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Tizenegyedik kupagyőzelem

Az Aranykapu tagóvoda Huncutka csoportosai már múlt héten készültek a nemzeti ünnepre: zászlókat, csákókat is készítettek. Az Országgyűlés a 2022–2023-as évet  
Petőfi  Sándor-emlékévvé nyilvánította a költő születésének 200. évfordulója előtti tisztelgésként. Sopron is csatlakozott a kezdeményezéshez. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Segítség, karnyújtással

Tradíciók és stabilitás

Hétfőn osztották ki 
az inkubátorházban 
azokat az ingyenes 
izzócsomagokat, 
amelyeket a lakossági 
LED-csereprogram 
keretén belül igényeltek. 
A pályázatra mintegy 
ezer soproni háztartás 
regisztrált. – Örülök, 
hogy sokan éltek 
a lehetőséggel: 
mintegy 15 ezer izzót 
osztunk ki – mondta 
dr. Farkas Ciprián 
polgármester. 49
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Véradás és plazmaadás – míg az előbbi egy direktebb formája az életmentésnek, 
a plazma létfontosságú gyógyszerek alapanyaga. Mindkettővel segíthetünk 
másokon, de fontos, hogy ismerjük a mértéket. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Vannak köztük tősgyökeresek, vidéki eredetűek és külföl-
di tulajdonúak – ami közös bennük, hogy változatos tevé-
kenységüket Sopronban végzik. Új sorozatunkban a város 
legjelentősebb cégeit mutatjuk be, elsőként a FÉSZ Zrt.-t, 
amely például az új uszodát is építette.

LED-ekkel 
segítenek
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Vendégként az erdőben

A legtöbben tudjuk, a természetet járva tilos szemetelni, és azt is, 
hogy nem szabad hangoskodni. De tisztában vagyunk-e az erdei etikett 
többi pontjával? Írásunkban ezeknek is utánajártunk. FOTÓ: NÉMETH PÉTER 

A Sopron Basket megszerezte története 11. Magyar Kupa-elsőségét. 
FOTÓ:  MTI – KRIZSÁN CSABA
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Vannak 
köztük tős-
gyökere-

sek, vidéki eredetűek 
és külföldi tulajdo-
núak – ami közös ben-
nük, hogy változatos 
tevékenységüket Sop-
ronban végzik. Új so-
rozatunkban a város 
legjelentősebb cégeit 
mutatjuk be.

Több mint 65 éve van a piacon, 
túlélte a rendszerváltást, szá-
mos jellegzetes soproni épület 
építője, felújítója – ez a FÉSZ, 
a Fertődi Építő és Szolgáltató 
Zrt. Nevükben és tradícióik-
ban ott a „fertődi”, székhelyük 
azonban már a ’90-es évek óta 
Sopronban van.

A céget 1957-ben Fertődi 
Építőipari Szövetkezet néven 
15 mesterember alapította az-
zal az elsődleges céllal, hogy 
az Esterházy-kastélyt felújít-
sa. Ez a szövetkezet a ’80-as 
években az ország egyik leg-
nagyobbika volt, egy magán-
tulajdon a sok állami között. 
A felújítások mellett mező-
gazdasági épületeket, istálló-
kat, terménytárolókat építet-
tek. – A ’70-es években jött egy 

fordulat a francia alagútzsa-
lus építéstechnológia beveze-
tésével – avatott be a vállalat 
történetébe Khaut András, a 
FÉSZ Zrt. igazgatóságának 
elnöke. – Ezzel a módszerrel 
épült a Jereván-lakótelep egy 
része, a Makó és az Ibolya ut-
ca, a József Attila utca társas-
házainak egésze. Ekkor kezd-
tünk el iparszerűen lakásokat 
építeni, a létszámunk pedig a 
’80-as évek elejére elérte az 
5–600 főt. A rendszerváltás 
előtt nem voltak alvállalko-
zóink, generálkivitelezőként 
kizárólag saját kapacitása-
inkkal próbáltunk megállni a 
lábunkon.

Mérföldkövet jelentett a 
FÉSZ életében 1986 is, amikor 
a dán VELUX be akart jönni 
az országba. A jogszabályok 
akkoriban nem tették lehető-
vé, hogy a cég 100 százalék-
ban külföldi tulajdonú legyen: 
a FÉSZ akkori vezetőinek kö-
szönhetően egy vegyesvállalat 
jött létre a dánok és a fertődiek 
között. – 1992-ben aztán a VE-
LUX kivásárolt minket, a vé-
telárból pedig elkezdtünk la-
kásokat építeni, így éltük túl 
a rendszerváltást, ekkor ala-
kultunk részvénytársaság-
gá – folytatta Khaut András. 
– Ekkor készült el egy koráb-
bi telephelyünkön a Baross úti 

társasház, majd a Gödör ját-
szótér beépítése. Így teremtet-
tünk magunknak piacot, ami-
kor összeomlottak az állami 
megrendelőink. A mai napig 
saját ingatlanfejlesztéssel vé-
szeljük át a hullámvölgyeket.

Khaut András főmérnök-
ként 1990-ben került a FÉSZ-
hez, 1995 óta vezeti azt; a 
részvények nagy része a tu-
lajdonában van. A valamiko-
ri 246 milliós jegyzett tőkéjű 
részvénytársaság ma már 3 
milliárd fölötti saját tőkével 
rendelkezik. Árbevételük a 
piachoz igazodva hullámzik, 
direkt munkavállalói létszá-
muk csökkent, alvállalkozóik 

száma nőtt. – Nagyon jó szak-
embergárdánk volt és van is, 
de küzdünk a megtartásu-
kért, mert egyre kevesebben 
vannak – tette hozzá a vezető. 
– A FÉSZ ereje a tradíciókban, 
a múltban van, a tapasztala-
tokban, a felhalmozott tudás-
ban, a stabilitásban. Mi egy 
erős, közepes méretű, tisz-
tességes, vidéki cég vagyunk. 

Sosem okozott gondot, hogy 
értékesítsük a lakásainkat, 
mert az emberek tudták, ahol 
a FÉSZ-zászló kinn van, azt 
az építkezést be fogják fejez-
ni. A jövő mindig változást 
hoz, melyre fel kell készülni, 
alkalmazkodni, figyelni, előre 
nézni. Vallom, mindig van ki-
út: ha egy ajtó becsukódik, va-
lahol kinyílik egy másik.

Khaut András:  Nagyon jó szakembergárdánk volt és van is, de küzdünk a megtartásukért

FÉSZ Zrt.: tradíciók és stabilitás

A FÉSZ ZRT.  nevéhez fűződik például a Lőver uszoda, a Lenck-
villa, a Múzeumnegyed, a kórház és számos oktatási intézmény 
rekonstrukciója, az Árpád utcai parkolóház, a József Attila utcai 
társasházak (felvételünkön) és a Jereván-lakótelep egy részének 
megépítése. Jelenleg az új inkubátorházon, a Lenkey utcai ren-
delőintézeten, valamint hamarosan a piac lefedésén dolgoznak.

– Egy erős, közepes méretű, tisztességes, vidéki cég vagyunk – mondta lapunknak Khaut András, a FÉSZ Zrt. igazgatóságának elnöke. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a

SOPRON, ERZSÉBET U. 12.  
szám alatti, 3068 hrsz.-ú, 2539 m2 alapterületű,

„kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
Az ingatlan minimális eladási ára: 355.200.000 Ft (áfamentes értékesítés)
Az ingatlan megtekintésének időpontja: 2023. március 21., kedd 10.00,

illetve a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályával
előzetesen egyeztetett időpontban

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 19., szerda 14.00
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. április 30.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A pályázatokat írásban, zárt borítékban (magyar nyelven),
1 példányban kell benyújtani a következő címre:

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Városgazdálkodási Osztály, 9400 Sopron, Fő tér 1.

(A borítékra kérjük, írják rá  „Russ-villa vételi ajánlat –
Nem felbontandó” és a pályázó telefonszámát!)

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

Városgazdálkodási Osztályán ügyfélfogadási időben,
telefonon a 99/515–404-es telefonszámon, illetve a

takacs.andras@sopron-ph.hu e-mail-címen.
A részletes pályázati kiírás elérhető a

www.sopron.hu önkormányzat alportálján a pályázatok között.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Ezúton tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Igazgatási Osztályán (Sopron, Új utca 12.)

2023. március 20. napján (hétfőn) 
szünetel az ügyfélfogadás az áramszolgáltató által 

végzett karbantartás (áramszünet) miatt.

Megértésüket és türelmüket köszönöm.

Dr. Sárvári Szabolcs jegyző

NAV: készülnek 
a tervezetek
Idén is elkészíti több mil-
lió ember személyijöve-
delemadó-bevallási ter-
vezetét a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV). A folya-
mat automatikus, nem kell 
a kedvezményekre jogosító 
vagy a munkáltatói, kifize-
tői igazolásokat beküldeni 
a NAV-hoz. Aki KAÜ-azono-
sítóval rendelkezik, márci-
us 15-étől megnézheti saját 
adóbevallási tervezetét az 
eSZJA-oldalon.

Rangos szakmai 
kitüntetés
A Magyar Egészségügyi 
Szakdolgozói Kamara ki-
tüntetésében részesült 
dr. Avarné Boros Erzsébet, 
a Soproni Gyógyközpont 
osztályvezető ápolója. A 
„Hivatásunk kiválósága” 
díjat hosszú évek óta ma-
gas színvonalúan és em-
patikusan végzett szakmai 
tevékenységének elisme-
réseként vehette át.

Sopron Bank: 
újabb tulajdonos
Felvásárolta a Sopron Ban-
kot a hollandiai székhelyű 
Trive Financial Holding, 
ezzel új üzletággal bőví-
tette tevékenységét – írta 
a Portfolio. A Sopron Bank 
tulajdonjoga tavaly au-
gusztusban került a Mag-
Net Bankhoz. 

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

A Ferenczy János utca az 
egyik legfontosabb közlekedé-
si útja az Újteleki városrész-
nek, amelyen az Ikva és Rák-
patak közé, a külső városfaltól 
nyugatra eső területet értjük. 
Ennek a falnak nyomait meg-
találjuk a piac környékén és 
a Patak utcában is. Az utca a 
korábban kiépült városrészt 
köti össze az újabbal, amely-
nek fő közlekedési útja a mai 
Lackner Kristóf utca. A Tán-
csics és a Kossuth Lajos utca 
találkozásánál található kör-
forgalomtól egészen az Ikvá-
ig halad.

Az Ypszilon szó sok sopro-
ni számára ismerősen cseng: 
a találkozási helyként szol-
gáló kereszteződést még ma 
is így emlegetik, és „y” betű-
vel írták. Az ott álló épület 
(Knedlburg vagy Gombócvár) 
hivatalosan a Mező utcához 
tartozik, de szerves részét ké-
pezi a Ferenczy János utca kö-
zépső szakaszának.

Sopron iskolaváros címé-
hez ez az utca nagyban hoz-
zájárult. A Gárdonyi-iskola 
helyén volt az irgalmas nő-

vérek zárdája. A vendéglátó 
és a Benedek-kar épületében 
női felsőkereskedelmi isko-
la, óvónőképző és internátus 
működött. Az 5-ös szám alat-
ti épület az Isteni Megváltó 
leányai Szent József Intézete 
nevet viselte. Az avatási ün-
nepségen (1928) gróf Klebels-
berg Kuno vallási és közokta-
tási miniszter is díszvendég 
volt. A háború után az irgal-
mas rendet feloszlatták, majd 
1956-tól óvónőképzőt indítot-
tak a helyén.

Az egykori kádfürdő a Fe-
renczy János utca 2. szám 
alatt várta a tisztálkodókat 
egészen 1970-es megszűnésé-
ig. Ekkor még sokaknak nem 

volt fürdőszobájuk, és heten-
te egy-egy alkalommal felke-
resték a kádfürdőt. Később a 
Soproni Sporthivatal otthona 
lett, de sportorvosi rendelő és 
később munkaügyi központ is 
volt itt.

A környéken található még 
az Aranykapu óvoda és a Vas-
villa. A Wanek kenyérgyárból 
eredeztethető Sopron kenyér-

gyára, amely a Sütőipari Vál-
lalat üzeme volt a Ferenczy 
János utca 58. alatt. A 30-as 
számú házban Sterbenz Ká-
roly élt, innen indult a szívé-
nek kedves helyeket megraj-
zolni és megfesteni.

A Ferenczy János utca tör-
ténetét Bolodár Zoltán, a Sop-
roni Múzeum munkatársa me-
sélte el.

Sopronban járunk:  Oktatási intézmények otthona a Ferenczy János utca

A természetbarát utcája

A Ferenczy János utcában óvoda, középiskola és egyetemi kar is megtalálható. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

Hagyományosan a hű-
ség napi ünnepségso-
rozathoz kapcsolódóan 
adják át Sopron leg-
rangosabb elismeré-
seit. 2022-ben a Sop-
ron Szolgálatáért díjat 
Péter Csabának ítélte a 
közgyűlés. 

A díj olyan személy részére 
adományozható, aki Sopron 
közigazgatási területén telje-
sít szolgálatot, és kimagasló 
tevékenységet folytat a bűn-
megelőzés, bűnüldözés, igaz-
ságszolgáltatás, közbizton-
ság, tűzoltás, kárelhárítás, 
tűzmegelőzés vagy egészség-
ügyi szolgálat területén.

Legutóbb Péter Csaba 
rendőr alezredes, a Sopro-
ni Rendőrkapitányság Köz-
rendvédelmi Osztályának 

osztályvezető-helyettese kap-
ta meg az elismerést. 

