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Családok és állatvédelem
Megnyerte a legrangosabb európai tornát, bajnok lett az Euroligában a Sopron Basket kosárlabdacsapata. A sportolókat és a klub vezetőit hétfőn este a Novomatic-arénában 
köszöntötték a soproniak – közel kétezren ünnepelték Fegyverneky Zsófiékat. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

A hagyomány útján

Sok háziasszonyt foglal-
koztat, hogy mitől lesz 
fényes, foszlós a hús-
véti kalács. Simon  Zita 
szerint jó minőségű 
alapanyagokra – vajra, 
lisztre, termelői tojásra, 
tejre és kovászra – van 
szükség. A soproni cuk-
rász szakoktató azt 
szokta javasolni a tanít-
ványainak, hogy a tész-
tával bánjanak ugyanaz-
zal a törődéssel, mint a 
párjukkal.
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Április 24-ig látható Horváth Ferenc Péter Pillanatok című 
kiállítása. A tárlat vasárnap nyílt meg a Várkerület 19 
Galériában. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

A húsvéti 
kalács titka

Önkéntesek a világ körül
Noelia Picola (b) és Ayse Sahintürk az Európai Szolidaritási Testület pályázata  
keretében érkezett Sopronba, a Tudás-Vár Családi Bölcsődébe és Napközbeni 
Gyermek felügyelethez – a két fiatal itt önkénteskedik. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 2

Közel ötszázan vettek részt az Állati jóó családi napon a Liszt-központ-
ban. Tóth Gábor bemutatójában láthattak élő görényt is a gyerekek. 

Sikeres I. Lőver Kupa

360 versenyző több országból, olimpikonok a mezőnyben – nagy si-
kere volt az I. Lőver Kupa úszóversenynek Sopronban. FOTÓ: NÉMETH PÉTER 9

 Európa kosaras királynői
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Az önkénteskedés ke-
zünkbe adja a lehető-
séget, hogy életeket 
változtassunk meg, 
beleértve a sajátun-
kat is. Az önkéntesség 
alatt nemcsak segí-
tünk, de új barátságo-
kat köthetünk, széle-
síthetjük látókörünket, 
felelősségtudatunkat, 
toleranciánkat. 

Noha a külföldi önkéntes 
munka egyeseknek ijesztően 
hangzik, olyan értékes tapasz-
talatokat kínál, amelyek új le-
hetőségeket tárhatnak fel előt-
tünk. – Az önkénteskedés már 
régóta ott volt a gondolataim 
között, akkor is, amikor taná-
ri szakon végeztem az egye-
temen, és elkezdtem munkát 
keresni – mondta lapunknak 
Noelia Picola, aki Spanyolor-
szágból érkezett Sopronba, 
hogy gyerekek interkulturá-
lis érzékenyítésében segéd-
kezzen. – A szolidaritás és a 
segítségre szorulók támoga-
tása nagyon fontos számom-
ra, ugyanúgy, mint más kultú-
rák és emberek megismerése. 
Amikor a diplomámat kézhez 
vettem, akkor jöttem rá, hogy 
eljött a megfelelő pillanat. Már 
nem kell iskolába járnom, és 
még nincs munkám. Elkezd-
tem keresgélni, és megtalál-

tam az Európai Szolidaritási 
Testület programját. Minden-
képp olyan munkát szerettem 
volna, ahol gyerekekkel fog-
lalkozom, mert nagyon sze-
retek köztük lenni. Ezért vá-
lasztottam a nyelvoktatási 
programot. 

Ayse Sahintürk Török-
országból érkezett, szintén 
nyelvet tanít. – Én 2019-ben 
diplomáztam, gazdaságot és 
jogot tanultam. 27 éves va-
gyok. 2017-ben már részt vet-
tem egy kéthónapos külföldi 
szakmai gyakorlaton Olasz-
országban, akkor nagyon 

megtetszett ez a fajta élet-
mód. Akkor el is döntöttem, 
hogy amennyiben lehetősé-
gem nyílik rá, hosszabb idő-
re is elutaznék önkéntesked-
ni. Az önkénteskedésnek nem 

a pénzkeresés a lényege, ha-
nem a tapasztalatszerzés. 
Ami később akár anyagilag 
is a hasznunkra válhat, de a 
hazatérés utáni mindennapi 
életünkre is hatással van. 

