toly” a 
magyar 

labdarúgás alacso-
nyabb osztályaiban. 
Városunk csapatai 
(egy kivétellel) győze-
lemmel vették a tava-
szi első akadályt. 

Az SC Sopron Lébényben harcos 
játékkal és egy gyors, Galambos 
bombagóllal lepte meg a haza-
iakat. A folytatásban is a ven-
dég, soproni csapat játszott 
fölényben. Galambos remek 
napot fogott ki, pazar játékával 
és mesterhármasával eldön-
tötte a találkozó sorsát. Lébény 
– SC Sopron: 1–3. Ágoston Zsolt 
a mérkőzés végén elégett volt 
játékosaival, dicsérte fiait. A 
folytatás nehezebb lesz, a jó 

erőkből álló Öttevény ottho-
nába látogat a Káposztás utcai 
legénység. 

A másik megyei I. osztályú 
csapat, a SFAC hazai pályán 3–0-
s vereséget szenvedett a Győr–
Bácsa együttesétől. 

Az NB II. női bajnokság tava-
szi rajtján az SC Sopron megyei 
rangadón, hazai pályán fölé-
nyes, 4–1 arányú győzelmet ara-
tott a mosonmagyaróvári MTE 
ellen. Horváth Gábor szakvezető 
tanítványai továbbra is a tabella 
második helyén állnak, szorosan 
a Mol Vidi mögött. 

A megyei III. osztályú bajnok-
ságban az SVSE 4–1 arányban le-
győzte az élmezőnyhöz tartozó 
Ágfalva együttesét. 

Az országos kiemelt utánpót-
lás bajnokságba való feljutásra 
pályázó SC Sopron U17-es fiatal-
jai is jól vették az első akadályt. 
Fölényes, 3–0-s győzelmet arat-
tak hazai pályán a Szombathelyi 
Haladás ellen, így megerősítet-
ték első helyüket a tabellán. 

FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A bajnoki szünet és a légióscsere sem segített a sopronia-
kon: az SKC folytatta rossz sorozatát, és közvetlen riváli-
sától szenvedett vereséget Pakson.
Az Atomerőmű elleni mérkőzés előtti napokban derült ki, 
hogy a sérüléssel bajlódó Makinde London helyére egy má-
sik amerikai légiós, J. C. Fuller érkezett a csapathoz. Az új 
igazolás pályára is lépett az atomvárosban játszott találko-
zón, amelynek kiemelt jelentősége volt a rájátszásba jutás 
szempontjából. Az első negyedben úgy tűnt, van keresni-
valója az SKC-nak: Warner, majd Supola szerzett fontos ko-
sarakat, a soproni csapat pedig vezetett. Nagyszünetig for-
dított az álláson a Paks (41–38), aztán a harmadik negyed 

első perceiben Angelo Warner pontjaival még visszavet-
te az előnyt a Sopron, utána azonban egyre inkább a ha-
zaiak akarata érvényesült. A meccs végén paksi örömjáté-
kot láthattak a szurkolók, a végeredmény: Atomerőmű SE 
– Sopron KC: 105–85.
– A második negyed közepéig normális mederben telt a 
meccs, utána valami megtört bennünk – mondta Sabáli 
Balázs vezetőedző. – A Paks extra dobóformát fogott ki a 
meccs második felében, de ehhez mi is vastagon hozzájá-
rultunk a gyenge védekezésünkkel. 
Az SKC szombat este 6 órától a Jászberény csapatát fogad-
ja a Novomatic-arénában.

SKC: vereséggel folytatták

Az éjszakai gyalogtúrán fejlámpákkal vagy zseblámpákkal világítottak a lelkes 
résztvevők, mindenki emléklapot kapott

Március 9-én, szombaton délután uszodabúcsúztató par-
tit rendez a soproni sportfelügyelet. 
14 órától a Soproni Vízilabda SE tart szülők kontra gye-
rekek minikupát, 15 órától a Synchro Sopron SE spor-
tolói mutatják be a szinkronúszás alapjait, amelyet ki is 
próbálhatnak az érdeklődők, valamint lesz kűrverseny 
is. 16 órától az Aquarázs RSE és a Széchy Tamás SI ren-
dez játékos vízi versengést gyerekeknek és szülőknek, 
de találkozhatnak a korábbi sikeres soproni versenyú-
szókkal is. A belépés a rendezvényre ingyenes.