Péter Csaba hivatásos 
szolgálatát 1989-ben kezdte 
a határőrségnél, majd 2008-
ban a Soproni Rendőrkapi-
tányság állományába került. 
Jelenlegi beosztását 2013 feb-
ruárjától látja el. Hivatásos 
szolgálati ideje alatt több-
ször kapott dicséretet és ju-
talmat. A városi rendezvé-
nyeken, sporteseményeken 
legtöbb esetben a biztosítás 
parancsnoka. Munkája során 
panaszkezeléssel és közérde-
kű beadványokkal is foglalko-
zik, a polgárok bejelentéseit 
vizsgálja ki. Sportemberként 
a városi futórendezvénye-
ken majdnem minden alka-
lommal részt vesz. Beosz-
tottjai tisztelik, munkájára 
minden esetben lehet számí-
tani. Kiváló kapcsolatot ápol a 
társszervekkel.

Elismerés Sopron 
Szolgálatáért

Péter Csaba a városvezetéstől vette át a Sopron Szolgálatáért 
díjat. FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

FERENCZY JÁNOS (1879–1944):  Völcsejen született, a sopro-
ni szociáldemokrata mozgalom ismert alakja, egykori szakszer-
vezeti vezető. Arra törekedett, hogy a munkásokat a kocsmáktól 
a természetbe vigye. Fontos szerepe volt a Természetbarátok Tu-
rista Egyesületének megalakulásában. Németországi koncentráci-
ós táborban halt meg. Halála után – már 1945-ben – róla nevezték 
el a korábban Klebelsberg Kuno nevét viselő közterületet.

GYŐRI-VARGA NÓRA

Véradás és plazma-
adás – míg az előbbi 
egy direktebb formá-
ja az életmentésnek, a 
plazma létfontosságú 
gyógyszerek alapanya-
ga. Mindkettővel se-
gíthetünk másokon, de 
fontos, hogy ismerjük 
a mértéket.
Ahogy a véradásra, úgy a plaz-
maadásra is nagy szükség van, 
hiszen egyik sem állítható elő 
mesterségesen. A vér közvet-
lenül, a plazma indirektebb 
módon ment életeket: olyan 
gyógyszerek készülnek belőle, 
amelyek mással nem helyette-
síthetők. Bár még így sem áll 
rendelkezésre annyi, ameny-
nyit a piac felvenne, a mérték-
tartás nagyon fontos. – Mivel 
a plazmaadás térítéses segí-
tési mód, előfordulhat, hogy 
kontrollt veszt a plazmaadó 
és akár az adott cég is. Van, 
hogy nem veszik figyelembe 
az egészséges mértéket, pedig 
a túlzott plazmaadás egész-
ségkárosodást okoz – kezdte 
dr. Őrs Judit, a Soproni Terü-
leti Vérellátó vezető főorvo-
sa. – A véradást azért nem le-
het túlzásba vinni, mert egy 
országos számítógépes rend-
szer szabályozza, figyeli, hogy 

a férfiak évi ötször, a nők 
négyszer adhassanak vért.

A plazmacentrumok részé-
re évi 45 alkalom plazmaadás 
engedélyezett. A túlzásba vitt 
plazmalevétel miatt a vér be-
sűrűsödhet, ami vérkeringé-
si problémákhoz vezethet. 
A szervezet nem győzi pótol-
ni a plazmában lévő létfontos-
ságú antitesteket, véralvadási 
faktorokat, fehérjéket, melyek 
számos életfolyamathoz já-
rulnak hozzá. Az évi maximá-
lis plazma- és véradás ajánlá-
sok pontosan ezért vannak az 
élettani folyamatok tempójá-
hoz igazítva.

– Fontos hangsúlyoznom, 
hogy Magyarországon a vér-
ellátók és a plazmacentrumok 
között különleges kapcsolat 
van: a centrumok a plazma-
adóiktól elvárják, hogy éven-
te minimum egyszer vért is 
adjanak, ezt a donoroknak 
igazolniuk is kell – folytatta 
dr. Őrs Judit. – Rendezett vi-
szonyok és békesség van a két 
„vonal” között, egymásért va-
gyunk, nem egymás ellen.

A szakember elmondta, 
szeretnék, ha a véradók szá-
ma növekedne Sopronban, 
fontos az utánpótlás: 2021-
ben, a Covid-járvány egyik 

nehéz évében 6 millió vér-
adásra koránál fogva alkal-
mas személyből az országban 
216 ezren nyújtották a karju-
kat. A Soproni Területi Vérel-
látó városszerte több helyen 
is jelen van, ahová várják a 
18–65 év közötti (első véradó 
esetén maximum 60 éves), 
50 kilogramm feletti, egész-
séges segítségnyújtókat. Bő-
vebb és naprakész informá-
ció: www.ovsz.hu

„A vérellátók  és a plazmacentrumok között jó a viszony”

Segítség, karnyújtással

VÉRADÁS:  Március 16., 20., 
22. 8–14 óra, Soproni Területi 
Vérellátó (Győri út 15.) 

A közelmúltban több iskolai véradást is szervezett a Vöröskereszt, például a Handler-techni-
kumban, a Berzsenyi-líceumban is segítettek a diákok, pedagógusok, de az egyetemisták  
(felvételünkön) is szép számmal nyújtották a karjukat. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

HUSZÁRNÉ HORVÁTH TÍ-
MEA:  Főiskolás korom óta 
rendszeres véradó vagyok, 
nem is tudom megszámolni, 
hányszor nyújtottam a karom. 
Többször voltam kismama, a 
várandósságaim alatt nem le-
hetett. Úgy gondolom, hogy 
aki tud, segítsen ezzel máso-
kon, ki tudja, neki mikor lesz 
szüksége rá.

ARATÓ CSABA:  Már előfor-
dult, igen, és nagy szükség is 
van rá. Amikor legutóbb sze-
rettem volna vért adni, sajnos 
nem tudtam, mert Covid-fer-
tőzés miatt a vérképem még 
nem rendeződött, voltak ben-
ne eltérések. Gondoltam már 
plazmaadásra is, de a fertőzés 
miatt még nem került rá sor.

S TR AUSZNÉ VAG DALT 
GYÖNGYI:  Én még nem, 
mert sajnos már a vérvétel 
látványát sem bírom, rosszul 
leszek tőle. A véradást ettől 
függetlenül nagyon jó dolog-
nak tartom, mert ezzel segít-
hetünk másokon. Nem tud-
hatjuk, mikor kerülünk olyan 
helyzetbe, amikor nekünk is 
szükségünk lesz vérre.

FEHÉR ANDREA:  Még nem 
adtam, mert tartok a rosszul-
léttől és attól, hogyan reagál-
na a szervezetem. Van tetová-
lásom, és úgy tudom, emiatt 
nem is lehet vért adni. Ha vér-
vételre van szükség, akkor ter-
mészetesen elmegyek, de ha 
egy mód van rá, kerülöm eze-
ket a helyzeteket.

Ön adott már vért?
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Hétfőn osztották ki az 
inkubátorházban azo-
kat az ingyenes izzó-
csomagokat, amelyeket 
a lakossági LED-cse-
reprogram keretében 
lehetett igényelni. 
A pályázatra mintegy 
ezer soproni háztartás 
regisztrált.
Az ingyenes lakossági LED-
csereprogramot tavaly hirdet-
te meg az önkormányzat és a 
CYEB Kft. A soproni háztartá-
sok december 31-ig csatlakoz-
hattak a kezdeményezéshez, 
és azok vehettek részt benne, 
akiknek a nevén van villany-
számla, és soproni lakcímkár-
tyával rendelkeznek. 

Az ingyenes LED-csomago-
kat az igénylők hétfőn vehet-
ték át az inkubátorházban, 
az átadáson dr. Farkas Cipri-
án is részt vett. – Sopronban 
is elindult a program, mely-
lyel az energiaválságban is 
támogatni tudjuk a családo-
kat – mondta a polgármester. 
– Örülök, hogy sokan éltek a 
lehetőséggel: csaknem ezer 
család regisztrált, és mint-
egy 15 ezer izzót osztunk ki. 
Nagyon fontos a takarékosko-
dás, és a program révén ener-
giát, pénzt spórolhatnak meg 
a háztartások.

– A rádióban hallottam 
először a kezdeményezésről, 
a regisztrációt pedig a felesé-
gem intézte – tudtuk meg Gali 

Norberttől. – Az otthonunk-
ban már eddig is használtunk 
LED-eket, a most kapott in-
gyenes izzókkal pedig a teljes 
háztartásunkban lecseréljük 
a régi, hagyományos fényfor-
rásokat. Remélem, hogy sokat 
tudunk spórolni így.

A LED-izzókról több-
ször írtunk már lapunkban 
is (Soproni Téma: Spórol-
jon LED-ekkel!, 2022. decem-
ber 14., Megéri LED-re cse-
rélni!, 2022. október 12.). Az 

energiatakarékos fényforrá-
sok sokkal korszerűbbek ha-
gyományos „társaiknál”, és 
körülbelül hetven százalék-
kal kevesebbet fogyasztanak. 
Használatukkal nemcsak a 
villanyszámlánk csökkenhet, 
de kevesebb szemetet is ter-
melünk, hiszen élettartamuk 
akár öt–tíz év is lehet.

A szakemberek tapaszta-
latai szerint az elmúlt idő-
szakban sokszorosára nőtt 
a kereslet a LED-izzók iránt. 

Ezek elérhetőek mindenfaj-
ta foglalattal és különböző 
teljesítménnyel. 

Érdekes adat, hogy egy 
magyar háztartásban átlago-
san húsz darab izzó találha-
tó. A ledcsere.hu webolda-
lon elérhető egy kalkulátor 
is, amelynek segítségével né-
hány kattintással kiszámol-
ható, hogy évente mennyit 
takaríthatunk meg, ha a ha-
gyományos izzókat LED-ekre 
cseréljük. 

Csaknem tizenötezer ingyenes LED-izzót vehetnek át a soproni családok. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Városi ünnepség 
Március 15., szerda 10 óra, Petőfi tér
Ünnepi műsor, előtte térzene, huszárok bevonulása. Beszédet 
mond dr. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter. 
Esőhelyszín: Liszt-központ

Huszáros! családi nap 
Március 15. 11-től 14 óráig, soproni belváros 
Fúvószene, néptáncbemutató, koncertek, képzőművészeti 
és gyermekrajz-kiállítás, kézműves programok, játékok és 
természetesen huszárok.

Fúvószenekari koncert
Március 15. 16 óra, Soproni Evangélikus 
Egyházközség Gyülekezeti Háza
Közreműködik a Soproni Juventus Koncertfúvószenekar U14 
utánpótlás-zenekara, vezényel dr. Friedrich András.

Baba–mama klub
Március 16., csütörtök 10 óra, Liszt-központ
Egyensúly a mindennapokban jógával

Neszmélyi Emil önálló estje
Március 16. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
„Everest – Szélvakság”

Csoportterápia – mjúzikelkámedi
Március 17., péntek 19 óra, Liszt-központ
További időpontok: március 18. 19 óra, március 20. 
12 óra, március 21. 12 és 17 óra, március 22. 13 óra, 
március 23. 15 és 19 óra 

Nyamvadásgátló varázsszerek
Március 17. 19 óra, Elit mozi
Laár András előadása Sopronban 

ESZKIMØ/ Luscinia/ Needle Jim
Március 17. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Erdők világnapja 
Március 18., szombat 10 óra, Erdő Háza 
Előadás a természetvédelemről, valamint gyereksarok

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

„Szabadság, szerelem”
Március 18. 15 óra, Tourinform iroda 
Történelmi séta Sopronban Petőfi Sándor és az 1848-as 
forradalom nyomában.

Lord koncert
Március 18. 19 óra, Hangár Music Garden

Dos Diavolos, Ganxsta Zolee & Takács 
Vilkó
Március 18. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden 

Lelki Imprófröccs – Hová tűnt a lélek a 
2020-as években?
Március 19., vasárnap 17 óra, Búgócsiga 
Akusztik Garden
Vendég dr. Bodnár Mária pszichiáter főorvos

Alzheimer Café
Március 21., kedd 15 óra, Soproni Járási Hivatal (volt 
megyeháza) díszterme
Mit kell tudni a csontritkulásról 2023-ban? Dr. Nábrádi 
Sándor ortopéd és baleseti sebész főorvos előadása. 

Szülők akadémiája
Március 21. 17 óra, Szent Orsolya Gimnázium  
(Deák tér 32.)
Dr. Frang Gizella PhD előadása: Az (új)média fiziológiai és 
erkölcsi hatása a gyermeki személyiségre

A múlt és a jelen egy helyen:  
Zettl–Langer gyűjtemény
Március 22., szerda 15 óra, Pedagógusok Soproni 
Művelődési Háza
Előadó: Langer Ágnes 

110 éve született Szakál Ernő
Március 22. 17 óra, Pedagógusok Soproni 
Művelődési Háza
Emlékezés a Munkácsy-díjas és Műemléki Európa-díjas 
szobrászművész–restaurátorra, Sopron díszpolgárára, 
építészeti emlékeink avatott megmentőjére.  
Közreműködik Faragó Zsolt és Szabó Attila.

Virágos Sopronért 
Március 23., csütörtök 17 óra, GYSEV oktatóterme
Dr. Varga Mária: Kertünk ékessége, a diófa, Horváth Sándor: 
Jön a tavasz című előadása, közreműködik Fodor Gábor. 
A résztvevőknek fügefadugványokat adnak ajándékba. 

