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INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

Huszárok a belvárosban

– Folytatnunk kell azt az utat, amin 2010-ben elindultunk – mondta Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője a Petőfi téri március 15-i ünnepségen. A soproniak 
a hagyományoknak megfelelően a színház előtt idézték fel az 1848-as dicsőséges napokat. FOTÓK: FILEP ISTVÁN 

A beporzók napja

Lemosópermetezés

– Az orosz–ukrán háború 
befejezésének időpontja 
megjósolhatatlan – je-
lentette ki a Soproni Té-
mának Georg  Spöttle. 
A biztonságpolitikai 
szakértő, a Nézőpont 
Intézet elemzője arról 
is beszélt, hogy Ma-
gyarország célja a bé-
ke elérése, és hogy 
hazánk kimaradjon 
ebből a háborúból. 
A rászorulóknak tovább-
ra is megadunk min-
den segítséget és 
támogatást. 3
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Rendhagyó múzeumpedagógiai órával várta a gyerekeket a Soproni Múzeum a 
beporzók napja alkalmából. A Lenck-villa udvarán egy ötcsillagos rovarhotelt is 
kialakítottak. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Az utóbbi évek enyhe időjárásának köszönhetően renge-
teg kórokozó és kártevő telel át. Az időben elvégzett le-
mosópermetezéssel nemcsak csökkenthetjük a számukat, 
hanem meg is könnyíthetjük a saját életünket.

Béke és 
biztonság
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 Sopron Basket-bravúr

Ismét Európa legjobb négy csapata közé verekedte magát a Sopron 
Basket – Gáspár Dávid együttese a francia Montpellier ellen nyert 
két mérkőzésen. FOTÓ: FIBA.COM

Idén is népszerű volt a családi program. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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Nyerjük meg a jövőnket!



SOPRONITEMA
HIVATALOS 2022. március 16.2 Soproni Téma

KÖVES ANDREA

Nemcsak a felnőttek biztonságérze-
tét ásta alá a február 24-én kitört há-
ború, de a kisebbek és nagyobbak 
lelkét is megbolygatta. Vajon hogyan 

beszéljünk minderről gyermekeinkkel? – erről 
kérdeztem Kasnya-Kiss Dalma Réka tanácsadó 
szakpszichológust.

– Négy gyermeket nevelsz, 
így személyesen is átéled, 
miként is hat rájuk ez a tra-
gikus élethelyzet…

– Mikor a fiaimmal leül-
tem beszélni a háborúról, a 
legidősebb azt mondta: „Anya, 
engem ne nyugtass! A Covid-
nál is azt mondtad, hogy nem 
lesz baj!”. Ez a rövidke mondat 
nagyon árulkodó, a járvány-
ügyi helyzet árnyékában ez 
az újabb vészhelyzet sok eset-
ben irreális félelmeket moz-
gat meg a gyerekekben.

– Hány éves kortól érde-
mes leülni a gyerekekkel, és 
beszélgetni arról, hogy mi 
zajlik most a világban?

– A háborúról való be-
szélgetés már az óvodás ko-
rúak számára is fontos, hi-
szen ha nem tőlünk hall róla 
a gyermekünk, akkor az ovis 
csoporttársaitól, nagyobb 
testvérektől vagy másoktól. 
A harcokról való beszélgetést 
soha ne tabusítsuk, hiszen 
amiről nem szólunk, ami ti-
tok, az a gyermekben szoron-
gást okoz. Hasznos lehet a 

szülői visszakérdezés: „Igen, 
háború van a szomszéd or-
szágban, te mit tudsz róla?”. 
A kérdésre adott gyermeki vá-
lasz segít abban, hogy felmér-
jük, milyen tévhitei, szorongá-
sai vannak gyermekünknek, 
és tényleg arra válaszoljunk, 
ami érdekli. A saját szoron-
gásainkat, félelmeinket csak 
részben osszuk meg a gyere-
kekkel, de fontos, hogy ne pró-
báljuk eljátszani, hogy min-
den tökéletesen rendben van!

– Hogyan közelítsünk 
a témához korosztályon-
ként?

– Óvodásoknál kerülendő 
a háborúval kapcsolatos kép-
anyag megmutatása, viszont a 
részletek ismertetése nélkül, 
ha kérdezi, beszélhetünk ar-
ról is, hogy a háborúnak van-
nak áldozatai is. A háborúval 
kapcsolatos szerepjátékoktól 
ne ijedjünk meg, hiszen az a 
gyermeki feszültség levezeté-
sének egy módja éppúgy, mint 
ha a rajzukon jelenik meg a 
háború. Kiskamaszokkal, ka-
maszokkal tényszerűbben 

beszélgethetünk a háború-
ról. Megnézhetjük a térképen 
az érintett helyeket, mesélhe-
tünk a történelmi összefüg-
gésekről is. A helyzet arra is 
alkalmat nyújthat, hogy elő-
jöjjenek azok a háborús tör-
ténetek, amelyek a családi 
legendáriumban vannak, me-
lyekről a nagyszülők, dédszü-
lők meséltek.

– A beszélgetésen kí-
vül mi segíthet még a gye-
rekeknek a helyzet feldol-
gozásában?

– A gyermek figyelmét irá-
nyítsuk arra, hogy mit segít-
het! Az aktivitás csökkenthe-
ti a témával összefüggésben 
megjelenő szorongást. Men-
jünk el együtt adományo-
kat vásárolni, vigyük el eze-
ket együtt az adománygyűjtő 
pontokra, és olvassunk a gye-
rekeknek olyan szép, az uk-
rajnai háborúval összefüg-
gésben lévő történeteket, 
amelyek az emberi jószívű-
ségről, segítőkészségről, jó-
ságról szólnak! 

Panoráma

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 vásárcsarnok mögött, a Vit-
nyédi és az Újteleki utca kö-
zött húzódik a forgalomtól 
elzárt Schármár Károly ut-
ca. A szakasz 1987 óta vise-
li a városképet meghatározó 
neogótikus és szecessziós stí-
lusú munkáiról ismert épí-
tész nevét.

Schármár Károly 145 év-
vel ezelőtt, 1877. március 16-
án látta meg a napvilágot Sop-
ronban. Édesapja, Schármár 
János szintén építész volt, ne-
véhez fűződik például a II. vi-
lágháború során elpusztult, 
Templom utcai neológ zsina-
góga vagy a Szent György utcai 
bencés gimnázium építése is.

Károly 1900-ban szerez-
te meg diplomáját a buda-
pesti Műegyetemen, ezután 
bekapcsolódott apja vállalko-
zásába. 1908-ban a Szent Or-
solya-rend iskolájának bővíté-
sét tervezte meg, ami után az 
épületegyüttes kerengővel és 
csillagvizsgáló toronnyal bő-
vült. 1912-ben dolgozta ki az 
új Szent Mihály-temetőben 

található neogótikus ravata-
lozó terveit.

Édesapjától 1913-ban átvet-
te nagy vállalkozását, és befe-
jezte a szecessziós postapalo-
ta építését. Érdekesség, hogy 
az épület alapozásakor buk-
kantak rá a föld alatt Caius 
Sextilius Senecio Centurio 
sírkövére, amely bizonyította, 
hogy a város római kori előd-
jét Scarbantiának nevezték.

Az ő alkotása az 1931-ben a 
Kurucdombon megnyílt Szent 
István elemi iskola, amely ma 
a Soproni Járásbíróság és az 
Ügyészség épülete. Nevéhez 

fűződik az Újteleki utcában 
található, bordó színű, „Fű-
szer, festék” feliratot vise-
lő Pum ház építése. Modern 
társasházat is épített: a Fran-
kenburg út és Vörösmarty ut-
ca sarkán található épületen a 
városszépítő egyesület 2000-
ben helyezett el Schármár 
János és Károly előtt tisztel-
gő emléktáblát. Nevéhez fű-
ződik a Deák téren található, 
ma az Eötvös József evangé-
likus gimnáziumnak helyet 
adó épület is. Ezen kívül szá-
mos lövéreki villa és lőver épí-
tésén és átépítésén dolgozott. 

Sopron törvényhatósági bi-
zottságának is tagja volt, lel-
kesen támogatta a fiatal épí-
tészeket. 1946. február 15-én 
hunyt el. A Szent Mihály-te-
metőben lévő sírjához a saját 
maga által emelt ravatalozó-
ból kísérték utolsó útjára.

(Írásunkhoz az Arany-
könyvben, a Széchenyi István 
Városi Könyvtár honlapján, 
Hárs József helytörténész em-
lékhonlapján, az Eötvös-gim-
názium honlapján, valamint a 
sopronikirandulas.hu oldalon 
található információkat hasz-
náltuk fel.)

Óvodás korúaknak  ne mutassunk felvételeket a harcokról! 

Háborúról a gyerekeknek

Híres soproniak nyomában:  Schármár Károly fejezte be a postapalotát

A haladó építész utcája

Kasnya-Kiss Dalma Réka tanácsadó szakpszichológus maga is se-
gítséget nyújt, a karitatív tevékenységben gyerekek is részt vesz-
nek – ezzel csökkenthetjük a szorongásukat. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A Vitnyédi és az Újteleki utca között húzódik a Schármár Károly utca. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

PLUZSIK TAMÁS

Búcsút vehetünk a nyomtatott telefonkönyvek-
től, ugyanis ettől az évtől nem kötelezik a távköz-
lési szolgáltatókat, hogy papíralapú gyűjteményt 
is megjelentessenek a telefonszámokkal. Igaz-
ság szerint nincs is igény rá, hiszen az interneten 
lényegesen egyszerűbb megkeresni a számokat. 
Az első telefonkönyv lénye-
gében egyidős az első tele-
fonközponttal, ami 1881. má-
jus első napján indult. Ekkor 
jelent meg az első budapesti 
telefonkönyv, ami egy kézzel 
írott, egyoldalas „kiadvány” 
volt, de ebből sajnos nem ma-
radt fenn egy példány sem. Te-
lefonszámok nem szerepeltek 
benne, csak nevek, sőt még 
az egy évvel későbbi, 238 ne-
vet tartalmazó kiadványban 
sem, hisz a telefonos kisasz-
szonyok név szerint kapcsol-
ták az előfizetőket. 1901-ben 
az előfizetők számának gyara-
podása viszont már szükség-
szerűvé tette az előbb három, 
majd négyjegyű telefonszá-
mok bevezetését.

A Sopron című lap 1904. 
szeptember 21-i számában az 
alábbi hír jelent meg: „Telefon-
könyv, ezzel a címmel hasz-
nos tájékoztató jelenik meg 
mindazon tudnivalókkal, a 
melyek a magánhasználatra 
szánt telefonok, villamos-jel-
zők, világitó- és munkaátvivő 
berendezések engedélyezése, 
építése és üzeme tekinteté-
ben a közönséget érdekelhe-
tik. Ára 2 korona.”. Hogy Sop-
ronban ekkor hány előfizető 
volt, arról sajnos nincs tudo-
másunk, arról viszont igen, 
hogy a hetente három alka-
lommal megjelenő újság Vár-
kerület 121. szám alatt lévő 
szerkesztőségét, dr. Kováts 
István és dr. Meiszner Ernő 
felelős szerkesztőket a 25-ös 
számon lehetett elérni.

Az 1959-ben megjelent és 
4 forintért megvásárolható 
„négy számjegyű” soproni te-
lefonkönyv még mindig csak 
12 oldalas volt, és az előfizető-
kön kívül fontos információ-
kat közölt a telefon használa-
táról is. Az 1971-ben megjelent, 
Győr–Sopron, Vas, Veszprém 
megyei, 12 forintért kapható 
telefonkönyv 58 oldalas volt, 
de a számok már ötjegyűek: 
sok esetben a régi számok elé 
egy 1-es került, majd amikor 
hatjegyűek lettek a soproni 
számok, akkor mindezek elé 
még egy 3-ast is illesztettek. 
Erre a legjobb példa a Sopro-
ni Rendőrkapitányság tele-
fonszáma, ami a „négyjegyű 
korszakban” a könnyen meg-
jegyezhető 12–34 volt, majd 
később 11–234, ma pedig 311–
234. A 2015-ben szaklistával, 
az úgynevezett Aranyoldalak-
kal bővített Sopron és térsége 
címet viselő, papíralapú tele-
fonkönyv már közel 200 ol-
dalas volt, és jóval több mint 
húszezer vonalas előfizetőnek 
a számát tartalmazta.

Egy korszak ismét lezá-
rult, tegyük el emlékbe a ré-
gi telefonkönyveket, melyek 
egyúttal kordokumentumok 
is! A szakterületet felügyelő 
Nemzeti Média- és Hírköz-
lési Hatóság adatai szerint jó 
eséllyel egy lélek sem fog köny-
nyeket hullajtani a vaskos kö-
tetekért, melyek létjogosult-
ságát már évekkel ezelőtt 
megkérdőjelezték az interne-
tes keresők…

Elbúcsúzhatunk  
a telefonkönyvtől

Telefonkönyvek a múltból – idén már nem kötelező kiadni a 
papíralapú gyűjteményt a szolgáltatóknak. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Tűzgyújtási tilalom 
Múlt csütörtöktől visszavonásig tűzgyújtási tilalom van érvényben 
az egész országban – olvasható a katasztrófavédelem közleményé-
ben. Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásítások-
ban, facsoportokban, útszéli fasorokban és ezek kétszáz méteres 
körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is.

