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INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

Huszárok a belvárosban
Minden hónap harmadik csütörtökén ingyenes baba–mama klubot tartanak a Liszt-központ NépmesePontjában. A program házigazdája a SOSZI Egészségügyi Alapellátási Intézet 
Védőnői Szolgálata. Az összejövetelek interaktívak, azokat minden esetben szakember vezeti.  FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Klub babának, mamának

„Jól van, fiú, büszke 
vagyok rád…”
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47Kossuth-díjat kapott Kutas László soproni kötődésű 
szobrász- és éremművész.  FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS-ARCHÍV 

Döntő 
hónapok

SKC: Sima győzelem

A szünetig szerzett 20 pontos vezetésre, valamint az egységes, helyen-
ként kifejezetten látványos csapatjátékra építve fölényes győzelmet 
aratott az SKC a Kaposvár ellen (94–67). A soproni kosarasok már a kö-
vetkező, Kecskemét elleni összecsapásra készülnek.  FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Városi ünnepséggel és családi nappal emlékeztünk az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc eseményeire.  FOTÓ: FILEP ISTVÁN

– Realistán vagyok op-
timista a nekünk járó 
uniós források meg-
szerzésével kapcso-
latban – jelentet-
te ki Navracsics Tibor. 
A területfejlesztési mi-
niszter a Soproni Témá-
nak adott exkluzív in-
terjújában kitért a város 
és környéke gazdaság-
fejlesztésére is. Ahogy 
fogalmazott: nem sza-
bad hagyni, hogy Sop-
ron Bécs elővárosá-
vá váljon.

„Virágszájjal rád nevet”
„Itt a tavasz, tudod-e?/ leheletét érzed-e?/ Virágszájjal rád nevet/ virágszagú kikelet.” 
(Gazdag Erzsi) FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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A telefon, 
az inter-
net ma 

már nemcsak a felnőt-
tek, hanem a fiatalabb 
generáció életének is 
része, órákat töltünk 
naponta a világhálón. 
Fontos a tudatosság, 
hogy ne essünk át a ló 
túlsó oldalára.

Reggelente, amikor elhala-
dok az egyik közeli buszmeg-
álló előtt, két általános isko-
lás fiút látok a padon egymás 
mellett ülve, kezükben tele-
fon, nem néznek fel és egy-
másra sem, belefeledkeznek 
a készülékekbe. Mi, felnőttek 
is számtalanszor pillantunk 
a képernyőre, „csak gyorsan 
válaszolok egy üzenetre!”, 
mondjuk a gyerekeinknek, 
miközben rájuk és a virtuális 
címzettre sem figyelünk iga-
zán. – A vizsgálatok azt mu-
tatják, hogy az utóbbi 15 évben 
határozottan csökkent a fóku-
szált figyelem: a korábbi 12–
15 helyett ma már csak 8 má-
sodpercig tart – kezdte Somos 
András, a Soproni Egyetem 
szoftverfejlesztője. – Gyak-
ran egyszerre nézünk tévét, 
főzünk, közben csörög a te-
lefon, a hibázási lehetőségek 
pedig nőnek. Azok a gyerekek, 
akik idejekorán, 5–7 évesen el-
kezdenek például tik-tokozni, 
később gyakran lesznek figye-
lemzavarosak, gondjuk lesz az 
összetett szövegértéssel. Ál-
talában ezek a videók csupán 
8–13 másodpercesek, így nem 
tanulják meg a figyelmüket 
hosszabb ideig egy dologra 
összpontosítani. 

A tudatos képernyőhasz-
nálat tekintetében a Z ge-
neráció, tehát az 1995 után 
születettek a leginkább veszé-
lyeztettek. Tö-
megek élik meg, 
hogy nincs ki-
hez fordulniuk, 
mert a szociális 
hálójuk csak a 
virtuális térben 
létezik. – A gye-
rektől a telefont 
azonnal elvenni 
nem megoldás, 
inkább foko-
zatosan kivezetni lehet eb-
ből az állapotból – folytatta a 
szakember. – Egyezzünk meg 

vele abban, hogy ha minden-
képpen szeretne a Tik-Tokra 
kitenni valamit, az egy olyan 
dolog legyen, amit például 

csak egy kirán-
dulás közben 
tud felvenni. 
Ha tévézni sze-
retne, mindig 
egy azonos idő-
pontban legyen 
rá lehetőség, 
de csak akkor, 
ha kész a lecke. 
Legyenek sze-
mélyre szabott, 

belátható célok, keretek, ap-
ró kis küzdelmek azért, hogy 
képernyőzhessen!

Az internetet lehet jól is 
használni, hiszen számos 
hasznos információ forrása, 
rengeteg emberhez juttatha-
tunk el általa jó üzeneteket. 
– Ha már nincs ráhatásunk 
gyermekünk virtuális tevé-
kenységére, érdemes együtt 
csinálnunk, beszélgessünk 
róla, így később együtt jöhe-
tünk rá, hogy nincs is rá ak-
kora szükség – zárta Somos 
András. – Fontos még, hogy 
minimalizáljuk a digitális 
lábnyomunkat, védjük a pri-
vát szférát, és csak ismerősök 
láthassák a közösségi oldala-
kon az általunk megosztott 
tartalmakat.

Nem megoldás  azonnal elvenni a gyerektől a telefont

A képernyőzés ára

– Minimalizáljuk a digitális lábnyomunkat, csak ismerősök láthassák a megosztott tartalmainkat! 
– javasolta Somos András, a Soproni Egyetem szoftverfejlesztője.  FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: FILEP ISTVÁN

Tavasszal kezdődik 
a bicikliszezon
CZETIN ZOLTÁN

Megérkezett a tavasz, virágba borulnak a fák, egy-
re hosszabbak a nappalok, egyre melegebb van – és 
egyre több a kerékpáros az utakon... Sokan most 
veszik elő a téli pihenő után a biciklit, nekik külö-
nösen fontos, hogy felkészüljenek a szezonra. 

Ház falának támasztott „ma-
gányos” kerékpár, kosárban 
félig púpozott bevásárló-
táska – gyakran látunk ilyen 
képet. Az a szerencsésebb 
helyzet, ha a tulajdonos is 
ugyanezt látja, amikor vissza-
tér. De sajnos erre nem lehet 
számítani…

– Fontos, hogy a legrövi-
debb időre, még egy percre 
se hagyjuk lezáratlanul a ke-
rékpárunkat, hiszen azt bárki 
ellophatja – kezdte Babella-
Lukács Katalin rendőr őrnagy, 
a Soproni Rendőrkapitányság 
kiemelt bűnmegelőzési fő-
előadója. – Sopronban egy-
re több helyen van biciklitá-
roló, amelyhez hozzá lehet 
rögzíteni a vázat. Ezt soha ne 
mulasszuk el! Minél drágább 
valakinek a biciklije, annál 
fontosabb, hogy megbízha-
tó lezáró eszközt válasszon. 
A legolcsóbb lakatok meg-
felelő eszközzel egy pillanat 

alatt átvághatók, míg a ko-
molyabb szerkezeteket már 
nem lehet ilyen könnyen eltá-
volítani. A kosárból a táskát 
mindig vigyük magunkkal, 
hiszen az sincs biztonságban 
őrizetlenül.

A szakember szerint fon-
tos, hogy mindenki átnézze 
a tavaszi szezon előtt a kerék-
párját. A KRESZ előírja a köte-
lező tartozékokat, ezek: meg-
bízható kormányberendezés, 
első és hátsó fék, csengő, el-
ső és hátsó lámpa, fényvisz-
szaverők, küllőprizma. 

– Ezek közül kiemelt fon-
tosságú, hogy a fékek jól 
működjenek, ugyanakkor 
a megfelelő világításról sem 
szabad megfeledkezni – foly-
tatta Babella-Lukács Katalin. 
– Bár a láthatósági mellény 
és a sisak nem kötelező a vá-
rosban, azt javasoljuk, hogy 
a saját biztonsága érdekében 
minden kerékpáros viselje. 

RENDŐRSÉGI  sorozat

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
a pénzbeli és természetbeni ellátások
helyi  szabályairól szóló 4/2015. (II.27.)

rendelete értelmében lehetőséget biztosít

SZOCIÁLIS TŰZIFA 
IGÉNYLÉSÉRE 

2023. 04. 01 - 2023. 04. 30-ig.
A támogatáshoz szükséges nyomtatvány és
a csatolandó dokumentumok letölthetők a

www.sopron.hu weboldalról, telefonos jelzésre 
postai úton, valamint személyesen átvehetők a 
Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport 

ügyfélszolgálatán
(9400 Sopron, Fő tér 1. magasföldszint)

Hétfő: 13:00-tól 16:00-ig
Szerda: 8:00-tól 12:00-ig és 13:00-tól 16:00-ig

A kitöltött nyomtatványokat és mellékleteit beküldheti 
személyesen, postai úton a Sopron Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatal Szociális csoport
9400 Sopron, Fő tér 1. szám alatti címre,

 vagy a balazs.andrea@sopron-ph.hu vagy a
seiffert.zsuzsanna@sopron-ph.hu e-mail címekre.

Bővebb tájékoztatás kérhető telefonon a
99/515–192 vagy az 99/515–232-es telefonszámokon.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
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Elkészültek az szja-bevallások tervei 
Több mint 5,6 millió adózónak készítette el az szja-bevallá-
si tervezetét idén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), ezek 
már elérhetőek az eSZJA-portálon. A KAÜ-azonosítóval (ügy-
félkapu, elektronikus személyi igazolvány, telefonos azonosí-
tás, arcképes azonosítás) rendelkezők számítógépen, de akár 
okostelefonon vagy tableten is megtekinthetik, és ha szüksé-
ges, szerkeszthetik is az szja-bevallás tervezetét. Aki egyetért 
a dokumentum adataival, annak nincs további teendője, má-
jus 22-ei hatállyal a tervezet a kiajánlott adatokkal érvényes 
szja-bevallássá válik.

Az szja szerint adózó egyéni vállalkozóknak, a mezőgazda-
sági őstermelőknek és az áfafizetésre kötelezetteknek a tevé-
kenységükből származó jövedelmi, illetve az adóhivatali nyil-
vántartásokban nem szereplő adatokkal kell kiegészíteniük 
bevallási tervezetüket. Az ő esetükben továbbra is önállóan 
kell benyújtani a bevallást.

Akinek nincs KAÜ-azonosítója, és kérte a tervezet postázá-
sát, annak a NAV május 2-áig a tervezet mellett az 1+1 százalé-
kos rendelkezőnyilatkozatot is megküldi.

Rendkívüli közgyűlés 
Jutalmazza a város a kupagyőztes Sopron Basket csapatát 
– erről is döntöttek a múlt csütörtöki rendkívüli közgyűlésen. 
A soproni női kosárlabdacsapat kiemelkedő és kiegyensúlyo-
zott teljesítménnyel nyerte meg a 2023-as Magyar Kupa-soro-
zatot, így immár 11. alkalommal emelhette a magasba a trófeát. 
A városvezetés fontosnak tartja a helyi sportélet támogatását, 
ezért sikere elismeréseként ötmillió forint támogatással jutal-
mazta a csapatot. Dr. Farkas Ciprián polgármester a város ne-
vében gratulált, emellett további eredményes munkát kívánt a 
csapat játékosainak, szakmai stábjának és vezetésének.

A közgyűlésen döntöttek továbbá a Soproni Vízmű Zrt. alap-
szabályának módosításáról, valamint tárgyalták a Pro Kultú-
ra által kezdeményezett színházi bérlet- és jegyárak emelését. 
Fontos hír, hogy a közvetkező színházi premiert már a teátrum 
épületében tartják. 

RÖVIDEN

SOPRONITEMAHIVATALOS

KERESSEN MINKET AZ INTERNETEN IS:

„Azok a gyerekek, akik 
idejekorán, 5–7 éve-
sen elkezdenek példá-
ul tik-tokozni, később 
gyakran lesznek figye-
lemzavarosak, gond-
juk lesz az összetett 
szövegértéssel.”

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

A Dorfmeister utca a Várke-
rületről az Ikvahídon át kö-
zelíthető meg. A Szentlélek-
templom mellett északkeleti 
irányban elhúzódó kis siká-
torutcát 1927-ig a Szent Mihály 
utca első, déli szakaszaként 
tartották nyilván. 1927-ben ne-
vezték el Dorffmaister István 
(ritkább írásmóddal Dorffmei-
ster, Dorfmeister, művészet-
történeti tanulmányokban és 
ahogy maga is többször szig-
nózta: Stephan Dorffmaister) 
festőművészről.

A Szentlélek utca és a 
Dorfmeister utca sarkán áll a 
Szentlélek-templom. A kívül 
gótikus, belül barokk temp-
lom első hiteles említése 
1406-ból származik. A Szent-
lélek-kápolna a városplébános 
telkén épült fel az új plébánia-
ház mellett, és a mindenkori 
városplébános házikápolná-
jának tekintették. Templom-
ként 1521 óta említik. Az épü-
let 1782-ben barokk boltozatot 
kapott, és meghosszabbítot-
ták a szentély felé. Ebben az 
időben dolgozott itt Dorffma-
ister István, aki kifestette az 

egész templomot. A templom 
falán dombormű (fotónkon) 
idézi emlékét, amelyet 1997-
ben, halálának 200. évfordu-
lóján avattak fel. 

