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Kirándulás az időben 

Újra Orbán Viktor alakíthat kormányt. A 2022-es országgyűlési választások magas – közel 99 százalékos – feldolgozottságánál látszó eredmények alapján fölényesen,  
kétharmados többséggel nyert a Fidesz–KDNP. Sopron és térsége országgyűlési képviselője a következő négy évben is Barcza Attila lesz. A Győr–Moson–Sopron megyei 4-es 
számú szavazókörben a jogosultak 74,52 százaléka (55.085 ember) adta le a voksát, felvételünk a Soproni Széchenyi István Gimnáziumban készült. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

 Már várják a látogatókat

Kék séta az autistákért

– Rendőrként harminc 
évig szolgáltam Sop-
ront. Pályám csúcsának 
a bűnüldözést tartom 
ma is – mondta Farkas 
Endre, aki szerkesztő-
ségünk vendége volt. 
Áder János köztársasá-
gi elnök a közelmúltban 
léptette elő nyugállomá-
nyú rendőr dandártábor-
nokká Sopron egykori 
rendőrkapitányát.
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Április 1-től látogatható a Fertőrákosi Kőfejtő és Témapark (felvételünkön), valamint 
a Páneurópai Piknik Látogatóközpont. Szintén a napokban nyitotta meg kapuit Sop-
ronban a Pékmúzeum, a Patikaház és az Ó-Zsinagóga is. 

Április 2-a az autizmus világnapja – ebből az alkalom-
ból szombaton kék sétát tartották Sopron belvárosában. 
Az idei programsorozatban szerepel filmvetítés, túra is. 
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A rendszer
váltás 
kapitánya

Ismét döntős a Sopron Basket
Koncentrált, energikus 
játékkal nyert a DVTK el-
len a Sopron Basket a 
magyar kosárlabda-baj-
nokság elődöntőjében. 
A döntőt a Szekszárd és 
a PEAC párharc nyertesé-
vel vívja majd a csapat. 
A soproniak most az Eu-
roliga Final4-ra készül-
nek, pénteken (magyar 
idő szerint) 16 órakor a 
Salamanca ellen lépnek 
pályára Isztambulban. 
FOTÓ: NÉMETH PÉTER 

2 objektív, 100 év címmel láthatunk szabadtéri kiállítást  
Schäffer Ármin és Rombai Péter képeiből Sopronban. 
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HORVÁTH FERENC

– Rendőrként harminc 
évig szolgáltam Sop-
ront. Pályám csúcsának 
a bűnüldözést tartom 
ma is – mondta Farkas 
Endre dandártábornok, 
aki szerkesztőségünk 
vendége volt.

Vannak életutak, amelyek a 
külső szemlélőnek kacska-
ringósnak tűnnek, de job-
ban megismerve egyszerűek 
és tisztán átláthatók. Ilyen 
életút Farkas Endréé is, aki 
Sopronban a rendszerváltás 
rendőrkapitánya volt, és aki-
nek életpályáját most a köz-
társasági elnök is elismer-
te. Ezredesből léptette elő 
dandártábornokká.

Farkas Endre 1964-ben lett 
bűnügyi nyomozó, 1978-ban 
pedig a bűnügyi osztály ve-
zetője és kapitányhelyettes. 
A nagy váltás 1989-ben követ-
kezett be, amikor kinevezték 
a Soproni Rendőrkapitányság 
vezetőjévé. A rendszerváltást 
követően, 1990-ben pályáz-
ni kellett a rendőrkapitányi 
posztra. Az új MDF kormány 
is elismerte tudását és a váro-
sért való tenni akarását, így 
több jelölt közül ő lett ismét a 
rendőrkapitány.

– Nehéz és bonyolult idő-
szak volt, hiszen ezek voltak 
a rendszerváltás évei, sok bi-
zonytalansággal, meg-meg-
újuló bűnözési hullámmal, 
lopásokkal, rablásokkal és 
csempészekkel – emléke-
zett Farkas Endre. – Jöttek 

a menekültek az NDK-ból és 
Erdélyből. Éjjel-nappal dol-
goztunk, mert kevesen vol-
tunk, elavult technikával. 
Mondok egy példát: 500 el-
hagyott gépkocsit szedtünk 
össze. A bűnözői bandákat 
rendre felszámoltuk, a csem-
pészeket elfogtuk. Ezekben 
az években két gyilkosságot 
nem tudtunk felderíteni. Ez 
egyik, a ruhagyári lényegé-
ben nem is gyilkosság volt, 
inkább halált okozó testi sér-
tés. Sejtettük, ki lehetett a nő 
bántalmazója, de alibit igazol-
tak neki. Sajnos Sanyi bácsi, a 
várkerületi könyvárus gyilko-
sát azóta sem sikerült kiderí-
teni. Talán sokan emlékeznek 
még a taxisblokádra. Sopron-
ban úgy sikerült elviselhetővé 
tenni, hogy tárgyaltam a veze-
tőikkel, és óránként 15 percre 
megnyitották az utakat.

Az egykori rendőrkapi-
tány ezt a maga természe-
tességével említette, de arról 
hallgatott, hogy a sikerhez 
nagyban járult hozzá szemé-
lyisége, a mások helyzetébe 
való beleérző képessége. Ez 
más élethelyzetekben is se-
gítségére volt. Több egykori 
beosztottjától is hallottam, 
hogy emberséges vezető és 
kapitány volt. Azokkal szem-
ben viszont nagyon szigorú, 
akik becsapták, visszaéltek a 
bizalmával.

– 1994-ben mentem nyug-
díjba – folytatta. – Csak a 

rendszerváltás után négy 
belügyminiszter alatt szol-
gáltam. Hogy mit tartok a pá-
lyám csúcsának? Nem, nem 
a kapitányként eltöltött éve-
ket, hanem azt az időszakot, 
amikor közvetlenül a bűn 
nyomában voltam. Akár nyo-
mozóként, akár bűnügyi osz-
tályvezetőként. Kapitányként 
is bűnüldöző maradtam. Har-
minc évig szolgáltam a vá-
rost, és 80 évesen arra nagyon 
büszke vagyok, hogy nyugod-
tan sétálhatok Sopron utcá-
in, mindenkinek a szemébe 
tudok nézni. 

CSALÁDI HÁTTÉR:  Farkas Endre nős, két gyermek édesapja. Fele-
ségére nagyon büszke, mint mondotta, ő tartotta össze a családot. 
Okos, megértő asszony, aki segítette férje munkáját. A családse-
gítő intézet igazgatója volt. András fiúk Budapesten él, jogász-
ként független nyugdíjszakértő, Gábor pedagógus, a Széchenyi-
gimnázium igazgatója.

Áder János köztársasági elnök nyugállományú rendőr dandártábornokká nevezte ki a 
közelmúltban Farkas Endrét, Sopron egykori rendőrkapitányát. FOTÓ: MTI – BRUZÁK NOÉMI 

Legyen titkos a jelszó! 
CZETIN ZOLTÁN 

Megtudták a jelszavamat, és beléptek az email
fiókomba, posztoltak a nevemben a Facebookon, 
használták a netbankomat. Egyre gyakrabban 
kapnak hasonló bejelentéseket a soproni rend
őrök. Előzzük meg a problémákat!

Vigyázzunk értékeinkre – er-
re tanítottak minket szüle-
ink, nagyszüleink. Akkor még 
„csak” a kézzelfogható dol-
gokról volt szó: ékszerek, au-
tók, porcelán, készpénz vagy 
épp egy drága ruha. Ma már 
sokszor a legnagyobb értékek 
virtuálisak: bankszámlánkhoz 
a netbankon keresztül férünk 
hozzá, telefonunkon tárolunk 
rengeteg adatot, e-mail-fió-
kunk és a közösségi oldala-
kon lévő profilunk számtalan 
információt tartalmaz. 

– Több bejelentést is kap-
tunk a közelmúltban, előfor-
dult közöttük adathalászat is 
– kezdte Babella-Lukács Kata-
lin rendőr őrnagy, a Soproni 
Rendőrkapitányság kiemelt 
bűnmegelőzési főelőadója. 
– Másoknál pedig azok éltek 
vissza a jelszóval, akikben ko-
rábban megbíztak. A tiniknél 
megszokott, hogy a barátok 
ismerik egymás kódjait, be-
lépnek egymás profiljába a 
közösségi oldalakon. Ha vi-
szont a barátság megszakad, 
akkor előfordul, hogy ezek-

kel az adatokkal visszaélnek. 
Ez természetesen bűncselek-
ménynek számít. 

Az őrnagytól megtudtuk: 
előfordul, hogy a munka-
helyeken közös gépet hasz-
nálnak a kollégák, viszont 
nem lépnek ki minden eset-
ben az alkalmazásaikból, 
így a következő felhaszná-
ló szintén hozzáfér. Fontos, 
hogy az olyan eszközökön, 
amelyeket nem csak egye-
dül használunk, ne mentsük 
el a jelszavakat. 

– Egy jelszó akkor bizton-
ságos, ha semmilyen mó-
don nem utal a tulajdonosára 
– tette hozzá Babella-Lukács 
Katalin. – Ne legyen a jelszó-
ban a saját vagy a kutyánk 
neve, a születési dátumunk. 
Ami viszont kötelező: a kis- és 
nagybetűk, a számok, a spe-
ciális karakterek használata. 
És nagyon fontos, hogy meg 
tudjuk jegyezni. 

Léteznek már speciális 
jelszavakat generáló alkalma-
zások, a szakemberek szerint 
célszerű ezeket is használni. 

RENDŐRSÉGI  sorozat

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.

A Vas Gereben és a Felsőbü-
ki Nagy Pál utca között húzó-
dik a 400 méter hosszú Vághy 
Ferenc utca. A szakaszt váro-
sunk polgármesteréről és bí-
rájáról, hazánk tekintélyes 
jogtudósáról nevezték el 1934-
ben. Vághy Xavér Ferenc 1776. 
április 7-én született a Sop-
ron vármegyei Darázsfalván 
(Traus dorf am Wulka). Anya-
nyelve német, születéskori ve-
zetékneve pedig Wagner volt. 

Sopron vármegye követe-
ként részt vett az 1825–1827. 
évi és az 1832–1836. évi po-
zsonyi országgyűlésen. A Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
elődje, a Magyar Tudós Tár-
saság 1830-ban választotta 
igazgatósági tagjává. Mun-
katársával, a szintén soproni 
kötődésű Felsőbüki Nagy Pál-
lal együtt éveken át küzdött a 
magyar nyelv politikai és köz-
életi elismeréséért.

Vághy Ferencet 1835-ben 
választották Sopron polgár-
mesterének. Ebben az évben 
lett Széchenyi István „Sopron 
város legelső díszpolgára”, 
majd a közgyűlés tisztelet-
beli tagja. Vághy javaslatára 
alakult meg a városszépítő 
egyesület elődje, a „Szépítő 
Bizottmány”. Megváltoztat-
ta az építkezési szabályokat, 
hogy elősegítse a városias 
építkezést, és a költségvetés 
átalakításával 70 ezer forin-
tot szabadított fel a mai Petőfi 
Színház elődjének építésére. 

Közvilágítást vezetett be, és 
betemettetett egy tavat. Utób-
bi helyén jött létre városunk 
első sétatere, a Promenád, 
melynek helyén ma a Széche-
nyi tér található.

Polgármestersége alatt 
rendbe hozatta az Ógabona 
tér Újteleki utcától Hátulsó 
utcáig tartó szakaszát, és el-
vitette innen az evangélikus 
templom építésekor, a vár-
fal bontásakor, fél évszázad-
dal azelőtt keletkezett kőtör-
meléket. Betegházat állított 
fel, és létrehozta a város első 

kisdedóvóját is. A helyi erdő-
gazdálkodás jövőjéhez jelen-
tős nyárfa- és bükkfaerdők 
telepítésével járult hozzá. 
1838-ig volt Sopron polgár-
mestere, ezután 1842-ig vá-
rosbírói tisztséget töltött be. 
Később a bécsi Legfelső Tör-
vényszék bírája lett. 1862-ben 
Matzleinsdorfban hunyt el.

(Írásunkhoz a Magyar Tu-
dományos Akadémia honlap-
ján, az Aranykönyvben és Hárs 
József helytörténész emlék-
honlapján található informá-
ciókat használtuk fel.)

Híres soproniak nyomában:  Vághy Ferenc 1835–38 között volt polgármester 

A jogtudós városvezető utcája

A Vas Gereben és a Felsőbüki Nagy Pál utca között található a Vághy Ferenc utca. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MADARÁSZ RÉKA

Április 2., az autizmus 
világnapja hagyomá-
nyosan arról a több tíz-
millió emberről és csa-
ládtagjaikról szól, akik 
ezzel a spektrumzavar-
ral kénytelenek élni.  
A soproni Autitok Egye-
sület idén a megszo-
kott kék séta mellett 
több érdekes program-
mal is készült.

Hogy milyen is az élet egy au-
tistával? Röviden: nem egy-
szerű, de mégis van benne 
sok-sok szép pillanat. 

– A fiamnál, Tominál már 
a gyerekkorában diagnosz-
tizálták az autizmust közép-
súlyos értelmi fogyatékosság-
gal, ami az egész fejlődését 
végigkísérte – mesélte Szán-
tó Anett. – Fejlesztő óvodába 
járt, majd a Soproni Kozmutza 
Flóra EGYMI-ben Halmai At-
tiláné Marica lett az osztály-
főnöke, aki felkarolta az autiz-
mussal élők ügyét. 

Tomi most már húszéves, 
egyelőre járhat még iskolába, 
de mi lesz vele, ha kikerül az 
intézményből? Hova tovább?

Tominak nincsen semmi-
lyen testi fogyatékossága, de 
24 órás ellátásra szorul, mivel 

a mindennapi tevékenysége-
ket segítség nélkül nem tudja 
elvégezni. Szeret tévét nézni, 
autózni, sétálni egyedül is el-
megy. Persze nyomkövetővel. 