Panoráma

Nem a pénzkeresés a lényeg,  hanem a tapasztalatszerzés

Önkéntesek a világ körül

PÁLYÁZAT ÉS SZOLIDARITÁS:  Ayse és Noelia az Európai 
Szolidaritási Testület pályázata keretében érkezett Sopronba, 
a  Tudás-Vár Családi Bölcsődébe és Napközbeni Gyermekfelügye-
lethez. A program lényege, hogy szolidaritási tevékenységekbe 
vonja be a fiatalokat akár külföldön, akár belföldön. A 18 és 30 év 
közötti résztvevőknek lehetőségük van különböző területeken ki-
próbálni magukat 2–12 hónapig. A pályázó mindenféle támogatást 
(utazás, szállás, étkezés) megkap, tehát sem földrajzi, sem anyagi 
akadálya nem lehet annak, hogy egy fiatal ebben részt vehessen. 

Noelia Picola (b) és Ayse Sahintürk Sopronban önkénteskedik, mindketten nyelvet oktatnak.  
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

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 Alsólövér és a Zrínyi Mik-
lós utca között húzódik a 100 
méter hosszú Házi Jenő utca. 
A szakaszt dr. vitéz Házi Je-
nő történészről, Sopron egy-
kori főlevéltárosáról nevezték 
el 1991-ben.

Házi Jenő 130 évvel ezelőtt, 
1892. április 16-án született a 
Csallóközben, a ma Szlová-
kiában található Vásárúton. 
A pozsonyi királyi katolikus 
gimnáziumban érettségizett, 
ezután 1914-ben szerzett tör-
ténelem–földrajz szakos ta-
nári oklevelet a budapesti tu-
dományegyetemen. Az első 
világháborúban főhadnagy 
volt, az orosz és román fron-
ton harcolt, súlyosan megse-
besült. 1915-ben Ferenc Jó-
zseftől arany vitézségi érmet, 
1917-ben IV. Károlytól másod-
osztályú német vaskeresz-
tet kapott. A Soproni Városi 
Levéltár megüresedett főle-
véltárosi állására 1917-ben je-
lentkezett, a munkát viszont 
katonai szolgálata letelte 

után, 1918-ban tudta megkez-
deni. Az 1921-es soproni nép-
szavazás idején bekapcsoló-
dott a Nyugatmagyarországi 
Liga munkájába, a német ajkú 
lakosság megnyerésén dol-
gozott. 1922-ben a vitézi rend 
tagjává avatták.

Főlevéltárosként összeál-
lította a Sopron szabad kirá-
lyi város története című, 13 
kötetes soproni oklevéltárat, 
amely Magyarország közép-
kori történelmének egyik leg-
fontosabb forrása. 1923-ban 
felfedezte a Soproni szójegy-
zéket, majd 1929-ben a Soproni 
virágéneket. 1937-ben kiadta a 

Sopron a régi magyar iroda-
lomban című gyűjteményét, 
1939-ben pedig megírta Sop-
ron középkori egyháztörténe-
tét. Munkásságát elismerve a 
Magyar Tudományos Akadé-
mia 1938. május 6-án levele-
ző tagjává választotta. Tagja 
volt az alakuló Soproni Szem-
le szerkesztőbizottságának.

Aktivitásának is köszön-
hető, hogy az 1939-es válasz-
táson a nyilaskeresztes párt 
súlyos vereséget szenvedett 
városunkban. A vészkorszak-
ban segítette az üldözött zsi-
dókat. 1945-ben a levéltár 
padlóján aludt, így védte az itt 

tárolt értékekeket. 1944-ben 
a Gestapo letartóztatta. 1946-
ban fellépett a soproni néme-
tek kitelepítése ellen. 1950-
ben kényszernyugdíjazták, de 
munkáját folytatta. 1961 és 1971 
között kiadta a nyolckötetes 
Magyar–zsidó oklevéltárat. 
1982-ben jelent meg a Soproni 
polgárcsaládok 1535–1848 cí-
mű kétkötetes munkája. 1986. 
február 10-én hunyt el. 

