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Sopron szolgálatában

„Jött. Nem mondanám, hogy váratlanul. Sőt. Nagyon is vártam. Ahogy minden évben. (...) A fák dalra fakadtak, lombokat szültek, a nyíló virágok megfestették az utcákat, a Nap 
pedig meleget töltött a virágok kelyhébe. És a lelkekbe. Mert nemcsak a virágok, de a lelkek és a mosolyok is kinyíltak. Ezt a csodát hozta a vendégem. Úgy hívják: tavasz.”  
– Csitáry-Hock Tamás FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Elődöntő a DVTK-val

Panorámás utakon

– Sopron ezekben az 
években a legszebb 
napjait éli, s a jövője 
is biztosított – mond-
ta dr. Farkas Ciprián. 
A polgármester kitért ar-
ra is, hogy mit veszíthe-
tünk, ha április 3. után 
nem folytatódhat a pol-
gári kormányzás. Ezért 
arra kéri a soproniakat, 
hogy szavazzanak a  
Fidesz–KDNP jelöltjére 
és listájára.
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Mindkét mérkőzését fölényesen megnyerte a TFSE–MTK ellen, így bejutott a magyar 
bajnokság elődöntőjébe a Sopron Basket. Gáspár Dávid tanítványai most a DVTK-val 
játszanak, az első mérkőzés kedden este (lapzártánk után) ért véget. 
FOTÓ: NÉMETH PÉTER 

Megújult a Nemeskúti út. A fejlesztés révén biztonságos 
útvonalon érhetik el a biciklisek a Fertő körüli kerékpáros 
úthálózatot, de használhatják az autósok is. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Sopron 
jövőjéről is 
döntünk
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Időutazás a ’20-as évekbe

A dunaújvárosi csapat nyerte a Soproni Tankerületi Központ kreatív 
történelmi vetélkedőjét. A megmérettetés az 1921-es soproni népsza-
vazásról és az azt övező történelmi eseményekről szólt. Felvételünkön 
a VOKSopron csapata – a berzsenyis diákok az 5. helyen végeztek. 

Átadták a Rendészeti Integrált Központot. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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 Tavasszal nyíló mosolyok
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ELEK SZILVESZTER

Új csarnok épül a Horváth Fólia Kft. soproni te-
lephelyén, ahol környezetkímélő csomagoló-
anyagokat gyártanak majd. A fejlesztés alapkövét 
múlt szerdán tették le. Az eseményen részt vett 
dr. Farkas Ciprián és Barcza Attila.

Hatalmas gödrök jelzik a Hor-
váth Fólia Kft. Somfalvi úti te-
lephelyén, hogy itt hamaro-
san egy 1200 négyzetméteres 
csarnokot létesítenek. – A kö-
rülbelül egy év múlva elkészü-
lő, új épület gyártóüzemként 
és raktárként működik majd 

– tudtuk meg Horváth And-
rástól, a 30 éves Horváth Fó-
lia Kft. ügyvezető igazgatójá-
tól. – Vásárolunk két speciális, 
fóliagyártó gépet is. Ezekkel a 
terveink szerint biológiailag 
lebomló csomagolóanyagokat 
gyártunk majd.

– Köszönjük a magyar kor-
mánynak, hogy mintegy fél-
milliárd forinttal támogat-
ta a fejlesztést, amely a teljes 
kivitelezési összeg közel fe-
le – emelte ki Barcza Attila, 
Sopron és térsége országgyű-
lési képviselője. – Ez a beruhá-
zás nagyban hozzájárul Sop-
ron iparának fejlődéséhez is. 
Magyarországon 2010-ben be-
következett polgári fordulat a 
gazdaságot a fejlődés útjára 
helyezte. Ennek köszönhető-
en a koronavírus-járvány ne-
héz évei alatt is gazdasági nö-
vekedés volt országunkban.

– A Sopronban ma látha-
tó és megvalósuló fejleszté-
sek lehetővé teszik, hogy az 
Ausztriába ingázók hazata-
láljanak, és tehetségükkel, 
szorgalmukkal a magyar gaz-
daságot építsék – hangsúlyoz-
ta beszédében dr. Farkas Cip-
rián, Sopron polgármestere.

A fejlesztés alapkövét 
Barcza Attila, dr. Farkas Cip-
rián, a Horváth Fólia Kft. 
képviseletében pedig Bíró- 
Gszelmann Réka pénzügyi 
vezető, Biró László cégvezető 
és Horváth András ügyvezető 
igazgató tette le.

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

Az Ágfalvi úti lakótelep kert-
városias övezetében, a Fényi 
Gyula és a Szőlőskert utca 
között húzódik a 300 méter 
hosszú, északkeleti irányban 
lejtős Thirring Gusztáv utca. 
Az utat az európai hírű föld-
rajztudósról és statisztikusról 
nevezték el 1997-ben.

Thirring Gusztáv német-
ajkú polgári család sarjaként 
1861. december 25-én szüle-
tett Sopronban. Már fiatalon 
érdeklődött a földrajz és a tör-
ténelem iránt. Az evangélikus 
líceumban tanult, emlékiratai 
szerint itt sajátította el a ma-
gyar nemzeti gondolkodást.

A budapesti tudomány-
egyetemen tanult tovább, 
ahol 1885-ben földrajz–ter-
mészetrajz szakos tanári ok-
levelet szerzett. A Magyar 
Földrajzi Társaságnak már 
17 évesen tagja lett, melynek 
pályázatán „Sopron megye 
természeti viszonyai” című 
munkájával nyert első díjat. 
Tanársegédként dolgozott, 
majd 1888-tól a Budapest Szé-
kesfőváros Statisztikai Hi-
vatalának szolgálatába állt. 

Ezzel párhuzamosan 1897-től 
az egyetemen magántanár-
ként népesedéstudományi 
ismereteket tanított, többek 
között Móra Ferenc is tanítvá-
nya volt. 1906-ban a statiszti-
kai hivatal igazgatójává lépett 
elő, újraszervezte és korsze-
rűsítette az intézményt. 

Részt vett a Pallas Nagyle-
xikon szerkesztésében, Ma-
gyarország földrajzával és 
statisztikáival kapcsolatosan 
mintegy 7000 címszóval já-
rult hozzá az enciklopédiá-
hoz. A Magyar Tudományos 
Akadémia 1902-ben levelező 

tagjává választotta. 1909-ben 
befejezte munkáját az egyete-
men. Részt vett a Magyar Tu-
rista Egyesület megalakításá-
ban, melynek később titkára 
és elnöke is lett. 1914-től halá-
láig a Magyar Földrajzi Társa-
ság alelnöke volt.

A népszavazás idején a 
Nyugatmagyarországi Liga 
élén állt. Az ő vezetésével ír-
ták össze 1921-ben a Budapes-
ten és vidékén élő, de a soproni 
referendumon szavazásra jo-
gosultak névsorát. Több száz 
embert vett rá sikerrel, hogy 
városunkba utazzon szavazni.

1925-ben szerkesztette 
meg a Sopron Civitas Fidelis-
sima című antológiát. 1926-
ban az MTA rendes tagjává 
választotta, Thirring ebben 
az évben nyugalomba vonult. 
1932-ben lett Sopron díszpol-
gára. Budapesten 1941. már-
cius 31-én hunyt el, a sopro-
ni evangélikus temetőben 
nyugszik.

(Írásunkhoz a Soproni 
Szemlében, a Széchenyi Ist-
ván Városi Könyvtár hon-
lapján és az Aranykönyv-
ben megjelent információkat 
használtuk fel.)

Lebomló csomagolóanyagokat  gyártanak majd a cégnél

Fejlődő soproni gazdaság

A Horváth Fólia Kft. soproni telephelyén most elsősorban ipari fóliákat gyártanak – a cég egy új, 1200 négyzetméteres csarnokkal bő-
vül, ennek alapkövét dr. Farkas Ciprián, Bíró- Gszelmann Réka, Horváth András, Biró László és Barcza Attila tette le. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

Az Ágfalvi úti lakótelep kertvárosias övezetében húzódik a 300 méter hosszú Thirring Gusztáv 
utca – 1997-ben nevezték el az európai hírű földrajztudósról. FOTÓK: FILEP ISTVÁN ÉS SZIVK.HU

Kétnyelvű táblák
Öt soproni közterület két-
nyelvű utcanévtábláját adták 
át a múlt héten Sopron belvá-
rosában. A gesztussal német 
gyökerei előtt tiszteleg a vá-
ros. A kétnyelvű táblákat és 
az utcák történetét rövid sé-
ta keretében a Soproni Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 
tagjai mutatták be az érdek-
lődőknek. A Hátulsó utcába 
a „Hin tergasse”, az Újtele-
ki utcába a „Neustiftgasse”, 

az Ógabona térre az „Alter 
Kornmarkt”, a Fövényverem-
re a „Sandgrube”, a Festőköz-
be pedig a „Färbergassl” né-
met névvel kiegészített táblák 
kerültek. 

A sétát a Bánfalvi Kórus, 
a német nemzetiségi iskola 
táncosai és a Borvirágok fú-
vószenekar műsora színesí-
tette. A sétán Sopron polgár-
mestere, dr. Farkas Ciprián is 
részt vett.

Állami kitüntetés Károlyi Gyulának
A magyar arany érdemkereszt polgári tagozata elismerésben 
részesült Károlyi Pál Gyula, a Sopron és Vidéke Ipartestület el-
nöke. A Győr–Moson–Sopron megyében és Sopron térségében 
több évtizede végzett, a közjó iránti elkötelezettségtől vezé-
relt, példaértékű szakmai és érdekképviseleti munkája elisme-
réseként kapta meg a kitüntetést a kőfaragómester.

Életfa emlékplakett
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emléknapja alkal-
mából „Életfa 70 éves (bronz) emlékplakett” kitüntetést vett 
át Nagy István agrárminisztertől dr. Kárpátiné Ugron Anikó, a 
Roth-iskola nyugalmazott okleveles erdőmérnök–tanára. 25 
éves erdészeti–pedagógiai munkáját erdészek ezrei ismerik el. 

RÖVIDEN

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 

2022.04.01-2022.04.30-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: Sopron, Új u. 3.

hétfőnként: 13:00 órától 16:00 óráig.

A kitöltött nyomtatványokat beküldheti személyesen, 
postai úton a Sopron Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Szociális csoport

9400 Sopron, Fő tér 1. szám alatti címre,  illetve 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

TÁJÉKOZTATÓ

FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Híres soproniak nyomában:  Thirring Gusztáv és az 1921-es népszavazás

A statisztikus utcája
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KÖVES ANDREA

Rászorulók segítése, élményprogramok szerve-
zése, hagyományőrzés – csak pár azok közül a 
fontos feladatok közül, amelyeket a civilek el-
látnak. Sorozatunkban a soproni szervezeteket 
mutatjuk be.

JÉZUS ÚTJÁN

A magyar református keresz-
tyén értékrend megjeleníté-
se Sopronban és környékén 
– ez a legfőbb célkitűzése a 
Soproni Kálvin Körnek.

A kör civil egyesületként 
1996 januárjában alakult 
meg. Tagjai soproni és Sop-
ron környéki, református 
gyökerű emberek. 

– Jelmondatunkat Illyés 
Gyula: A reformáció genfi 
emlékműve előtt című ver-
séből vettük: „Hiszed, hogy 
volna olyan-amilyen/ ma-
gyarság, ha nincs – Kálvin?/ 
Nem hiszem.” – emelte ki 
dr. Szarka László, az egyesü-
let elnöke. – Első nagy ren-
dezvényünk 1996. január 22-
én volt, ekkor rendeztük meg 

a magyar kultúra napi váro-
si ünnepi estünket. Azóta – a 
római katolikus és evangéli-
kus testvérekkel együtt – 26 
hasonló tartalmas estet szer-
veztünk. Református ünnepi 
előadónk volt Hegedűs Ló-
ránt, Bogárdi Szabó István, 
Balog Zoltán, három akkori 
vagy későbbi református püs-
pök, Fülöp G. Dénes marosvá-
sárhelyi református lelkész, 
Csoóri Sándor író, költő, leg-
utóbb pedig az akkori állam-
főjelölt, Novák Katalin. Sokak 
számára maradt emlékezetes 
Sütő András látogatása 2002 
júniusában. 75. születésnapja 
alkalmából Mádl Ferenc, Ma-
gyarország akkori köztársa-
sági elnöke itt köszöntötte a 
Kossuth-díjas írót.

Az erdélyi írófejedelem 
emlékének szobrot emelt a 
Kálvin kör. Reformációtör-
téneti és egyéb utazásokat is 
szervezett az egyesület, így 
a francia hugenottákhoz és 
az olaszországi valdensek-
hez is. A Soproni Református 
Egyházközség gyülekezeti 
termében havonta tartanak 
előadásokat. 

KERESZTÉNY KÖZÉLETÉRT
A Keresztény Értelmiségi-
ek Szövetségének Soproni 
Csoportja a rendszerváltás 
idején alakult meg, és az-
óta is a soproni keresztény 
közélet egyik meghatározó 
egyesülete. 

