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INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

A csalogány éneke
Új szabadidős attrakció várja a soproniakat: elkészült a közpark a Koronázódombon. 8400 négyzetméteres területen alakították ki az új parkot, ahol játékok, padok, 
pihenőbútorok is helyet kaptak. A soproniak és a turisták innen gyönyörködhetnek a belváros, a Lövérek és a Schneeberg festői látványában. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Vonatból, autóból mentettek

A tavasz hírnökei 

Két, egyenként 10 mil-
lió forintos segítő alapot 
hozott létre az ukrajnai 
háború menekültjei-
nek megsegítésére a 
soproni önkormányzat. 
Az előterjesztést a múlt 
heti közgyűlés egyhan-
gúlag elfogadta. Vá-
rosunk is felkészült az 
Ukrajnából érkező me-
nekültek fogadásá-
ra, a Tóth Antal-iskola 
kollégiumában ideig-
lenes szállást is 
kialakítottak. 4
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Mentési és elhárítási gyakorlatot szervezett a GYSEV Zrt. Sopronban. A vasúttársaság 
a katasztrófavédelem és a mentők bevonásával egy vasúti átjárós balesetet szimu-
lált. A gyakorlaton a katasztrófavédelem soproni hivatásos tűzoltói, valamint a har-
kai, hegykői és nagycenki tűzoltó-egyesületek önkéntesei vettek részt, ők elméleti 
és gyakorlati oktatást is kaptak. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Egyik kedvenc tavaszi növénykénk, a csodálatos lila szí-
néről és varázslatos illatáról ismert ibolya felbukkanása 
már a tavasz közeledtének csalhatatlan jele.
FOTÓ: ELEK SZILVESZTER 

Sopron  
is segít 

 Közösen építik a jövőt 

Majdnem egy hónap eltelt már az NB III-as labdarúgó-bajnokság tava-
szi rajtja óta. Az SC Sopron négy mérkőzést játszott ez idő alatt, me-
lyeken 4 pontot gyűjtött. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Középpontban Beethoven: zenés családi napot tartottak a Liszt-
központban. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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Varázslatos panoráma



SOPRONITEMA
HIVATALOS 2022. március 9.2 Soproni TémaPanoráma

ETZL EDGÁR

Megújult a kecske-he-
gyi kilátó. A Tómalom 
fürdő közelében lévő 
turistalátványosságot 
a közelmúltban építet-
ték újjá, ma már bárki 
megcsodálhatja innen 
a panorámát. 

Az új kilátó tetejére 56 lépcső 
vezet, 11 méter magasról lát-
hatunk rá Sopronra, a Dud-
lesz-erdőre és a Fertő tó oszt-
rák szakaszára is. A 14 méter 
magas faszerkezet építését 
tavaly ősszel kezdték meg. 
A munkálatok első lépéseként 
elbontották a 2018 óta lezárt, 
régi kilátót. Speciális megol-
dásokra volt szükség a kivi-
telezés során, hiszen ügyelni 
kellett a környék természeti 
értékeinek védelmére, a kilátó 
pedig csak korlátozottan kö-
zelíthető meg járművel.

– Fontos, hogy vonzó hely-
színeket biztosítsunk az ak-
tív turizmusnak, hiszen így 
nemcsak a város környéké-
ről, de a messzebbről érkező 
vendégek is megismerhetik a 
Fertő-táj természeti értékeit 
– mondta Kárpáti Béla, a beru-
házást vezető Sopron–Fertő 

Turisztikai Fejlesztő Nonpro-
fit Zrt. vezérigazgatója.

– A kilátók sokakat moti-
válnak arra, hogy kimozdulja-
nak és természetközeli helye-
ken kapcsolódjanak ki. Nem 
pontszerű, hanem hálózatos 
fejlesztésekben gondolko-
dunk, hogy a természetked-
velő kirándulók nagy válasz-
tékból állíthassák össze úti 
céljaikat – hangsúlyozta Peté-
nyi Mirkó, az országos hatás-
körű Aktív- és Ökoturisztikai 

Fejlesztési Központ kommu-
nikációs igazgatója.

Dr. Sándor Gyula, a kilá-
tót kezelő Tanulmányi Erdő-
gazdaság Zrt. vezérigazgatója 
hozzátette, a társaságuk mind 
a tíz kilátója használható álla-
potban van, karbantartásuk 
folyamatos.

Mint arról korábban be-
számoltunk (Új kilátó épül a 
Kecske-hegyen, Soproni Té-
ma, 2022. január 19.), a kilá-
tó egy nagyobb turisztikai 
projekt része, építése Euró-
pai Uniós támogatásból és 
saját forrás bevonásával va-
lósult meg, melyhez a Sopro-
ni Városszépítő Egyesület, a 
Soproni Erdőkért Környezet-
kultúra Alapítvány és a Ta-

nulmányi Erdőgazdaság Zrt. 
járult hozzá. Az összesen kö-
zel 530 millió forintos össz-
költségű beruházás során a 
Sopron–Fertő Turisztikai Fej-
lesztő Nonprofit Zrt. koordi-
nálásában elkészül a Sopront 
és Harkát összekötő, valamint 
a Nemeskúti útnál találha-
tó 4 kilométeres kerékpárút. 
Mind a két helyszínen felújít-
ják a burkolatot, és újabb pi-
henőket hoznak létre. Madár-
lest alakítanak ki a Fertő tó 
nádasában, ahol biztonsággal 
kiköthetnek a vezetett kenus 
túrák résztvevői. A Ciklámen 
tanösvény bekerül a Digitális 
Vándor alkalmazásba, és ját-
szótéri elemmel bővítik a Lö-
vér Alpin Parkot.

GYALOG A KILÁTÓRA:  A kecske-hegyi kilátót a Tómalom fürdő-
től érdemes megközelíteni. A fürdő bejáratával szemben lévő er-
dei úton elindulva a kirándulók eljutnak az üdülőépülethez, innen 
tovább haladva, nagyjából 150 méter múlva kell jobbra fordulni, 
ahonnan 15 perc sétával érhető el a Kecske-hegy.

Az új kecske-hegyi kilátó építését tavaly ősszel kezdték – a faszerkezet 14 méter magas. A múlt 
heti átadáson részt vett Kárpáti Béla, dr. Sándor Gyula és Petényi Mirkó is. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

Legyünk biztonságban 
a kerékpáron is! 
CZETIN ZOLTÁN

Ahogy emelkedik a hőmérséklet, úgy nő a kerék-
párosok száma Sopronban is. Egyre több kétkere-
kűvel találkozunk a városi utakon. Fontos, hogy 
mindenki biztonságban legyen, aki bicajra száll 
– ehhez viszont elengedhetetlen a szabályok isme-
rete és betartása is. 
Amikor a téli pihenő után elő-
vesszük a kerékpárokat, fon-
tos, hogy átnézzük azokat. 
A KRESZ több kötelező tar-
tozékot is előír, ezek felso-
rolásszerűen: megbízható 
kormány, két egymástól füg-
getlenül működő fék, a kere-
keken fényvisszaverő prizma, 
csengő, csökkent látási viszo-
nyok mellett lámpa: elől fe-
hér, hátul piros, amely lehet 
folyamatosan világító és vil-
logó is. 

– Lakott területen kívül 
sötétedéskor szükség van 
a láthatósági mellényre is 
– hangsúlyozta Babella-Lu-
kács Katalin őrnagy, a Sopro-
ni Rendőrkapitányság kiemelt 
bűnmegelőzési főelőadója. 
– Városban ez nem kötelező, 
de a saját biztonságunk ér-
dekében azt ajánlom, hogy 
mindenki hordja. Bizonyított 
tény, hogy így sokkal köny-
nyebben és hamarabb észre-
veszik az autósok a kerékpá-
rosokat. Szintén hasznosak 
a testünkre vagy a kerékpá-

rokra helyezhető fényvissza-
verők, de akár a vázra rakha-
tó matricák is. A kisgyerekek 
kerékpárjára nem árt zász-
lót tenni, így az alacsonyabb 
szerkezet is jobban látható. 
A sisak szintén nem kötelező, 
de mindenkinek ajánlom.

Bár a kerékpározáshoz 
nem szükséges semmilyen 
végzettség, de fontos, hogy 
mielőtt egy kisgyerek elkezd 
biciklizni, a szülő elmagya-
rázza, megtanítsa az alapve-
tő szabályokat. 

– Lényeges, hogy ha gya-
logátkelőn megyünk át, akkor 
le kell szállni a kerékpárról és 
áttolni – folytatta az őrnagy. 
– Győződjünk meg mindig 
arról, hogy megadják-e ne-
künk az elsőbbséget, vegyük 
fel a szemkontaktust az autó-
sokkal! Lakott területen kívül 
balra kanyarodásnál szintén 
le kell szállni a kerékpárról, 
és áttolni az úton. A tapaszta-
lataim szerint lakott területen 
belül, főleg a forgalmas uta-
kon is érdemes így tenni.

RENDŐRSÉGI  sorozat

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

Az Ágfalvi úti lakótelep kert-
városias övezetében, az Er-
dei malom köz és a Friedrich 
Károly utca között húzódik a 
300 méter hosszú, északkeleti 
irányban lejtős Wälder József 
utca. A szakaszt a város nagy-
hatású főmérnökéről nevez-
ték el 1997-ben.

Wälder József 160 évvel ez-
előtt, 1862. március 13-án szü-
letett Nagybecskereken. Édes-
apja, János asztalosmester 
volt, nagybátyja, Wälder Gyu-
la pedig építész. A fiatal Wäl-
der Zürichben, Európa egyik 
legfontosabb műszaki főisko-
láján végezte tanulmányait, 
diplomatervét csatornázási 
témából írta.

1886-tól Sopronban és Sop-
ronnak élt, a város tiszti fő-
mérnökeként dolgozott. Hiva-
tali ideje alatt számos jelentős 
építkezés történt. 1898-ban 
készült el a Honvéd Főreális-
kola, ami ma a Soproni Egye-
tem főépülete. A Tűztorony 

mellett a régi városháza el-
bontása után 1896-ra, a hon-
foglalás millenniumára adták 
át a napjainkban is álló, eklek-
tikus stílusú városházát.

Teret engedett a szecesz-
sziónak: hivatali ideje alatt 
ebben a stílusban újult meg 
a színház 1909-ben, 1910-ben 
pedig az kórház építését is 
elkezdték, ami egyben váro-
sunk első vasbeton épülete is.

Az élete legnagyobb mun-
kájának számító, városrende-
zési tervet 1905-ben készítette 
el. Hazánk első egységes tele-
pülésszabályozási tervében 
nyolc kerületre osztotta Sop-
ront. Mindegyikhez beépíté-
si övezetet és templommal, 

oktatással, valamint egész-
ségügyi ellátással rendelkező 
központot javasolt. A doku-
mentum hosszú ideig megha-
tározta a város fejlődését, ez 
ma főleg az alsólövéreki csa-
ládi házas övezetben tükröző-
dik vissza. Tervében szerepelt 
a Mátyás király utca domon-
kos templom melletti áttöré-
se is. Az egykor ott található 
Tschurl-házon 1924-ben gya-
logosan már át lehetett járni, 
1938-ban pedig teljesen elbon-
tották, ezzel az autós forga-
lom számára is szabaddá tet-
ték az utat.

Nem minden elképzelé-
se vált valóra. Tervei szerint 
a város nagy részét családi 

házak alkották volna. A töl-
tésre emelt központi pálya-
udvar alatt tizenhat közúti 
aluljáró biztosította volna a 
forgalmat, a sínek pedig csak 
a városhatáron kívül ágaztak 
volna el. A Deák tér délkeleti 
végébe tervezett színházépü-
let sem készült el.

A főmérnök 1913. decem-
ber 26-án hunyt el Sopronban. 
Egykori munkahelye, a város-
háza falán 1998-ban helyezte 
el emléktábláját a Soproni Vá-
rosszépítő Egyesület.

(Írásunkhoz a Széchenyi 
István Városi Könyvtár web-
oldalán és az Aranykönyvben 
elérhető információkat hasz-
náltuk fel.)

Híres soproniak nyomában:  Wälder József készítette a városrendezési tervet

A városépítő mérnök utcája

Az Ágfalvi úti lakótelepen található a Wälder József utca. Nemcsak közterületet neveztek el az 
egykori főmérnökről, hanem az egyik rangos városi elismerést is. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Elhunyt dr. Galgóczy László
Életének 96. évében a 
köze l m ú l t ba n e l h uny t 
dr. Galgóczy László szülész–
nőgyógyász főorvos. Több 
évtizedes munkáját a sop-
roni önkormányzat 2009-
ben Sopronért Emlékérem-
mel jutalmazta. Emlékét 
megőrizzük!

Dr. Farkas Ciprián Dr. Simon István Csiszár Szabolcs
polgármester alpolgármester alpolgármester

www.facebook.com/sopronitemahivatalos

„Biztosítsunk  vonzó helyszíneket az aktív turizmusnak!”

Kilátás a Kecske-hegyről
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KÖVES ANDREA

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

JUBILÁLÓ 
RÁDIÓAMATŐRÖK
Kapcsolat, barátság, önzet-
len segítségnyújtás, tartal-
mas összejövetelek – ezek a 
kulcsszavak jellemzik a Sop-
roni Rádióamatőr Sportegye-
sület tevékenységét. 

