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Cserpes Laura dalban énekli el gye
rekkora óta átélt indulatait. Máso
dik szólólemezének címadódala, 
a Sztereotípia most angol nyelven 
is elkészült. – Gyakorlatilag már 
azelőtt tudtam, hogy ez lesz az 
album címe, mielőtt maga a dal 
megszületett volna – mesélte 
az énekesnő, aki továbbra is 

szorgalmasan építgeti 
zenei karrierjét...

Bánfalva 
szíve–lelke

Petőfi-nap  
a Petőfi-suliban

Idén második alkalommal rendezték meg Sopronban a Szent Patrik-napi futást. A kissé 
barátságtalan időjárás ellenére csaknem négyszázan vettek részt az eseményen. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Szent Patrik-napi futás

Hazai pályán kapott ki múlt hétvégén az SKC a Zalaegerszeg-
től. Dragan Alekszics csapatának így egyre kevesebb esélye van 
a meghatározott cél, azaz a legjobb nyolc közé kerülés elérésére.

Sztereotípia 
angolul is

Csipkés 
kerámiák

Életműkiállítás nyílt Borsodi Zsuzsa 
keramikusművész munkáiból szombat 
délután a Liszt-központban.

Bánfalva értékeinek, ha   
gyományainak meg  ó 
vá      sá  ért, kulturális éle 
té nek szervezésé ért 
fá      rad  hatatlanul te  vé 
keny    kedik Igrecz Kata
lin. A Bánfalváért Baráti 
Kör elnökeként ő szerve
zi a bánfalvi búcsút, to
vábbá neki is köszönhe
tő, hogy a Várhely utcába 
bevezették a szennyvíz
csatornát és a gázháló 
zatot. A „Hétköznapi 
hő  söket keresünk” fel
hívásunkra olvasónk, 
Mar  kóné Wendelin 
Irma ajánlotta őt.
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CZIRÁKI VIKTÓRIA

Két kerékpáros-gázolás történt a közelmúlt-
ban Sopronban. Mindkét vétkes sofőr elhajtott 
a helyszínről, cserbenhagyva a sérült áldoza-
tot. A rendőrség szemtanúk jelentkezését várja.

A Kossuth Lajos utcai órás kör       
forgalomnál március 3án egy 
biciklis az úttesten anélkül pró
bált meg átkelni, hogy leszállt 
volna a járművéről. Miköz
ben áthajtott a gyalogátkelőn, 
elgázolta egy arra hajtó autós. 
A sofőr a helyszínről megál
lás és segítségnyújtás nélkül 
továbbhajtott.

Korábban, még február 28án 
este 7 óra előtt nem sokkal ha 
sonló eset történt, a Vándor Sán
dor utca és a Som  fal vi utca ke 
resz  te  ződésében: ott egy másik 
autós nem adta meg az elsőbb
séget, és elütött egy kerékpárost, 
aki elesett és megsérült. Ez az 
autós is megállás és lassítás nél
kül ment tovább.

– Az első esetben a kerékpáros 
szabálytalan volt, mert le kellett 
volna szállnia, és azt tolva kelhe
tett volna át az úttesten. Az autós 
a baleset bekövetkeztét tekintve 
vétlen volt, ugyanakkor a segít
ségnyújtás elmulasztásával bűn
cselekményt követett el, amit 
két évig terjedő szabadságvesz
téssel büntet a jog – mondta el 
a Soproni Témának Kovács Mik
lós rendőr alezredes, a Soproni 
Rendőrkapitányság Közlekedés
rendészeti Osztályának vezetője. 
– A má   sik esetben az autós okozta 
a balesetet, plusz itt is megva
lósult a segítségnyújtás elmu
lasztása, így összesen három év 
is lehet a rá kiszabható bünte
tési tétel.

Kovács Miklós kiemelte: saját 
biztonságuk érdekében a bicik
lisek járdán, gyalogosátkelőn ne 
kerékpározzanak! Ha így kelnek 
át, nincs elsőbbségük. – Körfor
galomba biciklivel is be lehet 
hajtani, ahol nem tiltja a KRESZ, 
és a többi járműhöz hasonlóan 
jelezni kell kihajtási szándékun
kat. Az egyirányú utcákban csak 
ott lehet forgalommal szemben 
kerékpározni, ahol ezt a KRESZ 
táblával engedélyezi. A látható
sági mellény nem kötelező, de sö 
tétedés után ajánlott a viselése, 
a bicikli lámpáit is kapcsoljuk fel 
ilyenkor! Bukósisakot pedig min
denkor érdemes használni.

Cserbenhagyót keresnek
RENDŐRSÉGI SOROZAT

Körforgalomba biciklivel is be lehet hajtani,  
ahol nem tiltja a KRESZ FOTÓ: NÉMETH PÉTER

BERTHA ÁGNES

Sopronban évszázadok óta 
békésen megfér egymás mel-
lett több keresztény közös-
ség és templom. Új sorozatunk-

ban bemutatjuk a város templomait, tör-
ténetüket, érdekességeiket, rejtett vagy 
látható kincseiket, valamint terveiket.

A Szent Györgydómtemplom az 
egyik leglátogatottabb ka  tolikus 
templom a városban, nem mel
lesleg pedig őrzője az ország leg
régebbi működő orgonájának.

Az épület elődjét a 14. század
ban építették, Szent György és 
Szent Margit tiszteletére szentel
ték fel. Kalandos története során 

tartottak itt istentisztele teket az 
evangélikusok, később a jezsui
ták tulajdonába került, majd az 
1676os nagy soproni tűzvész
ben jelentősen megrongálódott: 
tornya leomlott, a feljegyzések 
szerint harangjai lezuhantak 
és megolvadtak. Az új  jáépítés 
során hamarosan új tetőzetet 

és harangokat kapott a temp
lom, 1685ben pedig megépült 
a nyolc oldalkápolna az épület 
két oldalán, tetejükön az ado
mányozók címereit is elhelyez
ték. A templom hagymasisakos 
tornya 1867ben ledőlt, a mos
tani eklektikus torony 1882re 
készült el. Az 1944. december 6i 

bombatámadás során, Sopron 
fekete napján a Szent György
templom is súlyosan megsé
rült, a bel  ső helyreállítást három 
évvel később Szakál Ernő végezte 
el, a barokk architektúra alatt 
megtalált középkori részeket is 
bemutatva. A homlokzat 1961
es átalakítása során kerültek elő 
a gótikus kapudomborművek és 
a középkori homlokzat vonala.

Az 1990es években restaurál
ták az oldalkápolnákat. A 2000
es évek elején ismeretlenek bar
bár módon kimetszették és ellop
ták a Jótanács Anyjakápolnából 
Dorffmeister István alkotásából 
a Kisjézust tartó Szűzanya alak
ját. A képet azóta restaurálták, de 
a megfelelő védelem és a kápolna 
felújítása hiányában egyelőre 
nem került vissza eredeti helyére.

– A templom tetőzetét nem
régiben sikerült felújíttatnunk 
– tudtuk meg Henczel Szabolcs 
plébánostól. – A soron következő 
átalakítás a homlokzatot érinti, 
melyet a Modern Városok Prog
ram keretében mintegy 30 millió 
forintból hozatunk rendbe. Ezt 
követően szeretnénk megújítani 
a teljes villamosítást: a fé  nyeket, 
a padfűtést, a 17. szá   zadi pado
kat is renováltatnánk, a templom 
telj  es belső restaurálása során 
a falakat pedig a kutatások során 
előkerült eredeti púderszínűre 
festetnénk.

Hatszáz éves a dóm
A templomok története, rejtett és látható kincseik

AZ ORSZÁG LEGRÉGEBBI ORGONÁJA

A Szent György és Szent Margit tiszteletére szentelt temp-
lomba 1633-ban Johannes Woeckerl bécsi mester épített új 
orgonát. A játszóberendezése, belső szerkezete és a hangja 
az eredeti, 17. századi, az orgonaszekrény az 1753-as átala-
kítás állapotát őrzi. Az 1676-os nagy tűzvészt, a történelem 
viharait, felekezetváltásait, sőt az 1944-es bombázásokat is 
viszonylag sértetlenül vészelte át, utolsó jelentős felújítását 
2008-ban fejezték be.

Henczel Szabolcs plébános a Szent Györgydómtemplom 17. századi padjai között

CZIRÁKI VIKTÓRIA

– Nagy meglepetést 
szerzett a díj – ezt 
nyilatkozta lapunknak 
Bodáné Gyürü Vanda. 
A Soproni Szociá-
lis Intézmény Idősek 
Otthonának vezető-
jét Pro Sanitate-díjjal 
és elismerő okle-
véllel tüntették ki.

A magyar ápolók napja alkal
mából vehetett át elismerést 
Bodáné Gyürü Vanda, a Sop
roni Balfi utcai Idősek Ott
honának vezetője Balog 
Zoltántól, az emberi erő
források miniszterétől. 
A Pro Sanitate az egész
ségügyben a legma

gasabb elnyerhető kitüntetés. 
Őt a méltatás szerint az ápolási 
egyesületben végzett tevékeny
ségéért, kö  zösségszervezésért, 
oktatási–vizsgáz  tatási tapaszta
latai miatt jutalmazták. Bodáné 
Gyürü Vandát a Magyar Ápolási 
Egyesület terjesztette fel, mely
nek megyei szervezetét 1998 óta 
vezeti. – 1997 óta dolgozom az 
egészségügyben és a szociális 
ellátásban, úgy gondolom, 20 év 
szakmai tevékenységéért kap
tam a díjat – mondta el a Sop
roni Témának a kitüntetett. 

Vanda szülei pedagógusok, de 
ő gyerekkorától kezdve 

segítő pályára készült. 
Kicsiként lelkesen 
gyógyította a mac

kókat és babákat. 
– Diplomás 
ápoló szakot 

végeztem, 
majd egye

t e m i 

okleveles ápoló lettem 2002
ben. 1997–2007ig a kórházban 
dolgoztam a sebészeten és a ba 
leseti sebészeten. Voltam műsza
kos ápoló, oktató nővér, rész
legvezető, majd osztályvezető 
főnővér a baleseti sebészeten. 
2003–2007. között pedig ápo
lási igazgatóhelyettes.

Gyermekei megszületése után, 
2010 januárjától az egyesített 
szociális intézmény Ikva emelt 
szintű otthonban dolgozott négy 
évig részlegvezetőként, majd 
Németh Árpádné főnővér nyug
díjba vonult, ő került a helyére. 
Amikor Sipőcz Katalin, az idő
sek otthonának akkori veze
tője nyugdíjba ment, Bodáné 
Gyürü Vanda vette át a felada
tait. 2016 októberétől megbízott 
intézmény  vezető, 2017. január
tól az intézmény vezetője lett. 
Érdekesség, hogy harmadik dip
lomáját élelmiszerminőségbiz
tosító agrármérnökként szerezte. 
Mint mondja, a mikrobiológia 
és higiénia mindig is érdekelte, 
annak idején ebből írta a szak
dolgozatát is.

– Nem tudtam a kitüntetés
ről, úgyhogy nagy meglepetést 
okozott. Egykét nappal előtte 
felhívtak a kolléganőim, hogy 
gratuláljanak, tőlük értesültem 
róla – zárta az intézményvezető. 
– Jó szakembergárda dolgozik 
nálunk, az elismerést ugyan én 
kaptam, de – úgy vélem – a siker 
mindig a csapatnak az érdeme.

„A siker a csapat érdeme”

Ilyen lesz majd a GYSEV új mozdonya 
FOTÓ: LÁTVÁNYTERV 

A Siemens nyerte el a GYSEV Zrt. 
mozdonyvásárlásra kiírt közbe
szerzési eljárását, így a cég kilenc 
Vectron típusú villamos moz
donyt szállíthat le. A vasúttársa
ság még tavaly júliusban jelen
tette be, hogy sikeres előkészítő 
munka után aláírták az Euró
pai Beruházási Bankkal a válla
lat fejlesztési hitelszerződését, 
melynek keretében a GYSEV Zrt. 
40 millió eurós hitelkerethez 
jutott. Ez biztosította a mozdo
nyok beszerzéséhez szükséges 
forrásokat. 

A mozdonyokat folyamatosan 
állítják forgalomba, az első jár
művek várhatóan már nyáron, 
a to  vábbiak pedig ősszel jelen
nek meg a GYSEV flottájában. 

– Társaságunk dinamikus fej
lődéséhez elengedhetetlen volt 
a megfelelő vontatójárművek 
beszerzése – mondta el Kövesdi 
Szilárd, a GYSEV vezérigazga

tója. – Komoly előkészítő mun
kát igényelt a szükséges forrá
sok megteremtése, végül, az 
EIBhitelkeretmegállapodással 
rendkívül kedvező feltételekkel 
jutottunk hozzá a vásárláshoz 
szükséges összeghez. A közbe
szerzés során fontos szempont 
volt, hogy a járművek rendelkez
zenek vasútüzemi hatósági enge
délyekkel Magyarország mellett 
az ausztriai és németországi köz
lekedéshez, emellett több közép
európai ország területén is alkal
masak legyenek a határon átlépő 
személy és tehervontatásra. 

– Elismerés számunkra, hogy 
a GYSEV mozdonybeszerzési 
pá   lyázatán az osztrák Siemens 
AGvel közösen sikeresen sze
repeltünk, és vállalatunk szál
líthatja le a megrendelt mozdo
nyokat – tette hozzá dr. Ludvig 
László, a Siemens Zrt. Mobility 
divíziójának vezetője.