A civil szervezet legfőbb 
célja a keresztény szellemi-
ség terjesztése a templom 
falain kívül, a hétköznapok-
ban is. Az egyesület központ-
ja Budapesten található, de 
mintegy hetven helyi cso-
portban háromezer fős tag-
sággal a szervezet, behálóz-
za az egész országot. 

– A soproni csoport az 
elsők között jött létre az 

országban, célja – a többi he-
lyi szervezethez hasonlóan 
– a keresztény gondolatiság 
terjesztése rendezvények, 
előadások, zarándoklatok, 
kirándulások és a Jel című 
újság segítségével – fejtette 
ki dr. Brummer Krisztián, a 
KÉSZ Soproni Csoportjának 
elnöke. 

A helyi csoport szorosan 
együttműködik két társszer-
vezetével: a Soproni Kálvin 
Körrel és a Luther Szövetség-
gel. A magyar kultúra nap-
ja alkalmából tartott, közö-
sen szervezett hagyományos 
rendezvényeik mára sok em-
bert megmozgató városi ün-
nepséggé nőtték ki magukat. 

A Keresztény Értelmiségi-
ek Szövetsége Gyümölcsol-
tó Boldogasszony ünnepén 
imaláncot indított útjára a 
megtérésért és a világ béké-
jéért. Mindenkit buzdítanak 
a bekapcsolódásra, akár tíz 
percre, akár órákra is, fel-
hívásuk így szól: „Imádkoz-
zunk közösen a békéért!”.

A magyar kultúra napja alkalmából minden évben közösen szervez ünnepséget a Soproni Kál-
vin Kör, valamint a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége. Az idei rendezvény meghívottja 
 Novák Katalin volt. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

MARSCHALKÓ ÁRON:
Összességében elégedett va-
gyok a város útjainak minő-
ségével. Vannak szakaszok, 
amelyekre ráférne a felújí-
tás, de úgy hallottam, hama-
rosan sor kerül ezekre is. Vá-
rosszerte sokfelé biciklizünk 
a fiammal, és láttuk, hogy el-
készült a Nemeskúti út erdei 
szakasza. Hamarosan kipró-
báljuk ezt is.

VARGA JUDIT:
Számos útszakasz újult meg 
tavaly, és örülök, hogy a jár-
dákra is odafigyelnek. Jó, 
hogy a Várkerület felújítá-
sakor széles kerékpáros utat 
alakítottak ki. Az Ady Endre és 
Bánfalvi úton sok gyerek köz-
lekedik biciklivel és rollerrel, 
praktikus lenne, ha ebben a 
két utcában is felfestenék a 
biciklis sávot, hogy nagyobb 
biztonságban legyenek.

BELLA KATALIN:
Örülök, hogy az Ágfalvi úti 
lakóparkban és környékén 
is karbantartják a forgalmas 
szakaszokat. Tavaly felújítot-
ták az Ágfalvi utat, jelenleg is 
tart a Heimler Károly utca ká-
tyúinak javítása. Találni erre-
felé még sóderes utcákat, bí-
zom benne, hogy hamarosan 
azokat is leaszfaltozzák.

Milyenek a soproni utak?

ETZL EDGÁR

Megújult a Nemeskúti út, már biz-
tonságosan érhetik el a biciklisek a 
Fertő körüli kerékpáros úthálózatot, 
de használhatják az autósok is.

Teljes hosszában felújították a 
Sopront és a Fertő-partot ösz-
szekötő Nemeskúti út burko-
latát. A beruházás kizárólag 
a korábbi, leromlott állapotú 
aszfaltos utat érintette. A mun-
kálatok során több helyen az 
út alapját is kijavították, a tel-
jes szakasz négy méter széles 
aszfaltréteget kapott, ennek 
köszönhetően a biciklis kirán-
dulók jó minőségű úton érhe-
tik el a Fertő körüli nemzet-
közi kerékpáros úthálózatot. 

A Szárhalmi-erdőn áthaladó út 
egészen a szőlős dűlőkig húzó-
dik. Itt a Sopron–Fertő turisz-
tikai térségben megszokott, jó 
minőségű pihenőhelyet alakí-
tottak ki, ahonnan a Fertő tó 
nádasára nyílik panoráma. Az 
úton továbbhaladva egészen a 
nemrég megújult Csárda Ter-
mészetvédelmi Központig is 
biztonságosan közlekedhet-
nek a biciklisták.

– Azon dolgozunk, hogy a 
helyieknek és az ide látogató 

turistáknak is vonzó kerék-
páros hálózatot alakítsunk ki. 
A Nemeskúti út ennek a háló-
zatnak az ütőere – mondta az 
átadón Kárpáti Béla, a kivite-
lezésért felelős Sopron–Fertő 
Turisztikai Fejlesztő Nonpro-
fit Zrt. vezérigazgatója.

– A soproniak régi ál-
ma volt, hogy rendbe hoz-
zuk a szakaszt – hangsúlyoz-
ta dr. Farkas Ciprián, Sopron 
polgármestere. – Mint az el-
múlt időszakban sok álmunk, 
ez is valóra vált. Sopron a leg-
szebb napjai előtt áll, bízunk 
benne, hogy folytathatjuk a 
fejlesztéseket.

Dr. Simon István alpolgár-
mester kiemelte: nemcsak 
a turisták, de az erdőgazda-
ság és a környék borászai is 

hasznát veszik majd a sza-
kasznak, majd emlékeztetett 
az elmúlt időszakban történt 
útfejlesztésekre.

Az eseményen részt vett 
Tóth Éva és Péli Nikoletta ön-
kormányzati képviselő is.

A Nemeskúti út annak az 
összetett turisztikai projekt-
nek a részeként készült el, 
melynek eleme többek között 
a nemrég átadott, tizennégy 
méter magas kecske-hegyi ki-
látó és a Sopron és Harka kö-
zötti, több mint 4 kilométer 
hosszú kerékpáros út, vala-
mint a Lövér Alpin Park és a 
Ciklámen tanösvény tovább-
fejlesztése és a Fertő tó náda-
sában kialakított, a kenus tú-
rázók számára készülő vízi 
madárles.

Egészen a csárdáig  biztonságossá vált a biciklis közlekedés

Panorámás utakon

A Nemeskúti út mellett a Sopron–Fertő turisztikai térségben megszokott, jó minőségű pihenőhelyet is kialakítottak. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Kulturális programmal, kürt- és hegedűmuzsikával köszöntöt-
ték az idén 100 éves soproni botanikus kertet. A kerek évfor-
dulón megemlékeztek a kert történetéről, valamint szó volt a 
jövőjéről, a megújulásáról is. Fontos cél a zöld infrastruktúra 
további fejlesztése, ami tartalmazza többek között az esővíz- 
és a zöldhulladék-gazdálkodást, a burkolatok újragondolását 
vagy az új zöldfelületi rendszerek kiépítését. 

100 ÉVES BOTANIKUS KERT

KULTÚRA, SPORT, EGÉSZSÉG

Civil szervezetek Sopronért
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– Sopron ezekben az években a legszebb napja-
it éli, s a jövője is biztosított – értékelte a város 
helyzetét dr. Farkas Ciprián. A polgármester ki-
tért arra is, hogy mit veszíthetünk, ha április 3. 
után nem folytatódhat a polgári kormányzás. 
Ezért arra kéri a soproniakat, hogy szavazzanak a 
Fidesz–KDNP jelöltjére és listájára.

– Sopron sokat, sok mindent 
nyerhet, ha a Fidesz–KDNP 
a választók bizalmából foly-
tathatja a kormányzást – je-
lentette ki dr. Farkas Ciprián 
polgármester. – Április 3-án 
megnyerhetjük a jövőnket, 
mert ha marad a polgári kor-
mány, akkor folytathatjuk a 
városépítést. Azt a folyama-
tot teljesíthetjük be, amelyet 
2010-et követően kezdhettünk 
el a kormány támogatásával 
és az országgyűlési képvise-
lőink segítségével. Ha foly-
tatódik a munka, akkor ma-
radnak, sőt bővülnek azok a 
szociális és jóléti programele-
mek, amelyek eddig is sokat 
segítettek a családoknak, a 
nyugdíjasoknak és a fiatalok-
nak. És folytatódhat Sopron 
komplex fejlesztése is, amely-
ben továbbra is fontos szerepe 
lesz Barcza Atilla országgyű-
lési képviselőnknek, aki már 
eddig is sokat tett a sopronia-
kért. A kérdést úgy is feltehet-
jük, hogy érdemes-e kockára 
tenni a jövőnket. A válasz egy-
értelmű nem, mert elveszíte-
nénk mindazt, amit sikerült 
elérni az elmúlt tizenkét év-
ben. A fejlesztési programo-
kat pedig Sopronban is leállí-
tanák. Félbemaradna a Fertő 
tavi szabadidőközpont, elma-
radna az ipari és innovációs 
park kialakítása az inkubátor-
házzal együtt. Ki tudja, hogy 
mi lenne a sorsa az új múze-
umnegyednek vagy a lövére-
ki konferencia-központnak, a 

már épülő új bölcsődének, és 
még sorolhatnám. Ezek nem 
légből kapott feltételezések, 
hiszen nem volt olyan város-
fejlesztési program, amelyet 
az ellenzék ne bírált volna, le-
állítását követelve. Gondol-
junk csak az M85-ös autóútra, 
amelynek építése folytatódik 
vagy a Lőver uszodára! Tehát 
nem csupán az egyes embe-
rek, hanem a város szempont-
jából is nagy a tét. A válasz-
tás meghatározó lesz jövőnk 
szempontjából. Építkezés 
vagy rombolás?

AZ ORSZÁGÉPÍTÉS 
KORSZAKA
A polgármester városunk je-
lenlegi helyzetét elemezve 
emlékeztetett, Sopron az el-
ső világháborút követően je-
lentősen megváltozott. Egy 
virágzó várost tett tönkre a 
világégést követő diktatúra, 
majd Trianon tragédiája. Mie-
lőtt magához térhetett volna, 
máris jött a második világ-
háború, majd a szovjet elnyo-
más. A rendszerváltást köve-
tően az országépítés korszaka 
csak 2010 után kezdődhetett.

– Fejlődésünk alapjait a ki-
egyensúlyozott polgári kor-
mányzás teremtette meg, 
amely egy sikeres gazdaság-
politikának köszönhetően 
egyre több fejlesztési forrást 
biztosított Sopron számára, 
amelynek keretét a Modern 
Városok Program adta – foly-
tatta a polgármester. – Egy 

összetett fejlesztési progra-
mot dolgoztunk ki, amelynek 
egy részét már megvalósítot-
tuk, de több, a város életében 
fontos program-
elem kivitelezé-
se jelenleg is 
tart. A fejlesz-
tési program 
egyes elemeit jól 
ismerik a sopro-
niak, ezért csak 
néhányat eme-
lek ki, azokat, 
amelyek meg-
határozó jelen-
tőségűek nemcsak a jelenünk, 
hanem a jövőnk szempontjá-
ból is. Első helyen említem az 
M85-ös autóutat, amelyet már 
a város három pontjáról is el-
érhetünk, és amelynek az épí-
tése folytatódik. A határ előtt 
kapcsolódik hozzá az észak-
nyugati elkerülő út, amely 
lehetővé teszi a városon át-
menő teherforgalom jelentős 
csökkentését. S ha már útfej-
lesztés, akkor szólnunk kell a 
város úthálózatának folyama-
tos felújításáról és a környező 
településekre vezető utak re-
konstrukciójáról, a járdaépí-
tésekről, a közparkok kiala-
kításáról és a parkolóhelyek 
növeléséről, a parkolóház 
megvalósításáról. 

A polgármester szót ejtett 
a többi fontos fejlesztésről is, 
az uszodáról, a Lövér prog-
ramról a belvárosi épületek 
és a Szent Mihály-templom 
megújításáról, a kerékpár-
utak építéséről vagy a napok-
ban átadott Rendészeti Integ-
rált Központról is.

ÉLHETŐ MINDENNAPOK
– A város életét azonban nem-
csak a nagyberuházások ha-
tározzák meg, hanem azok a 
kisebb-nagyobb programok 
is, amelyek mindennapi éle-
tünket teszik szebbé és jobbá 
– mondotta a polgármester. 

– Hogy mire gondolok? Pél-
dául a bölcsőde- és óvodaépí-
tésekre, az iskolák és a közin-
tézmények korszerűsítésére, 

a kórházfejlesz-
tésre, a turiz-
mus feltételei-
nek javítására. 
Az Orbán Viktor 
miniszerelnök 
vezette kormány 
és a soproni em-
berek támogatá-
sával, összefo-
gással sikerült 
az elmúlt 12 év-

ben egy olyan várost építe-
nünk, amelyben otthon érzik 
magukat a soproniak. A törté-
net az emberek szempontjából 
a családtámogatásokkal, adó-
kedvezményekkel, béremelé-
sekkel, a nyugdíjasok kiemelt 
támogatásával, a fiataloknak 
nyújtott kedvezményekkel, a 
rezsicsökkentéssel és a gazda-
sági szereplők segítésével vá-
lik kerekké.