– A pandémia időszakában, 
amikor zárva volt az iskola, 
Tomi állapota nagyon rossz-
ra fordult – folytatta az édes-
anya. – Hiányzott az életéből 
a megszokott rendszer, amit 
hihetetlenül nehezen viselt. 
Volt, hogy elszökött reggel és 
este a rendőrség hozta haza. 
Hiszek Istenben, és minden-
nap belé kapaszkodom, így 
tudjuk túlélni a nehéz napo-
kat. Szerencsére anyukám is 
nagyon sokat segít.

Anett most azon fáradozik, 
hogy amíg még viszonylag ru-
galmas, találjon a fiának egy 
helyet, ahol emberhez méltó 
körülmények között le tud-
ja élni az életét. Nem könnyű 
a feladat, mert az autista ott-
honokban többnyire telt ház 
van, állapotának súlyossága 
miatt pedig Tomit a legtöbb 
helyen még a várólistára sem 
veszik fel. Ő azonban bízik az 
égi segítségben.

Ha valaki szeretne a Ra-
gyogj kéken! programsoro-
zathoz csatlakozni, szom-
baton még részt vehet a 
Soproni Vándorok Túraegy-
let által szervezett „Elfoga-
dás túrán”, ami 9 órakor in-
dul a Hotel Lövérnél található 
buszmegállótól.

Séta az autistákkal,  
az autistákért…

Farkas Endre:  Nyugodtan sétálhatok Sopron utcáin

A rendszerváltás kapitánya

sopronitemahivatalos
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KÖVES ANDREA

Rászorulók segíté-
se, élményprogramok 
szervezése, hagyo-
mányőrzés – csak pár 
azok közül a fontos 
feladatok közül, ame-
lyeket a civilek ellát-
nak. Sorozatunkban a 
soproni szervezeteket 
mutatjuk be.

ÉLTETŐJÜK A KÖZÖS 
ÉNEKLÉS 
Sok-sok emlékezetes fellépés 
és annál is több közös próba 
köti össze a 2008-ban alakult 
Sonitus Scarbantiae Nőikart, 
amelynek élén egy évtizede 
Harcz Katalin karnagy áll.

A kórus 2014-ben vett 
részt először minősítésen, 
ahol a nemzetközi zsűri 
ezüstdiplomára értékelte tel-
jesítményét, egy évvel később 
a IV. Keszthelyi Dalünnepen 
arany fokozatú, majd 2017-
ben ugyanitt arany fokozat 
dicsérettel minősítést kapott. 
2018-ban a Kodály Zoltán 
VIII. Magyar Kórusverseny 
újabb kihívást jelentett a 

tagok számára, itt a rangos 
ezüst fokozatot érték el. 

– Együttesünk tevékenyen 
részt vállal Sopron zenei éle-
tében, állandó kapcsolatunk 
van a Szent Benedek Idősek 
Házával, ahol évente több al-
kalommal hangversennyel 
örvendeztetjük meg az ott-
hon lakóit – mesélte Kitzin-
gerné Neher Andrea, a kó-
rus titkára. – Próbáinknak a 
Benedek-kar ad otthont, így 
a kar rendezvényeit is szí-
nesíti a kórus műsora. Sze-
repeltünk a Kodály Zoltán 

halálának 50. évfordulójára 
rendezett hangversenyen is, 
több alkalommal énekeltünk 
a Szent György-templomban. 
Kórusunk sikerrel vett részt 
nemzetközi kórusfesztiválo-
kon is, így Franciaországban, 
Olaszországban, Horvátor-
szágban és Csehországban. 
Büszkék vagyunk arra, hogy 
2019-ben Keszthelyen Gála-
kórus fokozatot értünk el.

A járványügyi helyzet el-
lenére a kórus kitartott, a ta-
gok lelkesen láttak munká-
hoz egy esztendővel ezelőtt. 

A fertőrákosi barlangszín-
házban bemutatott Carl Off: 
Carmina Burana című kan-
tátájának előadásában vettek 
részt, a karácsonyi hangver-
senyüket is megtarthatták a 
Szent György-templomban. 
Már most készülnek a júniu-
si bolzanói kórusfesztiválra 
és a Soproni Kórusünnepre. 

HATVAN ÉVE FÚJJÁK 
A NÓTÁT
A Soproni Juventus Kon-
cert Fúvószenekar 1962-ben 
alakult meg a Fenyő Téri 

Általános Iskolában, alapve-
tő célja a német nemzetiségi 
kultúra ápolása volt. 

A zenekar jelenleg is meg-
határozó résztvevője a város 
kulturális életének, és nem-
csak Sopronban, hanem az 
egész országban és külföl-
dön is ismertté vált. Állandó 
fellépője a Soproni Ünnepi 
Heteknek, de vendégszere-
pelt Svédországban, Német-
országban, Svájcban, Hol-
landiában, Ausztriában, 
Dániában és Montenegró-
ban is. A zenekart támogató 

alapítvány 1990-ben alakult 
meg Sógor Ferenc kezdemé-
nyezésére. A fúvósok 1991-
ben megkapták a Köztársa-
ság Kiváló Együttese címet, 
2010-ben a Magyar Fúvósze-
nei és Mazsorett Szövetség 
nívódíjával ismerték el az 
együttes és a karnagy mun-
káját. Dr. Friedrich András 
tevékenységét, aki 1975 óta 
a zenekar karmestere, élet-
műdíjjal is jutalmazták, il-
letve kiérdemelte a Civitas 
Fidelissima elismerést is. 
A karnagy most a fúvósok-
kal együtt a zenekar 60. szü-
letésnapjára készül:

– Április 24-én tartjuk 
a jubileumi koncertünket, 
amelyre már hónapok óta 
lelkesen készülünk – mond-
ta a karmester. – Sajnos egy 
tragédia miatt a kerek év-
fordulós eseményünk egy-
ben búcsúkoncert is lesz: fi-
am, Friedrich Marcell, aki 42 
évig játszott a fúvószenekar-
ban, 50 évesen elhunyt. Az 
ő emléke előtt tisztelgünk 
kedvenc szerzeményével, a 
Hattyúk tavával, ezen kívül 
a zenekar kedvelt dalai is fel-
csendülnek, és egy válogatást 
is nyújtunk a közönségnek az 
1962-es táncdalokból.

A Sonitus Scarbantiae Nőikar tagjai rendszeresen fellépnek 
városi eseményeken is.

A Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar áprilisi jubileumi 
koncertjére készül. FOTÓK: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
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Nem kell, hogy az öregedés egyet jelentsen a ma-
gánnyal és a tétlenül múló idővel. A jó hangulat-
ban töltött napok receptjéről a Balfi úti Idősek 
Otthona lakóit kérdeztük.

Az intézményben nemrég 
feloldották a látogatást kor-
látozó szabályokat, amiket 
a koronavírus-járvány alatt 
hoztak a lakók érdekében. 
Hogy minél hamarabb vissza-
térjen az élet a falak közé, a 
munkatársak megszervezték 
a Nemzedékek hetét, melynek 
során minden nap más gene-
ráció szórakoztatta a lakókat. 
Az intézmény munkatársai 
a korlátozás idején is sokat 

tettek azért, hogy az idősek ne 
érezzék mellőzve magukat. 
– Mikor a lányaim nem jöhet-
tek látogatni, a mentálhigié-
nés munkatársak segítettek, 
hogy videotelefonon tarthas-
suk a kapcsolatot – mesélte 
ott jártunkkor a 70 éves Sza-
bó Ferencné, Anci néni, aki 3 
éve lakik az otthonban. – Min-
den napra jut valamilyen fog-
lalkozás. Az énekkar a ked-
vencem, de rendszeresen 

járok az otthon kápolnájában 
tartott misékre is. Nem ér-
zem magam öregnek, és en-
nek nem más a titka, mint az 
aktivitás, amit az otthonban 
biztosítanak nekünk.

A közösségi teremben a la-
kókat rendszeresen harmoni-
kás szórakoztatja, tornázhat-
nak, társasozhatnak. Kedvelt 
program a filmklub és a közös 
kávézás, ahol megbeszélik a 
világ aktuális híreit. Bizonyos 
programokon néhány lakó is 
fontos szerepet kap. Például 
a 65 éves Szedenics István is, 
aki a kreatív szakkörben leli 
legnagyobb örömét. – Régeb-
ben rengeteget rajzoltam, má-
ra főleg csak színezek. A men-
tálhigiénés dolgozóktól sok 

„megbízást” kapok, a jeles 
napokra készítek dekoráci-
ót a közösségi szoba falára. 
A lakótársaim bizalommal 
fordulnak hozzám művészeti 
praktikákért. Biztos van még 
olyan hely, ahol főznek az em-
berre és takarítanak utána, de 
ilyen jó programokat csak itt 
szerveznek.

A jó idő beköszöntével ha-
marosan az intézmény kül-
téri programjai is újraindul-
nak. A városi kirándulásokon, 
a tornán és kutyás foglalko-
zásokon túl a lakók részt ve-
hetnek az épület körül a ker-
tészkedésben, az intézet 
munkatársai pedig már ké-
szülnek a húsvéti időszakra 
és a májusfaállításra.

A programok fiatalon,  fitten tartják az idős embereket

Mozgalmas mindennapok

Szabó Ferencné videotelefonon tartotta a kapcsolatot lányaival. Szedenics István a kreatív szakkörben leli legnagyobb örömét.

MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

BODZA ÁDÁM:
Vidéken él mindkét nagyma-
mám, mikor szüleimhez me-
gyek, őket is meg szoktam 
látogatni. Egyikőjük lovakat 
tart, ritkán, de szoktam segí-
teni. Az üzemben, ahol dol-
gozom, főleg idős kollégáim 
vannak, jó velük a viszonyom. 
Szerintem minden embert 
megillet az alapvető tisztelet. 

WINKLER PETRA:
Rendszeresen találkozom a 
nagymamáimmal. Nemcsak 
az iskoláról kérdeznek ki, 
mindenféle hétköznapi do-
logról jól el tudunk beszélget-
ni. Elmesélik, hogy mit láttak 
a tévében és az újságban, és 
hogy mennyire máshogy men-
tek a dolgok az ő idejükben.

KELEMEN VIRÁG:
Sajnos már csak egy nagypa-
pám él. Szerencsére jó a kap-
csolatunk, hétvégente szok-
tunk találkozni. Az idősek a 
boltban és a buszon gyakran 
panaszkodnak a fiatalok vi-
selkedésére, jó lenne, ha ki-
csit türelmesebbek lennének.

SZABÓ VIVIEN:
Mind a négy nagyszülőm él, 
gyakran szervezünk közös 
programokat. Egyik nagy-
apámmal horgászni is szok-
tunk. Sokat tapasztaltak éle-
tük során, szeretem, mikor a 
történelmet a saját szemszö-
gükből mesélik. Egyik nagy-
anyám már sajnos betegeske-
dik, mivel ápolónak tanulok, 
én is szoktam neki segíteni.

Milyen a kapcsolata  
az idős emberekkel?
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Folytatódik a soproni vasútállomás 
felújítása. A fejlesztés kapcsán Ung-
vári Csabával, a GYSEV vezérigazga-
tó-helyettesével beszélgettünk ar-

ról, hogy miért választják sokan a kötött pályás 
közlekedést.
Paraván mögött fúrnak és fa-
ragnak a soproni vasútállo-
más várótermében, új külsőt 
és belsőt kap az épület. A fel-
újítás illeszkedik az elmúlt 
időszak fejlesztéseinek sorá-
ba. A várócsarnok épülete a 
néhány éve felújított észak-
nyugati szolgáltatószárnyé-
val megegyező kerámiaburko-
latot kap, melyet több helyen 
sárga–zöld mozaik díszít 
majd. – Az első vágány peron-
ja a várócsarnokból jelenleg az 
aluljáróba vezető lépcső bal 
oldala felől érhető el – magya-
rázta Ungvári Csaba, a GYSEV 
Zrt. vezérigazgató-helyettese. 
– Az átjáró melletti presszót 

elbontjuk, hogy egy tágas ven-
déglátó helyiséget alakítsunk 
ki a helyén. Ennek a részévé 
válik a jelenlegi átjáró terüle-
te is. Az új átjárót az aluljáró 
lépcsőjétől jobbra alakítjuk ki.

Az emeleti galériákat át-
járhatóvá teszik, és újra lá-
togatható lesz az épület 

Állomás utcára néző erké-
lye, a várócsarnokot pedig 
akadálymentesítik.

Ungvári Csaba elmondta, 
nemcsak az állomás épülete 
újul meg, a vállalat számos fej-
lesztéssel törekszik arra, hogy 
a jövőben többen válasszák a 
környezetbarát, kötött pályás 
közlekedést. Már tervezik az 
állomás melletti, az utasok 
számára igénybe vehető P+R 
parkoló és a biciklitároló bőví-
tését. A járműveket védő tető-
re napelemeket is telepítenek.

– A fiatalok egyre többször 
környezetvédelmi szempon-
tok szerint hoznak döntést 
– folytatta a vezérigazgató-he-

lyettes. – Ezen kívül is vannak 
igényeik, amelyekkel lépést 
kell tartanunk, ezért a mo-
dern szerelvényeken van ve-
zeték nélküli internethálózat, 
valamint telefon- és laptoptöl-
tési lehetőség. A közelmúlt-
ban beszerzett mozdonyaink 
a régebbi modellekhez képest 
csak ötödannyi energiát hasz-
nálnak fel. 

A vasúttársaságnál folya-
matosan dolgoznak azon, 
hogy zökkenőmentes legyen 
az átszállás más tömegköz-
lekedési eszközökre, ezért 
rendszeresen egyeztetik a 
menetrendeket a többi busz- 
és vasúttársasággal.