Uszoda bú csúz tató

Idén is a Három a Károly terepfutóverseny után hirdetik ki az Alpokalja terepkirály-sorozat eredményeit  
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM 
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RÁZÓ LÁSZLÓ

Folytatta remek hazai sorozatát a 
Sopron Basket: Roberto Iniguez 
tanítványai veretlenül vezetik a baj-
noki tabellát, múlt héten pedig 

a kupadöntőben sem találtak legyőzőre, így 
ismét városunkba került a Magyar Kupa.

A soproni vezetőedző több 
fórumon is hangoztatta, hogy 
a Magyar Kupa nyolcasdöntő-
jének időpontja nagyon nem 

szerencsés, hiszen a szom-
bati finálé után kedden már 
a  Bourges elleni Euroliga-ne-
gyeddöntőben játszott a csapat. 

Ennek megfelelően a Magyar 
Kupában a Győr elleni mérkő-
zésen többet szerepeltek a kie-
gészítő emberek és kevesebbet 
a légiósok. A meccs megnyerése 
így sem okozott gondot a csa-
patnak, a végeredmény: Sop-
ron Basket – CNB CARGO-UNI 
Győr: 69–55.

A DVTK elleni elődöntőben 
is sok cserével játszott a Sop-
ron Basket, a meccs a harmadik 
negyedben dőlt el, amikor csak 
7 pontot engedett ellenfelének 

az Iniguez alakulat. A végered-
mény: Sopron Basket – Aluin-
vent DVTK Miskolc: 72–51.

Szombaton aztán követke-
zett a tavalyi finálé ismétlése, 
a Sopron – Szekszárd mérkő-
zés. Volt miért visszavágni, hi-
szen tavaly a tolnaiak győztek, 
ennek megfelelően a Sopron 
is legerősebb felállásában ját-
szott. A meccs első perceiben 
Határ Bernadett kosarazott 
eredményesen, utána pedig 
megkezdődött a „Turner show”, 

a soproniak klasszisát nem tud-
ták tartani. Fegyverneky Zsófia 
és Dupree is kiválóan kosara-
zott, de az egész csapat ellent-
mondást nem tűrően játszott. 
Ennek köszönhetően csak néha 
tudott feljönni a Szekszárd, a 
Sopron végig kezében tartot-
ta a meccset, és magabiztosan 
szerezte meg a klub nyolca-
dik Magyar Kupa-győzelmét. 
A végeredmény: Sopron Bas-
ket – Atomerőmű KSC Szek-
szárd: 81–72.

– Figyeltünk a lepattanózás-
ra, tudtuk, hogy ez döntő lesz 
– mondta Roberto Iniguez.  
– Megérdemelten nyertünk, de 
azt nem tudom, mennyit vett ki 
a játékosaimból ez a három nap.

Az Euroligában rendezett 
Sopron Basket – Bourges Basket 
negyeddöntő első, keddi mérkő-
zése lapzártánk után ért véget, a 
második meccset pénteken ren-
dezik Bourges-ban, szükség ese-
tén pedig Sopronban lesz a har-
madik mérkőzés március 13-án. 

Nyolcadik kupagyőzelem!

Sport
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Megyei kosárlabda-eredmények
2019. február 11–27.

Február 11. Tigrisek Ph. D. 78–66

Február 13. All Star Bowling ETIK Nyilászárók 47–36

Február 18. MS-Club Ph. D. 54–78

Február 25. All Star Bowling Tigrisek 83–70

Február 26. ETIK Nyilászárók U99 55–28

Február 26. Barátok MS-Club 49–51

Február 27. Roth All Star Bowling 49–100

Soproni csoport, aktuális tabella

Helyezés Csapat Győzelem Vereség

1. All Star Bowling 13 0

2. Barátok 7 4

3. MS-Club 7 5

4. Roth 6 6

5. Devils 5 5

6. ETIK Nyilászárók 5 7

7. Tigrisek 5 7

8. Ph. D. 5 7

9. U99 0 12

Idén is sikerrel rendezték meg a soproni műjégpályán a „Sulik a jégen” 
elnevezésű sportprogramot. A városi sportfelügyelet és a Soproni Jégko-
rong SE már komoly hagyományokkal bíró rendezvényén hat általános 
iskolás csapat vett részt. A fiatalok ügyességi versenyeken mutathatták 
meg korcsolyatudásukat, emellett kipróbálhatták a jégkorong „kistestvé-
rének” számító játékot, a ringette-et is. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Diákok a jégen

LELÁTÓ

Kosárlabda
Március 8., 19 óra, 
Krasznai-sportcsarnok
SMAFC – Újpest MT
Március 9. 18 óra,  
Novomatic-aréna
Sopron KC – 
JP Auto–JKSE

Aerobic
Március 9., 9.30, GYIK

Teke
Március 10., 10 óra, 
Győri úti tekepálya
Scarbantia SE – Csór 
Truck–Trailer FC

Asztalitenisz 
Március 11., 12.30, Kő-
szegi úti sportcsarnok

Röplabda
Március 11., 13, Szent 
Orsolya, Handler,  
Eötvös, Berzsenyi

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

A HÉT MOTTÓJA:

„Olyan jó, ha 
átölelik az embert. 
Bárcsak egyszerű, 
szótlan, vigasztaló 

gesztusokká 
párolódhatna le 
a kapcsolatuk! 