– Már a két világhábo-
rú között aktív rádióama-
tőr-élet folyt a Soproni Ka-
tonai Kadétiskola tanulói 
között – idézte fel a múltat 
Fodor Sándor elnök. – A me-
gyei rádióklub soproni cso-
portja 1965-ben alakult meg, 
az egykori alapítók közül a 
technikát kedvelő esztergá-
lyos, Cserháti József még ma 
is aktív rádióamatőr. 

A klubnak a fénykorában 
több mint 60 hívójeles rádió-
amatőr és a rádiózás iránt 
érdeklődő tagja volt. A világ-
háló és a hozzá kapcsolódó 
kommunikációs programok 
hatására a fiatalok körében 
csökkent a rádióamatőrkö-
dés népszerűsége, az egye-
sület jelenleg 18 aktív taggal 
rendelkezik. A hazai és ha-
táron túli rádióamatőrök kö-
rében népszerű határ menti 
rádióamatőr találkozót 1990 
óta szervezi meg az egye-
sület, a rendezvény csupán 

az elmúlt két évben maradt 
el a járvány miatt, idén ké-
szülnek a jubileumi, 30. ta-
lálkozóra. A magyar rádió-
amatőrök körében népszerű 
Civitas Fidelissima emlék-
versenyt minden évben az 
évfordulóhoz közeli hétvé-
gén rendezik meg. 2021-ben 
a népszavazás 100. évfordu-
lójához csatlakozva egy egy 
hónapos kihívást is rendez-
tek, amelyen több mint 4500 
összeköttetés létesült. A 13 
soproni és környékbeli ama-
tőr felhívására 293 hazai 

rádióamatőr válaszolt. Bokor 
János az egyesület egyik leg-
aktívabb versenyzője, rend-
szeresen indul világverse-
nyeken szép eredményeket 
elérve. A klubtagok segítsé-
gével rádióamatőr átjátszó-
állomásokat is üzemeltetnek 
a Károly-kilátóban. 

KÖZÉPPONTBAN  
A VASÚT
Mint a 2004-ben alakult Sop-
roni Vasútbarátok és Vasút-
modellezők Egyesületének a 
neve is jelzi: a tagokat a vasút 

iránti elköteleződésük tart-
ja össze.

– Legfiatalabb tagunk 8 
éves, de a hatvanas korosz-
tály is képviselteti magát az 
egyesületünkben: így szeren-
csére nálunk nincs utánpót-
láshiány – emelte ki Németh 
Csaba, az egyesület elnö-
ke – Érdekes, hogy tagjaink 
között mindössze egy vala-
ki dolgozik vasúton, többsé-
günket csak valamikor „meg-
csapott a mozdony füstje”, 
és minden érdekel minket, 
ami a vasúttal kapcsolatos. 

Először a vasútmodellezést 
céloztuk meg, ezt az izgal-
mas mini világot. Ez a téma 
sokakat foglalkoztat, mióta 
csak vasút van a világon, le-
gyen az pálya melletti mű-
tárgy, tudományos szimu-
lációra kitalált modell vagy 
egyszerűen csak játék. Egye-
sületünk ezen az úton ha-
ladva építette, építi, fejleszti 
a modulrendszerben kialakí-
tott bemutatóasztalait.

A mini remekeket évről 
évre megtekintheti a nagykö-
zönség is a vasútmodell-kiál-
lításon, tavaly a népszavazás 
centenáriuma előtti tisztel-
gésként a Várkerület kicsi-
nyített mását készítették el a 
tagok a látogatók nagy ámu-
latára. Az egyesület fontos 
célkitűzése a témához kap-
csolódó relikviák, dokumen-
tumok, tárgyak összegyűjté-
se, illetve felújítása. Az így 
megszépült kincseket, érté-
keket állandó és ideiglenes 
kiállításokon tárják az ér-
deklődő nagyközönség elé. 
Az egyesület a GYSEV Zrt. 
támogatásával jutott olyan 
klubépülethez, amely állan-
dó otthont ad tevékenységé-
nek, egyben kiállítási térként 
is szolgál.

MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

DR. KERN ANDRÁS:
Szeretem az Erzsébet-kertet. 
Itt szaladgálhat a kutyám a fű-
ben, van hely bőven játszani 
úgy, hogy mást nem zavarunk. 
Nemrég úgy hallottam, hogy a 
Koronázódombon is elkészült 
a park, biztos, hogy megláto-
gatom, ha jó idő lesz.

HORVÁTH RÓBERT: 
Szeretek kimenni a Széche-
nyi és a Deák térre ücsörögni. 
Mindig megnyugtat, amikor 
hátradőlök, és csak figyelem 
a közlekedőket, meg a ga-
lambokat. Gyakran találko-
zom így ismerősökkel, akik 
leülnek mellém egy jóízű be-
szélgetésre.

CZETIN ZOLTÁNNÉ:
A soproni parkerdőben gyak-
ran útba ejtük a kilátókat és a 
Szalamandra-tavat is. A friss 
levegőn kényelmes tempóban 
szinte észrevétlenül meg le-
het tenni 10–12 kilométert. Az 
ilyen kiadós séták után min-
dig megjön a kedvem egy jó 
forró csokihoz.

KOVÁCS LÁSZLÓNÉ: 
Unokáimat szívesen viszem a 
botanikus kertbe sétálni, az 
ott található tavacska tisz-
tításában egyszer magam is 
részt vettem. Nemrég vettem 
csak észre, hogy a Citadellán, 
a KRESZ-parknál új játszótér 
van, már tervezem, hogy leg-
közelebb oda megyünk a ki-
csikkel játszani.

Szívesen tölti szabadidejét 
a soproni parkokban?

ETZL EDGÁR

Új szabadidős attrakció várja a soproniakat: el-
készült a közpark a Koronázódombon, ahol festői 
környezetben játszhatnak, sportolhatnak és pik-
nikezhetnek gyerekek és felnőttek.

Új parkkal gazdagodott Sop-
ron: a Koronázódombon ha-
marosan birtokba vehetik 
a 8400 négyzetméteres, ko-
rábban beépítetlen, pompás 
panorámájú területet. A kor-
mányzati támogatásból f i-
nanszírozott beruházás kivi-
telezése tavaly augusztusban 
kezdődött. A korábban sűrű 
növényzettel benőtt terüle-
ten sétányokat alakítottak ki, 
emellett köztéri bútorokat, 

valamint a gumiburkolatra 19 
különböző játszóeszközt, köz-
tük mászókát, hintát, libikó-
kát telepítettek. A zöldterület-
hez tartozik egy 20 férőhelyes 
murvás parkoló és a 10 férőhe-
lyes biciklitároló is. A bejárat-
nál ivókút szolgálja a pihenők 
kényelmét.

A hétfői átadón részt 
vett dr. Farkas Ciprián pol-
gármester, dr. Simon Ist-
ván alpolgármester, a körzet 

önkormányzati képviselő-
je, Csiszár Szabolcs alpolgár-
mester, valamint Tóth Éva ön-
kormányzati képviselő.

– Folytatjuk Sopron fej-
lesztését, hiszen az a célunk, 
hogy a helyiek és az ide láto-
gató turisták mindennap jól 
érezzék magukat a városban 
– mondta dr. Farkas Ciprián, 
aki megköszönte a soproni or-
szággyűlési képviselők segítő 
támogatását.

– Az új park remek lehető-
séget nyújt a soproniaknak, 
hogy eltöltsék itt szabadidejü-

ket, és gyönyörködjenek a bel-
város, a Lövérek és a Schnee-
berg adta festői látványban 
– tette hozzá dr. Simon István.

A területen összesen 59 
lombos fát és több száz cser-
jét ültettek el, egy sávban vi-
szont csak vadvirágos gyepet 
telepítettek. Fantasztikus ki-
látás nyílik a városra: a Tűz-
torony és a tévétorony mellett 
látható innen számos soproni 
templom is. A látogatók akár 
öt kültéri nyugágy kényel-
méből is megcsodálhatják a 
panorámát.

Az új parkban  játékok, padok, kültéri nyugágyak is vannak

Varázslatos panoráma

SZÉPÜLŐ KÖRNYEZET:  Sopronban az elmúlt időszakban több 
parkot is felújítottak. Megújult az Erzsébet-kert, a IV. László király 
utca, az Arany János utca és a Barátság park játszótere is.

A Koronázódombon 8400 négyzetméteres területen alakítottak ki új parkot, itt csodálatos panoráma várja a látogatókat.  
FOTÓK: FILEP ISTVÁN

A Liszt-központba is kitelepültek a Soproni Rádióamatőr 
Sportegyesület tagjai. 

A vasútmodellezők folyamatosan fejlesztik a bemutatóaszta-
laikat. FOTÓK: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM 

KULTÚRA, SPORT, EGÉSZSÉG

Civil szervezetek Sopronért
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HUSZÁR JUDIT

Komolyzene a regge-
li kakaó mellé, a kora 
délutáni kávéhoz és az 
est lezárásaként is – va-
sárnap Beethoven és a 
Soproni Szimfonikusok 
játszották a főszerepet 
a Liszt-központban. Az 
első egész napos ko-
molyzenei program na-
gyon népszerű volt.

Mosolygó, nyüzsgő gyerekek 
ültek a puffokon karnyújtás-
nyi távolságban a hangszeres 
művészektől – a Liszt-központ 
Munkácsy-termében kezdő-
dött a komolyzenei nap prog-
ramja. A családokat Bősze 
Ádám kalauzolta egy kötet-
len, interaktív koncerten Bee-
thoven világába. Azt is meg-
ismerték a résztvevők, hogy 
hogyan énekel a csalogány, és 
milyen választ ad rá a kakukk, 
de az érkező vihar ereje is le-
nyűgözte őket. A program dél-
után a Beethoven árnyékában 
című film vetítésével folytató-
dott. Az alkotás különlegessé-
ge, hogy 2006-ban városunk-
ban forgatták, a főszereplője 
pedig Ed Harris és Diane Kru-
ger volt.

– Az esti koncertre már 
nagyon régóta készültünk, 

Beethoven 6. (Pastorale) szim-
fóniáját adta elő a zenekar, 
valamint Mozart-műveket 
– mondta lapunknak  Kóczán 
Péter, a Soproni Liszt Ferenc 
Szimfonikus Zenekar művé-
szeti vezetője, aki ezen a na-
pon vezényelte is az együt-
test. – A pandémia óta ugyan 
már játszottunk a közönség-
nek, de azok mind szabadté-
ri rendezvények voltak. Hosz-
szú idő után ez volt az első 

önálló, koncerttermi hang-
versenyünk. Nagyon örülünk, 
hogy sokan elfogadták a meg-
hívásunkat, és telt ház előtt 
muzsikálhattunk, ez mindig 
fantasztikus élmény.

Az est érdekessége volt, 
hogy szólistaként egy fiatal 
pannonhalmi tehetség, Kiss-
Szabó Viktória is bemutatko-
zott Sopronban, illetve Takács 
Jenő soproni kötődésű zene-
szerző műveiből is válogattak.

– Ludwig van Beethoven-
ről köztudott volt, hogy min-
dig nagyon figyelte az aktuál-
politikai eseményeket, azokra 
reagált – folytatta  Kóczán Pé-
ter. – Az általunk is játszott 
hatodik szimfóniában azt fo-
galmazta meg, hogy mind-
annyian a Teremtő kezé-
ben vagyunk, a végső szót ő 
mondja ki. Ez a mai háborús 
helyzetben fontos üzenet le-
het nekünk…

Középpontban Beethoven:  Zenés családi napot tartottak

A csalogány éneke

A családokat Bősze Ádám kalauzolta egy interaktív koncerten Beethoven világába. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

#MÁRCIUS15
2022. MÁRCIUS 15. (kedd) - SOPRON | PETŐFI TÉR

10.00 Ünnepi műsor / előtte térzene, huszárok bevonulása

ÜNNEPI BESZÉDET MOND:

BARCZA ATTILA
SOPRON ÉS TÉRSÉGE ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE

KÖZREMŰKÖDIK: JUVENTUS KONCERT FÚVÓSZENEKAR, SOPRONI HUSZÁR HAGYOMÁNYŐRZŐ 
EGYESÜLET, SOPRON VÁROS FÚVÓSZENEKARA, HORVÁTH ISTVÁN ÉS KRISZTA KINGA 

OPERAÉNEKESEK, RAGÁNY MISA ÉNEKES, MAROS MŰVÉSZEGYÜTTES

11.00 A Maros Művészegyüttes Ábel című táncelőadása 
a Petőfi Színházban. A belépés ingyenes!

Az ünnepi műsor esőhelyszíne a Petőfi Színház.

Március 13. a BelvárosbanHuszárVasárnap
Részletek: www.prokultura.hu

Kelekótya haramiák
Március 9., szerda 10 óra, Liszt-központ
Veres András – zenés bábjáték. A Ziránó Színház előadása.