A csapadékmentes időjárás miatt nagy a szárazság, ezért amíg 
ki nem zöldül a természet, a legkisebb figyelmetlenség is köny-
nyen hatalmas tűzhöz vezethet. Kiss Márton, az Országos Mete-
orológiai Szolgálat Soproni Meteorológiai Obszervatóriumának 
észlelőhálózati koordinátora lapunknak elmondta: januárban és 
februárban összesen 36,7 milliméter csapadék esett Sopronban, 
ami a sokéves átlag fele. A megye más részein még ennél is rosz-
szabb a helyzet.

www.facebook.com/ 
sopronitemahivatalos
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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.

FÚVÓSZENE AJÁNDÉKBA
Sopron Város Fúvószenekara 
az elmúlt évtizedekben szá-
mos emlékezetes koncerttel 
lepte meg a közönséget. 

– 1957-ben néhány lelkes 
amatőr fúvós zenész és egy-
kori katonazenész összefo-
gott, és megszervezte a sop-
roni fúvószenekart, amelyet 
akkor a Városi Tanács Fú-
vószenekarának neveztek el. 
Karmesternek Sziklai Adolf 
volt katonakarmestert vá-
lasztották meg – emléke-
zett Vörös Péter, a fúvósok 

titkára, aki 1975 óta tagja a 
zenekarnak. – Karnagyunk 
2007 óta Ferenczi Balázs. Éle-
tünkben az 1991-es esztendő 
szintén fontos, hiszen azóta 
működünk alapítványként. 
Fő feladatunk Sopron fúvós-
zenei hagyományainak ápo-
lása, a fúvószenei művészet 
hazai és külföldi terjesztése.

Sopron Város Fúvószene-
kara évek óta házigazdája a 
Soproni Borünnepnek, illet-
ve a szilveszteri koncertnek 

is. Számtalan alkalommal 
hódította meg a közönséget 
külföldön, így Ausztriában, 
Csehországban, Horvátor-
szágban, Németországban, 
Svájcban, Lengyelország-
ban, Erdélyben, Olaszor-
szágban, Tunéziában és Gö-
rögországban is. Számos 
kiemelkedő hazai és nem-
zetközi eredménnyel büsz-
kélkedhet. A zenekar sze-
mélyi összetétele az alapítás 
óta sokszor változott, de a 

tagság egy része már évti-
zedek óta együtt muzsikál. 
A különböző generációk re-
mekül kiegészítik egymást, 
hiszen a céljuk közös: az 
örömmuzsikálás, amellyel 
egymást és a közönségüket 
is megajándékozzák.

AZ ÉLTETŐ KÖZÖS 
ÉNEKLÉS 
Alakulásának 75. évforduló-
jára készül jövőre a Liszt Fe-
renc Pedagógus Énekkar. 

– Számunkra a próbák, a 
közös fellépések hihetetlen 
élményt, feltöltődést nyújta-
nak, és nincs annál lélekeme-
lőbb, amikor mindezt a kö-
zönségünk velünk együtt éli 
át koncertjeinken – mesélte 
Makkos Ágnes karnagy, aki 
több mint három évtizede 
lépett az énekkar kötelékébe. 

A kórus 1948-ban alakult a 
Pedagógusok Szakszerveze-
te művészeti együtteseként 
a legendás karnagy, Kovács 

Sándor vezetésével. Ezután 
Törzsök Béla, Horváth Valé-
ria, Somlai András, Nagy Al-
pár, Palotai György és Dár-
dai Árpád irányította a kórus 
művészeti életét. Makkos 
Ágnes két évtizede az ének-
kar vezetője. Számtalan fel-
lépés, városi és országos dí-
jak, hazai és határon túli 
sikerek jellemzik az együt-
tes működésének évtizedeit. 
Az énekkar nagy büszkesége 
a 2013-as egyházzenei kate-
góriagyőzelem az írországi 
Sligo nemzetközi kórusver-
senyén. Az elmúlt két évben 
a korlátozások nehezítették 
a próbákat és a fellépéseket, 
ám tavaly nyáron a barlang-
színházban a Carmina Bura-
nában együtt énekelhetett a 
kórus egy része, illetve fellé-
pett Harkán, Győrben, lehe-
tőséget kapott a Pedagógu-
sok Művelődési Házában is, 
és ismét részese lehetett az 
Énekel az ország nagyszabá-
sú kezdeményezésének. A ta-
gok már most szívvel és lélek-
kel készülnek a 2023-as őszi 
jubileumi koncertjükre.

Évek óta hagyomány, hogy szilveszteri koncertet ad Sopron 
Város Fúvószenekara. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

A próbák, a közös fellépések hihetetlen élményt, feltöltő-
dést nyújtanak a Liszt Ferenc Pedagógus Énekkar tagjainak.

HORVÁTH FERENC

– Az orosz–ukrán háború befejezésének idő-
pontja megjósolhatatlan – jelentette ki a Sopro-
ni Témának Georg Spöttle. A biztonságpolitikai 
szakértő, a Nézőpont Intézet elemzője arról is be-
szélt, hogy Magyarország célja a béke elérése, és 
hogy hazánk kimaradjon ebből a háborúból.
Soproni lakossági fórumon 
elemezte az orosz–ukrán há-
ború magyarországi hatá-
sait Georg Spöttle, aki kitért 
arra is, hogy a világ veszé-
lyessé vált.

– A koronavírus-válsággal 
együtt a világ is megváltozott 
– jelentette ki Georg Spöttle. 
Egyszerre kell küzdenünk a 
járvány, a szomszédban dúló 
háború, az illegális migráció 
és sokszor a brüsszeli bürok-
raták ellen is. Fontos azonban 
leszögezni, hogy Magyaror-
szág a külső nehézségek elle-
nére is erősödik. Az igazi ve-
szélyt az jelentheti, ha megint 
a baloldal jut hatalomra, mert 
akkor mindent, amit elér-
tünk, romba döntenek.

– Az országban nem kis 
döbbenetet okozott Márki-
Zay Péter kijelentése, mi-
szerint magyar katonákat 
és fegyvereket küldene Uk-
rajnába. Ez mit jelentene 
hazánkra nézve?

– Magyarországnak ebből 
a katonai konfliktusból ki kell 
maradnia! Hazánk az európai 
uniós és NATO szövetségesei-
vel együtt elítéli Oroszország 
katonai fellépését, de a há-
borúban való részvétel nem 
megoldás. A mi érdekünk, 
hogy kimaradjunk a háború-
ból, a fegyveres összetűzések-
ből. Felelőtlenségnek tartjuk 
és elítéljük a baloldal állás-
pontját, hogy Magyarország 

katonákat és fegyvereket 
küldjön Ukrajna területére. 
Ez belesodorna minket a há-
borúba, és ezt nem engedhet-
jük meg. Történelmünkből jól 
ismerjük a háborúk következ-
ményeit. Ebben a helyzetben 
a magyar emberek biztonsá-
ga az első.

– Az ellenzék minisz-
terelnök-jelöltje egy német 
lapnak adott interjúban ki-
fejtette, hogy „Magyaror-
szágnak csatlakoznia kell 
minden, Oroszország elleni 
szankcióhoz, még akkor is, 
ha ellenkezik gazdasági ér-
dekeinkkel”.

– Ismert, Magyarország 
megszavazta az eddig Orosz-
ország ellenes uniós szank-
ciókat, de nem fogadhatjuk el 
a baloldal és Márki-Zay azon 
javaslatát, hogy zárjuk el a 
gázcsapokat, mert ez a ma-
gyar emberek érdeke ellen 
való, veszélybe sodorná a re-
zsicsökkentést, és súlyos ha-
tással lenne gazdaságunkra. 
Orbán Viktor miniszterelnök 
világosan elmagyarázta itt-
hon és a múlt heti uniós csú-
cson is, hogy erről szó sem le-
het, hiszen gázimportunk 85 
százalékét teszi ki az orosz 
szállítás, és magyar háztar-
tások nyolcvanöt százaléka is 
gázt használ.

– Magyarország a törté-
nelem jó oldalára állt – mon-
dotta a helyzetet elemezve 

és a látottakra alapozva az 
Európai Bizottság alelnöke, 
amikor a közelmúltban ha-
zánkban járt.

– Mi, magyarok már szám-
talanszor bebizonyítottuk, 
hogy a bajban összefogunk. 
Így teszünk most is, amikor 
tíz- és százezrek menekülnek 
Ukrajnából. Minden lehetsé-
ges segítséget és támogatást 
megadunk a rászorulóknak. 
A kormány koordinálásával 
és támogatásával összefog-
tak a civil szervezetek, a kü-
lönböző intézmények, a ki-
sebb-nagyobb közösségek és 
a magánemberek, hogy segít-
sék a háború elől menekülő-
ket, legyenek azok bármilyen 

állampolgárok. Ezt a példa-
értékű összefogást és szerve-
zettséget látva mondotta az 
idézett mondatot az Európai 
Bizottság alelnöke.

– Ön mit gondol, mikor-
ra fejeződhet be a háború?

– Ez az időpont megjósol-
hatatlan. Eddig a béketár-
gyalások sem hoztak érdemi 
eredményt. Egyelőre mind-
egyik fél ragaszkodik az ál-
láspontjához, de ez persze 
gyorsan megváltozhat közös 
akarat esetén. Mindenkinek 
az lenne az érdeke, hogy béké-
vel zárják le a fegyveres har-
cokat, mert nemcsak Ukrajna 
és Oroszország szenvedi meg 
a háborút, hanem Európa is.

„Minden segítséget  és támogatást megadunk a rászorulóknak”

A biztonságunk az első

– Hazánk az európai uniós és NATO szövetségeseivel együtt el-
ítéli Oroszország katonai fellépését, de a háborúban való rész-
vétel nem megoldás – nyilatkozta lapunknak Georg Spöttle 
biztonságpolitikai szakértő. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Az első női államfő

Novák Katalin megválasztott köztársasági elnök eskütételekor 
az Országgyűlés plenáris ülésén március 10-én.  
FOTÓ: MTI – KOSZTICSÁK SZILÁRD

Megválasztotta köztársasági elnökké Novák Kata-
lint az Országgyűlés múlt csütörtökön. A korábbi 
miniszter 137 támogató szavazatot kapott a vok-
soláson, az ellenzéki frakciók jelöltjére, Róna Pé-
ter közgazdászra 51 szavazat érkezett.

Novák Katalin május 10-én 
lép hivatalába, ő lesz a hato-
dik köztársasági elnök a rend-
szerváltás után, az első nő és 
egyben eddig a legfiatalabb 
államfő.

1977-ben született Szege-
den, a Budapesti Közgazdaság-
tudományi és Államigazgatási 
Egyetemen 2001-ben szerzett 
közgazdász diplomát, majd a 
Szegedi Tudományegyetem 
és az Université Paris X kö-
zösségi és francia jogi képzé-
sét is elvégezte. 2001-től 2003-
ig a Külügyminisztériumban 
referens, gyermekei születése 
után 2010-tól a Martonyi Já-
nos vezette minisztériumban 
miniszteri tanácsadó. 2012-től 
már az Emberi Erőforrások 
Minisztériumában dolgozott, 
Balog Zoltán miniszter kabi-
netfőnöke, 2014-től 2020-ig az 

Emmi család- és ifjúságügyért 
felelős államtitkára, 2020-tól 
ezt a területet tárca nélkü-
li miniszterként irányította 
2021 végéig. 2017-től négy éven 
át a Fidesz külügyekért is fele-
lős alelnöke.

Orbán Viktor miniszterel-
nök tavaly december 21-én je-
lentette be, hogy a Fidesz No-
vák Katalint jelöli államfőnek, 
miután Áder Jánosnak lejár 
második köztársasági elnöki 
mandátuma.

Az alaptörvény szerint a 
köztársasági elnök kifejezi a 
nemzet egységét, őrködik az 
államszervezet demokratikus 
működése felett, ő a Magyar 
Honvédség főparancsnoka. 
Az államfőt az Országgyű-
lés öt évre választja, és leg-
feljebb egy alkalommal lehet 
újraválasztani.

KULTÚRA, SPORT, EGÉSZSÉG

Civil szervezetek Sopronért
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– Az elmúlt 
évtize-
dek legna-
gyobb ipa-

ri fejlesztése kezdődik 
Sopronban – mondta az 
épülő inkubátorháznál 
Barcza Attila. Összesen 
16 műhely, 14 iroda, va-
lamint több előadó- és 
tárgyalóterem, kiszol-
gálóegység is helyet 
kap az új létesítmény-
ben, amelynek alap-
kövét múlt pénteken 
tették le. 