(Írásunkhoz a Soproni 
Szemlében, az Aranykönyv-
ben, a Magyar Katolikus Le-
xikonban és a Házi Jenő Ala-
pítvány honlapján megjelent 
információkat használtuk fel.)

Híres soproniak nyomában:  Testével védte az értékes iratokat a háborúban

Az egykori főlevéltáros utcája

Az Alsólövér és a Zrínyi Miklós utca között húzódik a Házi Jenő utca. 1991-ben nevezték el  
a fő levéltárosról, korábban hívták Szent Gellért és Hámán Kató utcának is. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

A húsvét a keresztény egyházak legjelentősebb 
ünnepe: ezen a napon emlékeznek arra, hogy Jé-
zust nagypénteken keresztre feszítették és meg-
halt, majd húsvétvasárnap reggelre feltámadt. 

A soproni keresztény egyhá-
zak a nagyhéten, valamint a 
két húsvéti napon számos 
szertartással ünnepelnek.

A soproni evangélikus 
gyülekezet nagyszomba-
ton 14 órától német, 15 órától 
magyar nyelvű istentisztele-
tet tart a temetőkápolnában. 
A templomban húsvétvasár-
nap 5.15-kor magyar nyel-
vű úrvacsorás istentisztelet, 
8-kor és 10-kor magyar, 9-kor 
német nyelvű úrvacsorás is-
tentisztelet lesz áldozati gyűj-
téssel, 15 órakor pedig Balfon 
tartanak úrvacsorás isten-
tiszteletet. Húsvéthétfőn 8 
órakor magyar úrvacsorás is-
tentisztelet, 9-kor német nyel-
vű istentisztelet, 10-kor pedig 
magyar nyelvű istentisztelet 
lesz csatlakozó úrvacsorával.

A református templom-
ban nagyszombaton 18 órakor 
lesz istentisztelet, húsvétva-
sárnap és -hétfőn pedig 10 óra-
kor úrvacsorás istentisztelet.

Az orsolyiták Szeplőte-
len Fogantatás-templomá-
ban a nagyszombati húsvé-
ti vigília szentmise 21 órakor 
kezdődik, húsvétvasárnap és 
-hétfőn pedig 10.30-kor lesz 
ünnepi szentmise.

A Szent István-templom-
ban nagyszombaton 9–17 óra 
között látogatható a szentsír, 
az ünnepi vigília szentmise 
körmenettel 20 órakor kez-
dődik. Az ételek megáldása 
nagyszombaton, a mise után 
és húsvétvasárnap a 8.30-as 
szentmise végén lesz. Hús-
vétvasárnap a szentmisék a 
vasárnapi rend szerint lesz-
nek: 8.30-kor, 10 és 18 óra-
kor, hétfőn pedig 8.30-kor és 
10 órakor.

A Szent Imre-templom-
ban szombaton 20 órakor kez-
dődik a húsvéti vigília, utána 
feltámadási körmenet lesz. 
Húsvétvasárnap a vasárnapi 

rend szerint 9 órakor, 10.30-
kor és 18 órakor lesz szentmi-
se, hétfőn 9 és 18 órakor.

A Jézus Szíve-templom-
ban húsvétvasárnap és -hét-
főn is 7.30-kor kezdődik a 
szentmise.

A bánfalvi Mennyek 
Királynője templomban 
nagyszombaton 20 órakor 
kezdődik a szertartás, hús-
vétvasárnap 10 órakor lesz 
szentmise, hétfőn pedig 10 
és 18 órakor – emellett a hét-
fő a templom szentségimádá-
si napja is.