Silentio transeo
Március 9. 15 és 17 óra, Liszt-központ
A XX. század elhallgatott irodalma – pódiumest
További időpontok: március 10., csütörtök 17 
és 19 óra 

Széchenyi Casino
Március 9. 17 óra, Széchenyi-gimnázium
Kóbor György: Fenntartható energetikai jövőkép című elma-
radt előadásának pótlása

Lumière fivérek utódai – avagy favori-
zált filmem
Március 10., csütörtök 18 óra, Pedagógusok Soproni 
Művelődési Háza
A Kódjátszma című angol–amerikai életrajzi dráma – ajánló: 
Horváth Zsuzsa tanár

Útmutató a győzelemhez 
Március 11., péntek 17.30, Soproni TIT 
Dr. Brummer Krisztián jogász, politológus Útmutató a győze-
lemhez című előadássorozatának harmadik része: A dicsősé-
ges tavaszi hadjárat. 

Zaporozsec/ The Dreamcatchers
Március 11. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Ördögölő Józsiás
Március 12., szombat 19 óra 
Tamási Áron – Szarka Gyula zenés tündérjátéka. A Sopro-
ni Petőfi Színház és a Zentai Magyar Kamaraszínház kopro-
dukciója.
További időpontok: március 13., vasárnap 15 és 19 óra 

Jazztelen + Tátrai Tibor, Wasabi Case
Március 12. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Dzsúdló koncert
Március 12. 20 óra, Hangár Music Garden

Huszárvasárnap
Március 13., vasárnap 10 órától, Huszármúzeum

Szép Palkó – a Soproni Táncfórum  
előadása 
Március 14., hétfő 18 óra, Petőfi Színház 
A mesejáték egy szegény legény, Palkó életútját mutatja be, 
aki az érvényesülését keresi a nagyvilágban. 

Városi ünnepi műsor 
Március 15., kedd 10 óra, Petőfi tér 

Ábel – Maros Művészegyüttes
Március 15. 11 óra, Petőfi Színház 
Táncjáték Tamási Áron műve alapján

Szeretetnyelv
Március 15. 18 óra, Szent Mihály-templom
Bolla Mariann kiállításának megnyitója. Megtekinthető már-
cius 30-ig.

Petőfi tüze
Március 16., szerda 15 óra, Pedagógusok Soproni  
Művelődési Háza
Roskó Mária és Orbán Júlia előadása 

Elfeledett könyvjelzők
A kiállítás március 12-ig látható a Széchenyi István 
Városi Könyvtárban.

Ismerd meg a vízműveseket!
Március 22., kedd 8 órától, Soproni Vízmű  
(Bartók Béla utca 42.)
A víz világnapja alkalmából nyílt napot szervez a vízmű, 
ahol betekintést engednek a társaság mindennapjaiba. A kö-
rülbelül egyórás programra várják az óvodásokat, általá-
nos és középiskolásokat. Jelentkezési határidő március 10., 
www.sopvizmu.hu

EZ LESZ…  – programajánló

Böjti evangelizáció  
a Jelenések Könyvéről
Márciusban a Soproni Evangélikus Egyházközség vendége lesz 
Gáncs Péter nyugalmazott püspök, aki háromestés evange lizációs 
sorozaton, majd két vasárnapi istentiszteleten hirdet igét. A kö-
vetkező időpontokban kezdődnek az igehirdetések: március 17., 
csütörtök 18 óra, március 18., péntek 18 óra, március 19., szombat 
18 óra és március 20., vasárnap 8, illetve 10 óra. Az esti alkalmak 
helyszíne a gyülekezeti ház nagyterme, a délelőtti programokat a 
templomban tartják.

Háború: segítő kezet nyújt Sopron is 
Két, egyenként 10 millió forintos segítő alapot hozott létre az ukrajnai 
háború menekültjeinek megsegítésére a soproni önkormányzat. Az elő-
terjesztést a múlt heti közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

– Ilyen válság estén mindannyiunk felada-
ta, hogy segítő kezet nyújtsunk, és a huma-
nitárius akcióban részt vegyünk – indokol-
ta a közgyűlési javaslatot dr. Farkas Ciprián 
polgármester. Múlt szerdán döntöttek arról 
a képviselők, hogy Sopron önkormányzata is 
támogatja az ukrajnai háború menekültjeit. 
A közgyűlés létrehozott egy „Humanitárius 
alap az ukrajnai háborúban szükséget szen-

vedőknek” nevű pénzügyi alapot, és meg-
nyitotta a 11600006–00000000–94156810-
es nyílt bankszámlát, azért hogy támogassa 
a menekültek ellátásában részt vevő segí-
tő szervezeteket. Az önkormányzat 10 millió 
forintot fizet be a számlára, ide utalhatnak 
a soproniak is. A befolyt összegekből pél-
dául a Katolikus Karitászt, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálatot, a Magyar Ökumenikus 

Segélyszervezetet, a Magyar Református 
Szeretetszolgálatot, a Baptista Szeretet-
szolgálat Alapítványt, a Magyar Vöröske-
resztet, illetve a Híd Kárpátaljáért progra-
mot segítik. 

E mellett Sopron önkormányzata további 
10 millió forintot különített el a Sopronban 
ellátásra szoruló menekültek költségeinek 
fedezésére. Ennek az összegnek a felhasz-
nálásról a polgármester dönt. Városunk fel-
készült az Ukrajnából érkező menekültek fo-
gadására, a Tóth Antal-iskola kollégiumában 
ideiglenes szállást is kialakítottak.
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MUNKATÁRSUNKTÓL

Márciusban is folytatódik az oltási akció a Vári-
si úti oltóponton. Minden csütörtökön és pénte-
ken 14 és 18 óra között, szombatonként pedig 10 
és 18 óra között bárki felveheti előzetes regiszt-
ráció és időpontfoglalás nélkül a koronavírus el-
leni vakcinát. 
Januárban és februárban ösz-
szesen mintegy 9500 vakci-
nát adtak be a szakemberek a 
Soproni Gyógyközpont Vári-
si úti oltópontján. Ennek zö-
me, mintegy háromnegyede 
harmadik oltás volt.  – Nagy 
az érdeklődés az 5–12 éves 
gyermekek oltása iránt is, a 
korosztály oltási programjá-
nak keretében eddig 1165 ol-
tást adtunk be – tájékoztat-
ta lapunkat Farkas Andrea, a 
Soproni Gyógyközpont ápolá-
si igazgatója. – A gyerekeket a 
felnőtt oltási programtól elkü-
lönítve a kórház csecsemő- és 

gyermekgyógyászati osztá-
lyán fogadjuk előzetes re-
gisztráció és időpontfoglalás 
alapján. 

A Várisi úti oltóponton ed-
dig már közel 800-an, elsősor-
ban idősek és krónikus beteg-
ségben szenvedők vették fel a 
negyedik vakcinát. – Ezt azok 
a 18 év felettiek kérhetik, akik-
nél a 3. oltás beadása óta már 
eltelt 4 hónap – folytatta Far-
kas Andrea. – A negyedik ol-
tás felvétele előtt az oltható-
ság megítélése érdekében az 
oltóorvos szükség esetén kon-
zultál a kezelőorvossal vagy a 

háziorvossal. A vakcina kivá-
lasztása minden esetben az 
oltóorvos feladata, aki szak-
mai szempontok alapján dönt.

Márciusban is folytatód-
nak az akciónapok a Várisi úti 
oltóponton. Minden csütör-
tökön és pénteken 14 és 18 óra 
között, szombatonként pe-
dig meghosszabbított nyitva 
tartással, 10 és 18 óra között 
várják az oltásra érkezőket. 
Ezúttal is előzetes regisztrá-
ció és időpontfoglalás nélkül 
lehet kérni a vakcinát. Sop-
ronban is népszerűek az ol-
tási akciónapok, ilyenkor az 
átlagos napi forgalom három–
négyszeresét tapasztalják a 
szakemberek. 

Az oltási akciónapokon kí-
vül természetesen továbbra 
is van lehetőség a központi 
foglalórendszeren keresztül 
időpontot kérni az oltásokra. 
A www.eesztv.gov.hu címen 
elérhető időpontfoglalót az 

érvényes regisztrációval ren-
delkezők tudják használni, ők 
akár az első, akár az elmaradt 
második vagy a harmadik és 
negyedik vakcinára is tudnak 
időpontot foglalni.

Az országos tendenciának 
megfelelően a Soproni Gyógy-
központban is a járványügyi 
adatok javulását tapasztal-
ják, folyamatosan csökken az 
új fertőzöttek és a kórházban 
kezeltek száma is.

NEM KELL MASZK!  – A vé-
géhez közeledik a koronaví-
rus-járvány ötödik hulláma, 
ezért megszüntetjük a jár-
ványügyi korlátozásokat – je-
lentette be a múlt csütörtöki 
kormányinfón Gulyás Ger-
gely, miniszterelnökséget 
vezető miniszter. Március 7., 
hétfőtől megszűnt a maszk-
viselési kötelezettség (ki-
véve a kórházakat és idős 
otthonokat), valamint kive-
zették a védettségi igazol-
vány használatára vonatkozó 
szabályokat, a munkáltatók 
sem írhatják elő a kötelező 
oltást. Az egészségügyi ve-
szélyhelyzetet továbbra is 
fenntartják.

Januárban és februárban összesen mintegy 9500 vakcinát adtak be a Soproni Gyógyközpont Várisi úti oltópontján. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

Sopronban a hűség napján adják át a város leg-
rangosabb kitüntetéseit. 2021-ben a Sopronért 
Emlékérmet dr. Szemán Attila, Vass Györgyné és 
Visi Borbála is átvette.

Dr. Szemán Attila főmu-
zeológ us Sopron Brenn-
b er gbá ny a ,  G örb eh a lom 
és Hermes városrészének 

helytörténeti kutatásáért, a 
soproni bányász emlékhe-
lyek és bányászhagyományok 
ápolásában és kutatásában 

szerzett elévülhetetlen érde-
mei elismeréséül részesült a 
Sopronért Emlékéremben.

Vass Györgyné, a Deák 
téri Általános Iskola taná-
ra négy évtizedes kimagasló 
pedagógiai tevékenységéért, 
különösen az idegennyelv-
oktatás és a pedagógusután-
pótlás-képzésben végzett 

eredményes munkájáért kap-
ta az emlékérmet. 

Visi Borbála fodrászmes-
tert a fodrászmesterség ha-
gyományainak ápolásáért, az 
új generációk tanítása során 
szerzett érdemei elismeréséül, 
valamint a soproni ipartestü-
letben végzett önzetlen mun-
kájáért vette át a kitüntetést. 

Sopronért emlékérmesek

Dr. Szemán Attila főmuzeológus, Vass Györgyné pedagógus és Visi Borbála fodrászmester is a hűség napon vette át a Sopronért 
Emlékérmet. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

„Három hét a politikában 
nagy idő, így aztán még 
bármi előfordulhat, de 
én mégsem hiszem, hogy 
miniszterelnök-jelöltet 
cserélnek.”

JEGYZET

Egy őrült vágyai 
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Ahogy közelítünk az április 3-i országgyűlési 
választásokhoz, úgy élesedik a kampány. Ez így 
természetes, hiszen a pártok erre az időszakra 
összpontosítják minden erőforrásukat. Az előt-
tünk lévő valamivel több mint három hétben fé-
lek, hogy tovább durvul a hatalomért folytatott 

harc. Azért a hatalo-
mért, amely 2010 óta 
elérhetetlen az ellen-
zék számára. Ezért 
aztán idegesek. A he-
lyükben én is az len-
nék, hiszen eddig 
bármivel próbálkoz-
tak, kudarcba fúlt. 

A legutóbbi önkormányzati választáson ugyan 
felcsillant számukra a remény, hiszen néhány 
településen az „összefogás” jelöltje lett a befutó. 
(Hogy aztán ennek milyen következményei let-
tek, arra tényleg kiváló példa Budapest…)

Szóval élesedik a verseny, amelynek egyik fő 
velejárója miniszterelnök-jelöltjük sorjázó nyi-
latkozatdömpingje. Mindenhez ért, mindenről 
van véleménye, de… A közelmúltban – ha jól em-
lékszem – egy osztrák lap közölt vele interjút, s 
abban kifejtette, hogy itthon kiforgatják a sza-
vait, kiragadják gondolatait szövegkörnyeze-
tükből. Így magyarázkodott, pedig az ő szavait, 
mondatait nem kell félremagyarázni, kiragad-
ni a szövegösszefüggésből, mert azok ponto-
san érthetők. Azt nem lehet félreérteni, hogy a 
fasisztákat és a kommunistákat is képviselik, 
vagy hogy fegyvert és magyar katonákat kel-
lene küldeni Ukrajnába!!! Belevinni az orszá-
got egy háborúba – ez valóban csak egy őrült 
gondolata, vágya lehet. Aztán persze szokás 
szerint megint magyarázkodott, de ezt már is-
merjük… Szerintem nincs olyan józanul mérle-
gelő ember – legyen bármilyen gondolkodású is 
–, aki háborút szeretne, de mint a példa mutat-
ja, mégis akad. Hozzá hasonló ostobaságokat 
mondott a DK elnöke is, aki szerint fel kell füg-
geszteni a paksi beruházást, valamint a Szput-
nyik vakcina magyarországi gyártásáról szóló 
tárgyalásokat. Könnyű azonban belátni, hogy 
mindkét lépés a magyar nép érdekei ellen való 
lenne. Sajnos így is megsínyli az ország az uk-
rán–orosz konfliktust, amelynek gazdasági kö-
vetkezményei elérnek bennünket is.