Új mozdonyok 
a GYSEV-nél

Bodáné Gyürü Vanda FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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GYŐRI-VARGA NÓRA

Hazánkban a szív- és érrendszeri megbe-
tegedések után a vastagbélrák okozta halá-
lozás az egyik vezető helyen áll. A máso-
dik leggyakoribb daganattípus: nőknél az 
emlő-, férfiaknál a tüdőrák előzi meg.

Magyarországon évente tízezer, 
Sopronban körülbelül hat    van 
új vastagbélrákos megbetege
dést diagnosztizálnak; évi csak
nem ötezren vesztik éle  tüket 
a kór miatt. 

– A daganat kialakulásában 
döntő jelentőségű a „nyugati” 
típusú étrend és életmód; leg
feljebb tíz százalékban játszik 
szerepet a genetika – tudtuk 
meg dr. Mester Gábortól, a Sop 

roni Gyógyközpont gaszt  ro    en 
te  rológiai–belgyógyászati osz
tályának osztályvezető főorvo
sától. – Afrika középső részein 
és DélkeletÁzsiában, ahol egé
szen másképpen étkeznek, mint 
nálunk, a betegség gyakorisága 
huszadrésze az Európában ész
leltnek. Kifejlődésében szere
pet játszik a növényi rostokban 
szegény étrend, a mozgáshiány, 
a zsírokban, finomított szénhid

rátokban dús és a sok adalékkal, 
vegyi úton előállított étel is. 
Mind    ezzel összefüggésben las
sul az emésztés, a rákkeltő anya
gok hosszabb ideig érintkeznek 
a bélnyálkahártyával. 

A vastagbélrák kialkulása 10– 
15 évig is eltarthat. Először fáj 

dalommentes polipok jelennek 
meg a bélben, amik később elrá
kosodhatnak. Eleinte maga a da 
ganat lassan nő, évek telhet nek 
el, mire tüneteket okoz (például 
véres széklet, székelési rend
változás). – A gyógyulás esélyei 
korai stádiumban sokkal job
bak, ezért fontos a szűrés, és 
hogy panaszok esetén időben 
or    voshoz forduljunk – folytat
 ta a szakember. – Hazánkban 
a szűrés kétlépcsős: székletvizs
gálatból és – amennyiben abban 
vért találnak – ko  lo  noszkópiából 
(vas    tag    béltükrözés) áll. A szék 
let  vér  tesztekkel a vastagbélda
ganatok 60–70, a polipok 40–50 
százaléka mutatható ki.

Dr. Mester Gábor elmondta, 
a po  lipok eltávolítására a kór 

házban a legkorszerűbb, a leg
kisebb polipok felisme  résére 
is alkalmas NBIvi  de  o  en  dosz 
kópokat használják. A ko  ráb
 bi nyílt műtétek helyett egyre 
gyakrabban la  pa  rosz kópos el 
járást alkalmaznak. Utóbbi elő
nye, hogy kevesebb a szövőd

mény, kisebb a beteg terhelése 
és gyorsabb a felépülés. A vastag
bélrák előfordulá sa folyamato
san növekszik: mind  ez életmód 
és étrendváltoztatással, lakossági 
korcsoportszűrések bevezetésé
vel, tünetek esetén korai kivizs
gálással csökkenthető.

Vastagbélszűrés – életek múlhatnak rajta
EGÉSZSÉGÜNKÉRT

P. HORVÁTH 

LÁSZLÓ

A sop-
roni Stoics 
Alexandra 

az egyik főszerep-
lője a közteleví-
zión látható Hol-
nap Tali! című ifjú-
sági filmsorozatnak.

A televízióba is beköltözött a Hol  
nap Tali!. A ifjúsági sorozat eddig 
csak a világhálón volt elérhető. 
Az első évad részei azonban 
múlt héttől kezdve minden hét
köznap lát  hatóak a köztelevízi
óban. (Fontos, a második évad 
to  váb  bra is csak az interneten, 
az m5tv.hu/holnaptali címen ér  
hető el). A sorozatban a tíz sze 
replő – hét gimnazista, egyi
kük öccse, az ő legjobb barátja 
és az osztályfőnök – a fiatalok, 
a tizen, huszonéves korosztály 
mindennapjaiba ad betekintést. 
Az egyik főszereplőt, Mírát a sop
roni Stoics Alexandra alakítja.

– Mozgalmasan telnek a nap
jaim, az első évad vége és a má 
sodik kezdete között két hét 
szabadidőt kaptunk – mesélte 
a Soproni Témának Stoics Ale
xandra. – Nem panaszkodom, 

mert szeretem, amit csinálok: 
a forgatások már javában zajla
nak. Előzetesen annyit elárulha
tok az új részekről, hogy a soro
zatban tovább bonyolódnak az 
emberi kapcsolatok, új barát

ságok alakulnak ki, régiek sza
kadnak meg. Izgalomból tehát 
nem lesz hiány! A forgatásokon 
– pedig ismerem a történeteket 
– még én is izgulok, hogy mi lesz 
egyegy jelenet vége.

Alexandra amikor éppen nem 
forgat, közönségtalálkozók ra is 
jár. – Jól  eső érzés volt látni és 
átélni, milyen sokan kíváncsiak 
ránk személyesen is – folytatja. 
– Remélem, Sopronba is eljutunk, 
mert sajnos arra ritkán van időm, 
hogy hazautazzak. A filmes mun
kák mellett az egyetemet sem 
hanyagolhatom el. Túl vagyok 
egy sikeres vizsgaidőszakon, 
most a szakdolgozatom megvé
dése vár rám.

A sorozatban eddig olyan té 
mákat dolgoztak fel, mint pél
dául hogyan mondd le a randid 
vagy mik azok jelek, amelyek 
sze  rint a csajok biztosan bele
zúgtak kiszemelt pasijukba. 

A második évad adásai több 
meglepetést is tartogatnak, pél
dául új szereplők jelennek meg 
a sorozatban. Összességében 
a Holnap Tali! minden korosz
tálynak érdekes lehet. A fiata
loknak azért, mert az ő gond
jaikkal, örömeikkel foglalkozik, 
a felnőtteknek pedig azért, mert 
így talán megtudhatják, miért 
is duzzog folyton az ő kamasz 
gyerekük...

A soproni főszereplő a színészkedés mellett szakdolgozatát is írja

Alexandra a Holnap Tali!-ban

Vitéz Bakay Szilárd kivégzésének 70. évfor-
dulójáról emlékeztek meg a napokban, ame-
lyen a vezérezredes unokája, Bakay Mária 
(felvételünkön) idézte fel nagyapja életút-
ját és annak tragikus végkifejletét. A Sopron-
kőhidai Börtön és Fegyház falán elhelyezett, 
az ott ártatlanul fogvatartott és kivégzett 
emberek emléktáblájánál tartott eseményen 
részt vett Tóth Éva és Magas László önkor-
mányzati képviselő is. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Megemlékezés 
Sopronkőhidán

Dr. Mester Gábor

Mozgalmasan telnek Stoics Alexandra napjai FOTÓ: MTVA

ŐSZTŐL BŐVÜL A SZŰRÉS

2017 őszétől uniós forrásból kiterjesztik, majd 2020-tól már 
a magyar kormány finanszírozásával országossá bővítik a vas-
tagbélszűrési programot. Mindennek célja az egészségben 
megélt életévek számának növelése, a megelőzhető, korai 
halálozási arány csökkentése (a cél az, hogy ez 10 százalék-
kal alacsonyabb legyen a jelenleginél). Az 50–70 éves korosz-
tályt (mintegy 1,8 millió fő) szólítják majd meg a házi orvoso-
kon keresztül. A folyamat kétlépcsős lesz: először székletmin-
tát vizsgálnak, és ha a laboreredményben eltérés mutatkozik, 
akkor kerül sor a kolonoszkópos vizsgálatra. www.kormany.hu  

PLUZSIK TAMÁS

Új határfát ültet-
tek a kidőlt helyére 
nem messze az egy-
kori mucki őrs-
től, közvetlenül az 
államhatáron.

– Húsz éve követem ennek 
a ha       talmas, több mint kétszáz 
éves bükkfának, a Határfának 
a sorsát – mesélte a helyszínen 
dr. Csóka Pál gyermekorvos. – Itt 
állt néhány száz méterre az egy
kori mucki őrstől, közvetlenül 
az államhatáron. Láttam ereje 
teljében és láttam pusztulását 
is 2010 májusában, amikor egy 
hatalmas szélvihar kidöntötte. 
Időközben baráti körünk kedves 
találkozópontjává is vált, olyany
nyira, hogy minden óévbúcsúz
tatót itt kezdünk.

A gyermekorvos kezdeménye
zésére, a Tanulmányi Erdőgaz
daság Zrt. szervezésében közös 
múltidézésre, valamint egy új 
fa    csemete elültetésére gyűltek 
össze barátok, természetjárók, er  

dészek, köztük dr. Jámbor Lász 
 ló, az erdőgazdaság vezérigaz
gatója, aki megköszönte a kez     
deményezést és kiemelte az ilyen 
és ehhez hasonló civil kezdemé
nyezések fontosságát.

Büki Attila így írt a bükkfáról: 
„Határfa. Az álmok és emlékek 
tündöklő városa fölött, az Alpok 
erdejében. Határfa és határvá
ros, mely egyszerre magyar és 
európai…” 

Új Határfa a kidőlt helyén

Az új Határfa elültetése. Háttérben az elpusztult régi, előtérben a szombaton 
elültetett új határfa. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

RÖVIDEN

Változik 
a menetrend

Április 1-től, szombat-
tól kez    dődően az 5T jel-
zésű au  tó    busz  vonalon 
a tanév tartama alatt 
mun  kanapokon (hétfő-
től péntekig) Sopron, au-
tóbusz-állomásról reggel 
5.20 helyett 8 perccel ké-
sőbb, 5.28-  kor indul au-
tóbuszjárat a Győ  ri út, Al -
pha  park felé. 
Tanítási napokon (hétfő -
től péntekig) a Győri út, 
Al  ph  a  park megálló  hely   -
ről reggel 7.13 helyett 
1 perccel korábban, 7.12-
kor közlekedik autó busz-
járat az autóbusz-állomás 
felé – közölte az ÉNYKK.

Torlódás a főúton
A 84-es főút Kópháza és 
Nagycenk közötti sza-
kaszán tengelysúlymérő 
állomást alakítanak ki. 
Az aszfaltot emiatt mint-
egy százméteres szaka-
szon felmarták. Az utat 
félpályára lezárták, a for-
galmat jelzőlámpa irá-
nyítja, ezért időnként je-
lentős torlódás alakulhat 
ki. A kivitelezés a tervek 
szerint áprilisban is tart.

›
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EZ LESZ…
Invitáció

Március 23., csütörtök 17 óra, bánfalvi fiókkönyvtár
Giczy János élő képei

Ó, régi szép diákélet!
Március 23. 18.30, Ligneum látogatóközpont
A rendezvénysorozat következő vendége: dr. Ormos 
Tamás bányamérnök, nyugalmazott egyetemi docens

Swing á la Django koncert
Március 23. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

IX . Nagy könyvelhagyó hétvége
Március 24–26., péntek–vasárnap, Sopron területén

V. Soproni Ifjúsági Pódium
Március 24., péntek 16 óra, GYIK Rendezvényház
Összművészeti fesztivál soproni középiskolások számára

Jászberényi Sándor könyvbemutatója
Március 24. 17 óra, Széchenyi István Városi Könyvtár
A soproni származású írót a különleges helyszínek 
vonzzák a Közel-Keletre és Afrikába

Szabó Benedek és a Galaxisok  
+ Felső Tízezer koncert

Március 24. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Mobilmánia Vikidál Gyulával
Március 24. 21 óra, Hangár Music Garden

Hahó együttes tavaszi játszóházzal
Március 25., szombat 15 óra, Lisztközpont 

Salsa party
Március 25. 21 óra, GYIK Rendezvényház

A Nyughatatlan Sopronban
Március 25. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Supernem koncert
Március 25. 21 óra, Hangár Music Garden

Liszt Ferenc Hangversenybérlet
Március 28., kedd 19 óra, Lisztközpont
Kelemen Barnabás hegedűművész és a Győri 
Filharmonikus Zenekar koncertje

Kaláka koncert
Március 26., vasárnap 11 óra, GYIK Rendezvényház
A Három székláb című előadás

Nyitott Akadémia
Március 29., szerda 19 óra, GYIK Rendezvényház
Előadó: dr. Buda László, a téma: Mit üzen a lelked? 
Önelfogadás, önszeretet, öngyógyítás a gyakorlatban.

Táncház – Figurás Banda
Március 29. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

HOL JÁRUNK?

Megfejtés
Március 8-i rejtvényünk megfejtése: Templom utca 
13., szerencsés megfejtőnk: Sógor Ferenc, Sopron, 
Várkerület 106. Az ajándék könyvet a Pro Kultúra 
Jegyirodájában (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.) veheti át.