Egyáltalán miért 
tanultak meg 
beszélni az 
emberek?”

J. K. Rowling (angol írónő)

KÖNYVAJÁNLÓ

J. K. Rowling: 
Az élet dolgai 
– A kudarc mellékes 
haszna és a képzelet 
fontossága

Kedvenc varázslótörté-
netünk írója ezennel egy 
igazán különleges moti-
vációs regényt adott ne-
künk, amelyben a Harward 
Egyetem 2008-as végző-
seinek intézett beszéde 
olvasható. Bár nem kife-
jezetten női sorsot dolgoz 
fel a könyv, de  humoros, 
empatikus, érdekes és ta-
nulságos is egyben azok-
nak, akik szeretnének ki-
csit szabadabban és bát-
rabban élni. Ajánlott 
felnőttnek és fiatalnak, és 
bárkinek, aki fordulópont-
hoz ért élete során és sze-
retne erőt meríteni a to-
vábbiakhoz.

›

125 évvel ezelőtt, 1894. feb-
ruár 23-án született Sop-
ronban Erdős Aladár (Kohn 
Aladár) újságíró. A Sopron-
vármegye című lap és a Du-
nántúli Hétfői Újság munka-
társa. Novellái is ismertek. 
Zürichben hunyt el 1966. 
május 6-án

80 évvel ezelőtt, 1939-ben 
hunyt el Sopronban Kár-
páti Sándor pedagógus, 
zeneszerző, az evangéli-
kus tanítóképző zenetaná-
ra. Kőszegen született 1872. 
január 2-án.

60 évvel ezelőtt, 1959. feb-
ruár 25-én adták át a Sop-
roni Állami Szanatóriumot. 
A 276 férőhelyes intézmény 
13 millió forintba került,  
dr. Nagy László főorvos „vet-
te át” az épületet.

A Széchenyi István Városi 
Könyvtár internetes oldalán 
(www.szivk.hu) megtalálha-
tó adatbázisból közöl rész-
leteket lapunk.

Ez történt 
Sopronban

HUSZÁR JUDIT 

A soproni 
Roth-is-
kola 
diákja: 

Fekete Martin nyerte 
meg a WorldSkills 
magyarországi döntő-
jét az épületasztalo-
sok között, így ő kép-
viselheti az országot a 
szakmák világbajnok-
ságának is nevezett 
megmérettetésen. 

Mint arról lapunk múlt heti szá-
mában beszámoltunk, a Roth-is-
kola két diákja: Fekete Martin 
és Sajtos Dániel is bejutott a 
World Skills hazai döntőjének 
ötfős mezőnyébe. A fiatalok-
nak egy szónoki pulpitust kellett 
készíteni különböző fakötések-
kel tarkítva, a versenyidő 12 óra 
volt. – Sokat készültünk a ver-
senyre, gyakoroltuk az elmúlt 
év feladatait – mesélte lapunk-
nak Viasz-Kádi Tibor, a két fiú 
felkészítőtanára. – A döntőben 
már nagyon nehéz, 3D-s termé-
kek készítését várja el a zsűri, itt 
már nemcsak kézi szerszámo-
kat, hanem kézi kis gépeket is 
lehetett alkalmazni, így be kel-
lett gyakorolni ezek használatát. 
Volt egy kis reménységem, hogy 
jó helyen fogunk végezni, mert 

a tavalyi válogatón is éppen 
hogy lecsúsztunk az érdemi 
helyről. Tanultunk a hibáink-
ból, igyekeztünk kijavítani azo-
kat és újult erővel vágtunk neki 
a megmérettetésnek. Nagyon 
örülök, hogy Fekete Martinnak 
sikerült megnyernie a döntőt, 
meghatódtam, amikor meghal-
lottam az eredményt. Martin 
nagyon ügyes volt, megküzdött 
ezért a címért, hogy ő képvi-
selje Magyarországot a 2019-
es WorldSkills világversenyen 

épületasztalos szakmában. 
Büszke vagyok Sajtos Dánielre is, 
aki a 2. helyezést érte el. Sajnos 
ő nem mehet Oroszországba, de 
ez neki nagyon jó tapasztalat-
szerzés volt, és jövőre tud jelent-
kezni az EuroSkills válogatójára, 
ahol reményeink szerint jól fog 
majd szerepelni.