A HŰSÉG VÁROSA
Dr. Farkas Ciprián kiemelte, 
a polgári kormány helyezte 
vissza Sopront az őt megillető 
helyre, elismerve a soproniak 
hazához való hűségét, amelyet 
a rendszerváltás előtt inkább 
elhallgattak, mintsem példa-
ként állítottak volna a nemzet 
egésze elé. Nem véletlen, hogy 
a népszavazás múlt évi cente-
náriuma egy olyan ünnepség-
sorozat volt, amelyre minden 
soproni büszke lehet.

– Sopron mindig is igazi 
polgárváros volt, és reménye-
im szerint az is marad – hang-
súlyozta dr. Farkas Ciprián. 
– Erről is döntünk április 3-án, 
és arról is, hogy milyen jövőt 
építünk gyermekeinknek és 
unokáinknak. Ezért arra ké-
rem a soproniakat, hogy sza-
vazzanak a Fidesz–KDNP 
pártszövetség listájára és sop-
roni jelöltjére, Barcza Attilára. 

Dr. Farkas Ciprián:  Sopron jövőjéről is döntünk április 3-án

Építkezés vagy rombolás?

– A polgári kormány helyezte vissza Sopront az őt megillető helyre, elismerve a soproniak hazához való hűségét, amelyet a rend-
szerváltás előtt inkább elhallgattak, mintsem példaként állítottak volna a nemzet egésze elé – nyilatkozta dr. Farkas Ciprián.

István király
Március 30., szerda 13 óra, Soproni Petőfi Színház 
Mély tartalmú, elgondolkodtató mű a király utolsó napjairól, 
arról a benne dúló harcról, hogy kinek adja a koronát.
További időpontok: március 31., csütörtök 15 és 19 óra

Digitális fizetőeszközök
Március 30. 15 óra, Pedagógusok Soproni Művelő-
dési Háza 
Prof. dr. Széles Zsuzsanna dékán, egyetemi tanár előadása 

HealthTech
Március 30. 18 óra, Pannonia Hotel
Startup Lab és Pannonia Hotel eseménye. A HealthTech ötvö-
zi egészségünket és technológiai/ digitális világunkat.

Vargabetűk 
Március 30. 19 óra, Soproni Petőfi Színház 
Varga Róbert vendége Nagy Gábor színművész 

Véradások 
Március 31., csütörtök 8–14 óra, Győri út 15., vérellátó
Április 6., szerda 12–16 óra, Eötvös József-gimnázium
Április 7., csütörtök 14–17 óra, Roth-technikum

2 objektív, 100 év
Március 31. 16.30, Deák tér 32. 
Szabadtéri kiállításmegnyitó: Schäffer Ármin és Rombai  
Péter fotográfus időutazása Sopron-szerte, 13 helyszínen.

GeoNight 2022 – A földrajz éjszakája
Április 1., péntek 16–19 óra, Széchenyi István 
Gimnázium 
A vízről és a víz útjáról Sopronban – Rádonyi László, a Sop-
roni Vízmű Zrt. vezérigazgatójának előadása. Bemutatkozik 
a Zöld Sopron Egyesület, A divatipar szennyese címmel Tóth 
László és Treml Júlia tart előadást. Közben geocaching ka-
landjáték Sopron belvárosában, valamint GeoGames. 

Isten és a világ 
Április 1. 17 óra, Munkácsy terem 
Tóth Csaba Munkácsy-díjas festőművész kiállítása a Mun-
kácsy teremben. Kísérőprogram: „A mi sziklás Madonnánk” 
címmel Tóth Csaba művészettörténeti előadása. 
Április 6. 17 óra, Munkácsy terem 
Oscar-díjas közönségtalálkozó, vendég: Rófusz Ferenc film-
rendező, a nemzet művésze.  
Műsoron: A légy és Az utolsó vacsora című filmek.
Tóth Csaba tárlata április 24-ig látható.

Majolika Mátyás udvarában 1. alkalom
Április 1. 17 óra, Pékmúzeum
Reneszánsz kerámia- és porcelánfestő workshopok

A magyar Ace Ventura
Április 1. 17 óra, Soproni TIT 
Both Zoltán vadállatbefogó élménybeszámolóval egybekö-
tött előadása

És mégis élünk
Április 1. 19 óra Soproni Petőfi Színház 
Somogyváry Gyula – Szarka Gyula: táncmű a soproni népsza-
vazás 100. évfordulójára
További időpont: április 2., szombat 19 óra

RATM Tribute by Subscribe
Április 1. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Ragyogj kékben! 
Április 2., szombat 16 óra, Liszt-központ
Április 2. az autizmus világnapja, ennek alkalmából szervez-
nek közös sétát. Megnyitó műsort ad a Macskakő örömcsapa-
ta, valamint Csuka Mónika és Nussher Norbert. 
Április 2–9., Liszt-központ – Képek az Autitok Egyesület, vala-
mint az autista gyerekeket nevelő családok életéből.

Reneszánsz villák és kertjeik
Április 2. 17 óra, Lenck-villa
Szirbek István művészettörténész előadása

Blahalouisiana lemezbemutató
Április 2. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Hazai Esszencia
Április 4., hétfő 18 óra, Soproni Petőfi Színház 
A Soproni Táncfórum harmadik előadása

100 éves a Soproni Egyetem botanikus 
kertje
Április 6., szerda 15 óra, Pedagógusok Soproni Műve-
lődési Háza 
Kui Bíborka gyűjteményvezető előadása 

Retrojátékkatona-kiállítás
Válogatás Horváth Csaba gyűjteményéből – látogat-
ható április 11-ig a Liszt-központban. 

EZ LESZ…  – programajánló

„A kérdést úgy is fel-
tehetjük, hogy érde-
mes-e kockára tenni 
a jövőnket. A válasz 
egyértelmű nem, mert 
elveszítenénk mindazt, 
amit sikerült elérni az 
elmúlt tizenkét évben.”

DR. FARKAS CIPRIÁN

www.facebook.com/ 
sopronitemahivatalosSoproni TémaALAPÍTVA: 2012
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– Az új komplexum a 
béke és a biztonság, 
korunk legfontosabb 
értékeinek jelképe lesz 
városunkban – mond-
ta Barcza Attila a Ren-
dészeti Integrált Köz-
pont hétfői átadóján. 
Az épületben a tűz- 
és rendvédelmi szer-
vezetek dolgozhat-
nak együtt városunk 
biztonságáért.
Átadták a hazánkban első és 
egyedülálló Rendészeti In-
tegrált Központot, melyben a 
Soproni Rendőrkapitányság, 
a Soproni Katasztrófavédel-
mi Kirendeltség, valamint a 
szakszolgálatok területi ki-
rendeltségei kapnak helyet. 
A beruházás területén koráb-
ban kihasználatlan épületek 
álltak. Ezek 2021. októberi 
bontásától az alapozáson át az 
épület elkészüléséig mindösz-
sze 10 hónap telt el. Az épület 
átadásán részt vettek a rend-
védelmi szervezetek dolgozói 
és a meghívott vendégek.

– Az új központot azért 
hoztuk létre, hogy az jó kö-
rülményeket biztosítson a 
Sopronért és térségéért dol-
gozó közszolgálati szervek 
munkájához – mondta az ese-
ményen Barcza Attila, Sop-
ron és térsége országgyűlé-
si képviselője, aki kiemelte: 

a biztonság fenntartásához 
stratégiai nyugalomra és erő-
re van szükség, amit helyben 
biztosít az új központ.

– A jog uralma, szabad-
ság, biztonság és rend: ezek 
egy jól működő demokrá-
cia ismérvei, ezek teszik él-
hetővé hazánkat és Sopront 
– tette hozzá dr. Pintér Sán-
dor miniszterelnök-helyettes, 
belügyminiszter, aki hangsú-
lyozta, Sopron hazánk egyik 
legbiztonságosabb városa. 
– Sopron lenyűgöző fejlődé-
sen ment keresztül az elmúlt 
időszakban, a beruházások 

sorozatába jól illeszkedik a 
Rendészeti Integrált Központ 
építése.

Az átadási ünnepség zá-
rásaként a belügyminiszter 
elismeréseket adott át, majd 
Horváth Imre városplébános 
szentelte fel az épületet.

ELISMERÉSEK, JUTALMAK
Áder János köztársasági el-
nök nyugállományú rendőr 
dandártábornokká nevezte ki 
Farkas Endre nyugállományú 
rendőr ezredest, a Soproni 
Rendőrkapitányság korábbi 
vezetőjét, akit az eseményen 

is köszöntöttek. A belügymi-
niszter jutalomban része-
sítette Kováts István rendőr 
vezérőrnagyot, az országos 
rendőrfőkapitány gazdasá-
gi helyettesét, Porvan János 
tűzoltó alezredest, a megyei 
katasztrófavédelmi igazga-
tóság informatikai osztály-
vezetőjét, Babella-Lukács 
Katalin rendőr őrnagyot, a 
Soproni Rendőrkapitány-
ság kiemelt főelőadóját, va-
la mint Trem mel Ná ndor 
rendőr főtörzszászlóst, a 
Soproni Rendőrkapitányság 
szolgálatparancsnokát.

„Csak remélni lehet, hogy 
a választások után elcsen-
desedik a politikai küzdő-
tér, és az ellenzék, együtt 
vagy külön-külön, de 
megpróbál kikapaszkodni 
abból a bűzös mocsárból, 
ahová az elmúlt években, 
hónapokban süllyedt.”

JEGYZET

Mocsárban
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Annyi rágalom, hazugság, hamis vád és szán-
dékos félrevezetés után végre néhány nap múl-
va véget ér a rendszerváltás (-változtatás) 
utáni talán leghátborzongatóbb, legaljasabb 
kampány. A hatalmat oly annyira óhajtó ellen-
zéki „összefogás” mindent bevetett. Mindent, 

ami tisztességes és 
mindent, ami tisztes-
ségtelen. Sajnos a té-
nyek azt bizonyítják, 
hogy az utóbbiból 
volt több. Sokkal több.

Az összefogást 
csodapirulának hívő 
ellenzék minden pár-
tot egy kalap alá ver-
buvált. Még azokat 
is, amelyek érdem-

ben nem, inkább csak virtuálisan léteznek. És 
a szélsőséges pártokat sem zárták ki maguk kö-
zül. Sőt, miniszterelnök-jelöltjük büszkén hir-
deti, hogy ők képviselik a kommunistákat és a 
fasisztákat is. Én akárhány szocialista baráto-
mat kérdeztem erről, mindannyian szégyellték 
magukat…

Az ellenzék azt hitte, az „összefogással” meg-
oldódik minden problémája, és legyőzi a Fi-
desz–KDNP szövetségét. De biztosra szeretett 
volna menni, ezért aztán valóban elképesztő 
dolgokra volt képes. Ha valakinek van türel-
me (és gyomra) újból visszanézni, visszahall-
gatni és újra olvasni, hogy miket állítottak, ho-
gyan fenyegetőztek például börtönnel, emberek 
tönkretételével, tulajdonok zárolásával, a szo-
ciális és jóléti intézkedések megszüntetésével, 
a személyiségi jogok durva megsértésével, az 
igazolhatja állításomat. Bevallom, én nem tu-
dom eldönteni, hogy meddig kell egy közsze-
replőnek eltűrnie a sértegetéseket, az alapta-
lan vádakat, és mikor fordulhat jogorvoslatért. 
Szerencsémre adott esetben ez a bíróság dol-
ga, de én nehezem viselem, ha bárki embersé-
gében bánt bárkit. Mondhatjuk persze, és nem 
minden alap nélkül, hogy a politikusoknak áll-
ni kell a sarat, de mi van a „közemberekkel”? 
Azokkal, akiknek csak úgy odakiabálják az el-
lenzéki szimpatizánsok az utcán, hogy te is bör-
tönbe kerülsz, azokkal, akiket sunyi módon be-
csapnak, azokkal, akik nem tudják eldönteni, 
hogy melyik állításuk az igazi, mikor mond va-
lóban hihetőt Márki-Zay Péter, hogy aztán más-
nap már az ellenkezőjét állítsa. Így volt és van a 
mostani orosz–ukrán háborúban is. Nekik sem-
mi sem drága, csak hogy megkaparinthassák 
valamilyen módon a hatalmat. Hiába azonban 
az uszítás, a többség békét akar. Csak remélni 
lehet, hogy a választások után elcsendesedik a 
politikai küzdőtér, és az ellenzék, együtt vagy 
külön-külön, de megpróbál kikapaszkodni ab-
ból a bűzös mocsárból, ahová az elmúlt évek-
ben, hónapokban süllyedt, mert a magyar po-
litikatörténet legsötétebb fejezetét élhettük át a 
választások előtt. Bukása nem véletlen, hanem 
törvényszerű.