Szent György utca 13.
Sopron egyik, meglehetősen elhanyagolt állapot
ban lévő műemlék épületének magja a 14. század
ból származik. Kétemeletessé a 17. század végén 
alakították át, ekkorra datálható loggiás udvará
nak megépülése is. Mai homlokzata 1710 és 1750 
között készült el, amikor is a ház tulajdonosa az 
a körösszeghi és adorjáni gróf Csáky György gene
rális volt, aki a magyar huszárság kialakulásában 
is fontos szerepet játszott: dragonyostiszt volt az 
oszmánellenes fölszabadító háborúban, de kitün
tette magát a spanyol örökösödési (1701–1704), 
majd a lengyel örökösödési háborúban (1733–1735) 
is. Az Országos Műemléki Felügyelőség 1969ben 
felújította az épületet, ezt követően kollégium
ként működött. A turisták egyik kedvenc fotó
témája az épület 1834ből származó kovácsolt 
kapukilincse, melyet vélhetőleg az akkori tulajdo
nos, Scherm János sertéskereskedő készíttetett.  
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Játékunkban egy neves épületről 
mutatunk be részletet, olvasóinknak 
pedig az a feladatuk, hogy a részletből 
felismerjék az egészet, és megírják 
nekünk, melyik épületet rejtettük el. 
Azok között, akik a helyes megfej
tést március 29ig beküldik a Soproni 
Téma, 9400 Sopron, Pf. 241. vagy 
a szerkesztoseg@sopronitema.hu 
címre, ajándékot sorsolunk ki.

Az elmúlt évben csökkent 
a tűzesetek száma – derült 
ki Molnár Sándor tűzoltó 
ezredes, a soproni kataszt
rófavédelmi kirendeltség 
vezetőjének a napokban 
megtartott évértékelőjén. 
2016ban 107 olyan tűzeset 
keletkezett, ahol be kellett 
avatkozniuk. 
Kifejtette: a készenléti ál
lomány gyakorlati képzett
sége és felkészültsége jó, 
a beavatkozások technikai 
és személyi feltételei adot
tak. A hatósági ellenőrzé
seik megalapozottak vol
tak. A kirendeltség integ
rált hatósági tevékenysége, 
a tűzmegelőzés, a szakte
rületi együttműködés, a ve
zetői munka mind hozzájá
rult az eredményes mun
kavégzéshez.
Báner Attila tűzoltó ezre
des, a Győr–Moson–Sop  
ron Megyei Katasztró
fa    vé  delmi Igazgatóság 
igaz   gatóhelyettese is érté
kelte a kirendeltség min
den egyes szakterületének 
tevékenységét. Az esemé
nyen részt vett dr. Tölli Ka
talin, a járási hivatal veze
tője, valamint a társ és 
rendvédelmi szervek ve
zetői, a létesítményi tűz
oltóságok és az önkéntes 
tűzoltóegyesületek pa
rancsnokai is.

Csökkent  
a tűzesetek 
száma

Igrecz Katalin önzetlenül dolgozik a településrész kultúrájáért

Bánfalva szíve–lelke

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Bánfalva értékeinek, hagyománya-
inak megóvásáért, kulturális éle-
tének szervezéséért fáradhatatla-
nul tevékenykedik Igrecz Katalin.

Bár nem Bánfalván nőtt fel, ide 
kerülve az évtizedek alatt a te 
lepülésrész megkerülhetetlen 
szereplőjévé vált Igrecz Kata
lin. Szerinte mindegy, ki, hová 
született, aki szívvel–lélekkel 
tud tenni egy közösségért, az 
előbb–utóbb odavaló lesz. Így 
vált ő bánfalvivá. – Megadatott 
nekem, hogy meglássam a prob
lémákat, az embereket gondja
ikkal, örömeikkel együtt. Nem 
különleges képesség ez, csak nyi
tott szem és szív kell hozzá.

Igrecz Katalin kezdeményezé
sére alakult meg a Bánfalváért 
Baráti Kör Kulturális Egyesület, 
mely a közművelődés égisze alatt 

a városrész értékeinek felkutatá
sával, megóvásával foglalkozik.

– Bánfalván szerveztünk elő
ször például Mártonnapi fel
vonulást, mely az eltelt húsz 
év alatt egyre népszerűbb lett 
– mondta Katalin, aki harma  dik 
gyermeke születése után lett 
könyvtáros Bán  falván. A könyv
tári irodalom is sejttette, meny
nyi hagyománya, em    léke van 
a településrésznek, amit érde
mes lenne feleleveníteni. – A ’90
es években kezdett megnyílni 
a civil szféra, a határok, és az 
egyesületünk jó partneri kapcso
latokat keresett. Lehetett hely
történeti és képzőművészeti ki  

állításokat szervezni, megnyílt 
számunkra a karmelita kolostor, 
a templomainkba is bevihettük 
a programjainkat. 

– A munkahelyem – könyvtári 
jelenét megelőzően – a község 
kultúrháza volt, egy aktív cso
port működött itt: a Vö  rös   ke 
reszt, közel kétszáz fővel. Fel 
kér  tek titkárnak, cserébe pedig 
megkértem az asszonyo  kat, 
élesszék újra a bánfalvi kórust 
és meséljenek az életükről. 
A ki      telepítés után mintegy öt 
ven évvel bizalmat szavaztak 
nekem, és nyitottá váltak az em 
lékek felelevenítésére. 

Igrecz Katalin jelenleg tanít 
és könyv  tárpedagógus Halász 
utcai Pe  tő  fi Sándor általános 
iskolában. 

– Ez megtiszteltetés számom
 ra! Ami most itt zajlik, az gya
korta velem együtt történik, de 
őszintén remélem, hogy nélkü
lem sem szakadnának meg az 
életre keltett programok, mert 
a fi  atalság már itt szerzi a ta 
pasz  ta  latait és látja, tudja, hogy 
mi a dolga!

Igrecz Katalint keresik meg a bánfalviak ügyesbajos dolgaikkal FOTÓ: NÉMETH PÉTER

AZ AJÁNLÓ, MARKÓNÉ WENDELIN IRMA

A „Hétköznapi hősöket keresünk” felhívásunkra Igrecz Katalint 
Markóné Wendelin Irma ajánlotta. Mint azt lapunknak kifejtet-
te, Igrecz Katalin a Bánfalváért Baráti Kör elnökeként megál-
líthatatlan, ha a közösségért és a szép környezetért tenni kell. 
Ő szervezi a bánfalvi búcsút, s ezt mindig olyan odaadással teszi, 
mintha az elsőt tartanák meg. Neki is köszönhető, hogy a Vár-
hely utcába bevezették a szennyvízcsatornát és a gázhálózatot.

Lapunk továbbra is keresi a hétköznapi hősöket. Szerkesztő-
ségünk ugyanis fennállása óta elkötelezett a soproni emberek 
bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat a jövőben is tartjuk, 
sőt szélesíteni kívánjuk újabb és újabb olvasóink megismer-
tetésével. Olyan embereket keresünk, akik szűkebb–tágabb 
környezetükben valamiért kiérdemelték a körülöttük élő em-
berek szeretetét, tiszteletét. Lehet ő egy nagymama, máso-
kon segítő ezermester vagy segítő tanácsadó, egy közösség 
szervezője vagy aktív tagja. Ha ismernek ilyen embert a kör-
nyezetükben, írják meg nekünk, hogy ki ő, hogy érhetjük el, 
és hogy miért olvasnának róla örömmel a Soproni Témában! 
Leveleiket a szerkesztoseg@sopronitema.hu címre várjuk!
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Úgy tűnik, nem tudok elég 
okos lenni, így a hatodik év-
tizedemen is túl, vagy lehet, 
túlontúl optimista vagyok ennyi év után is. Történt, 
hogy zuhanykabint, mosdószekrényt és mosdót vásá-
roltam az egyik városszéli barkácsáruházban. Tudom, 
ez magánügy, de talán mégis hordoz némi általános 
tanulságot mások számára is. Szóval kiválasztottuk, 
s kifizettük az árut. A cég vállalta, hogy ingyenesen 
hazaszállítja. Így is történt, a megbeszélt időben meg-

érkeztek a fürdőszoba-
berendezések. Berak-
tuk az egyik szobába, 
s vártuk, hogy mikor ér 
rá a szerelő. Jött is az-
tán a megbeszélt idő-
pontban. Igaz, a vásár-
lástól eltelt két hét, de 
nem hittem volna, hogy 
ennek később jelentő-
sége lesz. Nos, miután 
kicsomagolta a mos-
dót, kiderült, hogy re-
pedt. Egy hajszálvékony 
kis törésvonalat fede-
zett fel, olyan helyen, 

hogy egyértelmű volt, nem a szállítástól sérült meg. 
Visszavittük az áruházba, ahol először elutasítottak, de 
aztán jött a részlegvezető, aki közölte, hogy ha a vásár-
lástól számítva három napon belül hozzuk vissza, ki-
cserélték volna, de így nem tehet semmit… Ebbe per-
sze nem nyugodtam bele, mert azt ő sem vitatta, hogy 
esetleg gyári hibás a termék. Szó szót követett, végül 
lefényképezték a repedést, mondván elküldik a gyár-
tónak, aztán majd ők eldöntik – néhány napon be-
lül –, hogy mi legyen. Ami megdöbbentő volt, hogy 
a felelősséget először rám, a vásárlóra akarták hárí-
tani, aztán pedig a gyártóra. Kérdeztem, hogy addig, 
míg megérkezik a válasz, mi legyen, hol mosakod-
junk, ki fizeti meg a szakember plusz munkáját. A fe-
lelet lényegében az volt, hogy ez nem az ő gondjuk. 
Ekkor jutottam arra az elhatározásra, hogy hagyom az 
egészet, veszek egy másik mosdót. Igen ám, de kide-
rült, hogy csak a szekrénnyel együtt lehet ilyet vásá-
rolni, más mosdó meg nem illeszkedik a szekrényre. 
(Hogy akkor miképp cserélték volna ki három napon 
belül, azt nem tudom, mert ez a kérdés függőben ma-
radt.) Végül azt javasolták, hogy addig is, míg megér-
kezik a gyártótól a válasz (jegyzőkönyvet vettünk fel), 
szereljük fel a mosdót ideiglenesen, mert ha pozitív 
visszajelzést kapunk, a repedt mosdót ki lehet dob-
ni. Eddig a történet érdemi része. Részben természe-
tesen magamat okolhatom, mert eszembe se jutott, 
hogy a szállítást követően, még a szállítók jelenlétében 
mindent kicsomagoljunk, s ellenőrizzük, hogy min-
den sérülésmentes, és hogy az összes alkatrész meg-
érkezett-e. Ami igazán elkeserítő, hogy a vásárló csak 
addig kedves, amíg pénzt hagy a boltban, de ha gond 
van, mindjárt lefagy a mosoly az arcokról. Az pedig, 
ahogyan a felelősséget megpróbálták elhárítani, kü-
lönböző előírásokra hivatkozva, egyenesen felhábo-
rító. Persze, lehet, hogy minden szabályosan történt. 
Amennyiben igen, akkor még nagyobb a baj, hiszen 
„jogszerűen” vagyunk kiszolgáltatva számunkra isme-
retlen embereknek.

„Ami igazán elkese
rítő, hogy a vásárló 
csak addig ked
ves, amíg pénzt hagy 
a boltban, de ha gond 
van, mindjárt lefagy 
a mosoly az arcok
ról. Az pedig, ahogyan 
a felelősséget meg
próbálták elhárítani, 
különböző előírásokra 
hivatkozva, egye
nesen felháborító.”

Horváth Ferenc jegyzete

Kiszolgáltatva

Sopronban a hűség napján adták át a város legrango
sabb kitüntetéseit. Sopronért emlékéremben részesült 
a Csonkaglass Kft., valamint a Hunyadi János Evangélikus 
Óvoda és Általános Iskola.

NEMZETKÖZI HÍRŰ CÉGCSOPORT
Csonka Tivadar alapította 1982ben a Csonkaglass Kft.t és 
jelenleg is részt vesz a cégcsoport vezetésében. Az egyko
ri családi ház garázsában kezdődő gyártás mára egy 50 főt 
foglalkoztató, 2500 négyzetméteres területen folyik. 2006 
óta a hőálló jénai edények gyártásában partner a cég. Sőt, 
a nemzetközi üzleti porondon is jelen van, így Sopron ne
vét széles körben ismertté teszi partneri kapcsolatai révén.

KERESZTÉNY SZELLEMISÉGŰ ISKOLA
A 2016os év jubileumokkal megtűzdelt volt az intézmény 
életében: az evangélikus általános iskola fennállásának 20., 
az óvoda fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte. A kez
deti 352 tanulóból mára 808 lett és 116 óvodás. Az intéz
mény dolgozóinak a száma pedig meghaladja a 100at. Raj
nai Károly igazgató és csapata mindig is gyermekközpon
tú, a keresztény szellemiséget képviselő munkájáról volt 
híres. Az intézmény megbecsült és népszerű iskolája Sop
ronnak, így rászolgált az emlékéremre.

Emlékérmes intézmények

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A régészeti örökség védelméért Schön-
visner István-díjat vehetett át március 
15-e alkalmából dr. Gömöri János. 

A díjat a négy évtizedes elköte
lezett régészszakmai munkás
ságáért, a római kori város to 
pog  rá  fiájának kutatásában elért 

eredményeiért, valamint publi
kációs, oktatói és nyugállomány
 ba vonulását követően is aktív 
tudományos és tudományszer

vező tevékenységéért adomá
nyozta Lázár János, a mi  nisz  ter
elnökséget vezető miniszter.