A 2019-es WorldSkills ver-
senyt Kazanyban rendezik meg 
augusztus 22–27. között. A meg-
mérettetés nagyon komoly ki-
hívást jelent Fekete Martinnak, 

a világ legjobb versenyzőivel 
kell összemérnie a tudását. A 
keleti országok általában erő-
sek, és van pár nyugati is, akik-
től lehet tartani. Ráadásul nagy 
a nyomás a soproni diákon, 
ugyanis az elmúlt években a 
magyar asztalosok sok érmet 
szereztek.

– Mostantól nagyon intenzív 
felkészülés következik, hogy 
még jobban tökéletesítsük 
Martin kézügyességét, pontos-
ságát, gyorsaságát – folytatta 

Viasz-Kádi Tibor. – A versenyig 
kevés idő van hátra, de ezt pró-
báljuk maximálisan kihasz-
nálni, sokat nem fog pihenni, 
az biztos. 

És hogy mi lehet a siker titka 
a felkészítőtanár szerint? – Kell 
hozzá hatalmas elszántság, tu-
dat, akarat, hogy ő ezt szeretné, 
én meg mindent megteszek, 
hogy ellássam kellő szaktu-
dással, ismerettel, hogy mél-
tó eredményt érjen el – zárta 
 Viasz-Kádi Tibor. 

Soproni fiatalok

Megtartották a hagyományos tavaszi egészségnapot a SSzC 
Handler Nándor Szakképző Iskolájában.Több mint tíz előa-
dáson változatos témákkal várták a diákokat a szervezők, 
Csiszlér Ildikó és Sterbenz Jerta tanárnők.
– Minden évben kétszer, ősszel és tavasszal szervezünk 
egészséghetet a Handlerban, idén úgy döntöttünk, hogy 
a fesztiválszerű, egész hetes rendezvény kétszer kétnapos 
lesz – tudtuk meg Csiszlér Ildikótól.
Az egészségnapok célja, hogy a tanulók belássák, az egész-
ségük érték, melynek megőrzésében nekik is fontos szere-
pük van, ehhez próbáltak az előadások, gyakorlati bemu-
tatók segítséget nyújtani. Idén kiemelt téma volt a stressz 
megfelelő kezelése, levezetése, megismerkedhettek a 

diákok a tibeti hangtálas meditációval és egyéb relaxációs 
módszerekkel. Az iskola védőnője a helyes táplálkozásról 
és a cukor káros szerepéről beszélt. Szó esett a bűnmeg-
előzésről, a függőségekről, hiteles, személyes példával alá-
támasztva. Fontos téma volt a gerincvédelem, melynek jó-
tékony élettani hatását testnevelés órákon tartásjavító gya-
korlatokkal erősítették meg. Előadást tartott az iskolaorvos 
a villámcsapás utáni teendőkről, egy személyi edző pedig 
a naturál testépítésről. Emellett a Figure Skating Sporte-
gyesület görkorisainak fellépése is színesítette az egész-
ségnapokat. A program részeként a következő tantestüle-
ti értekezleten a pedagógusok ismerkedhetnek elmélet-
ben és gyakorlatban az újraélesztéssel.

Ötödik alkalommal 
szervezték meg a Euro-
pean Money Weekhez 
kap csolódó „Pénz7” 
rendezvénysorozatot a 
Fáy-szakgimnáziumban. 
Az egy hét során a diá-
kok két témát dolgoz-
hattak fel. A befekte-
téseket élményszerű-
en, játékosan, színesen, 
szemléltető eszközök 
segítségével ismerhet-
ték meg a tanulók.   A 
másik témakör a  „Prob-
lémafelismerés és üzle-
ti ötlet” címet viselte. 
A rendezvény sikeres 
megvalósítását az or-
szág 1200 iskolájában 
minisztériumi és pénz-
intézeti önkéntesek se-
gítették. A Fáyban meg-
rendezett eseményen 
dr. Tebeli Izabella, a 
Pénzügyminisztérium 
Pénzügypolitikáért Fe-
lelős Helyettes Állam-
titkárság Titkárságának 
soproni születésű titkár-
ságvezetője vett részt 
önkéntesként. A Fáy – a 
Pénziránytű Iskolaháló-
zat tagjaként – fontos-
nak tartja a pénzügyi tu-
datosság fejlesztését az 
intézmény falain kívül is, 
ezért a szakgimnázium 
tanárai már harmadik 
alkalommal tartottak 
rendhagyó pénzügyi 
órákat a Gárdonyi Géza 
Általános Iskola felső ta-
gozatos diákjainak.