A szavazófülkében tűnődő polgár persze 
nem biztos, hogy a nagy összefüggéseken me-
ditál. Őt lehet, jobban érdekli saját élethelyze-
te és szűkebb lakókörnyezetének sorsa. Van is 
min elgondolkodnia, számba venni mindazo-
kat a jóléti intézkedéseket, amelyek segítségével 
jobb lett a fiataloknak, a családoknak, a nyug-
díjasoknak, a munkavállalóknak és a vállalko-
zásoknak is, segítve versenyképességüket. Ha 
mindezt összevetik azzal, hogy mi minden tör-
tént Sopronban az elmúlt 12 évben, összevetik 
azzal a valóban páratlan fejlődéssel, aminek 
nap mint nap részesei vagyunk, akkor nem le-
het kétséges, hogy április 3-án hová teszik azt 
a bizonyos x-et.

www.facebook.com/ 
sopronitemahivatalos

Rendészeti Integrált Központ:  Egyedülálló az országban

Sopron szolgálatában

A TERVEKTŐL A VALÓSÁGIG:  A 11.526 négyzetméter alapterületű 
komplexum hasznos területe 8548 négyzetméter. 124 parkolóhelyet ala-
kítottak ki, ezek jelentős része a mélygarázsokban található. A belső ud-
varban rendelkezésre áll a többfunkciós sportpálya, a tűzoltóság szá-
mára akadálypálya és mászófal, emellett parkolók és gépjárműmosó is. 
Az épület alagsorában 25 méter hosszú lőteret alakítottak ki, amely ké-
sőbb bővíthető lesz. A tetőn elhelyezett napelemek és az energiataka-
rékos építészeti megoldások miatt rendkívül alacsony az épület ener-
giaigénye.

MEGHÍVOTT VENDÉGEK:  Az átadáson jelen volt dr. Pintér 
Sándor és Barcza Attila mellett dr. Molnár Ágnes országgyű-
lési képviselő, dr. Farkas Ciprián polgármester, Papp Károly 
belbiztonsági államtitkár, dr. Balogh János országos rendőr-
főkapitány, dr. Góra Zoltán országos katasztrófavédelmi fő-
igazgató, Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke, Széles 
Sándor, a megyei kormányhivatal elnöke, dr. Simon István és 
Csiszár Szabolcs alpolgármester, valamint több önkormány-
zati képviselő is.

– Sopron lenyűgöző fejlődésen ment keresztül az elmúlt időszakban, a beruházások soroza-
tába jól illeszkedik a Rendészeti Integrált Központ építése – hangsúlyozta az épület átadásán 
dr. Pintér Sándor miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter. 

Az új épületben XXI. századi körülmények között dolgoznak együtt a tűz- és rendvédelmi szervezetek. FOTÓK: FILEP ISTVÁN
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A tavasz és a kellemes 
időjárás egyre több 
embert a természetbe 
csábít, sokan kirándul-
nak, túráznak. Fontos, 
hogy erre alaposan fel-
készüljünk, így meg-
előzhetjük a későbbi 
problémákat. Ilyen fel-
készülés a kullancsok 
elleni védekezés is. 

Mivel idén sem volt hosszan 
tartó hideg, a kullancsok nagy 
része túlélte a telet, így nyáron 
sok vérszívó várható – tavaly, 
tavalyelőtt is olvashattuk ezt a 
mondatot. De idén is megállja 
a helyét… Ráadásul megyénk 
(Zalával, Somoggyal, Vassal, 
Hevessel, Nógráddal együtt) 
a fertőzöttebb területek közé 
tartozik. A kullancsok általá-
ban 20–70 centivel a talaj fe-
lett, az aljnövényzeten, bok-
rokon élnek, és hőérzékelő 
sejtjeik segítségével ismerik 
fel az arra járó melegvérű álla-
tokat, esetenként az embert, 
akiknek vérével táplálkoznak. 
A csípés nem jár fájdalommal, 
a legtöbben észre sem veszik. 

– A legfontosabb, hogy 
megelőzzük a csípést – kezd-
te dr. Bodnár Judit, a Sopro-
ni Gyógyközpont kórházhigi-

énés főorvosa, infektológus. 
– A bőrünket fújjuk be kul-
lancsriasztó sprével, a zokni-
ba tűrjük be a nadrágunkat, 
szorosan záródó ruhát visel-
jünk, és arra is fújjunk a spré-
ből! A tapasztalataink szerint 
a kullancscsípést észlelők egy 
része otthon távolítja el a bő-
rébe fúródott élősködőt, és 
– nagyon helyesen – ezt kö-
vetően fertőtleníti a csípés-
nyomot, feljegyzi az időpon-
tot, fotón rögzíti a kialakuló 
bőrelváltozást. 

A kullancsok számtalan 
betegséget terjeszthetnek, a 
vírusok közül a kullancsen-
cephalitis veszélyes, ugyan-
is agyvelőgyulladást okozhat. 
Négy fertőzöttből egy beteg-
szik meg, és lehet kisebb-na-
gyobb tünete: láz, fejfájás, 
súlyos esetben tudatzavar, 
bénulások, görcsök. A leg-
többen meggyógyulnak, de 
egyharmaduknak hosszabb 
távon fennmaradó idegrend-
szeri szövődményei is lehet-
nek. Hazánkban az elmúlt 

időszakban évi 10–20 ilyen 
bejelentett eset volt. – A be-
tegség megelőzhető védőol-
tás-sorozattal. Közép-Európa 
rizikóterületnek számít ilyen 
szempontból, ezért ajánlott a 
kertben, fűben, erdőben töb-
bet tartózkodóknak az immu-
nizáció – folytatta dr. Bodnár 
Judit. – A vírus a tejet adó ál-
latokat is megfertőzi, így a 
nem hőkezelt tejtermék fo-
gyasztásával is elkaphatjuk. 
Éppen ezért azt ajánljuk, 
hogy mindenki a pasztörizált 

t e r m é k e k e t 
fogyassza. 

A főorvostól megtudtuk: 
a Borelia burgdorferi bak-
tériumot is terjeszthetik a 
kullancsok, ezek felelősek 
a Lyme-kór kialakulásáért. 
A betegség tipikus tünete az 
öt centimétert meghaladó, 
kokárdaszerű bőrpír. Fontos, 
ha ilyet fedez fel, akkor azon-
nal keresse fel a háziorvosát, 
illetve a kórház infektológiai 
szakrendelését.

A bőrünket fújjuk be  riasztó sprével, a zokniba tűrjük be a nadrágunkat!

Támadnak a kullancsok!

A szakemberek szerint az a legjobb, ha megelőzzük a kullancs csípését – ezért hasznos az  
erdei kirándulásoknál, sétáknál, játékoknál a megfelelő ruha és a riasztó sprék használata.  
FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: FILEP ISTVÁN

ZÖLD HÍREK

MADARÁSZ RÉKA

Mind több helyen talál-
kozhatunk az oszlopos 
gyümölcsfákkal, való-
színűleg azért, mert ki-
sebb helyet foglalnak, 
így akár az erkélyen is 
nevelgethetjük őket, 
igényeik pedig nem na-
gyobbak, mint hagyo-
mányos társaiké.
Az oszlopos fák nemesíté-
se az 1960-as években kezdő-
dött, amikor is Kanadában a 
természetben találtak egy 
oszlopos almafát. Azóta az 
oszlopos alma-, körte-, szilva- 
és cseresznyefa nemesítése 
már jól bejáratott, a különle-
gesebb gyümölcsfák esetében 
azonban még csak kísérleti fá-
zisban van.

Ezek a növények azért is 
praktikusak, mert az em-
berek egyre kisebb telke-
ken élnek. Az igazi oszlopos 
fák maximum 80 centiméter 
szélesek, így egy komolyabb 
méretű fadézsában is elfér-
nek. Lengyel- és Csehország-
ban különösen közkedveltek 
ezek a növények, ahol mé-
teres távolsággal ajánlják az 
ültetésüket.

Népszerűségük másik oka, 
hogy megfelelő feltételek és 
gondozás mellett akár 8–10 
évig is élnek.

A metszésük is sokkal egy-
szerűbb, mint a hagyomá-
nyos gyümölcsfáké. Mivel az 

alapjuk orsó vagy szuperor-
só, arra kell odafigyelnünk, 
hogy egy vezért hagyjunk, 
az oldalágakat pedig mindig 
metsszük le. A növényvédel-
mi teendők sem különböz-
nek a közönséges koronájú 
gyümölcsfáknál alkalmazot-
taktól. Arra viszont számít-
hatunk, hogy tavasszal vi-
rágtömeg jelenik meg a fán, 
és ha nem akarjuk, hogy ap-
ró, íztelen legyen a termés, 
akkor még zölden végezzünk 
gyümölcsritkítást.

Eddig csupa szépet és jót 
írtunk az oszlopos gyümölcs-

fákról, ezért joggal merülhet 
fel a kérdés sokakban, hogy 
miért nem tart mindenki ilyet 
a kertjében.

A különböző világcégek 
ráálltak ezeknek a fáknak a 
nemesítésére, és szabadal-
mi oltalom alatt álló saját faj-
tákat hoztak létre, amelye-
ket a NÉBIH rendszeresen 
ellenőriz is. Nehezebben be-
szerezhetőek, a forgalma-
zásuk kötöttebb, a szaba-
dalmi oltalmi vagy licencdíj 
miatt pedig jóval drágábbak 
is a közönséges koronájú 
gyümölcsfáknál.

Oszlopos gyümölcsfák

Az igazi oszlopos fák maximum 80 centiméter szélesek, így 
egy nagyobb méretű fadézsában is elférnek. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ

Zöld vállalat
Az STKH Sopron és Térsége 
környezetvédelmi és Hul-
ladékgazdálkodási Kft. a 
„Greengage 2022 – A zöld 
elkötelezettség díja” or-
szágos pályázat döntőjébe 
jutott a kommunikációs 
megoldások kategóriájá-
ban. A soproni hulladékke-
zelő cég „Irányt mutatunk: 
Szemeteljünk JÓL!” szem-
léletformáló kampányá-
ban nem a kommunikáció 
maga az újdonság, hanem 
a kidolgozás módja.

Művészeti pályáza-
tot hirdetett a cég az üze-
net megfogalmazásához, 
a célközönséghez juttatás-
ban pedig a saját dolgozó-
ik önkéntes munkája is se-
gített. A kampány célja a 
szelektív hulladékgyűjtés 
iránti elköteleződés erősí-
tése azonnal hasznosítha-
tó, gyakorlati tudás átadá-
sával, a helyi közösségek 
bevonásával.

A fenntartható jövő 
szempontjából kulcs-
fontosságú a megfelelő 
mennyiségű és minőségű 
szelektív hulladék vissza-
gyűjtése. Csakhogy ez 
elképzelhetetlen a lakos-
sággal való érdemi kom-
munikáció nélkül. A szak-
emberek azt tapasztalják, 
ha nem adják át a korrekt, 
követhető információkat, 
sérül a gyűjtési rendszer. 
Az STKH régóta ennek 
a szellemében igyekszik jó 
példával elől járni.
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Megnyílt Tóth Csaba Munká-
csy-díjas festőművész tárlata 
a Munkácsy teremben. Ösz-
szesen 34 nagyméretű olaj-
kép látható egészen április 24-
ig a belvárosi kiállítótérben. 
A szakrális témájú képek mű-
vészettörténeti tanulmányút-
ra invitálják a látogatót: Tóth 
Csaba gyakorlatilag újrafes-
tette az elmúlt századok nagy 
alkotásait a gótikától a korai 
modern irányzatokig. 

 – Úgy gondolom, hogy ez 
a tárlat, amely Isten és a világ 
kapcsolatát mutatja be, a hit-
ről szól – mondta dr. Farkas 
Ciprián polgármester. 

A tárlatot Veres András 
győri megyéspüspök, a Ma-
gyar Katolikus Püspöki Kon-

ferencia elnöke nyitotta meg. 
A képek övezte térben egy 
különleges szobor is látható: 
a Halász utcai, jelenleg átépí-
tés alatt álló, egykori Voss-féle 
árvaház kápolnájának oltárán 
lévő őrangyal fogadja a láto-
gatót – egyelőre szárnyasze-
getten. Ennek az angyalnak 
a restaurálására gyűjtenek 
adományokat a helyszínen a 
városplébánia perselyében. 
A tárlat hétfő kivételével min-
den nap ingyenesen látogat-
ható. A szervező Pro Kultúra 
számtalan kísérőprogram-
mal is készül: művészettör-
téneti előadások, filmvetítés, 
könyvbemutató, hangverseny 
és irodalmi est is lesz a Mun-
kácsy teremben.

Az angyalszobor  restaurálására gyűjtenek

Isten és világ

Tóth Csaba festőművész a hétvégi kiállításmegnyitón.  
FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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– Az a célom, hogy a soproni kulturális élet a le-
hető legvirágzóbban működjön – nyilatkozta la-
punknak dr. Ragány Misa. A Pro Kultúra ügyve-
zető igazgatója március 15-e alkalmából kapott 
rangos állami kitüntetést – erről és az énekesi 
pályájáról is beszélgettünk. 
– Értékteremtő színház-
művészeti és könnyűzenei 
tevékenységéért vehette 
át a Magyar Bronz Érdem-
keresztet. Meglepte az el-
ismerés? 

– Igen, őszintén megle-
pett, ugyanakkor nagyon jól-
esett, örömmel vettem át. 

– Mit gondol, minek szól: 
inkább a színházi vagy a ze-
nei munkájának? 