Iparterület – ha az M85-ös 
Sopron-kelet csomópontjától 
indulunk Harka irányába, az 
első körforgalomban már lát-
juk ezt a táblát. Ahogy látjuk 
a földmunkákat is. Januárban 
itt kezdődött el az Innováci-
ós és Technológiai centrum, 
azon belül pedig az inkubá-
torház kialakítása. 

– 2010-ben Magyarorszá-
gon polgári fordulat követke-
zett be, a gazdaság talpra állt 
– mondta az alapkőletételen 
Barcza Attila, Sopron és térsé-
ge országgyűlési képviselője. 
– Az elmúlt évtizedek legna-
gyobb ipari fejlesztése kezdő-
dik most Sopronban. Az alap-
infrastruktúra ehhez már 
elkészült, az M85-ös gyorsfor-
galmi út elérte városunkat, fo-
lyamatos a vasút modernizá-
lása is. Itt, a gyorsforgalmi út 
lehajtója mellett a legjobb he-
lyen lesz a harminchektáros 
állami ipari park, amelyből 
reményeink szerint minden 
soproni profitál. 

Az új inkubátorházat a sop-
roni önkormányzat és a Sop-
ron Holding Zrt. együttműkö-
désében, a magyar kormány 
támogatásával hozzák létre.

– Fontos elmondanunk, 
hogy 2015 márciusában Or-
bán Viktor miniszterelnök 
Sopron városával kötötte meg 
elsőként a Modern Városok 
szerződést – hangsúlyozta a 
helyszínen dr. Farkas Cipri-
án polgármester. – Ennek öt 
tartópillére van: az M85-ös 
megépítése, a belváros mo-
dernizálása, a Fertő-part fej-
lesztése, a Lövérek program, 
és az ipari park kialakítása. 
Most ez utóbbi megvalósítá-
sa is látványos szakaszához 
érkezett. Bízunk benne, hogy 

sok ma még határainkon túl 
dolgozó soproni is megtalálja 
itt a jövő alternatíváját. Az ipa-
ri park az embereknek a lehe-
tőségek, a városnak pedig az 
adóbevételek miatt fontos. 

Mint megtudtuk, az in-
kubátorház több mint 2500 
négyzetméter alapterületű 
lesz, iroda- és műhelyszárny-
ból áll. Utóbbi vasbeton vázas 
csarnokban 16 darab 84–175 
négyzetméteres műhelyegy-
séget, öltözőket, vizes blokko-
kat alakítanak ki. A kétszintes 
irodaépületben 14 iroda, 1 elő-
adóterem és 3 tárgyaló, vala-
mint vizesblokkok, konyha és 
étkező is helyet kap. Az építé-
si telken 90 parkolót, belső út-
hálózatot, kerékpártárolókat 

is kialakítanak, valamint 
ügyelnek az akadálymentesí-
tésre is.

Az építkezés a földmun-
kákkal januárban kezdődött, 
a pontrendszerű alapokat 
most helyezik el a szakembe-
rek, ezután következik a le-
mezalap-betonozás és az elő-
regyártott vasbeton szerkezet 
felállítása. A tervek szerint az 
inkubátorház jövő év tavaszá-
ra készül el. Azt remélik, hogy 
egy olyan ipari park jön létre 
a város délkeleti kapujában, 
amely képes a városba vonza-
ni tőkeerős nagyvállalatokat, 
egyúttal pedig megfelelő kör-
nyezetet biztosít a helyi vál-
lalkozások, innovatív kkv.-k 
fogadására, támogatására. 

Inkubátorház:  2500 négyzetméteren várják a vállalkozásokat

A jövő soproni iparáért

AZ ALAPKŐLETÉTEL RÉSZTVEVŐI:  Az innovációs centrum alapkövét Kóbor Csaba, a STETTIN-HUN-
GARIA Magas- és Mélyépítőipari Kft. ügyvezetője, dr. Farkas Ciprián polgármester, Barcza Attila or-
szággyűlési képviselő, dr. Simon István alpolgármester, Khaut András, a FÉSZ Zrt. igazgatóságának 
elnöke, valamint Csiszár Szabolcs alpolgármester tette le. A rendezvényen részt vett számos önkor-
mányzati képviselő, intézményvezető is. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

ETZL EDGÁR

Új, 4,3 kilométer hosz-
szú kerékpáros út-
vonalat adtak át Sop-
ron és Harka között. 
A régóta várt fejlesz-
tés révén a városból 
biztonságosan juthat-
nak el a biciklisek Har-
kára, illetve az auszt-
riai Sopronnyékre 
(Neckenmarkt).

Az új szakasz kialakítására 
azért volt szükség, mert Sop-
ron és Harka között korábban 
nem volt erre a célra kijelölt 
út. Az átadón dr. Farkas Cip-
rián soproni és Duschanek 
Péter harkai polgármester ki-
emelte, hogy a kerékpáros út-
vonallal régi álma vált valóra 
a helyi lakosoknak.

Az eseményen Kulcsárné 
Roth Matthaea, a Fertő–Han-
ság Nemzeti Park igazgatója és 
dr. Sándor Gyula, az utat keze-
lő Tanulmányi Erdőgazdaság 
Zrt. vezérigazgatója is hang-
súlyozta, mivel az új kerék-

páros út Natura 2000 termé-
szetvédelmi területet érint, 
a kijelölésében és a burkolat 
megtervezésében szakembe-
reik is részt vettek. A termé-

szetvédelmi előírások alapján 
a mezei szakaszon a Soproni-
hegység alapkőzetének számí-
tó gneiszaprítékot használtak 
fel az út kialakítására.

Az elkészült út a Lövér 
kemping területéről indul, 
részben már meglévő erdé-
szeti úton, részben pedig a 
mezőn halad egészen Harká-
ig, ahol a Nyéki utcán keresz-
tül csatlakozik a Harka–Sop-
ronnyék határátkelőre vezető 
úthoz. Végpontjain speciális 
sorompókat állítottak, me-
lyek a gyalogos és kerékpáros 
forgalmat átengedik, az autós 
forgalmat viszont nem. 

– Fontos, hogy ne csak a 
messziről ide érkező turistá-
kat, de a környező települése-
ken élő lakosokat is szolgál-
juk a fejlesztésekkel – emelte 
ki Kárpáti Béla, a beruházást 
vezető Sopron–Fertő Turisz-
tikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. 
vezérigazgatója. A köszön-
tők után harminc fiatal brin-
gás avatta fel az új kerékpá-
ros utat.

A beruházás annak a pro-
jektnek az egyik eleme, amely-
ben újjáépítették a kecske-he-
gyi kilátót, továbbfejlesztik a 
Lőver Alpinparkot és a Cik-
lámen tanösvényt, a Fertőn a 
vízi madárleseket, valamint a 
Sopron–Fertő turisztikai tér-
ség kerékpárútjait.

Kerékpárral erdőn–mezőn át

Az új kerékpáros utat kövekkel szegélyezték, hogy ne térjenek 
le a védett gyepre az itt közlekedők. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

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

Móka – Udvarhely Táncműhely
Március 16. 18 óra, Soproni Petőfi Színház 
Népi játék Tamási Áron nyomán

Mága Zoltán jótékonysági koncertje
Március 16. 18 óra, evangélikus templom
Kárpát-medence legnagyobb jótékonysági koncertsorozata

The King’s Singers
Március 16. 19 óra, Liszt-központ
Filharmónia Scarbantia bérlet 

Virágos Sopronért 
Március 17., csütörtök 18 óra, Pedagógusok Soproni 
Művelődési Háza 
A Soproni Városszépítő Egyesület a lakosság szolgálatában 
– előadó Józan Tibor elnök. 
A boldog és egészséges életért – előadó Horváth Sándor teo-
lógus, életmód-tanácsadó. 

István király
Március 17. 19 óra, Soproni Petőfi Színház 
Mély tartalmú, elgondolkodtató mű a király utolsó napjairól, 
arról a benne dúló harcról, hogy kinek adja a koronát. 
További időpont: március 18., péntek 19 óra 

Doors Emlékzenekar koncert 
Március 18., péntek 19 óra, Búgócsiga Akusz-
tik Garden

Irie Maffia koncert
Március 18. 20 óra, Hangár Music Garden 

Next Level On Tour
Március 18. 22 óra, Hangár Music Garden

A Tengerecki-kalandok  
Magyarországon
Március 19., szombat 15 óra, Macskakő 
Gyermekmúzeum 
Könyvbemutató, melyen a szerzők közül Maksai Kinga és a 
soproni Veszpi Gyula várja a kis olvasókat. A beszélgetés 
után kreatív fotókollázs készül.

30Hz Sopron: MARKOV
Március 19. 22 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

2000 év történelem 2000 lépésben
Március 20., vasárnap 10 óra, Tourinform iroda 
Ingyenes belvárosi séta

Nem élhetek muzsikaszó nélkül
Március 20. 14 óra, Liszt-központ
Magyarnóta- és operettműsor

Emigránsok
Március 22., kedd 16 óra, Liszt-központ
Sławomir Mrożek drámája húsba vágó és lélekbe markoló 
kérdéseket feszeget a hazájukat különböző okokból elhagyó 
emberekről. 

Egyetemi Kedd „Latin est”/w. Dj Seat 
The Belt
Március 22. 22.30, Búgócsiga Akusztik Garden

EZ LESZ…  – programajánló

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző
250 ÉVVEL EZELŐTT,  1772. március 18-án született Jakabvá-
gáson Bredetzky Sámuel evangélikus lelkész, püspök, Sopron 
város idegenforgalmi értékeinek első hírnöke. 1798-tól Sopron-
ban tanított. 1809-ben megjelent Úti megfigyelések Magyaror-
szágról és Galíciáról című kötetében Sopron tájainak szépsé-
geit is megörökítette.

125 ÉVVEL EZELŐTT,  1897. március 16-án született Sopron-
ban Boronkai (szül. Bergmann) Pál városi főmérnök, a Magyar 
Hidrológiai Társaság tiszteletbeli tagja, a városszépítő egye-
sület alelnöke. Tervet készített a város árvízvédelmi feladata-
inak megoldásáról, a Fertő tavi regionális terv elkészítésében 
is részt vett. Sopronban hunyt el 1970. január 21-én.

120 ÉVVEL EZELŐTT,  1902. március 25-én hunyt el Sopron-
ban Romwalter Károly híres nyomdász, a Harmónia című lap 
alapítója, a Károly-magaslati kilátó egyik építtetője, kortársai 
szerint: „A polgári becsületnek és az igyekvő szorgalomnak volt 
példája”. Kőszegen született 1825. május 26-án.

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

– Folytatnunk kell azt az utat, amin 2010-ben el-
indultunk – mondta Barcza Attila, Sopron és tér-
sége országgyűlési képviselője a Petőfi téri már-
cius 15-i ünnepségen.

A soproniak a hag yomá-
nyoknak megfelelően a Pető-
fi téren idézték fel az 1848-as 
dicsőséges napokat. Az ün-
nepség kezdetére megtelt a 
tér, így sokan hallhatták a Ju-
ventus Fúvószenekar játékát 
és Kriszta Kinga, valamint 
Horváth István operaéneke-
seket. Az ünnepség szónoka 
Barcza Attila volt, aki a ma-
gyar szabadság napjának ne-
vezte március 15-ét, amely 

„nemzedékek óta erőt és ki-
tartást ad szinte minden ma-
gyar számára”.

– Mi, magyarok megküz-
döttünk, s vérünket adtuk az 
igazságért, a hazáért és a sza-
badságért – emelte ki a szó-
nok, majd kitért arra is, hogy 
ma ott tartunk: a szabadságot 
és a békét már nem karddal és 
puskával kell újból kivívnunk, 
hanem békében kell meg-
őriznünk. – A béke azonban 

törékeny jószág, megóvását 
nem bízhatjuk agresszív, meg-
gondolatlan percemberekre és 
a kudarcos múlt levitézlett po-
litikusaira – folytatta Barcza 
Attila. – Mi, magyarok és sop-
roniak békét akarunk, és 
ezért a békéért mindent meg 
is fogunk tenni. – Emlékezte-
tett, vannak azonban olyanok 
– Gyurcsány Ferenc és Márki-
Zay Péter –, akik feszültséget 
szítanak és hazudnak „reggel, 
éjjel, meg este”. Mint mondot-
ta, emberük (Brenner Kolo-
man – a szerk. megjegyzése) 
ejtőernyősként érkezik váro-
sunkba. Alakoskodik és meg-
téveszt, „gyűlölt városnak” 
nevezve Sopront. A képvise-
lő Magyarország első felelős 

kormányát méltatva kérte: ne 
hagyjuk, hogy a mostani le-
gyen az utolsó. „Április 3-án 
legyünk ott mindannyian! 
Őrizzük meg a magyar békét, 
nyerjük meg a jövőnket!”