EZ LESZ…  – programajánló

Cirák András sírköve a Lenck-villa kertjében
Cirák András (1613–1682) a Vörös Ökör 
fogadó vendéglőse volt. A több mint három 
évszázadot épségben átvészelő sírkövön a 
gót betűs, német felirat magyar fordítása: 
„Jézus urunknak vére és halála által meg-
boldogult, néhai tiszteletreméltó és tekin-
tetes Cirák M. András úr, egykori polgár, ká-
dár és a Vörös Ökörhöz fogadó vendéglőse, 
aki immár elhunyt 1682. szeptember 27-én, 
korának 69. évében és 8. hónapjában. Ezt a 
síremléket a tisztelettel leginkább adózó 
özvegy Anna asszony és 6 gyermeke, Ve-
ronica, Regina, Susanna, Maria, Barbara és 
Johan állíttatta ezen a helyen, Isten adjon 
neki boldog feltámadást az örök életre.”. 
A sírkő a Soproni Egyetem Lámfalussy Sán-
dor Közgazdaságtudományi Kara Erzsébet 
utcai épületének helyén lévő, az 1880-as 
években megszüntetett, egykori evangéli-
kus temetőből került a mai helyére. A sír-
kövön hordót és körzőt is látunk kifaragva 
annak a jeléül, hogy Ciráki András a kádár 
mesterséget is kitanulta. 

Csatkai Endre szerint valószínűleg az ő 
ideje alatt, 1676-ban, a hatalmas tűzvész-
ben leégett a Vörös Ökör, ami a Várkerü-
leten, a mai Korona Üzletház helyén volt. 
Azt már nem élte meg Cirák András uram, 
amikor a Csányi Krónika szerint az újjá-
épült fogadóban szállt meg 1688 októbe-
rében az a népes, magas rangú követekből 
álló, török delegáció, amelyik Bécsbe tar-
tott. 1833-ban új nevet kapott, ettől kezdve 
Magyar Király néven fogadta rangos vendé-
geit, akik között megtaláljuk Liszt Feren-
cet, Széchenyi Istvánt, de 1884-ben sop-
roni látogatása során Ferenc József is itt 
szállt meg. Később volt, hogy az épület-
ben Várkerület Kino néven mozi működött, 
majd 1945 után rövid ideig még pártháznak 
is helyet adott Cirák András egykori híres 
fogadója, ami meglehetősen pikáns kép-
zettársításokra is lehetőséget adott mind-
azoknak, akik még tudták, hogy egykori ne-
ve Vörös Ökör volt…
Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

LÁTTA MÁR?  – soproni épületek, szobrok, műemlékek

GYSEV: információs táblák a vasúti átjárókban
A vasúti átjárói többségé-
ben „Vészhelyzet esetén 
értesítendő” táblákat he-
lyezett el a GYSEV Zrt.  

A zöld színű táblákon egy tele-
fonszám található, amellyel az 
adott vonalszakasz forgalom-
irányítóját lehet közvetlenül el-

érni. – A telefonszám minden 
olyan esetben hívható, amikor 
az átjáróban a közúti jármű el-
akadt, vagy rosszabb esetben 
baleset történt – mondta Dá-
vid Béla, a GYSEV Zrt. üzem-
biztonsági kiemelt szakértője. 
– Amennyiben valaki a vasúti 
közlekedést veszélyeztető hely-

zetet tapasztal, például idegen 
tárgyat, köveket lát a vasúti pá-
lyán, szintén hívhatja a munka-
társunkat. Abban az esetben is 
hívható a szám, ha az átjáró mű-
szaki meghibásodását észlelik.

A bejelentő hívása után 
a vasúttársaság munkatár-
sai azonnal intézkedni tudnak. 

Amennyiben szükséges, leállít-
ják a vasúti forgalmat az érin-
tett szakaszon, illetve értesítik 
a rendőrséget, a baleseti men-
tő- és elhárító egységeket.

A GYSEV teljes vonalhálóza-
tán 270 vasúti átjáró található, 
melyek többségében kihelyez-
ték az információs táblákat. 

Összesen 15 ezer  ingyenes LED-izzót kaptak a soproniak

Spórolás segítséggel
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Az Országgyűlés a 2022–2023-as évet 
Petőfi Sándor-emlékévvé nyilvání-
totta a költő születésének 200. évfor-
dulója előtti tisztelgésként. Sopron 

is csatlakozott a kezdeményezéshez, a város-
ban több emlék is fűződik a márciusi forradalom 
vezéralakjához.

A Sopron anno honlap szer-
kesztője, Kótai Mónika egyik 
írásában gyűjtötte össze Pe-
tőfi Sándor és Sopron közös 
kapcsolódási pontjait Gant-
ner Antal amatőr helytör-
ténész tanulmánya alapján. 
Mindebből kiderül: a költő 
1839 szeptemberében került 
katonaként Sopronba, a Goll-
ner-féle 48. számú gyalogez-
redbe. Ahogy Gantner An-
tal írta: az egykori Postaház 
előtt számtalanszor állt őrt 
„a zöldhajtókás, sárgapitykés 

közlegény”. A ház a mai Szé-
chenyi és Petőfi tér sarkán 
állt egykoron, a mai Ujhelyi-
ház helyén. Sokak számára is-
merős a történet, hogy amikor 
1840 telén játszott nyilvános, 
nagyobb hangversenyen Sop-
ronban Liszt Ferenc, a költő 
kiszökött a laktanyából, hogy 
Orlay Samu polgári ruhájában 
meghallgathassa a koncertet. 
Az eset később kitudódott, és 
a büntetése sem maradhatott 
el. Tavaszig tartott Petőfi ka-
tonáskodása és soproni élete.

Ahogy Kótai Mónika fogal-
maz: a város mindig büszke 
volt a szabadságharc költőjé-
nek soproni kötődésére. 1907-
ben avattak tiszteletére em-
léktáblát a polgári fiúiskola 
homlokzatán, amelyet 1906-
ban a Halászkaszárnya helyén 
építettek, ahol Petőfi szolgála-
tot teljesített. 1923-ban, a köl-
tő születésének centenáriumi 
évében a II. Rákóczi Ferenc ut-
cában, a Scholz-házon avattak 
emléktáblát, az Ujhelyi-ház 
falára is került márványtábla 
a múlt században. A költő ne-
vét viselő téren 1974-ben állí-
tották fel a szobrát, amelyet a 
tér felújítása után helyeztek a 
színház elé.

– A Petőfi-emlékév egyik ki-
emelt tevékenysége a reform-
kori szellemiséget tükröző 
Petőfi Klubok Kárpát-meden-
cei hálózatának kialakítása 
volt, melyhez a Pro Kultúra 
az elsők között csatlakozott 

– tudtuk meg Fekete Gergely 
közművelődési munkatárs-
tól. Az emlékév nyitányként 
állították fel tavaly szeptem-
berben a Széchenyi téren „Pe-
tőfi őrbódéját” annak emléké-
re, hogy az ifjú költő bakaként 
a bódé jelenlegi helyétől nem 
messze, az egykori Postaház 
tövében strázsált. 2022. szep-
tember 25-én tartották meg 
a belvárosban a nagyszabá-
sú KultPetőfi rendezvényt, 
ahol 48 helyszínen egyszerre 
zajlottak különféle kulturális 
programok. Az idei Huszáros! 
családi napon a Soproni Pető-
fi Színház színészei lépnek fel 
Petőfi Sándor újra hangsze-
relt, megzenésített verseivel. 
A Pro Kultúra további tervei 
között szerepel egy zenei te-
hetségkutató szervezése Pe-
tőfi bandázó címmel, ahol 
középiskolás diákzenekarok 
megzenésített Petőfi-verseit 
várják. 

Az Aranykapu tagóvoda Huncutka csoportosai már múlt héten készültek a nemzeti ünnepre: zászlókat, csákókat is készítettek.

GYŐRI-VARGA NÓRA

Az elmúlt héten tartot-
ták a DIÓ – Demencia 
Információs Órák záró-
rendezvényét a volt me-
gyeháza dísztermében. 

A 12 alkalmas, ingyenes De-
mencia Információs Órák 
képzést tavaly szeptember-
ben indították el Sopronban a 
demenciával élők hozzátarto-
zóinak Németh Zoltán főszer-
vező vezetésével. A Katolikus 
Szeretetszolgálat és partne-
reinek célja az volt, hogy pro-
fesszionális gyakorlati segít-
séget nyújtsanak azoknak, 
akik otthonukban demenciá-
val élő családtagot ápolnak.

– Hazánkban 250 ezer em-
ber küzd demenciával, hoz-
zátartozóikkal együtt pedig 
meghaladja az 1 millió főt az 
érintettek száma – mondta 
Nagy-Vargha Zsófia, a Kultu-
rális és Innovációs Minisz-
térium fiatalokért felelős 

helyettes államtitkára. – Fon-
tos, hogy kiemelten figyeljünk 
a nagyszülőkre, hiszen stabil 
oszlopai ők a családoknak. 

– Aki demens, az egy fő-
nek számít, ám betegsé-
ge egy egész családot érint, 
ezért szükséges, hogy ők 
segítséget kapjanak. Meg-
felelő támogatással akár 

éveket nyerhetünk – emel-
te ki Barcza Attila, Sopron és 
térsége országgyűlési képvi-
selője a múlt pénteki rendez-
vényen. – A DIÓ hiánypótló 
kezdeményezés, támogatni 
szeretnénk a folytatását.

– A betegséget senki nem 
választja, de azt igen, hogy 
miként reagál rá. Fontos, hogy 

birtokában legyünk a megfe-
lelő tudásnak és attitűdnek 
– hangsúlyozta dr. Vajda Nor-
bert, a Katolikus Szeretetszol-
gálat főigazgatója.

A képzésen többek között 
az otthoni ápolásról, az első-
segélynyújtásról, az intézmé-
nyi elhelyezésről is kaphattak 
információt a résztvevők. 

A demencia a család betegsége

– Hazánkban 250 ezer ember küzd demenciával – mondta Nagy-Vargha Zsófia. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

„Kossuth vagy Széchenyi? 
Széchenyi vagy Kossuth? 
Úgy hiszem, a vitát soha-
sem tudjuk eldönteni, de 
talán nem is kell. Értékeljük 
mindegyiket a maguk vál-
lalta szerepeik szerint, mert 
mindketten kitörölhetet-
lenül ott élnek nemcsak a 
hivatalos történetírásban, 
hanem a néplélekben is.”

JEGYZET

Hazaszeretet
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Még mindig vannak hamis próféták, akik azt 
„hirdetik”, hogy Széchenyi minden volt, Kos-
suth pedig semmi. A magyar történelem e két 

óriása, a hazai mo-
dernizáció megál-
modói ugyan külön 
utakon szerettek 
volna eljutni a pol-
gári Magyarország 
megteremtéséhez, 
de mindkettőjüket 
hazaszeretetük ve-
zérelte. Eltérő szár-
mazásuk és kü-
lönböző életútjuk 
eltérő világképet vi-
zionált, s ezért más 

és más megoldásokat kerestek. Leegyszerűsít-
ve: Széchenyi óvatos reformokkal, féltve a ha-
zát, Kossuth pedig forradalmi lendülettel sze-
rette volna elérni a közös célt.

Széchenyi munkássága nélkül a mai Ma-
gyarország is másképp festene. Amit ő tett az 
iparfejlesztésért és általában a gazdaság fel-
lendítéséért, a tudományért, a közösségi éle-
tért, az páratlan országunk történelmében. 
Sopronban különösen büszkék lehetünk a „leg-
nagyobb magyarra”, s nem csupán azért, mert 
gyermekkorának egy részét Nagycenken töltöt-
te, hanem azért is, amit a város és a térség fej-
lesztéséért tett. Nem véletlen, hogy még életé-
ben, 1835-ben a város tiszteletbeli polgárának 
választották, vagyis mai értelemben ő Sopron 
első díszpolgára.

Kossuth, ellentétben Széchenyi filozófiájá-
val úgy vélte, az átalakulást fel kell gyorsíta-
ni, szemben akár a bécsi udvarral is, vállalva 
a konfrontációt is. A polgári származású ügy-
véd sokat tett azért, hogy a reformkori eszmé-
ket egyre inkább befogadó társadalomban a 
forradalmi hevület mind többeket elérjen. Ma 
már tudjuk, a forradalom győzött, de szabad-
ságharcunk elbukott. Széchenyi Döblingben vé-
gezte, Kossuth pedig emigrációban. És mégis, 
kettőjük harca ott munkált az 1867-es kiegye-
zésben is.

Kossuth vagy Széchenyi? Széchenyi vagy 
Kossuth? Úgy hiszem, a vitát sohasem tud-
juk eldönteni, de talán nem is kell. Értékeljük 
mindegyiket a maguk vállalta szerepeik sze-
rint, mert mindketten kitörölhetetlenül ott él-
nek nemcsak a hivatalos történetírásban, ha-
nem a néplélekben is. Szinte minden településen 
neveztek el közterületet róluk, nevüket számos 
intézmény viseli. Kossuthnak ugyan volt elkép-
zelése az iparfejlesztésről is (védővámokkal 
képzelte el), Széchenyi viszont tett is érte a gya-
korlatban, nem keveset.

Szóval – véleményem szerint – hamis beállí-
tás egyiküket a másik elé helyezni, tévedés Kos-
suth szerepét leértékelni, mert ha ezt tesszük, 
akkor nemcsak múltunkat tagadjuk meg, de el-
veszítjük azonosságtudatunk egy (jelentős) ré-
szét, amelyre pedig a mai világban nagyon is 
szükségünk van. 

A város büszke  a szabadságharc költőjének soproni kötődésére

 2023: Petőfi-emlékév

Szerkesztőségünk elkötelezett a soproniak bemutatása mel-
lett. Ezt a vállalásunkat a jövőben szélesíteni kívánjuk újabb 
és újabb olvasóink megismertetésével. Ezért olyan embereket 
keresünk, akik szűkebb–tágabb környezetükben valamiért ki-
érdemelték a körülöttük élők szeretetét, tiszteletét. Lehet ő 
egy nagymama, másokon segítő ezermester vagy tanácsadó, 
egy közösség szervezője vagy aktív tagja. Szóval bárki, akire 
felnéznek olvasóink! Ha ismernek ilyen embert a környezetük-
ben, írják meg nekünk, hogy ki ő, hogy érhetjük el, és hogy mi-
ért olvasnának róla örömmel a  Soproni Témában! Leveleiket a 
 szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre várjuk!