A Balfi út és a Dorfmeis-
ter utca másik oldalán áll az 
1885-ben, Handler Nándor 
tervei alapján készült emele-
tes társasház, homlokzatán 
napórával, felette Krisztus-
szoborral. A bérházat Póda 
Endre városplébános építtet-
te. Földszintjén 1923-tól Tivald 
Gusztáv (Tiewald Gusztáv, ko-
rábban Maszlovits Antal) ven-
déglője működött. Az eme-
leteken nagy belmagasságú 
társasházi lakások találhatók.

A Jégverem és a Dorfmeis-
ter utca kereszteződésében 
áll a Szent Mihályról címzett 

római katolikus elemi iskola. 
A hétköznapi szóhasználat-
ban „Pflaszter”-nek nevezett 
iskola a közeli közterület-
ről kapta nevét (am Pflaster). 
A Jégverem – Halász utca 
– Szent Mihály utca keresz-
teződésében, a Szent Mihály-
templom felé vezető másik si-
kátorutca elején még látható 
a „Pflaszter”-re, az eredetire 
még emlékeztető macskakö-
ves útburkolat.

A Szentlélek utca 2. alatt 
találjuk a soproni városplé-
bániát, melynek magasabban 
fekvő, hátsó, kerti és gazdasá-
gi udvar része a Dorfmeister 
utcáig benyúlik. Ezt a kertet 
és a korábbi iskolát egy, szin-
te az egész utcát elfoglaló ma-
gas kőkerítés határolja. 

A Dorfmeister utca törté-
netét Kollerits Beáta, a Sopro-
ni Múzeum munkatársa me-
sélte el.

Sopronban járunk:  A Szentlélek-kápolna a városplébános telkén épült fel 

A festőművész sikátorutcája

A Dorfmeister utca a Várkerületről az Ikvahídon át közelíthető meg. 1927-ig a Szent Mihály utca 
első, déli szakaszaként tartották nyilván.  FOTÓK: FILEP ISTVÁN

Hagyományosan a hűség napi ünnepségsorozat-
hoz kapcsolódóan adják át Sopron legrangosabb 
elismeréseit. 2022-ben a Sopronért Emlékérmet 
Tímár Béla, Tóth László és ifj. Vránich István is 
kiérdemelte.

A Sopronér t Em lékérem 
azoknak a magánszemélyek-
nek, illetve közösségeknek 
adományozható, akik jelen-
tős mértékben hozzájárultak 
Sopron jó hírnevének terjesz-
téséhez, rangjának, vonzere-
jének emeléséhez, a város ér-
dekeinek előmozdításához. 

A soproni sportélet, külö-
nösen a kosárlabda és a futás 
szervezésében, vezetésében 
szerzett érdemei elismerésé-
ül Sopronért Emlékéremben 
részesült Tímár Béla, az SSE 
SKC korábbi szakosztályelnö-
ke, az SVSE Lokomotív Futó-
klub alapító tagja.

A soproni helyi és helykö-
zi tömegközlekedés színvona-
lának emelése érdekében ma-
gas szakmai tudással végzett, 
sok évtizedes, vezetői, forga-
lomszervezői munkája elis-
meréséül Sopronért Emlék-
érmet kapott Tóth László, a 
Volán soproni üzemegységé-
nek nyugalmazott vezetője.

A város érdekében kifej-
tett önzetlen, szakszerű és 
nemzetközileg elismert fordí-
tói, tolmácsi munkájáért Sop-
ron önkormányzata Sopro-
nért Emlékéremmel ismerte 
el ifj. Vránich István nyelv-
tanár, szaktolmács munkáját.

Sopronért 
emlékérmesek

Tímár Béla, Tóth László és ifj. Vránich István is a hűség napi ün-
nepségen vette át a kitüntetést. FOTÓK: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

DORFFMAISTER ISTVÁN (1729–1797)  osztrák származású fes-
tőművész, az egyik legnépszerűbb barokk alkotó volt hazánkban, 
1762-től haláláig Sopronban lakott. Művei a Voss-féle katolikus ár-
vaházban, a bencés és a Szent György-templomban láthatók. Ő ké-
szítette a városháza egykori tanácstermének mennyezetfestését, 
a Zichy–Mesko-palota mennyezetfreskóját és a Szentlélek-temp-
lom és az evangélikus templom mennyezet-, fal- és oltárképeit. 

KÖVES ANDREA

Elindult hazánkban a 
Gondosóra program, 
amely a 65 év felet-
ti, otthonukban élő 
állampolgárok biz-
tonságát, a róluk való 
gondoskodást kívánja 
elősegíteni.

A magyar kormány által el-
indított program olyan digi-
tális megoldást nyújt a csa-
ládoknak, közösségeknek, 
amelynek segítségével a gon-
doskodás, törődés úgy is meg-
valósulhat, ha a családtagok, 
ismerősök egymástól fiziká-
lisan távol vannak. A Gondos-
óra program egy országos jel-
zőrendszerre épül, melynek 
feladata, hogy a saját ottho-
nukban élő, idős emberek egy 
egyszerű eszköz segítségével 
kapcsolatba léphessenek el-
sődlegesen a diszpécserköz-
ponttal. Itt képzett munka-
társak segítenek a felmerülő 
problémákban. A program 
elsődleges célja az otthoni és 
önálló életvitel meghosszab-
bítása, hogy az idősek bizton-
ságban, minőségi körülmé-
nyek között tudják folytatni 
életüket. 

– Európai szinten egyedül-
álló az új Gondosóra program, 

ami a soproni időseknek is 
nagy segítséget jelent, hi-
szen egy könnyedén kezelhe-
tő eszköz használatával nyújt 
számukra biztonságot a nap 
24 órájában – emelte ki a kez-
deményezéssel kapcsolatban 
dr. Farkas Ciprián polgármes-
ter. – Városunk és a magyar 

kormány tiszteli és megbe-
csüli idős polgárait, ami a 
Gondosóra program mellett 
a 13. havi nyugdíj megvédé-
sében, valamint a nyugdíjak 
értékének megőrzésében is 
megmutatkozik.

A program részeként meg-
valósuló szolgáltatás és a 

jelzőeszköz ingyenes, Ma-
gyarország minden települé-
sén hozzáférhető a hét min-
den napján és órájában. 

Az a cél,  hogy az idősek biztonságban tudják folytatni életüket

Gondosóra program

BŐVEBB INFORMÁCIÓ,   
AZ ÓRA IGÉNYLÉSE: 
gondosora.hu

Kaposvári Alfrédné is igényelte a gondosórát. Szociális segítője, Vargáné Földi Mónika is öröm-
mel fogadta a programot.  FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

POLGÁRDY ZSOLT:  Édes-
apám 75 éves, szerencsére jó 
egészségnek örvend, mindent 
elintéz magának. Egyedül él, 
mert édesanyámat 20 éve el-
veszítettük, így próbálok sok 
beszélgetéssel segíteni neki. 
Fontos, hogy mentálisan fog-
lalkozzunk az idősekkel.

HORVÁTH LÁSZLÓ:  A szüle-
im 80 év körüliek, de aktívak, 
intézik maguknak a bevásár-
lást, édesapám még autót is 
vezet. A harmadik emeleten 
laknak, oda is maguk mennek 
fel. Orvoshoz szoktam elkí-
sérni őket, és igyekszem na-
gyon sokat beszélgetni velük.

MÁRTON LÁSZLÓ:  A szüle-
im nem itt élnek, hanem Er-
délyben, de az idős szomszé-
daimnak szoktam segíteni. 
Lenyírom a füvet, eltakarí-
tom a havat, ha kell, bevásá-
rolok. A közelmúltban egyikő-
jüket elvitte magához a lánya, 
telefonon érdeklődtem, mi 
van vele.

NAGY CINTIA:  A nagyszülők-
nek, a dédiknek azzal próbá-
lok segíteni, hogy minél több 
időt töltünk velük a gyereke-
immel. Mivel magányosak, a 
hangulatukat igyekszünk job-
bá tenni így: azt mondják, fel-
töltődnek az unokák, déd-
unokák jelenlététől, nagyon 
örülnek nekik. 

Hogyan gondoskodik 
idős hozzátartozójáról?



Városi hírek 2023. március 22.4 Soproni Téma SOPRONITEMA
HIVATALOS

MUNKATÁRSAINKTÓL

Piros–fehér–zöld zászlók lobogtak a Petőfi téren, 
a belvárosban lovas huszárok álltak őrt, a Liszt-
központ előtt gyerekjátékok sorakoztak – idén is 
városi ünnepséggel és családi nappal emlékez-
tünk az 1848–49-es forradalom és szabadságharc-
ra Sopronban.
A forradalom 175. évforduló-
ja alkalmából a színház előtt 
városi ünnepséget tartottak 
március 15-én, ennek szóno-
ka Navracsics Tibor volt. 

– 175 évvel ezelőtt egy nem-
zedék vállalta azt a kockáza-
tot, hogy kiáll a történelem 
színpadára, és megteremt egy 
olyan modern, magyar politi-
kai közösséget, amely nem-
csak követeléseiben és tervei-
ben, de tetteiben is megelőzte 
az akkori Európa politikai íz-
lését – hangsúlyozta a terület-
fejlesztési miniszter. – Ez az, 
ami az 1848–49-es forradalom 
és szabadságharcot kiemeli 
nemzetünk történelmében a 
többi felkelés sorából.

Mint rávilágított, a szabad-
ságharc sikere annak köszön-
hető, hogy a nemzetünk ak-
kori polgárai összefogtak, és 
megmutatták, hogy tudnak 
magyarul európaiak lenni. 

Felhívta a figyelmet: most ne-
künk is ez a feladatunk.

A beszéd után elsőként  
Navracsics Tibor, illetve 
dr. Molnár Ágnes és Barcza 
Attila országgyűlési képviselő 
rótta le tiszteletét Petőfi Sán-
dor szobránál. Őket dr. Farkas 
Ciprián polgármester, vala-
mint dr. Simon István és Csi-
szár Szabolcs alpolgármester 
követte. Ezután önkormány-
zati képviselők, valamint a 
város intézményeinek képvi-
selői helyezték el a megemlé-
kezés virágait a szobornál.

A rendezvényen közremű-
ködött Szedenics Dominik, a 
Széchenyi-gimnázium 9.-es 
tanulója, a Soproni Huszár 
Hagyományőrző Egyesület, a 
Juventus Koncert Fúvószene-
kar, Sopron Város Fúvószene-
kara, a Sopron Táncegyüttes, 
a Fajkusz Banda, valamint ze-
nészek, táncosok.

Az ünnepség után a Huszá-
ros! családi nappal folytató-
dott a program. A belvárosban 
négy helyszínen fúvószene, 
néptáncbemutató, koncer-
tek, képzőművészeti és gyer-
mekrajz-kiállítás, kézműves 
programok, játékok és termé-
szetesen huszárok várták a 
kisebbeket, nagyobbakat. 

KITÜNTETÉSEK  
A NEMZETI ÜNNEPEN
Több soproni is rangos elisme-
rést vett át a nemzeti ünnep 
alkalmából. Kossuth-díjban 
részesült Kutas László sopro-
ni kötődésű szobrász és érem-
művész (a vele készült interjút 
lapunk 7. oldalán olvashatják). 
A Magyar Érdemrend Tiszti-
keresztje polgári tagozatát 
érdemelte ki a soproni egész-
ségügyi ellátás fejlesztésében 
és irányításában betöltött ki-
emelkedő szerepe, valamint a 
radiológia szakterületén vég-

zett magas színvonalú orvosi 
tevékenysége elismeréseként 
prof. dr. Baranyai Tibor, a 
Soproni Gyógyközpont fő-
orvosa. A Magyar Ezüst Ér-
demkereszt polgári tagozatát 
vette át Sipos Ferenc Tibor 
tanár, táncpedagógus, a Pe-
tőfi-iskola vezetője, a Sopro-
ni Pendelyes Kulturális Egye-
sület alapító elnöke a vizuális 
nevelés és a tehetséggondo-
zás területén végzett magas 
szintű munkája elismeréséül. 
Kissné dr. Zsámboki Réka, a 
Soproni Egyetem Benedek-ka-
rának tudományos és külügyi 
dékánhelyettese, egyetemi 
docens a Magyar Érdemrend 
Lovagkereszt polgári tago-
zat kitüntetésben részesült. 
Dr. ifj. Sarkady Sándor tu-
dományos kutató, a Sopro-
ni Egyetem főkönyvtárosa a 
Magyar Érdemrend Lovagke-
reszt polgári tagozat kitünte-
tést kapta.

A SZABAD SAJTÓ ÜNNEPE:  Március 15-én nemcsak a forradal-
mat és szabadságharcot, hanem a szabad sajtót is ünnepeljük. En-
nek apropóján a helyi média munkatársait köszöntötte dr. Farkas 
Ciprián polgármester és dr. Simon István alpolgármester a város-
házán. A rendezvényen Bódvai Ildikó, a Kisalföld megyei napilap 
soproni szerkesztőségvezetője, valamint kollégánk, Filep István 
fotóriporter kapott elismerést. 