Néhány éven belül  az intercityk is akadálymentesítettek lesznek

Kötött pályán a jövőbe

MA SINCS AKADÁLY:  Az intercityken kívül a GYSEV összes belföldi, villamosított regionális szaka-
szán alacsonypadlós motorkocsik közlekednek. Ez nagyban megkönnyíti a mozgáskorlátozott, külö-
nösen a kerekesszékes utasok közlekedését. A tervek szerint néhány éven belül már az intercityk is 
akadálymentesítettek lesznek. A kerekesszékesek távolsági közlekedése a vasúton már napjainkban 
is megoldott, de a mozgáskorlátozott utasnak időben jeleznie kell utazási szándékát a vállalatnak. 
Ha nem az első vágányról indul a vonata, egy vasutas a szolgálati átjárón keresztül kíséri a megfele-
lő peronhoz az utast, így nem kell az aluljárót használnia. Igény esetén a társaság speciális emelőgé-
pet biztosít a fel- és leszálláshoz.

Már elkezdődött a munka a soproni vasútállomáson – az épületnek a külseje és a belseje is megújul – ismertette lapunkkal 
 Ungvári Csaba vezérigazgató-helyettes. FOTÓK: FILEP ISTVÁN, LÁTVÁNYTERV

100 éves a botanikus kert
Április 6., szerda 15 óra, Pedagógusok Soproni  
Művelődési Háza 
Kui Bíborka gyűjteményvezető előadása 

Isten és a világ 
Április 9. 17 óra, Munkácsy terem 
Vetített képes előadás Székely János megyéspüspökkel 
„Jézus szenvedéstörténete az evangéliumokban és a 
művészetben” címmel. Közreműködik a Julianeum Énekkar. 
Április 10. 17 óra, Munkácsy terem 
Zenés irodalmi est Kálloy Molnár Péterrel
Tóth Csaba Munkácsy-díjas festőművész kiállítása április 24-
ig látható. Az adományokat a Voss-féle árvaházi kápolna an-
gyalszobrának felújítására fordítják.

Kaleidoszkóp
Április 6. 19 óra, Liszt-központ 
Táncelőadás Hommage á Bartók Béla

Kézműves foglalkozás
Április 7., csütörtök 15.30, Széchenyi István Városi 
Könyvtár Bánfalvi Fiókkönyvtára
Április 13., szerda 15.30, Széchenyi István Városi 
Könyvtár Gyermekkönyvtára
Várnak kicsiket–nagyokat, szülőket–nagyszülőket a tavasz je-
gyében rendezett Ügyes kezek foglalkozásokra. 

Majolika Mátyás udvarában 2. 
Április 8., péntek 17 óra, Pékmúzeum 
Reneszánsz kerámia- és porcelánfestő workshop

RPG 15 éves jubileumi koncert 
Április 8. 18.30, Hangár Music Garden

Három Bogányi
Április 8. 19 óra, Liszt-központ
A Győri Filharmonikus Zenekart Bogányi Tibor vezényli, a ver-
senymű szólóját testvére, Bogányi Bence adja elő.

Pély Barna Band koncert
Április 8. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Detektív hétvége Sopronban
Április 9., szombat 11 óra, Liszt Café

Széchényiek és Széchenyiek  
nyomában
Április 9. 15 óra, Tourinform iroda
A sétán a családhoz kapcsolódó épületek, terek nyomába 
erednek az érdeklődők Sopron belvárosában.

Húsvétváró játszóház
Április 9. 15–17 óra, Macskakő Gyermekmúzeum

Híres festmények, láthatatlan  
üzenetek
Április 9. 18 óra, pedagógusok művelődési háza
Előadó: Szirbek István 

2000 év történelem 2000 lépésben
Április 10., vasárnap 10 óra, Tourinform iroda 

Állat jóó! családi nap
Április 10. 10–18 óra, Liszt-központ
Változatos programok állatos témában. A rendezvény leg-
főbb üzenete az állatok, az erdő szeretete és megóvása, vala-
mint kiemelten a klímavédelem. 
További helyszínek: Erdő Háza, Esterházy-palota Erdészeti 
Múzeum, Fertő–Hanság Nemzeti Park

Pöttömszínház
Április 10. 10 és 16 óra 
Tandori Dezső versei alapján bemutatja a Vaskakas 
Bábszínház

Pillanatok 
Április 11., hétfő 10 óra, Várkerület 19
Horváth Ferenc Péter Pillanatok című kiállítása. Szervezi a 
Soproni Képzőművészeti Társaság.  
Nyitvatartás: április 10–24. 15–17 óra 

Versünnep Eszterházán
Április 11. 14 óra, Fertőd, Esterházy-kastély
Jelentkezés április 10-ig – versunnep@eszterhaza.hu 

Pilinszky 100 emlékkiállítás
Április 11. 16 óra, Liszt-központ terasza

Mitől volt akkora zseni Napóleon?
Április 13., szerda 15 óra,  
Pedagógusok Soproni Művelődési Háza
Előadó: Brummer Krisztián 

JaMese 
Április 13. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

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

EZ LESZ…  – programajánló

PLUZSIK TAMÁS

Megújult az Új utcai 
Ó-zsinagóga melletti 
ispotály, mely a Sop-
roni Zsidó Hitközség 
közösségi tereként 
szolgál majd.
– Az egykori ispotály épü-
letének megújulása nagyon 
szép példája a Soproni Zsidó 
Hitközségnek és Sopron vá-
rosának együttműködésére 
– fogalmazott Barcza Attila, 
Sopron és térsége országgyű-
lési képviselője. – Sopron épí-
tészeti és kulturális öröksége 
rendkívül gazdag, de úgy gon-
dolom, hogy az épületnél sok-
kal fontosabb az a belső tar-
talom, ami ebben a megújult 
térben az elkövetkezőkben 
várható, hisz otthonául szolgál 
a Soproni Zsidó Hitközségnek.

Heisler András, a Ma-
gyarországi Zsidó Hitköz-
ségek Szövetségének elnöke 

elmondta: az ispotály felada-
ta annak idején az volt, hogy 
befogadja a vándorokat, a be-
tegeket, a szegényeket, a rá-
szorulókat. Évszázadokkal ez-
előtt ez az ispotály is ezt a célt 

szolgálta. – Az átadásnak egy-
úttal szimbolikus jelentősé-
ge is van, most is menekültek 
érkeznek hozzánk, akiknek 
szükségük és hála Istennek 
részük is van a segítségben.

– Köszönet és hála Sopron 
önkormányzatának, a város 
vezetésének, akik mögénk áll-
tak, és megteremtették annak 
a lehetőségét, hogy középkori 
környezetben taníthassunk, 
mutathassuk meg hagyomá-
nyainkat, hogy mindaz, ami 
kultúra, ami közösség, ami 
vallási örökség, az újra ott-
honra talált – mondta Büchler 
András. A Soproni Zsidó Hit-
község elnöke arról is szólt, 
hogy az épület felső szintjén 
a közeljövőben kialakítan-
dó imaterem újraszentelését 
májusra tervezik, és ekkor he-
lyeznek el ott egy kézzel írott 
Tóratekercset.

Az átadási ünnepség be-
fejező aktusaként dr. Farkas 
Ciprián, Sopron város polgár-
mestere az ispotály jelképes 
kulcsát átadta Büchler And-
rásnak, a Soproni Zsidó Hit-
község elnökének. A rendez-
vényen részt vett dr. Simon 
István, valamint Csiszár Sza-
bolcs alpolgármester is.

Ispotályból közösségi otthon

Dr. Simon István, dr. Farkas Ciprián, Heisler András és Büchler 
András az ispotály jelképes kulcsának átadásakor.

FO
TÓ

: P
LU

ZS
IK

 TA
M

ÁS



Városi hírek2022. április 6. 5CIVITAS FIDELISSIMA Soproni Téma
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Újra Orbán Viktor ala-
kíthat kormányt. 
A 2022-es országgyű-
lési választások előze-
tes eredményei alapján 
kétharmados több-
séggel nyert a Fidesz–
KDNP. Sopron ország-
gyűlési képviselője a 
következő négy évben 
is Barcza Attila lesz.

A szavazatok 98,96 százalékos 
feldolgozottságánál 106 egyé-
ni választói körzetből 88-at 
megnyert a Fidesz–KDNP, míg 
az országos listán 47 mandá-
tumot szerzett a pártszövet-
ség, ami összesen 135 képvi-
selői helyet és kétharmados 
többséget jelent. Az Egység-
ben Magyarországért hat-
párti összefogás összesen 56 
mandátumot szerzett, a Mi 
Hazánk Mozgalom hetet, míg 
a Magyarországi Németek Or-
szágos Önkormányzata egyet.

– Hatalmas győzelmet 
arattunk, akkorát, hogy még a 
Holdról is látszik, de Brüsszel-
ből egészen biztosan – mond-
ta Orbán Viktor a budapesti 
eredményváró rendezvényen. 
A miniszterelnök köszöne-
tet mondott a választópolgá-
roknak, akiknek azt üzente: 
mindent megtesznek azért, 
hogy megszolgálják a bizal-
mat. A választás eredményét 
úgy értékelte: akkor nyertek 
a legjobban, amikor minden-
ki összeállt ellenük.

Sopronban is fölényesen 
nyert a Fidesz–KDNP jelöltje, 
Barcza Attila.

– A választás legnagyobb 
nyertesei a soproniak és a 
térségben élők – írta a régi–
új országgyűlési képviselő. 
– Köszönjük mindenkinek, 
aki elment szavazni ezen a 
sorsdöntő választáson. Ve-
lünk az is jól fog járni, aki 

nem ránk voksolt. Sopront és 
térségét a következő ciklus-
ban dr. Molnár Ágnes (aki a 
Fidesz listájáról jutott be is-
mét a parlamentbe) és jóma-
gam képviselhetem. Köszö-
nöm mindenkinek a munkát 
és a támogatást.

A választási eredmé-
nyek még nem tekinthetők 

véglegesnek. Az úgynevezett 
jogi eredményt csak a kül-
képviseleteken leadott szava-
zatok hazaszállítása és a le-
vélszavazatok megszámlálása 
után állapítják meg: az egyéni 
választókerületeknél legké-
sőbb április 9-én, míg a vá-
lasztás országos eredményét 
legkésőbb április 22-én.

Az országgyűlési válasz-
tásokkal párhuzamosan tar-
tották a kormány által kez-
deményezett, négykérdéses 
gyermekvédelmi népszava-
zást is. A referendum azon-
ban nem érte el az érvényes-
ségi küszöböt, de így is nagy 
politikai felhatalmazást ad a 
kormánynak.

– A választás legnagyobb nyertesei a soproniak és a térségben élő emberek – mondta a voksolás 
után Barcza Attila, Sopron és térsége régi–új országgyűlési képviselője. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Barcza Attila:  Megőrizzük hazánk békéjét és biztonságát

Elsöprő Fidesz-győzelem

„A Fidesz egy kiszámítható 
párt, pontosan lehet tud-
ni, hogy milyen értéke-
ket képvisel, és ami még 
nagyon fontos, kikéri és 
megfogadja az emberek 
véleményét.”

JEGYZET

Beérett a paradicsom

HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Az április 3-i választáson nem történt semmi vá-
ratlan, ha csak az nem volt meglepetés, hogy a 
Fidesz elsöprő győzelmet aratott, éppúgy, mint 
soproni jelöltje, Barcza Attila. Az eredmények 
felülírták a józan várakozásokat, amelyek a Fi-
desz–KDNP biztos, de nem kétharmados győzel-

mét előlegezték meg. 
A vége valószínűleg 
mégis kétharmad, an-
nak ellenére, hogy az 
ellenzék biztos győ-
zelemben hitt, és úgy 
is viselkedett. Most 
nyilván nagyon elke-
seredtek, mert 2010 
óta rendre elbukják 

az országgyűlési választásokat. Hogy mi, mi-
ért és hogyan történt, mi vezetett legújabb ku-
darcukhoz, azt bizonyára kiértékelik a politikai 
elemzők. Azonban aki nem az általuk vizionált 
álomvilágban élt, hanem csak élte a minden-
napjait, és figyelte a történéseket, az biztosan 
tudta, hogy ismét csak a  Fidesz–KDNP nyerhet. 
Egy olyan pártszövetség, amely már sokszoro-
san bizonyította, hogy számára legfontosabb 
a nemzet, az ország felemelkedése, biztonsá-
ga, lakóinak boldogulása. Hogy mit tett ezekért 
a célokért, azt mindenki tudja és elismeri, még 
akkor is, ha valamiért a másik oldalnak adta a 
voksát. A Fidesz egy kiszámítható párt, ponto-
san lehet tudni, hogy milyen értékeket képvisel, 
és ami még nagyon fontos, kikéri és megfogadja 
az emberek véleményét.

Ezzel szemben az ellenzék… Amikor a szin-
tén kudarcos 2018-as választások tanulságait 
megvonták, kitaláltak egy már korábban is em-
legetett csodaszert, az ellenzék teljes összefo-
gását, mondván, simán győznek, ha egy az egy-
ben „meccselhetnek” a választókerületekben. 
Nos, az összefogás sikerült, már ahogy, képvi-
selve Márki-Zay szerint a fasisztákat és a kom-
munistákat is. Szégyen, hogy ilyen megtörtén-
hetett Magyarországon. A következő kék pirula 
az „előválasztás” volt, majd a népszavazási kí-
sérletük. Azt harsogták: előválasztás, népsza-
vazás, kormányváltás. Nos, az ő logikájuk sze-
rint már akkor elbukták a választást, amikor 
kiderült, hogy április 3-a előtt nem lesz nép-
szavazás. Persze azért folytatták a kampányt, 
mintha semmit sem mondtak volna. Azt is erős 
fegyvernek hitték, hogy az unió még a válasz-
tások előtt elindítja a jogállamisági eljárást 
hazánk ellen, és hogy nem kapunk uniós for-
rásokat. Ismét csalódniuk kellett. Aztán jött a 
háború a szomszédban. Abban reménykedtek, 
hogy Magyarország tévútra tér, és a nemzetkö-
zi nyomás segít elsöpörni az Orbán kormányt. 
Rosszul spekuláltak. A kormány pontosan tud-
ta, hogy mit kell tennie, hogy mit szeretne az 
emberek döntő többsége. Nekik viszont nem jött 
be az a szándékuk, hogy belesodorják az orszá-
got a háborúba. Kudarcot kudarcra halmoztak. 
És a fentiek csak a jéghegy csúcsai, arról még 
nem is szóltam, hogy mikor és miképp sértettek 
meg különböző társadalmi csoportokat, hogy 
Márki-Zay hazudott reggel meg délben, este pe-
dig újabb hazugságokkal cáfolta meg önmagát. 
Abban is csalódniuk kellett, hogy csak két jelölt 
közül választhatnak majd az emberek, mert azt 
hitték, ők mindenkit képviselnek. Tévedtek.