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK

SOPRONITEMA
HIVATALOS
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GYŐRI-VARGA NÓRA

A legtöbben tudjuk, a 
természetet járva tilos 
szemetelni, és azt is, 
hogy nem szabad han-
goskodni. De tisztában 
vagyunk-e az erdei eti-
kett többi pontjával? 
Írásunkban ezeknek is 
utánajártunk.

„Amikor az erdőre kimégy, fi-
gyelve lépj, és lábujjhegyen. 
Mihelyt a fák alá belépsz, és 
felrebben előtted egy rigó: ak-
kor már tudnod kell, hogy az 
erdő észrevett.” Wass Albert 
erdélyi magyar író és költő 
ezekkel a sorokkal foglalja ösz-
sze az erdei viselkedés egyik 
alapvetését, miszerint a ter-
mészet szépségeit csendben, 
az élővilág megzavarása nél-
kül figyeljük. – Vendégek va-
gyunk, az erdő nem a mi élet-
terünk, hanem az állatoké, a 
növényeké. Hasonlóan vissza-
fogottnak kell lennünk, mint 
amikor egy embertársunkhoz 
megyünk látogatóba – kezdte 
Tömördy Szabolcs, a Soproni 
Vándorok Túraegylet elnöke. 
– Az azonos sportot űzők is-
meretlenül is köszönnek egy-
másnak. Ha a természetben 
vagyunk, ne romboljunk, ne 
törjük le az ágakat, ne sze-
meteljünk! Lehetőleg csak a 

kijelölt turista- és kerékpáros 
útvonalakon közlekedjünk, 
hiszen azok mutatják, mit ér-
demes felkeresnünk, illetve 
letérve róluk nem hagyunk 
az állatoknak kellő helyet az 
elvonulásra. Ha a turistautat 
elhagyjuk, el is tévedhetünk. 

Célszerű papíralapú vagy 
a telefonunkra előre letöltött 
térképet, off line is működő 
applikációt használni (nincs 
mindig térerő).

A túraegylet tagjai több 
egyesülettel karöltve részt 
vesznek az útvonalak meg-
óvásában is. – Ezt a Váro-
si Szabadidősport Szövetség 
szervezi, jelenleg a jó időre 
várunk, hogy a munkálato-
kat elkezdhessük – folytat-
ta Tömördy Szabolcs. – Közel 
60 kilométernyi út újul meg 
az idén is; a munkát a legrosz-
szabb állapotúakkal kezdjük. 
Átfestjük a turistajelzéseket, 

illetve „kipucoljuk” az utakat, 
ha kidőlt fával, útakadállyal 
találkozunk, mindig jelezzük 
az adott terület kezelőjének, 
a TAEG-nek vagy a nemzeti 
parknak.

A Soproni Vándorok számos 
programmal készül az idei év-
re: március 18-án, szomba-
ton rendezi a Szalamandrák 
nyomában túraversenyt, 25-
én a 7 próbás túrázót, április 
1-jén az autizmus világnapja 

alkalmából az Elfogadás, 15-
én pedig a Versel az erdő túrát. 
Április 22-én, a Föld napján a 
SopronFest előzetes program-
jainak részeként lesz a „Tisz-
ta erdő”, mely több szervezet 
közös megmozdulása, és a 
Soproni Parkerdő frekventált 
területein szedik össze a sze-
metet a csatlakozók. Az ese-
ményekről további információ 
a túraegylet Facebook-oldalán 
található.

Lehetőleg  csak a kijelölt turista- és kerékpáros útvonalakon közlekedjünk!

Vendégként az erdőben

AZ ERDEI VISELKEDÉS TOVÁBBI SZABÁLYAI:
– Az erdőterületen lehetőleg gyalogosan közlekedjünk! Motor-

ral, gépjárművel tilos.
– Csak pórázon szabad kutyát sétáltatni.
– Tüzet gyújtani csak az erre kijelölt helyeken szabad.
– Soha ne fogjuk meg feleslegesen az itt élő állatokat!
– Ne szakítsuk le a virágzó növényeket! (forrás: TAEG Zrt.)

Idén is népszerű volt a Soproni Vándorok Túraegylet „Csúcsra fel! 8 csúcs” elnevezésű kirándulása. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Muflonbárány 
született
Muflonbárány született 
nőnapon az Erdő Háza va-
dasparkban. Mint arról la-
punkban is beszámoltunk 
(Napóleon juhai a Muckon, 
Soproni Téma, 2022. márci-
us 23.), az Erdő Háza kifutó-
in öt hazánkban megtalál-
ható nagyvadfaj egyedei is 
láthatók. A muflonok a bu-
dakeszi vadasparkból ér-
keztek a Muckra, helyben 
már szaporodtak. 

A muflon nem ősho-
nos állat kontinensün-
kön, az ázsiai Kaukázusból 
és a Zagrosz-hegységből 
származik. Szardínián, il-
letve Napóleon szülőhe-
lyén, Korzikán élnek nagy 
nyájai. Néha Ausztria terü-
letéről átkószálnak a sop-
roni Dudlesz-erdőbe.

Új elektromos 
fűtésű kazán 
Üzembe helyezték az Al-
teo első, hatszázmillió fo-
rint értékű elektromos fű-
tésű kazánját a Soproni 
Erőműben – írta az Mfor.
hu. Az öt megawatt telje-
sítményű, új kazán segít-
ségével a megújuló for-
rásokból származó áram 
hővé alakítható, az itt ter-
melt gőzt a soproni hőerő-
mű hasznosítja. 

A beruházás hozzájárul 
a villamosenergia-rend-
szer stabilitásához és az 
ellátásbiztonsághoz.

ZÖLD HÍREK

MADARÁSZ RÉKA

Javában tart a szala-
mandrák szaporodá-
si időszaka, mialatt 
számtalan veszély le-
selkedik rájuk. Ha egy 
kicsit odafigyelünk, mi 
is rengeteget tehetünk 
azért, hogy a védett faj 
ne pusztuljon ki.

A farkos kétéltűek közé tartozó 
foltos szalamandra Norvégián 
és Svédországon kívül egész 
Európa hegyvidékein megta-
lálható. Magyarországon az 
Északi-középhegységben, a 
Zemplénben, a Bakonyban for-
dul elő, a közelünkben pedig a 
Soproni-hegységben él.

– A szalamandrának a sza-
porodáshoz vízfolyásra van 
szüksége, így elsősorban a 
hegy vidéki patakvölgyek-
ben, üde lomberdőkben talál-
kozhatunk vele – tudtuk meg 
Takács Gábortól, a Fertő–
Hanság Nemzeti Park termé-
szetvédelmi szakreferensétől. 
– A kétéltű élénk fekete–sárga 
színe figyelemfelhívásra szol-
gál. A szalamandrával is érde-
mes vigyázni. Lehetőleg ne ta-
pogassuk meg, a bőrében lévő 
mirigyek ugyanis egy szala-
mandrin nevű mérgező alka-
loidát termelnek, ami szem-
be, szájba kerülve mérgezést 
okozhat.

A szalamandra rejtett élet-
módot folytat: általában éjsza-
ka vadászik apró, gerinctelen 
állatokra, például rovarokra, 
ászkákra, csigákra, férgekre. 
Fagymentes helyeken, fatör-
zsekben, üregekben telel át, 
egyedei 15–20 évig is élnek, 
de beszámoltak már olyan 
példányról is, ami fogságban 
50 évet megélt. A megtermé-
kenyítés a nőstény testén be-
lül történik. A faj elevenszülő, 
kifejlett lárvákat hoz a világ-
ra, amelyek 2–3 év alatt vál-
nak szaporodóképessé.

– A nőstények a tavaszi 
időszakban mennek le a pata-

kokhoz szülni – folytatta Ta-
kács Gábor. – Veszélyforrást 
jelent számukra a patakok 
kiszáradása, de a vízfolyá-
sok környékén végzett tech-
nikai sportok és az erdei uta-
kon közlekedő gépjárművek 
miatt is számos példányuk 
pusztul el. A tarvágások so-
rán megszűnnek az élőhelye-
ik, ahol a tavaszi szülés után 
tartózkodnak. A foltos sza-
lamandra felmérése során a 
nemzeti park szakemberei 
– együttműködve más hazai 
kutatóintézetekkel – vizsgál-
ják a szalamandraevő kitrid-
gomba esetleges előfordulá-

sát is. Ez a kórokozó a globális 
kereskedelem révén jutott el 
Európába, és az állatok testfe-
lületén elszaporodva fekélye-
ket okoz. A bőrük hámlásnak 
indul, és az állat rövid időn 
belül elpusztul. Szerencsére 
hazánkban még nem sikerült 
a gombát kimutatni.

Amit mi tehetünk: ha sza-
lamandrával találkozunk, 
ne tapossuk el, hanem óva-
tosan terelgessük le az útról 
anélkül, hogy hozzáérnénk! 
Amennyiben lehetőségünk 
van rá, a szaporodási időszak-
ban autóval kerüljük a vízfo-
lyások melletti utakat.

A kétéltű  élénk fekete–sárga színe figyelemfelhívásra szolgál

Óvjuk a szalamandrákat!

A szalamandrának a szaporodáshoz vízfolyásra van szüksége, így elsősorban a hegyvidéki pa-
takvölgyekben, üde lomberdőkben találkozhatunk vele. FOTÓ: TAKÁCS GÁBOR 

Barlangoljunk! – márci-
us a barlangok hónap-
ja. Ezzel a szlogennel 
hirdetnek különleges 
programokat a hazai 
nemzeti parkok. 
Az elmúlt évtizedben jelentő-
sen növekedett hazánk ismert 
barlangjainak száma. Jelen-
leg mintegy 4200 barlang ta-
lálható az Országos Barlang-
nyilvántartásban, amelyek 
összes hossza több mint 300 
kilométer. Ebből 174 ismert 
barlang húzódik fővárosunk 
alatt, amelyek járatrendszere 
meghaladja az 58 kilométert. 

Egyedülálló programok-
kal várja az aktív kikapcso-
lódásra vágyó látogatóit ha-
zánk számos nemzeti parkja 

országszerte egész március-
ban. A cél hazánk különleges 
barlangjainak bemutatása és 
népszerűsítése. További rész-
letek a www.magyarnemze-
tiparkok.hu/barlangolas ol-
dalon találhatók. 

Sopron környékén nem 
nagy kihívás bejárni a bar-
langokat, hiszen méretesebb 
mindössze négy van. (Erről 
lapunkban is írtunk: Az Ottó- 
és a Ferenc-barlang, Sopro-
ni Téma, 2021. szeptember 29.) 
A négy barlang közül három 
látogatható: a 16 méter hosz-
szú Fehér-barlang, valamint a 
Dudlesz-erdőben lévő Ottó- és 
a Ferenc-barlang. Utóbi bar-
langok homokkő falain kiraj-
zolódott mintázatokon meg-
figyelhetjük a Pannon-tenger 
évmilliós múltját. 

Főszerepben  
a hazai barlangok

Az Ottó-barlang homokkő fala. FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
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MUNKATÁRSUNKTÓL

A teljes várost megmozgatják – ezt ígérik a Sop-
ronFest szervezői. A Harkai-platón 34 koncertet 
tartanak, húsznál is több videós műsor költözik 
Sopronba, 10 helyszínen nyílnak kiállítások, a Fő 
tér pedig a Soproni Sörnapoknak ad otthont. 

Április 28–29–30-án a hazai 
könnyűzenei élet jelentős kép-
viselői lépnek fel a Lövérekben, 
a Harkai-platón. Az első Sop-
ronFesten zenél mások mel-
lett Azahriah, Dzsúdló, a Ha-
lott Pénz, Majka, Beton.Hofi, 
Krúbi, a Valmar, a Tankcsap-
da, és az idei év első koncertjé-
vel a Quimby is színpadra lép. 
A Telekom Podcast Fest kere-
tében húsznál is több videós 
műsor költözik városunkba, 
például Istenes Bencével, Kaj-
di Csabával, Kadarkai Endré-
vel és Miksovits Marcival, Lil 
Frakk-kal, illetve a soproni 
származású Abosi Barnival, 
aki a SopronFest házigazdája 

is egyben. Tíz helyszínen nyíl-
nak kiállítások, a Soproni Sör-
napoknak ad otthont a Fő tér, 
túrákat szerveznek a város-
ban és környékén. Trabantok-
kal lehet bejárni a rendszer-
váltás fontosabb helyszíneit, 
de három napra még a sopron-
kőhidai börtön is kinyitja szi-
gorúan őrzött kapuit az érdek-
lődők előtt. 

– Egy fesztivál minden vá-
ros életében a legfontosabb 
ünnepek egyike – mondta a 
fesztivált bemutató sajtótájé-
koztatón dr. Farkas Ciprián 
polgármester. 

A SopronFest alapító páro-
sa, Fülöp Zoltán és Lobenwein 

Norbert pont 30 évvel ezelőtt 
ugyancsak áprilisban indítot-
ta el az évtizedeken át sikeres 
VOLT-ot. 

Az idei program hivatalos 
megnyitója április 27-én este 
a Fő téren lesz Charlie-val, a 
Tűztorony erkélyén pedig a Be 
Massive Horizon csapatával. 

Mutasd meg Sopront! – ez-
zel a címmel arra biztatják a 
SopronFest szervezői a helyi-
eket és a turistákat, hogy rö-
vid videókban mutassák be a 
várost, a számukra legkedve-
sebb helyeket. A legjobb vide-
ókat hetente VIP-bérletekkel 
is díjazzák.