A március 15-i városi ünnepség után a Huszáros! családi nappal folytatódott a program a belváros négy helyszínén. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

Csoportterápia – mjúzikelkámedi
Március 22., szerda 13 óra, Liszt-központ
Bolba Tamás – Szente Vajk – Galambos Attila
További időpontok: március 23. 15 és 19 óra 

A földrajz ünnepe
Március 22. 14 óra, Széchenyi-gimnázium 
A 150 éves Magyar Földrajzi Társaság jubileumi vándorkiállí-
tásának ünnepélyes megnyitója, majd előadás-sorozat. 

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

110 éve született Szakál Ernő
Március 22. 17 óra, pedagógusok művelődési háza
Közreműködik Faragó Zsolt és Szabó Attila.

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

Filharmónia: Könnyed vallomások
Március 24., péntek 19 óra, Liszt-központ
Az Anima Musicae Kamarazenekar koncertje  
– a Filharmónia Scarbantia bérlet 2022/2023-as évada

Örvénylő galaxis
Március 25., szombat 9 óra, Jahndala jógastúdió
Fonalkép kreatív workshop felnőtteknek

Misztikus Sopron – ingyenes séta
Március 25. 11 óra, Tourinform iroda

Kiskertemben  
– porcelánfestő workshop
Március 25. 14 óra, Soproni Kézműves Műhelyek

Becsey Zsuzsanna festménykiállítása
Március 25. 15 óra, Erdélyi ház
A tárlat megtekinthető április 21-ig.

Jazz & Bor
Március 25. 19 óra, Liszt-központ
A Seven Seconds In The Future zenekarral – a borokat 
Bruckner Szilvia kínálja.

Back To The 2000s
Március 25. 22 óra, Central Palace 
Dj: Tones, Roberto Rios

Isten komédiása
Március 27., hétfő 17 óra, Liszt-központ 
Katona Imre – zenés játék
További időpontok: március 28. 17 óra, március 29.  
17 óra, március 30. 17 óra, március 31. 19 óra

TimeOut a Búgócsigában III.
Március 27. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden 
Vendégek: Böröndy Vivien, Czukor Dalma (Sopron Basket), az 
est házigazdája Major Mihály

Joseph Haydn: Krisztus utolsó hét  
szava a keresztfán
Március 29., szerda 18 óra, pedagógusok 
művelődési háza
Közreműködik a Wespa vonósnégyes

A koronahercegnő fátyla  
– könyvbemutató
Március 30., csütörtök 17 óra, Soproni TIT
A könyv III. András egyetlen lányáról, Boldog Erzsébetről 
szól, aki a svájci Winterthur Töss városában, kolostorban élte 
le életét. 

Bibliamemo Sopron  
– háromrészes workshop
Március 30. 17 óra, bánfalvi gyógyszertár 
Együtt memorizálják a Bibliából húsvétra készülve Ézsaiás 
könyve 53. fejezetét.

Szokolay Sándor emlékhangverseny 
és Szokolay-díj-alapítás
Március 30. 18 óra, Ligneum látogatóközpont
Fellépnek a Hunyadi-iskola tanulói és tanárai, Koncser-Vargha 
Dániel és a Goldmark Énekegyüttes.

Kerekítő zeneovi 
Március 31., péntek 16.30, Széchenyi István Városi 
Könyvtár Gyermekkönyvtára

Autizmus világnapja – Kék séta
Március 31. 17 óra, Liszt-központ 
Szombaton elfogadás túra, vasárnap közös játék a Vasvilla 
aulájában.

EZ LESZ…  – programajánló

„175 éve  a magyar nemzet utat mutatott Európának”

Huszárok a belvárosban
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– Realistán vagyok 
optimista a nekünk 
járó uniós források 
megszerzésével kap-
csolatban – jelentet-
te ki Navracsics Tibor. 
A területfejlesztési mi-
niszter a Soproni Té-
mának adott exkluzív 
interjújában kitért a vá-
ros és környéke gazda-
ságfejlesztésére is.

– Miniszter úr, a kormány 
március 31-ig vállalta, hogy 
végrehajtja az igazságügyi 
reformot, hogy hozzájut-
hassunk az uniós helyreállí-
tási és kohéziós alapokhoz. 
Hol tartunk ebben a folya-
matban? Az orosz–ukrán 
háború, illetve az unióban 
kialakult háborús pszichó-
zis módosíthatja a tárgya-
lások menetét, illetve vég-
eredményét?

– Azt a legfőbb célt, amit 
tavaly júniusban tűztünk ki 
magunk elé, hogy 2022 végéig 
aláírjuk azokat a megállapo-
dásokat, amelyek lehetővé te-
szik, hogy Magyarország szá-
mára hozzáférhetőek legyenek 
az uniós források, ezt elértük. 
Decemberben megszületett 
mindkét nagy megállapodás, 
és az operatív programjain-
kat is kiváló minősítéssel el-
fogadta az Európai Bizottság. 
Időközben azonban újabb ag-
gályok merültek fel Brüsszel 
részéről, amit szintén orvosol-
ni fogunk. Abban bízom, hogy 
az Országgyűlés előtt lévő, 
igazságszolgáltatással kapcso-
latos csomagot mihamarabb 
megszavazzuk a Parlament-
ben, ezt az Európai Bizottság 
értékeli majd, és megnyílnak 
az uniós források. Két dol-
got nem tudok garantálni: az 

egyik, hogy Brüsszel nem tá-
maszt újabb feltételeket, és 
azt, hogy az orosz–ukrán há-
ború teljesen kihagyható eb-
ből a folyamatból.

– Mi a helyzet az Eras-
mus és a Horizont prog-
ramokkal, amelyek elé 
ugyancsak akadályokat 
gördítettek, felhasználva az 
egyetemi kuratóriumokat?

– Ezen a területen egy ki-
csit több időnk van, hiszen 
2024-ig garantáltak az együtt-
működési és a csereprogra-
mok, de úgy ítélem meg, hogy 
a nyáron ennek a folyamat-
nak a végére is pontot tehe-
tünk. Annál is inkább, mert 
a kormány mindenről hajlan-
dó tárgyalni, és kész a komp-
romisszumokra, de azt itt 
sem tudom kizárni, hogy az 

Európai Bizottság újabb javas-
latokkal áll majd elő.

– Ön optimista? Megsze-
rezzük a nekünk járó for-
rásokat? 

– Realistán vagyok opti-
mista. Egyrészt azért, mert 
az uniós források járnak ne-
künk, tehát az Európai Bizott-
ság ezeket nem vonhatja el tő-
lünk, másrészt pedig tavaly 
június óta minden vállalható 
kérdésben megállapodtunk.

– Ön nem csupán az uni-
ós forrásokért felelős mi-
niszter, hanem a területfej-
lesztés is a feladatkörébe 
tartozik. Sopron és környé-
ke az Észak-magyarorszá-
gi Gazdaságfejlesztési Zó-
na része. Városunk milyen 
szerepet kaphat ebben a fej-
lesztési folyamatban?

– Olyan gazdasági segít-
ségre van szüksége ennek 
a régiónak, amellyel a tér-
ség megállja a helyét Béccsel 
szemben. Nem szabad hagy-
ni, hogy Sopron az osztrák fő-
város elővárosává váljon, fon-
tos, hogy kapjon meg mindent 
a kormánytól ahhoz, hogy 
azok az emberek, azok a cé-
gek, akik itt szeretnének bol-
dogulni, azok is versenyképes 
helyzetben legyenek. Emi-
att építettük meg például az 
M85-ös utat vagy a hamaro-
san átadandó inkubátorházat 
és ipari parkot. Fontos feladat 
tehát, hogy a városon átzúdu-
ló, illetve a városból kizúduló 
munkaerőt fokozatosan itt-
hon tartsuk, amihez verseny-
képes körülmények és bérek 
kellenek.

– Olyan gazdasági segítségre van szüksége ennek a régiónak, amellyel a térség megállja a helyét 
Béccsel szemben – nyilatkozta lapunknak Navracsics Tibor.  FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Navracsics Tibor:  Sopron ne váljon Bécs elővárosává!

Döntő hónapok előtt

„Nem tudtam megáll-
ni, többször hátranéz-
tem, akartam látni az 
arcát. Szép szemei voltak. 
Barnák. Mélységgel, ma-
gassággal. Élettel.” 

JEGYZET

Csilingelt
HUSZÁR JUDIT

Ültem a váróban. A kezemben szorongattam a 
vizsgálati papírt, rajta a sorszám. 11027. Még 
most is emlékszem, hogy ez volt. De akkor per-
cenként többször rápillantottam, hogy ha fel-
villan a kijelzőn, akkor biztosan felismerjem. 
11027. Amikor egy szám lesz az emberből. 

Szóval ültem, ke-
zemben a papírral. 
Nem volt okom a féle-
lemre, hiszen egy egy-
szerű laborvizsgá-
latra érkeztem. Éves 
kontrollra – mondjuk 
öt év után…

Ültem, és a kény-
szerű pillantgatások között egy hangra lettem 
figyelmes. Egymásnak háttal vannak fordít-
va a széksorok, a nő mögöttem ült. Csilingelt a 
hangja. Az a női hang volt, amitől jó kedve lesz 
az embernek. Tudják, az a kedves, optimista, 
melegséget sugárzó. Amit ha hallunk, akkor el-
mosolyodunk. Kényszeresen figyelem a beszéd-
hangokat (is), elkezdtem magamban elemezni. 
De közben belefeledkeztem abba is, hogy mit 
mond. Igen, bevallom, kihallgattam. Arról be-
szélt a csilingelő hangján, hogy egy biztosítótól 
hívták a minap, és telefonon rá akarták beszél-
ni, hogy életbiztosítást kössön. Ő megköszönte a 
hívónak a megkeresését, és azt válaszolta, hogy 
rákos beteg, így valószínűleg nem ő lesz az ide-
ális partner. Az üzletkötő (elmondása szerint) 
zavarba jött, minden jót kívánt, és letette. Ne-
vetett, hogyha ezt korábban tudta volna, akkor 
már a betegsége előtt is így szabadult volna meg 
az agresszív telemarketingesektől. 

Döbbenten ültem. A hangja még mindig csi-
lingelt, mosolyogva mesélte a történetét. És a 
mellette ülő férfi (mint később rájöttem, az édes-
apja) ugyanilyen kedvesen reagált. Nem tudtam 
megállni, többször hátranéztem, akartam látni 
az arcát. Szép szemei voltak. Barnák. Mélység-
gel, magassággal. Élettel. 

Aztán megjelent a 11027 a kijelzőn. Felismer-
tem, és bementem. A vérvétel előtt megkérdez-
ték, hogy hívnak. Gondoltam, a sorszám egy pil-
lanatra nevet kap. Nem néztem a tűre, jobb nem 
látni, ahogy az ember bőre alá hatol. A fiolák 
megteltek a mélyvörös vérrel. Az első, a máso-
dik, a harmadik is. 

Amikor kiléptem a rendelőből, a nő még min-
dig ott ült. Kedvesen nézett az apjára, folytatták 
a beszélgetést. Én pedig csak bámultam őket. 
Gondolkodtam, hogy odalépjek-e, elmondjam-e, 
hogy gyönyörű a hangja. Meg hogy megren-
dített, hogy egy ilyen fiatal, szép szemű nőről 
megtudtam, hogy milyen súlyos beteg. Persze 
nem tettem meg. Nem mertem, és nem is lettek 
volna szavaim. 

A bal kezem még be van ragasztva. Levehet-
ném már a vattapamacsot, de még kicsit ha-
gyom. Emlékeztet még a reggelre. Arra, hogy 
én vagyok a 11027. És a csilingelő hangra…

Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról mu-
tatunk be részletet, olvasóinknak pedig az a feladatuk, hogy 
a részletből felismerjék az egészet, és megírják nekünk, me-
lyik alkotást rejtettük el. Azok között, akik a helyes megfej-
tést március 29-ig beküldik a Soproni Téma, 9400 Sopron, 
Liszt Ferenc utca 1. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu 
 e-mail-címre, ajándékot sorsolunk ki. Március 8-i rejtvé-
nyünk megfejtése: Fászl István emléktáblája, nyer-
tesünk: Kováts Attila, Sopron, Táncsics Mihály utca.

HOL JÁRUNK?  – rejtvény

Fászl István emléktáblája
Szegény sorsú cipészmester fiaként szüle-
tett 1838-ban Kőszegen, iskoláit is ott vé-
gezte. Miután szülei a további taníttatásá-
ról már nem tudtak gondoskodni, 1855-ben 
belépett a bencés rendbe, hogy tanári ok-
levelet szerezhessen. Diplomájának kéz-
hezvételét követően gimnáziumi tanár lett 
Kőszegen, majd 1867-től közel három év-
tizeden át a pannonhalmi Szent Benedek-
rend soproni katolikus főgimnáziumában 
vegytant, mennyiségtant, rajzot, földraj-
zot, ásvány-, állat- és növénytant taní-
tott. A vegytani szertár és a természetrajzi 
gyűjtemény őre is volt, melynek közel ezer 
madara közül a legtöbb példányt ő maga 
gyűjtötte. Madártani munkásságának el-
ismeréséül 1896-ban kinevezték a Magyar 

Ornithologiai Központ levelező tagjává. 
Nagy tisztelője és kiváló tanítványa volt 
a szintén kőszegi születésű Chernel Ist-
ván ornitológus, aki rajongva szeretett ta-
nára elhalálozásakor, 1900. január 26-án a 
következőket jegyezte be naplójába: „Reg-
gel küldtem el Fászl, egykori tanáromnak 
könyvemet és levelet is írtam neki, délután 
jött gyászjelentése. Lesújtott a veszteség, 
mert ő volt első mesterem az ornitológiá-
ban, egy igazi lelkes ember, mintaképe a 
jó tanárnak.”. 