– A régészettől, a kutatástól 
sem szakadtam el – mondta Gö 
möri Já  nos. – Lényegében most 
is ugyan  azt teszem, mint ami
kor a Soproni Múzeumnál dol
goztam. Civil szervezetként szer
vezzük és irányítjuk az Új utca 1. 
szám alatt található Scar  bantia 
Fóruma Múzeumi Kiállítóhe
lyet. Rendszeresen szervezünk 
tudományos ismeretterjesztő 
előadásokat.

Gömöri János hozzátette még: 
egy szakmai bizottság elnöke
ként országos iparrégészeti adat
bázis összeállításán fáradozik. 
Ezt a tervek szerint kiterjesztik 
majd először a Kárpátmeden
cére, aztán KözépEurópára is. 

– A Magyar Tudományos Akadé
miával, valamint több felsőokta
tási intézménnyel, így a Szegedi 
Tudományegyetemmel együtt
mű  ködve szeretnénk létrehozni 
az ipartörténeti lelőhelyeink 
egye  temes összeállítását – tette 
hoz   zá dr. Gömöri János. – A fellel
hető régészeti lelőhelyek adatait 
rendszerezzük, az egyes műhe
lyeket és a szerszámokat termé
szetesen ellátjuk a ró  luk készült 
forrásmunkákkal. Az idő  szak az 
őskortól egészen az ipari forrada
lomig tart. A jö  vő nagy feladata 
lesz mindezt összehangolni az 
Magyarország Régészeti Topo
gráfiája sorozatában megjelent 
művekkel. Azaz megteremtjük 
annak a lehetőségét, hogy digitá
lisan is lehessen keresni, kutatni 
a két adatbázis között.

Gömöri János kitüntetése

VARGA JÁNOS ÉS EPERJES KÁROLY IS DÍJAT KAPOTT

Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést kapott 
Varga János, a soproni Ürmös néptáncegyüttes alapítója, a Ma-
ros Művészegyüttes koreográfusa, a Zalai Táncegyüttes művé-
szeti vezetője és koreográfusa. Eperjes Károly, Kossuth- és Já-
szai Mari-díjas színművész, a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai 
Művészeti Kar Színházi Intézetének egyetemi tanára pedig Ma-
gyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetést kapott.

HORVÁTH FERENC

– A nemzeti 
szuveneritás és a sza-
badság kérdése nap-
jainkban éppúgy aktu-
ális, mint 1848/49-
ben volt – mondotta 
a soproni március 
15-i ünnepség szó-
noka, dr. Kovács Zol-
tán területi közigaz-
gatási államtitkár.

A hagyományokhoz híven a Pe 
tőfi téren emlékeztek a sopro
niak március 15re. Az ünnep
ségre a soproni fúvósok muzsi
kája csalogatta az érdeklődőket, 
akik aztán a Himnusz eléneklé
sét követően Mészáros Árpád 
Zsolt színművészt hallgathat
ták, aki gyönyörűen tolmá
csolta a Nemzeti dal megzené
sített változatát és Áron imáját. 
Közben már a térre érkeztek 
a Soproni Huszár Hagyomány
őrző Egyesület tagjai is. Ezt 
követően lépett a mikrofon
hoz Kovács Zoltán, aki többek 
között felidézte a forradalom 
soproni eseményeit, és utalt 
arra is, hogy a ha  zaszeretet esz
méje a forradalom bukása után 

is tovább élt városunkban, pél
daként említve az 1921es nép
szavazást. A történelmi esemé
nyeket napjaink európai törté
néseibe emelve hangsúlyozta, 
hogy a szuveneritás és a sza
badság kérdése most is aktuális, 
majd kijelentette, hogy Magyar
ország a magyaroké, Európa 
pedig az európaiké. Ezzel utalva 
a ránk nehezedő migrációs nyo
másra. Az ünnepi szónokla

tot követően a Petőfi Színház 
balettosai léptek a színpadara. 
Demcsák Ottó külön erre az al 
kalomra koreografált táncjáté
kát mutatták be, Az anyaföld 
lobogója címmel. Szólót tán
colt Horváth Renáta, a Sopron 
Ifjú Tehetsége kitüntetés birto
kosa. Az ünnepség zárásaként 
dr. Molnár Ágnes országgyűlési 
képviselő, dr. Kovács Zoltán és 
Firtl Mátyás a Petőfiszobornál 

helyezte el a megemlékezés ko 
szorúját, őket követték a város 
vezetői, dr. Fodor Tamás pol
gármester és dr. Simon István 
alpolgármester. Lerótták tisz
teletüket az egyházak, a külön
böző intézmények és szerveze
tek képviselői is.

A hivatalos megemlékezést 
követően a Pendelyes Néptánc
együttes és a Fajkusz Banda szó
rakoztatta a több száz jelenlévőt.

Sopronban a forradalom után is élt a hazaszeretet eszménye

Szabadság 1848–2017

Idén is a Petőfi téren emlékeztek március 15re a soproniak. A rendezvényen 
több százan vettek részt. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A Petőfi Színház balettosai Demcsák Ottó külön erre az alkalomra 
koreografált táncjátékát mutatták be, szólót táncolt Horváth Renáta 
FOTÓK: LECZOVICS ZSOLT

Dr. Kovács Zoltán területi 
közigazgatási államtitkár volt 
a rendezvény szónoka 

Gömöri János FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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Ha klímaberendezést vásárol
nánk, akkor mindenképpen 
ügyeljünk arra, hogy a hűteni 
kívánt helyiség nagyságának 
megfelelő teljesítményű esz
közt válasszunk. Ha túl kicsi 
a teljesítmény, akkor aránytala
nul sokat fogyaszt majd a gép, 
mert folyamatosan működnie 
kell. Ha pedig túl nagy teljesítmé
nyűt választunk, az a vásárlásnál 

is pluszköltséget jelent, nem is 
beszélve a magas üzemeltetési 
kiadásokról. – Fontos, hogy a tele
pítést mindenképpen szakember 
végezze, ugyanis nem mindegy, 
hogy hova kerül a beltéri egység 
– mondta Né meth Lajos.

A klímszereléssel is foglalkozó 
szakértő hozzátette: nem egész
séges, ha sokáig közvetlenül ránk 
fújja a hi  deget a klíma, ez akár 

tü  dő  gyul  ladáshoz is vezethet. 
A hő  mérsékletet mindig úgy 
állítsuk be, hogy maximum 6–8 
fok különbség legyen a külső és 
a belső hőmérséklet között.

A légkondicionálók nem friss 
levegőt juttatnak a szobába, ha     
nem a benti levegőt hűtik le vagy 
melegítik, és keringetik. Ép   pen 
ezért nagyon fontos a kli  ma   tizált 
helyiségek rendszeres szellőz
tetése is. 

A klíma jelentős mennyiségű 
port, at  kát szűr ki a helyiség leve
gőjéből a mű  ködése köz  ben, már 
csak emiatt sem szabad meg 
feledkezni a meg  felelő és rend
szeresen el  végzett kar  ban tar tá
sá ról, tisztításáról. A belső egység 
elpárologtatója rendszeres fer
tőtlenítése nélkül fertőző réte
get hozhat létre a klíma hőcse
rélőjén a csepp  víz  tál  cában és az 
el  ve  ze  tő  cső  ben. A karbantartás 
során ezt távolítják el egy speci
ális, vegyszeres kezeléssel. 

A kültéri egység szervizelése 
a hő  cserélőn a nagy mennyiségű 
lerakódott por miatt szükséges, 
ami rontja a klíma hatásfokát és 
jelentősen csökkenti az élettar
tamát is. A szakember szerint 
már most érdemes felkészülni 
a nyári szezonra, aki ugyanis 
megvárja a meleget, az akár hosz
szabb időt is kénytelen lesz várni 
a karbantartásra.

Okosan a klímával!

GÁTAS FERENC ZÉTA 

Sorozatunkban 
a lakóhelyünk köz-
vetlen közelében élő 
növények és álla-
tok megismeréséhez, 
védelméhez szeret-
nénk hozzájárulni.

Nyugat és KözépEurópában 
őshonos faj, amely hazánkban 
a Dunántúl nyugati részén to 
vábbá a Duna menti erdőkben 
fordul elő legnagyobb számban. 
Háza körülbelül 20–25 millimé
ter, kúpos, 3–4 fordulattal. Színét 
tekintve a legváltozatosabb szá
razföldi csiga. Alapszíne citrom
sárga vagy világos rózsaszínű, 

de megtalálható barna, fehér, 
na  rancssárga, piros vagy fekete 
színben is. Gyakran egy–öt bar 
na csíkkal díszített. 

A fehérszájú kerti csigát a ki 
fejlett egyed csigaházának nyí
lásánál látható fehér szájnyílás 
alapján lehet felismerni. Hím
nős, de a párzás során egyértel
műen meghatározott, melyik 
csiga a hím az adott felállásban. 
Nyálkával borított mésztüskével 
vagy más néven szerelemtüské
vel szaporodik. 

Nedvesebb erdőkben, ligetek
ben, kertekben akár négy–öt évig 
is elél a kerti csiga. Télen vissza
húzódik házába, itt telel. Növé
nyekkel, főként moszatokkal 
táplálkozik. A feketerigó fontos 
tápláléka. Védett!

Negyven tagja van a soproni csapatnak, eskütétel áprilisban

Cserkészek számháborúja

„Mit, miért, hogyan?” címmel szervezi meg 
a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. az „Okta
tással a természet oldalán” jegyében követ
kező programját március 25én, szombaton 
10–12 óra között, gyülekező a Lövér szálló 

előtti buszfordulónál 10 órakor. A TAEG Zrt. 
idei erdők napi programján bemutatják a Sop
roni Parkerdőben folyó természetközeli er
dőgazdálkodást. (Érdeklődni lehet a 30/527–
9726os telefonszámon.)

Erdők nemzetközi napja

Március 25én, szombaton 20.30 
és 21.30 között rendezik meg 
a Föld órája világméretű önkén
tes kezdeményezést. Idén min
den eddiginél több, 178 ország 
csatlakozott az akcióhoz. 

A WWF a Föld Órája kezdemé
nyezéssel megpróbálja felhívni 
az emberek, vállalatok, intéz

mények, kormányok figyelmét 
a környezetszennyezés és a túl
fogyasztás okozta problémákra. 
Az akció keretében arra kérik 
a résztvevőket, hogy minden év 
márciusának utolsó szombat
ján este világszerte kapcsolják 
le egy órára a fölösleges világí
tást és áramtalanítsák az elekt

romos készülékeket. A Föld órája 
akció az ausztrál WWF kezde
ményezésére indult 2006ban. 
Akkor Sydneyben kapcsolták le 
a fényeket egy órára, hogy ezzel 
hívják fel a figyelmet a klímavál
tozásra, 2007ben egy óra alatt 
már 10,2 százalékkal csökkent 
a fo  gyasztás csak ebben a város

ban. A Föld órája az ausztrál helyi 
akcióból világméretű, több mint 
egymilliárd embert mozgósító 
önkéntes mozgalommá nőtte ki 
magát. 2008 óta Magyarország is 
csatlakozott az akcióhoz. 

Föld órája: idén is kapcsoljunk!

MUNKATÁRSUNKTÓL

Számháború zajától volt hangos március 
15-én az Erzsébet-kert. A soproni cserkészek 
vezetésével vívtak békés harcot a gyerekek.

Közös játékra hívta a soproni fia
talságot a március 15i ünnepen 
a 364. számú Scarbantia Cser
készcsapat. – A rövid ismertető 
után azonnal elindult a játék 
– mondta el lapunknak Kaposi 

Zoltán, a csapat egyik vezető je. 
– A megvédendő zászlókat kü 
lön  féle helyekre rejtették el az 
őr     zők, ám a támadó csapat sem 
volt rest. Jó volt látni, hogy olyan 
fiúk és lányok, akik ott találkoztak 
először, vállt vállnak vetve küz
döttek. Olyan volt, mintha régi 
ismerősök lennének. A számok 
csak úgy harsogtak a levegőben…
Szeptemberben újabb számhá
borúra készülünk.

Kaposi Zoltán kiemelte, a cser     
kész  csapat 1989es meg      a  la  ku  lá
 sa óta folyamatosan működik. 
Jelenleg negyven tag  juk van. 
A gye  rekekkel őr  si rendszer
ben foglalkoznak; egyegy őrsöt 
6–8 azonos korú gyerek és egy 
néhány évvel idősebb vezető 
al  kot. A csapatban a munkát 
a ta  gok önkéntesként, anyagi 
el  len  szolgáltatás nélkül végzik. 
A következő jelentősebb ese
mény április elején lesz, amikor 
is Szent György napján a leendő 
cserkészek tesznek fogadalmat. 
Bővebb információt a www.364.
hu oldalon találnak.