Az ünnepi beszédet köve-
tően a Maros Művészegyüt-
tes mutatta be táncjátékát, 
majd a Nemzeti dal hangzott 
el Ragány Misa előadásában. 
Ezt követően először Barcza 
Attila, dr. Farkas  Ciprián pol-
gármester, dr. Simon István 
és Csiszár Szabolcs alpol-
gármester helyezte el a vá-
ros koszorúját Petőfi Sándor 
szobránál, majd a különbö-
ző szervezetek és intézmé-
nyek képviselői is lerótták 
tiszteletüket.

Barcza Attila:  Mi, magyarok és mi, soproniak békét akarunk

  Nyerjük meg a jövőnket!

A soproniak a hagyományoknak megfelelően a Petőfi téren idézték fel az 1848-as dicsőséges napokat. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

JEGYZET

Ha ugat a kutya
ELEK SZILVESZTER

„Ez egyszerűen hihetetlen!” – így reagálok, va-
lahányszor meglátom azt a posztot, amelyet 
az egyik soproni Facebook-oldalra írt szerző-
je. A felgyorsult világban rengeteg tartalom kú-
szik elém is az interneten, és sok minden felett 
csak úgy átsiklok. De ennél a posztnál mindig 
megállok, amikor feldobja nekem a Facebook. 

Sőt, többször rá is ke-
restem. Ez áll benne: 
a Csengery utcában, 
forgalmas helyen 
összeesett egy 70–80 
éves hölgy, és senki 
sem állt meg, hogy se-
gítsen neki, pedig az 
autókból bámulták az 
emberek. Szerencsé-
re a történteket az in-
ternet népével tudató 
hölgy hívott mentőt 
az asszonyhoz, akit 
kórházba szállítot-
tak. Elhiszem, hogy a 

leírtak megtörténtek, csupán képtelen vagyok 
tudomásul venni azokat.

Nem vagyok szuperhős, nem viselek kö-
penyt, és óriási fényvetítőm sincs a panel tete-
jén. Ugyanakkor vidéken nőttem fel, és egy va-
lamit megtanultam: ha napnyugta után ugat a 
kutya, lehet, hogy baj van – és olyankor bizony 
a család férfi tagjainak ildomos sebtiben lám-
pát ragadniuk, aztán kimenniük az udvarra, 
hogy megnézzék, nem zaklatja-e a baromfit va-
lamilyen ravasz ragadozó. Egészen kicsi korom 
óta részt vettem az ilyen akciókban. Bár soha-
sem volt nagy baj, mégis mindig kimentem, kér-
dés nélkül – hogy megvédjem a tyúkokat és ka-
csákat. Időközben az emberbe beleivódott, hogy 
aki bajban van, rászorul a segítségre, annak 
bizony azonnal segíteni kell, nincs mese, nincs 
apelláta. Így akkor is kinéztem a szobám abla-
kán, ha egy gyermek szaladt el előtte sikítva, ha 
pedig elesett egy bácsi a biciklivel, nem néztem 
a gúnyáját és a véralkoholszintjét, csak a vérző 
fejét, és azonnal mentőt hívtam neki.

Ennek tükrében hihetetlen számomra, hogy 
sokszor hallani: valaki bajba került, de nem se-
gítettek neki, rengetegen elmentek mellette fél-
renézve, és a többi… Ilyenkor persze sokan me-
nekülnek a gondolatba: ez máshol volt, nem az 
én városomban. Csak éppen a posztban leírtak 
Sopronban, a mi szeretett városunkban történ-
tek. Képzeljük csak el: elesünk egy forgalmas 
utcájában, és aligha akad olyan, aki akár csak 
egyetlen pillanatot szentelne számunkra a ro-
hanó életéből, hogy segítsen nekünk! Ez a gon-
dolat szörnyű!

Az viszont szívmelengető, hogy az idős 
hölgynek akadt segítője. Reméljük, hogy ez a 
történet sokaknak felnyitja a szemét, és ezentúl 
ők is meghallják majd a kutya ugatását. Ugyan-
is a ravasz ragadozó, vagyis a veszély mindig 
ott leselkedik. Ne hagyjuk, hogy elragadja a 
„baromfit”!

„… vidéken nőttem fel, és 
egy valamit megtanultam: 
ha napnyugta után ugat 
a kutya, lehet, hogy baj 
van – és olyankor bizony a 
család férfi tagjainak ildo-
mos sebtiben lámpát ra-
gadniuk, aztán kimenniük 
az udvarra, hogy megnéz-
zék, nem zaklatja-e a ba-
romfit valamilyen ravasz 
 ragadozó.”

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni embe-
rek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat a jövőben is szé-
lesíteni kívánjuk újabb és újabb olvasóink megismertetésével. 
Ezért olyan embereket keresünk, akik szűkebb–tágabb környe-
zetükben valamiért kiérdemelték a körülöttük élők szeretetét, 
tiszteletét. Lehet ő egy nagymama, másokon segítő ezermes-
ter vagy tanácsadó, egy közösség szervezője vagy aktív tagja. 
Szóval bárki, akire felnéznek olvasóink! Ha ismernek ilyen em-
bert a környezetükben, írják meg nekünk, hogy ki ő, hogy ér-
hetjük el, és hogy miért olvasnának róla örömmel a  Soproni Té-
mában!  szerkesztoseg@sopronitema.hu

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK

MUNKATÁRSUNKTÓL

Huszárokkal telt meg a belvá-
ros, kokárdás gyerekek lepték 
el az utcákat már március 13-
án. Az idei HuszárVasárnap 
délelőttjén látogatható volt 
az Orsolya téri Huszármú-
zeum. A délutáni programot 

retrojátékkatona-kiállítás-
sal nyitották meg a Liszt-
központban, ahol Barcza 
Attila, Sopron és térsége or-
szággyűlési képviselője beje-
lentette Sopron csatlakozását 
a  Petőfi200 országos rendez-
vénysorozathoz. A Liszt tera-
szon félóránként ágyúdörej 

hívta fel a figyelmet a kaland-
játékra, és jelölte ki az in-
dulóállomást. A Fegyvertár 
utcából nyíló 48-as téren hu-
szártábor, a Lábasház előtt a 
Soproni Huszár Hagyomány-
őrző Egyesület lovas katonai 
bemutatóval várta az érdek-
lődőket. A „Szomjas Huszár” 

névre átkeresztelt Cézár-ház 
csákó- és nyeregbemutató-
nak, valamint kokárdakészí-
tő műhelynek adott helyet, a 
Macskakő Gyermekmúzeum 
udvarán pedig a kis huszá-
roknak bajuszt festettek, és 
megtanították őket, hogyan 
kell kardot rántani. 

Huszárok a belvárosban

www.facebook.com/ 
sopronitemahivatalos

ELISMERÉSEK A SAJTÓ NAPJÁN:  A magyar sajtó nap-
ja alkalmából dr. Farkas Ciprián polgármester, dr. Simon 
István, valamint Csiszár Szabolcs alpolgármester elisme-
rő oklevelet adott át a Sopron TV két operatőrének, Ga-
lambos Attilának és Riba Szabolcsnak. 

ÁLLAMI KITÜNTETÉSEK A NEMZETI ÜNNEPEN:  Török Zoltán, a Raa-
bersport Kft. ügyvezetője március 15. alkalmából a Magyar Érdemkereszt 
Arany Fokozatában részesült. Szintén a nemzeti ünnep alkalmából Magyar 
Bronz Érdemkereszt elismerést kapott dr. Ragány Misa színművész, énekes, 
aki február 1-től a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezetője. 
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ETZL EDGÁR

Tudja, mi 
az a  rudli? 
Melyik ál-
lat dago-

nyázik, és milyen a 
döhér bika? Új soroza-
tunkban az Erdő Háza 
lakóit mutatjuk be.

Nagy népszerűségnek örvend 
a Muckon lévő Erdő Háza. 
A vadakkal itt mindig törté-
nik valami: hamarosan meg-
f igyelhető lesz például az 
őzek agancstisztítása. – A ba-
koknak hívott hímeknél a téli 
hullajtás után hamar elindul 
az új agancs fejlődése az úgy-
nevezett agancstőről – tudtuk 
meg Sárközy Árontól, az Erdő 
Háza ökoturisztikai asszisz-
tensétől. A növekedő agancsot 
szőrös bőr fedi, amit nevez-
nek barkának, illetve háncs-
nak is. Ebben a bőrréteg erei-
ben futó vér szállítja a helyére 
a csontképződményt alkotó 
ásványi anyagokat, amelye-
ket a bakok növényi táplálék-
ból vesznek fel. Tavasszal be-
fejeződik a növekedés, ekkor 
a barka összezsugorodik és 
felszakadozik, a bakok ezt a 

fák törzséhez dörzsölve, akár 
a földet kaparva próbálják le-
tisztítani agancsukról.

Bár a bakok és a sutáknak 
nevezett nőstények testmé-
rete között nincs nagy elté-
rés, az agancson kívül is van 
valami, amivel megkülön-
böztethetők a nemek: az ál-
latok farán látható fehér folt 
– amelyet egyébként tükör-
nek hívnak – a bakok eseté-
ben háromszög, míg a suták 

esetében szív alakú. Szin-
tén felismerhetők ivarszer-
veik körüli szőrcsomóról, 
melyet a hímeknél pamacs-
nak vagy ecsetnek, a nőstény 
egyedeknél pedig köténynek 
neveznek. 

– Az üzekedés július végé-
től augusztusig tart, a mag-
zatok érdemi fejlődése no-
vember végén kezdődik. Ezt 
a különleges jelenséget dia-
pauzának nevezik – hívta fel 
figyelmünket az érdekesség-
re Sárközy Áron, akitől azt is 
megtudtuk, hogy egyes terü-
leteken nem ritka, hogy a suta 
egyszerre kettő vagy akár há-
rom gidát is nevel.

Az Erdő Házában most 
nyolc őz él, két bak és hat suta.

– Nagyon kíváncsi állatok. 
Bár félnek az embertől, de biz-
tonságos távolságból nem rit-
ka, hogy rövid ideig követik a 
túrázókat – mondta dr. Takács 
Viktor, a Tanulmányi Erdő-
gazdaság erdeiiskola-vezető-
je, aki egy fontos szabályra is 
felhívta a figyelmünk. – A gi-
dákat, bár fejletten jönnek a 
világra, az ellést követő né-
hány napban anyjuk elfekte-
ti. Ha egyedül fekvő gidával 
találkozunk, kerüljük el, hi-
szen az anyja valószínűleg a 
közelben van, és hamarosan 
visszatér kicsinyéhez.

KÖVES ANDREA

Rendhagyó múzeum-
pedagógiai órával várta 
a gyerekeket a Sopro-
ni Múzeum a bepor-
zók napja alkalmából. 
A Lenck-villa udvarán 
egy ötcsillagos rovarho-
telt is kialakítottak.

Aki szeret a természetben sé-
tálni, kiskertet művelni, vagy 
örömmel ülteti el teraszán a 
virágos növényeket, annak ki-
emelt ünnep március 10., a be-
porzók napja. A jeles dátum a 
beporzásban résztvevő hasz-
nos rovarok védelmére hív-
ja fel a figyelmet. Minderről 
élménydúsan, kalandosan is 
lehet a gyerekeknek mesélni, 
ezt bizonyították a Lenck-vil-
la kertjében megtartott mú-
zeumpedagógiai foglalko-
zások. Itt kapott helyet az az 
ötcsillagos rovarhotel, más 
néven: bogárlak, darázsga-
rázs, méhecskehotel, amely 
szállást és szaporodási hely-
színt nyújthat a kert rovarai-
nak. Az érdeklődő óvodásokat 
és kisiskolásokat Martos Vi-
rág, a Soproni Múzeum mú-
zeumpedagógusa kalauzolta 
körbe a vadregényes kertben. 
– Tavaly már kapcsolódtunk 
a beporzók napjához, hiszen 
nagyon fontosnak tartjuk a 
környezetvédelmet, ehhez 

tökéletesen alkalmas a Lenck-
villa kertje, amely 1999-től vé-
dendő természeti érték. 

A kicsik és nagyok sokkal 
könnyebben megértik a mé-
hecskék fontos szerepét, ha 
játékosan jutnak az ismere-
tekhez. A Deák Téri Általános 
Iskola első osztályos kisdiák-
ja, Rozsonits Szonja lelkesen 
mesélt a rendhagyó környe-
zetismereti órán hallottakról: 
– Nagyon jó, ha a méhecskék 

szedik a virágport, hiszen 
abból lesz a méz, ami na-
gyon finom a kalácsomon, 
meg az is fontos, hogy védjük 
őket, mert nagyon hasznosak 
számunkra.

A Soproni Múzeum a kö-
zeljövőben rendszeresen ter-
vez hasonló interaktív órákat, 
amelyekre várják a sopro-
ni, valamint a város környé-
ki óvodák és általános iskolák 
jelentkezését.

Hamarosan  örökbefogadó programot dolgoz ki a TAEG Zrt.