A Szent Mihály-temp-
lomban nagyszombaton 19 
órakor kezdődik a húsvéti vi-
gília, a szertartáson a hallelu-
ja szentmise keretében lesz 
tűzszentelés és keresztelés 
is. Húsvétvasárnap 9.30-kor 
lesz szentmise, hétfőn 10 óra-
kor pedig püspöki szentmise.

A Szentlélek-templom-
ban húsvétvasárnap 11.30-kor 
és 18 órakor lesz ünnepi szent-
mise, hétfőn szintén 18 órakor 
tartanak misét.

A Szent Margit-templom-
ban nagyszombaton 8–18 óra 
lesz lehetőség a szent sír lá-
togatására, 20 órakor kezdő-
dik a húsvéti vigília püspöki 
szentmisével, a mise után pe-
dig ételszentelés lesz. Húsvét-
vasárnap 8-kor, 9.30-kor és 11 
órakor lesz ünnepi szentmise 
– utóbbi püspöki mise –, hét-
főn pedig 18 órakor várják a 
híveket püspöki szentmisére.

A domonkosok Júdás Tá-
dé-templomában nagyszom-
baton 8-kor ünnepi zsolozs-
ma, 20 órakor húsvéti vigília 
lesz. Ételszentelésre a húsvé-
ti vigíliát követően, valamint 
a húsvasárnap 7-es és 8.30-as 
szentmise végén lesz lehető-
ség. Húsvétvasárnap és -hét-
főn vasárnapi miserend lesz: 
7-kor, 8.30-kor, 10-kor, 11.30-
kor és 16 órakor.

Húsvéti szertartások

Fájdalmas pénteken kora este a Szent Mihály-templom kertjé-
ben tartották meg a városi keresztutat Sopronban. A menetet, 
melyen részt vett a város papsága és számtalan hívő, Horváth 
Imre prépost–városplébános, kerületi esperes vezette. 
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

VÁROSI KERESZTÚT

www.facebook.com/ 
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.

SEGÍTENEK 
A FEJLŐDÉSBEN
A Magyar Ökumenikus Se-
gélyszervezet Szociális és 
Fejlesztő Központja Sopron-
ban a Balfi utca 31. szám alatt 
működik. Fő tevékenysége a 
szenvedélybetegek nappali 
ellátása.

– Talán nincs is olyan em-
ber, akinek közvetlen vagy 
kicsit tágabb környezetében 
ne lenne függőséggel küzdő 

ismerőse, rokona – kezdte 
Demény Anita, a Szenvedély-
betegek Nappali Intézmé-
nyének a vezetője. – Lehet, 
hogy az alkohollal küzd, 
droggal, szerencsejátékkal, 
esetleg rossz, bántó kapcso-
latból képtelen kilépni, vagy 
egész napját a világhálón 
tölti, játszik. Intézményünk 
arra hivatott, hogy segítsé-
get nyújtson mindenkinek, 
akinek életére hatással van 

valamilyen függőség akár 
szenvedőként, akár hozzá-
tartozóként. Segítő mun-
katársaink szakemberek: 
addiktológiai konzultáns, 
pszichológus, pszichiáter, 
gyásztanácsadók, ref lektív 
addiktológiai segítők, mun-
kaerőpiaci tanácsadó, fej-
lesztő–tréner várják a taná-
csot, segítséget kérőket.

Egyéni tanácsadó, segítő 
beszélgetéseikre, csoportos 

összejöveteleiken, ismeret-
terjesztő előadásaikon nem-
csak az érintetteket, hanem 
minden érdeklődőt várnak 
díjmentes szolgáltatások-
kal. Küldetésük, hogy ne tév-
hitek, rossz minták vezérel-
jék az érintetteket, hanem 
az egészséges, szenvedé-
lyektől mentes boldogulá-
sukban, szociális kapcsola-
taik tudatos kialakításában, 
fejlesztésükben lehessenek 
segítségükre szakembere-
ikkel. Függőségről szóló be-
szélgetésekkel, veszteségfel-
dolgozással, hozzátartozói 
csoporttal, elmenyitogató 
előadássorozattal és sok más 
programmal, így kirándulá-
sokkal és játékdélutánokkal 
is várják az érdeklődőket. Az 
Ökumenikus Segélyszerve-
zet intézményeként folya-
matosan jelen vannak a vá-
ros életében adományaikkal, 
szoros, jó együttműködés-
ben állnak Sopron szociális 
intézményrendszerével.