Egészségnapok a Handlerben

Pénz7

JOÓS VIKTÓRIA:
Az okostelefon mindig kéz-
nél van, sokak, így az én 
életem részévé is vált. Ese-
temben a számítógépet 
is helyettesíti, ugyanis in-
tézhetem rajta a vállalko-
zás dolgait, a banki ügye-
ket, a levelezést, a kapcso-
lattartást.

FENYVESI CSILLA:
Sokáig idegenkedtem az 
okostelefonoktól, de a 
gyermekeim rábeszéltek, 
így nemrég vásároltam egy 
ilyent. Azóta akár ötpercen-
ként is ránézek, de igyek-
szem hasznos dolgokra 
használni: beírom a napi 
teendőket, bankolok rajta.

PATOCSKAI JÓZSEF:
A minap vásároltam egy új 
telefont, de az sem okos, 
hanem egy régebbi faj-
ta, még most ismerkedem 
vele. Számomra a készülék 
kizárólag a telefonáláshoz 
kell, másra nem használom. 

MANKE-LACKNER 
ESZTER:
Van okostelefonom, de 
nem okozna problémát, ha 
nem lenne. Bár az is igaz, 
sok mindenre alkalmasak 
az ilyen készülékek. Min-
dent egybevetve, ha tehe-
tem, inkább a „hagyomá-
nyosat” használom. 

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›
Élet okostelefonnal vagy nélküle?

A WorldSkills döntőjét Kazanyban rendezik augusztus 22–27. között

Soproni diák az asztalos vb-n

A sikeres Roth-os csapat: Sajtos Dániel, Viasz-Kádi Tibor és Fekete Martin 
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OK(OK): 
SZEREPZAVAR(OK)

Az élethossziglan teendőt 
igénylő egészségügyi prob-
lémák kezelésének ered-
ménytelenségét sok esetben 
(akár orvos által erősített) 
szerepzavar alapozza meg. 
Az orvos feladata (és lehe-
tősége) nem az, hogy kezel-
je a betegséget. A betegsé-
get csak a páciens maga ké-
pes kezelni, hiszen csak ő él 
együtt vele.
Az orvos feladata a meg-
felelő ismeretek átadása 
(edukáció), amikkel a páci-
ens korrekt önmenedzselés-
re lesz képes.

Tud Ön autót vezetni? Ha 
igen, akkor ma már nem 
gondolkodik folyton veze-
tés közben, hogy a három 
pedál közt hogyan is osz-
sza meg a két lábát, és azon 
sem, hogy mit, mikor en-
gedjen fel, hogy ne recseg-
jen a sebváltó. Ezt sem volt 
egyszerű, és mégis tanulnia 
kellett, hogy a vezetés biz-
tonságosan menjen. Ott ült 
ön mellett az oktatója, de… 
nem ő vezette az autót. Ta-
nuljon, hogy nagyobb biz-
tonságba juttassa magát!  
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

MÁRCIUS 6–12.

Az ügyeleti szolgálat minden nap (hétfőtől vasárnapig)  
este 8 órától reggel 8 óráig tart.

›

Tallózó

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket március 13-ig várjuk a Soproni Téma, 
9401 Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre, illetve személyesen is leadhatják azokat a 
Liszt-központ (Sopron, Liszt Ferenc utca 1.) portáján. A helyes megfejtők között a Rubikon Sopronnal foglalkozó kü-
lönszámát sorsoljuk ki, melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Február 20-i rejtvényünk megfejtése: Koós János koncert. Szerencsés megfejtőnk: Siklósi Zsuzsa, Sopron, Lövér körút. 

KERESZT-
REJTVÉNY

Március 6.,  
szerda 

Patikalpus gyógyszertár 
Selmeci u. 15–17., Interspar 

99/505–472

Március 7.,  
csütörtök 

Arany Kígyó gyógyszertár 
Magyar u. 6. 

99/311–732

Március 8.,  
péntek 

BENU Állomás gyógyszertár  
Mátyás király u. 23. 

99/312–437

Március 9.,  
szombat 

Erzsébet gyógyszertár  
Győri u. 15. 

99/311–254

Március 10.,  
vasárnap 

Ezüst Kehely gyógyszertár 
 Kodály tér 12. 