Az egykori katolikus főgimnázium, 
a mai Roth Gyula Erdészeti Technikum fa-
lán lévő díszes emléktáblát a Magyar Orni-
thologusok Szövetségének soproni vándor-
gyűlése alkalmából 1931-ben avatták föl. 

Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni embe-
rek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat a jövőben is tartjuk, 
sőt szélesíteni kívánjuk újabb és újabb olvasóink megismer-
tetésével. Ezért olyan embereket keresünk, akik szűkebb–tá-
gabb környezetükben valamiért kiérdemelték a körülöttük élők 
szeretetét, tiszteletét. Lehet ő egy nagymama, másokon segí-
tő ezermester vagy tanácsadó, egy közösség szervezője vagy 
aktív tagja. Szóval bárki, akire felnéznek olvasóink! Ha ismer-
nek ilyen embert a környezetükben, írják meg nekünk, hogy ki 
ő, hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának róla örömmel a 
 Soproni Témában! Leveleiket a  szerkesztoseg@sopronite-
ma.hu e-mail-címre várjuk!

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK

Nem kapta meg az újságot?
Terjesztési reklamáció: 

0699/517–501
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A palántaneveléssel olyan körülményeket te-
remthetünk a még hűvös, tél végi – tavasz eleji 
időszakban, amellyel előbbre hozhatjuk a beta-
karítás időpontját. Számos kedvelt zöldségfélé-
nek ugyanis nem a mi éghajlatunk az ideális.

Miért is van szükség palánta-
nevelésre, amikor a zöldség-
magokat akár helyben, sza-
badföldbe is elvethetnénk? 
– teszik fel sokan a kérdést. 
A válasz: ha így tennénk, a 
magok nagyon későn csíráz-
nának ki, az egyes zöldségfé-
lék termését pedig csak késő 
nyáron tudnánk élvezni. 

– Többek között a paprikát, 
a paradicsomot és a zellert 
már elvethetjük, hiszen mire 

eléri a palántázható fejlettségi 
állapotot (7–11 hét), már bőven 
beköszönt a tavasz – mondta 
Horváth Gábor, a Roth-tech-
nikum kertészeti tangazdasá-
gának vezetője. – A legjobban 
akkor járunk, ha beszerzünk 
egy szaporítóládát. A magok 
szavatossági idejére érdemes 
odafigyelnünk, ha előző évek-
ből megmaradt magot vetünk, 
egyáltalán nem biztos, hogy ki 
is hajt.

Mivel a csírázó növények 
nagyon érzékenyek a talaj sa-
vasságára vagy lúgosságára, 
kulcskérdés, hogy megfelelő 
földkeveréket válasszunk szá-
mukra. Az üzletekben kapha-
tó általános virágföldek nem 
alkalmasak erre a célra. 

– Ha biztosra akarunk 
menni, a tőzeg alapú mag-
vető közeg a legjobb, ugyan-
is kedvező víz–levegő ház-
tartást biztosít, steril, és már 
rendelkezik egy kevés beke-
vert műtrágyával is – ajánlot-
ta a szakember. – Az elvetett 
magokat 1–1,5 centiméter mé-
lyen takarjuk be egyenlete-
sen az apró, szemcsés szer-
kezetű talajjal! Ahhoz, hogy a 
magok kikeljenek, minimum 
20–25 fok vagy még ennél is 

magasabb hőmérséklet szük-
ségeltetik, és ügyeljünk arra 
is, hogy a táptalaj folyamato-
san nedves legyen! A vetést 
csírázásig letakarhatjuk egy 
nejlonnal vagy üveglappal is, 
így még kedvezőbb mikroklí-
mát tudunk kialakítani, és a 
párolgást is csökkentjük. 

Ha mindent jól csináltunk, 
tíz–tizenöt nap múlva kicsí-
ráznak a növénykéink, me-
lyeket, ha már elég fejlettek, 
két–háromhetes korukban 
ajánlott poharakba kitűzdel-
ni. Ezután már elegendő 16–
20 fokot biztosítani nekik, 
vagyis a lakás bármelyik vi-
lágos pontján, akár az ablak-
párkányunkon is tovább ne-
velgethetjük őket a végleges 
kiültetésükig.

A magok szavatossági idejére  érdemes odafigyelnünk

Palántanevelés otthon

Az elvetett magokat 1–1,5 centiméter mélyen takarjuk be egyenletesen az apró, szemcsés szerkezetű talajjal!  FOTÓK: FILEP ISTVÁN

KÖVES ANDREA

A víz világnapja minden év március 22-én ráirá-
nyítja a figyelmet a tiszta víz fontosságára, éle-
tünkben betöltött szerepére és védelmére.

Simon György, a Magyar Föld-
rajzi Társaság Soproni Terüle-
ti Osztályának elnöke szerint 
nagyon fontos üzenete van a 
víz világnapjának, amelyre 
földrajztanárként is felhívja 
diákjai figyelmét. – Egy szé-
pen sikerült hetedikes ké-
miafelelet így kezdődhetne 
a vízzel kapcsolatban: A víz, 

vagy másképpen dihidrogén-
monoxid a hidrogén és az oxi-
gén vegyülete, kémiai képlete: 
H2O. Színtelen, szagtalan, íz-
telen, folyékony anyag, fagyás-
pontja 0 °C, forráspontja nor-
mál légköri nyomáson 100 °C. 
A hétköznapokban azonban 
nem így tekintünk rá. Termé-
szetes, hogy a csapból mindig 

folyik, ha megnyitjuk, úgy 
érezzük, szinte korlátlanul 
elérhető… Én azt gondolom, 
mindenki számára világos, 
hogy ez nem így van. Érdekes, 
hogy még azt sem tudjuk pon-
tosan, miként került a boly-
góra. Annyi biztos, hogy föl-
dönkívüli eredetű, vélhetően 
aszteroidákkal, üstökösökkel 
érkezhetett, jó 4 milliárd éve.

Mint a szakember kiemel-
te: a Föld teljes vízkészlete 
mintegy 1,4 milliárd km3, de 
ennek a hatalmas mennyi-
ségnek a 97 százaléka az óceá-
nokban, tengerekben találha-
tó. Számunkra kevesebb mint 
egy százaléka elérhető. Véges 
készlet, nem teremtődik újra. 

A tiszta ivóvíz közel egy-
milliárd ember számára csak 
vágyálom. A vízlábnyomunk, 
azaz hogy közvetve vagy köz-
vetlenül mennyi vizet hasz-
nálunk fel, a duplájára nőtt 
az elmúlt évtizedekben. Egy 
fejlett ország lakója közvetle-
nül „csak” 100–200 liter vizet, 
közvetve azonban 3000–5000 
liter vizet használ fel naponta. 
Egy csésze kávéhoz 140 liter, 
1 kilogramm marhahúshoz 
13000 liter, 1 darab farmer-
nadrág gyártásához 8000 li-
ter víz szükséges. Mindez 
elgondolkodtató…

Idén is számos alkotás érkezett a Soproni Vízmű Zrt. víz világ-
napi pályázatára. Felvételünkön az alsós kategóriában első he-
lyezett Molnár Izabella (Gárdonyi-iskola) rajza. 

MADARÁSZ RÉKA

A barna varangy – mint minden kétéltű faj – a vé-
dett állatok közé tartozik. Már elkezdődött a sza-
porodási időszaka, ezért akár gyalog, akár au-
tóval közlekedünk, érdemes vigyáznunk rá a 
patakok, tavak közelében.

A méretes békára az ivari két-
alakúság jellemző, vagyis az 
5–8 centiméter nagyságú hí-
mek elkülönülnek a 8–10 cen-
timéteresre is megnövő nős-
tényektől. A bőrüket borító 
dudorok miatt „varangyos bé-
káknak” is hívják őket. Né-
hány sziget kivételével egész 
Európában megtalálhatóak.

– Magyarországon elsősor-
ban erdős élőhelyekhez kötő-
dik, de ilyenkor a szaporo-
dásra alkalmas vízterületek 
közelében bárhol, akár lakott 
területeken, parkokban is ta-
lálkozhatunk vele – tudtuk 
meg Takács Gábortól, a Fer-
tő–Hanság Nemzeti Park ter-
mészetvédelmi szakreferen-
sétől. – A barna varangyok 
általában éjszaka mennek le 
a kisebb tavakhoz, patakok-
hoz szaporodni. A fajt egyfaj-
ta szaporodóhely-hűség jel-
lemzi, az ivarérett példányok 
igyekeznek ugyanahhoz a víz-
térhez visszatérni, ahol átala-
kultak. A nőstény a fekete pe-
téket kétsoros, több méter 
hosszúságú dupla zsinórban 
rakja le vízi vagy vízben álló 
növények köré tekerve.

A peték gyorsan kikelnek, 
az ebihalak 2–3 hónap alatt 
fejlődnek ki, majd 3–4 év alatt 
válnak ivarérettekké. A bar-
na varangy ritkán ugrik, in-
kább sétál, ha pedig ragado-
zóval találkozik, hátsó lábát 
kimerevítve felemelkedik, 
hogy nagyobbnak látszódjék. 
Többnyire éjszaka férgekkel, 
csigákkal táplálkozik.

– A Szalamandra-tónál, a 
Fehér úti tónál, illetve a Hi-
degvíz-völgyben most köny-
nyedén összefuthatunk ku-
tyasétáltatás közben a barna 
varanggyal – folytatta Takács 
Gábor. – Fontos, hogy az eb ne 
piszkálja, mert a varangy egy 
bufotoxin nevű méreganya-
got termel, ami madarakra 
általában nem veszélyes, a 
négylábúaknak viszont kel-
lemetlen tüneteket okozhat. 
A kétéltűek számára a legna-
gyobb veszélyt az élőhelyeik 
eltűnése, a vizek kiszáradása, 
a szaporodóhelyek feltöltése, 
valamint a tarvágások, erdő-
irtások jelentik, de komoly 
problémát okoznak a szapo-
rodó- és telelőhelyek közötti 
utak is.

Vigyázzunk a védett 
barna varangyra!

A barna varangyok általában éjszaka mennek le a kisebb tavak-
hoz, patakokhoz szaporodni.  FOTÓ: AMBRUS ANDRÁS

MINTEGY KÉTSZÁZÖTVEN HEKTÁRON ÉGETT A NÁDAS március 15-én a Fertő tónál, Fer-
tőrákos térségében. A tűz Fertőmeggyes (Mörbisch am See) térségében keletkezett, de a viharos 
szél miatt hamar átterjedt a tó magyar oldalára. A pusztítást végül a soproni és további hét hivatá-
sos, valamint nyolc önkéntes tűzoltóegység munkájával több mint 12 óra alatt sikerült megfékez-
ni. A helyiek ételt és italt vittek a tűzoltóknak, míg két önkéntes a helyszínen csónakkal segítette 
az egységeket egy csatornán átjutni a túlpartra. – Szerencsére nem okozott nagy természeti kárt a 
tűz – tudtuk meg Pellinger Attilától, a Fertő–Hanság Nemzeti Park Természetmegőrzési Osztályá-
nak vezetőjétől. Jelenleg a nádi lúd és a fülemülesitke költ a területen, így néhány fészeknél nem 
pusztulhatott el több.  FOTÓ: ETZL EDGÁR 

IJESZTŐ TŰZ A FERTŐN

Felbecsülhetetlen érték
SOPRONITEMA
HIVATALOS

Terjesztési reklamáció: 

0699/517–501
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PLUZSIK TAMÁS

Kossuth-díjat kapott Kutas László 
soproni kötődésű szobrász- és érem-
művész. A kitüntetést Novák Katalin 
köztársasági elnök, Orbán Viktor mi-

niszterelnök és Kövér László, az országgyűlés el-
nöke adta át a Parlament kupolatermében. Ennek 
apropóján beszélgettünk a 86 éves művésszel. 

– Először is gratulálunk, 
művész úr! Meglepődtél, 
amikor megtudtad, hogy te 
is a díjazottak között vagy?

– Igen. Nem azt mondom, 
hogy vártam már, de évek óta 
figyeltem, hogy hátha… Ab-
ban, hogy most mégis meg-
kaptam, bizonyára benne van 
Ravasz László püspök úr keze 
is, akinek az általam készített 
egész alakos köztéri szobrát 

éppen egy évvel ezelőtt avat-
tuk fel Leányfalun.

– Pontosan 75 évvel ez-
előtt kapott Kossuth-díjat 

Ferenczy Béni, majd ha-
marosan első mestereid 
egyike, Pátzay Pál. Mit szól-
nának, hogy immár a tanít-
vány is Kossuth-díjas?