– A Soproni Egyetem nem-
csak névadója az első Sopron-
Fest diákbérletének, hanem 
egyik fontos színtere is lesz a 
helyi eseményeknek – hang-
súlyozta prof. dr. Fábián Atti-
la rektor. A botanikus kertben 
például minden nap más-más 
témájú magyar és angol nyel-
vű vezetéssel indul a „Sétálj a 

kertben!” program, de szer-
veznek családi programot is. 
A belvárosban április 21–30. 
között a SopronJÓLfest ke-
retében az egyetem mű-
vésztanárainak és hallgatói-
nak munkáiból látható majd 
rendhagyó tárlat, amihez 
térképes kincskereső játék is 
csatlakozik. 

A SopronFest ideje alatt hí-
res kortárs magyar írók, köl-
tők érkeznek a városba, hi-
szen a Líra Irodalmi Terasz 
a Kultúrpesszóba költözik. 
Itt találkozhatunk például 
Szabó T. Annával, Dragomán 
Györggyel, Vámos Miklós-
sal, Tóth Krisztinával, Csepe-
lyi Andriennel és Rakovszky 
Zsuzsával.

Április 22–30. között vá-
rosszerte éttermek, kávézók, 
cukrászdák, látogatóközpon-
tok és üzletek várják a Sopron-
Fest karszalaggal rendelkező-
ket különleges ajánlatokkal és 
kedvezményekkel.

Dr. Farkas Ciprián:  Sopron nem maradhat fesztivál nélkül 

A tavasz az új nyár

Április 28–29–30-án a hazai könnyűzenei élet jelentős képviselői lépnek fel a Lövérekben, a SopronFesten. 

1988
Soproni sikerek
Két ausztriai, alpesi síverse-
nyen indultak a SMAFC sporto-
lói. A Semmeringen megrende-
zett óriás műlesikló versenyen 
(144 induló) a serdülő fiúknál 
Keszei Krisztián lett az első, 
Czupy Attila a második, Varga 
András a harmadik. A lányoknál 
Koch Ágnes második, Szová-
ti Gabriella harmadik, Horváth 
Patrícia negyedik lett. St. Co-
ronában Keszei győzött, Koch 
ezüstérmet szerzett. Galyate-
tőn a Rozmaring Kupa óriás mű-
lesikló versenyen Koch Éva har-
madik, Koch Péter pedig ötödik 
lett. (Kisalföld)

Vegyesvállalat alakult 
Sopronban
Női felsőruhákat készítő ve-
gyesvállalatot alapított a sop-
roni Ciklámen Ruhaipari Szö-
vetkezet, az NSZK-beli Optimex 
cég és a Hungarocoop Szövet-
kezeti Külkereskedelmi Válla-
lat. Az erről szóló okmányo-
kat szerdán Sopronban írták 
alá. A 25 millió 300 ezer forin-

tos alaptőkéből 50 százalékkal 
részesülő magyar felek az 500 
négyzetméteres üzemcsarno-
kot építették, a gépeket és a 
technológiát pedig az NSZK-
beli cég szállította. (Népszava)

1958
Sopron síbajnokai
Győr–Sopron megye síbajnok-
ságait március első hétvégé-
jén, kitűnő hóviszonyok mel-
lett rendezték meg Sopronban. 

A bajnoki számok győztesei: 
felnőtt 12 km-es sífutás: Regős 
Ferenc (SMAFC). Ifjúsági 6 km-
es sífutás: Limberger Nándor 
(SMAFC). Felnőtt lesiklás: Ro-
xer Egon (SMAFC). Ifjúsági le-
siklás: Laczy István (Gépipa-
ri T.). Felnőtt műlesiklás: Alpár 
Gyula (SMAFC). Ifjúsági műle-
siklás: Kadnár Béla (SMAFC). 
Felnőtt óriás műlesiklás: Al-
pár Gyula. Ifjúsági óriás műle-
siklás: Kadnár Béla. Serdülő le-
siklás: Fodor Jenő (Petőfi téri 
Ált. Isk.). Serdülő műlesiklás: 
Vörösmarthy Zoltán (Kellner S. 
Iskola). 

A női bajnokságokat kel-
lő számú jelentkező hiányá-

ban nem tudták megrendezni. 
(Népsport)

1948
Nem hitt Mussolininak
Meghalt Cella Giusto olasz 
cukrász, aki tizenöt évvel ez-
előtt azért jött Sopronba, hogy 
a subalpin levegőben gyógyu-
lást keressen beteg tüdejének. 
Közben megtetszett neki a vá-
ros, és gelateriát nyitott. Nagy 
antifasisztának ismerték. Mus-
solininak több goromba han-
gú levelet is írt akkor, amikor 
Olaszország belépett a hábo-
rúba. Mussolini válaszolt is az 
olasz cukrász leveleire, és meg 
akarta magyarázni, miért volt 
szükség arra, hogy Olaszország 
háborúba lépjen, de Cella Gi-
usto nem hitt Mussolininak. 
Most meghalt, az egész vá-
ros meggyászolta, sok százan 
mentek koporsója után. (Ma-
gyar Nemzet)

Kitelepítés
Sopronban újra megindul a né-
metajkú lakosság kitelepítésé-
nek előkészítése. Eddig 7500 
németet telepítettek ki a vá-

rosból, abból kiindulva, hogy 
a legutolsó népszámláláskor 
ki vallotta magát német anya-
nyelvűnek. Számos tisztázatlan 
részletkérdés merült fel ebben 
az ügyben, ezért most pártkö-
zi értekezleten akarják megál-
lapítani, hogy kik legyenek a ki-
telepítendők. (Magyar Nemzet)

1908
Nyáry Rudi Berlinben
Nyáry Rudi már a napokban 
hosszabb időre elhagyja váro-
sunkat zenekarával. Derék ci-
gányaink Berlinbe mennek, hol 
a Splendid Konzert Halle-ban 
fognak játszani. Tegnap volt itt 
az említett vállalat igazgatója, 
Breuer Károly, ki a szerződést 
meg is kötötte Nyáry Rudival. 
Két hónapig fognak ott játsza-
ni cigányaink, és naponkint 170 
márka tiszteletdíjat kapnak, 
ezen felül lakást és ellátást. 
Nyáry Rudit természetesen el-
kíséri útjában hűséges hitvese, 
Festetich Vilma grófnő. (Sopro-
ni Napló)

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból
310 ÉVVEL EZELŐTT,  1713. március 26-án hunyt el Kismarton-
ban gróf Esterházy Pál birodalmi herceg, nádor, költő és zene-
szerző. Kismartonban született 1635. szeptember 8-án.

285 ÉVVEL EZELŐTT,  1738. március 24-én hunyt el Sopron-
ban Neuhold János Jakab orvos, bölcsészdoktor, a német bi-
rodalmi császári természettudományi társaság tagja. Többek 
között az allergia (az úgynevezett szénaláz) felismerője, a jár-
ványok elleni küzdelem egyik első képviselője volt. Sopronban 
született 1700. április 28-án.

210 ÉVVEL EZELŐTT,  1813. március 26-án született Szil-
sárkányban Csupor Gábor jogász, Csorna képviselője az 
1848/1849-es népképviseleti országgyűlésben, Sopron várme-
gye főszolgabírója, majd törvényszéki bírája, a kiegyezés után 
a köztörvényhatósági és a közigazgatási bizottság tagja. Szil-
sárkányban hunyt el 1889. május 12-én.

205 ÉVVEL EZELŐTT,  1818. március 24-én hunyt el Zom-
bán jobaházi Dőry László cs. kir. kapitány. Sopronban szüle-
tett 1738. március 29-én. 

115 ÉVVEL EZELŐTT,  1908. március 22-én született Sopron-
ban Gerencsér Nándor bőrgyógyász szakorvos, osztályvezető. 
Sopronban hunyt el 1985. június 1-jén.

20 ÉVVEL EZELŐTT,  2003. március 22-én kezdte meg mű-
ködését a Sopron és Környéke Család- és Gyermekjóléti Ellá-
tás Intézete.

15 ÉVVEL EZELŐTT,  2008. március 21-én átadták a NYME Al-
kalmazott Művészeti Intézetének Deák téri épületét. Az 1885-
ben épített iskola teljes felújítása félmilliárd forintba került.

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

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

Március 24-ig látható Magyar Mónika és Szőcs Géza grafi-
kusművész kiállítása az Erdélyi-házban (Fövényverem utca 15.). 
Az Együtt 27 című tárlatot szombaton nyitotta meg Tóth Éva ön-
kormányzati képviselő. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

EGYÜTT 27

Csereberék a könyvtárban
Március 21-én, kedden 10 órától ismét könyvcsereberét tarta-
nak a Széchenyi István Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában. 
Várják a megunt, kinőtt, elolvasott vagy el nem olvasott köte-
teket. Hiányos, szakadt, sérült, szennyezett, elavult informáci-
ókat tartalmazó könyveket viszont nem fogadnak el. 

Nem ez lesz az egyetlen hasonló rendezvény: március 17-én 
15 és 18 óra között a városi könyvtárban kerti csereberét rendez-
nek. Vásárolni nem lehet, vetőmagot, virághagymát cserélhet-
nek a résztvevők kis mennyiségben. A programon Kónya Kris-
tóf dísznövénytermesztő segíti tanácsaival az érdeklődőket. 

Kinyitottak a soproni múzeumok
Március 14-én megnyitottak a Soproni Múzeum kiállítóhelyei. 
A Központi Bányászati Múzeum, a Macskakő Gyermekmúzeum, 
valamint a Lenck-villa is keddtől vasárnapig 10-től 18 óráig tart 
nyitva. A Tűztoronyban a hét minden napján 10-től 18 óráig vár-
ják a látogatókat. 

Cédrus: könyvjelzőpályázat 
Tervezzük meg a saját könyvjelzőnket! – erre biztat minden-
kit a Cédrus. A soproni könyvkereskedés pályázatot írt ki: ápri-
lis 12-ig várják az egyedi könyvjelzőket, amiket ki is állítanak. 
További részletek a Soproni Téma hivatalos Facebook-oldalán. 

RÖVIDEN
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Rögbisek a bajnoki címért

Sport

MUNKATÁRSUNKTÓL

Három fordulót ren-
deztek meg a megyei 
labdarúgó-bajnokság 
tavaszi idényéből, már 
mindkét soproni csa-
pat volt szabadnapos, 
így az SC Sopron és a 
SFAC 1900 is két mérkő-
zést játszott. Mindket-
tő egy-egy győzelem-
mel és vereséggel zárt. 

A CÉL A FELJUTÁS
Az SC Sopron a nyitányon ját-
szott rangadón 2–1-es veresé-
get szenvedett a listavezető 
Koroncótól, majd 9–0-ra ki-
ütötte a Ménfőcsanakot. Je-
lenleg a második helyen áll, és 
lépéselőnyben van a harma-
dik helyezetthez képest Bücs 
Zsolt együttese. Ez a végső 
helyezés és az esetleges felju-
tás szempontjából is rendkí-
vül fontos.

A bajnoki cím inkább már 
csak matematikailag elérhe-
tő a piros-fehérek számára, 
ezért az a cél, hogy megsze-
rezzék a második, rosszabb 
esetben a harmadik pozíci-
ót. A jelenlegi bajnoki kiírás-
tól ugyanis változott a szabály, 
amennyiben a bajnok nem kí-
ván élni az osztályozó lehető-
ségével, akkor az MLSZ felké-
ri erre a második, legfeljebb a 
harmadik helyezettet. Ahogy 
futballberkekben hallani le-
het, a Koroncó nem akar fel-
jebb lépni, így az SC Sopron 

előtt megnyílhat az út az osz-
tályozó és általa az NB III. felé. 

A többségi tulajdonos célja 
az, hogy öt éven belül NB II-es 
csapata legyen Sopronnak, 
a folyamat elindításához is 
szükséges lenne, hogy nyáron 
előbbre tudjanak lépni.

A JÖVŐ CSAPATÁT ÉPÍTIK
A SFAC 1900-nál a télen vál-
tozott a szakmai stáb ösz-

szetétele, Ágoston Zsolt lett 
a vezetőedző. Az új szakem-
ber jól ismerte az Anger ré-
tiek játékoskeretét, hiszen 
többükkel korábban már dol-
gozott együtt.

Kétéves szerződésben ál-
lapodtak meg, mert a klubnál 
hosszú távban gondolkodnak: 
egy meghatározó megyei első-
osztályú együttes kialakítása 
a céljuk. Ebben a félévben már 

a következő szezon csapatát 
is építik.

A 123 éves klubnál jól kezd-
ték a tavaszt, az első mér-
kőzésen hazai pályán 3–1-re 
győzték le a Győrújbarátot, 
legutóbb azonban – jobbá-
ra óriási egyéni hibák miatt 
– súlyos vereséget szenved-
tek Hegykőn (1–5). A kilence-
dik helyről várják a bajnoki 
folytatást.

A hétvégi hazai mérkőzésen 9–0-ra kiütötte a Ménfőcsanakot az SC Sopron. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MUNKATÁRSUNKTÓL

A tavaszi szezonban a 
bajnoki címet veszi cél-
ba a Fekete Sasok rög-
bicsapata. Az NB II-ben 
szereplő együttes leg-
nagyobb riválisa a Deb-
recen, a hajdúságiaktól 
az őszi fordulóban csak 
minimális vereséget 
szenvedett. 
A Fekete Sasok további őszi 
meccseiken a két budapesti 
ellenfelüket legyőzték, szin-
tén jobbnak bizonyultak a 
kecskeméti együttesnél, a 
Székesfehérvár ellen pedig 
rögbiben ritkaságnak számító 
döntetlen eredmény született.