További információk
www. foldoraja.hu

Számok harsogtak a levegőben – számháború volt az Erzsébetkertben

A klíma jelentős mennyiségű port, atkát szűr ki, 
ezért rendszeresen tisztíttassuk FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

Őshonos faj  
a kerti csiga
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1992
Határesetek
Március 1-től a Soproni Ha  tár  őr -
ke  rü  let Határrendészeti Igaz  ga -
tó  ság  gá alakult. Az Igaz  gatóság 
közlése szerint az év első két 
hónapjában az előző év hasonló 
időszakához képest jelentősen, 
mintegy negyven százalékkal 
csökkent a határsértők száma 
ezen a határszakaszon. Szám 
szerint 458 fő követett el határ-
sértést, ezek nagy részét azonban 
sikerült elfogni: az igazgatóság 
70%-os eredményességgel dol-
gozott. A ha  társértőkről általá-
ban el lehet mondani, hogy főleg 
2–6 fős csoportokban próbálnak 
átjutni a zöldhatáron. Többsé-
gük még mindig a hazánkba 
érvényes útlevéllel érkező, nyu-
gatra tartó román állampolgár. 
Az afrikai, illetve ázsiai orszá-
gokból érkezők száma csökkent. 
Az elmúlt két hónapban csupán 
egyetlen, kisebb határrendi ese-
mény történt: egy fegyvertelen 
osztrák katona tévedt át magyar 
területre. A zöldhatárt megcél-
zók számának örvendetes csökke-
nése mellett sajnos a határátke-
lők forgalma is csökkent az előző 
évi adatokhoz képest, mind a be -
utazások, mind pedig a kiutazá-
sok számát tekintve. Sikerült elte-
relni a soproni határátkelőhelyről 
a 20 tonnánál nehezebb kami-
onokat, jelentősen tehermente-
sítve ezzel a város útjait. Szintén 
határrendészeti hír, hogy a feb-
ruár 27-i bevonuláskor 629 fő 
jelentkezett Sopronban sorkato-
nai szolgálatra. (Soproni Hírlap)

1967
Termékenyek voltak 
a soproni csatárok!
Soproni Textiles – Körmend 6:1 
(3:1). Sopron, hatszáz néző. Az 
STC így állt föl: Fülöp (Asbóth) 
– Mentes, Pávolits, Gnám II., 
– De  csi, Hadarits – Wéber, Szabó 
M., Gyurátz, Horváth A., (Far  ka -
sin  szky), Németh M. Az ötödik 
percben Szabó hosszú labdájá-
val Horváth elfutott és az eléje 
rohanó kapus felett a há  lóba 
emelt (1:0). A ki  len  cedik percben 
egyenlített a Kör  mend. 32. perc: 
rákapcsolt ekkor az STC: Hor-
váthnak az alapvonalról kül-
dött szabadrúgását Ha  da  rits 
befejelte, majd Wéber jó ütem-
ben ugrott ki a vé  dők közül és 
élesen a hálóba lőtt, ezzel kiala-
kult a félidő végeredménye: 3:1. 
A szünet után is a soproniak 
maradtak fölényben, előbb Far -
ka  sinsz  ky lőtt a vendégkapu 
bal sarkába, majd a 64. perc-
ben Gyurátz 40 méteres bom-
bája váratlanul érte a körmendi 
kapust, a lab  da a feje fölött 
vágódott a hálóba. Nyolc perc-
cel a befejezés előtt Far  ka  sin  szky 
állította be a végeredményt.  
(Kisalföld)

1917
Elborult az elméje 
Haupt Gyula volt soproni pénz-
ügyi tanácsos, a városszerte is -
mert, szimpatikus egyénisé-
 gű úriember, akit néhány éve 
Budapestre helyeztek át, nemrég 
súlyos betegen szabadságra jött 
Sopronba, kedves tartózkodási 

helyére, a Lőverbe. Összeroppant 
testtel jött haza, hogy kipihenje 
magát, és aztán újból folytassa 
a munkát. Állapota azonban 
nem javult. A harctéren hősi 
halált halt derék Imre fia után 
való állandó epekedése még 
súlyosabbá tette az állapotát 
annyira, hogy elméje egészen 
elborult. A szerencsétlen „Ara-
nyos”, ahogy őt baráti körben 
mindenfelé hívták, néhány nap 
óta dühöngővé vált, úgyhogy 
zárt helyen való elhelyezése 
iránt kellett gondoskodni. Ma 
délután Kapuvárra szállították 
és ott helyezték el ideiglenesen.  
(Soproni Napló) 

Nem lesz pirostojás
A húsvéti pirostojás az idén is 
elmarad, báró Kürthy Lajos köz-
élelmezési miniszter parancsá-
ból, aki a következő rendeletet 
intézte polgármesterünkhöz: 
A húsvéti ünnepek közeledté-
vel felhívom polgármester urat, 
miszerint idejekorán intézked-
jék arról, hogy a tyúktojások 
a húsvéti ünnepek alkalmából 
szokásos festése vagy hasonló 
kikészítése, továbbá az ily fes-
tett vagy kikészített tyúktojások 
forgalomba hozatala az ország 
egész területén büntetés terhe 
alatt tilos, és ez megfelelően 
köz  hírré tétessék. Ez a tilalom 
hatálya természetesen minden-
nemű baromfitojásra kiterjed.  
(Soproni Napló)

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

PLUZSIK TAMÁS

Az embercsempész 
címmel egy sop-
roni szerző lebi-
lincselően érde-
kes „kalandregénye” 
került a könyvüzle-
tekbe nemrégiben.

– A több mint kétszáz 
oldalon elmesélt ese
ménysornak lé  nye  gé
ben minden sora igaz 
– szögezte le Kőbá
nyai Gábor. – A ki  lenc 
ve  nes évek közepén 
a Sop  ron közelében 
lé   vő határ menti falvak
ban ugyanis virágzott 
az em  ber  csempészet, 
sokan foglalatoskod
tak ezzel a ko    rántsem 
veszélytelen „üzletág
gal” – tudtuk meg a civil
ben Ausztriában kami
onsofőrként dolgozó 
Kő   bányai Gábortól. 

A könyv szerzője egy 
időköz  ben elhunyt va  dász    ba 
rát  ja csem  pész  ügyeit re  gé  nye 
sítette meg, be  lesző  ve a tör  té  
netbe saját élményeit is. 

– A könyv  ben is szerepel, hogy 
az egyik hobbim a re   pülés, ren
delkezem is pilótavizsgával, de 
imádok motorozni, minden év 

ben átúszom a Balatont, és ha te 
hetem, utazom, lehetőleg egzo
tikus országokba.

Ehhez kapcsolódik Kőbányai 
Gábor következő, szintén valós 
alapokra épülő kalandregénye 
is, mely egy 1945ben, a Fülöp
szigeteken történt aranyrablás 
történetét dolgozza föl. 

Hiteles kalandregény 

Kőbányai Gábor

A március 20ra hirdetett 
Három a tánc című Táncfó
rum bérletes előadás tech
nikai okok miatt elmaradt. 
Az előadás új időpontja: 
április 10., hétfő 17 óra.

Egy izgalmas kalandra hív a Széchenyi István Városi Könyv
tár minden olvasni szerető gyereket és felnőttet. A játék 
neve: Veszíts el egy könyvet! Arra kérik az érdeklődőket, 
hogy töltsenek fel egy fényképet az elveszített könyvről 
a játék Facebookoldalára és értékes könyvcsomagot nyer
hetnek. Az akció március 24–26. között tart, bővebb in
formáció a http://veszitsel.konyvtar.hu/ oldalon található.

Program-
változás

Könyvelhagyó hétvége

Szolnoki Tibor Higgins 
professzort alakítja 
a My Fair Lady című 
musicalben. A szí-
nész örül, hogy ismét 
Sopronban játszhat.

– Egy, a saját rögeszméjébe zu 
hant, makacs, a világban va 
kon járó, öntelt férfit alakítok 
– mondta Szolnoki Tibor, aki 
Hig    gins professzor szerepét for
málja meg a My Fair Lady című 
musicalben a Soproni Petőfi 
Színházban. – Ahogy Michelan
gelo meglátja a márványtömb
ben a szobrot, úgy látja meg 
Higgins a kö  zönséges, tanulat
lan virágáruslányban a herceg
nőt. Minden eszközzel, kegyet
len céltudatossággal kezdi fa 
ragni, tanítani a lányt. Érdekes, 
izgalmas,feladat ez.

A szolnoki és a soproni színház 
koprodukciójának köszönhetően 
Szolnoki Tibor életében először 
játszhatja el ezt a szerepet a két 

teátrumban. Szolnokon hármas 
szereposztásban, Sopronban 
pedig váltótárs nélkül. 

– Minden partner és minden 
társulat különbözik egymás
tól, más személyiségek, más 
emberek alkotják a stábot. Így 
én is más megoldásokat talá
lok a kö  zös játék közben. Elöl
ről kezdem a szerep felépítését, 
meg     küzdve a karakterrel. Minél 
többet foglalkozom vele, annál 
mélyebb rétegei tárulnak fel 
a sze  mélyiségnek – hangsúlyozta 
a Jászai Maridíjas színművész, 
aki szerint G. B. Show Pygma
lion című remekműve alapján 
készült musical rávilágít a tehet
ség és a tanulni vágyás csodájára. 

Szolnoki Tibor örül annak, 
hogy ismét játszhat a soproni 
szín      házban. Az Evita, a Csárdás
királynő és A bábjátékos című 
zenés darabok sikere után várja 
a közönséggel való találkozást. 
Ahogy megfogalmazta: ő Sop
ronba mindig hazajön, a színház 
pedig az otthonává vált.

Szolnoki Tibor 
nagy alakítása

PLUZSIK TAMÁS

Borsodi Zsuzsa keramikusmű-
vésznek nyílt életműkiállítása 
szombaton délután a Liszt 
Ferenc Konferencia és Kul-

turális Központ Munkácsy-termében.

– Sokadik alkalommal, így ezen 
a kiállításon is megtapasztalhat
juk, hogy mennyire inspiráló 
a művészek számára Sopron 
– fogalmazott köszöntőjében 
dr. Simon István alpolgármes
ter, aki az önkormányzat részéről 

a kezdetektől támogatta a kiállí
tás megrendezését.

A petőházi születésű Borsodi 
Zsuzsa kerámiaszakon végzett 
Sándor István keramikus és Lé 
nárdt Mihály fazekasmester 
ta   nítványaként. A pályán való 

elindulása óta számos önálló 
és nemzetközi kiállítást tudhat 
maga mögött, művei eljutottak 
oly távoli helyekre is, mint Japán 
vagy éppen ÚjKaledónia. 

– Irigylem a művészeket, akik 
az anyagot, mellyel dolgoznak, 
annyira megismerik, hogy kép
zelőerejük segítségével min
dent képesek kifejezni vele. Bor
sodi Zsuzsa nőalakjainak ruhái 
redőkbe omlanak alá, mintha 
könnyű selyemből lennének, 
nem pedig kőkeménységű 
anyag  ból – mondotta a kiállí
tást megnyitó Kondor Katalin 

újságíró, a Magyar Rádió egy
kori elnöke.

A közel hetven tárgyat, zömé
ben a művésznő profilját legin
kább jellemző csipkés figurákat, 
ablakokat és kalapokat bemutató 
kiállítás április 2ig tekinthető 
meg, hétfő kivételével minden 
nap 10 és 18 óra kö  zött. A tárlaton 
látható például egy pirogránit 
váza, amit a Zsolnay tervezőknél 
töltött szakgyakorlaton készített 
a művész, két avarkori gabona
tároló edény múzeumi rekonst
rukciója, valamint egy közel egy 
méter széles szitakötő is.

Borsodi Zsuzsa életműkiállítás nyílt a Munkácsy-teremben

Csipkés figurák a tárlaton

Borsodi Zsuzsa (felvételünkön) kerámiái április 2ig tekinthetők meg FOTÓK: PLUZSIK TAMÁS, LECZOVICS ZSOLT



www.sopronitema.hu 2017. március 22.8 Sport

ÁPRILIS 6. 19.00 • LISZT KÖZPONT
Jegyár: 3.500 Ft

JEGYIRODA: 9400 SOPRON, LISZT F. U. 1.
TEL.: (99) 517 517 • JEGYIRODA@PROKULTURA.HU
WWW.FACEBOOK.COM/PROKULTURA • WWW.PROKULTURA.HU

HaHó együttes
és tavaszi játszóház

Március 25. 15.00-18.00 • Liszt központ

Jegyár: 800 Ft. 3 éven aluliak részére a belépés díjtalan.

2017

BORSODI ZSUZSA
keramikusművész
életmű kiállítása

2017. március 19. - április 2.
Liszt központ • Munkácsy-terem

Nyitva: kedd-vasárnap 10.00-18.00

Jegyár: felnőtt: 1.000 Ft, diák/nyugdíjas: 800 Ft

LELÁTÓ

Kosárlabda
Március 24–26.,  
péntek–vasárnap 9 óra,  
Novomaticaréna – 
Krasznaisportcsarnok
U11–U13 nemzetközi 
kosárlabdatorna

Március 25–26.,  
szombat–
vasárnap 11 óra,  
Novomaticaréna
Nemzeti leány 
tini bajnokság – 
középdöntő

Március 25., 
szombat 18 óra, 
Novomaticaréna
Uniqa Sopron 
– PEAC Pécs

Március 26.,  
vasárnap 18, 
Novomaticaréna
Sopron KC – MAFC

Röplabda
Március 25., 
szombat 8 óra,  
Fáy szakképző iskola
Regionális röplabda-
torna – soproni forduló

Március 26., 
vasárnap 8 óra,  
Fáy szakképző iskola
Szalai József-
 emléktorna

Szektorlabda
Március 26.,  
vasárnap 9 óra, 
Krasznaisportcsarnok
22. SMAFC 
házibajnokság

Teke
Március 26.,  
vasárnap 10 óra,  
Győri úti tekepálya
Turris SE – Halogy SE

Labdarúgás
Március 28.,  
kedd 14.30  
Halász Miklós 
Sporttelep
Középiskolai 
kispályás labdarúgó-
bajnokságok  
V.–VI. korcsoport 
tavaszi forduló

›

Hazai pályán kapott 
ki múlt hétvégén az 
SKC a Zalaegerszeg-
től. Dragan Alekszics 
csapatának így egyre 
kevesebb esélye van 
a meghatározott cél, 
azaz a legjobb nyolc 
közé kerülés elérésére.