A legkíváncsibb vadak

A beporzók napja

ÖRÖKBEFOGADÓ PROGRAM:  Az Erdő Házában élő számos ál-
lat, például az őzek sincsenek még elnevezve. A Tanulmányi Erdő-
gazdaság hamarosan örökbefogadó programot dolgoz ki, amely-
nek során az „adoptálók” nevet adhatnak kedvenc vadjuknak.

Az Erdő Házában jelenleg nyolc őz él, két bak és hat suta. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Iskolások és óvodások is megismerték a méhecskék fontos 
szerepét a Lenck-villa kertjében. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MADARÁSZ RÉKA

Az utóbbi évek enyhe időjárásának köszönhetően 
rengeteg kórokozó és kártevő telel át. Az időben 
elvégzett lemosópermetezéssel nemcsak csök-
kenthetjük a számukat, hanem meg is könnyít-
hetjük a saját életünket.

Verőfényes napsütéssel kez-
dődött a tavasz, ami sokunkat 
kicsalt a természetbe. Bizo-
nyára már többen nekikezd-
tek a tavaszi munkálatoknak 
a kertben, többek közt meg-
metszették a gyümölcsfákat. 

– Ahogy megszűnnek a fa-
gyok, az enyhe időjárás be-
köszöntével a növények nyu-
galmi időszaka is véget ér: 
fokozatosan megpattannak a 
rügyek, felkészülnek a gyü-
mölcsfáink a virágzásra – tud-
tuk meg Horváth Gábortól, a 
Roth-technikum kertészeti 
tangazdaságának vezetőjétől. 
– Mielőtt ez megtörténne, ér-
demes elvégeznünk az egyik 
legfontosabb növényvédelmi 
tennivalót: az úgynevezett 

lemosópermetezést. A tevé-
kenységet célszerű metszés 
után időzíteni, így ugyanis 
nemcsak kevesebb lémennyi-
ségre lesz szükségünk, ha-
nem a metszési, vágási felüle-
teket is fertőtleníthetjük.

A permetezés időpontját 
érdemes gondosan megter-
veznünk: figyeljük az időjá-
rás-előrejelzést, és célozzunk 
meg fagymentes, szélcsendes 
napokat! 

– Mivel a növények vegetá-
ciós időszaka előtt vagyunk 
még, nincsen lombozat, ame-
lyet károsíthatnánk, így nagy 
lémennyiséggel dolgozha-
tunk – egyenletesen lefed-
ve a fa minden részét. Erre a 
rügyfakadás után már nem 

lesz lehetőségünk a perzselés 
veszélye miatt – folytatta Hor-
váth Gábor. – A nagy lémeny-
nyiségnek természetesen a 
hatóanyag-tartalma is maga-
sabb, így a kártevőkkel is job-
ban elbánik. 

A lemosópermetezéshez 
használhatunk réztartalmú 
szereket, melyek – a liszthar-
mat kivételével – a legtöbb 
gomba és baktérium ellen ha-
tékonyak vagy kéntartalmúa-
kat, amelyek kifejezetten az 
áttelelő lisztharmatgombákat 
károsítják. Léteznek olajos ké-
szítmények is, amelyek a kü-
lönböző rovar- és atkakárte-
vők ellen nyújtanak védelmet. 

– Kereskedelmi forgalom-
ban kaphatóak kimondottan 
a tavaszi lemosópermete-
zéshez kifejlesztett növény-
védőszerek, amelyek akár 
mindhárom hatóanyagot tar-
talmazhatják. Ha nem cél-
irányosan szeretnénk per-
metezni, ezek megfelelő 
választásnak bizonyulhatnak 
– zárta a szakember. 

Cél az ételmentés

A lemosópermetezés ideje

A CsÍZ Műhely is csatlakozott a kezdeményezéshez, az üzlet 
vezetője is fontosnak tartja az ételmentést. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

KÖVES ANDREA

Magyarországon a becslések szerint évente át-
lagosan 68 kilogrammnyi élelmiszert dob ki egy 
ember. A soproni Zöld Kezek civil szervezet szá-
mára kiemelten fontos, hogy aktívan tegyen az 
ételpazarlás ellen, ezért indította ételmentő 
kezdeményezését.
– Az ételmentést több szem-
pontból is megközelítettük: 
egyrészt próbálunk segíteni 
tanácsokkal, ötletekkel a ma-
gánembereknek, miként lehet 
tudatosabb hozzáállással el-
kerülni a háztartásokban azt, 
hogy az étel a kukában végez-
ze – kezdte Almási-Thomka 
Orsolya, a Zöld Kezek Egye-
sület vezetője. – Másrészt lét-
rehoztunk a közösségi olda-
lon egy ételmentő közösséget, 
amelyhez elsősorban helyi 
vállalkozók által üzemelte-
tett éttermek, cukrászdák, 
kávézók, zöldségüzletek csat-
lakozását várjuk, akik kedvez-
ményesen kínálják az aznap 
még jó minőségű, fogyasztha-
tó ételeket, amelyeket másnap 
már nem szívesen adnának el. 
A közösséghez nemcsak a vál-
lalkozók, hanem a fogyasztók 
csatlakozását is várjuk.

Az egyik soproni torta-
készítő műhelyben Almási-
Thomka Orsolya is rendsze-
resen tesz ki a finomságaiból 
egy becsületkassza mellé az 
ételmentés jegyében. Az első 

hívó szóra csatlakozott a sop-
roni csomagolásmentes bolt, 
a Dekagramm is a kezdemé-
nyezéshez. Pfeiffer Judit üz-
letvezető szerint az ételpazar-
lás több szempontból is óriási 
probléma:

– A kidobott élelmiszer elő-
állításával és megsemmisíté-
sével a környezetet is terhel-
jük – folytatta Pfeiffer Judit. 
– Az élelem előállításához, a 
szállításhoz szükséges ener-
giát is elpazaroljuk, ha kidob-
juk az élelmiszert. Nálunk 
legutóbb a karácsonyi időszak 
után maradtak olyan kézmű-
ves, ízletes termékek, mé-
zeskalácsok, szaloncukrok, 
amelyeket januárban ked-
vezményes áron kínáltunk, 
így gyorsan elfogytak, és nem 
vesztek kárba. Ez nekünk is jó 
érzés, és a vásárlóink is öröm-
mel éltek a lehetőséggel.

Az ételmentő csoportot 
az érdeklődők a legnagyobb 
közösségi oldalon találhat-
ják meg: továbbra is várják 
a csatlakozó vállalkozókat, 
magánembereket.  

Nem kapta meg 
az újságot?

Terjesztési  
reklamáció: 

+3620/368-2027
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Felújították és fogadóépületté alakították át a 
fertődi Esterházy-kastély keleti gránátosházát. 
Így a turisztikai főszezonra egy korszerű létesít-
mény várja a kirándulókat.

– A látogatók minőségi kiszol-
gálásához kialakított foga-
dóépülettel az volt a célunk, 
hogy a kastély épületéből ki-
emeljük a turisztikai fogadó-
pontot – mondta az épületát-
adó ünnepségen  Egresitsné 
Firtl Katalin, az Eszterháza 

Kulturális, Kutató- és Feszti-
válközpont Közhasznú Non-
profit Kft. ügyvezetője.

– A fertődi Esterházy-kas-
tély fejlesztése folyamatos, 
amelynek eredményeképpen 
egy európai, sőt világszínvo-
nalú, kulturális, művészet-

történeti értékegyüttes nyeri 
vissza fényét, rangját, jelen-
tőségét, ami a térség fejlesz-
tésében, de európai lépték-
kel mérve is nagy jelentőségű 
– hangsúlyozta beszédében 
Barcza Attila, Sopron és térsé-
ge országgyűlési képviselője.

– A gránátosház is bizonyít-
ja, hogy Eszterházának már a 
puszta léte is európaiságunk 
megkerülhetetlen megteste-
sülése – emelte ki a rendezvé-
nyen dr. Nagy István agrármi-
niszter. – Az épületegyüttest 
ezért is kell óvnunk, fejlesz-

tenünk és átörökítenünk a kö-
vetkező nemzedékeknek.

Az egyházi áldást követően 
szalagátvágással avatták fel a 
létesítményt. A keleti gráná-
tosházban jegypénztárat, 
ajándékboltot és vizesblokkot 

egyaránt kialakítottak, hogy 
a barokk épület kiszolgálja a 
21. századi igényeket is. A fej-
lesztés hazai forrásból való-
sult meg. Az átadás után az új 
fogadóépület próbaüzemmel 
működik. 

Eszterháza a fejlesztésekkel  visszanyeri régi fényét, rangját

Elkészült a gránátosház

TÖRTÉNET:  A gránátosházak az Esterházy hercegi testőrség, 
vagyis a gránátosok számára épültek. A testőrök többek között 
a szemben lévő díszkapu mellett álltak díszőrséget. Esterházy „Fé-
nyes” Miklósnak (1714–1790) több mint 150 testőre volt. Az egyik 
elvárás az volt, hogy legalább 1,8 méter magasak legyenek. Egyen-
ruhájukat a herceg tervezte: sötétkék kabát piros hajtókával, fehér 
mellény és harisnya, fekete medveprém kucsma sárga ellenzővel.

A gránátosház átalakításával az volt a cél, hogy a fogadópontot kiemeljék a kastély épületéből – jegypénztárat, ajándékboltot és vizesblokkot is kialakítottak. 

1936
Gyorssegély a színháznak
Dr. Sopronyi-Thurner Mihály 
polgármester elnöklete alatt 
Sopron város pénzügyi és szín-
ügyi bizottsága együttes ülés-
ben tárgyalta Tolnay Andor 
színigazgatónak segély iránti 
kérvényét, amelyben azt kérte, 
hogy a város utaljon ki számára 
6000 pengő segélyt. A bizott-
ság tagjainak az volt a vélemé-
nyük, hogy nem szabad enged-
ni, hogy Sopronban a magyar 
színjátszás csődöt mondjon. 
Erre való tekintettel a pénzügyi 
és jogügyi bizottság egyetem-
legesen javasolja a kisgyűlés-
nek, hogy a színészet támo-
gatására szánt összegből még 
rendelkezésre álló 3000 pen-

gőt segély formájában juttas-
sa Tolnay Andor színigazgató-
nak. (Városok Lapja)

1916
Megvadult tehén
Ma a mészárosok karmai kö-
zül megugrott egy tehén. Ösz-
szecsődítette a Deák tér sétá-
ló publikumát, és a nyaktilózás 
előtt cinikus módon nem res-
pektálta az uralkodó szokáso-
kat. Megérezte, hogy a vágó-
hidra viszik, és a véres ingű 
mészárosok sehogy sem tud-
tak boldogulni vele. Belesza-
ladt az Árok-szeren folyó Rák-
patakba, aztán az alagútba, 
felkarcolták patáit a kiálló éles 
kövek, elvágódott többször a 
hideg márciusi fürdőben, de 

nem akarta, hogy most tavasz-
szal tálalják fel a húsra éhes 
embereknek. Sokáig üldözték, 
míg végre kötéllel, botokkal ki-
nógatták és hazavitték, búsan, 
szomorúan, megkínozva, ta-
lán egy kissé bele is nyugodva 
egy kövér tehén elmaradhatat-
lan sorsába. (Soproni Napló)

1906
Megszökött egy huszár
Likó Lőrinc, a 9. huszárezred 
4-ik századában szolgáló köz-
huszár hétfőn délelőtt meg-
szökött, de már a déli órában a 
balfi vámnál egy rendőr elfog-
ta s átadta a katonai hatóság-
nak. (Soproni Napló)
Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

Tamási Áron- 
emlékév
Hűség, hazaszeretet, sze-
relem Tündérországban 
– márciusban is látható az 
Ördögölő Józsiás a Sopro-
ni Petőfi Színházban. A Ta-
mási Áron művéből készült 
produkció szombat esti 
előadása előtt jelentette 
be Pataki András, a Petőfi 
Színház igazgató–főrende-
zője, hogy a darab műsorra 
tűzésével a teátrum csatla-
kozik a Tamási Áron-emlék-
évhez. Az Ördögölő Józsi-
ás részt vesz idén nyáron a 
mikházi Tamási Áron fesz-
tiválon augusztus 17. és 21. 
között, ahol anyaországi és 
határon túli színházak mu-
tatkoznak be az író művei-
ből készült darabokkal. 

Hazai sztárok  
a VOLT-on
Mintegy 60 magyar fellé-
pőt jelentettek be a VOLT 
Fesztivál szereplői. A lis-
tán szerepel (többek kö-
zött) a Halott Pénz, Krúbi, 
a Bagossy Brothers Com-
pany, a Tankcsapda, de jön 
a Carson Coma, Azahriah, 
Majka & Curtis, Dzsúdló is 
Sopronba. Idén június 21. 
és 25. között rendezik meg 
a zenei fesztivált városunk-
ban. A VOLT-on számos vi-
lágsztár is fellép, példá-
ul a Muse, a The Killers, a 
Sum41, a Bring Me The Ho-
rizon vagy Yungblud is. 