– Pátzay kiváló tanár volt, 
úgy hiszem, őszintén örülne. 
Ferenczy Bénivel érdekes volt 
a kapcsolatom, ugyanis ami-
kor megbénult, és már beszél-
ni is alig tudott, én kerültem 
mellé, hogy az utasításai alap-
ján mintegy előmintázzak 
számára, hiszen már csak bal 
kézzel tudott dolgozni. Bizo-
nyára megveregetné a vállam: 
„Jól van, fiú, büszke vagyok 
rád!”, mondaná. Feltétlen 
meg kell említenem Ágoston 
Ernő nevét, ugyanis az ő sop-
roni rajziskolájában tanultam 
a legtöbbet, talán ő lenne rám 
a legbüszkébb. És még vala-

mi: ott és akkor kezdődött a 

szerelem Hoffmann Henriet-
tével, a feleségemmel, ami 70 
évig tartott, és sajnos néhány 
nappal ezelőtt ért véget, így ő 
már nem volt ott mellettem a 
Parlamentben. Nagyon hiány-
zott és hiányzik most is.

– Több mint hat évti-
zedes művészi pályafutás-
sal a hátad mögött melyik 
munkád áll hozzád a leg-
közelebb?

– Ez nehéz kérdés, mind-
egyik szeretett gyermekem, 
különösen az a több mint öt-
ven köztéri alkotás, ami Sop-
ronban található. Ha mégis 
kell választani, akkor kieme-
lek egyet, amihez történet 
is tartozik. Komlón, a sport-
csarnok bejárata mellett van a 
Birkózók című kompozícióm, 
amit a házunk kertjében egy 
másfél köbméteres kőtömb-
ből faragtam ki. Munka köz-
ben egy alkalommal odajött 
hozzám egy volt birkózó, aki 
nem akarta elhinni, hogy ezt 
a sportot én soha nem űztem, 
mert mint mondta, az a moz-
dulat, ahogy az összekapasz-
kodott két testet ábrázolom, 
az birkózó múltra utal. Ez a 
nem szakmabeli dicséret na-
gyon jólesett. 

– Mivel foglalkozol jelen-
leg, művész úr?

– Jövőre lesz hetven éve, 
hogy a soproni Berzsenyi Dá-
niel Gimnáziumban érett-
ségiztem, talán még tudunk 
egy nagyon hiányos érettsé-
gi találkozót tartani. Egyút-
tal ez alkalom lehetne arra 
is, hogy megvalósuljon Tóth 
Ferenc tanár úr, diáknyelven 
Csipsz bácsi domborműve 
az iskola falára. Van egy kö-
zelebbi megbízatásom, ami-
vel igyekeznem kell: a Já-
nos-hegyi libegőt egy Frankó 
Endre nevű gépészmérnök, 

a Magyar Királyi Honvéd Lé-
gierő volt vadászpilótája ter-
vezte, aki idén szeptember-
ben lenne száz esztendős. 
Az ő életnagyságú szobrát 
kell megmintáznom, vala-
mint Leányfalura egy Móricz 

Zsigmond mellszoborra is van 
felkérésem.

– Mikor látunk legköze-
lebb Sopronban?

– Nagyon szeretnék mi-
nél előbb menni, de sajnos a 
többször megoperált szemem 

miatt már nem vezetek, a sán-
tikáló lábam miatt pedig a tö-
megközlekedés is problémás. 
Van viszont egy ígéretem, 
hogy elvisznek kocsival, és ta-
lán a nyár elején megkukkan-
tom Sopront.

Kutas Lászlónak  összesen ötvenegy szobra díszíti Sopron utcáit és tereit

„Jól van, fiú, büszke vagyok rád!”

1998
Idén is lesz Volt Fesztivál
Ebben az évben április 3-án és 
4-én rendezik meg a program-
sorozatot, melynek gerincét is-
mét koncertprogramok adják, 
de emellett színházi előadá-
sok, beszélgetések, filmvetí-
tések színesítik az eseményt. 
– Évről évre nő a látogatott-
ságunk, s ennek megfelelően 
a program is egyre eklektiku-
sabb, a fiatalok mind szélesebb 
körét vonzza – nyilatkozta la-
punknak Lobenwein Norbert, a 
fesztivál főszervezője. – Az ed-
digi helyszínt is kinőttük már, 
ezért a Soproni Sportcentrum 
két újabb termében és az aulá-
ban, valamint az Elit moziban 
is zajlanak majd az események. 
A programokat tág műfaji ha-
tárok között, mégis némileg 
szubjektíven állította össze a 
szervezőcsapat. A zenekarok 
koncertjei mellett lesz beszél-
getés a drogokról, angol, ame-
rikai, cseh, dán és magyar fil-
meket vetítenek, valamint egy 
önálló est erejéig Fábry Sándor 
is vendég lesz. Emellett söröző, 
lemezbolt, pólóshop, tetováló- 

és piercingszalon, magazinsa-
rok is várja a fiatalokat. A feszti-
vál fővédnöke dr. Fülöp József, 
Sopron alpolgármestere, de a 
támogatók között van a Tibe-
tet Segítő Társaság és a Szerte-
lenül Alapítvány is. (Kisalföld)

1973
Fiatalok összefogása
Sopronban még tavaly elha-
tározták, hogy fedett uszodát 
építenek. A tervek már elké-
szültek, a kivitelező költsége 
mintegy 60 millió forintra be-
csülhető. A tervek szerint az 
uszodát 1977-re, Sopron vá-
rossá nyilvánításának 700. év-
fordulójára építik fel, és ez-
zel kapcsolatban számítanak a 
soproniak társadalmi összefo-
gására is. A KISZ városi bizott-
sága értekezletet rendezett, 
amelyen a tervezőiroda mun-
katársai ismertették az uszoda 
tervét, s bemutatták a már el-
készült makettet is. A KISZ-esek 
megtárgyalták, milyen felada-
tok hárulnak a város fiataljai-
ra az építésben. Elhatározták, 
hogy kommunista műszakok 
tartásával, rendezvények be-

vételének felajánlásával járul-
nak hozzá az építési költségek-
hez. (Szabad Föld)

1948
Kitelepítés újból
A Világ értesülése szerint ezen 
a héten újból megkezdik or-
szágszerte a fasiszta és volks-
bund-svábok összeírását és 
folyamatos kitelepítését. Il-
letékes helyről az összeírás-
sal és a kitelepítés újbóli meg-
kezdésével kapcsolatosan a 
Világ a következő felvilágosí-
tást kapta: Mint ismeretes, az 
amerikai hatóságok intézke-
dése nyomán a sváb kitelepí-
tés egy ideig szünetelt. A bel-
ügyminiszter újból szabályozta 
a svábok kitelepítését, mert a 
svábok Németország amerikai 
zónája helyett Németország 
szovjetorosz zónájába telepít-
hetők ki. Ma reggel kezdődött 
meg Sopronban is a svábok 
összeírása, de még nem tör-
tént intézkedés, hogy az újon-
nan összeírtakat mikor tele-
pítik ki. Valószínűnek látszik, 
hogy a szlovákiai magyarok át-
költöztetésének arányában ke-

rül sor a fasiszta svábok kitele-
pítésére. (Világ)

1923
Petőfi-ünnepély
A Frankenburg Irodalmi Kör 
Sopronban ma délután a Pető-
fi-centenárium alkalmából em-
lékünnepélyt tart. Az ünnepély-
re Sopronba érkezett a Petőfi 
Társaság elnöksége. Az ünnep 
délután négy órakor kezdődik 
a Petőfi téren, ahol az úgyne-
vezett Rupprecht-ház falába 
helyezett és Petőfinek sopro-
ni katonáskodását megörökítő 
emléktáblát fogják leleplezni. 
(Magyarország)

A tüdővész 
pusztítása Sopronban
Schönberger dr. városi tiszti fő-
orvos jelentése szerint Sopron-
ban februárban hetvenegyen 
haltak meg, s ezek közül húszan 
tuberculosisban, vagyis a halá-
lozásoknak csaknem 1/3-a a tü-
dővészre esett. (Budapesti Or-
vosi Újság)
Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból
130 ÉVVEL EZELŐTT,  1893. március 28-án hunyt el lovag kő-
máli Flandorffer Pál nagykereskedő, takarékpénztári elnök. 
Sopronban született 1852. november 8-án. 

180 ÉVVEL EZELŐTT,  1843. március 31-én született Bécsben 
Esterházy IV. Pál herceg, országgyűlési képviselő, Sopron vár-
megye örökös főispánja. Elődeihez hasonlóan diplomáciai pá-
lyára lépett, 1864-ben Londonban attaséként, egy évvel később 
a vatikáni Szentszéken követként tevékenykedett. Az 1867-es ki-
egyezés és az Osztrák–Magyar Monarchia megalakulása után 
a magyar érdekeket képviselte. Aktívan részt vett a politikai 
életben, 1869-ben a kapuvári körzet képviselőjeként az ország-
gyűlés tagja lett, 1871–72-ben Moson, 1872–1894 között Sopron 
vármegye főispánjává nevezték ki. Az örökséget apja, Esterhá-
zy III. Miklós halála után, 1894-ben vette át. A családi birtokok 
azonban életének nagy részében – 1865-től haláláig – végrehaj-
tási zárlat alatt álltak. Lékán (ma: Lockenhaus, Ausztria) hunyt 
el 1898. augusztus 22-én.

125 ÉVVEL EZELŐTT,  1898. március 28-án született Dorom-
lás-pusztán Hárs György építész. A két világháború közötti idő-
szakban a soproni építészet egyik kiválósága volt, a racionális 
építészet meghonosítója városunkban. Művészi érzéke nem-
csak a pontos, élethű vázlatrajzokban mutatkozott meg, hanem 
gyönyörű vízfestményeit is egyedi színvilág és remek meglátá-
sok jellemzik. Sopronban hunyt el 1971. március 24-én.

30 ÉVVEL EZELŐTT,  1993. március 27-én szerezte meg első 
magyar bajnoki címét az SVSE női kosárlabdacsapata. A sop-
roni együttes az MTK csapatát győzte le a bajnoki döntőben 
3:0-s meccsaránnyal.

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

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

KUTAS LÁSZLÓNAK  51 szobra díszíti városunk köztereit, ő alkotta többek között dr. Sopronyi-Thur-
ner Mihály polgármester szobrát (baloldali felvételünkön), az evangélikus templom mellett található 
soproni németek kitelepítésének emlékművét, a papréti holokauszt emlékművet és a Sopron–Balfon 
található zsidó áldozatoknak emléket állító kompozíciót.  FOTÓK: CSALA JÓZSEF ÉS FILEP ISTVÁN
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MUNKATÁRSUNKTÓL

Kiválóan szerepeltek 
a március elején meg-
rendezett ifjúsági Éne-
kes emlékversenyen a 
soproni Gyevát SE ököl-
vívói. Kovács Nikolett, 
Kiss Milán Rokkó és 
Makai Bálint is arany-
éremmel tért haza a 
megmérettetésről.
A budapesti versenyen a 18 
éves Kovács Nikolett már sta-
bil válogatott kerettagként 
indult, szereplése pedig fa-
vorithoz méltó volt: női 70 ki-
logrammos súlycsoportban 
az egész versenyen kiválóan 
öklözött, az emlékverseny 
döntőjében pedig gyakorlati-
lag leiskolázta ellenfelét. Ez-
zel Kovács Nikolett már ötszö-
rös korosztályos bajnoknak 
mondhatja magát.

– Niki jelenleg a korosztá-
lya legnagyobb tehetsége, már 
tavaly, akkor még 17 évesen 
bronzérmet szerzett az Éne-
kes emlékversenyen – mond-
ta Egresits Tamás, a Gyevát SE 
vezetőedzője. – Idén gyakor-
latilag nem volt ellenfele, ami 
annak köszönhető, hogy ren-
geteget fejlődött, érettebben 
bokszol, tudatosan lép szorí-
tóba, meglátja és ki is hasz-
nálja a kínálkozó lehetősége-
ket. Niki jó esélyekkel utazik 
az áprilisi Eb-re, nyilván sok 
múlik majd a sorsoláson is, de 
egy érmes helyezést minden-
képpen várunk tőle.

Az ifjúsági Énekes emlék-
versenyen több fiatal soproni 
ökölvívó is komoly eredményt 
ért el: Lukács Boglárka az 57 
kilogrammosok mezőnyé-
ben az elődöntőben a súly-
csoport bajnokával szemben 
maradt alul, így bronzérmes 
lett. Érdekesség, hogy a fiúk-
nál a 80 kilogrammos súlycso-
port gyevátos döntőt hozott: 
Kiss Milán Rokko címvédő-
ként állt szorítóba, és mene-
telt egészen a döntőig. A finá-
léban ellenfele Stark Patrik 
volt, aki első nagy versenyén 
vett részt, ennek ellenére 

végig küzdelemre késztette a 
válogatott versenyzőt. A baj-
noki címet Kiss Milán Rokko 
szerezte meg, a nézőtérről pe-
dig hangos taps jelezte, hogy 
jó mérkőzést láthatott a lelkes 
közönség.

A 75 kilogrammban Makai 
Bálint az UTE ökölvívója ellen 
szerzett győzelmet, így emlé-
kezetes lett debütálása. Fon-
tos még megemlíteni Galam-
bos Viktóriát is, aki tavaly 60 
kilogrammban junior korcso-
portban ob ezüstérmes volt, 
idén viszont nem tudott részt 
venni az emlékversenyen.