A nyolc közé kerülés szempont 
jából újabb létfontosságú meccs 
várt az SKC együttesére múlt va 
sárnap. A másik nyugatdunán
túli kékfehér csapat, az első 
ötbe kerülésért küzdő Zalaeger
szeg volt az ellenfél. Fordulato
san indult a meccs, a ZTE 13–3ra 
ellépett, innen vette át a veze
tést Mills és Default tripláival az 
SKC 17–13ra. A második negyed 
eleje ismét a vendégeké, a félidő 
hajrája inkább a Soproné volt, 
Mills és Myles húzta a csapatot, 
így szünetben négy egységgel 
az SKC vezetett (37–33).

A fordulás után Johnson trip
lái ültek, a hazaiak pedig már 10 
ponttal is vezettek, a ZTE azon
ban néhány perc alatt egyenlí
tett. A zalaiak az utolsó negyed
ben ismét magukhoz ragadták 
a kezdeményezést, majd átvették 
a vezetést. A különbség folyama
tosan nőtt, az utolsó perc előtt 
már 9 pont volt a vendégelőny, 
amelyet az SKCnak nem volt 
esélye kiegyenlíteni. Nagy sze
repe volt a zalaiak győzelmében 
Mohácsinak, aki 6 triplát szerzett 
a mérkőzésen. A végeredmény: 
Soproni KC – Zalakerámia ZTE 
KK, 74–77.

– Nagy nyomás alatt játszot
tunk, hullámzó volt a teljesít
ményünk, előbb tízpontos hát 
rá  nyunk, majd ugyanekko ra 
elő    nyünk volt, de a végén kap
kodtunk, így az ellenfél megérde
melten győzött – értékelt Dragan 
Alekszics vezetőedző.

Az SKC vasárnap este 6 órától 
a MAFC csapatát fogadja a No     
vo  maticarénában.

Létfontosságú meccs, hullámzó teljesítmény a Zalaegerszeg ellen

Soproni KC: fájó vereség

Az SKC 3 ponttal kikapott hazai pályán a ZTE csapatától, így a bajnoki 
alapszakaszban már nincs esély a nyolc közé kerülésre FOTÓ: NÉMETH PÉTER

PÁDER VILMOS

Az elmúlt héten három bajnoki 
mérkőzést játszott az SVSE NB 
IIes labdarúgócsapata. A két 
hazai és idegenbeli mérkőzés 
mérlege negatív: két vereség 
és egy döntetlen. Az egy pont 
megszerzése is csak a 93. perc
ben sikerült. A Puskás Akadé
mia ellen még felszívták magu
kat a já  tékosok, de a Kisvárda 
elleni idegenbeli vereség (1–0) 
és a Kozármisleny elleni hazai 
döntetlen (1–1) lesújtó. A szur
kolók felháborodása érthető és 
jogos; véleményük szerint nagy 
baj lehet a háttérben, valami 
biztos nincsen rendben, mintha 
nem akarnának jobb teljesít
ményt nyújtani. A bajnokságból 

12 mérkőzés van még hátra, és 
ha ez a negatív sorozat folytató
dik, akkor a ki  eséssel is számolni 
kell. A hat fordulóból megszerez
hető 18 pontból mindössze hár
mat sikerült begyűjteni. 

A 7. helyről a 13. helyre csúszott 
az SVSE a tabellán, és mindössze 
4 pont választja el a kieső helyen 
álló Ceglédtől. A tartós gólsze
génység is borzolja a kedélyeket, 
6 találkozóból mindössze két 
rúgott gól született, s ráadásul 
az egyik tizenegyesből, ez a tel
jesítmény nagyon kevés. 

Legközelebb április 2án a Bé 
késcsaba ellen játszik hazai közön
ség előtt az SVSE. A válogatott 
mérkőzés miatti kéthetes pihenő 
remélhetőleg elegendő lesz a játé
kosok „rehabilitációjára”… 

SVSE: akaratgyenge, méltatlan játék

A 7. helyről a 13. helyre csúszott vissza az SVSE csapata FOTÓ: GODAVSZKY HELGA
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Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
(9400 Sopron, Fő tér 1.) pályázatot ír ki a tulajdonában álló,

a történelmi belvárosban található 

Sopron, Előkapu 5. fszt. 3.
(soproni 200/A/3 hrsz)

61 m2  nagyságú üzlethelyiség bérbeadás
útján történő hasznosítására

Irányadó bérleti díj: havi 73.760 Ft + áfa

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. március 31. 10 óra

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
a hosszú távú hasznosítás érdekében a nyertes pályázóval

10 éves bérleti szerződést köt.

A pályázat kiírója a bérleti díjat irányárnak tekinti, 
attól eltérő ajánlatot is elfogad a pályázóktól!

Az ingatlan megtekintésére a pályázat kiírója a pályázatok 
benyújtása előtt – előzetesen egyeztetett időpontban 
– lehetőséget biztosít az ingatlan üzemeltetőjén, a Sopron 
Holding Vagyonkezelő Zrt.-n keresztül (99/514–644-es 
telefonszámon).

A pályázat követelményei, értékelési szempontjai, valamint 
a pályázattal kapcsolatos további tudnivalók elérhetők a
www.sopron.hu önkormányzat alportálján a pályázatok között.

Információ kérhető a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási 
Osztályán Vass László ügyintézőtől, (tel.: 99/515–135).

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Régóta és rendszeresen sportol?

OROSZ NORBERT:
Korábban küzdősportokat 
űztem, most már egy ön-
védelmi sportra, a krav ma-
gára váltottam. Hetente két-
szer vannak az edzéseim.

WERTÁN GERGELY:
Korábban hetente kétszer 
kick-boxoltam. Ez jó volt, 
mert mozogtam és a fe  -
szült  séget is levezettem. Ön  -
védelemre és önfegyelemre 
is megtanított.

OROSZ ANITA:
Húsz évig versenyszerűen 
atletizáltam. A most három 
hónapos kisbabám meg-
születése óta, amikor csak 
az időm engedi, otthon 
tornászom.

SZABÓ ÁDÁM: 
Hetente többször futok, 
s emellett rendszeresen 
TRX-ezem. Ez olyan moz-
gásforma, amiben egy ru-
galmas kötéllel kell minden-
féle gyakorlatot elvégezni.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›

Felnőttek és diákok egyaránt részt vettek a rendezvényen

Szent Patrik-napi futás

Az SKC egykori kiváló centere, Molnár Csaba 2009. március 
22én tragikus hirtelenséggel hunyt el. A sportember tisz
teletére és családja megsegítésére idén hatodik alkalommal 
rendeznek jótékonysági kosárlabdatornát. 
– A hat évvel ezelőtt életre hívott kezdeményezés rögtön 
népszerű lett a kosárlabdázók körében, hiszen az első év
ben 14, az elmúlt években pedig már 15–16 csapat nevezett. 
Idén ez a szám várhatóan tovább fog emelkedni, hiszen több 
környékbeli városból, Budapestről, sőt már Ausztriából is ér
deklődnek – mondta a főszervező Wischy Péter, aki hozzá
tette: az április 23ra, vasárnapra tervezett tornára egészen 
előző péntek estig elfogadnak nevezéseket.

Molnár Csaba-emléktorna

Idén márciusban ünnepelte 
megalakulásának ötödik évfor
dulóját a város speciális önvé
delmi sportklubja, a Krav Maga 
SC Sopron. A klub megalapítója 
számára nem volt ismeretlen 
ez a fajta sport, ugyanis koráb
ban katonaként dolgozott. Gőgh 
Zoltán Ausztriában először Kis
martonban (Eisenstadt), majd 
Nagymartonban (Mattersburg) 
és Bécsben képezte magát.

– 2012ben úgy döntöttem, 
hogy az újonnan megalapított 
sportiskolámat hazatelepítem 
– közölte Gőgh Zoltán. – Az önvé
delmi csoport ma már nyolcvan
hét aktív tagot számlál. Rend
szeresen sportolnak itt civilek, 
nők, gyermekek és hivatásos sze
 mélyek is.

Gőgh Zoltán kifejtette, a küzdő
sportoknál általában van egy szi
gorú szabályrendszer, amelyhez 
ragaszkodni kell, és ezt az edzők, 
bírák, pontozók szigorúan be is 
tartatják. – Nálunk a fő szabály 
az „áldozatjelölt” testi épségének 
védelme, akár a támadó rovására 
is – tette hozzá. – A legfontosabb, 
hogy mindenki épségben haza
jusson az iskolából és munkahe
lyéről. Legyen az a legfiatalabb, 
hétéves tanulónk vagy a legidő
sebb, hatvannégy éves.

Mint megtudtuk, idén indítot
tak egy Krav Fitt csoportot, ahol 
a sportolók a küzdősport és kato
nai képzés elemeihez hasonló, 
sokszor azonos edzéseket hajtat
nak végre, ám az „agresszív” ele
meket kivették belőlük.

Az önvédelmi 
klub öt éve

RÁZÓ LÁSZLÓ

Idén második alkalommal rendez-
ték meg Sopronban a Szent Pat-
rik-napi futást. A kissé barátságta-
lan, hűvös és esős időjárás ellenére 

csaknem négyszázan vettek részt a belváros-
ban rendezett, jótékonysági sporteseményen.

A tavalyi nyitórendezvény si  ke
 re után idén is megrendezték 
városunkban a Szent Patriknapi 
futást. Az indulókat dr. Farkas 
Ciprián önkormányzati képvi

selő köszöntötte, aki elmondta, 
örömmel állt a kezdeményezés 
mellé, hiszen Sopron városa ki 
emelten támogatja a mozgást és 
az egészséges életmódot.

Az 5,8 kilométer hosszú táv 
rajtja és célja egyaránt a Szent 
Orsolya Gimnázium Széche
nyi téri udvaránál volt. 9.30tól 
indították a gyermekfutamokat, 
10kor pedig elstartolt a 2017es 
Szent Patriknapi futás Sopron
ban, amelyen idén 350 felnőtt és 
30 diák vett részt.

– A célunk ez alkalommal is az 
volt, hogy a futók öltözete segít
ségével jelképesen zöldre fessük 
a belvárosi utcákat, emellett sze
rettük volna azt is megmutatni, 
hogy a futás és a belvárosi kör

nyezet jól megfér egymással. 
Örülünk, hogy ennyien eljöt
tek – mondta Kincse Szabolcs, 
a szervező Paddy Sportegyesü
let elnöke.

A tavalyi év után idén is jóté
kony célokat szolgált a sport
rendezvény: a versenyen befo
lyó adományokból mintegy 
650 ezer forinttal támogatták 
egy új, speciális gyermek EKG
készülék beszerzését, amelyet 
a Soproni Gyógy    központ Cse
csemő és Gyer    mek  gyógyászati 
Osztálya kap meg. 

Katus Attila edzésével indult 
a Ta  vaszi ÉtTrend egész napos 
rendezvénysorozata szomba
ton a Liszt  központban. A tré
ner ismerősként látogatott Sop
ronba, hiszen többször adott már 
órákat a városban. Egy szinte 
összeszokott, visszatérő csapat 
várta már, de voltak olyanok is, 
akik most először találkoztak vele 
személyesen. 

A legnagyobb érdeklődés La  ka   
tos Márk életmódtanácsadó sze
replését kí  sérte, s nemcsak az elő
adása miatt, ha  nem az azt kísérő 
átalakítá sok, tanácsadások miatt 
is. Az elő  adáson egyébként a leg 
fon  tosabb téma a stílus kialakí
tása, az alkatnak megfelelő szí
nek és fazonok kiválasztása volt, 
valamint emellett a tavaszi–nyári 
trendekről, illetve az önbizalom 
építéséről is szó esett.

Ét-Trend mozgással és előadással

Jelképesen zöldbe borult a belváros: közel 400 résztvevője volt a Szent Patrikfutásnak FOTÓ: LECZOVICS ZSOLT

Az ÉtTrend keretében Katus Attila óráján edzhettek az érdeklődők a hétvégén 
FOTÓ: TORMA SÁNDOR
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a helyisulik@gmail.com e-mail címre!›

A hét mottója:

„Véssétek mélyen 
az agyatokba 

és a szívetekbe, 
mint valami ősrégi 
kőtábla feliratát: 
ne engedjétek, 
hogy kiűzzék 

belőletek 
a gyermekséget!”