Aki az elmúlt hetekben figyelemmel olvas-
ta ezeket a hasábokat, azoknak talán néhány 
gondolat ebben az írásban már ismerős lehet. 
Azért, mert egy-egy jegyzetben pontosan rámu-
tattunk, hogy miért nyer a Fidesz–KDNP, és mi-
ért veszít az ellenzéki összefogás. Most ismét az 
elemzés és az ellenzék részéről a bűnbakkere-
sés időszaka jön, egymásra és a Fideszre mu-
togatva. Márki-Zay csúfosan megbukott, nem-
csak mint miniszterelnök-jelölt, hanem mint 
egyéni képviselőjelölt is. A Fidesz–KDNP győ-
zelmével viszont az egész ország nyert, leg-
alább négy évet. Beérett a paradicsom…

www.sopronitema.hu

Sopronban a hűség napján adják át a város leg-
rangosabb kitüntetéseit. 2021-ben a Sopronért 
Emlékérmet dr. Horváth Annamária, Ivanicsné 
Szekeres Kriszta és Kovács Ferenc is átvette.

A Balfi úti Idősek Otthoná-
ban végzett lelkiismeretes 
és pontos háziorvosi mun-
kájának, különösen a koro-
navírus-világjárvány idején 
az otthon lakóinak védelme 

érdekében végzett tevékeny-
sége elismeréseként Sop-
ronért Emlékérmet kapott 
dr. Horváth Annamária há-
ziorvos, neurológus szakor-
vos. A város közművelődési 

programjaiban hiánypótló 
ötletgazdai tevékenysége, a 
soproni lokálpatriotizmus 
erősítése céljából életre hívott 
rendezvények, és a Sopron 
100 centenáriumi ünnepség-
sorozat szervezése kapcsán 
végzett önzetlen munkája 
elismeréséül Sopron önkor-
mányzata Sopronért Emlék-
érmet adományozott Ivanics-
né Szekeres Krisztának, a 

Pro Kultúra közművelődé-
si munkatársának. A nép-
szavazás és az azt megelőző 
második ágfalvi csata emlé-
kének ápolásáért, az emlék-
hely kialakításában végzett 
önzetlen munkája és jelentős 
anyagi áldozatvállalása elis-
meréséül Sopronért Emlék-
éremben részesült Kovács 
Ferenc, Ágfalva község ko-
rábbi alpolgármestere.

Dr. Horváth Annamária háziorvos, Ivanicsné Szekeres Kriszta, a Pro Kultúra közművelődési munkatársa és Kovács Ferenc, Ágfalva 
község korábbi alpolgármestere a hűség napon vette át a Sopronért Emlékérmet. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

Sopronért emlékérmesek

Győr–Moson–Sopron 04. számú OEVK eredményei  
98,94 százalékos feldolgozottságnál

Név Szervezet Szavazatok  
száma

Százalékos  
arány

Barcza Attila Fidesz–KDNP 31.473 57,93

Dr. Brenner Koloman DK, Jobbik, Momentum, 
MSZP, LMP, Párbeszéd 17.699 32,58

Horváth Gábor Mi Hazánk 4.007 7,38 

Sala Zoltán MEMO 1.153 2,12 
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ELEK SZILVESZTER

Áprilisban és májusban is érkeznek 
meteorrajok, amelyek Sopronból 
is megfigyelhetők. A Stella Sopron 
egyesület tagja elmondta, érde-

mes a tiszta estéken kiülni, és megcsodálni az 
eget. Sosem tudhatjuk, melyik észlelés lesz utó-
lag legendás.

Az égbolton átsuhanó fényes 
égi jelenségek napjainkban 
különösen népszerűek. – Ez 
elsősorban a technika fejlő-
désének köszönhető – tud-
tuk meg Csukovits György-
től, a Stella Sopron egyesület 

tagjától. – Ma már amatőr 
szinten is elérhetők a teljeség-
kamerák. Ezek képesek befog-
ni és rögzíteni a teljes égbol-
ton történő összes eseményt. 
Képüket bármikor, bárki élő-
ben megtekintheti.

Az elkövetkező időszakban 
érdemes lesz felfelé szegez-
nünk a tekintetünket: április 
a Lyrida, május eleje az Aqua-
rida meteorraj ideje. Amikor 
egy üstökös elhalad a Nap kö-
zelében, darabok válnak le ró-
la. Ha a Föld keresztezi ezek 
pályáját, akkor a légkörbe 
akár 70 kilométer/ másodper-
ces sebességgel belépő meteo-
ritok száma megugrik.

Ezek észleléséhez nem kell 
felszerelés, figyelem viszont 
annál több. A megfigyeléskor 
érdemes az egész égboltot 
fürkésznünk a tekintetünk-
kel. – Mi a Fáber réten szok-
tunk összejönni. Valakinek a 

papír jut, ő írja a meteor észle-
lések idejét, fényességét, amit 
a többiek diktálnak. Közben 
készülnek a fotók, hátha elcsí-
pünk így egy meteort – foly-
tatta Csukovits György.

A Stella Sopron egyesület 
nemrég elvesztette program-
jainak összeállítóját, elnökét, 
Kiss Gyulát, illetve a járvány-
helyzet is korlátozta a szer-
vezet mozgáskörét. Azonban 
nem torpannak meg, koráb-
bi vezetőjükhöz hűen szeret-
nék folytatni a tevékenysé-
gük népszerűsítését – például 
terveznek a város különböző 
pontjain járdacsillagász-be-
mutatókat.

A megfigyeléskor  érdemes az egész égboltot fürkésznünk

Csillaghullás Sopronban

METEOR VAGY TŰZGÖMB?  Előbbinél a kozmi-
kus sebességű porszemek légkörbe érkezésekor 
keletkező ioncsatorna képét csodálhatjuk, utób-
binál pedig a felizzó meteorit és az abból leváló 
darabkák fokozzák a pazar látványát.

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
MADARÁSZ RÉKA

Egyre nagyobb gondot jelent a környéken a tuják 
pusztulása. Megfelelő feltételek biztosításával 
azonban megelőzhető a kártevők megjelenése, 
ám akkor sincs veszve minden, ha már megtá-
madták az örökzöldjeinket.

Mivel egy tujasövény mono-
kultúrát alkot, terített asztal 
a kártevők számára. A hosszú 
távú megoldást az jelentené, 
ha a kertek kialakításakor a 
változatosság lenne a fő szem-
pont. A másik problémát az 
okozza, hogy a kertművelők 

gyakran kiirtják a kártevők 
természetes ellenségeit. Bár 
nagy veszélyt jelent a boróka-
tarkadíszbogár, nem minden 
az ő műve: bizonyos gombák 
ellen is érdemes védekezni.

– Kulcsfontosságú, hogy 
a tujákat megbízható hely-

ről szerezzük be – javasolta 
dr. Tuba Katalin, a Soproni 
Egyetem Erdő- és Természe-
ti Erőforrás-gazdálkodási in-
tézetének egyetemi docense. 
– Adjuk meg a növénynek a le-
hetőséget arra, hogy megte-
lepedjen, vagyis ne akarjunk 
rögtön nagyot! Mivel az örök-
zöldeknél meg kell lennie a 
gyökér és a zöld rész megfe-
lelő arányának, az egy méter-
nél kisebb példányokat része-
sítsük előnyben!

A levéltrágyáról vagy a ta-
lajon keresztül adagolt trágyá-
ról már az ültetésnél gondos-
kodni kell. Neuralgikus pont 
a növény vízellátása, ha ez 
biztosított, nem tud annyi bo-
róka-tarkadíszbogár megte-
lepedni, amennyi elpusztíta-
ná. A vízellátáshoz megfelelő 
szélességű (konténeres fánál 
minden oldalról legyen egy 
kis lapátnyi hely) és mélysé-
gű (amekkora mélységű hely-
ről kivettük) gödör szükséges. 

– A kártevő megjelenését 
pamacsszerűen elhalt, bar-
na ágak jelzik – folytatta a 
kertész mérnök. – Ilyenkor 

meg kell nézni, hogy a törzs 
és az ág határán vannak-e lár-
vák vagy járatok. Ha igen, ak-
kor az ágat minél mélyebben 
vágjuk le a lárvákkal/ járatok-
kal együtt! Mivel a pikkelyle-
velűek csak a zöld részükig 
visszametszve tudnak kihaj-
tani, akkor van szerencsénk, 
ha a kártevő nem jutott be a 
törzsbe.

Mivel a díszbogarak me-
legigényesek, többnyire a na-
pos helyeken jelennek meg 
először. Maga a kifejlett bogár 
ártalmatlan, a lárvája jelenti 
a valódi veszélyt. A tojásaikat 
júniusban rakják, és a fának 
azt a részét fogyasztják, ahol 
a legaktívabb az anyagcsere. 
A metszést lehetőleg ne ebben 
az időszakban végezzük! Vé-
dekezni ellenük locsolással, 
pára biztosításával, levéltrá-
gyával lehet. Ha a lárvajárato-
kat, a „D” alakú kibújási nyí-
lásokat már a törzsekben is 
észleljük, a legjobb megoldás 
az, ha a sövényt szakaszon-
ként lecseréljük, aranyeső-
vel, borbolyával, japánbirssel, 
tűztövissel vegyesen ültetjük.

A tuják gondoskodást igényelnek

Nagy veszélyt jelent a tujákra a boróka-tarkadíszbogár, megje-
lenését pamacsszerűen elhalt, barna ágak jelzik. 

MADARÁSZ RÉKA

Lápos réteken, patakpartokon, erdőszéleken egy-
aránt találkozhatunk a boglárka sárga alapfajá-
val. A kedves kis növény nemesített változatai a 
legváltozatosabb színekben pompáznak erkélye-
ken, ablakokban, kertekben és virágcsokrokban.

A boglárkafélék családjába 
(Ranunculaceae) sokféle nö-
vény tartozik, melyek közül 
többek közt a béka-, a réti, a 
nádi, a kúszó és a salátabog-
lárka hazánkban is őshonos. 
A virágboltokban az ázsiai 
boglárkát találhatjuk meg a 
fehér, a piros, a rózsaszín és 
a narancssárga minden ár-
nyalatában. Mivel a szép kis 
növény remekül beleillik a 
most divatos vintage stílus-
ba, emellett vágott virágként 
még tartós is, gyakran díszít 
menyasszonyi csokrokat.

– A gumós növény 20–40 
centiméteres bokrot fejleszt 
petrezselyemszerű levelei-
ből – tudtuk meg Zügn Ju-
dit virágüzlet-tulajdonostól. 
– Mivel mediterrán vidékekről 
származik, nem télálló, ezért 
Magyarországon egynyári nö-
vényként ismert.

Ahogy a többi tavaszi nö-
vény, a boglárka is kedveli, ha 
folyamatosan nedves a földje, 
ám a pangó víz a rothadásá-
hoz vezethet. A kártevőknek 

és a betegségeknek remekül 
ellenáll. Márciustól júniusig 
ontja a virágokat. A virágzási 
időt és a virágok mennyiségét 
megnövelhetjük, ha folyama-
tosan eltávolítjuk róla az elvi-
rágzott részeket. 

– A nagy melegek beálltá-
val a növény visszaszárad gu-
móig, de ez ne tévesszen meg 
bennünket: nem megy tönk-
re – folytatta a virágok szak-
értője. – Ilyenkor szedjük fel 
a gumókat, ha azok mellék-
gumókat fejlesztettek, azokat 
válasszuk le róluk, és tároljuk 
száraz, hűvös helyen, például 
papírzacskóban vagy újság-
papírok között! Októberben 
ültessük dézsába vagy cse-
répbe őket, tartsuk továbbra 
is sötét, hűvös helyen, majd 
márciusban tegyük ki őket a 
szabadba!

Ha valaki szabadf öl-
di ágyásba ülteti a boglár-
kát, akkor várja meg a fagyok 
megszűntét, és hamarosan 
számíthat is rá, hogy kihajt a 
növényke.

Tavaszi kertünk 
romantikus dísze

A boglárka beleillik a most divatos vintage stílusba, gyakran 
díszít csokrokat is. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A LEGNAGYOBB ŰRTELESZKÓP:  Tavaly december 25-én bocsátották fel a James 
Webb űrteleszkópot, amely a valaha tervezett legnagyobb ilyen szerkezet. Az űrtelesz-
kóp január végén érte el végső állomását. A tudósok a naprendszerünkön kívül keringő 
bolygókat és a világegyetem keletkezését kutatják vele. A  NASA a tervek szerint má-
jusra készíti el az első olyan fotót, amely a jövőben az űrtávcsőtől valójában elvárható.

Csukovits György számtalan felvételt készít az égboltról: balra a nagy Orion köd, jobbra lent a Hold látható. Jobb felső képünkön 
(Forrás: MTI – Komka Péter) egy tűzgömb szeli az őszi eget – hasonló jelenségeket észlelhetünk a következő hetekben is. 
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KÖVES ANDREA

Országos érdeklődést váltott ki egy soproni kötő-
désű színművész, Sövegjártó Áron új verses on-
line sorozata: a VERS mindenÁRON. Április 11-e, 
a magyar költészet napja felé közeledve mindez 
lélekemelő: a költészet napjainkban is sokak szá-
mára igazi menedék. 
– Hogyan született meg 
a VERS mindenÁRON című  
sorozat?