Nagy gondban van tehát az ellenzék, mert 
hiába is tagadja, nem lenne ellenére, ha jelölt-
je visszalépne. Erre utalt az amerikai Népsza-
va is, de itthon is felvetették már néhányan. Ez 
persze kockázatos lépés lenne, beismerése pél-
dául annak is, hogy az elmúlt 12 évben nem si-
került legalább egy alkalmas jelöltet felépíteni-
ük, hogy az egész előválasztási hercehurcával 
még a saját szimpatizánsaikat is becsapták, 
hogy alkalmatlanok együtt és külön-külön is az 
ország vezetésére.

Három hét a politikában nagy idő, így aztán 
még bármi előfordulhat, de én mégsem hiszem, 
hogy miniszterelnök-jelöltet cserélnek. Nem, 
mert nincs is rá szükség. Egyrészt, mert bár-
ki lépne a helyébe, úgysem lesz miniszterelnök, 
másrészt pedig van „háttérjelölt”, a DK elnöke, 
akit egy fórumon már miniszterelnökként mu-
tattak be… Lehet, nyelvbotlás volt, de mindenki 
tudja, hogy érdemben ki vezényli a sokszor bot-
ladozó ellenzéki bábokat…

Szerkesztőségünk elkötelezett a soproni emberek bemutatása 
mellett. Olyan embereket keresünk, akik szűkebb–tágabb kör-
nyezetükben valamiért kiérdemelték a körülöttük élők szere-
tetét, tiszteletét. Bárki, akire felnéznek olvasóink! Ha ismer-
nek ilyen embert a környezetükben, írják meg nekünk, hogy ki 
ő, hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának róla örömmel!
szerkesztoseg@sopronitema.hu

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK

www.sopronitema.hu

Enyhítés:  Hétfőtől már nem kell maszkot hordani

Folytatódik az oltás

ÚJRA LÁTOGATHATÓAK A KÓRHÁZI BETEGEK:  
Az országos tiszti főorvos határozata alapján feloldották a teljes körű látogatási tilalmat a Soproni 
Gyógyközpontban is. Egy beteghez (látogatási időben) naponta legfeljebb két ember mehet be, 
személyenként harminc percre vagy egy látogató maximum hatvan percre. A látogatóknak érvényes 
védettségi igazolvánnyal vagy 48 órán belüli negatív SARS-CoV-2 gyorsteszttel kell rendelkezniük, 
melyet a belépéskor kötelesek bemutatni. Kivételt képeznek ez alól a felnőtt kíséretében érkező 5 év 
alatti gyerekek. 
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ETZL EDGÁR

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

Az Erdő Háza vadasparkjában 
lévő számos madár- és apró-
vadfaj mellett a hazánkban 
megtalálható öt nagyvad is 
kapott kifutót. Közülük most 
a vaddisznókat (Sus scrofa) 
mutatjuk be. Kondának hí-
vott csapatukat az Emma ne-
vű felnőtt kocán kívül hét, 
tavaly született malac, azaz 
süldő alkotja. – Emma példás 
koca módjára neveli és vezeti 

a süldőket – tudtuk meg Sár-
közy Árontól, az Erdő Háza 
ökoturisztikai asszisztensé-
től. – Az Erdő Házában csak a 
fejlődő süldők között találha-
tók kanok.

A felnőtt példányok nemét 
viszonylag könnyű megmon-
dani: a kanok a párzási idő-
szakon kívül magányosan él-
nek, termetük meghaladja a 
kocáékét, valamint jól látha-

tók az agyarnak – nőstények-
nél kampónak – nevezett 
szemfogaik. A felső és alsó 
agyarpárok elhelyezkedésük-
ből adódóan koptatják, éles-
re és hegyesre fenik egymást. 
Ezzel egyrészt a ragadozók, 
másrészt egymás ellen is har-
colnak. A kifutónál található 
információs tábla leírásában 
olvasható, hogy a párzási idő-
szakban a hasonló korú ka-
nok olykor rendkívül heves 
küzdelmet folytatnak: agya-
raikkal egymás álla alá vagy 
oldalba hasítják egymást. Ezt 
az őszi és téli párzási idősza-
kot búgásnak hívjuk. Körülbe-
lül 120 nap vemhesség után a 

koca malacozóvackában szü-
letnek meg a csíkos kicsinyek, 
amelyek féléves korukra már 
önellátóvá válnak.

Sárközy Áron elmondta, 
a konda remekül érzi magát 
az Erdő Házában. – A disz-
nók túrásaik mellett elkezd-
tek egy dagonyát kialakíta-
ni, ebben segítettünk nekik. 

A sárban való fürdés szőrük 
összetapasztásával segít az 
élősködők távoltartásában és 
az úgynevezett páncél kiala-
kításában – magyarázta. Míg 
a vadon élő példányok általá-
ban 12 évig, a fogságban lévők 
20 évig is élhetnek, a látogatók 
így még hosszú ideig találkoz-
hatnak a konda tagjaival.

Erdő Háza:  Jelenleg nyolc vaddisznó él a kondában – Emma és a hét süldő 

Dagonya a vadasparkban

A VADDISZNÓK  a magyar történelem alakításából is kivették ré-
szüket: a feltételezések szerint I. Szent István király örököse, Szent 
Imre herceg, valamint Zrínyi Miklós hadvezér is vadászat közben 
esett vaddisznótámadás áldozatául. Elbeszélések alapján a róma-
iak több háborúban is használtak olykor szurokkal bekent és meg-
gyújtott, majd a csatatéren szabadon eresztett vaddisznókat az el-
lenséges csapatok, különösen a harci elefántok összezavarására.

Népszerű az Erdő Háza ökoturisztikai látogatóközpont. A vadasparkban jól érzik magukat a vaddisznók is, ezt igazolja, hogy a túrásaik mellett kialakítottak egy 
dagonyát. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

Virágos 
Sopronért
Az Egészséges, emberibb 
környezetért, a Virágos 
Sopronért rendezvényso-
rozat 152. előadását már-
cius 17-én, csütörtökön 
a Pedagógusok Művelő-
dési Házában szervezik 
meg. Orbán Júlia köszön-
tője után dr. Józan Tibor, 
a Soproni Városszépítő 
Egyesület elnöke mutat-
ja be egyesületének ered-
ményeit. Horváth Sándor 
életmód-tanácsadó, teo-
lógus a boldog, egészsé-
ges élet nyolc alapelvéről 
tart előadást. A rendezvé-
nyen Orbán Júlia Radnó-
ti-díjas versmondó és Fo-
dor Gábor fuvolaművész is 
közreműködik.

Bennünk az erdő 
Erdőismereti vetélke-
dőt szervez középiskolá-
soknak az Országos Er-
dészeti Egyesület. A két 
elméleti és egy terepi fel-
adatot tartalmazó, online 
megmérettetésre márci-
us 16-ig jelentkezhetnek 
a 3 fős csapatok a Kárpát-
medence bármely okta-
tási intézményből. Az er-
dő amellett, hogy fizikai 
létünkhöz, fennmaradá-
sunkhoz nélkülözhetetlen, 
szellemi életünk, kultú-
ránk, művészetünk termé-
szetes és inspiráló környe-
zete. Az idei „Fedezd fel az 
örökséged!” erdőismereti 
vetélkedő ezt a kapcso-
latot állítja középpontba. 
A március 21-én induló ve-
télkedő eredményhirdeté-
se április 22-én lesz.  

ZÖLD HÍREK

ELEK SZILVESZTER

Márciusban Sopronban 
is rengetegen ragadnak 
metszőollót, hogy fel-
készítsék a gyümölcsö-
süket a tavaszra. A fák 
metszése nagy körülte-
kintést igényel – azon-
ban a kerttulajdonos 
számára a munka java 
az utolsó vágás után 
kezdődik. Ezért érde-
mes segítségül hívni a 
modern technológiát.
– A tavaszi metszések során 
keletkező ágmennyiség jel-
lemzően problémát okoz a 
kiskertekben a hely- és idő-
hiány miatt – mondta Lukácsi 
György, az egyik fadarálással 
foglalkozó, Sopronban és kör-
nyékén is dolgozó vállalkozó. 
– Így a levágott növényrészek 
legtöbbször csak hánykolód-
nak a kertben, vagy a tulajdo-
nos eltüzeli azokat. Ez utóbbi 
környezetszennyező, sok he-
lyen már helyi szabályozások 
is tiltják.

Az ágaprító szerkezet 
használata során csak né-
hány tényezőt kell figyelembe 
venni: nem lehet vele földes, 

kavicsos famaradványt, tus-
kót, lombot vagy rothadás-
nak indult növényrészeket 
ledarálni. Illetve ezek a dará-
lók csak bizonyos vastagságig 
tudnak dolgozni. Mint a szak-
embertől megtudtuk, az ágda-
ráló megfelelő használatának 
rengeteg előnye van: a kézi da-
rabolásnál gyorsabban és biz-
tonságosabban lehet vele fel-
dolgozni az ágakat. Ráadásul 
olyan finom aprítékot képez, 

amely gyorsan komposztáló-
dik. A darálék talajtakarónak 
is kiváló, ebben az esetben 
érdemes odafigyelni a gyan-
tatartalmára, amely a fenyő-
féléknél magas. Végső soron 
pedig kazánban eltüzelhető 
vagy leadható a megfelelő te-
lepen. Egy teherautónyi ág le-
darálva jó, ha elfoglal egy kö-
zepes méretű utánfutót.

Megkérdeztük az STKH-t, 
hogy mi lesz a sorsa a hozzá-

juk bevitt növényi aprítéknak. 
Megtudtuk, a zöldhulladék 
egy része értékes komposzt-
ként hasznosul újra. Kertépí-
téssel foglalkozó vállalkozá-
sok és gazdák is előszeretettel 
vásárolják nagy mennyiség-
ben az STKH által előállított 
komposztot, de erre a lakos-
sági ügyfeleknek is lehető-
ségük van.

A maradék zöldhulladékot 
az STKH összeaprítja.

Tavaszi kerti munkálatok:  Segít nekünk a modern technika

Ágakból készül a komposzt

Az ágdaráló géppel a kézi darabolásnál gyorsabban és biztonságosabban lehet feldolgozni a fa-
anyagot – mondta lapunknak Lukácsi György. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MADARÁSZ RÉKA

Egyik kedvenc tavaszi növénykénk, a csodálatos 
lila színéről és varázslatos illatáról ismert ibolya 
felbukkanása már a tavasz közeledtének csalha-
tatlan jele. Akárcsak közeli rokona, az árvácska 
nem igényel különösebb gondoskodást.

Az ibolyának több száz válto-
zata ismert. Már az ókorban 
felismerték, hogy ez a bájos 
kis növényke számos kór ellen 
alkalmazható: hatásos meg-
fázás, asztma, hurut és köhö-
gés ellen, egyes fajtái erős an-
tioxidáns és gyulladásgátló, 
valamint antimikrobiális és 
gombaölő tulajdonságokkal is 
rendelkeznek. Szárítással tar-
tósították, és minden részét 
felhasználták. 

– A latin nevén Violának 
hívott növényke az erdőben, 
a mezőn, a kertekben hamar 
felfedezi a félárnyékos zugo-
kat, ahol könnyen elszapo-
rodik – tudtuk meg Zügn Ju-
dit virágüzlet-tulajdonostól. 
– Könnyen gondozható, ke-
vés törődést igényel. Kedve-
li a nedves talajt és az alacso-
nyabb hőmérsékletet.

Ha a kertünkbe szeretnénk 
ibolyát telepíteni, nem kell 
mást tennünk, mint egy ár-
nyékos–félárnyékos helyet ke-
resni, ahol nedvesebb a talaj, 
és számíthatunk rá, hogy ha-
mar elburjánzik. Magról és tő-
osztással is könnyen szaporít-
ható, ráadásul a kártevőktől 

sem kell tartanunk, kivéve a 
csigát, ami szívesen megrág-
csálja a leveleit.

– A kerti árvácskát (Viola 
wittrockiana) ágyásokba, bal-
konládákba, közterületekre, 
temetőbe is előszeretettel ül-
tetik – folytatta a növények 
ismerője. – Rengeteg színvál-
tozatban kapható, sőt a gasz-
ronómiában is gyakran fel-
használják, ugyanis minden 
része ehető. Közepesen víz- 
és fényigényes, a világos és a 
félárnyékos helyeket részesí-
ti előnyben. Ha száraz az idő, 
locsolást igényel. Virágzási 
idejét úgy lehet meghosszab-
bítani, ha a száraz részeket le-
vágjuk róla.

A virágüzletekben kapható 
árvácskák jellemzően kétéves 
növények, melyeket, ha ősszel 
elültetünk, egészen a nagy 
meleg beálltáig virágoznak. 
Májusban szokták kicserél-
ni őket, ugyanis nyáron már 
nem díszítenek. Ősszel lehet 
róluk magokat gyűjteni. A nö-
vény egy másik változatát, a 
háromszínű vadárvácskát (Vi-
ola tricolor) régóta alkalmaz-
zák gyógyászati célokra is.