– A két válogatott öklözőnk-
nek nincs megállás, hiszen 
mindketten Eb-re készülnek 
– folytatta Egresits Tamás. 
– Kovács Nikolett az emlék-
versenyt követő héten Olasz-
országban, Assisi városában 
szerepelt egy nemzetközi tor-
nán, amely a kontinenstorna 
előtt kiváló felmérés a számá-
ra. Kiss Milán Rokko előbb 
egy ír–lengyel–osztrák–ma-
gyar csapatbajnoki találko-
zón vesz részt március végén, 
majd Szerbia következik, ahol 
kialakul az Európa-bajnokság 
végleges kerete.

Sikeres csapat: az ifjúsági Énekes emlékversenyen a soproni Gyevát SE ökölvívói (b–j: Makai Bá-
lint, Kovács Nikolett, Kiss Milán Rokko, Egresits Tamás vezetőedző, Lukács Boglárka, Stark Patrik). 

MUNKATÁRSUNKTÓL

Sportolás és jótékonyság – ezzel a két céllal 
indította útjára idén is a Szent Patrik-napi futást  
a  Paddy Sportegyesület. 

Kicsik és nagyok, futók és sé-
tálók – közel 250-en gyűltek 
össze múlt vasárnap Sopron-
ban, a Deák téren. Már hagyo-
mány, hogy Szent Patrik nap-
ja alkalmából futóversenyt 

szervez a Paddy Sportegye-
sület, idén sem volt ez más-
ként. A résztvevők több lehe-
tőség közül is választhattak: 
a futás távja 4 kilométer volt, 
sétálva 2 kilométert lehetett 

megtenni, a gyerekekre pedig 
500 méteres futam várt.

– Örömünkre szolgál, 
hogy ilyen sokan sportoltak 
idén a Szent Patrik-napi jó-
tékonysági futáson – mond-
ta  Czetin Zoltán szervező. 
– A nap első versenyszáma 
egy gyermekfutam volt. Kö-
rülbelül 50 fiatal tett meg egy 
kört a Deák téren, majd átve-
hették a megérdemelt érme-
iket. Ezt követően a felnőtt 

mezőny is elrajtolt, és mint-
egy 200-an teljesítették fut-
va a négy kilométeres, sétál-
va pedig a 2 kilométeres távot 
a belvárosban.

Idén nem hirdettek győz-
teseket a szervezők, valamint 
nevezési díja sem volt a futás-
nak. A résztvevők adománya-
ikkal a Soproni Gyógyközpont 
gyermekosztályát támogat-
ták. A rendezvény végére 450 
ezer forint gyűlt össze. 

Idén is népszerű volt  a Paddy Sportegyesület jótékonysági futása

A gyermekosztályt támogatták

Mintegy kétszázan teljesítették futva a négy kilométeres, sétálva pedig a két kilométeres távot.  FOTÓ: NÉMETH PÉTER

KOSÁRLABDA
Fenerbahce – Sopron Basket
Euroliga negyeddöntő, első mérkőzés,  

Isztambul, március 14.

82–62  
(22–19, 18–16, 22–23, 20–4)

Fenerbahce:  
Cakir 2, McBride 12/12, 

Jagupova 13/3,  
Stewart 20/3, Meesseman 15  

Csere: Sabally 13/3, 
Djordjevics, Onar 3/3, Raca, 
Vandersloot 4, Aydin, Stokes

Sopron:  
Fegyverneky 7/3, Turner 9/3, 

Czukor 6, Brooks 9, 
Magbegor 17/3  

Csere: Époupa, Kunek 7/3, 
Varga A., Sztankovics, 

Böröndy 9

Vezetőedző:  
Marina Maljkovics

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

Sopron Basket – Fenerbahce
Euroliga negyeddöntő, második mérkőzés,  

Sopron, március 17.

62–82  
(19–32, 19–17, 10–16, 14–17)

Sopron:  
Fegyverneky 3/3, Turner 4, 
Czukor 3/3, Brooks 21/9, 

Magbegor 15  
Csere: Kunek 8/3, Époupa, 

Böröndy 2,  
Sztankovics 6

Fenerbahce:  
Cakir-Turgut 6, McBride 6/6, 

Jagupova 6/3, Stewart 25/12, 
Meesseman 16  

Csere: Sabally 8,  
Vandersloot 9/3, Stokes 2, 

Aydin 2, Onar 2, Raca

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

Vezetőedző:  
Marina Maljkovics

Sopron KC – Kaposvár KK
Bajnoki mérkőzés, Sopron, március 18.

94–67  
(26–16, 30–17, 21–24, 17–10)

Sopron:  
Joseph 14/3, Jones 20/12, 

Valerio-Bodon 10/6,  
Barnett 14/3, Durham 9

Csere: White 14/6,  
Takács 3/3, Molnár 9, Sitku 4, 

Supola, Schöll

Kaposvár:  
Brown 10/3, Krnjajski 6, 

Puska 9/9, Parsons 9, 
Hughes 16

Csere: Bogdán 8/6,  
Halmai 5/3,  
Hendlein 4

Vezetőedző:  
Kostas Flevarakis

Vezetőedző:  
Ivan Rudez

LABDARÚGÁS
Lipót Pékség SE – Caola SC Sopron

Duna Takarék megyei I. osztály,  
Lipót, március 18.

1–0 (0–0)

SFAC 1900 SE – Credobus 
Mosonmagyaróvár 

Duna Takarék megyei I. osztály,  
Sopron, március 18.

0–2 (0–0)

Soproni FAC: eredményes atléták 
Érmet is sikerült hazahozniuk a Soproni FAC 1900 SE versenyző-
inek a fedett pályás U14–U16 összetett magyar atlétikai bajnok-
ságról. A fiatalok közül többen is megdöntötték egyéni csúcsu-
kat. A legjobban a többpróbában Papp Marcell (U14) szerepelt, 
aki az előkelő harmadik helyen végzett, míg a lányoknak ugyan-
ebben a versenyében Udvardy Borostyán éppen lemaradt a do-
bogóról, egyéni csúccsal a negyedik helyen zárt. 

Bencsik Bálint: technikás bicajos
Negyedikként ért célba Bencsik Bálint, a SMAFC U15-ös brin-
gása a budapesti ELELMInátor kombinációs utánpótlásverse-
nyen. Bálint a technikai feladatokat szépen teljesítette, így az 
élbolyból rajtolhatott. A 15 fős mezőnynek 18 percet kellett a 
pályán töltenie, és körönként további nyolc akadályt leküzde-
nie. A SMAFC versenyzője végül a negyedik helyen végzett, nem 
sokkal maradt le a dobogóról.

RÖVIDEN

Kovács Nikolett  jó esélyekkel utazik a kontinensviadalra

Készülnek a boksz Eb-re
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Labdarúgás
Március 25., szombat 
8 óra, Gárdonyi Géza 
Általános Iskola 
tornaterme
16. SRSE focitorna

Március 25., szombat 
16 óra, városi stadion 
Caola SC Sopron 
– Gönyű SE

Túrázás 
Március 25.,  
szombat 9 óra, Tercia 
Hubertus parkoló 
Reisch György emléktúra

Rögbi 
Március 25., szombat 
14 óra, ágfalvi focipálya
Fekete Sasok 
– Budapesti Kosok

Teke 
Március 25., szombat 
14 óra, Győri úti 
tekepálya
Soproni Sörgurítók SE 
– Oroszlányi SZE

Asztalitenisz
Március 27., hétfő 
10.30, Kőszegi úti 
sportcsarnok
Városi alapfokú 
asztalitenisz-torna  
V–VI. korcsoport 
Március 28.,  
kedd 10.30, Kőszegi úti 
sportcsarnok
Városi alapfokú 
asztalitenisz-torna  
I., II., III., IV. korcsoport

LELÁTÓ

RÁZÓ LÁSZLÓ

A ráját-
szásba 
bejutott, 
azonban 

a negyeddöntőben el-
búcsúzott a további 
küzdelmektől az idei 
Euroliga-kiírásban a 
Sopron Basket együtte-
se. Fegyverneky Zsófia 
csapatkapitány szerint 
így is büszkék lehetnek 
a teljesítményükre. 
– A legjobb nyolc között 
a Fenerbahce ellen két ve-
reséggel búcsúzott a csa-
pat: mennyire pozitív vagy 
épp csalódást keltő az 
eredmény?

– Egyik Euroliga-szezon 
előtt sem fogalmazunk meg 
konkrét elvárásokat ma-
gunkkal szemben. Tudjuk, 
hogy milyen költségvetéssel 
dolgoznak bizonyos csapatok 
Európában, számukra lehet, 
hogy elvárás a négy közé ju-
tás, nekünk azonban nem az. 
Így is nagyon szépen szerepel-
tünk az alapszakaszban: ha a 
nyert meccseket nézzük, az 
megegyezik a tavalyi győzel-
mek számával. Az utolsó for-
dulókban fontos meccset ve-
szítettünk a Basket Landes 
ellen, majd a körbeverések 
miatt végül a 4. pozícióban vé-
geztünk. Így viszont a favorit 

Fenerbahcéval kerültünk ösz-
sze a rájátszásban.

– Tavaly a Fenerbahce 
ellen nyertétek meg az em-
lékezetes döntőt az Euroli-
gában. Idén mennyire erős 
a török sztárcsapat? 

– Nyugodtan kijelenthet-
jük, hogy még a tavalyihoz 
képest is sokat erősödött. Bre-
anna Stewart jelenleg a világ 
legjobb női kosárlabdázója, 
de mellette még több klasszis 
is szerepel az együttesben. 

Tavaly épp mi rontottuk el a 
döntőjüket, nyilván idén min-
denképp nyerni akarnak, 
ezért is erősítették tovább 
a keretüket. A negyeddöntő 
alapján azt mondom, reális 
az eredmény, ennyi különb-
ség van a két együttes között.

– Hogyan értékeled az 
Euroliga-szezont?

– Ha egészben nézzük az 
idei Euroligát, azt kell mon-
danom, hogy jól szerepeltünk, 
voltak bravúros győzelmeink, 

vezettük is a csoportunkat. 
Még a Fener elleni negyeddön-
tő isztambuli mérkőzésén is 
jó meccset játszottunk. Hoz-
zá kell tenni, hogy idén nem 
azzal a kerettel indultunk ne-
ki a bajnokságnak, amellyel 
szerettünk volna, a sérülések, 
játékoscserék nem segítették 
a dolgunkat. Ennek ellenére 
szépen helytálltunk, és elér-
tük a play offot.

– A kupagyőzelem meg-
van, az Euroliga lezá-

rult, ezek után már csak 
a bajnokságra kell koncent-
rálni…

– Így van, most már 100 
százalékban a magyar bajnok-
ságra fókuszálunk. Az alap-
szakaszban megszereztük az 
első helyet, így pályaelőnyből 
kezdjük a párharcokat. Né-
hány hete elsősorban a tá-
madójátékunkban történtek 
újítások, ezt az irányt tartva 
szeretnénk haladni a bajnoki 
rájátszásban is.

„Voltak bravúros győzelmeink,  vezettük is az Euroliga-csoportunkat”

A bajnokságra fókuszálnak

Az Euroliga negyeddöntőt elvesztette a Sopron Basket, Fegyverneky Zsófia (labdával) szerint mostantól 100 százalékban a magyar 
bajnokságra tudnak fókuszálni. Legközelebb szombaton a Pécs ellen lépnek pályára a soproni kosárlabdázók. FOTÓ: NÉMETH PÉTER 

PAPP GYŐZŐ

Sopronnak eddig két 
labdarúgócsapata sze-
repelt a magyar bajnok-
ság első osztályában, 
az SLC és a Matáv FC. 
Mindkettőnek megvan 
a maga történelmi gól-
szerzője, aki a klub szí-
neiben először talált az 
ellenfél kapujába.

ÖRÖK EMLÉK BORSOSNAK
A város históriájában az 
EMDSZ–SLC volt az első fut-
ballcsapat, amely bemutat-
kozhatott a legjobbak között. 
A piros-fehérek sikerrel meg-
vívott osztályozó után a raj-
ton, 1993. augusztus 14-én 
9000 néző előtt az Újpesti 
TE-t fogadták a Káposztás ut-
cai stadionban. 

Tizenhárom percet kellett 
várni az első soproni találat-
ra. Borsos István (50) nem-
régiben így emlékezett erre: 
„Utólag örülök, hogy én sze-
reztem Sopron történeté-
nek első NB I-es gólját – most 
is minden részletére emlék-
szem, Ördög Józsi átadása 
után találtam az Újpest kapu-
jába –, bár ennek akkoriban, 
huszonegy évesen nem tulaj-
donítottam nagy jelentősé-
get. Azóta viszont tudatosult 

bennem, hogy 1993-ban örök-
re beírtam magam a soproni 
futball történetébe: még nap-
jainkban sem telik el olyan 
hét, hogy valaki ne állítana 
meg az utcán, vagy ne szólí-
tana meg valahol e miatt a gól 
miatt.”.

Az SLC az Újpestnek lőtt 
még egy gólt, így 2–0-ra győz-
te le nagy nevű riválisát. 