– Szerintem a több mint 
20 éves színházi munkámra a 
közelmúltban a könnyűzenei 

tevékenységem hívta fel a fi-
gyelmet. Gyermekkorom óta 
a művészetnek élek, már ál-
talános iskolában szavalóver-
senyekre jártam, a színházi 
munkát a Kisvárdai Várszín-
ház DoktoRock Színtársula-
tában kezdtem, később ját-
szottam például a Csiky 
Gergely Színházban, a Nem-
zeti Színházban, a Szegedi 
Nemzeti Színházban, a Pes-
ti Magyar Színházban, vala-
mint a Városmajori Szabadté-
ri Színpadon. A könnyűzene 

2020-ban „robbant be” az 
életembe. 

– Addig nem is énekelt? 
– Dehogynem! De telje-

sen más az, ha énekel az em-
ber, esetleg zenés darabokban 
játszik, vagy ha komolyabban 
kezd el foglalkozni könnyűze-
nével. Nálam ez utóbbi két éve 
kezdődött, amikor Nagy Szi-
lárddal elkészítettük az Euró-
pa 2020-t, ami Varga Miklós 
kultikus dalának feldolgozá-
sa. Mi magunk sem akartuk 
elhinni, hogy milyen sikere-
ket ért el: az első nap végére 
egymillióan, a második nap 
estéjére már kétmillióan lát-
ták a videómegosztón. Szinte 
sokkolt minket ez a siker. 

– Nagy Szilárddal rend-
szeresen együtt dolgoznak 
– régóta ismerik egymást? 

– Gyermekkori jóbarátom, 
én voltam az esküvői tanúja. 

Nem terveztük meg előre a 
közös projekteket, maguk-
tól jöttek. Értéket szerettünk 
volna teremteni, a koronaví-
rus-járvány időszakában hi-
tet, reményt találni és adni az 
embereknek. Már nyolc video-
klipünk jelent meg, többségé-
ben feldolgozások, de van sa-
ját dalunk is. Március 15-ére 
elkészítettük a Nemzeti dal 
legújabb verzióját, amelyhez 
felkértük gyermekkorunk 
ikonjait, valamint napjaink el-
ismert énekeseit. Nagy öröm 
volt, hogy mindenki első szóra 
vállalta a munkát, és büszkék 
vagyunk a végeredményre. 

– Hogyan tovább, mik 
most a legfontosabb céljai? 

– Legfontosabb csak egy 
van, hogy a soproni kulturá-
lis élet a lehető legvirágzób-
ban működjön. Ezért dolgo-
zom minden nap. 

3,5 millióan látták  az Európa 2020 című dalhoz készült videót 

„Hitet szeretnénk adni”

Dr. Ragány Misa a Soproni Petőfi Színház erkélyén énekelte el március 15-én a Nemzeti dalt. FOTÓK: FILEP ISTVÁN 

1992
Muzsikaszó
A Sopronban sétáló turisták és 
helybéliek nagy örömére na-
ponta többször is felhangzik 
egy jól ismert dallam: a Tűz-
torony öt éve felújított zenélő 
órájából XVII. századi muzsika-
szó hangzik. Wohlmuth 1685-
ben íródott kottás könyvéből 
Fohner János, a Soproni Váro-
si Fúvószenekar karnagya több 
eredeti soproni dallamot vá-
lasztott ki, s ezekből kompo-
nálta a ma hallható toronyze-
nét. (Kisalföld)

1912
Lónyai Piroska játéka
Két nap óta vendége a színhá-
zunknak Lónyai Piroska, a Ko-
lozsvári Nemzeti Színház pri-
madonnája. A vendégművésznő 
vasárnap „A szegény Jonathán” 
Harietta, tegnap pedig a „János 

vitéz” Jancsi szerepében ját-
szott. A tegnapi est valóságos 
kasszaostrommal kezdődött, 
melyet a jegykérők indítottak a 
pénztáros kalickája ellen. János 
vitézt Lónyai P. játszotta, akit a 
közönség udvariasan tapsolt. 
Bányai Irén Iluskájának ked-
ves, bájos, leányos alakjáról a 
fiatalság legendás illata áradt. 
Földes érzelmes, meleg tónust 
adott Bagónak. Ujj Kálmán ked-
ves humora, sok derültséget 
idézett elő. A többi kisebb sze-
repekben Szigeti Jenő, Nádasy-
né és Berczik Margit jelesked-
tek. (Soproni Napló)

1902
Elfogott szélhámosnő
Mint annak idején jelentet-
tük, egy szélhámosnő felke-
reste Hengl Jánost, a kaszinó 
főpinczérét és tőle azon ürügy 
alatt, hogy ő egy a főpinczérrel 
jó barátságban élő bécsújhe-

lyi korcsmáros neje, 136 koro-
nát csalt ki, valamint távozó-
ban a főpinczér 200 koronát 
érő télikabátját is elvitte. A grá-
czi rendőrségnek sikerült ezt a 
szélhámos delnőt elfogni és ki-
derítették, hogy Simandli Emí-
liának hívják, különben ruszti 
születésű, 35 éves. Vele együtt 
letartóztatták szeretőjét, Czenk 
Jánost is, a ki segédkezett neki 
bűnös munkájában. A jeles pár 
Gráczban is több szélhámossá-
got követett el. A soproni tör-
vényszék már megindította az 
eljárást a csalónő és társa ki-
adatása iránt. (Sopron)

1872
Köszönet és kérelem
Midőn a soproni evangélikus 
kerületi néptanító-képezde ne-
vében azon nagylelkű jóltevők-
nek, kik kegyesek voltak meg-
keresésem következtében a 
képezdei mintaorgonára ada-

kozni, a legforróbb hálámat 
kijelenteném, egyszersmind 
örömteljesen közhírré teszem, 
hogy a mai napig a fentebbi cél-
ra máris 911 forint és 74 krajcár 
jött be. Látszik, hogy a jóté-
konyság nemtője áldással tető-
zi a népnevelés ügyét, s nemes 
eljárásában a vallás vagy nem-
zetiség korlátán túl szállong, 
hogy embereket boldogítson. 
E hő köszönettel bátorkodom 
azon kérelmemet is összeköt-
ni, miszerint a felszólítottak, 
szíveik sugallatát követve, a 
hozzájuk intézett megkeresést, 
a mennyiben eddig azt nem ve-
hették tekintetbe, méltányol-
ni kegyeskedjenek, hogy annak 
idején a képezdei tudósítvány-
ban neveik olvashatók legye-
nek. Sopronban 1872. március 
19. Király József Pál, képezdei 
igazgató. (Protestáns Egyházi 
és Iskolai Lap)
Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

125 ÉVVEL EZELŐTT,  1897. április 3-án született Sopronban 
vitéz Bánfalvy (Birnbauer) István honvéd tábornok, repülő ve-
zérőrnagy, aki 1939 és 1941 között a magyar légierő vezérkari 
főnöke volt. Budapesten hunyt el 1957. március 17-én.

100 ÉVVEL EZELŐTT,  1922. március 31-én született Sop-
ronban Megyer József (Monsberger József) jezsuita szerze-
tes, egyetemi tanár, közgazdaságtan- és szociológiaprofesz-
szor. Mexikóvárosban (Mexikó) hunyt el 1966. március 28-án.

25 ÉVVEL EZELŐTT,  1997. április 3-án hunyt el Mollay Károly, 
a magyar nyelvtudomány kiemelkedő alakja, a nyelvtudomány 
kandidátusa, a germanisztika nagy egyénisége, egyetemi ta-
nár, művelődéstörténész, helytörténész, a Soproni Szemle fő-
szerkesztője. A Lackner Kristóf-emlékérem, Pro Urbe Sopron 
díj  tulajdonosa, Sopron díszpolgára. Századik születésnapja 
előtt emlékkonferenciával tisztelegtek, a Soproni Városszépí-
tő Egyesület emléktáblát avatott Balfi utca 24. szám alatti szü-
lőházánál. Sopronban született 1913. november 14-én.

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

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

Álmok, könnyek, szerelem
Az InterEUropa Balett megalakulása alkalmából és a 10. jubileu-
mát ünneplő Sopron Balett tiszteletére Álmok, könnyek, szerelem 
címmel nagyszabású, látványos táncgálát tekinthettek meg a né-
zők a Soproni Petőfi Színházban szombaton. 

A 22 táncost felvonultató, kétszer 45 perces előadásban a Sop-
ron Balett és az InterEUropa Balett művészei léptek fel. A nézők 
láthatták Demcsák Ottó, Alekszej Batrakov, Michael Fichtenbaum, 
Florient Cador és Michael Kropf koreográfiáit. 

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

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK
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RÁZÓ LÁSZLÓ

Kitűnően szerepeltek a Gyevát SE 
ökölvívói a patinás Énekes István em-
lékversenyen, amely egyben Euró-
pa-bajnoki válogató is volt az ifjúsá-

gi korcsoportban. A soproni egyesület színeiben 
indulók közül több fiatal öklöző eredménye is 
kiemelkedett.

Egervári Péter 71 kilogramm-
ban indult, és a negyeddön-
tőben egyhangú, pontozásos 
győzelemmel kezdte szerep-
lését, így biztossá vált bronz-
érmes helyezése. Az elődön-
tőben nagy küzdelemben 
veszített a kőszegiek kiváló-
ságával szemben, ennek el-
lenére emelt fővel hagyhat-
ta el a szorítót és vehette át a 
bronzérmet.

Érdekesen alakult Kiss Mi-
lán Rokko szereplése, aki a 86 
kilogrammosok mezőnyé-
ben versenyzett. Az elődön-
tőben olyan döntő fölénnyel 

öklözött, hogy a bírók végül 
leléptették ellenfelét. Kiss Mi-
lán Rokko a döntőben óriási 
harcban megsérült, az orvos 
erős vérzés miatt beszüntette 
a mérkőzést, így végül ezüst-
érmes lett a soproni remény-
ség. Teljesítménye meggyőzte 
a szövetség vezetőit, így újra 
meghívást kapott a korosztá-
lyos válogatottba.

A soproni egyesület legko-
molyabb eredményét ez al-
kalommal is Kovács Nikolett 
szállította, aki a 70 kilogram-
mosok között szerepelt. A fia-
tal bokszoló februárban már 

részt vett egy nemzetközi tor-
nán Brassóban, ahol az elő-
döntőben a román Eb-ezüst-
érmes ellenfelét múlta felül, 
majd a döntőt is behúzva tor-
nagyőztes lett. 

Az Énekes István emlék-
versenyen sem volt másként: 
a négyszeres magyar bajnok, 
kétszeres Eb-érmes kiválóság 
ellentmondást nem tűrően 
nyerte meg a mérkőzéseit és 
lett bajnok. Különdíjat is átve-
hetett, ő lett a verseny legjobb 
női ökölvívója. 

– Niki a tavalyi eredményei 
alapján a junior korosztály 
legjobb női versenyzője külön-
díjat is kiérdemelte – mondta 
Pete László, a  Gyevát SE elnö-
ke. – Természetesen biztos 
válogatott kerettag és nagy 
eséllyel Eb-résztvevő lesz, 
harmadik kontinenstornájá-
ra készülhet.

A soproni egyesület veze-
tőedzője is kapott elismerést: 
Egresits Tamás a legjobb után-
pótlásedző címet érdemelte 

ki. A Magyar Ökölvívó Szö-
vetség mindkét soproni díja-
zottja a következő nagy nem-
zetközi megmérettetésen, a 
 Bornemissza emlékversenyen 
veheti át az elismerést, ahol 
reményeik szerint a verseny-
zők ismét érmeket nyernek. 

– Azt hiszem, Kovács Ni-
kolett szerepléséhez nem is 
kell különösebb kommentárt 
hozzáfűzni, az eredményei 
önmagukért beszélnek. Elké-
pesztő tehetség, a korosztá-
lyában és a súlycsoportjában 
egyértelműen kiemelkedik a 
mezőnyből – tette hozzá Pete 
László. – A Gyevát SE-nél folyó 
szakmai munka elismerése, 
kiváló visszajelzés számunk-
ra, hogy Niki mellett a töb-
bi fiatal is bizonyított, érmes 
eredményekkel tértek haza 
a rangos versenyről. Szeret-
ném kiemelni Kis László edző 
kolléga munkáját is, aki kivá-
ló szakmai hátteret nyújt ah-
hoz, hogy ilyen eredmények 
szülessenek.

Kovács Nikolett első helyen végzett az Énekes István emlékversenyen, a fiatal bokszoló ismét Európa-bajnokságra készülhet. 

MADARÁSZ RÉKA

Janzsó Alíz és Olivér 
annak ellenére, hogy 
testvérek, sokban kü-
lönböznek. Az viszont 
közös bennük, hogy 
mindketten jelesked-
nek a kosárlabdában. 

Janzsó Alíznak még a Hunya-
di-oviban ajánlotta az óvó bá-
csija, hogy próbálja ki a kosár-
labdát, ugyanis átlagon felüli 
magasságával kitűnt a többi-
ek közül. A kezdeti szárnypró-
bálgatásból azóta szenvedély 
lett: csapatával megnyerte az 
U14-es korosztályban az or-
szágos bajnokságot, U16-ban 
pedig harmadikak lettek.

– Elsős korom óta kosara-
zom komolyabban a Sopro-
ni Darazsak Sportakadémiá-
nál – mesélte Alíz. – Jelenleg 
az U16-os válogatott tagja va-
gyok. A kosár számomra több, 
mint hobbi: ezzel szeretnék 
foglalkozni az életben. Úgy 

képzelem el a jövőmet, hogy 
felnőtt profiként egy nagy 
csapat tagja leszek, termé-
szetesen továbbra is váloga-
tott versenyzőként.