– Már ősszel úgy keztük 
a bajnokságot, hogy idén el-
ső helyen szeretnénk végez-
ni – mondta Orbán Ábner, a 
Fekete Sasok játékos–edző-
je. – Jól sikerültek a meccse-
ink, csak Debrecenben szen-
vedtünk minimális vereséget. 
Most itt a lehetőség a vissza-
vágásra, szeretnénk a tava-
szi fordulók mindegyikében 
győzni. Az alapszakaszban 
kell első helyen végezni, mert 
onnantól kezdve a győztes 
csapatnak van lehetősége a 
választásra: az NB I-es feljutá-
sért játszik vagy lemond erről 

a lehetőségről, és így marad 
NB II-es bajnokcsapat.

Az együttes a 15-ös rögbi-
ben szerepel, ez azt jelenti, 
hogy 15-en vannak egyszer-
re a pályán, de a kerethez jó-
val több, 23–25 játékos tarto-
zik. A Fekete Sasok továbbra 
is két csapat játékosaiból áll 
össze: a százhalombattai és 
a soproni rögbisek együttes 
erővel szerepelnek a másod-
osztályú rögbibajnokságban. 

A keretben fele-fele arány-
ban vannak játékosok a két 
településről.

– Természetesen külön-kü-
lön edzünk, de az egyes játék-
helyzetekben alkalmazott fi-
gurákat mindkét csapatrész 
ugyanazon szisztéma sze-
rint gyakorolja – folytatta Or-
bán Ábner. – Mi Sopronban 
már januárban megkezdtük 
a felkészülést, heti két alka-
lommal voltak edzéseink a 

Becsában, fontos volt, hogy 
az őszi kondíciót a tavaszi sze-
zonra is megtartsuk. Renge-
teget gyakoroltuk a technikai 
elemeket, a csapatmozgást, 
az úgynevezett tolongásmoz-
gásokat, ezek meghatározóak 
egy-egy meccsen.

A százhalombattai és sop-
roni játékosok a felkészülési 
időszak zárásaként négyna-
pos, közös edzőtáborban vet-
tek részt Harkányban.

A Fekete Sasok továbbra is két csapat játékosaiból áll: a százhalombattai és a soproni rögbisek 
együtt szerepelnek a másodosztályú bajnokságban. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

KOSÁRLABDA
Budapesti Honvéd – Sopron KC

Bajnoki mérkőzés,  
Budapest, március 9.

61–87  
(15–24, 14–23, 20–11, 12–29)

Honvéd:  
Simon 5, Tanoh Dez 22/6, 
Mijovics 8, Crawley 8/3, 

Peringer 4
Csere: Sherman 13,  

dr. Demeter 2, Hajdu, Kopácsi

Sopron:  
Joseph 12, Jones 8/6, 

Valerio-Bodon 9/3, Barnett 8, 
Durham 21. Csere: White 17/6, 

Molnár 12, Supola, Takács, 
Sitku, Csendes, Schöll

Vezetőedző:  
Baksa Szabolcs

Vezetőedző:  
Kostas Flevarakis

Sopron Basket – Serco Uni Győr
Magyar Kupa elődöntő mérkőzés,  

Sopron, március 9. 

87–68  
(24–17, 22–16, 26–25, 15–10)

Sopron:  
Fegyverneky 6/6, Turner 9/3, 

Czukor 5/3, Brooks 21/3, 
Magbegor 16/3  

Csere: Kunek 17/6, Époupa 2, 
Böröndy 5/3, Határ 2,  

Varga A. 3/3, Sztankovics 1

Győr:  
Ellenberg 15/3, Dombai, 
Dubei 24/18, Török Á. 2, 

Mompremier 5  
Csere: Ruff-Nagy 7, Bach 9, 

Oroszová, P. Williams 6, 
Varga Zs., Weninger, Baffy

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

Vezetőedző:  
Cziczás László

Sopron Basket – NKA Universitas PEAC
Magyar Kupa, döntő mérkőzés,  

Sopron, március 10.

89–46  
(31–14, 19–13, 20–11, 19–8)

Sopron:  
Fegyverneky 11/3, Turner 5, 

Czukor 9/3, Brooks 15/3, 
Magbegor 10  

Csere: Kunek 12/6, Böröndy 11, 
Határ 2, Sztankovics 1,  

Varga A. 10/6, Sitku 3/3

Pécs:  
Katanics 9/3, Laczkó 3/3, 
Calhoun 2, Gwathmey 9,  

Kiss V. 16  
Csere: Simon 4, Sánchez, 

Szücs R., Rátkai, Kaszás-Pap 1, 
Olawuyi 2

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

Vezetőedző:  
Jovan Gorec 

LABDARÚGÁS
Caola SC Sopron – SZA-BI QUALIT 

Ménfőcsanak
Duna Takarék megyei I. osztály 

Sopron, március 11.

9–0 (7–0)

FSC Hegykő – SFAC 1900 SE
Duna Takarék megyei I. osztály 

Hegykő, március 11. 

5–1 (1–0)

Kosárlabda
Március 17., péntek  
18 óra, Novomatic-aréna
Sopron Basket  
– Fenerbahce Alagoz Holding
Március 18., szombat  
18 óra, Novomatic-aréna
Sopron KC  
– Kométa Kaposvári KK
Március 19., vasárnap  
18 óra, Novomatic-aréna
Sportdarázs-SMAFC  
– UNI Győr SZESE

Túra 
Március 18., szombat  
8 óra, Trianon emlékpark 
Szalamandrák nyomában 
– gyalogos természetjáró 
tájékozódási verseny
Március 18., szombat 
8.35, buszvégállomás
Határfa 6 éves emléktúra

Vízilabda
Március 18., szombat  
13 óra, Lőver uszoda
DVL serdülő bajnokság
Március 19., vasárnap  
13 óra, Lőver uszoda
Országos utánpótlás-
bajnokság

Labdarúgás
Március 18., szombat 15 
óra, Anger réti sporttelep 
Soproni FAC 1900 – Credobus 
Mosonmagyaróvár II.
Március 21., kedd 10 óra, 
Halász Miklós Sporttelep 
Diákolimpia lány, fiú II., III., 
IV., V–VI. kcs. körzeti döntő 

Futás 
Március 19., vasárnap  
15 óra, Deák tér 
6. Szent Patrik Napi Jótékony-
sági Futás

LELÁTÓ

Az SC Sopron célja,  hogy öt éven belül NB II-es csapat legyen 

Egy győzelem, egy vereség
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RÁZÓ LÁSZLÓ

Csak múlt 
héten tör-
tént, de ma 
már törté-

nelemnek tűnik: a Sop-
ron Basket együttese 
megszerezte története 
11. Magyar Kupa-győ-
zelmét. A négyesdöntőt 
a Novomatic-arénában 
rendezték.

A Sopron Basket nem sokáig 
ünnepelhetett, hiszen kedden 
már az Euroligában, a négy 
közé jutásért játszott Török-
országban (a mérkőzés lap-
zártánk után ért véget). Most 
pénteken pedig következik 
egy hatalmas feladat: hazai 
pályán kellene megállítani a 
kirobbanó formában kosár-
labdázó Fenerbahcét…

De térjünk vissza a sopro-
ni négyesdöntőre! Igazi finá-
lénak inkább az elődöntőt le-
hetett nevezni, hiszen a hazai 
bajnokság egyik legerősebb 
és legjobb formában kosár-
labdázó együttese, a Győr el-
len kezdtek Fegyvernekyék. 
Komolyabb izgalmakat azon-
ban nem hozott a mérkőzés: 
két negyed alatt olyan kü-
lönbség alakult ki, amely be-
hozhatatlannak bizonyult, a 

végeredmény: Sopron Basket 
– Serco UNI Győrt: 87–68.

Jöhetett tehát a dön-
tő, azonban meg kell emlí-
teni a másik elődöntőt is: a 
NKA Universitas PEAC együt-
tese óriási bravúrt hajtott vég-
re, hiszen az Euroliga-szerep-
lő DVTK-t tudta legyőzni, és 
került a fináléba.

A döntőben aztán már nem 
tudták megismételni játéku-
kat a pécsiek, soproni öröm-
kosárlabda alakult ki a pályán, 
végül nagy különbségű győze-
lemmel szerezte meg történe-
te 11. kupagyőzelmét a Sop-
ron Basket. A végeredmény: 

NKA Universitas PEAC – Sop-
ron Basket: 46–89.

A győzelem után következ-
hetett a vastaps, a pezsgőzés 
és az önfeledt ünneplés, mi-
közben azért a főszereplők is 
elmondták véleményüket.

ÖRÖMSZAVAK
Gáspár Dávid, a Sopron Bas-
ket vezetőedzője: „Nagyon 
örülök annak, hogy egy ilyen 
nagyarányú győzelmet sze-
reztünk, a meccsen mind vé-
dekezésben, mind pedig táma-
dásban jól teljesített a csapat. 
Volt előrelépés a játékunkban, 
elsősorban a támadásokra 

gondolok, amelyek az elmúlt 
időszakban nem mentek olyan 
olajozottan, mint szerettük 
volna, épp ezért rengeteget 
gyakoroltuk.”.

Fegyverneky Zsófia: „Jó 
meccset akartunk játszani, 
hogy mindenki, aki eljött ma 
ide, az élvezze ezt a döntőt – és 
ez úgy gondolom, hogy sike-
rült is. Volt bennünk bizonyí-
tási vágy is, hiszen a tavalyi 
miskolci fiaskó után szerettük 
volna, ha ismét visszakerül a 
kupa Sopronba. Ez plusz mo-
tivációt adott, maximális erő-
bedobással készültünk, rend-
kívül koncentráltan léptünk 

pályára a négyesdöntő mind-
két mérkőzésén.”

TOVÁBB AZ EUROLIGÁBAN 
A pénteki kupagyőzelem után 
kedden már Törökországban 
lépett pályára az együttes. 
– Az idő kevés volt, de igye-
keztünk megélni a pillana-
tot, a sikert, hiszen nagyon 
komoly eredmény az első he-
lyezést megszerezni a kupá-
ban – mondta Laczka Mik-
lós másodedző. – Szombaton 
pihenőt kaptak a lányok, de 
vasárnap már edzést tartot-
tunk, hiszen nem volt meg-
állás, készülni kellett az 

Euroliga-negyeddöntőre. Na-
gyon nehéz a Fenerbahce el-
len játszani, hiszen olyan 
egyéni képességekkel rendel-
kező játékosai vannak, akik 
mérkőzéseket dönthetnek el. 
Egy biztos: mi nagyon moti-
váltan indulunk neki a pár-
harcnak, végig akarjuk küz-
deni a mérkőzéseket, bármi is 
lesz a végeredmény. A lényeg, 
hogy mindent kiadjon magá-
ból a csapatunk, meglátjuk, 
hogy ez mire lesz elég. Ed-
dig is sok energiát kaptunk a 
szurkolóinktól. Bízom abban, 
hogy sokan jönnek majd ki a 
pénteki hazai találkozónkra.

„Nagyon motiváltan  indulunk neki a párharcnak, végig akarjuk küzdeni a mérkőzéseket”

Sopron Basket: 11. kupagyőzelem

A Sopron Basket Magyar Kupa-győztes csapata – a lányok nem hagytak kétséget a döntőn, több mint 40 pontos fölénnyel nyertek a Pécs ellen. FOTÓ: MTI – KRIZSÁN CSABA

KÖVES ANDREA

A százhalombattai rövid pályás masters országos 
úszóbajnokságon ezüstérmes lett a soproni mix 
(két nő, két férfi) gyorsváltó csapat. Ezzel újabb 
színfolttal gazdagodott a soproni úszóélet.

Van, amikor az ezüst az 
aranynál is szebben csillog. 
Így élték meg az ob-n elért 
eredményüket a soproni vál-
tó tagjai. A Czifrik Hajnalka, 
Jaczkó Eszter, Czeglédi Lász-
ló és Márkus István alkotta 
csapat a korosztályában jó-
val a kitűzött időn belül ért a 
második helyen a célba. Sop-
ronban most állt össze először 
mixváltó, amely az úszáson 
kívül a közösséghez tartozás 

élményét és erejét adja a ta-
goknak. Czifrik Hajnalka már 
megélhette, hogy milyen Eu-
rópa-bajnoknak lenni seni-
or kategóriában, és a mosta-
ni ob-n is sikerült egyéniben 
több érmet elhoznia. A 200 
méteres mellúszásban egyé-
ni és korosztályos országos 
csúcsának is örülhetett, még-
is a csapatban kiérdemelt 
ezüstérem a legkedvesebb 
számára.

– A csapatban óriási mo-
tivációs erő lakozik – mesél-
te Hajnalka. – A Széchy Ta-
más Sportiskola keretein 
belül edzünk egy csupaszív 
edző, Kovács Dénes irányítá-
sával, aki nap mint nap ins-
pirál és biztat minket. Telje-
sen más érzés együtt edzeni, 
gyakorolni a váltásokat, és egy 
versenyen úgy küzdeni, hogy 
együtt vagyunk, egymást biz-
tatjuk, erősítjük. Idén tud-
tunk először váltócsapatot 
kiállítani, a „fiúk” egyéniben 
versenyeztek az elmúlt évek-
ben, Eszter azonban a három 
gyermeke mellett most tudta 
vállalni azt az edzésmunkát, 
amely szükséges az ob-n való 
elinduláshoz.

A felkészülés különö-
sen nehéz a munka és a csa-
lád mellett, ám a versenyzők 
gyermekei szép példát kapnak 
küzdeni tudásból, kitartásból 
egy-egy ilyen siker után. Már-
kus István négy gyermeke, 
valamint Czeglédi László és 
Czifrik Hajnalka családtag-
jai is ott szurkoltak a parton 
Százhalombattán, a csapat 
edzője is együtt élhette meg 
a közösen elért sikert, Jaczkó 
Eszter pedig otthon mutatta 
meg büszkén érmét gyerekei-
nek. A váltó szárnyakat kapott 
az első eredményes bemutat-
kozástól, azóta folyamatosan 
készül az áprilisi hosszú pá-
lyás, fedett medencés orszá-
gos bajnokságra.