Erich Kästner  
német költő, író, 
forgatókönyvíró 

175 évvel ezelőtt, 1842-ben 
kiszáradt az Ikva. 
Forrás: Boronkai Pál: Árvi-
zek Sopronban

150 évvel ezelőtt, 1867-
ben alapította Schwarz An-
tal és Weiss E. József sopro-
ni csokoládégyárát. A pap-
réti üzem 1901-ig működött. 
Forrás: Horváth Zoltán: Sop-
ron városias fejlődése a ka-
pitalizmus első időszakában

250 évvel ezelőtt, 1767. ja-
nuár 23-án Mária Terézia ki-
hirdette az úrbéri rendeletet. 
Sopron vármegye falvainak 
összeírása április első napján 
kezdődött és az országban 
elsőként fejeződött be au-
gusztus végén. 
Forrás: Mikó Sándor: A Má-
ria Terézia-féle úrbérrende-
zés előzményei és következ-
ményei, Tirnitz József: Mária 
Terézia-kori úrbérrendezés 
kilenc kérdőpontos vizsgá-
latai Sopron vármegyében

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

Ez történt 
Sopronban

A világ egyik legnagyobb múltú 
djlegendája, Fatboy Slim június 
26án tér vissza a 25. Telekom 
VOLT Fesztiválra. Norman Cook
nak – vagy ahogyan a legtöbben 
ismerjük: Fatboy Slimnek – az 
el  múlt évtizedek során olyan 
gigantikus slágereket köszönhet
tünk, mint a Praise You, a Rocka   
fel  ler Skank vagy a Right Here, 
Right Now. Nem véletlen, hogy 
a leg  fontosabb hazai rádiók, így 
a Petőfi is máig rendszeresen 
játssza dalait. 

– Június 26án második alka
lommal rendezzük meg a Petőfi 
Zenei Díj gálát a Telekom VOLT 
Fesztivál nyitónapján. Erre az 
eseményre a hazai popsztárok 
színejava egyedi műsorral készül 
– mondta el Lobenwein Norbert, 
a Telekom VOLT Fesztivál egyik 
főszervezője. A két és fél órás élő 
showt a Petőfi TV és a petofilive.
hu is közvetíti. A program zárása
ként lép színpadra Fatboy Slim, 

akitől ismét egy feledhetetlen, 
kétórás showt várhatunk. 

Ünnepi programok egész so   
rával készülnek a szervezők. 
Ma      gyar  országon először lép fel 
a vi  lág legnagyobb stadionjait 
és fesztiváljait sok év óta rend
szeresen megtöltő és új nagyle
mezzel jelentkező Linkin Park. 
Előzenekaraként a hazai ra     jon 
gók nagy örömére újra szín  padra 
lép a 2015ös nyarat búcsúzással 
záró rockbanda, a Subscribe.

A VOLT nulladik napján egy
szerre több színpadon is elindul 
a fesztivál. Rögtön a nagy koncert 
után Linkin Park afterparti indul, 
a nagyszínpad headlinereként 
pedig a Brains csap a húrok közé. 

Májusban indul a negyedik 
NagySzínPad!, a VOLT Produk 
ció és a Petőfi Rádió tehetség
mutató versenye. A győztes 
pro  dukció ugyancsak a Linkin 
Park napján szerepelhet a VOLT 
Nagyszínpadán.

Fatboy Slim  
a VOLT-on

GYŐRI-VARGA NÓRA

Hatodikas kora óta ír verseket, de csak nemré-
giben mutatta meg magát a nyilvánosságnak 
is. Horváth Noémi Rebeka idén nevezett elő-
ször irodalmi versenyre és rögtön második lett.

Mint ahogy arról lapunk koráb
ban beszámolt, az SSZC Fáy And
rás Közgazdasági, Üzleti és Postai 
Szakgimnáziumának 9. évfolya
mos tanulója, Horváth Noémi 
Rebeka lett a második legjobb 
18 éven aluli „trubadúr” azon 
a pályázaton, melyet a miskolci 
Irodalmi Rádió írt ki. A szerel
mes vers versenyre Rebeka a Sze
retsze? című művével jelentke
zett. – Négy évig csak magamnak 
írtam, nem sokan tudtak róla. 

Hatodik osztályban kezdtem, 
de akkor még hob  bi volt, aztán 
nyol  cadikra már a szenvedélyem 
lett a versírás – meséli Rebeka. 
– Költeményeim elmélkedések, 
a valóság és a kép  zelet kontraszt
jai, a halálról és az életről szólnak. 
József Attila a kedvenc költőm, 
ezt a kérdéskört ő nagyon jól be 
járta. Törekszem olyan témákat 
választani, amelyek sok embert 
foglalkoztatnak. A verseim alapja 
személyes tapasztalat.

A 16 éves, mosolygós lány két 
tanítási nyelvű osztályba jár 
közgazdasági képzésre, heti 18 
órában tanul angolt – most már 
a történelem és a matematika 
tantárgyat is. 

Azt mondja, irodalom nélkül 
nem tudna élni, szeret olvasni, 
a nyarakat is a könyvekkel tölti. 
Ebben a szülőknek is benne lehet 
a kezük: – Amikor kicsi voltam, 
anyukám sokat mesélt nekem, 
apukám is gazdag szókinccsel 
rendelkezik, szóval beszélni… 
azt tudok!

Rebeka – az Irodalmi Rádió
nál elért sikerén felbuzdulva 
– verseivel nemrégiben több 
helyi versenyre pályázott, távlati 
tervei között pedig a könyvírás 
is szerepel.

Hobbiból szenvedély
HORVÁTH NOÉMI REBEKA: 
SZERETSZ-E?

Vajon mi történik velem?
Orvos kell ide vagy egyszerűbb,  
ha a fejemet a falba verem?
Mondjuk én még azon is csodálkoznék, 
ha tudnád a nevem.
Nem bírom ki egy mosoly nélkül,  
de elvileg ez a vonzás szabálya.
Bizony ez a szerelem nevű elmebaj 
utóhatása.
Kezem akaratlanul is a hajadba túrna, 
aztán bosszankodnál egy sort  
és megcsinálnád újra.
A naplementét néznénk  
és megfognád a kezem.
Bár valószínűleg ezt csak én képzelem.
Mert úgy működik ez, mint  
a dominók borulása.
Én beléd esek, te pedig másba.
Engem vonzol te, s téged vonz ő.
Ennyi az egész és máris kész a fejtörő.
De nem az a fontos, hogy a kezem 
tökéletesen illik-e a kezedbe.
A kérdés az, hogy vajon szeretsz-e?Horváth Noémi Rebeka  

FOTÓ: GYŐRI-VARGA NÓRA

MUNKATÁRSUNKTÓL

A Petőfi-napok rendezvénysorozatra idén is szí-
nes programokkal készült a Soproni Petőfi Sán-
dor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. 

A programok március kilencedi
kén kezdődtek és a nemzeti ünne
pen zárultak. Mint arról az el  múlt 
heti lapszámunkban beszámol
tunk, a Petőfinapok szerves része 

volt a soproni or  szágos szóló nép
táncverseny. A kulturális sereg
szemlén nyolc megyéből két
százhetven résztvevő lépett fel. 
A szakmai zsűri a lá  nyoknak 

Arany  kesz  kenő, a fi  úk  nak Figurás 
díjakat adományozott – emellett 
különdíjakat is ki  osztott. A ver 
seny  program vé  gén a verseny
zők a Boka Színház János vitéz 
és Toldi előadásain pihenhették 
ki magukat.

Az iskola falai között tartot
ták meg a matematika és német 
szó  beli városi verseny, a földrajz 
házi vetélkedőt, valamint sport 

és honismereti napot szervez
tek a diákoknak. A tudáspróbák 
mellett azonban az emlékezés 
is fontos eleme volt a rendez
vénysorozatnak. Az iskola tanulói 
egy honismereti séta keretében 
keresték fel Sopronban a Petőfi
vel kapocslatos emlékhelyeket.

Megtartották a „Ki tud töb
bet Petőfiről?” vetélkedő dön
tőjét, amelynek megnyitóján dr. 
Simon István alpolgármester is 
köszöntötte a versenyen részt
vevő gyerekeket. Külön gratu
lált, hogy bejutottak a szellemi 
megmérettetés döntőjébe, és az 
önkormányzat nevében átadta 
a város ajándékát a résztvevők
nek, egyegy gazdagon illuszt
rált, Sopront bemutató könyvet.

Az intézmény a soproni köz
nevelési intézmények számára 
képzőművészeti versenyt is hir
detett. Az idei megmérettetés 
témája Petőfi és Arany, a barát
ság és a hűség volt, a legjobb 
alkotásokat kiállították.

– Iskolánkban 1991 óta hagyo
mány, hogy a nemzeti ünne
pünk idején megemlékezünk 
a né  vadónkról – mondta el 
a Sop  roni Témának Sipos Ferenc, 
a Petőfiiskola igazgatója. – Ilyen
kor tisztelgünk Petőfi Sándor és 
a márciusi ifjak emléke előtt is. 
Az ő munkásságuk ad jó példát 
tanulóinknak.

Honismereti verseny a diákoknak barátságról, hűségről

Petőfi-nap a Petőfi-suliban
RÖVIDEN

Széchenyis 
diáksikerek

Több rangos versenyen 
is eredményesen szere-
peltek a Széchenyi Ist-
ván Gimnázium tanulói. 
A napokban rendezték 
meg a Hungarian Geo -
gra      phical Con   test an-
gol nyelvű föld  rajzi ver-
seny országos döntőjét. 
Szittyai Bálint (12.C) az 5. 
helyezést szerezte meg. 
A Cziráki Lajos Komplex 
Kép  zőművészeti Egyéni 
Tanulmányi Verseny té-
mája idén a prizma volt. 
A megyei fordulón Sza-
bó Gergő (11.A) 1. helye-
zést ért el, Heim Vilmos 
(9.D) 3. helyezett lett.

Hahójátszóház
Gyerekeknek szóló 
prog     rammal folytatódik 
a Soproni Tavaszi Napok 
sorozata március 25-én. 
A Liszt-központ emele-
tén 15 órától játszóház-
ba várják az alkotni vá-
gyó gyerekeket a Kőszegi 
úti óvoda pedagógusai. 
A Hahó együttes kon-
certje 16 órakor kezdő-
dik. Az együttes dalszer-
ző–énekese a Kaukázus 
és a Kafkaz zenekarból 
is ismert Kardos Horváth 
János, akinek egyik leg-
ismertebb dala, a „Föld-
lakó” is felcsendül.

›

A „Ki tud többet Petőfiről?” verseny döntősei FOTÓ: LECZOVICS ZSOLT

AJÁNLÓ

Könyvajánló
Erich Kästner: 
A két Lotti
Ki ne vágyott volna va-
lamikor arra, hogy le-
gyen egy ikertestvére? 
Egy testvér, aki pon-
tosan úgy néz ki, mint 
ő. A történet egy ki-
lencéves, bájos ikerpár-
ról szól, akik egymástól 
elszakítva élnek, mert 
szüleik elváltak. A kön-
nyes-vidám történet 
az egymásra találás és 
a szülők összebékítése 
körül forog. És vajon mi 
lesz az eredmény?

›
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A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket március 29ig várjuk a Soproni Téma, 
9401 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu email címre. A helyes megfejtők között a Rubicon Széche
nyi Istvánról szóló különszámát sorsoljuk ki, amely átvehető a Pro Kultúra Jegyirodájában (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

A március 8i rejtvényünk megfejtése: Haydn Filharmónia. Szerencsés megfejtőnk: Raffel Iván, Sopron, 
Bánfalvi út 158/c. Mai rejtvényünkben a március 28i Kelemen Barnabás és a Győri Filharmonikus Zenekar 
koncertjének mottója a megfejtés.

Keresztrejtvény

JÓ ISMERET, 
FÉL EGÉSZSÉG

Állítólag információs társa-
dalomban élünk. Az az ér-
zésem, hogy inkább az in-
formációözön és félreinfor-
málás társadalma a miénk. 
Gyakorlatilag bárki, bármi-
lyen témában véleményfor-
málóvá, hírforrássá válhat. Ez 
a helyzet az egészségmeg-
őrzés, betegségkezelés te-
rületén is. Pedig a jó ismeret 
fél egészség, a torz ismeret 
meg... A féligazság minden-
nél rosszabb, hiszen tudo-
mányos köntös látszatába 
bujtatott hazugság.

Az életben maradáshoz pon-
tos, megbízható információ 
kell. Ahogy mondani szokás, 
„csak tiszta forrásból”.
Csakhogy az or  vos  tár  sa -
sá  gok hivatalos webolda-
lai (vajon egyáltalán hányan 
keresik fel ezeket?) sokszor 
nehezen emészthetők. Ne-
künk orvosoknak még ren-
geteg tanulnivalónk van, ha 
az ismeretterjesztésre ad-
juk a fejünk. A hülyeségter-
jesztők módszereikkel előt-
tünk járnak.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI NYITVA TARTÁSA

MÁRCIUS 22–28.

Március 22.,  
szerda 

PatikaPlus gyógyszertár  
Selmeci u. 15–17., Interspar

99/505–472

Március 23.,  
csütörtök

Arany Kígyó gyógyszertár
Magyar u. 6.

99/311–732

Március 24.,  
péntek

BENU Állomás gyógyszertár
Mátyás király u. 23.

99/312–437

Március 25.,  
szombat

Erzsébet gyógyszertár
Győri u. 15.

99/311–254

Március 26.,  
vasárnap

Ezüst Kehely gyógyszertár
Kodály tér 12.

99/505–078

Március 27.,  
hétfő

Hajnal gyógyszertár
Malompatak u. 10. 

99/506–544

Március 28.,  
kedd

Ikvahíd gyógyszertár
Híd u. 21.  