A lány az Eötvös József 
Evangélikus Gimnázium, 
Egészségügyi Technikum és 
Művészeti Szakgimnázium 
9.A osztályába jár. Többek 

között a remek közösség mi-
att szereti nagyon az iskolá-
ját, ahol sportolóként is ma-
ximálisan támogatják. A heti 
öt csapat- és 2–3 egyéni edzés 
mellett kevés  szabadidejét a 
barátaival és pihenéssel tölti.

Öccse, Olivér a foci után 
– a családi hagyományokat 
követve – választotta a ko-
sárlabdát két évvel ezelőtt. 
A Soproni Sportiskola U13-as 
csapatának a tagja. Nem min-
dig élvezi a játékot, mert haj-
lamos „begurulni” a pályán. 
Ennek ellenére „odateszi ma-
gát”, így behívták a válogatott 
felkészítőre.

– A Hunyadi János Evangé-
likus Óvoda és Általános Isko-
la 7.A osztályába járok – rész-
letezte. – Kedvenc tantárgyam 
a történelem, és abban már 
most biztos vagyok, hogy a 
Széchenyiben vagy a Ber-
zsenyiben szeretnék tovább-
tanulni. Alízzal ellentétben 
nekem hobbi a kosárlabda, 
szeretek emellett számítógé-
pes játékokat játszani és bi-
ciklizni is.

Kosárlabda: több, mint hobbi?

Janzsó Alíz a kosárlabdával szeretne hivatásszerűen foglalkoz-
ni – öccsének, Olivérnek hobbija a sport. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

• Általános segélyhívó .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 112
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• Orvosi ügyelet    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   312-010
• Soproni Gyógyközpont     központi szám .    .    .    .    .    .   514-200 

előjegyzés    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  514-205, 514-206
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• Rendőrség     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .107, 311-234
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• Belföldi tudakozó  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  11800
• Polgármesteri hivatal        .    .    .    .    .    .06-80/204-322, 515-100
• Soproni Polgárőr Egyesület        .    .    .    .    .    .    06-30/385-5732

• Sopron Holding központi szám .    .    .    .    .    .    .    .    .   514-600 
• Közútkezelés .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   515-123
• Soproni Szociális Intézmény         .    .    .    .    .    .    .    .   506-400
• Gyermekjóléti szolgálat         .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   524-361
• Támogató szolgálat       .    .    .    .    .    .    .    .    .    06-20/395-9040
• Családsegítő szolgálat    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   524-361
• Családok Átmeneti Otthona      .    .    .    .    .    .    .    .    .   524-362
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• Drog stop        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  06-80/505-678
• Magyar Autóklub        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 188
• Áramszolgáltató         .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  06-80/533-533
• Vízszolgáltató         .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   519-100
• Gázszolgáltató        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  06-80/440-141
• MÁV        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .06-1/3 49 49 49
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• Kisalföld Volán      .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   313-130

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK

KOSÁRLABDA-EREDMÉNYEK:
Sopron Basket – TFSE–MTK

Bajnoki rájátszás negyeddöntő 1. mérkőzés, Sopron, 
március 23.

95–34  
(22–7, 24–12, 32–9, 17–6)

Sopron:  
January 9/6, Jovanovic 15/9, 

Czukor 9/3, Brooks 6/3,  
Határ 19. Csere: Varga A. 15/9, 

Dolson 14, Fegyverneky 6, 
Varga S. 2

TFSE–MTK:  
Jenkins 2, Theodorean 3/3,  

Dúl P. 8, Németh A. 2, Pavel 3/3 
Csere: Tapley 8, Burján 4,  

Tóth T. 2, Herman 2, 
Király, Szeitl

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

Vezetőedző:  
Magyar Bianka

TFSE–MTK – Sopron Basket
Bajnoki rájátszás negyeddöntő 2. mérkőzés, Budapest, 

március 26.

45–93 
(17–20, 13–26, 6–21, 9–26)

TFSE–MTK:  
Jenkins 9/3, Theodorean 5,  

Dúl 6, Süle 10/6, Pavel 2  
Csere: Szeitl 6/6,  

Herman 5/3, Tóth T. 2, 
Király, Burján

Sopron:  
January 4, Czukor 8/3,  

Williams 20/3, Brooks 8,  
Határ 8. Csere: Dolson 20, 

Varga A. 15/3, Fegyverneky 6, 
Varga S. 4, Sitku Zs.

Vezetőedző:  
Magyar Bianka

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

Zalakerámia ZTE KK – Sopron KC
Bajnoki mérkőzés, Zalaegerszeg, március 26. 

85–84  
(23–21, 20–20, 24–23, 18–20)

Zalaegerszeg:  
Wilson 27/6, Takács,  

DeCosey 19/6, Barnett 14/3, 
Horti 2. Csere: Parks 15/3, 
Révész, Németh, Holton 8.

Sopron:  
Mack 13/3, Myers 19/3,  

Ford 12/6, Sitku 5/3, 
Montgomery 10.  

Csere: Takács 3/3, Borisov 16/3, 
Supola, Fazekas 6/6.

Vezetőedző:  
Emir Mutapcic

Vezetőedző:  
Kostas Flevarakis

LABDARÚGÁS
Mol Fehérvár FC II. – SC Sopron

NB III. nyugati csoport, március 27.

3–2 (2–1)
Gólszerzők:  

Dinnyés Olivér,  
Bozai Bence Attila, Farkas Máté

Gólszerzők:  
Dani Zoltán,  

Horváth Gergő (öngól)
Vezetőedző:  
Szalai Tamás

Vezetőedző:  
Bücs Zsolt

Kovács Nikolett  már négyszeres magyar bajnok

A legjobb női öklöző
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PAPP GYŐZŐ

A Lövérekben 1965-ben épült fel a Fenyves Szálló, 
amit 1982-ben megújítottak és átkereszteltek Lö-
vér Hotelre. Az évtizedek alatt sok ismert vendég 
fordult meg az épületben, például az AC Milan 
labdarúgócsapata, amely 1967-ben szállt meg itt.

A neves olasz klubot a Győ-
ri ETO-val sorsolták össze a 
Kupagyőztesek Európa Ku-
pájában. Az ETO ellenfe-
lei közül az AC Milan volt az 
egyetlen, amely nem Győr-
ben és nem is Budapesten 
szállt meg, hanem Sopron-
ban. Tagjai menetrend sze-
rinti repülőjárattal érkeztek 
Bécsig, majd a magyar hatá-
ron az olasz csapat menedzse-
re és a szakácsa is ott sorako-
zott a „fogadóbizottságban”, 
mert ők már egy nappal ko-
rábban megérkeztek, amo-
lyan „szálláscsinálóként”. 

A felhők mögül éppen ki-
kandikált a nap, amikor az 
autóbusz ajtajában elsőként 
megjelent Nereo Rocco, a csa-
pat híres edzője, őt  Cesare 
Maldini követte. Az egyko-
ri kiváló labdarúgó a csapat 
másodedzője volt, később 
Olaszországban szövetségi 
kapitányságig vitte. Nem ke-
vésbé neves a fia, Paolo Mal-
dini sem, akit a maga korá-
ban a világ egyik legjobb bal 
oldali játékosának tartottak, 

napjainkban pedig a piros-fe-
keték sportigazgatója. 

A szakács nem érkezett 
üres kézzel, többek között 
spagettit is hozott magával 
Sopronba. Ez volt az első na-
pi vacsora, ám a hozzávaló 
ital már eredeti magyar volt, 
a játékosok ugyanis titokban 
finom Soproni Kékfrankost 
rendeltek a szobáikba.

Futballcsillagokból akkori-
ban sem volt hiány a Milannál. 
Ott játszott például a német 
válogatott Karlheinz Schnel-
linger, a világbajnoki dön-
tős svéd Kurt Hamrin, a bra-
zil származású Sormani vagy 
az olasz válogatott Malatrasi, 
Rosato és mások. A csapat üd-
vöskéje, gólkirálya azonban a 
csodálatos képességű Gianni 
Rivera volt, aki három évvel 
később megkapta az Európa 
legjobb labdarúgójának járó 
Aranylabdát is.

Már sűrű sorokban sétált a 
szurkolósereg a győri stadion 
felé, amikor Sopronból begör-
dült a Milant szállító autóbusz 
a nagy meccs színhelyére. Egy 

idő után le kellett záratni a be-
járati kapukat, mert a rekord-
közönség valamennyi helyet 
megtöltötte. A futópálya is te-
le volt ideiglenes ülőpadokkal, 
s csak egy rögtönzött drótke-
rítés választotta el a nézőket a 
pálya szélétől. 

Győrben 2–2-re végeztek 
a csapatok – talán a Soproni 
Kékfrankosnak is köszönhe-
tően… –, Milánóban pedig 1–1 
volt a végeredmény, így mind-
össze idegenben rúgott több 
góllal jutott tovább a világhí-
rű olasz együttes.

Az AC Milan játékosai  városunkból utaztak a győri mérkőzésre

Kékfrankossal erősítettek

Gianni Rivera 1970-ben Aranylabdát kapott.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Több mint kétszáz sportoló vett részt a Shotokan 
Tigrisek Sportegyesület V4 edzőtáborában Sop-
ronban. A háromnapos programra a magyarok 
mellett érkeztek lengyel, cseh és szlovák sporto-
lók, valamint ausztriai karatékák is.

– Az első napon a Doborjáni-
iskolában, a másodikon és a 
harmadikon a Vasvilla torna-
termében tartottuk a külön-
böző foglalkozásokat, trénin-
geket, küzdelmeket – kezdte 
Gáncs Krisztián, a Shotokan 
Tigrisek Sportegyesület elnö-
ke. – Óriási siker, hogy több 
mint kétszázan voltunk, ta-
valy ősszel még abban sem 
voltunk biztosak, hogy egyál-
talán lesz edzőtábor, a korlá-
tozások miatt rengeteg plusz 
munkát igényelt a szervezés. 
Utólag már elmondhatom: 
szerencsénk volt a pandé-
mia alakulásával, és látszott, 
hogy mindenki nagyon szíve-
sen jött el hozzánk, ki voltak 
éhezve a versenyzők egy kö-
zös találkozóra.

A soproni V4 edzőtábor 
díszvendége Japánból érke-
zett: Hiyori Kanazawa fiatal 
kora ellenére már világbajnok, 
ő a tokiói központi edzőterem 
szakmai vezetője. A „sensei”, 
azaz mester, tanító fokozattal 
rendelkező Hiyori Kanazawa 
összesen hét edzést tartott az 

edzőtáborban különböző ko-
rú és tudású gyerekeknek. 

A tréningek mellett nagy 
hangsúlyt helyeztek az edzők 
továbbképzésére is. 

– Az edzőtábor kiemelt 
napja volt a vasárnap, ami-
kor már a küzdelmek zajlot-
tak – tette hozzá Gáncs Krisz-
tián. – A kétszáz résztvevő 
közül százan döntöttek úgy, 
hogy megméretik magukat. 
A Shotokan karate kétféle 
szabályrendszere alapján ve-
hettek részt a küzdelemben, 
amelynek kimondottan a gya-
korlás volt a célja. A soproni 
versenyzők is sokat tanulhat-
tak, hiszen kipróbálhatták tu-
dásukat külföldi ellenfelekkel 
szemben. Hiyori Kanazawa 
sok küzdelmet nézett meg, és 
elismerően szólt a résztvevők 
teljesítményéről.

A Shotokan Tigrisek Eu-
rópa-bajnokságra készül: a 
2020-ra tervezett kontinens-
viadal elmaradt, ezt pótolják 
idén. A megmérettetésen a 
soproni versenyzők is szeret-
nének sikeresen szerepelni.

Eb-re készül  
a Shotokan Tigrisek

A Shotokan Tigrisek edzőtáborában a japán mester, Hiyori 
Kanazawa (k) edzéseket tartott és küzdelmeket is értékelt.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Bajnoki címet szerzett 
a fedett pályás atlétikai 
országos bajnokságon 
a soproni Kovács Bol-
dizsár. A SFAC 13 éves 
sportolója többpróba 
versenyszámban vég-
zett az élen. 

A budapesti BOK Csarnokban 
rendezett fedett pályás atlé-
tikai országos bajnokságon 
négy sportágban kellett bizo-
nyítaniuk a fiatal többpróbá-
zóknak: 60 méteres gátfutás, 
súlylökés, távolugrás és 1000 
méteres síkfutás szerepelt a 
programban.

Kovács Boldizsár négyből 
két versenyszámot, a súlylö-
kést és az 1000 méteres futást 
nyerte meg, a verseny nagyon 
izgalmasan alakult.

– A többpróba egyes ver-
senyszámaiban pontokat le-
het szerezni, az első három 
szám után meglehetősen nagy 
volt Boldizsár hátránya az első 
helyezettel szemben  – mond-
ta Boldizsár édesapja, Kovács 
Csaba. – Az ezerméteres sík-
futást azonban olyan előnnyel 
tudta megnyerni, hogy végül 
az ezért kapott pontok alap-
ján az összetettben is az élen 
végzett. 23 fiatal vett részt az 
ob-n, hihetetlenül szoros lett 
a végeredmény: az első három 
helyezett között mindössze 11 

pont volt a különbség. Nagyon 
örülünk Boldi eredményének, 
úgy látjuk, jó versenyző típus.