– Egyrészt egy tanár is-
merősöm keresett meg, hogy 
segítsek neki jobban monda-
ni verset, mert az osztályá-
nak szeretné hitelesebben át-
adni a sorokat. Másrészt a 10 
éves fiamon láttam, aki épp 
egy szavalóversenyre készült, 
hogy sokkal jobban meg tudja 
tanulni, illetve elő tudja adni 
a költeményt, ha érti és „érzi” 
a verset. Így magolás helyett 
inkább elmagyaráztam, mi a 
gondolata, a szituációja a vers-
nek, azt már csak zárójelben 
mondja apai büszkeségem, 
hogy meg is nyerte a versenyt. 
Gondoltam, hátha más is így 
van ezzel: ugyan tudja a ver-
set, de nem érti pontosan. Eb-
ben segít reményeim szerint 
a VERS mindenÁRON, amel-
lett, hogy szórakoztat.

– Mi alapján választod ki 
a verseket?

– Színművész lévén na-
gyon sok verset ismerek, 
sok kedvencem van, más-
részt folyamatosan olvasom 
a versesköteteket, és mindig 
megtetszik valamelyik, sőt a 
kommentelők, követők is kér-
hetnek verset. Persze van egy 
tematika, ami változatossá te-
szi a sorozatot. 

– Mennyi munka van 
egy-egy videoklip mögött? 

– Egy háromperces vers 
körülbelül egy hónap munká-
val jár. Először is meg kell ta-
lálni a megfelelő költeményt, 
azt meg kell tanulnom, köz-
ben kitalálni, hogy mi lesz 
az a plusz, amitől más lesz, 

forgatási helyet keresni, lefor-
gatni, aztán jön az utómunka, 
de minden perce megéri.

– Milyenek a vissza-
jelzések?

– Nagyon meglepődtem, 
soha nem gondoltam volna, 
hogy ilyen népszerű lesz. Ren-
getegen nézik, túl vagyunk 
az ötvenezer megtekintésen 
a csatornán, a lájkokat nem 
is tudom megszámolni, és a 
több száz pozitív, lelkesítő, 
olykor könnyfakasztó véle-
ményből mindösszesen kettő 
volt eddig negatív. Azt érzem, 
hogy az emberek szomjazzák 
a kultúrát, és nyitottak az újra 
is. Nálam kéthetente szerdán, 
amikor megjelenik az új vers-
videó, költészet napja van, így 
nem készülök külön verssel ez 
alkalomra, viszont anyák nap-
jára tervezek egy különleges 
összeállítást, természetesen 
anyukámra gondolva.

VERS mindenÁRON

Sövegjártó Áron szerint az em-
berek szomjazzák a kultúrát. 

1977
Pro Juventute
A KISZ újjászületésének húsz-
éves évfordulója tiszteleté-
re vasárnap a Soproni Ruha-
gyár tanácstermében tartotta 
ünnepi ülését a KISZ Sopron 
városi bizottsága. Kienzl Já-
nos, a KISZ városi bizottságá-
nak titkára mondott ünnepi 
beszédet, majd átadta a húsz-
éves KISZ-munkáért emlék-
jelvényt Horváth Ilona, Zsu-
gonits József, Kőhalmi János, 
Keresztes József, Sasgáti Já-
nos, Móser Antal és Gombótz 
Károly elvtársaknak. Ezt követ-
te az új KISZ-tagok fogadalom-
tétele. Ezután a KISZ városi bi-
zottságának 1976. szeptemberi 
határozatát ismertették a Pro 
Juventute emlékplakett ado-
mányozásáról, amelyre az or-
szágban elsőként Sopronban 
került sor. Emlékplakettet ka-
pott Gollnhofer Sándor, a váro-

si pártbizottság titkára, Kocsis 
József, a városi tanács elnökhe-
lyettese, Kiss József, az Elzett 
gyár párttitkára és Főző Jenő, 
a Halász utcai általános iskola 
igazgatója. Az ünnepség a KISZ-
indulóval ért véget. (Kisalföld)

1942
Miniszteri látogatás 
Sopronban
Varga József dr. kereskedelem- 
és iparügyi miniszter a hét-
végét választókerületében, 
Sopronban töltötte. Reggel 
szentmisét hallgatott a Szent 
Mihályról elnevezett kegy-
úri templomban, ahol Papp 
Kálmán pápai prelátus, váro-
si plébános mise közben 1200 
leventét áldoztatott meg. A mi-
niszter a templomból Hőgyészy 
Pál főispán, Kamenszky Árpád 
polgármester, továbbá Királ-
dy Ákos és Fórián-Szabó Lász-
ló miniszteri osztálytanácso-

sok társaságában a Soproni 
Szőnyeg- és Textilművek Rt. 
ipartelepére ment, ahol Bónay 
Sándor gyárigazgató fogadta, 
majd bemutatta neki Glaszner 
György, Lenck Tofor, Pizeczki 
Antal és Reisch Mátyás munká-
sokat, akik 30 évet meghaladó 
idő óta állnak a gyár szolgálatá-
ban. A miniszter a szőnyeggyár-
ból kíséretével együtt a Sopro-
ni Selyemipari Rt. gyártelepére 
ment, ahol dr. Sopronyi-Thur-
ner Mihály vezérigazgató fo-
gadta és kalauzolta. Ebéd után 
a miniszter kíséretével együtt 
kiment az Urikány-Zsilvölgyi 
Magyar Kőszénbánya Rt. Brenn-
bergbányai Telepére, ahol meg-
tekintette a munkáslakások 
építését. (MTI)

1907
Petőfi emléktábla
Sopronban leleplezték Petőfi 
Sándor emléktábláját, melyet 

a Halász utcai laktanya helyé-
be épített polgári iskola falai-
ba helyeztek el annak emlékére, 
hogy Petőfi Sándor közvitéz-
ként katonáskodott 1839 vé-
gén és 1840 elején a lerom-
bolt kaszárnyában. Az ünnepi 
beszédet Töpler Kálmán pol-
gármester mondta, és utána 
Ferenczy Zoltán beszélt nagy 
lelkesedést keltve. Azután el-
helyezte az emléktáblán a Pe-
tőfi-társaság koszorúját. Ezt a 
helybeli hatóságok, társulatok 
és intézetek részéről elhelye-
zett koszorúk özöne követte. 
Az ünneplő közönség azután a 
megyeház dísztermébe vonult, 
hol dr. Zergényi Jenő tette le a 
hazafias közönség koszorúját a 
48-as honvédek emlékére. Es-
te az Irodalmi és Művészeti 
Kör rendezett ünnepélyt. (Pes-
ti Napló)

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

140 ÉVVEL EZELŐTT,  1882. április 12-én hunyt el Sopron-
ban Moller Ede újságíró, a Sopron című lap szerkesztője, ta-
nár. Részt vett a Soproni Irodalmi és Művészeti Kör, a későbbi 
Frankenburg Irodalmi Kör alapításában. 1879-ben tanártársai-
val indította el a Külföld című folyóiratot.

70 ÉVVEL EZELŐTT,  1952. április 7-én hunyt el Sopronban 
Sopronyi-Thurner Mihály, a népszavazás polgármestere, aki 23 
éven keresztül állt városunk élén. Szobra a városháza előtt áll. 
Egykori lakóházán, a Frankenburg u. 5. szám alatt emléktáb-
la őrzi emlékét, nevét 2000 óta utca viseli a Ravazd utcai la-
kóparkban. 2005-ben Sopronyi-Thurner Mihály Színházi Nagy-
díjat alapítottak. Lakóházával szemben 2021-ben emlékpadot 
avatott a városszépítő egyesület.

15 ÉVVEL EZELŐTT,  2007. április 7-én hunyt el Sopronban Tir-
nitz József, a Soproni Levéltár főlevéltárosa, a levéltár „törzs-
anyagának” szerkezeti kialakítója, a város és a vármegye levél-
tári anyagának kiváló ismerője.

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

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

HUSZÁR JUDIT

2 objektív, 100 év – időutazásra visz 
minket Schäffer Ármin és Rombai Pé-
ter. 1921-ben járunk, a soproni ut-
cákon katonai alakulatok, az abla-

kokban rémült vagy épp reménykedő emberek. 
Emberek, akik egykor itt éltek. És emberek, akik 
ma is tapossák a macskaköveket…

Az elmúlt egy évben sokszor 
találkozhattunk Rombai Pé-
terrel a soproni belvárosban. 
Volt, hogy a Széchenyi-szobor 
talapzatára mászva fotózott, 
máskor ketteslétrán egyensú-
lyozott a Várkerületen vagy a 
Szent Mihály-temetőben, de 
az is előfordult, hogy egy for-
galmasabb út közepén állva 
kereste a megfelelő helyet. 
Hogy mihez is? Ahhoz, hogy 
újra, pontosan 100 évvel a ke-
letkezésük után megalkossa a 

soproni népszavazás legendás 
felvételeit. 

– 2020-ban jött az ötlet, az 
egyértelmű volt, hogy Schäf-
fer Ármin fényképeit szeret-
ném újragondolni, hiszen 
ezek a legismertebbek a té-
mában – kezdte Rombai Péter. 
– A császári és királyi udva-
ri fényképész 254 népszava-
zás idején készült képe van a 
Soproni Múzeum tulajdoná-
ban, ezeket kértem „kölcsön”, 
majd válogattam belőlük. 53 

fotó készült el, ezek közül ke-
rült most ki 13 helyszínre 26. 
Elsősorban a közlekedésbiz-
tonsági szempontok hatá-
rozták meg, hogy mit tudunk 
szabadtéren kiállítani, hiszen 
minden kép az elkészítésének 
helyszíne közelében látható. 

De hogy ne rohanjunk eny-
nyire előre az időben: Péter 
2020-ban készítette az első 
próbafelvételeket, majd 2021-
ben a végleges anyagot. Min-
den fotót nemcsak napra, ha-
nem órára, percre pontosan 
100 évvel az eredeti kép szü-
letése után akart elkészíteni 
– ehhez szigorúan tartotta is 
magát. Mint kiderült, Schäf-
fer Ármin nagyon elkötelezett 
fotós volt, a sztori, a látványos 
kép érdekében bárhova felmá-
szott – így az egyébként tér-
iszonyos Péter is… 

– Fantasztikus utazás 
volt ez, ugyanakkor nagyon 

megterhelő is: megtalálni 
minden esetben azt a hely-
színt, szöget, ahol készült az 
eredeti kép – folytatta. – Köz-
ben sokszor eszembe jutott, 
hogy ott állok, ahol 100 éve ő, 
és közben elrohant köztünk a 
történelem. És nagyon meg-
hatódtam, amikor december 
14-én néztem az ünnepségen 
az emberek arcát: büszkék 
voltak, hogy az ő őseik tet-
tek azért, hogy Sopron ma-
gyar maradjon. És büszke vol-
tam én is. 

Az eredeti Schäffer képe-
ket és a mai felvételeket digi-
tális technikával dolgozta ösz-
sze Péter – a végeredményen 
egyszerre jelenik meg tehát a 
jelen és a múlt. Izgalmas ki-
rándulás ez térben, időben. 
Sokszor olyan épületek is ki-
rajzolódnak, amelyeket azóta 
lebontottak, vagy a bombázás 
áldozatai lettek.

Rombai Péter:  Felemelő élmény volt készíteni a képeket

Kirándulás az időben

Szavazók a Deák téren, az akkori Állami Leánygimnázium épülete előtt 1921. december 14-én Schäffer Ármin felvételén –  
és ugyanaz az épület, kerítésén az óvodások és az alsósok népszavazásról készített rajzaival 2021. december 14-én Rombai Péter 
fotóján. A két képből Rombai Péter készítette a montázst.

ROMBAI PÉTER (REPESZTECH):  1981-ben született Sopronban, 
itt is járt iskolába, a városban él. A határőrségnél kezdte pályáját, 
majd a rendőrség bűnügyi osztályán folytatta, ahonnan 2017-ben 
leszerelt, azóta külföldön dolgozik. Amióta az eszét tudja, érdek-
li a fényképezés, komolyabban 2010-től foglalkozik ezzel, Szabó 
Béla fotóművésznél tanulta a szakmát. 

2 OBJEKTÍV, 100 ÉV KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ:  
Április 7-én, csütörtökön 16.30-kor a Deák tér 32-nél nyílik meg 
hivatalosan a 2 objektív, 100 év című szabadtéri tárlat. A fotó-
montázsok a tervek szerint május 15-ig lesznek láthatóak a közte-
rületeken, a későbbiekben pedig a többi felvételt kiállítják a Liszt-
központban. 

A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA ALKALMÁBÓL  több programot 
is tartanak Sopronban. Április 11-én 17 órai kezdettel a Soproni Pe-
dagógusok Művelődési Háza szervezésében a Vasvári Pál utca 9. 
szám előtt található József Attila-szobornál koszorúzási ünnep-
ség lesz, beszédet mond: Orbán Júlia. Az Isten és a világ című ki-
állítás kísérő programjaként zenés irodalmi estre várják a közön-
séget a  Munkácsy teremben április 10-én 17 órától Kálloy Molnár 
Péter színész, író főszereplésével. Pilinszky 100 címmel kiállítás-
megnyitót és térzenét tartanak április 11-én 16 órától a Liszt-köz-
pontban. Harmadik alkalommal rendezik meg a versünnep feszti-
vált a fertődi Esterházy-kastélyban április 11-én. 
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MOLNÁR 
ZOLTÁN

Továbbra 
sem sike-
rült meg-

törni a negatív szériát, 
az elmúlt hétvégén az 
Érdi VSE győzött az SC 
Sopron otthonában. 
Sok sérülés és eltiltás 
is hátráltatja a csapa-
tot, pozitívum viszont, 
hogy a klub utánpót-
láskorú játékosai egy-
re több játéklehetősé-
get kapnak.

Bücs Zsolt irányítása alatt 
több fiatal is csatlakozott a 
felnőtt csapat keretéhez, va-
lamint több mérkőzésen már 
bizalmat is szavazott szá-
mukra a vezetőedző. Az után-
pótlás-játékosok közül eddig 
Szalai András és Zombó Má-
té volt legtöbb alkalommal a 
keret tagja, őket kérdeztük 
az élményeikről és a jövőbeli 
céljaikról. 