A tavasz hírnökei
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Két év kihagyás után múlt 
héten újra megtartották az 
utazáskiállítást a Hungex-
po Budapest Kongresszusi és 
Kiállítási Központban. Már 
hagyomány, hogy az idegen-
forgalmi seregszemlén bemu-
tatkozik Sopron, idén a Fertő-
táj Világörökség, a Fertőrákosi 
Kőfejtő és Barlangszínház, 
Hegykő és a Soproni borvidék 
értékeit is megismerhették 
az érdeklődők, de több helyi 
borász is kínálta portékáját a 
rendezvényen. 

– Az első, szakmai napon 
sok turisztikai szakember el-
látogatott hozzánk – tájékoz-
tatta lapunkat Kovács-Gazdag 

Nikoletta, a Sopron Régió Tu-
risztikai Központ Nonprofit 
Kft. ügyvezetője. – A követ-
kező napokon is nagy volt az 
érdeklődés Sopron és a régió 
látnivalói iránt. Elsősorban 
az új turisztikai attrakciókat 
mutattuk be, és ajánlottuk az 
új városi kiadványok mellett 
a szervezett programokat. 
A beszélgetések alkalmá-
val kiderült: sokan tervezik 
nyárra a soproni nyaralást. 
A Hazahúzó magazin is ké-
szített riportot rólunk, a már-
cius 18-i adásban lesz látható 
a város. 

A 44. Utazás Kiállítás dísz-
vendége Egyiptom volt.

Utazáskiállítás

Az utazáskiállításon bemutatkoztak a soproni borászok is, fel-
vételünkön Magyar Dezső, a Lővér pince ügyvezetője.

ETZL EDGÁR

150 éve született Kárpáti Sándor. 
Az évforduló alkalmából idén több 
programmal tisztelegnek a neves 
soproni tanító, zeneszerző emléke 

előtt. Kárpáti Sándor életéről unokája, dr. Kárpáti 
György mesélt lapunknak.
A bánfalvi vízimalom kertjé-
ben állt egykor egy kis pavilon, 
ahol hétvégente összegyűltek 
a város nagy művészei. A há-
zigazda, Kárpáti Sándor ze-
netanár a soproni tanítókép-
ző igazgatóhelyettese volt, aki 
házassága révén vált a malom 
tulajdonosává. Az ő történe-
te azonban nem Sopronban 
kezdődött.

– Nagyapám Flamish Sán-
dor néven 1872. január 2-án 
látta meg a napvilágot Kő-
szegen. Német anyanyelvű 
volt, később tanult meg ma-
gyarul, kultúránk iránti tisz-
telete miatt változtatta veze-
téknevét Kárpátira – kezdte a 
zeneszerző bemutatását uno-
kája, dr. Kárpáti György házi-

orvos, aki napjainkban azon 
fáradozik, hogy a malom is-
mét városunk kulturális éle-
tét gazdagítsa. (Az itt tartott 
programokról lapunkban is 
beszámolunk, legutóbb: Kin-
csesház a malomban, Soproni 
Téma, 2021. december 1.)

Kárpáti Sándor a soproni 
tanítóképzőben és Budapes-
ten végezte tanulmányait. Ez-
után Orosházán, majd Kősze-
gen dolgozott, 1905-ben tért 
vissza a soproni tanítókép-
zőbe oktatóként. A zeneszer-
zést egy időre félretette: zenei 
tárgyakat oktatott, emellett 
rendezte az intézmény kotta-
tárát, és a hangszerek felújítá-
sán fáradozott. 1919-ben igaz-
gatóhelyettessé avanzsált, de 

1924-ben nyugdíjaztatta ma-
gát: zeneszerzői képesítést 
szerzett a budapesti zeneaka-
démián, hogy komponálhas-
son. Legnagyobb zenei sikere 
a „Föltámadás” című szimfo-
nikus költeményének buda-
pesti bemutatása volt. Thur-
ner Mihály polgármester 
ezüst babérkoszorúval jutal-
mazta munkásságáért. 1939. 
február 26-i haláláig a zene-
szerzésnek szentelte életét.

Zenei hagyatékát nyolcvan 
dal, 27 zongora- és 5 orgona-
mű, 20 kamaradarab, szám-
talan szimfonikus költemény, 
valamint 10 színpadi mű al-
kotja, munkáinak feltárása 
napjainkban is tart.

– Sajnos nem ismerhettem 
nagyapámat, mert születésem 

előtt tíz évvel meghalt. A Liszt 
Ferenc Múzeumban láttam 
fotóját. Használati tárgyain 
keresztül azonban kapcso-
latban maradtam vele: gyer-
mekkoromban a frakkjába 
és a cilinderébe öltözve ját-
szottuk a karmestert – neve-
tett dr. Kárpáti György. Bár 
az utóbbi ereklyék még res-
taurálásra várnak, a malom-
ban kialakított, hamarosan 
látogatható emlékszobában a 
zeneszerző számos más tár-
gya, például zongorája, erede-
ti kottái, különleges írógépe is 
megtalálható.

Dr. Kárpáti Györgytől meg-
tudtuk, a Soproni Városszépí-
tő Egyesület hamarosan em-
léktáblát avat a malom falán a 
zeneszerző emlékére.

Kárpáti Sándor emléktáblát  helyeznek el a malom falán

A zeneszerző öröksége

KÁRPÁTI SÁNDOR  születésének 150. évfordulója alkalmából 
a Lenck-villa kamaraegyüttes jótékonysági koncertet tart márci-
us 18-án 17 és 19 órakor a Lenck-villában. A hangversenyen előze-
tes regisztráció után (info@lenckvilla.hu, 311–184) lehet részt ven-
ni, az adományokat az ukrajnai háború menekültjeinek ajánlják fel. 
A Petőfi Színházban április 25-én mutatják be az Árgyilus és Tündér 
Ilona című táncregét, ami a zeneszerző egy művének feldolgozása.

A Kárpáti malomban hamarosan látogatható lesz Kárpáti Sándor emlékszobája, ahol a zeneszerző számos tárgya, például zongo-
rája, eredeti kottái, különleges írógépe is megtalálható – mutatta lapunknak dr. Kárpáti György. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

1997
Hunyadisok sikere
Nagy öröm érte a napokban a 
soproni Hunyadi János Evan-
gélikus Általános Iskolát, mert 
csapatuk a városi teremlabda-
rúgó-bajnokságon az első he-
lyen végzett. A csapattagok 
elmondták, nem volt könnyű 
megszerezni a győzelmet, hi-
szen az utolsó harminc má-
sodpercben sikerült gólt rúgni 
a Lackner Kristóf Általános Is-
kola kapujába. A mérkőzések 
előtt persze rendszeresek vol-
tak a felkészülések, az edzése-
ket Németh Szilvia testnevelő 
vezetésével már reggel, az el-
ső tanítási óra előtt megtartot-
ták. A hunyadisok különösen 
örültek a kupának, mert tavaly 
és tavalyelőtt csak a második 
helyet sikerült megszerezni-
ük. A focicsapat tagjai elmond-
ták, hogy köszönettel tartoznak 
Szilvi néninek, aki felkészítette 
őket. (Kisalföld)

1972
Sikeresek az SVSE 
teniszezői
A vasutasok teniszcsapata 
1968-ban került az NB III-ba. 
Ott három évig váltakozó si-
kerrel szerepeltek, majd 1972-
ben váratlanul bajnokságot 
nyertek. A sikertől fellelkesült 
gárda az NB II-es osztályozón 
újabb meglepetéssel szolgált: 
Diósgyőr és Nyíregyháza esé-
lyesebb együtteseit megelőz-
ve az NB Il-be jutott. A siker 
fényét növeli az a körülmény, 
hogy a csapat ezt a rangemel-
kedést egyetlen vezető, a lel-
kes Kulcsár László szakosz-
tályvezető irányításával, edző 
nélkül érte el. Megérdem-
lik, hogy rangsor mellőzésé-
vel felsoroljuk a versenyző-
ket: Balázs Endre, Erdei László, 
Horváth Endre, Molnár István, 
Nagy Antal, Orbay László, Sza-
lay Tibor és Winkler András. 
(Kisalföld)

1947
Visszatelepítik-e  
a soproni Weiss Manfréd 
gyárat Csepelre? 
Amint a Soproni Világosság ír-
ja, a Weiss Manfréd Művek bu-
dapesti igazgatósága úgy hatá-
rozott, hogy a soproni gyárat 
visszatelepíti Csepelre. Sop-
ronban most mozgalom indult 
meg, hogy a soproni  Weiss 
Manfréd üzem továbbra is a 
városban maradjon, és munkát 
adjon a soproni munkásságnak. 
(Népszava)

Az erdészek Sopronban 
maradnának? 
Mozgalom van folyamatban, 
hogy a soproni Erdészeti, Ko-
hászati és Bányászati Főiskolát 
mint a Műegyetem szerves ré-
szét Budapestre helyezzék el, 
ami a nevelésnek és a tudomá-
nyos munkálkodásnak is nagy 
előnyére válna. Az elgondo-
lás szerint a főiskola erdésze-

ti osztálya Sopronban marad-
na. (Haladás)

1922
Banditavilág  
Sopronban
Az utóbbi napokban csapatos-
tul érkeztek Budapestről Sop-
ronba ismeretlen banditák. 
Napirenden vannak a legkülön-
félébb „kilengések”. Az ide-
genek sorra járják a vendéglő-
ket, esznek-isznak, majd fizetés 
nélkül távoznak el. Rongyos ru-
hában, szakadozott lábbelivel, 
köpönyeg nélkül csatangol-
nak az utcákon. Nagykarimás, 
zöldtollas kalapjukról ismer-
hetők fel. Sopron élete kihalt. 
A piac, melyet azelőtt a burgen-
landi községek bőven elláttak, 
üres. Az árak folyton emelked-
nek, az üzleti forgalom pedig 
pang. (Előre)

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

145 ÉVVEL EZELŐTT,  1877. március 10-én a kaszinóban meg-
alakult a Soproni Irodalmi és Művészeti Kör. Alapszabályában 
rögzítették a kör célját: „a nemzeti szellemű és nyelvű művelt-
ség ápolása, terjesztése és evvel kapcsolatban a magyar társas 
élet emelése”. Főtitkáruk Kárpáti Sándor volt. A társaság ala-
pítója, Frankenburg Adolf születésének 100 éves évfordulóján, 
1911-ben vette fel a Frankenburg Irodalmi Kör nevet.

115 ÉVVEL EZELŐTT,  1907. március 15-én a Petőfi Sándor Ál-
talános Iskola (Halász utca 25.) falán avatták fel Lukácsy Lajos 
ágyúbronzból készült Petőfi-emléktábláját, amelyet a főhom-
lokzatkapu feletti mezőbe helyeztek el a nagy költőre emlékez-
ve, ki valamikor a laktanya előtt „silbakolt”.

110 ÉVVEL EZELŐTT,  1912. március 10-én született Kapuváron 
Szigethy Attila erdőmérnök, országgyűlési képviselő, a győ-
ri 1956-os forradalom vezetője. 1956-os szerepéért 1957 má-
jusában tartóztatták le. A sopronkőhidai börtönben elkövetett 
harmadik öngyilkossági kísérletével augusztus 12-én vetett vé-
get életének.

105 ÉVVEL EZELŐTT,  1917. március 11-én hunyt el Budapes-
ten Geszler József, korának meghatározó divatkereskedője, a 
XIX. század divatjai című divattörténeti album szerzője. Sop-
ronban született 1838. december 13-án.

20 ÉVVEL EZELŐTT,  2002. március 15-én tették le a Hűség-
kút alapkövét. A köztéri alkotást a kormány adományozta a vá-
rosnak a soproni népszavazás 80. évfordulóján, 2001. december 
14-én. A háromfigurás szoboregyüttes Soltra E. Tamás szobrász- 
és éremművész alkotása. 2003 júniusa óta áll a kis téren. A kő-
faragó munka a peresztegi Faragó és Faragó Kőrestaurátor és 
Építőipari Kft. munkája.

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

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

Folytatódik a nyugdíjasegyetem
Idén tavasszal is folytatódik a Soproni Nyugdíjasegyetem. A 11. 
évfolyam 21. szemeszterének első előadását március 8-án tar-
tották a GYIK Rendezvényházban. Dr. habil Tóth Imre PhD. egye-
temi docens, a Soproni Múzeum igazgatója Két Anschluss kö-
zött – Nyugat-Magyarország és Burgenland Wilsontól Hitlerig 
címmel adott elő. A következő program március 22-én, ked-
den 15.30-kor kezdődik szintén a GYIK-ban. Prof. dr. Borovics 
Attila PhD., a Soproni Egyetem címzetes egyetemi tanára, az 
Erdészeti Tudományos Intézet tudományos tanácsadója az er-
dők alkalmazkodását segítő szaporítóanyag-mozgatásról be-
szél a hallgatóságnak.

RÖVIDEN
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MOLNÁR 
ZOLTÁN

Majdnem 
egy hónap 
eltelt már 

az NB III-as labdarúgó-
bajnokság tavaszi rajtja 
óta. Az SC Sopron négy 
mérkőzést játszott ez 
idő alatt, melyeken 4 
pontot gyűjtött. 

A téli átigazolási időszak-
ban több változás is történt 
a soproni együttes kereté-
ben. A csapat két új fiatal já-
tékosát: Dani Zoltánt és Ko-
vács Ottót kérdeztük az eddig 
itt töltött két hónapjukról és a 
jövőbeli céljaikról. Dani Zol-
tán a Dorogi FC-t hagyta ott az 
SC Sopron kedvéért, míg Ko-
vács Ottó a városi SFAC 1900 
csapatától érkezett vissza 
nevelőegyesületéhez. 