SIRA MEGCSÓKOLTA  
A KAPUFÁT
Hét évvel később a Matáv volt 
újonc a magyar élvonalban: a 
nyitófordulóban Szombathe-

lyen súlyos vereséget szenve-
dett (0–3), majd 2000. augusz-
tus 5-én az első hazai meccsen 
a mezőny egyik legjobb csapa-
ta, a Dunaferr látogatott Sop-
ronba. A bordó-szürke alaku-
lat 4000 néző előtt mérkőzött 
a vasgyáriakkal, és a 18. perc-
ben máris gólnak örülhetett: 
Kóczián nem támadta meg az 
előretörő Siftert, aki remekül 
adott a kapu elé, Sira érkezett, 
és nyolc méterről előrevetőd-
ve úgy fejelt a kapu bal oldalá-
ba, hogy labdájába Bita csak 
beleérni tudott, de hárítani 
nem. 1–1. 

A gól után Sira István régi 
szokása szerint megcsókolta 
a kapufát.

A Matáv a hazai premieren 
2–1-es vereséget szenvedett, 
egy héttel később azonban a 
Nyírség-Spartacus ellen meg-
született az első soproni siker 
(2–1), az egyik találat Sira ne-
véhez fűződött. 

A matávos gólszerző fel-
húzhatta a címeres mezt is, 
a tokiói olimpia negyvenedik 
évfordulójára rendezett mér-
kőzésen tagja volt a magyar B 
válogatottnak. És természete-
sen akkor is gólt szerzett.

Történelmi első gólosok

A MAGYAR VÁLOGATOTT MÁRCIUSI PROGRAMJA: 
Március 23., csütörtök 19.30, Puskás Aréna (felkészülési 
mérkőzés)
Magyarország–Észtország (M4 Sport, m4sport.hu)

Március 27., hétfő 20.45, Puskás Aréna (Eb-selejtező)
Magyarország–Bulgária (M4 Sport, m4sport.hu)

Borsos István lőtte Sopron első NB I-es gólját. Sira István találata után megcsókolta a kapufát.

– A magyar labdarúgó-
válogatottnál továbbra 
is a „csapat” a legfon-
tosabb kulcsszó – véli 
Marco Rossi. A nemzeti 
együttes a héten kez-
di az Európa-bajnoki 
selejtezőt. A cél ter-
mészetesen a 2024-es 
Eb-részvétel.
A magyar labdarúgó-váloga-
tott március 23-án, csütörtö-
kön Észtországot fogadja fel-
készülési mérkőzésen, négy 
nappal később pedig Bulgária 
ellen kezdi meg a 2024-es Eu-
rópa-bajnokság selejtezőjét, 
szintén a Puskás Arénában. 

– Egység. Elkötelezett-
ség. Szerencse. – Marco Ros-
si szövetségi kapitány ezzel a 
három szóval foglalta össze, 
mire van szüksége a magyar 
válogatottnak, hogy sorozat-
ban harmadszor is kijusson 
az Európa-bajnokságra. Az 
ellenfél Szerbia, Monteneg-
ró, Bulgária és Litvánia lesz 

a novemberig tartó sorozat-
ban, az egyenes ági kijutáshoz 
az első két hely valamelyikét 
kell megszerezni.

A márciusi mérkőzéseken 
több hiányzó nehezíti a szö-
vetségi kapitány és stábja fel-
adatát. Gulácsi Péter, Schäfer 
András, Callum Styles és Nagy 
Zsolt is sérülés miatt nem ké-
szülhet a csapattal, illetve az 
ősszel visszavonuló Szalai 
Ádám pótlására is fenntart-
ható megoldást kell találni.

Rossi leszögezte, már csak 
a sérültek miatt is nagyon ke-
mény összecsapásra számít 
Bulgária ellen, mely jelenleg 
71. a FIFA világranglistáján 
(hazánk a 36.).

A szövetségi kapitány ezút-
tal négy (keret)újoncot hívott 
meg a válogatottba: Hegyi 
Krisztiánt, Demjén Patrikot, 
Csoboth Kevint, Varga Bar-
nabást – közülük hárman ját-
szanak az OTP Bank Ligában. 
Összesen tíz NB I-es játékos 
található a legfrissebb válo-
gatott névsorban. 
(Forrás: M4 Sport) 

Az Eb-selejtezőre  
készül a válogatott

SOPRONITEMAHIVATALOS
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„Érdemes tü-
relmesen vé-
gighallgatnunk 
egymást. Hiszen 
amit mi akarunk 
mondani, azt 
már úgyis tud-
juk. Amit a má-
sik ember mon-
dana, azt viszont 
még nem.”
Vámos Miklós (1950–)   
József Attila-díjas magyar 
író, forgatókönyvíró, 
dramaturg, kiadóigazgató, 
műsorvezető

MOTTÓ

KÖNYVAJÁNLÓ

MADARÁSZ RÉKA

Sorozatunkban olyan 
fiatalok életét követ-
jük nyomon, akiket 10 
évvel ezelőtt már be-
mutattunk újságunk-
ban. Locsmándi Szilvia 
még széchenyis diák-
ként az országos József 
Attila vers- és novella-
író versenyen kapott 
különdíjat.

Locsmándi Szilvi élete azóta 
teljesen más irányt vett, ám a 
nyelvek iránti rajongása meg-
maradt. A japánt ugyan abba-
hagyta, az angoltudását vi-
szont továbbfejlesztette, és 
azóta is kamatoztatja.

– A versírással csak abban 
az időszakban próbálkoztam, 
a költői vonal végül is nem ma-
radt meg az életemben – me-
sélte. – Már a Soproni Szé-
chenyi István Gimnáziumot 
is azért választottam, mert 
mindig érdekeltek az idegen 
nyelvek, és úgy gondoltam, 
jó döntés, ha nyelvi osztály-
ba jelentkezem. Az érettségi 
után a Pannon Egyetem ang-
lisztika alapszakát végeztem 
el. Veszprém nagyon közel 
áll hozzám, úgyhogy két év 

kihagyás után idén szeptem-
berben ugyanitt iratkoztam 
be a nyelvoktatói képzésre.

Ugyan Szilvi levelezőre jár, 
de gyakran személyesen is 
részt kell vennie az órákon, 
ezért a közelben keresett al-
bérletet. Talált is egyet Celldö-
mölkön, ráadásul még a helyi 
általános iskolában is sikerült 
elhelyezkednie nyelvtanár-
ként. Negyediktől nyolcadikig 

minden korosztályt tanít, ki-
véve a hetedikeseket. Szilvi-
nek szabadideje nem nagyon 
van, ám ha mégis, akkor rajzol 
vagy társasjáték-közösségek 
életében vesz részt. A távla-
ti terve az, hogy vagy hivata-
los angolnyelv-tanár lesz, vagy 
külföldön próbál szerencsét.

– Tavaly ősszel bő egy he-
tet töltöttem Svédország-
ban, ugyanis az egyetemi 

évek alatt svéd barátokra ta-
láltam – folytatta. – Azonnal 
beleszerettem az országba. 
Tetszik, ahogy a svédek él-
nek: valahogy mindent sok-
kal könnyedebben vesznek, 
mint mi. Egyelőre azonban 
még itt élvezem az életet: ren-
geteg barátom van, akiket az 
alapképzésen ismertem meg, 
és összességében úgy érzem, 
hogy most minden klappol.

Locsmándi Szilvia tíz éve és napjainkban – a nyelvek fontos szerepet töltenek be életében.

GYŐRI-VARGA NÓRA

Minden hónap harmadik csütörtökén ingyenes 
baba–mama klubot tartanak a Liszt-központ-
ban. A program házigazdája a SOSZI Egészségügyi 
Alapellátási Intézet Védőnői Szolgálata.

Hosszabb szünet után tavaly 
ősszel ismét elindult az ingye-
nes baba–mama klub a város-
ban, melynek a Liszt-központ 
NépmesePontja ad otthont. 
– A soproni területi védőnők 
ilyen alkalmakat  már nagyon 
régóta tartanak: kezdetben a 
Híd utcai, a Lenkey utcai és 
a Kodály téri tanácsadóink-
ban  szerveztük meg őket, 

aztán ahogy nőtt az igény, 
úgy nőttük ki a helyszínt is 
– tudtuk meg Jakabné Vanyó 
Henriettától, a Soproni Szoci-
ális Intézmény (SOSZI) Egész-
ségügyi Alapellátás intézetve-
zetőjétől. – A Pro Kultúrával 
jó az együttműködésünk: a 
Liszt-központban rendeztük 
az anyatejes világnapot még 
2019-ben, majd a baba–mama 

hetet tavaly, és a klubok hely-
színe is a tágas, szép, gyerek-
barát NépmesePont maradt. 
Itt jóval nagyobb létszámban 
tudjuk fogadni az anyukákat.

A klubalkalmak interaktí-
vak, és minden esetben egy-
egy szakember tart előadást 
olyan témákban, mint pél-
dául babamasszázs, kisma-
matorna, szülés utáni has-
izom-regeneráció, babajóga, 
tudatos babavárás vagy éppen 
a kisgyermekkori fül–orr–gé-
gészeti tudnivalók. – Igyek-
szünk olyan témákat érinteni, 
amik újdonságnak számíta-
nak vagy az anyukák körében 
népszerűek, illetve olyanokat 

is, amikben egy védőnő nem 
annyira jártas – folytatta a 
szakember.

– Ismeretségek, barátsá-
gok is kialakulnak ezeken a 
programokon, több visszatérő 
látogatónk is van – tette hoz-
zá Sasgáti Zsófia területi vé-
dőnő. – 15–20 család jön hoz-
zánk rendszeresen.

A baba–mama klubokat 
minden hónap harmadik 
csütörtökén tartják délelőtt 
10 órától. A soproni védőnői 
szolgálat május 16–18-án ba-
ba–mama napokat is ren-
dez, melynek otthona szintén 
a Liszt-központ Népmese-
Pontja lesz.

Ismeretségek, barátságok  is kialakulnak ezeken a programokon

Klub babának, mamának

A baba–mama klub foglalkozásai interaktívak, minden esetben egy-egy szakember vezeti a programot.  FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Tehetségek 10 éve és napjainkban:  Locsmándi Szilvia

Nyelvtanárnak készül

Pedagógusok fáklyás felvonulása
A magyar közoktatás ügyéért rendezett fáklyás felvonulást vá-
rosunkban a Sopron és környéke Pedagógus Összefogás csa-
pata. A menet március 15-én a Petőfi térről indult a Várkerüle-
ten át a Hűségkapuhoz.

RÖVIDEN

Bölcsődei 
támogatás 
Március 31-ig még lehet 
igényelni a legfeljebb ha-
vi negyvenezer forintos böl-
csődei támogatást a Magyar 
Államkincstárnál.

A támogatás a 3 év alat-
ti gyermekek nem önkor-
mányzati fenntartású böl-
csődében – például családi 
bölcsődében, munkahelyi 
bölcsődében, mini bölcső-
dében – elhelyezésének, il-
letve a napközbeni gyermek-
felügyelet személyi térítési 
díjára vehető igénybe.

A legfeljebb havi 40 ezer 
forintos támogatásra azok 
a szülők pályázhatnak, akik 
20 hetesnél idősebb gyerme-
ket nevelnek, és a támoga-
tás igénylését követően kez-
denek újra dolgozni – írja az 
államkincstár.

A támogatásra március 
31-ig lehet pályázni, a kifi-
zetési kérelmek benyújtásá-
ra pedig június 30-ig van lehe-
tőség. A bölcsődei támogatást 
a kincstár havonta utalja a szü-
lőknek számla ellenében, egé-
szen az óvoda megkezdéséig. 
Czomba Sándor foglalkozta-
táspolitikáért felelős államtit-
kár elmondta: a programnak 
köszönhetően az elmúlt évek-
ben már több ezer szülő szá-
mára vált lehetővé az újbóli 
munkába állás, a bölcsődei tá-
mogatással az elmúlt években 
már mintegy 10 ezren éltek. 

HARMADIK HELYEZÉST ÉRT EL a soproni Civitas Fidelis-
sima 1848 nevű csapat azon az országos legóversenyen, ame-
lyen 1848. március 15-e eseményeit kellett megjeleníteniük az 
építőjáték felhasználásával. A megmérettetésen 53 értékelhe-
tő művet pontozott a zsűri. A több mint 250 diákból és 50 fel-
készítő tanárból álló versenyen az Ibrányi Huszárok csapata di-
adalmaskodott, őket a LEGO ifjak követte, bronzérmet a Civitas 
Fidelissima 1848 kapott, különdíjban pedig a Napkori Kocka-
osztag részesült. 

A Nemzeti Múzeumot, a Pilvax Kávéházat, a Landerer Nyom-
dát és Táncsics Mihály börtönét, valamint az épületekhez kötő-
dő forradalmi eseményeket egyaránt megjelenítő Civitas Fide-
lissima 1848 csapat tagjai: Barcza Attila (Nagycenki Széchenyi 
Általános Iskola), Dobsa Dávid (Berzsenyi Dániel Evangélikus 
(Líceum) Gimnázium és Kollégium), Rajczi Áron (Szent Orso-
lya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda–
Bölcsőde) és Tóth Mihály (Hunyadi János Evangélikus Óvoda és 
Általános Iskola és AMI).