RÖVIDEN

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK
• Általános segélyhívó  112

• Mentők      104

• Orvosi ügyelet 312-010

• Soproni Gyógyközpont     
központi szám  514-200 
előjegyzés  514-205, 514-206

• Soproni Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség  
(Tűzoltóság, Polgári Védelem) 
 105, 510-672, 510-617

• Rendőrség      107, 311-234

• Előfizetői tudakozó  11818

• Belföldi tudakozó  11800

• Polgármesteri hivatal      
 06-80/204-322, 515-100

• Soproni Polgárőr Egyesület     
 06-30/385-5732

• Sopron Holding    514-600 

• Közútkezelés  515-123

• Gyermekjóléti szolgálat      
 524-361

• Soproni Szociális 
Intézmény      506-400

• Támogató szolgálat     
 06-20/395-9040

• Családsegítő szolgálat 
   524-361

• Családok Átmeneti 
Otthona      524-362

• Pártfogó felügyelet      
 508-126, 508-395, 508-392

• Telefonos lelki első  segély-
szolgálat     116-123

• Drog stop      06-80/505-678

• Magyar Autóklub      188

• Áramszolgáltató      
 06-80/533-533

• Vízszolgáltató       519-100

• Gázszolgáltató      
 06-80/440-141

• MÁV      06-1/3 49 49 49

• GYSEV      577-212

• Kisalföld Volán      313-130
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KÖVES ANDREA

Sopront bátran nevez-
hetjük az íjászat felleg-
várának, hiszen a város-
ban négy íjászegyesület 
is tevékenykedik. Az 
idei sportgálán mind-
egyikük számos elis-
merést vett át.

Elsőként a Lővér Íjász SE ala-
kult meg 2001-ben, a sport-
ág népszerűsítését, a hagyo-
mányok őrzését és az íjászat 
magas szintre emelését tűzte 
ki célul. A tagok pályaíjászat, 
3D-s és történelmi szakág-
ban is edzenek: télen terem-
ben, nyáron a lövéreki erdei 
pályájukon. 

– Számomra az íjászat 
munka, kikapcsolódás, hobbi, 
amelyben világszintű sikere-
ket értem el – mondta Király 
Gábor, az egyesület elnöke. 
– Nemzetközi íjász szakedzői 
képesítésemnek köszönhető-
en az elmúlt több mint 20 év-
ben az egyesület utánpótlása 
is komoly eredményeket ho-
zott. A versenyekről világ- és 
Európa-bajnoki, országos baj-
noki érmekkel tértünk haza.

Az SRSE Lövész Szakosz-
tályán belül 2016-ban alakult 
meg az íjász tagozat, ami má-
ra az egyesület legeredménye-
sebb és önálló szakosztályává 
vált. Bár több kategóriában is 

űzik ezt a sportágat, ám első-
sorban a tradicionális íjászat-
ban érnek el szép sikereket. 

– Jómagam is ezt a szakágat 
képviselem, a vonzalmam 
gyermekkoromra vezethető 
vissza, amikor mogyorófából 
készítettük az íjat és bodzából 
a nyílvesszőt – mesélte Kovács 
Zsolt, a szakosztály vezetője. 
– Csodaszép ebben a sport-
ágban az örömteli játék meg-
élése, ugyanakkor a történe-
lem előtti tisztelgés is fontos 
számunkra. 

Az Alpokalja Íjász SE 
2019-ben alakult azzal a cél-
lal, hogy az íjászathoz von-
zódóknak nyújtson megfele-
lő szakmai segítség mellett 
sportolási lehetőséget. Bár az 
egyesület még fiatalnak szá-
mít, Balogh Csaba elnök már 
szép eredményekről tud be-
számolni. – Fiatal versenyző-
ink sorra dobogós helyezések-
kel zárják az országos bajnoki 
és nemzetközi versenyeiket. 
Tagjaink között több világ- és 
Európa-bajnok, többszörös 

országos bajnok is megtalál-
ható. Hisszük, hogy az íjászat 
mindenkié lehet, ezért az Ár-
vácska alapítvánnyal együtt-
működve biztosítjuk a sopro-
ni gyermekotthonokban lakó 
gyerekeknek a heti edzési le-
hetőséget, és részt veszünk 
nyári táboraikban.

A legfiatalabb, tavaly ala-
kult Scarbantia SE sikereiről 
és terveiről februári lapszá-
munkban írtunk bővebben 
(Szebasztián nagy lövése, Sop-
roni Téma, 2022. február 9.).

– A Magyar Íjász Szövet-
ség számára nagy öröm, 
hogy Sopron a sportág egyik 
erős bázisává nőtte ki magát 
– emelte ki Windischmann 
Mercédesz, a szövetség fő-
titkára. – Az íjászat családi 
sport és rekreációs sportág 
is. Már kilencéves kortól egé-
szen magas életkorig együtt, 
családosan is űzhető, mert a 
szabályrendszerek megen-
gedőek. A természetben el-
töltött idő sok közös élményt 
adhat mindenkinek. 

Sopron  az elmúlt években a sportág egyik erős bázisává nőtte ki magát

Közös szenvedélyük az íjászat

Az Alpokalja Íjász SE és az SRSE versenyzői (b) teremszezonban együtt is edzenek. Király Gábor (j), a Lővér Íjász SE elnöke el-
mondta: ők is készülnek az idei országos és nemzetközi megmérettetésekre. FOTÓK: FILEP ISTVÁN ÉS SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

KÓCZÁN BÁLINT

Kiválóan szerepeltek a Scoop Sport Egyesü-
let versenyzői az idei alpesi sí diákolimpián. 
A soproni sportolók több érmet is elhoztak. 

A közelmúltban rendezte a 
Mátraszentistváni Sípark az 
alpesi sí diákolimpiát, ame-
lyen a soproni Scoop Sport 
Egyesület fiatal versenyzői is 
elindultak. A közel 200 gyer-
meket számláló mezőnyben 
kiváló hóviszonyok között, ne-
héz pályán mérték össze tu-
dásukat a versenyzők. A sop-
roni síelők iskolájuk színeiben 
indulhattak, és több érmet 
is szereztek. A Scoop Sport 
Egyesület az elmúlt években 
széles tömegbázist alakított 

ki, ahonnan kiválogatta ver-
senyzői csapatát, és kialakí-
tott egy utánpótlás-nevelési 
programot. Ebben lehetősé-
get biztosít a felkészülésre és 
a versenyzésre is. A sikeres 
munkát mutatja, hogy szinte 
minden versenyzőjük az or-
szágos megmérettetésen az 
élvonalban végzett.

AZ EREDMÉNYEK: 
Kiss Elena 3. hely (Soproni 
Német Nemzetiségi Általá-
nos Iskola)

Erhardt Liza 2. hely (Sopro-
ni Német Nemzetiségi Általá-
nos Iskola)
Jandl Menta 3. hely (Sopro-
ni Német Nemzetiségi Általá-
nos Iskola)
Csonka Hanna Panni 4. hely 
(Soproni Német Nemzetiségi 
Általános Iskola)
Magyar Botond 3. hely (Lack-
ner Kristóf Általános Iskola)
Czövek Zoé 5. hely (Ber-
zsenyi Dániel Evangélikus 
Gimnázium)
Kiss Felix 5. hely (Soproni 
Német Nemzetiségi Általá-
nos Iskola)
Pintér Zénó Imre 8. hely 
(Soproni Német Nemzetiségi 
Általános Iskola)
Erhardt Márton 5. hely (mat-
tersburgi gimnázium)

A Scoop Sport Egyesület soproni versenyzői az idei alpesi sí diákolimpián.

 Soproni sísikerek

III. West  
Hungarian Fight
Ismét sikeres volt a küz-
dősportok gálája, a West 
Hungarian Fight városunk-
ban. Babos Zoltán, a Nö-
vényi Sportakadémia SE 
elnöke, a rendezvény fő-
szervezője elmondta: hat 
országból nyolcvan spor-
toló jött el Sopronba, a 
közönség negyven mér-
kőzést láthatott. Profi és 
amatőr sportolók is ket-
recbe léptek – merthogy 
ez a gála most alapvető-
en a ketrecharc különbö-
ző sportágairól szólt: volt 
MMA, Muay Thai, K1, vagy 
épp cage grappling, azaz 
ketrec földharc. A rendez-
vény megnyitóján részt 
vett Csiszár Szabolcs al-
polgármester is.

Jégkorongozók  
a SMAFC-nál 
A Soproni Jégtörők is csat-
lakozott a SMAFC-hoz, így 
az egyetemi sportklub 
újabb szakosztállyal és 
több mint százötven spor-
tolóval bővült. – Nagyon 
örülünk ennek az együtt-
működésnek, mert nekünk 
a tervezhetőség most a 
legfontosabb – mond-
ta Koós Zoltán, a jégko-
rong szakosztály vezetője. 
– Négy edző foglalkozik a 
különböző korosztályok-
kal, a sportolóink mind el-
kötelezettek és lelkesek. 

RÖVIDEN
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RÁZÓ LÁSZLÓ

Ismét Eu-
rópa leg-
jobb négy 
csapata kö-

zé verekedte magát a 
Sopron Basket. Gáspár 
Dávid együttese végül 
a Prága helyett a fran-
cia Montpellier ellen 
játszott. Mivel meg-
nyerte mindkét mérkő-
zést, idén is ott lesz a 
Final4-ban. 
A pályaelőnyt kihasználva az 
első soproni meccset maga-
biztosan hozták Fegyverne-
kyék, majd a franciaországi 
összecsapást is megnyerte a 
Sopron, így a csapat készül-
het az ötödik – Gáspár Dávid 
vezetőedző második – Euro-
liga négyesdöntőjére. A siker-
edzőt a további esélyekről is 
kérdeztük.

– Gratulálunk a fantasz-
tikus eredményhez! Összes-
ségében mi döntött a négy 
közé jutásról?

– A párharc mérkőzé-
sei alapján egyáltalán nem 
mondható el, hogy közön-
ségszórakoztató játékot pro-
dukált volna a két együttes. 
Nem volt szemet gyönyör-
ködtető kosárlabda, volt 

helyette kemény küzdelem. 
Mi alapvetően a védekezés-
re koncentráltunk, és úgy 
gondolom, ezzel tudtunk el-
lenfelünk fölé kerekedni. Tá-
madásban nekünk is nagyon 
nehéz dolgunk volt, hiszen a 
Montpellier is nagy nyomás 
alá helyezett bennünket. 
Vannak olyan mérkőzések, 
amikor látványosabban játsz-
szunk, ugyanakkor ebben az 
esetben, ilyen tét mellett egy-
értelműen az eredményesség 

volt a célunk – amelyet sike-
rült is elérnünk.

– Az ukra jnai hábo-
rú miatt történt kizárá-
sok után már a negyeddön-
tős ellenfél is változott, és 
a négy között sem lehetnek 
ott az orosz sztárcsapatok. 
Ez mennyiben befolyásol-
ja az erőviszonyokat?

– Először is hadd mondjam 
el, hogy sajnálatos, ami ezek-
kel az együttesekkel történt, 
mert rengeteget tettek azért, 

hogy ilyen kiemelkedő ered-
ményeket érjenek el. Ugyan-
akkor azt is el kell mondani, 
hogy valóban nagy esélyt te-
remt ez a rendkívül szomorú 
szituáció nemcsak nekünk, 
hanem több olyan együttes-
nek is, amely hasonló szinten 
van, de az orosz sztárcsapatok 
ellen – itt elsősorban a Jeka-
tyerinburgra gondolok – kevés 
eséllyel lépett volna pályára. 
Így nekünk is reális esélyünk 
lett arra, hogy megszerezzük 

a végső győzelmet. Próbáljuk 
ezt a lehetőséget meglovagol-
ni, és kihozni a helyzetünkből 
a legtöbbet.

– Van rá esély, hogy 
Sopronban legyen a né-
gyesdöntő?

– Esély van természetesen 
– ugyanakkor ez a kérdés nem 
az én asztalom, sok tényezőtől 
függ. Egy biztos: nagyon örül-
nék neki, ha hazai környe-
zetben léphetnénk pályára a 
négyesdöntőben.

Gáspár Dávid:  Második Euroliga négyesdöntőjére készül a tréner

Sopron Basket-bravúr

Gáspár Dávid szerint az orosz csapatok kizárásával alapvetően változtak meg az erőviszonyok az Euroligában. A Sopron Basket 
igyekszik az új helyzetből kihozni a legtöbbet. FOTÓK: MKOSZ ÉS FIBA

RÁZÓ LÁSZLÓ

Komoly sikereket ér 
el senior versenyző-
ként a Soproni Líceu-
mi Vívóegylet edzője. 
Bolodár Zoltán szerint 
nem könnyű veterán 
vívóként felkészülni a 
megmérettetésekre, de 
fokozott regeneráció 
mellett lehet eredmé-
nyesen vívni. 

– Mióta versenyzel a senior 
vívók között?