Czeglédi László, Jaczkó Eszter, Kovács Dénes, Czifrik Hajnalka és Márkus István – a csapat már gőzerővel készül az áprilisi, 
hosszú pályás, fedett medencés országos bajnokságra. 

BERTHA ÁGNES

Hatodik alkalommal 
rendezik meg márci-
us 19-én a Szent Pat-
rik-napi jótékonysági 
futást a belvárosban. 
A nevezési díjakból be-
folyt összeget idén is 
a soproni kórház gyer-
mekosztályának ajánl-
ják fel a szervezők.
2016-ban startolt a Szent Pat-
rik-napi futás – a zöld szín 
kezdetektől összetartotta a 
nevezőket: zöld ruhadarabo-
kat viseltek, a szervezők pedig 
Szent Patrikhoz hasonlóan 
jótékonykodásra fordították 
a nevezésekből befolyt ösz-
szeget. A Covid-járvány miatt 
utoljára 2019-ben rendezték 
meg a futást, három év kiha-
gyás után idén 6. alkalommal 
hívják közös mozgásra az ér-
deklődőket. – Az idei futás 
március 19-én, vasárnap 15 
órakor rajtol a Szent Orsolya 

Gimnázium Deák téri épüle-
tétől, és a Mátyás király utca 
– Várkerület – Fő tér – Szent 
György utca – Új utca – Temp-
lom utca – Erzsébet utca út-
vonalon tér vissza a kiindulási 
ponthoz – tudtuk meg Kincse 
Szabolcs szervezőtől. – A 4 ki-
lométeres útvonalon a rend-
őrség, a polgárőrség és önkén-
tesek segítik, tájékoztatják a 
futókat.

Idén nemcsak a futók, de a 
sétálók is csatlakozhatnak a 
kihíváshoz, szintén a belvá-
rosban járhatnak le egy 2 kilo-
méteres távot. A futásra csak 
a helyszínen lehet nevezni, a 
jelentkezőket 14.45-ig várják 
a Szent Orsolya Gimnázium 
Deák téri épületének torna-
termébe. A futáson az első 
háromszáz célba érő egyedi 
éremmel gazdagodhat; nem 
lesz eredményhirdetés, hi-
szen nem a gyorsaság, ha-
nem a részvétel a fontos. A fu-
tam előtt, 14.30-kor rajtolnak 
a gyerekek is, akik a Deák té-
ren teljesítik a maguk 700 mé-
teres távját.

Újra jótékonysági  
Szent Patrik-futás

Czifrik Hajnalka:  A csapatban óriási motivációs erő lakozik

Dobogós soproni úszóváltó

Cégek viadala Sopronban
Júniusban első alkalommal szervezi meg a cégek viadalát a Sop-
ron Városi Szabadidősport Szövetség. Az egész napos csapatépí-
tő programra a cégek két kategóriában (9 és 15 fő) nevezhetnek. 
A résztvevők városismereti vetélkedőn, mini focibajnokságban, 
bowlingban, „erdei 5tusában”, traktorhúzásban mérik össze az 
erejüket. Részletek a Sopron Városi Szabadidősport Szövetség 
weboldalán: www.svszsz.hu/cegekviadala23
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Magyar mesék  
lázadó lányoknak
Az erdélyi Bányai Júlia 
1849-ben, férje halála után 
a férfi egyenruhájában je-
lentkezett a hadsereg-
be. A kivételes szépségű 
műlovarnőt a szabadság-
harcban mutatott bátor-
ságának és hírszerzői 
tevékenységének köszön-
hetően századosi rangra 
emelték, a szabadságharc 
leverése után Bem József-
től kapitányi tisztséget is 
kapott. Bányai Júlia és 24 
hozzá hasonlóan rendkívü-
li nő története olvasható a 
gyűjteményben.

KÖNYVAJÁNLÓ

MADARÁSZ RÉKA

Németh Gergő bravú-
ros győzelmet aratott 
a WorldSkills Hunga-
ry versenyen díszítő-
festő szakmában, így 
2024-ben a lyoni világ-
bajnokságon képviseli 
hazánkat. A handleros 
fiú hétvégén az SZKTV 
középdöntőjét is 
megnyerte.

Magyarország f iatal szak-
emberei két nemzetközi ver-
senysorozatban, a kétévente 
megrendezendő WorldSkills 
és EuroSkills versenyeken 
mérettethetik meg magu-
kat. A tavalyi EuroSkillsen 
Németh Gergő második he-
lyezett lett, az idei World-
Skillsen viszont már sikerült 
a dobogó legfelső fokára áll-
nia. Szakoktatói, Nagy Jenő, 
Tóth István, valamint gyakor-
lati oktatói, Kurucz Ádám és 
Horváth Csaba készítették fel 
a megmérettetésre.

– Már tavaly is jártam Bu-
dapestre felkészülni, mert 
tartalékos voltam a bolza-
nói világbajnokságon, az idei 
nyár viszont nagyon inten-
zív lesz: két hetet a főváros-
ban, két hetet pedig a petőhá-
zi külső gyakorlati helyemen 
fogok tölteni – mesélte a 

Handler-technikum 11.B osz-
tályosa. – Örülök, hogy az 
utóbbi egy évben rengeteget 
fejlődtem, ugyanis tavaly 32 
ponttal lettem második, idén 
pedig már 75 ponttal első.

Mivel Gergő húsz pont-
tal előzte meg a második 
helyezettet, az előválogató 
döntőnek minősült, és több 
fordulót nem is tartottak. 
A feladatok nem voltak egy-
szerűek: először egy 8×180-as 
keretbe kellett tapétázniuk, 
majd különböző alakzato-
kat milliméter pontossággal 

felfesteniük a falra, amihez 
kézi rajzra és festékkeveré-
si ismeretekre is szükségük 
volt. Minderre összesen tíz 
óra állt a rendelkezésükre. 

– A WorldSkills Hungaryn 
egészen az utolsó másodper-
cig dolgoztam, de megérte: 
nagyon boldoggá tett a győ-
zelem! – tette hozzá Gergő. 
– Az elmúlt hetekben gőzerő-
vel készültünk a hétvégi Szak-
mák Kiváló Tanulója Verseny 
(SZKTV) középdöntőjére, ahol 
festő, mázoló, tapétázó szak-
mában indultam. Tizenhatan 

vettünk részt a váci megmé-
rettetésen, ahol ajtólap és ke-
ret javítása és zománcozása, 
falfelület javítása és festése, 
tapétázás és díszítés volt a fel-
adat. Mivel az írásbeli fordu-
lón 129 nevező közül 4. lettem, 
az írásbeli szakmunkás vizs-
gám már akkor megvolt. A kö-
zépdöntőt viszont 90 száza-
lékkal megnyertem, így most 
már a gyakorlati vizsgát sem 
kell letennem, és bejutottam 
a döntőbe is, amit április vé-
gén a Szakma Sztár fesztivá-
lon rendeznek meg. 

„Örülök,  hogy az utóbbi egy évben rengeteget fejlődtem”

A legjobb díszítőfestő

Németh Gergő jelenleg a Handler-technikum 11.B osztályosa – a tanulás mellett rengeteget 
készül a versenyekre. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MADARÁSZ RÉKA

Megyei első helyezést 
ért el Szemenyei Bar-
nabás a Ránki György 
dunántúli történelem-
versenyen. A Soproni 
Széchenyi István Gim-
názium 11.D osztályo-
sa jogászként sze-
retne majd dolgozni 
városunkban.
A Ránki György dunántúli 
történelemverseny a hazánk 
múltja iránt érdeklődő, tehet-
séges diákok számára bizto-
sít lehetőséget egy adott tör-
ténelmi korszak mélyebb 
megismerésére. Mivel min-
den év témaköre a magyar 
történelemhez kapcsolódik, 
így elősegíti a hazaszeretet és 
a nemzeti identitástudat erő-
södését is. Az idei év témája a 
reformkor volt.

– Az első két forduló írás-
beli volt – mesélte a Sopro-
ni Témának Szemenyei Bar-
nabás, akinek a történelem 
a kedvenc tantárgya ötödi-
kes kora óta. – Nagy segítsé-
get jelentett a felkészítő ta-
nárom, Egész Tamás, aki a 
megadott szakirodalomból 
összegyűjtötte nekem a szük-
séges információkat, így már 
csak ezeket kellett megtanul-
nom. A reformkor azért áll 
közel hozzám, mert a magyar 

identitást ekkor alapozták 
meg a nagy államférfiak. Kö-
zülük Kossuth Lajos a legro-
konszenvesebb, ám tagadha-
tatlan, hogy Széchenyi István 
volt a legnagyobb magyar.

Barni az ELTE jogi karán 
szeretne továbbtanulni, hi-
szen ott olyan tudást szerez-
het, amit az élet minden te-
rületén fel tud használni. Az 

ötéves osztatlan képzés során 
még bőven lesz ideje eldönte-
ni, mire is szakosodjon. A fiú 
szabadidejében edzőterembe 
jár és gitározik. Korábban egy 
magántanár és egy gitáros ba-
rátja segítségével sajátította el 
az alapokat, most már autodi-
dakta módon fejleszti magát. 

– A távlati tervem az, hogy 
az egyetem után visszatérek 

Sopronba, ugyanis nagyon 
szeretem a várost – tette hoz-
zá. – Most gőzerővel készülök 
a verseny döntőjére, ami már-
cius 31-én egy szóbeli és egy 
írásbeli fordulóból áll majd. 
Itt kilencen képviseljük a du-
nántúli megyéket. Mindenki 
tiszta lappal indul, vagyis a 
két forduló átlaga alapján dől 
el a végeredmény.

Szemenyei Barnabás  már készül a verseny országos döntőjére 

Történelemből megyei első

– A reformkor azért áll közel hozzám, mert a magyar identitást ekkor alapozták meg a nagy 
államférfiak – mondta Szemenyei Barnabás. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

„A hazugság nem 
fér össze a sza-
badsággal. Aki 
hazudik, az nem 
szabad. Akit ha-
zugságra kény-
szerítenek akár 
házasságban, 
akár szülőként, 
akár gyerekként, 
akár politikában, 
az nem szabad, 
és maga előtt 
sem az.”
Szabó T. Anna  
(1972–) erdélyi magyar 
költő és műfordító

Julcsi meséi 
rajzpályázat
Óvodások és iskolások al-
kotásait várják a Julcsi me-
séi megálmodói. (A gyere-
keknek szóló programról 
lapunkban is írtunk: Ami-
kor Julcsi mesél…, Sopro-
ni Téma, 2023. február 8.) 
Azt kérik, hogy a gyerekek 
rajzolják le (ceruzával, filc-
tollal, zsírkrétával) Julcsit, 
kedvenc Julcsi mesejele-
netüket, más Julcsi meséi 
szereplőt, kedvenc hang-
szerüket, mondókájukat, 
dalukat. Az alkotásokat 
lefotózva vagy beszken-
nelve várják e-mailben a 
julcsimesei@gmail.com 
címre. Beküldési határidő: 
március 31.

Ritkaság  
a műemlék-
könyvtárban 
Értékes leletre bukkantak 
a Berzsenyi-líceum műem-
lékkönyvtárában. Johann 
Sperlingnek, a wittenber-
gi egyetem fizikusának, 
egyetemi rektorának Zoo-
logica physica című úttörő 
tudománytörténeti írására 
találtak rá a szakemberek a 
könyvek rendezésekor. Jo-
hann Sperling (1603–1658) 
az első volt a természet-
tudósok között, aki beve-
zette a zoológia terminust 
a természettudományok 
tárgykörébe. A most fel-
fedezett munkáját halála 
után publikálták.

RÖVIDEN

Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről,  
ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a 

szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!

SOPRONITEMA
HIVATALOS

Nem kapta meg  
az újságot?

Terjesztési reklamáció: 
0699/517–501

Népszerű felsőoktatás 
Az előző évhez képest mintegy 27 százalékkal többen, 
közel 126.500-an jelentkeztek 2023-ban a felsőokta-
tásba, többségük állami ösztöndíjas képzésekre. Egy-
re népszerűbb a Soproni Egyetem is.

A jelentkezők 70 százaléka 
alapképzést jelölt meg első he-
lyen, osztatlan képzést 10 szá-
zalékuk, felsőoktatási szakkép-
zést 4 százalékuk, 17 százalékuk 
pedig mesterképzést.

A tavalyi évhez képest erő-
södött a vidéki egyetemek 
iránti érdeklődés. Gazdálkodá-
si és menedzsment-, pszicho-
lógia-, ápolás és betegellátás-, 
kereskedelem és marketing-, 
mérnökinformatikus-, illetve 
óvodapedagógus-képzésre je-
lentkeztek legtöbben első he-
lyen az alapképzéseken.

A Soproni Egyetemre idén 
700-zal többen (összesen 1567-
en) jelentkeztek első helyen, 

mint tavaly. Az adatok alap-
ján a pedagógiai szakok a leg-
népszerűbbek, az első helyen 
megjelölt szakok népszerű-
ségi listáját az óvodapedagó-
gus vezeti, ezt követi a csecse-
mő és kisgyermeknevelő, majd 
a gyógypedagógia. A megnöve-
kedett érdeklődés tovább erő-
síti a Soproni Egyetem régió-
ban betöltött pedagógusképző 
központi szerepét. 