99/505–078

Március 11.,  
hétfő 

Hajnal gyógyszertár  
Malompatak u. 10. 

99/506–544

Március 12.,  
kedd 

Ikvahíd gyógyszertár  
Híd u. 21. 

99/314–084

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 nemzedékek 
óta itt élnek, és azok 
is, akik elszakadtak 
Soprontól.

Wirth Éva anyakönyvvezető az 
elmúlt két évtized alatt több 
mint kétezer esküvőnek volt a 
hivatalos koronatanúja, de mint 
mondta, emellett a születések és 
sajnos a válások, illetve a halál-
esetek rögzítése is a feladatkö-
rébe tartozik.

– Az apai felmenőim generá-
ciókra visszamenőleg mindnyá-
jan gazdálkodók voltak, amint 
ezt a családnevünk is jelzi, hisz 
maga a német szó gazdát, gaz-
dálkodót, vendéglátót jelent – 
kezdi családja történetét Wirth 
Éva. – Hatalmas erdőkkel, föld-
területekkel rendelkeztek Vas 
megyében, elsősorban Szent-
gotthárd környékén. Imre nagy-
apám egy rendkívül szigorú, cél-
ratörő ember volt. Nem egyszer 
előfordult, hogy valami apró 
csínytevésünket követően ben-
nünket, gyerekeket is magázva 
utasított rendre. Zsuzsa hú-
gommal együtt tartottunk is 
tőle, hisz nem egyszer láttuk, 

hogy a lovait jobban gegyülge-
ti, mint bennünket, az unokáit. 
A maga belső szabályrendszere 
szerint a földnek és az állatok-
nak élt, mert ezt látta az apjától, 
a nagyapjától, és ebben hű társa 
és partnere volt a nagyanyám, 

Monek Mária. Ő a beszédes 
nevű, Magyarlak közelében 
lévő Háromház elnevezésű pi-
ciny kis településről származott. 
Amikor aztán jött a téeszesítés, 
nagyapám ellenállt, nem lépett 
be egyik téeszbe sem, nem adta 

be a közösbe a földjeit, az állato-
kat, hanem Etelka nagynéném 
segítségével, erejük végső meg-
feszítésével, szemben az árral, 
megbélyegezve a megszégyení-
tő kulák „billoggal” küzdöttek, 
dolgoztak halálukig.

– Édesapám, mint hallássé-
rült, hatéves korában került Sop-
ronba, majd a Tóth Antal Sike-
tek Tanintézetében kitanulta a 
bútorasztalos és intarziakészítő 
szakmát, időközben pedig édes-
anyámmal együtt, aki szintén 
hallássérült, olyan szinten lo-
kálpatrióta sopronivá váltak, 
hogy az nem csak számunkra, 
a gyerekeik számára lehet pél-
daértékű – hangsúlyozta Wirth 
Éva. – Édesapám mindmáig 
igazi közösségi ember, a sport, 
a labdarúgás mindig is rendkí-
vül fontos szerepet játszott és 
játszik az életében, de amatőr 
színészi múltjára is rendkívül 
büszket. És itt, szüleim kapcsán 
beszélnem kell a siketek világá-
ról. Úgy gondolom, békésebb és 
nyugodtabb emberek ők, mint 
mi, hallók, hisz körülveszi őket 
egy rendkívül áldott és különle-
ges burok. A külvilág idegesítő 
zajai kevésbé érik el őket, mo-
solygósabbak, nemcsak az ar-
cuk, hanem a lelkük is – ezért 
nagy ajándék húgommal együtt 
számunkra, hogy mi ilyen mi-
liőben nőhettünk föl. 

CSALÁDI HÁTTÉR: 1968-ban született Sopronban. Édesapja bútoraszta-
los, hosszú évekig oktatott a Siketek Tanintézetében is. Édesanyja a Soproni 
Ruhagyárban dolgozott, onnan ment nyugdíjba. Férje úttervező mérnök. 
Patrik fia fogtechnikus végzettségű, de nem a szakmájában dolgozik, Barna 
kisgimnazista a Szent Orsolya Gimnáziumban.

SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK

Wirth Éva nagyapja a megbélyegzés ellenére is gazdálkodott

Kétezer párt adott össze

Wirth Éva FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS 
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Deák Bill Gyula 
nagykoncert
Tavalyi 70. születésnap-
ját és 50 éves pályafutását 
ünneplő, visszatérő nagy-
koncertjének sikerét kö-
vetően idén ismét koncer-
tet ad Budapesten Deák 
Bill Gyula. December 14-
én 20 órakor a budapes-
ti MoM Sportban lép fel a 
„magyar blueskirály”, ahol 
életművének legismertebb 

dallamai szólalnak majd 
meg. Bill kapitány színes re-
pertoárjából örökzöld dala-
it három generáció énekli. A 
koncert kínálatában a mára 
már legendássá vált Rossz 
vér című album dalai köré 
épülve többek között hall-
hatja a közönség a Kőbá-
nya blues-t, illetve mege-
levenedik Torda alakja is.