– Elsősorban a fejlődésem 
szempontjából választottam 
az SC Sopront. A csapatban 
nagyon jól fogadtak a játéko-
sok és edzők egyaránt, így 
könnyen be tudtam illeszked-
ni – kezdte Dani Zoltán. 

– Én 14 éves koromig itt ne-
velkedtem, és sok emlék köt 
a klubhoz, ezért jó szívvel fo-
gadtam el a megkeresést – vet-
te át a szót Kovács Ottó. – Mi-
vel ez egy magasabb osztály, 
itt nyilván sokkal gyorsabb az 

iram, és nagy taktikai fegye-
lem kell 90 percen keresztül. 
Meccsről meccsre egyre jobb 
formában érzem magam. 

Mindezt bizonyítja, hogy 
eddig mindegyik bajnoki mér-
kőzésen kezdőként szavazott 
bizalmat számukra Bücs Zsolt 
vezetőedző. – Úgy gondolom, 
fizikálisan és mentálisan is 
jó állapotban vagyok, remé-
lem, ezt a bizalmat tovább-
ra is jó játékkal, gólokkal és 
gólpasszokkal fogom tudni 

meghálálni – folytatta Dani. 
– Ez egy nagyon fiatal csapat, 
viszont mindannyian arra tö-
rekszünk, hogy minél több 
mérkőzésen begyűjtsük a 3 
pontot, ami persze nem lesz 
egyszerű, mert nagyon sok 
olyan együttes van, melyet ru-
tinosabb játékosok alkotnak.

– Úgy érzem, az elmúlt két 
mérkőzésen szerzett 4 pont 
és a mutatott játék nagy löke-
tet adhat a csapatnak, és sok 
játékos önbizalmának is jót 

tehet. A legfontosabb célunk 
egyértelműen a bennmara-
dás, hiszen helye van a csa-
patnak az NB III-ban – zárta 
Kovács Ottó.

Ezen a hétvégén a 2. helye-
zett BVSC-Zuglóhoz utazik 
az együttes. Az őszi mérkő-
zésen 1–0-s BVSC-győzelem 
született Sopronban. Az ösz-
szecsapás március 13-án, va-
sárnap 14 órakor kezdődik. Az 
SC Sopron jelenleg a 16. helyen 
áll a tabellán.

SC Sopron:  Jelenleg a 16. helyen áll a csapat a tabellán

Közösen építik a jövőt

A Kaposvár ellen 1–1-es döntetlen játszott az SC Sopron. FOTÓ: NÉMETH PÉTER 

KOSÁRLABDA-EREDMÉNYEK:
Sopron Basket – DVTK

Bajnoki mérkőzés, Sopron, március 4.

84–49  
(33–6, 19–18, 21–9, 11–16)

Sopron Basket:  
January 3/3,  

N. Jovanovics 7, G.  
Williams 26/9, Varga A. 3/3, 

Határ 10. 
Csere: Fegyverneky 6/6, 

Brooks 9/3, Varga S.,  
Dolson 11/3, Czukor 7/3,  

Sitku, Kókai 2

DVTK:  
Vorpahl 8/6, Aho 3,  
M. Jovanovics 14/9,  
Green 8, Kiss A. 6.  
Csere: Kányási 4,  
Bacsó, Bernáth 2,  

Tóth F. 4,  
Vég-Dudás 

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

Vezetőedző:  
Völgyi Péter

LABDARÚGÁS
SC Sopron – Kaposvári Rákóczi FC

NB III. nyugati csoport, Sopron, március 6.

1–1 (0–0)

Gólszerző:  
Bokán Zsolt

Gólszerző:  
Kálmán Szilárd

Vezetőedző:  
Bücs Zsolt

Vezetőedző:  
Nagy Tamás

Természetjárás
Március 12., szombat  
8 óra, Hajnal tér 

Jégkorong
Március 12., szombat  
10 óra, műjégpálya
U14 3×3 torna

Teke
Március 12., szombat  
14 óra, Győri úti tekepálya
Soproni Sörgurítók SE 
– Bábolna SE
Március 13. 10 óra
Soproni Turris SE – Péti MTE

Rögbi
Március 12., szombat  
14 óra, Ágfalvi úti pálya
Fekete Sasok – Haramiák

Labdarúgás 
Március 12., szombat  
15 óra, Anger rét
Soproni FAC 1900  
– Lipóti Pékség

Kosárlabda
Március 19., szombat  
16:30, Novomatic-aréna
Sopron Basket  
– KSC Szekszárd

LELÁTÓ

RÁZÓ LÁSZLÓ

Hétvégén bajnoki for-
dulót rendeztek váro-
sunkban a tollaslabda 
felnőtt ob küzdelmei-
ben. A Soproni Tol-
laslabda Egyesület 
csapata egyelőre a ne-
gyedosztályban ver-
senyez, Kocsis Attila 
elnök szerint az újrain-
dulás most a cél.

– Milyen hatása volt a pan-
démiának a soproni tollas-
labdaéletre?

– Nagyon negatív folya-
matot éltünk át, alig voltak 
edzéslehetőségeink, bajno-
ki fordulót sem tudtunk ren-
dezni. A túlélés volt a célunk, 
ez sikerült is, a legkitartób-
bak azért megtalálták a lehe-
tőséget a tréningekre. Az idei 
szezon már teljesen másról 
szól, ismét bajnokságban in-
dulhatunk a felnőtt csapat-
tal. Örömteli, hogy időközben 
több csapat lett országosan, 
mi most a negyedosztályba 
neveztünk be.

– Milyen célkitűzéssel 
indultatok?

– Egyelőre annak örü-
lök, hogy stabilan megvan a 

csapatunk, nagyon rövid volt 
a felkészülési idő. Négyen sze-
replünk a nyugati csoportban 
a Veszprém, a Segesd és a Ceg-
léd az ellenfelünk. Szeretnénk 
2. vagy 3. helyen végezni, a fel-
jutás csak a következő bajnok-
ságban célunk.

– Hány versenyzője van 
az egyesületnek?

– 15 igazolt versenyzőnk 
van, mellettük mintegy 50-en 
hobbiként űzik a tollaslabda-
sportot. Örömteli, hogy az öt-
venes létszámból 30 gyermek 
is van. 

– Melyek a hosszabb távú 
céljaitok?

– Szeretnénk bővíteni a 
bázisunkat. A pandémia után 
sokan hamar visszataláltak 

az edzőtermekbe, és új fiata-
lok is csatlakoztak hozzánk. 
Nagy hangsúlyt fektetünk az 
utánpótlás-nevelésre, hiszen 
a mostani gyerekek alkothat-
ják a későbbiekben a felnőtt 
versenyző csapatot. Ki kell 
nevelnünk azt a nemzedé-
ket, amely eljut majd a felnőtt 
bajnoki versenyzői szintre. 
A soproni egyetemisták kö-
zül egyre többen csatlakoz-
nak hozzánk. Német, kam-
bodzsai, indiai, tunéziai és 
laoszi diákok is tollasoznak 
nálunk. Többségük amatőr 
szinten, de van olyan is – mint 
például egy fiatal laoszi hölgy 
–, akinek tudása alapján helye 
van a felnőtt csapatban, ezért 
leigazoltuk.

A fiatalokra alapoznak

Hétvégén városunkban négy tollaslabdacsapat mérkőzött meg 
egymással, a soproniak negyedikek lettek. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

facebook.com/
sopronitema 
hivatalos
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RÁZÓ LÁSZLÓ

Megtiszte-
lő felada-
tot kapott 
a Sopron 

KC másodedzője: Bors 
Miklóst kérte fel a ho-
ni kosárlabda-szövet-
ség a férfi U20-as vá-
logatott vezetőedzői 
tisztségére. Az Európa-
bajnokságra készülő 
csapat februárban már 
meg is rendezte első 
összetartását.

– Meglepett a döntés és 
a felkérés?

– Kicsit meglepődtem, 
igen, és nagy megtiszteltetés-
nek érzem ezt a feladatot, nem 
gondoltam arra, hogy engem 
kér fel a vezetőedzői tisztség-
re a szövetség. Mégis így tör-
tént, most már címeres mez-
ben játszó kosarasokkal is 
dolgozhatok, ez hatalmas mo-
tivációt ad.

– 35 évesen már veze-
tőedző vagy az U20-as vá-
logatottnál, fiatal edző-
ként tehát fiatalokkal kell 
dolgoznod.

– Valóban, sőt, a szakmai 
stáb többi tagja közül csak 
Váradi Kornél egyidős velem, 
Sértő Ádám és Lakits András 

még fiatalabbak. Nyilván a 
szövetségnek ez volt a cél-
ja, hogy egy új edzői gene-
ráció kapjon lehetőséget az 
U20-asoknál.

– Milyen szerepe lehe-
tett a döntésben az SKC 
U20-as együttesének tava-
lyi bronzérmének?

– Az egy kiemelkedő ered-
mény volt, meg tudtuk ma-
gunkat mutatni a kosárlab-
daszakmának és a szövetség 
döntéshozóinak is. Úgy ér-
zem, a tavalyi bronzéremmel 
a csapat és vezetőedzőként én 
is kiválóan vizsgáztam, ez biz-
tosan szerepet játszott abban, 

hogy végül engem választott 
az MKOSZ. 

– Mik voltak a tapaszta-
latok az első, februári ösz-
szetartáson?

– Egyelőre ott tartunk, 
hogy több játékosnak is meg-
adjuk a lehetőséget a bizonyí-
tásra. Bővebb kerettel dol-
gozunk, felmérjük, ki, mire 
képes, aztán majd követke-
zik a keretszűkítés. Sopron-
ból Schöll Richárd is ott volt 
velünk, kiválóan dolgozott az 
edzőtáborban, úgy látom, reá-
lis esélye van arra, hogy akár 
az utazó keretbe is bevereked-
je magát.

– Milyen céllal utazik 
a magyar válogatott a nyá-
ri Eb-re?

– Tudni kell, hogy ez a 
férfi U20-as B-divíziós Euró-
pa-bajnokság, amelyet Grú-
ziában rendeznek. Írország, 
Bulgária, Lengyelország és 
Lettország fiataljai lesznek 
az ellenfeleink a csoportkör-
ben. Szeretnénk mindenkép-
pen továbbjutni, kimondott 
célkitűzésünk, hogy a legjobb 
nyolc csapat közé bekerüljünk 
a kontinensviadalon. Nem 
lesz egyszerű dolgunk, de sok 
tehetséges magyar fiatalt lát-
tam az összetartásunkon.

U20-as Európa-bajnokságra  készül a soproni Bors Miklós 

„Hatalmas motiváció”

Bors Miklós (j2) az SKC másodedzőjeként, valamint az U20-as csapat trénereként is sokat fog-
lalkozik fiatalokkal. FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

MUNKATÁRSUNKTÓL

Az Ukrajnában zajló háború a nemzetközi sport-
világban is komoly változásokat hozott: a 
 FIBA kizárta az orosz csapatokat a versenyeiről, 
így az Euroligából is. Emiatt a Sopron Basket el-
lenfele is változott. 

Az Euroligában a Sopron Bas-
ket nem a Prága, hanem a 
Montpellier ellen lép pályá-
ra (az első, soproni összecsa-
pás kedden, lapzártánk után 
ért véget). Fegyverneky Zsó-
fia csapatkapitány szerint ar-
ra kell koncentrálni, hogy a 
körülményeket minél inkább 
kizárva játszanak.

– Az elmúlt két évben min-
den profi sportoló hozzá-
szokhatott ahhoz, hogy egyik 
napról a másikra változnak a 
helyszínek, ellenfelek – mond-
ta Fegyverneky Zsófia. – Ne-
héz ez a szituáció is, ugyan-
akkor azt kell mondanom: 
már komoly rutinunk van a 
váratlan helyzetek kezelésé-
ben. Már készültünk a Prága 
ellen, most pedig az a feladat, 
hogy a Montpellier ellen lép-
jünk pályára a lehető legjobb 
formában. Minden csapatta-
got megvisel a háborús hely-
zet, követjük az eseményeket, 
ugyanakkor fontos, hogy a 
meccsnapokon minden külső 
körülményt kizárjunk.

– Meg kell próbálnunk 
százszázalékosan az adott 
mérkőzésre koncentrálni 
– hangsúlyozta a kosárlab-

dázó. – A Magyar Kupa dön-
tőjében elkövetett hibákat 
elemeztük, úgy gondolom, a 
PEAC-meccsen már voltak je-
lei annak, hogy előreléptünk 
és fejlődtünk. Lepattanózás-
ban mindenképp javulnunk 
kell, az Euroliga negyeddön-
tő egy olyan párharc, ame-
lyen a legjobb formánkat kell 
nyújtanunk.

Most ki kell zárni  
a körülményeket

Fegyverneky Zsófia szerint 
százszázalékosan a meccsre 
kell koncentrálni az Euroligá-
ban is. FOTÓ: NÉMETH PÉTER 

PAPP GYŐZŐ

Vannak felejthetetlen mérkőzések, amelyeket 
sokáig őriz az emlékezet. Mindenképpen ezek 
közé tartozik az 1995 novemberi EMDSZ – Sopro-
ni LC – Ferencváros összecsapás is. 