Legkésőbb április 20-ig el-
indul az e-ügyintézési időszak, 
a felvételizők az E-felvételiben 
nyomon követhetik a rögzített 
adataikat. A ponthatárokat, 
a felvételi eredményeket vár-
hatóan július 26-án hirdetik ki. 
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Szemfényvesztés 
Lehet a korszellemmel, lehet az emberi lélek restségével ma-
gyarázni, de valahogy mintha egyre hajlamosabbak lennénk 
a szemfényvesztések valóságként való elfogadására. Sőt… 
Egyesek már egyenesen igénylik a szemfényvesztést, az illú-
ziót, hogy bizony történik most valami nagy-nagy dolog, pe-
dig nem. Nem biztos (bár lehet), hogy a látványpékségben ké-
szül a legjobb kenyér. 

Roppant veszélyes, ha az egészségünk/ betegségünk kér-
désében is ezt az utat járjuk. Ha reklámok alapján választunk 
gyógyszert, gyógyhatású vagy annak címzett készítményeket, 
vizsgálati „módszereket” vagy kezelést, akkor nem sokra ju-
tunk. Abban, hogy ebbe az irányba mozdul a világ, ki kell mon-
dani, a haszonszerzés a meghatározó ok. A profitszerzésben 
gyakran elvész a szakmai tisztaság. Ha egy lépés nem szakmai 
alapon történik, akkor az eleve hibás. Ki kell hangosan monda-
ni: csak tiszta szakmai forrásból! Akkor is, ha elapadóban van-
nak ezek a források. Elég a szemfényvesztésből! 
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen könyvet a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket március 22-ig várjuk a Soproni Téma, 9400 Sopron, 
Liszt Ferenc utca 1. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között könyvet sorsolunk ki, melyet a 
szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Március 1-jei rejtvényünk megfejtése: „Csak úgy nőhetsz fel igazán, ha távol vagy szüleidtől”. Szerencsés meg-
fejtőnk: Sipos Sándorné, Sopron, IV. László király utca.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Március 15-től március 21-ig. Az ügyeleti idő este 8 órától 
másnap reggel 8 óráig, március 15-én reggel 8 órától másnap 
reggel 8 óráig tart.

Március 15.,  
szerda 

Korona gyógyszertár  
Várkerület 73. 99/505–865

Március 16., 
csütörtök 

Lövér gyógyszertár  
Béke u. 4. 99/508–614

Március 17.,  
péntek 

BENU Medicina gyógyszertár 
Erzsébet u. 6., 99/505–500

Március 18., 
szombat 

Oroszlán gyógyszertár  
Várkerület 29. 99/524–005

Március 19., 
vasárnap 

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

Március 20.,  
hétfő 

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

Március 21.,  
kedd 

Szebellédy gyógyszertár  
Deák tér 35. 99/505–469

Nagyszerű sportoló, edző
SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK  – Farkas Péter

PLUZSIK 
TAMÁS

„ Sopron, 
te  lelkünk 
éltető 

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

Farkas Péter a legendás Ro-
zsondai Károly által igazgatott 
Sztálin (ma Deák) téri általános 
iskolában kezdte tanulmányait. 
Ötödikes volt, amikor megérke-
zett az iskolába az új testnevelő 
tanár, Krasznai Ferenc, aki dön-
tő hatással volt élete további 
alakulására. Ő volt a példakép, 
miatta kezdett el tornázni, és 
választotta hivatásául a peda-
gógus életpályát. Székely Zol-
tán és Radnai Béla voltak az el-
ső edzői. 

Középiskolai tanulmányait 
a Berzsenyi-gimnáziumban Föl-
di Lőrincné osztályában kezd-
te, majd negyedikben átment 
a Széchenyibe, és ott érettsé-
gizett. Miután a pécsi torná-
szok előtt megnyert egy ran-
gos, Sopronban megrendezett 
versenyt, elcsábították a Pécsi 
Tanárképző Főiskolára, ahol ra-
gyogó eredményeket ért el, így 
1967-ben, megelőzve főváro-
si riválisait, főiskolai összetett 
tornászbajnok lett. 1968-ban 
testnevelés–történelem szakos 

tanári diplomát szerzett, majd 
elvégezte a Testnevelési Főis-
kolát is. A lólengés volt a ked-
venc szere, ebből írta a szakdol-
gozatát. Tanított a Halász utcai 
általános iskolában, a Hand-
ler-szakképző jogelődjében és 
a siketek tanintézetében, majd 
a sportfelügyeleten dolgozott, 
onnan ment nyugdíjba. A 2004-
ben Sopron Sportjáért díjjal ki-
tüntetett Farkas Péter több mint 
fél évszázada vesz részt Sop-
ron tornasportjában, a Sopro-

ni Torna Club elnöke. Edzőként 
a ma Szombathelyen csecse-
mő- és gyermekgyógyászként 
praktizáló, sokszoros magyar 
bajnok Zsirai Adrienn a legsike-
resebb tanítványa, de volt tré-
nere az osztrák tornászváloga-
tottnak is.

– Horvát származásúak apai 
felmenőim, de sajnos alig tudok 
róluk bármit is, ugyanis a szüle-
tésem után néhány héttel édes-
apámat, Farkas Jánost kivitték 
az orosz frontra, ahonnan nem 

tért haza – mesélte Farkas Péter, 
akit Sopronban szinte minden-
ki Lupus néven ismer. – Gyerek-
koromban Farkas Gyula nagybá-
tyámnak a Magyar utca elején 
volt egy trafikja, tőle még kér-
dezősködhettem volna, de saj-
nos nem tettem.

– Édesanyám famíliája tős-
gyökeres soproni, bár a csa-
lád ezen ágáról is hézagosak 
az ismereteim – folytatta Far-
kas Péter. – Patzer Károly nagy-
apám az első világháborúban 
a császári és királyi 11. tábo-
ri vadászzászlóaljban szolgált, 
megjárta Doberdót, a két há-
ború között köztisztviselő volt 
a városházán, emellett nagy 
gonddal ápolta bajtársai em-
lékét. Nagyanyámat Strassner 
Emíliának hívták, az ő felmenői 
is generációkra visszamenőleg 
Sopronban éltek. Dédszüleim 
az „aranyat vasért” felhívás-
ra 1914-ben arany jegygyűrűiket 
leadták a polgármesteri hiva-
talban, és ettől kezdve vasból 
készült gyűrűt viseltek. Mi volt 
ezért a hála? Az, hogy édes-
anyám öccsét mint németajkút 
1946-ban családostól kitelepí-
tették Heidelbergbe. Özvegy 
édesanyám mindent megtett, 
hogy mi, gyerekek a lehető 
legkevesebbet érezzünk a nél-
külözésekből, az ő gondosko-
dó szeretete minden nehézsé-
gen átsegített bennünket.

Farkas Péter több mint fél évszázada vesz részt Sopron torna-
sportjában, a Soproni Torna Club elnöke. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

CSALÁDI HÁTTÉR:  1944-ben született Sopronban. Édesapja kereskedősegéd volt az egykori vár-
kerületi Meinl üzletben. Édesanyja a soproni tejüzem főkönyvelőjeként ment nyugdíjba. Kriszti-
na lánya Balassagyarmaton kozmetikus, Tamás fia Ausztriában pincér, Fanni pedig adminisztrátor 
egy osztrák cégnél. Élettársa, Szalai Klára nyugdíjas évei előtt bútorértékesítéssel foglalkozott.
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Egyre több 
helyen ta-
lálkozha-

tunk a Timeless for-
mációval. A zenekart 
soproni és környékbeli 
fiatalok alkotják, akik 
mindent megtesznek 
azért, hogy fejlesszék 
magukat.  
– Viszonylag friss formáció 
vagyunk. A Timeless alaku-
lása 2020 nyarára tehető, au-
gusztus 19-én tartottuk az 
első próbánkat – kezdték a 
fiatalok, akik egyébként a Hof-
ferSuli növendékei. – Alaku-
lásunkban nagy szerepe volt 
tanárainknak, Tancsák Csa-
bának és Tancsákné Buczkó 
Boglárkának, akik lelkesítet-
tek, bátorítottak minket.

Olajos Natasa az együttes 
énekese, Kreiter Karinával és 
Gludovátz Lukával a billen-
tyűk mögött találkozhatunk, 
Balla Csobán basszusgitáro-
zik, Makra Levente és Bene 
Bali gitározik, míg Varga Le-
vente a dobos. Mindegyikük 
roppant tehetséges, és nagyon 
szeretik a zenét. A Timeless 

tagjainak célja kezdetben a 
zenei képességeik folyamatos 
fejlesztése, a közös zenélésbe 
való belerázódás volt. Most 
már természetesen az, hogy 
minél több helyre eljuttassák 
produkciójukat. 

– Azért neveztük el így a 
formációt, mert nagyon kü-
lönböző zenei korszakokból 
játszunk dalokat, mindegyi-
ket ugyanolyan lelkesedéssel. 
Mondhatjuk, hogy számunkra 
a zene időtlen.

A fiatal formációnak vi-
szonylag sok dal van a tarso-

lyában, ezekből koncerten-
ként általában 5–6-ot fixen 
előadnak. Olyan nagyokat, 
mint például a Police és az 
Every  Breath You Take, az 
Another Love feldolgozása 
vagy P!nk Try című száma. Sa-
ját szerzeményekben viszont 
egyelőre nem gondolkodnak. 

– Az elmúlt két évben sze-
rencsére már elég sok hely-
színre eljutottunk. A legbüsz-
kébbek talán a Sopron100 
emlékév alkalmából rende-
zett eseményre volt 2021 au-
gusztusából, de nemrég a 

Búgócsigában adtunk bulit, 
ami ugyancsak ütősre sike-
rült. Emellett örömmel ze-
néltünk a környékbeli tele-
pülések rendezvényein is 
– mesélték a fiatal zenészek.

A csapat már gőzerővel ké-
szül a nyárra, hiszen újabb 
fontos állomások várnak rá: 
június 3-án ismét a Búgócsigá-
ban, majd 7-én Brennbergbá-
nyán, a JamBerg elnevezésű 
programon játszik a Time-
less. A banda meglepetéseket 
is tartogat a közönség számá-
ra erre az évre. 

Sztárok itt és ott

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

Timeless:  Minél több helyre eljuttatnák produkciójukat 

A zene szeretete az első

Fiatalok és lelkesek – a Timeless tagjai 2020 nyara óta zenélnek együtt. FOTÓ: BÓTA LUCA
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NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

MADARÁSZ RÉKA

A borús, hideg, téli időszak elmúltával 
a nap sugarai nemcsak a lelkünket si-
mogatják, hanem a bőrünk is éledezni 
kezd. A legfontosabb ilyenkor a radí-
rozás és a táplálás.

A zord téli hónapok tagadhatatlanul nyomot 
hagynak az arcunkon: a vonásaink feszülteb-
bek, a bőrünk fakó és érdes. Vágyunk a megúju-
lásra, az éltető napfényre. Szinte csodákra ké-
pesek ilyenkor a frissítő arc- és testkezelések.

– A hideg és – esetenként – a szoláriumo-
zás hatására a bőrünk felső hámrétege megvas-
tagszik, emiatt durva tapintású lehet – tudtuk 
meg Mesterházy Márta kozmetikusmestertől. 
– A megvastagodott hámréteg elszigeteli a bő-
rünket a külső hatásoktól, így a kozmetikai ápo-
lószereink és a hatóanyagok sem szívódnak fel 
megfelelően. Mivel is kezdhetnénk a tavaszi új-
jáéledést, ha nem egy alapos, bőrtípusunknak 
megfelelő peelinggel? 

Fáradt, éhező bőrünket táplálni kell. A hi-
ányzó nedvesség pótlására bevethetünk ilyen-
kor gazdagabb krémeket is.

– A bőrápolás nemcsak a ránctalanítás ér-
dekében elengedhetetlen, hanem azért is, mert 
a jól hidratált bőr sokkal jobban felszívja a táp-
anyagokat, mint a száraz – folytatta a szakem-
ber. – A bőrünk tavasszal különösen kívánja a 
vitaminokat, az ásványi anyagokat és az enzi-
meket. Használhatunk csipkebogyó, homoktö-
vis, búzacsíra vagy körömvirág alapú készítmé-
nyeket, valamint karotinoidokat. 

Ezek az olajban jól oldódó, sárga színű, nö-
vényi zsiradékok védik a szervezetet az ártalmas 
szabadgyökök ellen, ráadásul még sebgyógyító 
hatásúak is. Hasznukat majd a tartósan napfé-
nyes időszakban látjuk különösen, ugyanis óri-

ási szerepük van a fényvédelemben és az UV-su-
gárzás által károsodott bőr regenerálásában is.

Az arcunkkal párhuzamosan természetesen 
a testünk többi részét is elkezdhetjük felkészí-
teni a strandszezonra: a magányos téli estéken 
olykor előforduló bűnözés eredményeképpen ki-
alakult narancsbőr lebontására ugyanis számos 
ígéretes módszer kínálkozik. A sporttal egy-
bekötött cellulitmasszázs, aromaterápia vagy 
iszappakolás például hamar látványos eredmé-
nyekre képes.

Legyen friss és üde a bőre!

– A bőrápolás nemcsak a ránctalanítás ér-
dekében elengedhetetlen, hanem azért is, 
mert a jól hidratált bőr sokkal jobban fel-
szívja a tápanyagokat, mint a száraz – nyi-
latkozta Mesterházy Márta. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

BULI VAN!  – zenei ajánló

Ganxstáék Sopronban!
Dos Diavolos – Ganxsta Zolee & Takács Vilkó – márci-
us 18., szombat 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden 
Az ország leghírhedtebb megmondója és zenésztársa, Takács 
Vilkó pár éve valami újba fogott, és 2019-ben útjára indult a 
Dos Diavolos akusztikus duó. A formáció az Egyenesen a mo-
csárból albumát mutatja be Sopronban.