Kovács Boldizsár várakozá-
sait messze felülmúlta az ob-
elsőség, ugyanakkor szeretne 
tovább lépni. – Arra számí-
tottam, hogy dobogós helyen 
tudok végezni, a bajnoki cím 
engem is meglepett, nagyon 
büszke vagyok rá. Edzőmnek, 
Nagy Viktóriának ezúton is 

szeretnék köszönetet monda-
ni, nélküle nem tudtam volna 
ilyen eredményt elérni. Az a 
következő célom, hogy nem-
zetközi versenyen is dobo-
gós helyezést érjek el. Ehhez 
persze sokat kell edzeni, pél-
dául a fedett pályás ob-re he-
ti három kinti és két teremben 
tartott tréninggel készültünk 
fel. Szívesen megyek edzések-
re, igaz, hogy sok idő, de jó a 

társaság is, barátok vagyunk, 
hétvégente is találkozunk, ösz-
szejárunk a srácokkal – hang-
súlyozta Kovács Boldizsár, aki 
a Hunyadi diákja, tanulmányi 
eredményei pedig kiválóak.

A fiatal sportoló 5 éve atle-
tizál, első edzője a Soproni At-
létikai Clubnál Lengyel Gab-
riella volt, egy év után igazolt 
át a SFAC-hoz, ahol jelenleg is 
Nagy Viktória a trénere.

Kovács Boldizsár  öt éve atletizál, heti öt edzése van

Többpróbázó bajnok

Kovács Boldizsár nagyon örül az országos bajnokságon elért első helyezésnek, szeretne nem-
zetközi versenyeken is dobogóra állni. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

LELÁTÓ

Bővült a SMAFC
Újabb szakosztállyal bővült az egyetemi sportklub, a SMAFC. A pa-
rasport szakosztály célja, hogy lehetőséget adjon mindenkinek a 
mozgásra. Itt nem a verseny és az eredmény a lényeg, hanem a já-
ték, a közös mozgás. Az elmúlt hétvégén már a SMAFC színeiben 
játszottak a Soproni Sólymok Sportegyesület kerekesszékes kosár-
labdázói a Líceum tornatermében, a Sólyom Kupán.

Labdarúgás
Április 3., vasárnap 15 óra, városi stadion
SC Sopron – Érdi VSE

Kispályás labdarúgás
Április 4., 6–8. 18 óra, Halász Miklós Sporttelep,  
tóparti sporttelep
Sopron városi kispályás labdarúgó-bajnokság

Április 6., szerda 10 óra, Halász Miklós Sporttelep
McDonald’s Fair Play CUP – középiskolai futballtorna 
– 2. forduló

Bowling
Április 6., szerda 14 óra, All Star Bowling
Városi alapfokú leány–fiú bowling egyéni torna
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„Aki emberek 
közt él, olyan le-
gyen, mint az 
aranymosó: egy 
gramm aranyért 
egy mázsa iszap 
– ez legyen a 
számítása!”
Németh László   
(1901–1975) Kossuth-díjas 
író, esszéista, drámaíró, 
műfordító 

MOTTÓ

Németh László: 
Iszony
Egy asszonynak, aki a férjét 
már biztos nem tudja meg-
szeretni, de el sem szakad-
hat tőle: mi reménye van a 
boldogságra? – teszi fel a 
kérdést a regény hősnő-
je, egy férfihoz nem von-
zódó, hideg természetű fi-
atalasszony. Kárász Nelli 
mindent megpróbál, hogy 
házasságát elviselhetővé 
tegye, de zárkózott, magá-
nak való, eredendően tisz-
ta és magányos egyéni-
sége fellázad, valósággal 
megöli férjét, végül pedig 
a másokért vállalt munka 
önzetlen örömében találja 
meg a megtisztulást.

KÖNYVAJÁNLÓ

Jelentős fejlesztések valósultak meg a Sop-
roni Szakképzési Centrum intézményeiben. 
A vendéglátó iskolában egy új oktatótermet, a 
Handler-technikumban pedig három új tantermet 
alakítottak ki.

Mintha egy étteremben, ká-
vézóban lennének – a Soproni 
SzC Vendéglátó, Kereskedel-
mi Technikum új termében 
a diákok korszerű bútorok, 
konyhatechnológiai gépek 
segítségével sajátíthatják el 
a szakma alapjait. Három ki-
sebb termet egybenyitottak, 
így alakították ki a helyiséget.

– Sokat dolgozunk azért, 
hogy olyan lehetőségeket kí-
náljuk Sopronban, hogy az 
Ausztriában dolgozó ma-
gyarok is meglássák a lehe-
tőséget a saját hazájukban 

– emelte ki az oktatóterem 
átadóján dr. Farkas Ciprián, 
Sopron polgármestere. – Ez a 
fejlesztés is ezt a célt szolgál-
ja, hiszen általa még jobb kép-
zést tudunk nyújtani a sopro-
ni szakembereknek.

– Ha vannak tanulóink és 
olyan felkészült tanáraink, 
oktatóink, akik módszertan-
ban képesek megújulni, ak-
kor már csak egy harmadik 
pillérre van szükség: olyan 
helyszínre, ahol a képzéseket 
magas színvonalon meg tud-
juk valósítani – tette hozzá 

Kuntár Csaba, a Soproni Szak-
képzési Centrum főigazgatója.

Nemcsak a vendéglátóban, 
hanem a Handler-technikum-
ban is jelentős fejlesztések 
történtek a közelmúltban: a 
főépület tetőterében 3 új ter-
met alakítottak ki. Az új helyi-
ségek sokoldalúak: alkotómű-
helyek, kisebb rendezvények 
és csoportfoglalkozások is 
tarthatók bennük. A mostani 
beruházást az tette lehetővé, 
hogy a Nemzeti Foglalkozta-
tási Alap pályázati forrásából 
az intézmény teljes tetőszer-
kezetét felújították, a födémet 
pedig megerősítették.

Mindkét fejlesztést a Sop-
roni Szakképzési Centrum sa-
ját forrásból finanszírozta, az 
új termeket a diákok már bir-
tokba is vették. 

A XXI. század iskolái

Három kisebb termet egybenyitottak, így alakítottak ki új oktatótermet a vendéglátó iskolában. 
FOTÓ ÉS SZÖVEG: ELEK SZILVESZTER

2022. 04. 01., péntek 17 óra 
MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ELŐADÁS
Tóth Csaba Munkácsy-díjas festőművész: 
A mi sziklás Madonnánk 

2022. 04. 06., szerda 17 óra 
VETÍTÉS ÉS PÓDIUMBESZÉLGETÉS
Vendégünk Rófusz Ferenc Oscar-díjas 
rajzfilmrendező, a nemzet művésze 
Műsoron: „A légy” és az „Utolsó vacsora” 

2022. 04. 09., szombat 17 óra 
VETÍTETT KÉPES ELŐADÁS
Székely János szombathelyi megyéspüspök: 
„Jézus szenvedéstörténete az 
evangéliumokban és a művészetben” 
Közreműködik: Julianeum Énekkar 

2022. 04. 10., vasárnap 17 óra 
ZENÉS IRODALMI EST 
A KÖLTÉSZET NAPJA TISZTELETÉRE
Közreműködik: Kálloy Molnár Péter 
Belépő: 1.000 Ft 

2022. 04. 13., szerda 17 óra 
HANGVERSENY
Haydn: Megváltónk utolsó hét 
szava a keresztfán 
Előadja: Soproni Liszt Ferenc 
Szimfonikus Zenekar 
Belépő: 1.000 Ft

2022. 04. 20., szerda 17 óra 
ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ
Vendégünk: Zsuffa Tünde, Az ég tartja 
a földet című regény írója 

2022. 04. 22., péntek 17 óra
MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ELŐADÁS
Tóth Csaba Munkácsy-díjas festőművész: 
Leonardo vagy Boltraffio 

2022. 04. 24., vasárnap 15 óra
FINISSZÁZS
Gyorstalpaló Szent György napján a 
sárkányok nyomában. A városjáró séta 
15:00-kor indul a Liszt teraszról. 

A KIÁLLÍTÁS KÍSÉRŐPROGRAMJAI

A belépés díjtalan.

Adományaikkal a 
Voss-féle árvaházi 
kápolna szegett szárnyú 
angyalának felújítását 
támogathatják.

Mentsünk meg 
egy angyalt!

Húsvétvasárnap és hétfők kivételével naponta 10:00–18:00 óráig

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

sopronitema 
hivatalos

A szakma 
sztárjai 
Egy hónap múlva ismét Szak-
ma Sztár fesztivál. Két év 
kényszerszünet után idén áp-
rilis 25–27. között rendezik 
meg az országos középiskolai 
szakmai versenyek döntőjét 
és bemutatóját Budapesten. 
A 15. jubileumi megmérette-
tésen, amit Magyarország mi-
niszterelnöke nyit meg, közel 
250 résztvevő 65 szakképesí-
tésben adhat számot ismere-
teiről. A Soproni Szakképzé-
si Centrum 154 tanulója vett 
részt az előválogatón 21 szak-
mában. Nagy volt a tét, hiszen 
a jól szereplők felmentést 
szerezhettek az év végi írás-
beli szakmai vizsga alól. Ezt 
14 szakma 49 tanulója teljesí-
tette is, közülük 16-an igazán 
kimagasló eredményt értek 
el, ezzel biztosították a he-
lyüket az országos döntőben.

– Sopron hagyományosan 
a szépészeti ágakban és a ven-
déglátó szakmákban volt ed-
dig erős, az elmúlt években 
számos dobogós helyet hoz-
tak el versenyzőink. Idén ez 
másképp alakult, a döntőbe 
jutottak ács, cukrász, élelmi-
szer- és vegyiáru-eladó, fa-
ipari technikus, grafikus, in-
formatikus, központifűtés- és 
gázhálózatrendszer-szerelő, 
mechatronikai technikus, női 
szabó és villanyszerelő diákok 
– tájékoztatta lapunkat Kováts 
Árpád, a Soproni Kereskedel-
mi és Iparkamara titkára.

MUNKATÁRSUNKTÓL

A dunaújvárosi csapat nyerte a Soproni Tanke-
rületi Központ kreatív történelmi vetélkedőjét. 
A megmérettetés az 1921-es soproni népszava-
zásról és az azt övező történelmi eseményekről 
szólt. A döntőbe két soproni csapat is bejutott: 
ők az 5. és a 6. helyen végeztek. 
Korhű ruhába öltözött fiatalok 
töltötték meg a Liszt-központ 
nagytermét. A Soproni Tanke-
rületi Központ a soproni ön-
kormányzat felkérésére még 
tavaly hirdette meg az 1921-es 
népszavazás 100. évfordulója 
alkalmából a Civitas Fidelis-
sima történelmi vetélkedőt. 
A program fővédnöke Hajnal 

Gabriella, a Klebelsberg köz-
pont elnöke volt. A megméret-
tetésre 71 középiskolás csapat 
213 tanulója jelentkezett az or-
szág minden tájáról. Az első 
online fordulóban egy kvízt 
kellett megoldaniuk a három-
fős csapatoknak, a második 
körben pedig esszét írtak a 
fiatalok. 

A Soproni Tankerületi 
Központ a Soproni Egyetem-
mel együttműködve szeptem-
ber elején úgynevezett felké-
szítő napokon látta vendégül 
Sopronban a második fordu-
lóban legjobban teljesítő 10 
csapatot. A döntőt szombaton 
tartották Sopronban, itt bu-
dapesti, salgótarjáni, békés-
csabai, dunaújvárosi, győri és 
soproni csapatok mérték ösz-
sze tudásukat. Az 1918-as őszi-
rózsás forradalomtól az 1922. 
január 1-jéig tartó időszak tör-
ténéseiből készültek fel. 

– A népszavazás akkor 
erőt, hitet és reményt adott 
a hazának. Nagyon büszkék 
vagyunk rá. Ez a mi történe-

tünk, a soproniak története 
– mondta a vetélkedő meg-
nyitóján dr. Farkas Ciprián 
polgármester. 

A döntőben pontozták a 
diákok korábban elkészített 
kisfilmjeit, divatbemutatót is 
tartottak a csapatok, valamint 
válaszoltak a történelmi kvíz-
kérdésekre. Az első helyet vé-
gül a dunaújvárosi Széchenyi 
Fiúk csapata szerezte meg, a 
második a békéscsabai Belvár-
Trió, a harmadik a győri Nagy-
MaSzab csapata lett. A soproni 
Berzsenyi Dániel Evangélikus 
(Líceum) Gimnázium diákjai 
az 5., az Eötvös József evangé-
likus gimnázium tanulói a 6. 
helyen végeztek.