Sztárok itt és ott

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP
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sarok

A nyugodt mindennapokért
MADARÁSZ RÉKA

Nem kell drága tan-
folyamokat elvégez-
ni, speciális ülőpozíci-
ókban elhelyezkedni, 
de még csak spirituális 
beállítottságúnak sem 
lenni ahhoz, hogy vala-
ki gyakorolja a mindful-
nesst. A technika rend-
kívül egyszerű, ám an-
nál hatékonyabb.

Mindössze nyugodt környe-
zet és néhány perc önma-
gunkra figyelés szükséges 
a mindfulness meditáció-
hoz, amit többnyire tudatos 
jelenlétnek, éber figyelem-
nek vagy jelentudatosság-
nak fordítanak. A módszer-
nek köszönhetően meg-
tanulhatunk az elménkkel 
bánni, és képesek lehetünk 
jelen lenni életünk minden 
egyes pillanatában. 

– Gyakran használom a ta-
nácsadás során ezt a tech-
nikát azzal a céllal, hogy a 
klienseim képesek legye-
nek tudatosan, szinte kí-
vülről figyelni magukat, így 
teremtve távolságot önma-
guk és az érzéseik, gondola-
taik között – osztja meg ve-
lünk tapasztalatait Ujfaludi 
Anna tanácsadó pszicholó-
gus. – Ha rendszeresen me-
ditálunk, az nem azt jelen-
ti, hogy később nem lesznek 
az életben nehézségeink, vi-
szont jobban tudjuk majd 
kezelni azokat.
Ha például napokig szok-
tunk rágódni a problémá-
inkon, akkor a módszernek 
köszönhetően észrevehet-
jük, hogy mit teszünk, és 
dönthetünk úgy, hogy nem 
vonódunk bele érzelmileg a 
helyzetbe, hanem úgy néz-
zük, mint egy filmet, kívül-
ről. A mindfullness lénye-
ge a légzés, továbbá a testi 

és a lelki érzetek megfigye-
lése. Azt, amit érzünk, nem 
kell lecserélni valami jobb-
ra, egyszerűen el kell fo-
gadni, és ezáltal megszű-
nik a belső harc, az ellenál-
lás vele szemben. 
– Ha valaki otthon minden-
nap végzi a mindfulness me-
ditációt, kifejlődik az a ké-
pessége, hogy a középpont-
jába tud kerülni, meg tud 
állni egy pillanatra, így job-
ban fogja kezelni a stresszt, 
a félelmeket, a szorongást, 
sikeresebb lesz a kommu-
nikációja. A hatás már há-
rom hét után tapasztalha-
tó – fejezi be Anna. – Az 
ár, amit mindezért fizetni 
kell: a folyamatos gyakor-
lás. Nem szabad abbahagy-
ni, legegyszerűbb e párper-
ces elcsendesedést beépí-
teni a napirendünkbe. Mivel 
életünk utolsó napjáig válto-
zik az agyunk, sosem késő 
elkezdeni.

Életigenlőbb hangulatúak az új album dalai

Szerelmes Szeder
KÓCZÁN 

BÁLINT

Első klasz-
szikus 
érte-

lemben vett szerel-
mes dalával jelent-
kezett Szeder-Szabó 
Krisztina. A tehetsé-
ges énekesnő leg-
újabb lemezén dol-
gozik, amely még 
optimistább lesz az 
előzőeknél. 

Harmadik nagylemezén mun-
kálkodik Szeder. Az Artisjus-dí-
jas énekesnő a készülő lemeza-
nyagba enged bepillantást 
legújabb, Megtaláltál című 
dala kapcsán.

Azt, hogy Szeder zenei vilá-
ga mennyire színes, tudhatta 
a közönség, és az sem kérdés, 
hogy játékos, szókimondó szö-
vegeiben egy mesés világot tár 
a hallgatóság elé. Szerelmes dalt 

azonban még sosem írt, énekelt 
a fiatal előadó.

Kriszti sokféleképpen bon-
colgatta korábban a férfi–női 
viszonyt, elég csak a Feri fene-
ke vagy a Csipkerózsa Sándor 
című felvételeire gondolni, de 
a megérkezés boldogsága, az 
optimista harmónia eddig nem 
volt jellemző témája Szedernek. 