– Nagyon örültem, hogy 
teljesítményemmel kiérde-
meltem a lehetőséget, és be-
mutatkozhattam a felnőttek 
között – kezdte Szalai And-
rás. – A kezdeti lámpalázat 
felváltotta a bizonyítási vágy, 

emellett hétről hétre erősebb-
nek érzem magam fizikálisan 
és mentálisan is. 

– 2016 óta vagyok az SC 
Sopron játékosa, és azóta ez 
a cél lebegett a szemem előtt, 
hogy egy napon bemutatkoz-
hassak a felnőtt csapatban is. 
Szerencsére ez az álmom a ki-
tartó munkámnak köszönhe-
tően februárban valóra vált, 
és azóta többször is bizalmat 
szavazott nekem a mester 
– folytatta Zombó Máté.

Mindkét játékos már jó pár 
alkalommal csereként bizo-
nyíthatott, de a kezdőcsapatba 

kerülés még várat magára. 
Mindketten motiváltan és bi-
zakodva állnak a feladat elé.

– Jó állapotban érzem ma-
gam, szeretnék minél többet 
játszani az első csapatban, és 
remélem, a tavasz folyamán 
eljön az a pillanat is, hogy kez-
dő játékosként segíthetem a 
klubot céljai elérésében – foly-
tatta Szalai András. – Úgy ér-
zem, fizikálisan és fejben is 
készen állok erre a pillanat-
ra, és az edzéseken is kemé-
nyen dolgozom azért, hogy 
még ebben a szezonban pályá-
ra léphessek kezdőként – tette 

 hozzá  Zombó Máté. – Tudjuk, 
hogy a szezon hátralévő része 
mennyire fontos, ennek tükré-
ben meg is teszünk mindent, 
és reméljük, most már vég-
re az eredmények is tükrözni 
fogják az elszántságunkat.

A hétvégén a harmadik he-
lyezett VLS Veszprém ottho-
nában lép pályára a soproni 
csapat. Az összecsapást ápri-
lis 10-én, vasárnap 11 órakor 
rendezik meg, a következő 
hazai mérkőzésre pedig ápri-
lis 13-án, szerdán 18 órától ke-
rül sor a 6. helyen álló Bicskei 
TC ellen.

Az Érd ellen lépett pályára vasárnap az SC Sopron – ezúttal sem sikerült a bravúr a csapatnak, 
2–1-re kikapott Bücs Zsolt együttese. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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• Soproni Gyógyközpont     központi szám .    .    .    .    .    .   514-200 
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• Sopron Holding központi szám .    .    .    .    .    .    .    .    .   514-600 
• Közútkezelés .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   515-123
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• Családsegítő szolgálat    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   524-361
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• Pártfogó felügyelet        .    .    .    .    .    . 508-126, 508-395, 508-392
• Telefonos lelki elsősegély-szolgálat         .    .    .    .    .   116-123
• Drog stop        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  06-80/505-678
• Magyar Autóklub        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 188
• Áramszolgáltató         .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  06-80/533-533
• Vízszolgáltató         .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   519-100
• Gázszolgáltató        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  06-80/440-141
• MÁV        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .06-1/3 49 49 49
• GYSEV         .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   577-212
• Kisalföld Volán      .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   313-130

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK

LELÁTÓ
Kosárlabda
Április 9., szombat 18 óra, 
Novomatic-aréna
Sopron KC  
– EGIS Körmend

Bowling
Április 6., szerda 14 óra, 
All Star Bowling
Városi alapfokú leány–fiú 
bowling egyéni torna

Labdarúgás
Április 9., szombat 16 óra, 
Anger réti sporttelep
Soproni FAC 1900 
– Csornai SE

Természetjárás
Április 9., szombat 7 óra, 
Soproni Parkerdő, rajt: 
Hunyadi-iskola
Soproni TÁVlatok  
túra és terepfutás 2022

Április 9., szombat 9 óra, 
Soproni-hegyvidék, rajt: 
Hotel Lövér buszforduló
Elfogadás túra

Április 10., vasárnap 7:30, 
Soproni-hegyvidék, rajt: 
ágfalvi presszó
XXXIV. IVV Túranap 

Teke
Április 9., szombat 14 óra, 
Győri úti tekepálya
Soproni Sörgurítók SE  
– Sárvári Kinizsi SE

Április 10., vasárnap  
10 óra, Győri úti tekepálya
Soproni Turris SE  
– AD Flexum TK

Úszás
Április 9., szombat 10 óra, 
Lőver uszoda
1. Lőver Kupa

KOSÁRLABDA-EREDMÉNYEK:
Sopron Basket – Diósgyőri VTK

Bajnoki rájátszás elődöntő 1. mérkőzés,  
Sopron, március 29.

68–49  
(17–9, 13–17, 26–9, 12–14)

Sopron:  
January 17/6, Williams 13/9, 

Czukor 7/3, Brooks 8/6,  
Határ 13. Csere: Fegyverneky 4, 

Dolson 4, Varga A. 2,  
N. Jovanovics

DVTK:  
Vorpahl 5, Bernáth 8/6,  
Aho 2, M. Jovanovics 3,  

Green 10.  
Csere: Kányási 6, Kuster 7, 

Kiss A. 8/6

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

Vezetőedző:  
Völgyi Péter

Diósgyőri VTK – Sopron Basket
Bajnoki rájátszás elődöntő 2. mérkőzés,  

Miskolc, április 1.

66–60  
(17–16, 13–17, 19–12, 17–15)

DVTK:  
Vorpahl 3/3, Aho N. 8,  

Bernáth 12/6,  
M. Jovanovics 7, Green 7.  

Csere: Kuster 17/6,  
Kányási 7/3, Kiss A. 5

Sopron:  
January 8, G. Williams 12/3, 

N. Jovanovics, Brooks 10, 
Határ 6. Csere: Dolson 9/3, 

Fegyverneky 10/3, Czukor 2, 
Varga A. 3/3

Vezetőedző:  
Völgyi Péter

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

Sopron Basket – Diósgyőri VTK 
Bajnoki rájátszás elődöntő 3. mérkőzés,  

Sopron, április 4.

86–52  
(28–12, 24–16, 20–15, 14–9)

Sopron:  
January 16/6, Fegyverneky 4, 
Williams 14/6, Brooks 12/3, 
Határ 13. Csere: Czukor 13/6, 

Varga A. 5/3, Dolson 5,  
N. Jovanovic 2, Varga S. 2

DVTK:  
Vorpahl 4, Aho 2,  

Bernáth 6,  
M. Jovanovic 9/6, Green 12. 

Csere: Kányási 8,  
Kuster 7/3, Kiss A. 4

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

Vezetőedző:  
Völgyi Péter

LABDARÚGÁS
SC Sopron – Érdi VSE

NB III. nyugati csoport, április 3.

1–2 (0–2)

Gólszerző:  
Krizsonits Mátyás

Gólszerzők:  
Szabó Richárd, Gera Dávid

Vezetőedző:  
Bücs Zsolt

Vezetőedző:  
Limperger Zsolt

Egyre több fiatal jégkorongozik Sopronban
Idén már 90 gyermek jégkorongozott a 
Soproni Jégtörők különböző korosztályos 
csapatainál.

– Jól sikerültek a toborzásaink, U8-as, 
U10-es, U12-es, U14-es és U16-os csapatunk 
is volt idén – tudatta Koós Zoltán, a Sop-
roni Jégkorong Sportegyesület elnöke. – Az 
eredményeket csak az U14-től felfelé szá-
molják, a rájátszásba egyik csapatunk sem 

jutott be. Alapvetően a rutin megszerzése 
volt a cél, ehhez képest már minden korosz-
tálynak voltak győzelmei.

Olyan egyesületekkel kerültek a soproni-
ak egy csoportba, amelyek egész évben jé-
gen tudnak edzeni. Fontos volt, hogy min-
den csapat legalább 25 mérkőzést játsszon.

– A felnőttek sajnos nem tudták megis-
mételni a tavalyi bravúrt, a második helye-

zést – tette hozzá Koós Zoltán. – Nagyon jól 
kezdtünk, az alapszakaszban minden mérkő-
zést meg tudtunk nyerni. Aztán a rájátszás-
ban a végső győztes Magyar Atlétikai Club 
ellen kikaptunk, és elveszítettük a bronz-
meccset a Kiskőrös ellen, így végül idén be 
kellett érnünk a negyedik helyezéssel. Kicsit 
csalódottak vagyunk emiatt, de jövőre újult 
erővel vágunk neki a küzdelmeknek.

Az SC Sopron  hétvégén a VLS Veszprém otthonában lép pályára

Folytatódó rossz sorozat
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PAPP GYŐZŐ

Simon Tibor, a Ferenc-
város egykori váloga-
tott hátvédje húsz év-
vel ezelőtt, 2002 telén 
lett az NB I-es Matáv FC 
Sopron vezetőedzője. 
Erre valószínű, sokan 
emlékeznek, arra ta-
lán már kevésbé, hogy 
emellett az NB III-ban 
szereplő SVSE–GYSEV 
labdarúgója is volt. 

A Matávot kilenc mérkőzésen 
vezette az első osztályban, li-
la-fehérben pedig két bajno-
ki mérkőzésen lépett pályára, 
és ezeken egy gólt szerzett Si-
mon Tibor. 

Varga Alfréd, az SVSE–
GYSEV edzője először március 
közepén a Tapolca ellen tud-
ta csatasorba állítani a Fradi 
szurkolók kedvencét. A mér-
kőzés előtt hangosbeszélőn 
köszöntötték az SVSE új játé-
kosait, köztük Simon Tibort és 
Farkas Józsefet, utóbbi a Ma-
táv Sopron edzője volt. A Vas-
út pályáján hétszáz néző volt 
kíváncsi az összecsapásra, 

amelyen Simon jó játéka is ke-
vés volt a győzelemhez, a vég-
eredmény ugyanis 0–0 lett.

„Simi” második és sajnos 
utolsó találkozóján az SVSE–
GYSEV a Herendet fogadta 
2002. március 20-án, és 2–1-es 
félidő után a Vasút 3–2-es ve-
reséget szenvedett. A hazaiak 
első egyenlítő gólját Simon a 
16. percben ritkán látható mó-
don szerezte meg. Történt, 
hogy őt akadályozták a félpá-
lyán, a megítélt szabadrúgás-

ból a kapu felé ívelte a labdát, 
a vendégek portása „Enyém!” 
felkiáltással felugrott érte, de 
az fölötte a jobb sarokba hullt.

Abban az időben a tűz mel-
lett a víz is sújtotta az SVSE-t. 
Mintegy egy hónappal koráb-
ban leégett az öltöző a vas-
utas csapat sporttelepén, az-
után pedig szakadó esőben 
játszották le a felújítási mun-
kálatok segítésére rendezett 
jótékonysági mérkőzést. Így 
csupán 50 mindenre elszánt 

futballdrukker látogatott ki 
és vette meg a 300 forintos je-
gyet. Az első félidőben Simon 
Tibor a vasutasok labdarúgó-
jaként matávos tanítványai el-
len lépett pályára. A mérkőzés 
egyébként a távközlési együt-
tes 8–0-s győzelmét hozta.

Egy hónappal később saj-
nos véget ért Simon Tibor rö-
vid soproni karrierje, ugyanis 
36 éves korában Budapesten 
brutális bűncselekmény áldo-
zata lett.

RÁZÓ LÁSZLÓ

A napokban jelentette be a Sop-
ron Basket, hogy a klub saját neve-
lésű játékosával, Czukor Dalmával 
újabb egyéves kontraktust kötöttek. 

A bedobó azt mondja: örül, hogy Magyarország 
egyik legjobb csapatában szerepelhet. 
– Milyen gondolatokkal ír-
tad alá az új szerződésedet?

– Nagyon fontos számom-
ra, hogy saját városomban, 
Sopronban lehessek euroli-
gás játékos. Gyakorlatilag el-
képzelhetetlen számomra, 
hogy Magyarországon belül 
máshová igazoljak, egyértel-
műen Sopronban képzelem el 
a jövőmet. A klubbal folytatott 
tárgyalások során több verzió 
is felmerült, végül az egyéves 
szerződésnél maradtunk, ez 
mindkét fél számára kedvező.

– Hosszú sérülésed után 
egyre jobb formába len-
dülsz, hogy érzed magad 
a pályán?

– Szerencsére minden 
rendben van, egyáltalán nem 
érzek semmit a korábbi sú-
lyos sérülésemből. Azt hi-
szem, ennek a kulcsa az volt, 
hogy türelmes voltam saját 
magammal, nem siettük el a 
visszatérésemet. Amikor új-
ra játszhattam, próbáltam a 
meccseken a lehető legjob-
ban segíteni a csapatot, és 

úgy érzem, hogy ez sikerült 
is. Plusz motivációt jelentett, 
hogy nem volt még szerződé-
sem, meg akartam mutatni, 
hogy a legmagasabb szinten 
is számítani lehet rám. 

– Ezen kívül minek kö-
szönhető, hogy jó formá-
ba kerültél?

– Rengeteget dolgozunk 
edzéseken, ez meghozta a 
gyümölcsét, jól ment a játék, 
és pontszerzésben is előre 
léptem. Lendületes kosárlab-
dát játszunk, a támadások so-
rán sokszor olyan dobóhely-
zetet teremt a csapat, amikor 
már nem kell gondolkodni, 
csak eldobni a labdát. Extrán 
figyelek a lepattanókra is, pró-
bálok minél többet megsze-
rezni, ezekből ugyanis köny-
nyű kosarakat szerezhetünk.

– Soproni nevelésű já-
tékosként példakép vagy 

a fiatalok számára, ezt mi-
ként éled meg?