– A pontos dátumot nem 
tudom, de miután betöltöt-
tem a 40. évemet, az első adó-
dó alkalommal elindultam a 
soron következő veterán ver-
senyen. A veterán vívás 40 fe-
lettieknek indul, létezik 40+ 
és 50+ kategóriába – utóbbi-
ban már világbajnokságot is 
szerveznek. Azt gondolom, 
hogy a sporteredményen túl 
az ebben a legfontosabb, hogy 
az ember értékesen tölti el a 
szabadidejét, és ezzel tenni 
tud az egészségéért és a szel-
lemi frissességért.

– Erős a mezőny? Ho-
gyan lehet felkészülni?

– Természetesen akad-
nak olyanok, akik nagyon ko-
molyan – személyi edzővel 
– készülnek egy-egy világver-
senyre, de a többség mind-
ezt munka mellett, vagy a 
nyugdíjas korúak más egyéb 

tevékenység mellett űzik. Ne-
kem megvan az az előnyöm, 
hogy vívóedzőként minden 
edzésen ott kell lennem, így 
rendszeresen megtehetem, 
hogy beállok az edzés irá-
nyítása közben például a láb-
munkába vagy a fegyveres 
páros gyakorlatok elvégzésé-
be. Aktívan vívni csak heten-
te talán kétszer nyílik lehető-
ségem, mert a tanítványokkal 
foglalkozni vívásban nagyon 
időigényes. 

– Az utóbbi időben ko-
moly sikereket is elértél, 
melyek voltak ezek?

– Az elmúlt év decembe-
rében szereztem meg első or-
szágos bajnoki aranyérmemet 
az 50+ (50–59) korosztály-
ban. Korábban már több-
ször voltam ezüstérmes, sőt 
2016-ban, amikor Angliában 
rendezték meg a veterán Eu-
rópa-bajnokságot, 6. helyezést 
szereztünk a férfi kardcsapat-
tal. Február végén Bécsben a 

Nemzetközi kardversenyen 
szintén sikerült a dobogó tete-
jére felállnom. Emellett a leg-
büszkébb arra vagyok, hogy 
tanítványom, dr. Gasztonyi 
Károly 2014-ben a veterán 
világbajnokságon ezüstér-
mes lett. Én szeretek vívni, 
és ezért veszem kézbe a kar-
dot, ha eredmény van, annak 
nagyon örülök, de még boldo-
gabbá tesz, ha a tanítványom 
ér el szép sikert.

– Mi kell ahhoz, hogy va-
laki jó senior versenyző le-
gyen, egyáltalán, milyen 
erőben érzed magad?

– Azt hiszem, hogy a ve-
teránoknál elindul egy kü-
lönverseny – az öregedéssel. 
Kitartás kell ahhoz, hogy az 
edzés után jelentkező fájdal-
makat elviselje az ember. Nem 
is szabad szerintem hetente 
minden nap edzeni, mert az 
ilyen korú szervezet nem tud 
rövid idő alatt regenerálódni. 
Mindnyájan abban bízunk, 
hogy minél tovább aktívak le-
szünk, annál hosszabban él-
hetjük tartalmasan és egész-
ségesebben az életünket. 
Azért 40 felett már könnyeb-
ben sérül mindenki, nem le-
het túlfeszíteni a határokat.

– Melyek a további 
céljaid?

– Egyelőre néhány hónap-
ra előre tervezek csak. Példá-
ul májusban Hamburgban ott 
szeretnék lenni az idén meg-
rendezett Európa-bajnok-
ságon a magyar kardcsapat 
tagjaként. 

Vívás: dobogón ötven felett

Bolodár Zoltán veterán vívóként az ötven év feletti kategóriá-
ban ér el komoly sikereket.

KOSÁRLABDA-EREDMÉNYEK:
Basket Lattes Montpellier 

– Sopron Basket 
Női kosárlabda Euroliga, negyeddöntő visszavágó 

mérkőzés, március 10. 

65–72  
(12–19, 19–19, 12–18, 22–16)

Montpellier:  
Époupa 10, Bernies 3/3,  

Touré 11, Naigre 8/6,  
Peters 15/3.  

Csere: Dabovics 11, Kiavi 2,  
Riviere 3/3, Zemoura 2, 

Marmillod

Sopron:  
Fegyverneky 4, January 6,  

G. Williams 28/6,  
Brooks 10/3, Határ 16.  

Csere: Dolson 5,  
N. Jovanovics 3/3, 
Varga A., Czukor

Vezetőedző:  
Valery Démory

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

EGIS Körmend – Sopron KC 
Körmend, bajnoki mérkőzés, március 12.

84–77 
(28–19, 20–17, 21–25, 15–16)

Körmend:  
Stokes 27/12, White 10, 
Martinez, Szavics 13/9,  

W. Gordon 7.  
Csere: Takács K. 4, Durázi 7, 

Ferencz 16/6, Kiss M.

Sopron:  
Mack 18/9, Myers 13/6,  

Sitku M., Ford 12/3, 
Montgomery 20.  

Csere: Fazekas Cs., Boriszov 12, 
Supola 2, Werner, Takács N.

Vezetőedző:  
Andonisz Konsztandinidesz

Vezetőedző:  
Kostas Flevarakis

LABDARÚGÁS
BVSC-Zugló – SC Sopron

NB III. nyugati csoport, március 13.

5–0 (0–0)

Gólszerzők:  
Szilágyi Máté, Frőhlich Roland, 

Kokenszky Norbert,  
Erdélyi László, Nagy József

Gólszerző:  
-

Vezetőedző:  
Bencze Zsolt

Vezetőedző:  
Bücs Zsolt

Kosárlabda
Március 19., 
szombat 16.30,  
Novomatic-aréna
Sopron Basket  
– KSC Szekszárd

Március 19., 
szombat 19 óra, 
Novomatic-aréna
Sopron KC – Kaposvári KK

Március 20., vasárnap 
17 óra, Krasznai Ferenc 
Sportcsarnok
SMAFC 1860 KA 
– ELITE Basket

Karate
Március 18–20., 
péntek–vasárnap  
18 óra, Doborjáni 
EGYMI / Vasvilla
V4 kumite edzőtábor

Kispályás 
labdarúgás 
Március 19., szombat  
8 óra, Gárdonyi-iskola
SRSE focitorna

Természetjárás
Március 19., szombat 
8.15, gyülekező: 
buszpályaudvar 
fertőrákosi indulója
Reisch György emléktúra

Labdarúgás
Március 20. vasárnap 
15 óra, városi stadion
SC Sopron  
– FC Nagykanizsa

www.facebook.com/ 
sopronitemahivatalos
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló 
értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!

„A lelke mélyén 
mindenki tudja, 
mikor hibázott. 
(...) A sors min-
den botlásun-
kat, vétkünket 
leveri rajtunk.”
Fehér Béla  
(1949–) magyar esszéíró, 
prózaíró, újságíró

MOTTÓ

Fehér Béla: 
Kossuthkifli
A Kossuthkifli egyszerre hi-
teles történelmi regény és 
frenetikus Jókai-paródia, 
XIX. századi pörgő road-
movie és népmesei motí-
vumokkal átszőtt magyar 
mágikus realizmus, gigan-
tikus romantikaparafrázis 
és igazi, régimódi, izgal-
mas kalandregény. Nyel-
vi leleményei lenyűgözők, 
humora utánozhatatlan. 

KÖNYVAJÁNLÓ

MADARÁSZ 
RÉKA

Új soroza-
tunkban 
olyan fia-

talokról írunk, akiket 
10 évvel ezelőtt már be-
mutattunk újságunk-
ban. Ferenczi Csongor 
annak idején kyoku-
shin karatéban elért si-
kereivel emelkedett ki 
társai közül, és azóta is 
kiváló eredményekkel 
büszkélkedhet.
Ferenczi Csongor 2004-ben 
ismerkedett meg a kyoku-
shin karatéval. 2008-ban és 
2010-ben magyar bajnok lett, 
2009-ben és 2010-ben pedig 
országos diákolimpiai első 
helyezést ért el. Az Európa-
bajnoki címet 2011-ben Szen-
tesen szerezte meg – mind-
erről 10 éve írtunk (A karate 
vonzásában, Soproni Téma, 
2012. augusztus 15.). A 24 éves, 
rendívül kedves és megnye-
rő fiatalember röviden ösz-
szefoglalta az elmúlt évtized 
történéseit.

– Junior korosztályban 
a magyar válogatott tagja 
voltam – mesélte Csongor. 
– A magyar bajnokságokat és a 
diákolimpiákat szinte mindig 

megnyertem. A junior Euró-
pa-bajnokságon kétszer vet-
tem részt, a másodikon, Grú-
ziában sikerült ezüstérmet 
szereznem. 2018-ban nevez-
tem először a felnőtt magyar 
bajnokságra, akkor harmadik 

lettem, aztán minden évben 
javítottam: 2019-ben máso-
dik, egy évvel később pedig 
első helyen végeztem. A né-
hány héttel ezelőtti idein is-
mét a dobogó harmadik foká-
ra állhattam.

Csongor időközben le-
vizsgázott fekete övre és el-
ső danra, valamint a Sopro-
ni Egyetem mechatronikai 
mérnök szakán diplomá-
zott. A barátnője Budapesten 
kezdte meg a tanulmányait, 

ezért vele együtt a főváros-
ba költözött, ahol egy orvos-
technikai eszközöket gyártó 
cég fejlesztőmérnökeként he-
lyezkedett el.

– Szürkehályogos bete-
geknek gyártunk szaruhár-
tya helyettesítésére alkalmas 
lencsét – folytatta. – Az ehhez 
szükséges gyártósor megter-
vezésében veszek részt. Sze-
retem ezt a munkát, mert 
változatos, ennek ellenére a 
későbbiekben inkább a saját 
ötleteimet szeretném meg-
valósítani, és saját vállal-
kozást szeretnék létrehoz-

ni, amit már Sopronban 
képzelek el. 

Mivel tavaly ok-
tóber óta él Csongor 
Budapesten, az idei 
felkészülést ingáz-
va oldotta meg: ott 
is és itthon (SMAFC  
Waido Fight Aca-

demy egyesületnél) 
is edzett. Mindezek 

mellett hétvégenként 
még Ausztriában is 
dolgozik. Amíg tudja, 
ő is és családja is űzi a 
sportot. 

Nála 5 évvel fiata-
labb húga, Csenge 4 éves ko-
ra óta karatézik. Több orszá-
gos versenyen ért el dobogós 
helyezést utánpótlás korosz-
tályban. Elvégezte az Eöt-
vös-iskolát és Ausztriában 
dolgozik.

Tehetségek tíz éve és most:  Bemutatkozik Ferenczi Csongor 

Feketeöves karatés lett

Ferenczi Csongor és húga, Csenge életében is fontos a karate – mindketten kisgyermekkoruk óta űzik a 
sportot. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Két óvodai csoport is helyet kap a most készülő Halász utcai bölcsődében. Mint arról lapunkban is 
beszámoltunk (Árvaházból bölcsőde, Soproni Téma, 2022. február 16.), katolikus bölcsődét alakíta-
nak ki az egykori Voss-árvaház épületéből. A kicsik várhatóan szeptemberben vehetik birtokba az 
új intézményt. A Győri Egyházmegye óvodafejlesztési programja is tart mindeközben, így arról dön-
töttek, hogy a bölcsődével egy épületben két új óvodai csoportot is létrehoznak. Ezekben összesen 
44 gyermeket tudnak fogadni. A két csoportból a lövéreki Szent Orsolya-óvodában már működik 
egy, amely átköltözik a Halász utcába, ezen kívül egycsoportnyi gyermeket tudnak ősztől felvenni. 
LÁTVÁNYTERVEK A HALÁSZ UTCAI BÖLCSŐDÉRŐL ÉS ÓVODÁRÓL – GYŐRI EGYHÁZMEGYE

ÓVODAI CSOPORTOK A BÖLCSŐDÉBEN

Kosárliget a Lackner-iskolában
Szabadtéri kosárlabdapályát alakítot-
tak ki a Lackner Kristóf Általános Isko-
la udvarán. 

– A jövő tehetségei köztünk járnak, és biztosítani 
kell számukra a kiváló körülményeket – hangsú-
lyozta az átadón dr. Farkas Ciprián polgármester. 

A beruházás a Raabersport Kft. jóvoltából 
jött létre; a magyar kormány ugyanis biztosítja, 
hogy a cégek társasági adójukból támogathassák 
a sportéletet. – A soproni kosárlabda népszerűsé-
gének fennmaradásához olyan együttműködések-

re van szükség, amelyek a társadalom valameny-
nyi rétegét el tudják érni – emelte ki Török Zoltán, 
a Raabersport Kft. ügyvezetője.

– Körülbelül egy hónapja használják a diákok 
a négy palánkot, szünetekben 200–300 gyermek 
játszik itt – mondta Forrás Béla, a Lackner-isko-
la igazgatója. – Ez a liget nem csupán az övék, 
a város valamennyi kosárlabda-szerető gyerme-
ke jöhet ide. 