Eddig, hiszen nemrég útjára in-
dította Megtaláltál című érzel-
mes zenéjét.

– Szerettem volna kicsit élet-
igenlőbb hangulatot lopni az új 
album dalaiba. Bevallom, jól-
esett a lírai énemet is szabadjára 
engedni ebben a számban – fej-
tette ki az előadó, aki Sopronban 
is már több ízben koncertezett.

Ciao Manu címmel új klippel jelentkezett a 
SativuS. A soproni zenekar kisfilmjében sok-
sok kulisszatitkot is megoszt a közönséggel.
Az év első heteit zeneszerzésre szánta a SativuS, 
így több új dal és zenei alap is született tőlük, 
de ami a legfontosabb: nemrég jelent meg 
legújabb videoklipjük. 
– A Ciao Manu dalcím onnan született, 
hogy sokan próbálnak hasonlítgatni min-
ket – mesélte Curta. 
– Ez sok esetben hatalmas megtisztelte-
tés, de a dalszöveget próbáltam inkább 
ironikusra venni. Igazából mindannyiunk 
nevében kijelenthetem, hogy különöseb-
ben nem inspirálnak minket más zeneka-
rok. Mégis megkapjuk többször. Ezeken jó-
kat szórakozunk.

A dalszövegben egyébként más „poénok”, 
gyakran emlegetett mondatok is elhangza-
nak, amelyek a SativuS tagjaira jellemzőek. A 

videó pedig különlegesre sikerült, hiszen a 
nézők betekintést kaphatnak az utóbbi 

év legnagyobb pillanataiba, koncert-
jeibe, az előkészületekbe, utazások-
ba, öltözőben történt örömzenélé-
sekbe, szóval a formáció beengedi a 

rajongókat a kulisszák mögé.
A srácok már régóta ígérnek kisfilmet 
A Képzeletünk Szüleménye című dal-
hoz is, ami március elejére készül el.  
– Megérte várni rá ilyen hosszú időt, 
mert nagyon szép képi világa lesz, kö-
szönhetően Torma Sándornak, aki ké-
szíti a klipet – zárta Curta.

Újdonságok a soproni SativuS együttesről

Megérkezett egy fantasztikus 
twenty one pilots szám! A srá-
cok a tavaly bemutatott Trench 
albumukról újabb gyöngysze-
met filmesítettek meg. A duó 
most is a bevált csapattal dol-
gozott, hiszen a klip megvaló-
sításában a Reel Bear Mediá-
val működött együtt. A Gram-
my-díjas alternatív zenei páros 
októberben mutatta be ötö-
dik stúdióalbumát, ami már az 
első héten mintegy 110 millió 
streamet generált világszerte. 
Az albumon megtalálható dalok 
pedig azóta is ostromolják a 
slágerlistákat.

A OneRepublic-kal közösen hozta ösz-
sze első 2019-es megjelenését a Gram-
my-díj-jelölt Galantis. A „Bones” Ryan 
Tedder fantasztikus hangjával és lüktető, 
akusztikus kísérettel indít, majd robban egy 
hatalmasat, ahogyan azt egy klasszikus Ga-
lantis tracktől elvárhatjuk. 

A svéd duóhoz olyan slágerek köthetők 
eddig, mint például a No Money vagy a 
Love On Me, amelyeket több százmillió-
szor streameltek a Spotify-on. A fiúk két 
telt házas újévi szettjük után már szá-
mos 2019-es turnédátumot rögzítettek 
naptárjukban.

Új twenty one pilots! RÖVIDEN

Shaun új babérjai
Ismerje meg Shaunt! 
A dél-koreai popsztár 
népszerű slágerének 
táncparkettre szabott 
verzióját már hallhat-
ja a közönség a hol-
land DJ/ producer, Sam 
Feldt jóvoltából. A rádi-
óbarát tracken a k-pop 
előadó mellett a nép-
szerű énekes–dalszer-
ző, Conor Maynard is 
közreműködik. 

Díjazott Depeche 
Mode koncert

Az év külföldi nagykon-
certjének választot-
ták a Depeche Mode 
VOLT Fesztiválon adott 
fellépését. A koncert.
hu portál február ele-
jén hirdette meg Az év 
koncertje szavazást.
Az év hazai nagykon-
certje Ákos Papp Lász-
ló Sportarénában adott 
show-ja lett. 

›

Robban a Galantis

Szeder-Szabó Krisztina

Josh Dun és Tyler Joseph