– Amikor magam is után-
pótlás játékos voltam, emlék-
szem, mekkora élményt je-
lentett, ha az akkori felnőtt 
játékosok rám néztek vagy 
rám mosolyogtak meccsek 
után. Most már én vagyok fel-
nőtt csapattag, és igyekszem 
odafigyelni arra, hogy minél 
több kicsivel, fiatallal talál-
kozzak. Szeretek eljárni az 
edzéseikre, meccseikre, to-
borzókon is részt veszek. Ez 
azért is fontos, mert így lát-
hatják a gyerekek, hogy hova 
lehet eljutni, akár profi kosa-
rasok is lehetnek a mostani 
Kisdarazsak. Hatalmas moti-
vációt jelent nekik, ha látnak 
engem, esetleg beállok közé-
jük. Azt gondolom, ez kiemel-
ten fontos egy ilyen minőségű 
akadémiánál.

A pályán és a szélén...

Czukor Dalma hosszabbított  a Sopron Basketnél

Példakép születik

A Matáv FC Sopron vezetőedzőjeként Simon Tibor – a hátsó sorban balról az ötödik.

– Szeretek eljárni a Kisdarazsak edzéseire, meccseire, toborzókon is részt veszek – mondta lapunknak Czukor Dalma (hátul).

MUNKATÁRSUNKTÓL

A héten kezdi szereplését a felsőházi középsza-
kaszban a Sopron KC. Bors Miklós másodedző 
szerint hatalmas siker, hogy a top 5 együttes kö-
zé bejutott a csapat. 

– Mennyire vagy elégedett 
az alapszakasz 5. helyével?

– A szezon első két hónap-
ja után senki sem számított 
arra, hogy végül a legjobb 5-be 
kerülünk. Aztán jött a győzel-
mi sorozatunk, ami után már 
reális cél volt, hogy bejussunk 
a felsőházba. A poharunk 
azonban csak félig van tele, 
hiszen szerettük volna a har-
madik helyezésünket megtar-
tani, ami végül nem sikerült. 
Ezzel együtt hatalmas siker, 
hogy a másik négy legjobb 
csapattal küzdhetünk meg a 
következő hetekben. Azt be-
széltük a srácokkal, hogy mos-
tantól új bajnokság kezdődik, 
bízom abban, hogy lesznek jó 
meccseink, jó periódusaink.

– Van meghatározott cél 
a középszakaszban?

– Most, hogy idáig eljutot-
tunk – ami nagy szó –, szeret-
nénk minél jobban szerepelni 
a középszakaszban. A har-
madik, negyedik, ötödik he-
lyen lényegében holtverseny 
van, fontos lenne egy-egy 
extra győzelem, ezáltal visz-
sza tudnánk szerezni a 3. he-
lyet. A legfontosabb azonban 
az lenne, hogy a legjobb négy-
be kerüljünk, így ugyanis mi 

leszünk a pályaválasztók a rá-
játszás első körében.

– Az alapszakaszban 
a kiváló széria után az utol-
só meccseken mintha hul-
lámvölgybe került volna a 
csapat, ezt hogy látod?

– Volt egy influenzás meg-
betegedéssorozat, amely a Ka-
posvár előtti meccsen csúcso-
sodott ki. Vezetőedzőnk sem 
tudott a csapattal lenni, négy 
játékosunk hiányzott, volt 
olyan edzés, amelyen össze-
sen heten tudtak részt venni 
a felnőtt keretből. Nyilván ez 
csak az egyik összetevő, de a 
profi sportban nincs olyan, 
hogy egy csapat egy szezonon 
át csúcsformában van. Bízom 
abban, hogy a középszakasz-
ban elkezdünk menni ismét 
felfelé.

– Most milyen állapot-
ban van a csapat?

– Halász Ákos csak a múlt 
héten kezdte meg az edzése-
ket az ujjtörése után. Az inf-
luenza Quincy Fordot viselte 
meg a legjobban, de erre a hét-
re már ő is rendbe jön, ismét 
jó formába lendülhet. A többi-
ek egészségesek, így bizakod-
va várjuk a bajnoki középsza-
kasz mérkőzéseit.

SKC: a pályaelőny 
megszerzése a cél

Varga Alíz lett a második az Euroliga legjobb fiatal játékosa ka-
tegóriában az edzők, a csapatkapitányok, az újságírók és a szur-
kolók szavazatai alapján. Az év védőjátékosa cím versenyében 
szintén a Sopron Basket játékosa, Gabby Williams végzett a má-
sodik helyen, Gáspár Dávid pedig a harmadik lett Az év edzője 
kategóriában. A Sopron Basket trénerét az edzők és az újság-
írók is a 2. helyre tették, a csapatkapitányok rangsorában a 3. 
helyen végzett, a közönségszavazáson pedig a 4. helyig jutott.

EREDMÉNYES SOPRONIAK
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„A tétovázás 
gyengíti az aka-
ratot. Nincs he-
lye a kétségek-
nek. Cselekedni 
kell!”
Ken Follett  
(1949–) walesi író

MOTTÓ

Ken Follett:  
Az idők végezetéig 
A Kingsbridge-trilógia 2. 
kötete, A katedrális folyta-
tása kétszáz évvel később, 
a 14. században játszódik. 
Az Európán végigsöprő 
pestisjárvány felüti fejét 
az angliai kisvárosban is, 
és éveken keresztül válto-
zatlan erővel tombol, sze-
di áldozatait. A Benedek-
rendi kolostor ispotálya az 
egyetlen hely a városban, 
ahol a beteg emberek me-
nedéket kaphatnak. A jár-
vány közepette sem állhat 
meg azonban az élet…

KÖNYVAJÁNLÓ

MADARÁSZ 
RÉKA

Új soroza-
tunkban 
olyan fia-

talokról írunk, akiket 
10 évvel ezelőtt már 
bemutattunk újsá-
gunkban. Hegyi Eszter 
annak idején a Széche-
nyi István Tanulmányi 
Ösztöndíj egyik nyer-
teseként kapott városi 
támogatást.

Ötödéves pszichológushallga-
tóként dolgozott Hegyi Eszter 
egy iskolában, ahol az iskola-
pszichológuséhoz hasonló tá-
mogató szerepet töltött be a 
tanulók, illetve a tanárok éle-
tében, illetve önkéntesként 
kortárssegítéssel is foglalko-
zott – erről írtunk 10 éve (Ön-
kéntes kortárssegítő, Soproni 
Téma, 2012. október 31.). Már 
akkor biztos volt benne, hogy 
visszatér Sopronba, és így is 
történt…

– Mivel fejlődés- és kli-
nikai gyermekpszichológia 
szakirányon végeztem 2013-
ban a Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetemen, először ezen 
a területen kerestem állást, 
de végül is a Sopronkőhidai 
Fegyház és Börtönben sike-
rült elhelyezkednem, ahol 

most már hivatásos állomány-
ban vagyok – mesélte Eszter. 
– Ez rengeteg tanulással járt, 
ugyanis pszichológusként 
tisztában kell lennünk a bün-
tetés-végrehajtás szabályai-
val, a fogvatartottak jogaival 
és kötelezettségeivel. Pálya-
kezdőként nagy kihívás volt, 
de szerteágazó tapasztalato-
kat is szereztem, ugyanis a 
társadalmi rétegek és a pszi-
chés problémák széles skálá-
jával találkozhattam.

Eszter elsősorban a fogva-
tartottakkal, másodsorban az 
ott dolgozókkal foglalkozott. 

Közben elvégzett egy két-
éves tanácsadó pszicholó-
gusi szakképzést az ELTE-n, 
önkéntesként pedig fiata-
lok csoportfoglalkozásait 
vezette.

– 2017-ben szülési szabad-
ságra mentem az első kislá-
nyommal, Brigittával, majd 
2019-ben érkezett a máso-
dik, Nikolett – folytatta moso-
lyogva. – Hogy pszichológus-
ként milyen anyának lenni, 
nem egyszerű kérdés. Ab-
ból a szempontból könnyebb, 
hogy rendelkezem egy alap-
vető tudással, ami alapján ki 

tudom szűrni a hiteles infor-
mációkat, másrészt azonban 
nagyobb felelősséggel is jár, 
hogy tisztában vagyok vele, 
ha elrontok valamit a gyer-
meknevelésben, annak mi le-
het a következménye.

A fiatal anyuka most várja a 
harmadik gyermekét, akinek 
a nemét még nem lehet tud-
ni, de az első kettő is ugyan-
ilyen „bujkálós” volt. Közben 
egy párkapcsolatimediátor- 
és coach-képzést végez, a ké-
sőbbiekben pedig talán a me-
diátor szakmával ismerkedik 
meg mélyebben.

Először ötödéves pszichológushallgatóként mutattuk be Hegyi Esztert, aki azóta tanácsadó 
pszichológus lett és harmadik gyermekét várja. FOTÓK: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM ÉS FILEP ISTVÁN

MADARÁSZ RÉKA 

Országos első helye-
zést ért el Horvath Dá-
ria Antónia a Pécsi 
Tudományegyetem 
„Tudomány, ami ösz-
szeköt” című versenyé-
nek középiskolás szek-
ciójában. Egy héttel 
később pedig a német 
nyelvi OKTV országos 
döntőjét is megnyerte. 

„A fájdalomcsillapítás isteni 
cselekedet” – Hippokratész 
idézetének szellemében írta 
meg dolgozatát Dária, akinek 
édesanyja magyar, édesapja 
horvát. A lány rendkívül sok-
oldalú: érdekli a történelem, 
szabadidejében novellákat ír, 
hobbija és szenvedélye a né-
met nyelv, és másodikos kora 
óta orvosnak készül. 

– Több orvos is van a csa-
ládunkban, köztük anyai 
nagyapám, Altorjay István, 
aki Magyarország első gyer-
meksebész professzoraként 
az egész életét mások meg-
segítésének szentelte – me-
sélte a Széchenyi-gimnázium 
12.C osztályos tanulója, akit 
dr. Somogyi Csilla készített fel 
a biológiához kötődő megmé-
rettetésre. – Egyre inkább úgy 
érzem, hogy nagyapám példá-
ját szeretném követni. 

Annak ellenére, hogy a pé-
csi döntőn tudta csak meg, 
hogy 15 perc helyett csupán 
10 perce van prezentálnia a 

dolgozatát, a komplex világlá-
tású lány olyan remekül telje-
sített, hogy az egyetem legne-
vesebb orvosaiból álló zsűri 
tagjai elhalmozták dicsére-
tekkel. Nem alakult ez más-
képp a német nyelvi OKTV 
budapesti döntőjén sem, aho-
va a felkészítő tanárával, Ka-
szás Emőkével utazott.

– Kétnyelvű nevelésem-
nek köszönhetően valószínű-
leg könnyebben ragadnak rám 
a nyelvek, ám a győzelem fá-
radságos munka gyümölcse 
– folytatta. – Gyerekkorom 
óta német nyelvű filmeket 

nézek, könyveket olvasok, a 
szókincsemet pedig az isko-
lában még nyelvtani tudással 
is igyekeztem kiegészíteni.

Dária kicsit félt a döntő 
nyelvtani részétől, de jól vet-
te az akadályokat. Eredmé-
nyére azért is büszke, mert 
olyanokkal mérte össze a tu-
dását, akik gyerekkoruk óta 
németül beszélnek valame-
lyik szülőjükkel, miközben ő 
még csak emelt óraszámban 
sem tanulja a nyelvet. Mivel 
angolból van már egy C1 típu-
sú nyelvvizsgája, most a fran-
cia következik.

Dária kétszeres országelső

Horvath Dária Antónia másodikos kora óta orvosnak készül.  
FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Továbbra is 
várjuk az iskolák 
rendezvényeiről, 
ifjú tehetségeiről 

szóló értesítéseket 
a szerkesztoseg@
sopronitema.hu 

e-mail-címre!

Így írok én!
Ismét irodalmi pályázatot 
hirdet a Pro Kultúra. Idén 
is Sopron és környéke 10–
14 éves diákjainak munká-
it várják az alábbi kategóri-
ákban: vers, mese, novella, 
tetszőleges műfaj az aláb-
bi címen: „Vágyaimnak só-
lyomszárnya támadt” (Pe-
tőfi Sándor). A győztes 
alkotások megjelennek a 
Soproni Füzetek követke-
ző számában. 

A pályaműveken – me-
lyek A/4-es méretben Word 
dokumentumban készülje-
nek – szerepeljen a tanuló 
neve, értesítési címe, te-
lefonszáma, e-mail-címe, 
az iskolája neve, osztálya! 
Beküldési határidő: ápri-
lis 25., hétfő, az alkotáso-
kat a bb@prokultura.hu 
e-mail-címre vagy szemé-
lyesen Betuker Botond ré-
szére (Liszt Ferenc Kulturá-
lis Központ, 9400 Sopron, 
Liszt Ferenc u. 1.) küldjék 
a pályázók! 

A beérkezett műve-
ket szakmai zsűri értéke-
li, amelynek tagjai: Ros-
kó Mária, Szittner Ágnes 
és Zentai László lesznek. 
A kategóriák győztesei 
meghívást kapnak az Így 
írok én! gálarendezvényé-
re, ahol a győztes alkotá-
sok részleteit a Soproni 
Petőfi Színház művészei 
olvassák fel. A gála ter-
vezett időpontja: május 
13., péntek.

RÖVIDEN Tehetségek 10 éve és most:  Bemutatkozik Hegyi Eszter

Egyetem után hazatért
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Naplóm, naplóm, 
mondd meg, kérlek!
Tudom, hogy manapság nem divat a naplóírás, de… Ha a „tük-
röm-tükröm” segítségével, vagy egy mérleggel, vagy pusztán 
a reális önkép alapján felismerjük, hogy elhíztunk, azzal igen-
is lehet kezdeni valamit. Sőt! Ha orvosi, egészségügyi szem-
pontból nézem az elhízás problémáját, akkor kell is kezdenünk 
valamit, mert a plusz súlyunk idővel plusz betegségeket okoz 
(törvényszerűen!).