99/314–084

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

›

VÁRJUK OLVASÓINK LEVELEIT!
Segítsen nekünk! Ossza meg véleményét szerkesztőségünkkel! 
Van egy jó története? Ismer érdekes embereket? 

Szerkesszük közösen a Soproni Témát! 
szerkesztoseg@sopronitema.hu

PLUZSIK TAMÁS

Az alma nem esik messze a fájától, tartja 
a mondás, melynek igazságáért nem kell 
messzire menni Sopronban sem. Éppen har-
minc éve egyéni vállalkozó Egresits László víz-, 
gáz- és központifűtésszerelő-mester, aki szak-
mája szeretetével mindkét fiát „megmérgezte”. 

– Édesapám eredetileg szabó
mester volt a Soproni Ruhagyár
ban, majd szakmát, pontosab
ban munkahelyet váltott, mely
nek rendkívül prózai oka volt: 
az öt gyermek felneveléséhez 
nem volt elég a ruhagyári fizetés 

– mesélte Egresits László. – Ezért 
elment a vasöntödébe úgyneve
zett magürítőnek, ahol nemcsak 
a fizetés volt lényegesen több, de 
mint nehéz, fizikai munkás ter
mészetbeni juttatásként kapott 
pluszban még például sajtot, 

amit javarészt mi, gyerekek et 
tük meg. Édesapám betegsége 
miatt már nagyon fiatalon én 
lettem a családfönntartó, úgy
hogy lényegében ez is motivált 
a szakmaválasztásban. Úgy lát
tam, hogy a bádogos és vízve
zetékszerelő szakma meg tudja 
majd adni azt a stabil anyagi hát
teret, amivel együtt tudom tar
tani a családot, hisz a legkisebb 
öcsém ekkor még alig nőtt ki az 
óvodás korból.

A víz, gáz és köz  pon ti fű  tés
sze re lőmester a Soproni Vas 
és Szerelő KTSZnél még olyan 
régi, jó nevű mesterektől tanulta 

a szakmát, mint Trogmayer 
Gyula és Kőninger Ödön.

– Gyerekként nem tudja az 
em  ber, hogy merre menjen, 
ezért nagyon jó, ha van egy 
olyan apa, aki megmutatja a he 
lyes irányt, bár számomra min
dig is vonzó volt maga a gépé
szet – vette át a szót Krisztián. 
Az idősebbik Egresits fiú hozzá 
tette, épületgépészmérnöki 
diplomájának megszerzésében 
is nagy segítségére volt az apunál 
már gyermekkorban megszer
zett gyakorlat.

– Már az általános iskolában 
a nyári szünidők alatt bátyám
mal együtt mi voltunk apu segé
dei – mondta mosolyogva Zoltán. 
– Majd a meló végén be a Trabant 
kombiba, és irány az egyik étte
rem, ahol melegszendvics és kóla 
volt a természetbeni juttatás. 
A nyár végén pedig annyi pénzt 
kaptam, hogy megvehettem 
Budapesten a hőn áhított, már
kás sportcipőt. – A fiatalabb test
vér a gázszerelő mestervizsga 
után a boltvezetői szakképesítést 
is megszerezte, így a cégen belül 
a kereskedelem, a szerelvénybolt 
vezetése hárul reá elsősorban. 

– Hiszem és remélem, hogy 
nemcsak a fiaim, de a tanítvá
nyaim sem bánták meg, hogy 
erre a pályára léptek – tette hoz 
zá a 2013ban Sopronért Emlék
éremmel is kitüntetett Egresits 
László, akinek a keze alatt az el 
múlt évtizedek során több mint 
harminc tanuló sajátította el az 
épületgépészet, a víz és gázsze
relés szakmai ismereteit. 

Alma és fája – Egresits László, 
valamint fiai, Krisztián és Zoltán

Egresits Krisztián, Egresits László és Egresits Zoltán (balról jobbra)  
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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Cserpes Laura dalban énekli el gyerekkora 
óta átélt indulatait. A Sztereotípia angol nyel-
ven is elkészült, a csinos énekesnő második 
szólóalbumával tavaly év végén jelentkezett.

Cserpes Laura továbbra is szor
galmasan építgeti zenei karri
erjét. A dekoratív előadó még 
tavaly decemberben jelentke 
zett második albumával, és 
2017et is igen figyelemfelkeltő 
módon indította. A lemez cím
adó dala ugyanis a Sztereotípia, 
amely Laura első angol nyelven 
elkészült felvétele. Az énekesnő 
ebben a számban a gyerek
kora óta átélt indula
tokat és sérelmeket 
énekli ki magából. 

– Gyakorlatilag 
már azelőtt tud
tam, hogy ez 
lesz az album 
címe, mielőtt 
maga a dal 
megszüle
tett volna 

– mesélte az énekesnő. – Két 
lábon járó sztereotípia vagyok 
az emberek szemében, amióta 
csak az eszemet tudom. Mióta 
reflektorfénybe kerültem, ez 
csak fokozódott. Aztán egyszer 
betelt a pohár, elegem lett. 
Ebből az indulatból született 
a dal és később egy egész lemez.

Az énekes a korongot így aján
lotta közösségi oldalán: – Ren

geteg érzés és gondolat 
kavargott bennem, 

mikor nekiláttam 
a dalok megírá

sának. Ezek az 
érzések, éle
tem könyvé

nek szép és 
kev é s b é 
szép lap

jai hívták 
életre ezt 

a tíz dalt.

KÓCZÁN 

BÁLINT

Soproni zenész 
erősíti az egyre 
n é p s z e r ű b b 
Fran Palermo 

csa    patát. Bár Tölli Máté a bu 
dapesti életre rendezkedett be, 
nagyon szeret hazajárni szü 
lővárosába.

A zenebarát közönségnek 
ismerősen csenghet a Fran Pa 
ler  mo neve, hiszen a rockos ala

pokra épülő, de a jungle rock, 
tro  pical, indie stílusjegyeket bát 
ran alkalmazó formáció megfor
dult a legnagyobb fesztiválokon. 
Nemrég pedig a Hangárban adott 
emlékezetes koncertet a csapat, 
soraiban egy soproni fiatalem
berrel. Tölli Máté tanulmányai 
miatt már évek óta Budapestre 
költözött, azóta is ott él és zenél. 
– Jó érzésekkel jöttem Sopronba. 
Azért is volt különleges helyszín 
számomra a Hangár, mert elő
ször léptem itt fel a zenekarral. 

Bízom benne, hogy a közönség is 
jól mulatott – mesélte az együt
tes basszusgitárosa.

Máté évek óta ismeri a Fran 
Palermo tagjait, de csak bő egy 
évvel ezelőtt csatlakozott a ki 
lenc    tagú együtteshez. – Még 
ko      rábban kér  tek meg a srácok, 
hogy ugorjak be helyettesíteni 
egy koncerten. Sikerült helytáll
nom, és rövid idő után felaján
lották, hogy rendszeresen zenél
jek velük, így a tavaly megjelent 
albumon is közreműködtem.

Máté örül, hogy a formáció 
egyre sikeresebb, a tur  né vala
mennyi állomásán nagy az ér 
deklődés. – Emellett készülünk 
a fesztiválszezonra. Örömmel 
mondom, hogy a VOLTon már
már visszatérő zenekarnak szá
mítunk. Idén először jutunk 
el a Fishing On Orfűre. Régóta 
érdekel ez a fesztivál, így jó érzés 
lesz színpadra állni. Szerencsére 
külföldön is megmutathat
juk magunkat többször. Ha jól 
tudom, lesz észtországi és len
gyelországi bulink is.

Tölli Máté nemrég végzett az 
ELTE magyar szakán, valamint 
másodszakon filmelméletet 
és filmtörténetet tanult. Sop
ronba csak ritkán jut el, általá
ban két–három havonta jár haza 
szüleihez. 

Hazajár  
Sopronba

Cserpes Laura 
Sztereotípiája

GYŐRI-VARGA NÓRA

Csütörtök, munkanap – telt ház. Péntek, hét-
vége felé – telt ház. Nem kellett szólni, hogy 
a városban lesznek: egyik soproni koncert-
jükre 27 perc alatt fogytak el a jegyek. A kö -
zelmúltban nálunk járt a Halott Pénz.

„Minden szobába 
kell álom”
Vannak az életben pillanatok, 
helyzetek, amik megmaradnak 
az emlékezetben, és bármikor, 
bárhol élénken előjönnek, rész-
leteiben. Így lehet, hogy előttem 
van most is az a délután, ami-
kor évekkel ezelőtt a napi 8 óra 
végén vezettem haza, sütött 
a szemembe a nap, bekapcsol-
tam a rádiót, a Petőfit. Piszko-
san szólt a gitár, szövegelt va -
laki, a refrén pedig: „minden 
szobába kell álom”. Felhango-

sítottam. Hazaértem a fejemben 
az egyetlen sorral, amit a szám-
ból megjegyeztem, és ezt talál-
tam a neten: Halott Pénz. Akkor 
nem volt az, most már teljesen 
természetes kimondani a nevü-
ket. Akkor furcsán néztek rám, 
ha említettem, kiket fedeztem 
fel, ma már együtt megyünk 
a koncertjükre. 

Marsalkó Dávid frontember
rel és Boros „Venom” Gáborral, 
a Halott Pénz djjével a máso
dik soproni telt házas fellépésük 
előtt beszélgettem. 

„Emlékszem, Sopronban”
– Ha Sopron, akkor „csak” kon -
cert, vagy belefér más is?

– Marsalkó Dávid: Mindig 
attól függ, mennyi időnk van. 
Amikor a mostanihoz hasonlóan 
duplakoncertezünk, egy rövid 
séta, közönségtalálkozó is a prog
ram része, de a Gázfröccsben és 
a Búgócsigában is megfordulunk. 
Sokszor jártunk már nálatok, 
olyan kicsit, mintha hazajönnénk.

– Boros Gábor: Pécsiként Sop
ron közel áll a szívünkhöz: a han
gulata, az, hogy emberi léptékű. 
Vannak régi soproni barátaim, 
korábban is gyakran jöttem, nem 
beszélve arról, hogy a VOLTra 
már akkor is jártunk, amikor 
még nem is volt meg a zenekar.

– Ha már a fesztivált említet-
ted: VOLT vagy Hangár?

– B. G.: Szeretünk fesztiválozni 
magánemberként és zenészként 

is. Egyegy ütősebb külföldi pro
dukció nagyon inspiráló tud 
lenni, jönnek az újabb ötletek, de 
a klubkoncertek ugyanúgy közel 
állnak hozzánk. Jó 3–4 havonta 
átlépni az egyik hangulatából 
a másikba, aztán vissza, és ha 
például két hétig szünet van, 
nagyon hiányoznak a bulik.

– M. D.: Igen, jól rá lehet szokni 
erre az egészre. Hiába is fáradunk 
el egyegy fellépésen, ha a közön
ség előtt állunk, az olyan, mintha 
rátennének egy töltőre.

– Van emlékezetes soproni 
élményetek?

– M. D.: A tavalyi VOLTon 
nagyon jól esett, amikor a város
tól elismerő oklevelet kaptunk az 
„Emlékszem, Sopronban” című 
VOLThimnuszért (a Halott Pénz
nek a Wellhello zenekarral közö
sen írt dala – a szerk.). Ezt a kitün
tetést azóta is ott őrzöm a pol
comon a többi díjunkkal együtt.

„Ülni. Örülni. Megőrülni.”
Beszélgettünk még zenei örök-
ségről, arról, hogy budapesti fel-
lépéseik a Parkban egyben csa-
ládi ünnepek, amelyeken szüleik 
is részt vesznek, aztán elköszön-
tem a fiúktól. Ültem még tovább 
a kávém mellett. Örültem. Annak, 
hogy a telt házak, a számtalan 
kitüntetés és díj ellenére olyan 
emberek maradtak, akiket meg 
lehet szólítani, akik a Hangár-
ban azt mondják a mikrofonba, 
„Köszönjük, hogy vagytok, Sop-
ron!”. Akiket diktafon nélkül is jó 
hallgatni, mert amit mondanak, 
megmarad az emlékezetben, és 
bármikor, bárhol élénken előjön, 
részleteiben. Koncert közbeni 
megőrülést követően is. 

„Köszönjük, hogy 
vagytok, Sopron!”

Másfél év szünet után új dalokkal tér vissza 
Magyarország egyik legsikeresebb zeneka
ra. A The Carbonfools április 21én ad kon
certet új énekesével az A38 hajón.
Tizenkét év sikerszéria után öt nagylemezzel, 
többmilliós Youtubenézettséggel a háta mö
gött búcsúzott el egy időre a The Carbonfools. 
Ahogy ígérték, nem tűntek el. Visszatérő 
trackjük, az Oceanfloor egy lírai dal a szere
lemről és a kitartásról. A zene a megszokott 

carbonos, „elektro–rock–pop fúzió” gitárokkal 
és szintetizátorokkal. – A szünet alatt se lógat
tuk a lábunkat. Azt vártuk, mikor találjuk meg 
a megfelelő hangot, végül megleltük új éne
kesünket, FórisFerenczi Gábort – mesélte Ti
tusz, a zenekar producere, djje. – Mindannyi
unk életének fontos része a The Carbonfools, 
speciális kapcsoltunk van a korábbi dalainkkal 
és azokon keresztül a közönségünkkel. Bizto
sak voltunk benne, hogy nem lesz most vége. 

Visszatér a The Carbonfools!

Tölli Máté