Az átadón részt vett Csiszár Szabolcs alpolgár-
mester és dr. Kovács Róbert, a Soproni Tankerületi 
Központ szakmai igazgatóhelyettese is.
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A gyógyulás törvényei
Szervezetünk csodálatos. Sok keletkező hibát automatikusan 
kijavít, de… Ne feszítsd túl a húrt! (Stressz, cigi, pia, drog…) 
A bajok zömét könnyebb megelőzni, mint gyógyítani.

Nem mindegy, mikorra derül ki... Sok betegség sokáig nem 
érezhető, de szakszerűen keresve felismerhető. A nagy problé-
mák nagy problémák, de… Sok kicsi (sajnos) sokra megy. Min-
dent a helyére érdemes „igazítani”, hogy egészében a legjobb 
eredményre számíthass. 

Sok múlik a genetikán, de… Önmagad sorsát mégis tudatos 
(vagy tudattalan) lépéseid (vagy tétlenségeid) alakítják.

A kövérség betegség. 
A lelki bajok testi betegségeket szülnek. Ne „csak” a tes-

tedre figyelj!

Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket március 23-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.).

Március 2-i rejtvényünk megfejtése: „Művészt alkotás közben, katonát a csatában, asszonyt a szerelemben le-
het megismerni”. Szerencsés megfejtőnk: Vancsics Mihályné, Sopron, Cseresznye sor.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Március 16-tól 22-ig. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig es-
te 8 órától reg gel 8 óráig tart.

Március 16.,  
szerda 

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

Március 17., 
csütörtök 

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

Március 18.,  
péntek 

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

Március 19., 
szombat 

Ezüst Kehely gyógyszertár 
Kodály tér 12. 99/505–249

Március 20., 
vasárnap 

Hajnal gyógyszertár  
Malompatak u. 10. 99/506–544

Március 21.,  
hétfő 

Ikvahíd gyógyszertár 
Híd u. 21. 99/314–084

Március 22.,  
kedd 

Király gyógyszertár  
Várkerület 114. 99/508–241

„Csipkay családi fogászat”
ALMA ÉS FÁJA  – dr. Csipkay Pétert lánya is követte a fogorvosi pályán

PLUZSIK 
TAMÁS

Az alma 
nem esik 
messze a 
fájától, 

tartja a mondás, mely-
nek igazságáért nem kell 
messzire menni Sop-
ronban sem. Nagyon be-
szédes a Csipkay család 
cégneve is: FamilyDent, 
családi fogászat. Együtt 
dolgozik anya, apa és a 
lányuk, mindhárman 
fogorvosok. 

– Gyermekkorom és ifjúságom 
Budapesthez köt, a Margit híd 
pesti hídfőjénél, a Jászai Ma-
ri téren laktunk. Ennyi év után 
is nosztalgiával gondolok visz-
sza tinédzser koromra, imád-
tam a Dunát, versenyszerűen 
eveztem – mesélte dr. Csipkay 
Péter. – Édesapám tisztvise-
lőként dolgozott, édesanyám 
pedig elkötelezett pedagógus 
volt. Érettségi után a Chinoin-
ban helyezkedtem el, ami első-
sorban azzal a tanulsággal szol-
gált, hogy vegyész az egészen 
biztosan nem szeretnék lenni, 
ezért nagybátyám javaslatára a 
Központi Stomatológiai Intézet-
ben kezdtem el dolgozni, ahol 
„fogorvosi körbe” kerültem. 
A következő évben a fogorvosi 
karra jelentkeztem, ahová föl is 
vettek. Hálás vagyok a sorsnak, 
hogy az életem így alakult, hisz 
az egyetemi évek nemcsak dip-
lomát adtak, hanem feleséget 

is, hisz Alizzal évfolyamtársak 
voltunk, együtt végeztünk és 
együtt is kezdtük el közös éle-
tünket, élethivatásunkat…

– …ami Kazincbarcikán kez-
dődött 1977-ben, ugyanis Bu-
dapesten nem volt álláslehe-
tőség – folytatta a történetet 
dr. Nyitrai Aliz. – Néhány év 
után aztán „visszaszivárogtunk” 
a fővárosba, Érden építkeztünk, 
Budapesten dolgoztunk, míg-
nem egy barátunktól tudomást 
szereztünk arról, hogy fogorvos 
házaspárt keresnek Sopronban. 
Megragadtuk ezt a lehetőséget, 
és Balfon kezdtünk el dolgoz-
ni, a kastélyszállóban lévő fo-
gászaton. Így lettünk 1989-ben 

soproniak, ma már úgy mon-
dom: elkötelezett soproniak. 
Ennek köszönhetően és nyilván 
ezzel összefüggésben erős helyi 
pacientúrával is rendelkezünk.

– Viccesen szoktam monda-
ni, hogy én lényegében két fog-
orvosi diplomaátadón vettem 
részt, hisz már akkor ott vol-
tam anyu pocijában, amikor ő 
1977-ben átvette a diplomá-
ját, úgyhogy ennél hamarabb 
azt hiszem, nem lehet szakmai 
indíttatást szerezni – vette át 
a szót édesanyjától dr. Csipkay 
Eszter. – Lényegében a gye-
rekkoromat a szüleim mellett, 
fogorvosi rendelőkben töltöt-
tem, van is egy fotóm, ahogy 

az óvodában az egyik kis barát-
nőm fogát „vizsgálom”. Szóval 
komolyan fel sem merült ben-
nem más élethivatás, illetve 
csak egy villanásra a belsőépí-
tészet, ami aztán családon be-
lül valósult meg, hisz a férjem, 
 Józsa Dávid építész.

– Szakmai szempontból is jó 
együttállás a mi hármasunk, ki-
egészítjük egymást – vette visz-
sza a szót az édesapa. – Eszter 
gyerekfogászattal és fogszabá-
lyozással foglalkozik, ami az ő 
belépéséig hiányzott a mi szak-
mai palettánkról, és ez így na-
gyon jó, szakmailag, családilag 
egyaránt – ezért is hálás vagyok 
a sorsnak.

Dr. Csipkay Péter, dr. Csipkayné dr. Nyitrai Aliz és dr. Csipkay Eszter egy rendelőben dolgo-
zik – szakmailag kiegészítik egymást. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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KÓCZÁN BÁLINT

Lassan hazajár Sopronba a Blaha-
louisiana. Barbiék játszottak már a 
VOLT-on, nagyszabású városi rendez-
vényen, most pedig legújabb albu-

mukat hozzák el a Búgócsigába.

– Szeretünk Sopronba jár-
ni! A Búgócsigában mindig 
jó hangulat vár minket, és a 
VOLT Fesztivált is imádjuk. 
Amúgy pedig egy gyönyörű 
város Sopron – mesélte lel-
kesen Schoblocher Barbara, 
a Blahalouisiana énekesnője. 
– Az új lemezzel készülünk, 
de a soproni kedvenceket is 
el fogjuk játszani április 2-án. 

Nagyon várjuk, hogy újra ta-
lálkozzunk a rajongókkal.

Az egyre népszerűbb for-
máció Hozzánk idomult éjjel 
az ég című lemezét a toplis-
tás Nem ereszt, az Ott van a 
nap és a Szívemet kitéped cí-
mű slágerek és klipek vezet-
ték fel, amelyeken kívül még 
kilenc dal kapott helyett a 
kiadványon. 

Az eddigi albumokkal el-
lentétben ennek zenei anya-
gát nem egy „hagyományos” 
zenei stúdióban, hanem a 
MANK Alkotóházban, Galya-
tetőn rögzítették a zenészek.

– Szinte az egész lemezt 
fent írtuk a hegyen. Ez volt 
a menedékünk a pandémia 
okozta nyomás alól. Nagyon 
ki voltunk éhezve a zenélés-
re, amely abszolút hallható 
a dinamikus dalokon. Az al-
kotóház azért is volt kiváló 
környezet, mert nem kellett 
feltétlenül előre egyeztetett 
stúdióidőkhöz alkalmazkod-
nunk, és volt időnk elmé-
lyedni magunkban – mesél-
te Barbi, aki szerint ezeknek 

eredménye hallható a lassabb, 
érzelemdúsabb vagy elgon-
dolkodtatóbb felvételeken. 
Az énekesnő úgy gondolja, 
ez az eddigi legizgalmasabb 
lemezük.

– Az album nekem terápia 
volt: „ha nem idomul hozzánk 
az éjjel”, talán bele is őrülök 
az elmúlt másfél évbe – tette 
hozzá Jancsó Gábor dalszer-
ző–basszusgitáros. – Komoly 
traumákkal tarkított időszak 
volt ez számomra, de megta-
láltam a zenében a kapasz-
kodót, a zenekarban a társat 
és a galyatetői fenyők között 
a fényt. Nekem mindig ez jut 
majd eszembe a Blahalouisia-
na negyedik lemezéről.

Sztárok itt és ott

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

Új lemezét hozza  a soproni koncertre a Blahalouisiana

Albumkészítő terápia

A Blahalouisiana tagjai szívesen koncerteznek Sopronban, a Búgócsigában mindig jó hangulat fogadja őket. 
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NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

Eklektikus és színes tavaszi trend
MADARÁSZ RÉKA

A téli begubózás után mindenki vágyik a megújulás-
ra és a vidámságra. Az idei tavaszi trendek üde színe-
ikkel és változatos fazonjaikkal szinte sugallják az 
újjászületés lehetőségét.

A tervezők divatpalettáján 
merész árnyalatokkal és még 
meglepőbb színkombinációk-
kal találkozhatunk. A dráma-
iság párosul a finom elegan-
ciával, olykor meghökkentő 
hatást keltve.

– A divatban eddig nem volt 
jellemző, hogy például az élénk 
sárgát bézzsel vagy az azúrké-
ket tompa barnával kombinál-
nák – tudtuk meg Szilágyi Ka-
talin divat- és stílustervezőtől. 
– Ugyancsak különleges benyo-
mást kelt a fukszia a barnával. 
Az idei szezonban fontossá vá-
lik, hogy melyik színnek, mi-
lyen árnyalatát öltjük magunk-
ra. A fehér elkötelezett híveinek 
jó hír, hogy a klasszikus tava-
szi–nyári szín újra fénykorát éli.

A fazonok között mindent 
megtalálhatunk, de talán a vál-
tozatosan rétegzett öltözködés 
és az egyberuhák dominanci-
ája fémjelzi leginkább az idei 
trendet. A ropogós, kemény 
anyagból készült ingek és ing-
ruhák a kollekciók meghatáro-
zó darabjai.

– A ruhák készülhetnek ara-
nyos, helyes, gyermeki stí-
lusban, de vannak közöttük 
igazán nőies darabok is – foly-
tatta Kata. – Mindkét irányzat-
ra jellemző a bő, lezser, kényel-
mes fazon, olykor a nagy fodrok 
és a bő ujjak. Mindig vannak di-
zájnerek, akik szembemennek 
az uralkodó trenddel, így pél-
dául Roberto Cavalli és Victor 
Glemaud, akik macskanő-ove-

rálokat terveztek – az egyszí-
nűektől kezdve az óriási min-
tákkal díszítettekig. A pántos 
nyári ruhák alatt sokszor fehér 
inget viselnek a modellek.

A kötött termékek idén 
sem mennek ki a divatból, 
sőt! A minta viszont kevesebb, 
ha van, akkor pedig élénk, pszi-
chodelikus, a hippi korszakot 
idéző, ám annál még színesebb 
motívumokkal találkozhatunk. 

– A szezon egyik szlogenje 
lehetne az, hogy „Miért takarod 
el a hasad, ha meg is mutatha-
tod?” – tette hozzá a tervező. 
– Népszerűek a rövid állású pu-
lóverek, apró topok, melyekhez 
mellény, zakó, kabát és A vona-
lú szoknya vagy nadrágkosztüm 
dukál, akárcsak a ’60-as, illetve 
a ’80-as években. A szoknya és 
a nadrág lehet csípő fazonú 
vagy magasított derekú.

Az egyszínűektől kezdve az óriási mintákkal díszítettekig 
sokféle ruha divatos idén tavasszal. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

BULI VAN!  – zenei ajánló
Doors-slágerek Sopronban
Március 18., péntek 19 óra,  
Búgócsiga Akusztik Garden
A Doors Emlékzenekar lép fel a Búgócsigában március 18-án, 
pénteken, hogy felelevenítse a Jim Morrison és barátai által 
írt legendás szerzeményeket. Az este folyamán felcsendül a 
legnagyobb slágerektől a legkülönlegesebb dalokig minden, 
mi szem–fülnek ingere.

Irie Maffia jubileumi koncert
Március 18., péntek 20 óra, Hangár Music Garden 
Hosszú idő után az Irie Maffia ismét a Hangár színpadán lép 
fel, új időpontban, március 18-án. A tavaly 15 éves fennállását 
ünneplő zenekar egy fantasztikus, dupla jubileumi show-val 
tér vissza a leghűségesebb városba. A születésnapi koncert 
egyben az új lemeze bemutató turnéjának egyik állomása is, 
ahol az új dalok mellett természetesen legnépszerűbb sláge-
rek is helyet kapnak.