Ha legalább egy hétig napról napra pontosan (és őszintén!) 
feljegyezzük, mikor, mit és mennyit eszünk (és iszunk!), akkor… 
ebből az úgynevezett táplálkozási naplóból egy erre képzett 
szakember (dietetikus!) segítségével már észszerű, célszerű és 
megvalósítható lépéseket kezdhetünk helyzetünk javítására. 
Érdekes, hogy pusztán a napló vezetésével is sok esetben fogy-
ni kezdhetünk, mert akarva-akaratlanul kicsit (vagy akár na-
gyon!) másként eszünk, ha azt követjük, feljegyezzük, értékel-
jük. A változás első lépése, amikor szembesülünk a tényekkel. 
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket április 13-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 23-i rejtvényünk megfejtése: „Az ember embernek öröme”. Szerencsés megfejtőnk: Darázsné Horváth 
Valéria.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Április 6–12. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig este 8 órá-
tól reg gel 8 óráig tart.

Április 6.,  
szerda 

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

Április 7., 
csütörtök 

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

Április 8.,  
péntek 

Király gyógyszertár  
Várkerület 114. 99/508–241

Április 9., 
szombat 

Korona gyógyszertár  
Várkerület 73. 99/505–865

Április 10., 
vasárnap 

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

Április 11.,  
hétfő 

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

Április 12.,  
kedd 

Oroszlán gyógyszertár  
Várkerület 29. 99/524–005

Anya és fia a kispadon
ALMA ÉS FÁJA  – Pongrácz Krisztina és Pongrácz Levente

PLUZSIK 
TAMÁS

Az alma 
nem esik 
messze a 
fájától, 

tartja a mondás, mely
nek igazságáért nem kell 
messzire menni Sopron
ban sem. Pongrácz 
Levente az édesanyja 
nyomdokába lépett, 
mindkettőjük életének 
szerves és elválasztha
tatlan része a tenisz és a 
kosárlabda. 

– A szüleim életében nem töl-
tött be központi szerepet a 
sport, érdeklődési körük és fi-
gyelmük elsősorban a zene fe-
lé fordult – kezdte Pongrácz 
Krisztina. – Érdekes, hogy bá-
tyámmal együtt bennünket 
mégsem a zeneiskola felé te-
relgettek, hanem a sportpályák 
irányába. Hogy miért, ezt saj-
nos már nem tudom megkér-
dezni tőlük, talán mindkette-
jükben volt mégis egy elfojtott, 
be nem teljesült vágy, talán ép-
pen a tenisz iránt, hisz amikor 
Kristóffal mi elkezdtünk sikere-
ket elérni, ők voltak a leglelke-
sebb és egyúttal nagyon hozzá-
értő szurkolóink. 

Pongrácz Krisztina egyéb-
ként úszóként kezdte sport-
karrierjét.

– Hauer Péter és Käesz Mi-
hály voltak az edzőim, de a fo-
lyamatos arcüreggyulladások 
miatt búcsút kellett monda-

nom az úszóedzéseknek, és el-
kezdtem kosarazni – folytat-
ta Krisztina. – Kristóf bátyám 
ekkor már Szinvay Kálmán kezei 
alatt teniszezett, úgyhogy az ő 
példáját követve rövidesen én 
is átpártoltam a vörös salakra. 
Az SVSE-ben nagyon jó társaság 
jött össze ott abban az időben, 
egymást érték a sikerek úgy az 
egyéni, mint a csapateredmé-
nyekben. A fiúkkal együtt mi is 
feljutottunk az NB I-be, 18 éves 
koromban megnyertem az or-
szágos vidékbajnokságot, sőt 
Szabó Judittal párosban is fel-
állhattunk a dobogó legfelső 
fokára. Janics Gyurival vegyes 
párosban lettünk bronzérme-
sek. Ez egyúttal azt is jelen-
tette, hogy a magyar ranglis-
tán is előkelő helyre kerültem. 
A teniszpályától nem vettem 
búcsút, először csak „beug-

ró edzőként” helyettesítettem 
Babos Csabát, majd középfokú 
edzői képesítést is szereztem. 
Olyan sikeres tanítványaim vol-
tak, mint Dorn Kunigunda, Lász-
ló Csaba és Buzonics Dominik, 
akiknek a teniszkarrierje az 
USA-ban folytatódott. 

– Anyu azt nem mond-
ta, hogy ma is edzősködik, és 
imádják a tanítványai úgy ide-
haza, mint Ausztriában – tette 
hozzá Levente, aki ugyanúgy 
Szinvay Kálmánnál kezdett el 
teniszezni, mint az édesanyja. 
– Amikor kamasz koromban el-
kezdtem nyúlni, elcsábítottak 
kosarazni a Soproni Tigrisek-
hez, ma is hálával gondolok 
első edzőimre, a közelmúlt-
ban elhunyt dr. Bakk Lászlóra, 
az 1969-es Magyar Kupa-győz-
tes SMAFC legendás kosarasá-
ra és Németh Lehelre. Később 

a Sportiskolában végigjártam 
a „ranglétrát”, sokat köszön-
hetek ottani edzőimnek, Mesz-
lényi Róbertnek, Csátaljay Gá-
bornak és Patonay Imrének. Bár 
még ma is lehetnék aktív játé-
kos, nemcsak az adottságaim, 
hanem talán a tehetségem is 
meglenne hozzá, de a magam 
részéről komfortosabbnak ér-
zem az edzői pályát, talán itt 
jobban ki tudok teljesedni. 
A Soproni Sportiskola Kosár-
labda Akadémia U16-os és az 
U18-as csapatának vagyok az 
egyik edzője, illetve sokszor 
kisegítem anyut is, amikor ő 
nem tudja megtartani a te-
nisztréningeket. Nagy élmény 
volt, amikor anyuval páros-
ban együtt indultunk a Katter 
Herbert családi tenisztornán, 
ahol emlékezetes szetteket 
játszottunk.

Pongrácz Krisztina és Pongrácz Levente is edző. Az édesanya teniszezőkkel foglalkozik, fia 
elsősorban kosárlabdázókkal, de ő is besegít a teniszpályán. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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KÓCZÁN 
BÁLINT

Közel két 
éve tag-
ja a Sopro-

ni Petőfi Színház tár-
sulatának  Kisfaludy 
Zsófia, akit újabban 
a mozikban is látha-
tunk. A színésznőt 
faggattuk a forgatás-
ról és eddigi soproni 
benyomásairól.  

– Pár hete játsszák a mo-
zik a Kilakoltatás című fil-
met, amelyben Téged is 
láthatunk. 

– Igen, egy kis epizódsze-
repet játszom benne, és na-
gyon örültem a felkérésnek. 
Két évvel ezelőtt, 2020 nya-
rán forgattuk, aztán a Covid-
hullámok miatt sajnos sokat 
csúszott a film bemutatója, de 
végül március közepétől már 
vetítik a mozik. 

– Milyen volt a forgatás?
– A tűző napon forgattunk 

egy olyan helyszínen, ahol az 
utca végén ötpercenként jöt-
tek-mentek a vonatok. Iga-
zodni kellett a menetrendhez, 
sokszor leálltunk a forgatás-
sal, ez kicsit megnehezítette 
a munkát. Ennek ellenére na-
gyon élveztem, jó volt a han-
gulat, és szuper a stáb. 

– Miben más egy filmes 
munka, mint egy színházi 
bemutató?

– Teljesen más koncent-
rációt igényel. Általában csak 
párszor lepróbáljuk a jele-
netet, és már fel is vesszük. 
Közben olyan dolgokra kell 
odafigyelni, amelyek a szín-
házban elenyészők. Például 
nem mindegy, hogy öt cen-
tivel jobbra vagy balra állsz, 
mikor nézel le vagy moso-
lyodsz el. Fontos a pontosság, 
hiszen később nem lehet már 

rajta javítani – ez marad meg 
az utókornak…

– Viszont a közeg már is-
merős lehetett…

– Valóban volt már filmes 
szerepem, az Oltári csajok so-
rozatban játszottam egy mel-
lékszerepet, amit a mai napig 
ismétel az egyik kereskedel-
mi csatorna. Élvezem a fil-
mezést, minden forgatás új 
impulzust és lendületet ad, 
ezért remélem, hogy megta-
lál majd egy komolyabb sze-
rep is a jövőben. 

– Közben gőzerővel dol-
gozol a Soproni Petőfi Szín-
házban is. A Grand Hotelről 
mit kell tudni?

– Először is azt, hogy fan-
tasztikus a zenéje! Egy ti-
pikus, klasszikus musical, 
amely kicsit a Chicagóra em-
lékeztet. A prózai jelenetek 
alatt is végig játszik a zenekar, 
ezért minden szövegnek rög-
zített ideje van. Én Láng Fri-
dát, vagyis Lángocskát alakí-
tom, aki hollywoodi karrierre 
vágyakozik, és ezért bármire 
képes. Nagyszerű szerep, és 
egyébként ismét szőke leszek 
a színpadon, ahogy a Bál a Sa-
voyban című darabban is. 

– Amivel most a ma-
gyar nyelvű bemutatóra ké-
szültök… 

– Valóban. Tavaly német 
nyelven játszottuk Fertőráko-
son, de május 7-től végre ma-
gyarul is bemutatjuk a szín-
házban. Érdekes helyzet, 
hogy most németről kell „át-
tanulnunk” magyarra a dalo-
kat és a jeleneteket, de mind-
annyian nagyon várjuk már. 

– Közel két éve itt vagy 
Sopronban. Hogy sikerült 
a beilleszkedés?

– Szeretek itt lenni, és azt 
hiszem, beilleszkedtem a tár-
sulatba is. A soproni kirán-
dulásokra, túrákra viszont 
sajnos még mindig csak mini-
málisan van időm, mert köz-
ben sokat dolgozom Buda-
pesten is.

Sztárok itt és ott

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

A mozivászonról is  visszaköszön Kisfaludy Zsófia

Jól érzi magát Sopronban

– Élvezem a filmezést, minden forgatás új impulzust és lendü-
letet ad – mesélte lapunknak Kisfaludy Zsófia. FOTÓ: KÖŐ ADRIEN 

A DIETETIKUS VÁLASZOL

Tavaszi vitaminbombák
NÉMETH KINGA

Gyermekkori elhízás, cu
korbetegség, szív és ér
rendszeri gondok – nap
jainkban mindegyik 

népbetegségnek számít. De mit tehe
tünk a megelőzésükért, hogy minél to
vább, egészségesen éljünk? Rovatunk
ban a dietetikus ad hasznos tippeket. 

Végre itt a napsütéses jó idő, lassan beérnek 
kedvenc zöldségeink és gyümölcseink is. Azért 
is érdemes idényzöldségekhez és -gyümölcsök-
höz nyúlni, mert ilyenkor a leggazdagabbak táp-
anyagokban. Fontos vitamin-, ásványianyag-, 
antioxidáns-források. 

Áprilisban az alma, körte, olajos magvak kö-
zül a dió a legpraktikusabb választás. Zöldségek 
közül megemlítendő a medvehagyma, újhagy-
ma, spenót, sóska, salátafélék (endívia, rukko-
la), sárgarépa, késői cékla. Az alma- és körte-
félékben található rostok közül fontos a pektin, 
amely gélképző jellegéből adódóan lassítja a 

cukrok felszívódását, illetve csökkenteni tud-
ja az LDL-koleszterin-szintet a vérben. Diétázók-
nak, cukorbetegeknek, inzulinrezisztenseknek 
akár uzsonnára pár szem dióval kitűnő választás. 
A dióban található telítetlen zsírsavak, omega-3 
zsírsav csökkenti a gyulladások kialakulását, se-
gít a szív- és érrendszeri betegségek megelőzé-
sében, E-vitamin-tartalmának köszönhetően 
kitűnő antioxidáns. A sárgarépában található ka-
rotint a szervezet A-vitaminná alakítja, mely nél-
külözhetetlen a szemek, a látás, illetve a nyálka-
hártyák egészsége szempontjából.

A zöld leveles zöldségek K-vitaminban, C-
vitaminban, folsavban gazdagok. Fogyasszuk 
őket akár nyers formában, főzeléknek elkészít-
ve vagy akár turmixban! Utóbbit édesítsük ba-
nánnal, amely egész évben kapható!

Zöld smoothie: 1 alma, 2 marék bébispe-
nót, fél banán, 1 evőkanál citromlé, 2,5–3 de-
ciliter víz 

Amennyiben a rosttartalmat növelni szeret-
nénk, a szénhidrátok felszívódását pedig las-
sítani, keverhetünk bele útifűmaghéjat, vagy 
fogyasszunk mellé rostdús kekszet, pár szem 
olajos magot! 

Impresszum: Soproni Téma – Ingyenes közösségi hetilap, ISSN: 2063-2339 | Alapító főszerkesztő: Horváth Ferenc, 
szerkesztőség vezető: Huszár Judit | Szerkesztőség: 9400 Sopron, Liszt Ferenc utca 1., 99/517–534, szerkesztoseg@
sopronitema.hu, www.sopronitema.hu, facebook.com/sopronitemahivatalos | Kiadó: Pro Kultúra Sopron Nonprofit 
Kft. 9400 Sopron, Liszt Ferenc utca 1., 99/517–500, felelős kiadó: dr. Ragány Misa ügyvezető igazgató | Nyomtatás: 
Mediaworks Hungary Zrt. 9021 Győr, Újlak u. 4/A, felelős vezető: Szabady Balázs műszaki igazgató | Terjesztés: 
Savaria Post Kft. 27.170 példányban, sopron@savariapost.hu, TERJESZTÉSI REKLAMÁCIÓ: +3620/368-2027

BULI VAN!  – zenei ajánló

Ricsárdgír Sopronban
Április 15., péntek 19.30, Búgócsiga Akusztik Garden, 
vendég: Heatlie
Útra kelt a magyar trash zene megújítója, az ArtFartPop feltalá-
lója, a Ricsárdgír zenekar, hogy tagjai bekoalázzanak pár gyö-
nyörű várost, és kipróbálják élőben is a legújabb Gír dalokat. 
Sopronba is érkeznek április 15-én, pénteken. A káoszpartik-
ban segítségük lesz régi jó barátjuk, Dávid együttese, a Heat-
lie zenekar. FOTÓ: KULTER.HU