A Civitas Fidelissima  történelmi vetélkedőre 213 diák jelentkezett

Időutazás a ’20-as évekbe 

A kreatív történelemverseny döntősei korhű ruhákban vettek részt a soproni zárófordulón. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 
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Lehetetlen küldetés?
Az ember napjának jó részét a munkájával tölti. Milyen érde-
kes, hogy ebbe a mondatba beleírtam, hogy „jó”. „Szerencsés” 
esetben, vagy írhatom egészséges helyzetnek is, ez a „jó” mi-
nőségi jelző is. Mert a munkánk akkor ér valamit, ha jól érez-
zük benne magunkat. 

Sajnos, ha az ember nem talál már szépséget a munkájában, 
elvesznek a kihívások, eltűnik az érdeklődés, akkor… akkor az 
adott személy, mondhatjuk, végveszélybe kerül, lelkileg kiég. 
Ennek az esélyét a nagy és tartós munkaterhelés, a rossz kör-
nyezeti feltételek (a külső inspiráló ingerek hiánya) mind növe-
li. Ez a pusztulás idővel az egész személyiséget eltorzítja, nem 
áll meg a „munka” kereteinél. Figyeljünk hát egymásra (és ön-
magunkra is), hogy a kiégés felé tartó menetelésünket megsza-
kíthassuk! Kapaszkodjunk össze, beszéljünk egymással (és ne 
csak keseregve), vegyünk és adjunk új lendületet!

Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket április 6-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sopron Pf. 
241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a Rubikon különszámát sorsoljuk ki, melyet a 
szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Március 16-i rejtvényünk megfejtése: „A csók üzenetét nem lehet meghamisítani”. Szerencsés megfejtőnk: Tóth 
Ármin, Sopron, Kertesi utca.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Március 30-tól április 5-ig. Az ügyeleti idő hétfőtől vasár-
napig este 8 órától reggel 8 óráig tart.

Március 30., 
szerda 

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

Március 31., 
csütörtök 

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

Április 1., 
péntek 

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

Április 2., 
szombat 

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

Április 3., 
vasárnap 

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

Április 4., 
hétfő 

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

Április 5., 
kedd 

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

A jó házasságot nem adják ingyen
EGYÜTT ÉVTIZEDEKEN ÁT  – soproni házaspárok mesélnek

PLUZSIK 
TAMÁS

Bizonyára 
sokan ál-
modoznak 
az egész 

életen át tartó szerelem-
ről, és vannak olyan sze-
rencsések, akiknek ez 
meg is adatott. Soroza-
tunkban olyan soproni 
házaspárokkal beszélge-
tünk, akik talán tudják a 
hosszú és boldog házas-
ság titkát. Legalábbis az 
életük példa lehet erre. 

– A József Attila Gimnázium 
végzős diákja voltam 1956 ta-
vaszán, amikor az iskolánk sza-
lagavató báljának, amit a Sotex 
Kultúrházban, a mai GYIK-ban 
tartottak, én voltam az egyik 
rendezője – kezdte dr. Schwarz 
Mária. – Már elég sokan vol-
tunk, de valahogy a tánc csak 
nem akart elkezdődni, ezért 
odalépett hozzám az osztály-
főnököm, Igmándy Zoltánné 
Klári néni, hogy a főiskolások 
alkotta „majomszigetből” kér-
jek föl egy fiút, sőt, rámuta-
tott Palira, hogy ő legyen az. 
„Nem jönnél velem egy táncra, 
nem kell sokáig, csak míg nem 
jönnek a többiek!” – mondtam 
a számomra addig ismeretlen 
fiatalembernek.

– Hát, éppen elmehetek, 
válaszoltam a mosolygós, mat-
rózruhás kislánynak – folytat-
ta megismerkedésük 66 évvel 
ezelőtti történetét dr. Veres 
Pál, aki abban az időben har-

madéves erdőmérnök-hallgató 
volt, és azért ment el a gimnázi-
umi bálra, mert a zenekar dobo-
sa, Kassai Imre kollégiumi szo-
batársa és a barátja volt. 

Marika még ezen a tava-
szon bemutatta a fiatalembert 
a szüleinek, akik túlzottan nem 
örültek az egyre gyakoribb ran-
devúknak, mert attól féltek, 
hogy lányuk majd hanyagol-
ja a tanulást, és régóta dédel-
getett vágya semmibe vész, 
nem veszik fel a Budapesti Or-
vostudományi Egyetemre. Fé-
lelmük alaptalan volt, a felvé-
teli sikerült, majd 1962 nyarán 

Marika kézhez is kapta orvosi 
diplomáját.

– Az eljegyzésünk 1960-ban 
itt volt, ebben a Vörösmarty 
utcai házban, ahol most is la-
kunk, majd egy évvel később, 
július első napján fogadtunk 
egymásnak örök hűséget a Bu-
dapest Belvárosi Nagyboldog-
asszony Főplébánia templom-
ban. Hazajöttünk Sopronba, én 
itt kaptam állást a kórházban, 
később a Deák téri Zöldkereszt-
ben, Pali pedig az egyetemen 
oktatott.

Hamarosan megszület-
tek a fiúk, először 1963-ban 

András, 1970-ben Balázs, 1973-
ban pedig Miklós, így lett tel-
jes a család.

– Egyikünk sem gondol-
ta hatvanhat évvel ezelőtt, 
hogy ilyen hosszú lesz az az el-
ső tánc ott, a Sotexben. Hogy 
ez mégis így alakult, ahhoz sok 
türelemre, szeretetre és meg-
értésre volt szükség – mond-
ta dr. Veres Pál.

– És még valami, hogy ez 
ne essék egyikünknek se ne-
hezére. A jó és boldog házassá-
got nem adják ingyen, azt fok-
ról fokra kell felépíteni – tette 
hozzá dr. Schwarz Mária. 

Dr. Schwarz Mária és dr. Veres Pál 1961 nyarán fogadott örök hűséget egymásnak – három 
fiúval lett teljes a családjuk. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

DR. SCHWARZ MÁRIA  1937-ben született 
Sopronban. 1990-től négy cikluson keresztül 
volt önkormányzati képviselő, évekig a szoci-
ális és egészségügyi bizottság elnöke. 2018-
ban ment nyugdíjba mint területi ellátási kö-
telezettség nélküli gyermek háziorvos.

DR. VERES PÁL  1935-ben született a Heves 
megyei Besenyőtelken. 1958-ban vette át er-
dőmérnöki diplomáját, majd ezt követően kö-
zel negyven évig oktatott a Soproni Egyetem 
Falemezgyártástani Tanszékén, ahonnan 1995-
ben ment nyugdíjba.
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KÓCZÁN BÁLINT

A Pély Barna Band lép fel április 8-án, 
pénteken este a Búgócsiga Akusz-
tik Gardenben. A magyar zenei élet 
egyik megkerülhetetlen alakjával, 

Pély Barnával beszélgettünk.

– Hogy készülsz a sopro-
ni bulira?

– Boldog vagyok, hogy vég-
re újra játszhatunk Sopron-
ban, és hosszú évek után nem 
szólókoncerttel jövök, hanem 
egy jó hangulatú, zenekaros 
koncertre számíthat a kö-
zönség. Mindig van egy po-
zitív vibrálás, egy érzés, amit 
itt a közönséggel egymásnak 
adunk. Szóval nagyon várom, 
hogy együtt bulizzunk újra 
Sopronban.

– Mit jelent számod-
ra Sopron?

– A hűség városa, Búgócsi-
ga, VOLT Fesztivál, bor, ezer 
dolog jut eszembe… Nyilván 
mindenkinek az emlékek a 
legfontosabbak, de olyan he-
lyen még soha nem szerez-
tem örök emlékeket, ahol 
nem éreztem magam iga-
zán otthon. Sopron 
egy olyan város, 
ahol mindig otthon 
érzem magam.

– Sok-sok slá-
ger köthető a ne-
vedhez. Milyen da-
lokat hoztok ezúttal?

– A repertoár alapvető-
en két részből áll: a régi Uni-
ted slágerek és az új dalaim. 
2021-ben kicsit nosztalgiáz-
tam, és elővettem még több 
régi szerzeményemet. Emel-
lett néhány feldolgozással is 
készülünk.

– Most abszolút erre 
a formációra koncentrálsz, 
vagy vannak más zenei pro-
jektjeid is?

– Ez a formációm most a 
szívem csücske. Van két ze-
nész, akik már évek óta tá-
mogatnak a tehetségükkel. 
Péterfi Attila basszusgitáros, 

Szabó Dániel dobos, és si-
került végre meghívnom 

Jász András szaxofonost 
is, hogy egyedi, nagyon 
intuitív funkys, popos 

szaxofonjátékával új 
színt adjon a 

p r o d u k -
cióna k. 

Hát..., kiindulva a próbák-
ból, nem lesz unalmas bu-
li! Emellett játszom szólóban 
rendszeresen. Nagyon szere-
tek loopolni is, amikor egye-
dül szólaltatok meg egy egész 
zenekart. 

– Az a típusú művész 
vagy, aki mindig dolgozik 
valamin. Egyéb terveid is 
vannak? 

– Már megvalósult négy 
férfiduett a barátaimmal a 
múlt évben. Ezen a vonalon 
tovább fogok haladni, mert 
nagyon tanulságos más front-
emberekkel együtt dolgozni, 
és szeretném, ha ezek a duet-
tek összeállnának egy lemez-
anyaggá. Mindemellett most 
jelenik meg Víztükörben cí-

mű balladám, ami 
remélem, hogy 

megtalálja az 
útját majd 

a magyar 
szívekhez.

Sztárok itt és ott

HUMORSAROK
Szénási Ferenc (Széna) soproni  karikaturista  
alkotásai hétről hétre.
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NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

A tavaszi szezon „legütősebb” körmei
MADARÁSZ RÉKA

Végre beköszöntött a tavasz: nemcsak a lelkünk, a 
testünk is megújulásra vágyik. Bátrabban használ-
juk a szivárvány ezernyi árnyalatát: ahogy az öltöz-
ködésben, úgy a műkörmösnél is.

Míg évekkel ezelőtt a tartós ma-
nikűr ritkaságszámba ment, ma 
már nyugodtan mondhatjuk, 
hogy minden második hölgy 
szépségápolási rutinjának el-
engedhetetlen része, hogy leg-
alább havonta egyszer felkere-
si a „körmösét”.

– Az idei szezonban újra elő-
térbe kerülnek a friss, üde, kré-
mes színek – tudtuk meg To-
ma Tünde műkörömépítőtől. 
– A visszafogottabb hölgyek 
a halványabb, pasztellárnyala-
tokat részesítik előnyben, a be-
vállalósabbak viszont gyakran 
döntenek a vagányabb, élénk 
színek mellett.

Találkozhatunk egy újdon-
sággal is a körömdivatban: 

idén nagy teret kap a very pe-
ri (kékeslila) minden árnyalata. 
A gazdagon díszített, többféle 
színből összeállított körmök 
helyét jó néhány éve átvette az 
egyszínű lakkozás.

– Ma már teljesen természe-
tes az árnyalatok keverése, akár 
minden körmünkre kerülhet 
más-más szín – folytatta Tündi. 
– Az is népszerű, amikor két–két 
körmünket (általában a gyűrűs- 
és a mutatóujjunkét) festetjük 
a többitől eltérő árnyalatúra, 
ami lehet csillogós is.

A kisebb minták, a vékony 
vonalak, a virágok ugyan nem 
tűnnek el teljesen, de mini-
málisan élnek a szakemberek 
ezekkel a díszítőelemekkel. 

Egy-egy strassz, gyöngy elég 
ahhoz, hogy elegáns, trendi 
körmünk legyen. 

– A nyár közeledtével ter-
mészetesen a neonszínek is 
megjelennek – különféle tech-
nikákkal készített, gazdagabb 
díszítéssel. A körmünk lehet 
természetesebb rövid, de reme-

kül mutat a hosszabb mandu-
la- vagy akár balerina formájú 
is – folytatta a műkörömépí-
tő. – A kezünk és a lábunk napi 
ápolásáról a tél elmúltával sem 
szabad megfeledkeznünk: a zsí-
rosabb ápolókat vizesebb hid-
ratálóra cserélhetjük, de sem-
miképp sem hagyhatjuk el őket.

– Az idei szezonban újra előtérbe kerülnek a friss, üde 
 színek – tudtuk meg Toma Tünde műkörömépítőtől.

www.facebook.com/ 
sopronitemahivatalos

BULI VAN!  – zenei ajánló

Tizenöt éves az RPG zenekar
Április 8., péntek, Hangár Music Garden 
Az RPG zenekar fennállásának 15 éves ünnepi klubkoncert-
jét tartja április 8-án 18.30-tól a Hangár Music Gardenben. 
Az est folyamán baráti és soproni gyökerű zenekarok is fel-
lépnek. Program: 18.30 Kapunyitás, 19.00 Morte Silmoris,  

20.00 Innistrad, 21.00 RPG, 22.30 Hungarica
FOTÓ: NEMETH PHOTO

Pély Barna:  Sopron egy olyan város, ahol otthon érzem magam

United slágerek és új dalok

UNITED SLÁGEREK A CSIGÁBAN:  A Pély Barna Band április 
8-án, pénteken 19 órától a Búgócsiga Akusztik Garden vendége 
lesz, ahol megszólalnak majd a régi, nagy United slágerek, új da-
lok és feldolgozások is. 