A Magyar Kupa 1995/96-os ki-
írásában a legjobb 16 közé ju-
tásért először Budapesten 
találkozott egymással a Fe-
rencváros és a Sopron. Az ak-
kor a Bajnokok Ligájában sze-
replő fővárosi együttes csak 
Fatusi 85. percben lőtt gól-
jával tudott 2–1-re győzni az 
NB II-es EMDSZ – Soproni LC 
ellen. A visszavágón, 1995. no-
vember 15-én népes szurkoló-
tábor fogadta a csapatokat a 
Káposztás utcában.

– Ha van kilencven perc, 
amit az év mérkőzésének le-
het titulálni, akkor ez a szer-
dai az volt – írta a Nemzeti 
Sport tudósításában Weisz 
Ferenc. És soproni szemmel 
nem is tévedett.

A hazai csapat óriási len-
dülettel vetette magát a küz-
delembe, s az első 15 perc-
ben lefutballozta a pályáról 
a kissé kényelmes Ferencvá-
rost. Meg is szerezte a veze-
tést, ám később kiegyenlített 

a Fradi, majd egy igencsak vi-
tatható büntetővel a vezetést 
is megszerezte. Öt perccel a 
félidő befejezése előtt aztán 
egy szélen vezetett, sopro-
ni támadás végén Földes, aki 
egyébként a mezőny legjobbja 
volt, kiegyenlített. 

A fordulás után a fergete-
gesen játszó hazaiak remek 
támadások után kétgólos 
előnyhöz jutottak. A levegő-
ben lógott a meglepetés, de 
ekkor a Fradi mindent egy 
lapra tett fel, és Kopunovic 
fejes góljával újraélesztette a 
zöld–fehér reményeket (4–3). 
A gól után az SLC sokat roha-
mozott, ám a kapufa a mér-
kőzés utolsó percében meg-
mentette a Ferencvárost: 
Szántó 22 méteres szabad-
rúgása a felső léc és a kapu-
fa találkozási pontjáról pat-
tant vissza.

A soproni csapat továbbju-
tást érdemelt volna, de a kö-
zönség így is hatalmas taps-
sal jutalmazta a játékosokat a 
meccs végén. Az FTC 5–5-tel, 
idegenben szerzett több góllal 
menetelt tovább.

– A Ferencváros vendégjá-
téka mindig ünnep minden 
klub életében – fogalmazott 
Szemán György, az SLC akkori 
klubtitkára. – Nagy izgalom-
mal készültünk mi is, hiszen 
mégiscsak a BL-csapat volt az 
ellenfelünk. Végig partiban 
voltunk a Fradival, és nem so-
kon múlt, hogy nem jutottunk 
tovább. Az NB I-ből történt ki-
esésünk után ez volt a legjobb 
csapatunk.

Hét percre a csodától

Földes Gábor, a mezőny legjobbja itt elhúz Szergej Kuznyezov 
mellett.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Új skate-parkot adtak át a múlt héten a soproni 
pláza melletti zúzott köves parkolónál. Sok fiatal 
örül a rég várt fejlesztésnek. A pályán lehet példá-
ul gördeszkázni, rollerezni, görkorcsolyázni.

A mintegy 500 négyzetméte-
res területen ötféle, az ext-
rém sportolók által jól ismert 
tereptárgy: félcső, ferdefal, 
piramis, csúszódoboz és kor-
lát is helyet kapott. Az elkerí-
tett park bejáratánál többféle 
utcabútort, padot, biciklitá-
rolót és szemetest is elhelyez-
tek, itt a f iataloknak lehe-
tőségük lesz felszerelésük 

lepakolására és a kulturált 
szórakozásra.

A soproni rolleresek és gör-
deszkások nagyon várták, 
hogy elkészüljön a park. Már a 
múlt heti sajtótájékoztatón is 
többen gyakorolták itt látvá-
nyos ugrásaikat és trükkjeiket.

Az eseményen részt vett 
dr. Farkas Ciprián polgár-
mester, Csiszár Szabolcs 

alpolgármester, valamint 
Tóth Éva, a Jereván-lakótelep 
Településrészi Önkormányza-
tának elnöke.

– Az extrém sportokat 
kedvelő fiataloknak mostan-
tól nem a köztereken kell ke-
resniük az izgalmat – hangsú-
lyozta a polgármester. – Az új 
sportpark több szempontból 
is jó helyen van: tömegközle-
kedéssel, de gyalog is egysze-
rűen megközelíthető, mégis 
épp elég messze van a lakott 
területtől, így nem zavarja a 
játék hangja a pihenőket.

A fejlesztést mintegy 50 
millió forintos kormányzati 
támogatásból finanszírozták.

Új parkot adtak át  az extrém sportolóknak Sopronban

Szárnyak nélkül

A skate-parkban ötféle tereptárgy (félcső, ferdefal, piramis, csúszódoboz, korlát) kapott helyet. 
FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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„A csendes em-
berek mindig fi-
gyelő emberek. 
A hallgató em-
berek mindig 
többet hallanak 
meg, mint a sa-
ját hangjuktól 
mámorosak.”
Szepes Mária   
(1908–2007) író, 
forgatókönyvíró, költő 
és színész

MOTTÓ

Szepes Mária:  
A vörös oroszlán
Titokzatos  figura bukkan 
fel a regény első lapjain, 
küldetése, hogy átnyújt-
son egy kéziratot, amely 
elbeszéli a vörös oroszlán-
nak, azaz a bölcsek kövé-
nek történetét. A nagy eli-
xír, a magisterium nemcsak 
aranycsinálásra jó, hanem 
az élet meghosszabbításá-
nak csodaszere is. A regény 
főszereplője 1535-ben szü-
letik, és élete az átválto-
zások során át a XVIII. szá-
zad végén ér véget. Ez az 
életrajzi láncolat úgy alkot 
egészet, hogy az újjászüle-
tő emlékezik előző életére.

KÖNYVAJÁNLÓ

MADARÁSZ RÉKA

A Soproni Széche-
nyi István Gimnázium 
négyfős csapata fölé-
nyes győzelmet aratott 
a bionika akadályver-
seny országos döntő-
jén. A rendkívül össze-
tett megmérettetésen 
a diákoknak azt kel-
lett bizonyítaniuk, 
hogy a tudásukat a gya-
korlatban is képesek 
alkalmazni.
A kétfordulós versenyre a 11.C 
osztályos Bodnár Máriát, Ne-
mes Ádám Jenőt, Sajtos Jó-
zsefet és Szarka Juliannát 
Bischof Annamária, Kiss-
Huszta Pálma, Matusik Má-
tyás és dr. Somogyi Csilla ké-
szítette fel.

– Az első forduló 12 felada-
tát felosztottuk egymás kö-
zött, mindegyikünkre 3–3 
jutott. Ha valaki elakadt, segí-
tettek neki a többiek – mesél-
ték a tanulók büszkén, telve 
élményekkel. – Tíz csapat ju-
tott tovább a döntőre, és mivel 
mi tizedikként kerültünk be, 
az esélytelenek nyugalmával 
utaztunk Budapestre. A Páz-
mány Péter Katolikus Egye-
tem Bionika Karán olyan sok-
oldalúan felszerelt laborokat 

láttunk, hogy már ezért meg-
érte nekivágnunk.

Matusik Mátyás, a diá-
kok kísérőtanára elmondta, a 
gyerekek ugyan tanultak még 
a vonaton is, de – tudván, hogy 
az ország legnívósabb gimná-
ziumaival kell összemérniük 
a tudásukat – a 9. helyre pá-
lyáztak, csak hogy ne utolsók 
legyenek.

– Hihetetlenül izgalmas, 
pörgős verseny volt – folytat-
ták lelkesen. – Meghatározott 
idő alatt kellett 13 állomá-
son végigmennünk, mind-
egyiken egy-egy tantárgyhoz 
kapcsolódó feladattal. Ezek 
megoldásához gyakorlati tu-
dásra és logikára volt szükség. 
A sorrendet mi választhattuk 
meg. Mi mindegyik állomást 

hibátlanul teljesítettük, ami-
ben óriási szerepe volt annak, 
hogy remekül tudtunk együtt-
működni. Különösen érdekes 
volt az a feladat, amelyben az 
épületet kellett felfedeznünk, 
illetve a megmérettetés végén 
a licites játék, melyhez szük-
ség volt taktikázásra és bá-
torságra is, hiszen kockáztat-
ni kellett. Ezt is megnyertük.

Az országos első helyezés 
még nagyobb dicsőség annak 
fényében, hogy a versenyt tíz–
tizenkettedik osztályosoknak 
hirdették meg. A kis csapat 
jövőre semmi pénzért nem 
hagyná ki a megmérettetést, 
ám magasra tették maguk-
nak a mércét: akkor már nem 
a kilencedik hely lesz a kitű-
zött cél.

A feladatok megoldásához  gyakorlati tudásra és logikára volt szükség

Taroltak a széchenyisek

Sajtos József, Bodnár Mária, Szarka Julianna és Nemes Ádám Jenő az esélytelenek nyugalmával utazott a bionikaversenyre, ame-
lyet végül megnyert a csapat. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MADARÁSZ RÉKA

A múlt héten a Hand-
ler-szakközépiskola 
művészeti osztályos 
tanulóit Krokker Krisz-
tina vezette be az iko-
nok misztikus vilá-
gába. A festőművész 
érdekfeszítő előadását 
saját alkotásaival il-
lusztrálta, a vállalko-
zó szelleműek pedig 
ikonfestő tréningen is 
részt vehettek.
Krokker Krisztina szenteket, 
Krisztust, a Szűzanyát és az 
evangélium egyes jeleneteit 
ábrázoló festményei egy nem 
evilági valóságba kalauzol-
nak. Itt minden egyes vonás-
nak, testtartásnak, felhasz-
nált anyagnak és színnek 
jelentősége van, hiszen az 
ikonfestés szigorú szabályok 
szerint történik.

– Az ikonfestéssel való ta-
lálkozásom sorsszerű volt: 20 
éves koromban a franciaor-
szági Aubazine-ban, a Melkita 
Bizánci Egyház kolostorában 
találkoztam a mesterem-
mel. Az ikon tulajdonképpen 
festett teológia: az evangé-
liumot „írjuk meg”, és – aho-
gyan azt sem írjuk át – ne-
künk is szigorú szabályokat 
kell követnünk.

Az ikonok festése során 
csak „a teremtett világ részeit”, 
vagyis természetes anyagokat 

használnak fel: a tojástempe-
ra illik leginkább ezeknek a 
képeknek a szellemiségéhez, 
amelyeket az örökkévalóság-
nak készítenek. A technika 
rendkívül komplex és ősi. Is-
métli a teremtés lépéseit, egy-
re magasabb szintre emelve 
alkotójának hitét. A hagyo-
mányt gyakorlók büszkék ar-
ra, hogy az emberiség közös 
gyökerének őrzői lehetnek.

– Az ikonfestő ecset Isten 
kezében, aki egy önmagánál 
fontosabbnak érzett cél érde-
kében hajlandó lemondani az 
alkotói szabadságáról – foly-
tatta a művész. – Az egyház-
szakadás óta mi itt, nyugaton 
elfelejtettük, hogy eredetileg 
az ikonfestés volt az egyház 
nyelve. Úgy érzem, nagykö-
vetnek szántak erre a világ-
ra, hogy az ikonfestést arra a 

polcra helyezzem, ahová való: 
élő, lélegző művészet, amely 
ma is képes örömet szerezni 
az embereknek és nekem min-
den egyes pillanatban, amikor 
alkotok. Azzal, hogy ezeket a 
keleti technikával készült al-
kotásokat kiküldjük a világba, 
talán mi is hozzájárulhatunk 
ahhoz, hogy egyszer majd az 
egyház egysége visszaálljon.

Az ikonok egyszerre mű-
tárgyak és vallási tárgyak is. 
Festőjüknek az a feladata, 
hogy a saját hitének erejét be-
levigye a műveibe, és ezáltal 
azokba az otthonokba is, ame-
lyekbe készülnek.

Azoknak, akik kedvet kap-
tak az ikonfestéshez, Krisz-
tina ötnapos tréninget szer-
vezett hagyományteremtő 
szándékkal, ahol az alapokat 
elsajátíthatták.

Az ikonok misztikus világa

Krokker Krisztina ikonfestő tréninget tartott 
a handleros diákoknak. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

www.facebook.com/ 
sopronitemahivatalos
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A vérnyomást… mérni kell!
Mindenki, aki ismert magasvérnyomás-beteg, vagy akinek nagy 
a rizikója, hogy magasvérnyomás-beteggé váljon (például mert 
érbeteg, vagy elhízott, vagy cukorbeteg), célszerű, ha otthon, 
önellenőrzéssel követi a vérnyomását. Csak így lehet benne 
biztos, hogy „rendben van”. 