SOPRONIAK A LEGÓVERSENYEN

Vámos Miklós: 
Palackposta
Üzenetek abból a múltból, 
amelyből az a jelen sarjadt, 
ami a holnapi múlt lesz. 
Itt-ott megrázó, ám vala-
melyest röhejes. Hátha so-
kan vannak, akiket érdekel, 
hogyan is éltünk mi akko-
riban, a nyolcvanas évek-
ben. Akik velem együtt vé-
szelték át azt az időt, némi 
nosztalgiával olvashatják. 
Ám sokkal többen vannak 
a gyerekeink és unokáink 
kortársai, számukra törté-
nelmi palackposta ez.
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Varázslatos ACR
Érdekes, mennyire szeretjük a rövidítéseket. TSH, PSA… Előb-
bi a pajzsmirigyfunkcióra, utóbbi meg a prosztatára vonatko-
zó alap laboratóriumi érték betűszava. A laborvizsgálatok zö-
me vérvizsgálati adat. 

De nem így az ACR! Pontosabb rövidítéssel: uACR. Az „u” 
a vizeletre (urea) vonatkozó kis jelzés. Az „R” jelentése: rá-
ció. Most nem a józan észről, hanem a matematikai fogalom-
ról, azaz hányadosról, arányról van szó. Tehát az uACR az A-
nak és a C-nek a vizeletben mért aránya. Rendben, nem húzom 
tovább… 

Az „A” egy egészséges helyzetben a vizelettel csak rendkí-
vül kis mennyiségben ürülő vérfehérjénk, az albumin rövidíté-
se. A „C” pedig a vizelettel ürülő „crea” (kreatinin) mennyisége. 

Most sokaknak megcsillant a szeme, hiszen a véreredmé-
nyeknél is szerepel egy „crea”, azaz kreatinin érték, és igen… 
az a veseműködés fő jelzőszáma. 

Ha reggeli első vizeletből meghatározzuk a vizelet albu-
min–kreatinin arányát (uACR) az nem „csak” veseproblémák-
ról, de általánosságban érbajokról is tájékoztat/ tájékoztathat. 

3 alatt van a helye! Az Öné mennyi? 
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen könyvet a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket március 29-ig várjuk a Soproni Téma, 9400 Sopron, 
Liszt Ferenc utca 1. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között könyvet sorsolunk ki, melyet a 
szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Március 8-i rejtvényünk megfejtése: „Szakítsd, ami szakadni akar, mást úgysem érdemel.”. Szerencsés  
megfejtőnk: Berecz Lászlóné.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Március 22-től március 28-ig. Az ügyeleti idő este 8 órától 
másnap reggel 8 óráig tart.

Március 22.,  
szerda 

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

Március 23., 
csütörtök 

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

Március 24.,  
péntek

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

Március 25.,  
szombat

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

Március 26., 
vasárnap 

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

Március 27.,  
hétfő 

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

Március 28.,  
kedd 

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

„Nincs mitől félnem…”
SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK  – Farsang András

PLUZSIK TAMÁS

A Down-kór egy kromo-
szómarendellenesség, 
a két 21-es kromoszóma 
helyett három található 
meg a sejtekben. Immár 
több mint tíz éve már-
cius 21-e a Down-szind-
róma világnapja. Ennek 
apropóján egy érintett 
családdal beszélget-
tünk.

Amikor 49 évvel ezelőtt a vá-
randósság nyolcadik hónapjá-
ban megszületett András, nagy 
volt az öröm a Farsang család-
ban: a kislány után egy szép és 
egészséges fiúcskát vittek ha-
za a kórházból. – Bár az étvágya 
nem volt jó, de szépen fejlő-
dött mindaddig, míg meg nem 
kapott egy rubeolafertőzést, 
és napok alatt három kilót fo-
gyott – mesélte dr. Farsangné 
Bérci Márta.

– Az orvosok tanácstala-
nok voltak, és elküldtek ben-
nünket kromoszómavizsgálat-
ra Győrbe, ezt követően derült 
ki, hogy Andriska Down-kóros. 
„Nem akarom csalóka álmok-
kal kecsegtetni, asszonyom, 
de mindössze egyetlen Down-
szindrómás gyerekről tudok, 
aki szakmát tanult és érettsé-
gizett” – mondta nem túl vi-
gasztalóan dr. Méhes Károly 
főorvos. Akkor az enyém lesz 
a második, válaszoltam neki. 

Márta tartotta a szavát...
– Amikor elérkezett az óvo-

dába íratás ideje, többen is ar-

ra biztattak bennünket, hogy 
adjuk intézetbe a fiunkat, hisz 
abban az időben majdhogynem 
intézményesen az volt a felfo-
gás, hogy az ilyen gyerekeket 
el kell dugni valahová – foly-
tatta a megpróbáltatásokkal te-
li, nehéz időszak történetét az 
édesapa, dr. Farsang Pál.

Andrist végül is – hála Csi-
szár Józsefné Panni néninek 
– felvették a soproni Zsilip ut-
cai óvodába, ahol az óvónők-
kel együtt a gyerekek is szere-
tettel vették körül. Hamarosan 
megtanult kerékpározni és úsz-

ni, ami magabiztosságot adott 
számára. Az általános isko-
la után szerelőasztalos-képe-
sítést szerzett, és édesapjá-
val együtt dolgozott a családi 
műhelyben.

– Imádtam és mind a mai na-
pig imádok úszni – vette át szü-
leitől a szót András. – Naponta, 
kétnaponta jártam edzésre Bu-
dapestre, ahol egy nagy nem-
zetközi versenyen ezüstérmet 
szereztem. 

András azért hagyta abba a 
versenyszerű úszást, hadd le-
gyen másnak is ennyi érme... 

Évente kétszer repül egyedül 
Kanadába a nővéréhez, ahon-
nan éppen néhány nappal ez-
előtt érkezett meg, mert ide-
haza kezdődik a kerti munka, 
amiben segédkezik a szülei-
nek, csakúgy, mint egyéb ház-
tartási teendőkben.

– Nem vagyok vakmerő, de 
szeretem a kihívásokat – zár-
ta András. – Hiszem, hogy nincs 
mitől félnem, az Úristen a kon-
firmálásomkor ugyanis ezt az 
igét adta nekem: „Kérjetek és 
adatik néktek, zörgessetek és 
megnyittatik néktek.”.

Dr. Farsangné Bérci Márta, dr. Farsang Pál és Farsang András családi körben. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS 
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KÓCZÁN BÁLINT

A mai kor fontos kérdéseire és nehéz-
ségeire reflektál új dalában a Plas-
ticocean. A soproni zenekar már ké-
szül a SopronFestre, de az idei nyár 

leginkább a kreatív munkával telik majd. Cihlár 
 Helmuttal beszélgettünk.
– Miért áll közel hozzátok 
a Szabad című újdonság?

– Az üzenete miatt rendkí-
vül fontos számunkra ez a dal. 
Sajnos a mai világban jósze-
rint mindent a pénz mozgat, 
és nagyon nehéz függetleníte-
ni magunkat az anyagias min-
dennapoktól. Folyamatosan 
bombáznak minket a reklá-
mokkal, a különböző hírekkel. 
Törekednünk kell arra, hogy 
megfontoltan, helyes dönté-
seket hozzuk. Épp ezért tájé-
kozódjunk, vizsgáljuk több-
féle szemszögből a világot, ne 

hagyjuk, hogy akaratunkon 
kívül befolyásoljanak minket, 
merjünk kiszakadni a szürke-
ségből, és ne féljünk a holnap-
tól! Nem szabad tartanunk a 
változásoktól, mindegy, mit 
állít elénk a sors.

– Kezdődik a fesztivál-
szezon. A SopronFest egyik 
fellépő zenekara vagytok. 
Hogy készültök?

– Na g yon meg tiszte-
lő, hogy meghívást kaptunk 
az első SopronFestre, kü-
lön öröm számunkra, hogy 
nem marad fesztivál nélkül 

a város. Egészen biztos, hogy 
érdemes lesz Sopronba láto-
gatni április utolsó hetében. 
Folyamatos próbákkal készü-
lünk minden alkalomra, ez 
most sincs másképp. Az egy-
órás műsoridő alatt megmu-
tatjuk a zenekar minden ol-
dalát, válogatunk a korábbi 
dalainkból, illetve biztosan 
lesznek friss szerzemények is.

– Milyen érzés itt, a 
szülővárosotokban kon-
certezni?

– S opr onba n ját sza-
ni mindig különleges érzés, 
nagyobb bennünk a drukk, 
mint általában. Szeretünk 
itthon játszani, van egy „édes 
íze”, amikor hazai színpadok 
deszkáira hozhatjuk el a da-
lainkat. Egyetlen nem kör-
nyékbeli születésű tagunk, 
Péterünk is már hazajár ide, 
hiszen a próbatermünk is itt, 
a városban van.

– Hogy alakul a tavasz–
nyár további programja?

– A már említett Sopron-
Festen április 30-án, vasár-
nap 17 órakor zenélünk az 
Unicum színpadon. Az előző 
napon pedig Budapesten zú-
zunk egyet az Akvárium klub-
ban a Mudfield zenekar társa-
ságában. A nyár most kreatív 
munkával telik, az őszi turné-
ra készülünk. Ezen kívül egy 
különleges projekt is készü-
lőben van a zenekaron belül, 
amiről infókat majd később 
árulunk el.

– Készülnek új dalok?
– Folyamatosan írjuk az új 

számokat, feszegetjük a hatá-
rainkat, keressük az újdonsá-
gokat, amikkel színesíthet-
jük a dalokat. Természetesen 
az új megjelenésekről min-
den tudnivalót látni fog a ked-
ves közönségünk az online 
felületeinken.

Sztárok itt és ott

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

Az áprilisi SopronFesten  is fellép a helyi formáció

Plasticocean: Szabad

– Sopronban játszani mindig különleges érzés, nagyobb bennünk a drukk, mint általában – mondták a Plasticocean tagjai.  
A zenészek már készülnek a SopronFestre, amelyen április 30-án 17 órától láthatja őket a közönség. 
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NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

Viselkedjünk illedelmesen!
MADARÁSZ RÉKA

Vannak olyan illemszabályok, amelye-
ket, ha tetszik, ha nem, be kell tarta-
nunk, hiszen minden megnyilvánulá-
sunkkal, cselekedetünkkel magunkról 

állítunk ki bizonyítványt. Így van ez a köszönés, a 
kézfogás vagy a magázódás esetében is.
A köszönés a legalapvetőbb 
udvariassági forma, ami a vi-
lág minden részén az írott és 
íratlan szabályok közé tartozik. 
Nem köszönni vagy nem vissza-
köszönni a legnagyobb illetlen-
ségek egyike. 

– Ha belépünk valaho-
vá, mindig illik köszönni: ma-
gázva, a napszaknak meg-
felelően és a „kívánok”-ot 
hozzátéve – ajánlja Masta-
lír Márta stíluskommunikátor. 
– Általánosságban az a szabály, 
hogy az alárendelt köszön elő-
re a fölérendeltnek. Hogy ki is 
az alárendelt? A nővel szem-
ben a férfi, az idősebbel szem-
ben a fiatalabb, a magasabb 

rangúval szemben az alacso-
nyabb rangú. 

A köszönést (és az alapve-
tő illemszabályokat) kora gyer-
mekkortól tanítani kell, és jó 
példával kell elöl járnunk. Fon-
tos, hogy a köszönéssel megad-
juk egymásnak a tiszteletet. Az 
is alapvető, hogy nem köszö-
nünk zsebre dugott kézzel.

– A kézfogás szabályainak 
ismerete is hasonlóan lénye-
ges – folytatta Mastalír Márta. 
– Mindig a fölérendeltnek van 
joga nyújtania a kezét az alá-
rendeltnek, akinek azt el kell 
fogadnia. A mai társadalmunk-
ban a magázódás kezd kihalni, 
pedig a magyar nyelv erre tö-

kéletesen alkalmas. A tegező-
désben benne van a bizalom, 
amit nem szabad összetévesz-
teni a bizalmaskodással. Saj-
nos gyakran előfordul, hogy 
tegeződve olyan hangnemet 

is megengedünk magunknak, 
amit magázódva soha nem ten-
nénk. Emiatt is fontos, hogy 
tartsuk be a tegeződés íratlan 
szabályait is, amelyek hasonló-
ak a köszönéséhez.

– A kézfogás szabályainak ismerete lényeges – mondta lapunk-
nak Mastalír Márta (j) stíluskommunikátor.  FOTÓ: FILEP ISTVÁN

BULI VAN!  – zenei ajánló
Színes Ska banzáj
Március 25., szombat 19 óra, Búgócsiga
Ska Banzáj lesz a Búgócsiga Akusztik Gardenben március 25-
én, szombaton, amelyen különböző stílusú formációk bizto-
sítják a zenei sokszínűséget: fellép a budapesti new wave ska 
zenekar, a The Lubricators, a szombathelyi Kugler, valamint a 
soproni  Heyoka Talk.

Április 22-én a Liszt-központ-
ban nyílik meg „a rendszer-
váltás fotósaként” jegyzett 
Lobenwein Tamás életmű-ki-
állítása. A fotóművész, aki 
májusban lenne 80 éves, kö-
zel két évtizede hagyott itt 
minket, és hagyott hátra Sop-
ron hétköz- és ünnepnapja-
it bemutató fotókat, a város 
polgárait megörökítő portrékat és a rendszerváltás legfonto-
sabb pillanataiban készített történelmi jelentőségű sorozato-
kat, amelyek a világsajtót is bejárták. A tárlat a SopronFest ré-
sze, ingyenesen látogatható egészen április 30-ig. 

LOBENWEIN TAMÁS 80