Szóval (ha még nincs), vegyen egy felkaron mérő vérnyo-
másmérőt! Az orvosi műszerboltban tisztázza, hogy milyen 
méretű madzsetta szükséges Önnek (ez a karvastagságától 
függ). Aztán…

Havonta legalább 5 napig (egymás utáni napokon) ellen-
őrizzen! Mindig nyugalomban, részben a reggeli, részben a ké-
ső délutáni/ esti órákban mérjen, 3–4 perc pihenés után, ülő 
helyzetben, megtámasztott háttal (lehetőleg előtte még pisil-
ni is menjen el). 1/2–1 perc időközökkel végezzen mindig három 
mérést, és az értékeit átlagolja (vagy egymás alá mind a há-
rom értéket jegyezze fel)! Az elérendő (cél) vérnyomás az önel-
lenőrzéssel (szinte mindenkinek!) 110–135/ 70–85 Hgmm közti. 
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket március 16-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sopron 
Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a Rubikon különszámát sorsoljuk ki, melyet 
a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Február 23-i rejtvényünk megfejtése: „A véletlen nem irányítója, csak útjelzője a sorsnak”. Szerencsés megfej-
tőnk: Dániel Lászlóné, Sopron, Vasvári Pál utca.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Március 9-től 15-ig. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig este 
8 órától reggel 8 óráig tart.

Március 9., 
szerda 

Oroszlán gyógyszertár  
Várkerület 29. 99/524–005

Március 10., 
csütörtök 

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

Március 11., 
péntek 

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

Március 12., 
szombat 

Szebellédy gyógyszertár 
Deák tér 35. 99/505–469

Március 13., 
vasárnap 

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

Március 14., 
hétfő 

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

Március 15., 
kedd 

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

Kifényesedő emlékképek
SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK  – Asbóth Imre

PLUZSIK TAMÁS

„ Sopron, 
te  lelkünk 
éltető 
láng! Hű 
őr az ősi 
végeken” 

– hangzanak  Sarkady 
Sándor sorai a város 
himnuszában. Vallják 
ezt azok, akik már nem-
zedékek óta itt élnek, és 
azok is, akik elszakadtak 
Soprontól.

Asbóth Imre annak az iskolának 
volt a felső tagozatos tanulója, 
melynek jelenleg az igazgató-
ja, majd a Széchenyi-gimnázi-
umban érettségizett 1979-ben. 
A győri Apáczai Csere János Ta-
nítóképző Főiskolán 1982-ben 
tanítói diplomát szerzett, ezt 
követően négy évig Győrben 
dolgozott, majd 1986-tól nap-
jainkig Sopronban. Időközben 
tanári diplomát is szerzett, tíz 
évig volt a vezetője a dolgozók 
általános iskolájának, 2011-ben 
nevezték ki a Deák Téri Általá-
nos Iskola igazgatójának.

– Igazán híres Asbóthok-
kal nem valószínű, hogy szoros 
családi rokonságban vagyunk, 
de így is büszkeséggel tölt el, 
hogy azonos családnevet vise-
lek azzal az Asbóth Sándorral, 
aki Klapka György hadmérnö-
ke volt az 1848-as szabadság-
harcban, majd az amerikai pol-
gárháborúnak is az egyik hőse 
lett – mesélte családja törté-
netét Asbóth Imre. – Ha tehe-

tem, mindig tisztelettel adó-
zom keszthelyi szülőháza előtt, 
mintha egyenes ági felmenőm 
lenne. Mivel édesapám család-
ja Vas megyei, hasonlóképpen 
vagyok azzal a szombathelyi 
születésű, kiváló teniszezővel, 
Asbóth Józseffel is, aki mind-
eddig egyetlen magyarként 
egyéni Grand Slam trófeát nyert 
1947-ben a Roland Garroson. Ő 
talán még távoli rokon is lehet, 
éppen ezért mindig elérzéke-
nyülök, ha a róla elnevezett 
szombathelyi utcába visz az 
utam. Asbóth Lajos nagyapám 
az Ajka közelében lévő csinger-

völgyi bányában dolgozott gé-
pészként, így édesapám 1932-
ben a közeli Úrkúton született. 
Sajnos a nagymama fiatalon 
meghalt, hét gyereket hagyott 
maga után árván, édesapá-
mat ezért rokonok nevelték föl 
Gyóróban. A háborút követően 
nagyapámmal együtt az egész 
család Sopronba költözött. 

– Édesapám, akinek a nevét 
is viselem, lényegében egész 
életében a Soproni Szőnyeg-
gyárban dolgozott, a család 
pedig a történelmi belvárosban 
lakott, az Új utca 15-ben, pon-
tosan szemben az 1967-ben fel-

tárt Ó-zsinagógával, melyben 
pedig apám két testvére, Jolán 
néném és Pista bátyám lakott 
– folytatta Asbóth Imre. – A ház, 
amelyben az a kétszobás lakás 
volt, melyben anyai nagyszüle-
immel együtt laktunk, akkor is 
és talán ma is a legromosabb 
épülete ennek a csodálatos ut-
cának. Mivel magántulajdon-
ban volt, nem került bele egyik 
felújítási programba sem, így 
még vízcsap is csak a folyo-
sónkon volt. Szerény körülmé-
nyek között éltünk, ezzel együtt 
szeretetteljes, boldog és szép 
gyermekkorom volt, egész 
nap az utcán játszottunk. For-
galom nem volt, hacsak nem 
jött éppen haza a nagybátyám 
a legendás Messerschmitt Ka-
binenroller háromkerekű „bu-
borékautójával”, amit ma talán 
még jobban megcsodálnának, 
mint annak idején. 

– Mindig nagy élmény 
volt, ha filmesek jöttek a bel-
városba, jól emlékszem pél-
dául a Kőszívű ember fiainak 
egy-egy forgatási jeleneté-
re. A Storno-házban volt Ba-
zsó bácsi cipészműhelye, aki-
től gyakran kaptam faszögeket, 
hogy ezzel „javítsam meg” 
odahaza az öreg sámlit. Mind-
ez ma már távoli múlt, a gye-
rekeinknek lassan történelem, 
nekem pedig kifényesedő em-
lékképek sora… 

Asbóth Imre 2011 óta a Deák Téri Általános Iskola igazgatója. 
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

CSALÁDI HÁTTÉR:  1961-ben született Sopronban. Édesapja a Soproni Szőnyeggyárban, édes-
anyja pedig a Soproni Selyemgyárban dolgozott. Felesége a Soproni Német Nemzetiségi Általá-
nos Iskolában alsó tagozatos tanítónő. Tamás fiuk közlekedésmérnök, András pedig egy anyag-
vizsgáló laboratóriumban dolgozik, extraligás asztaliteniszező volt, jelenleg a Nagycenk NB II-es 
csapatának a játékos-edzője. 
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HUMORSAROK
Szénási Ferenc (Széna) soproni  karikaturista  
alkotásai hétről hétre.

KÓCZÁN 
BÁLINT

Napjaink 
egyik leg-
felkapot-

tabb előadója lép fel 
március 12-én a Han-
gár Music Gardenben. 
Dzsúdló a streaming 
oldalakon többmilliós 
letöltésnél jár, és fo-
lyamatosan tölti meg 
a klubokat.

Dzsúdló a Z-generációra leg-
inkább jellemző, szókimon-
dó, sajátos hangulatú dalaival 
gyorsan a közönség kedvencé-
vé vált. A fiatal tehetség má-
sodik lemeze után, 2021-ben 
már húszmillió stream felett 
jár a Spotifyon, a Youtube-on 
pedig az ötvenmilliót közelí-
ti, amely kétségtelenül alátá-
masztja, hogy nagyon megy az 
a stílus, amit ő képvisel.

A pop előadónak „Lej” című 
slágerére kapták fel először a 
fejüket a fiatalok, majd sorra 
érkeztek tőle a friss dalok. El-
ső lemeze, a Fotofóbia rögtön 
Magyarország egyik legtöbbet 
hallgatott albuma lett.

Az első lemez után úgy el-
kapta az ihlet az előadó–dal-
szerzőt, hogy egy évvel ké-
sőbb bemutatta Szörnyeteg 
című 2. korongját, amin to-
vábbra is saját érzelmeiből 

merített szerzeményeket vo-
nultatott fel. Ezekbe a produk-
ciókba olyan közreműködőket 
is bevont, mint az alter szcé-
na legendás alakja, Beck Zoli 
vagy a rapper, Krúbi.

Dzsúdló szövegközpontú 
felvételei egyediek, szelleme-
sek, néha – generációjára jel-
lemzően – kissé borúsak, ön-
reflexívek és őszinték.

Dzsúdló a Szörnyeteg Tour 
keretében érkezik a Hangár 
Music Gardenbe, és március 
12-én, szombaton várhatóan 
egy remeknek ígérkező kon-
certtel lepi meg rajongóit. 
A zenész egyébként egészen 
intenzív tavasz elé néz, hi-
szen április 21-én a főváros-
ban is egy nagy bulival készül: 
a Budapest Parkban hamisí-
tatlan Dzsúdló hangulattal 
tér vissza.

Szörnyeteg Tour:  Berobbant a fiatal tehetség

Dzsúdló Sopronban

Dzsúdló a Z-generációra leginkább jellemző, szókimondó, 
sajátos hangulatú dalaival gyorsan a közönség kedvencévé vált. 
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NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

A teltkarcsúság bája
MADARÁSZ RÉKA

Legújabb, teltkarcsú hölgyek számá-
ra összeállított kollekciójával Gombos 
Zoltán szombaton Sopronban is bemu-
tatkozik. A ruhatervező alkotásai lát-
tán nem kérdés, hogy nem csak a vé-
kony hölgyek lehetnek elbűvölőek és 
szexisek.

Gombos Zoltán már 10 évesen elkészítette az el-
ső ruhaterveit, és egészen 21 éves koráig meg-
őrizte azokat, így szépen nyomon követhető az 
a fejlődési ív, amit bejárt.

– A képzőművészeti szakkö-
zépiskolában festő szakon vé-
geztem, aminek az az előnye, 
hogy a ruhákat más szakterü-
let irányából közelítem meg 
– mesélte. – Bár úgy gon-
dolom, hogy a ruhaterve-
zéshez nem feltétlenül 
szükséges diploma, ne-
kem mégis fontos volt, 
hogy végigjárjam a sza-
márlétrát, így a Mo-
holy-Nagy Művészeti 
Egyetem ruhatervező 
szakán diplomáztam.

Az eltökélt fiatal-
ember ezután saját 
műhelyt és márkát ho-

zott létre négy évfolyamtársnőjével, majd alkal-
mazottként nyert bepillantást a hazai divatcé-
gek működésébe, mielőtt másfél évvel ezelőtt 
a saját márkáját megalapította volna.

– Az utolsó két munkahelyemen tanultam 
bele a molettruházat tervezésébe – tette hozzá. 
– Nem egyszerű feladat praktikus, hordható és 
kényelmes darabokat tervezni úgy, hogy nyújt-
sanak és slankítsanak is, ráadásul dizájnosak is 
legyenek, természetesen hozzám igazítva. 

Hogy nem lehetetlen, azt a Frappafashion bi-
zonyítja. Zoli a pandémia kellős közepén indí-
totta el a márkát, a webshopon kívül a kiske-
reskedőkkel való kapcsolat is lényeges számára. 
Szombaton a soproni hölgyek is megnézhetik, 
sőt fel is próbálhatják a mintadarabokat 15 fa-
zonban, XL-től XXXL méretig.

– Szeretem visszafogottan színezni a ruhá-
imat, hiszen a teltkarcsú hölgyek számára a 

legelőnyösebbek az alap geometrikus min-
ták klasszikus színpárosításokban – foly-

tatta a ruhatervező. – Ugyanakkor a rá-
juk jellemző életigenlés is megjelenik 
a palettámon. Lesznek a hétköznapi, 
irodai viseletbe beilleszthető felsők, 
tunikák, nadrágok, de a home office 
miatt gondolkodom smart casualben 
is. A tavaszi kollekció sok újdonság-
gal szolgál Frappa-stílusban, és re-
mélem, bizonyítja, hogy egy molett 
nő lehet ugyanolyan tündöklő, mint 

a karcsú társai.

BULI VAN!  – zenei ajánló

Tátrai Tibor a Jazztelennel jön Sopronba
Március 12., szombat 20 óra, Búgócsiga 
A Jazztelen blues–rock formáció Sopronba hozza saját dalait és 
Tátrai Tibort, akivel 6. éve járja az ország klubjait. A műsorban 
Hobo Blues Band, Tátrai Band és Jimi Hendrix dalok hallhatók.

HONNAN JÖTT A NEVE? 
 Dzsúdló eredeti neve Ju-
hász Márton. Sokszor Dzsú-
nak becézték, majd egyszer 
az egyik barátja, véletlenül 
Dzsúdlónak hívta (vélhető-
en Jude Law angol színész-
re gondolt). Mártonnak pedig 
ez a név nagyon megtetszett, 
és azóta ezt használja a szín-
padon. Kevesen tudják, hogy 
Marci slam  poetrys múlt-
tal rendelkezik, és Dzsúdló 
projektjével a 2020-as MTV 
EMA legjobb magyar előadó-
ja díját zsebelte be.

 AZ ÉRDEKLŐDŐKET  Gombos Zoltán és Sü-
tő Krisztina március 12-én, szombaton 14 és 
20 óra között várja az OMG Designer Store-
ban (Várkerület 85.). A résztvevők között egy 
szín- és stílustanácsadást sorsolnak ki.

Hétköznapi, irodai és 
alkalmi ruhákat is tervez 
molett hölgyeknek 
Gombos Zoltán.  
FOTÓ: LASZLO WOLF 