Rendszeresen tartanak csoportos összejöveteleket a Szociá-
lis és Fejlesztő Központban. 

KULTÚRA, SPORT, EGÉSZSÉG

– Civil szervezetek Sopronért –

MUNKATÁRUNKTÓL

Szűrővizsgálatokkal és tanácsadással várták az 
érdeklődőket a soproni kórház szakemberei a 
Széchenyi téri postán tartott egészség világnapi 
rendezvényen. A prevenciós programon résztve-
vők részletes információkat kaptak az egészsé-
ges életmódról.
Vérnyomás- és vércukor-
szintméréssel, hasznos infor-
mációkkal várták a soproni 
nagypostára betérőket múlt 
csütörtökön a kórház szakem-
berei. Április 7. az egészség vi-
lágnapja, ez adta a rendezvény 
apropóját. 

– Az országos népegészség-
ügyi programokkal összhang-
ban rendszeresen szervezünk 
különféle egészségmegőr-
zést segítő rendezvényeket 

– mondta Farkas Andrea, a 
Soproni Gyógyközpont ápo-
lási igazgatója. – Az egyik fő 
célkitűzésünk a betegségek 
megelőzésének elősegíté-
se és az egészséges életmód 
népszerűsítése. Az emberek 
többsége úgy vélekedik, hogy 
az egészségünket befolyáso-
ló tényezők között első helyen 
az egészségügyi ellátás szín-
vonala áll, azonban a valóság-
ban az egészségi állapotunk 

mintegy 50 százalékban a sa-
ját életmódunktól, életvite-
lünktől függ. Az olyan – ma 
már népbetegségnek számító 
– kórképek, mint az elhízás, 
a magas vérnyomás, az emel-
kedett koleszterinszint vagy a 
diabétesz, jelentősen megnö-
velik a szív- és érrendszeri be-
tegségek kialakulásának koc-
kázatát. Az említett kockázati 

tényezők együttes jelenléte 
pedig hatványozottan eme-
li meg például az infarktus 
vagy az agyi érkatasztrófák 
lehetőségét. 

Csütörtökön olyan pre-
venciós programot szervezett 
a gyógyközpont, amely pon-
tosan ezeknek a betegség-
csoportoknak a szűrését cé-
lozta meg. 

Az egészséges életmódot  népszerűsítette a kórház

Előzzük meg a bajt!

MEGVÁLTOZOTT AZ OLTÓPONT NYITVATARTÁSA:  A korona-
vírus elleni oltást a felnőttek csak előzetes időpontfoglalás után 
(koronavirus.gov.hu, eeszt.gov.hu) csütörtökön 8 és 14, valamint 
pénteken 12 és 18 óra között kérhetik a Várisi úti Rehabilitációs 
Intézetben kialakított oltóhelyen. A negyedik vakcinát azok a fel-
nőttek kaphatják meg, akiknél a 3. oltás beadása óta már eltelt 
4 hónap. Az 5–11 évesek oltása a kórház Győri út 15. szám alatti 
Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztályán történik pénteken-
ként 14 és 16 óra között. A kórházi oltópontra előzetes, internetes 
regisztráció és időpontfoglalás után lehet vinni a gyermekeket.

Vérnyomás- és vércukorszintméréssel, információkkal várták a postán az érdeklődőket a kórház munkatársai. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A 76 évvel ezelőtti sopron-
bánfalvi és ágfalvi németek 
kitelepítéséről emlékeztek 
meg vasárnap. Reggel az ág-
falvi, délután a bánfalvi evan-
gélikus templomban tartot-
tak istentiszteletet, majd 
megkoszorúzták a Hajnal 

téri kitelepítési emlékmű-
vet. A rendezvényen ünnepi 
beszédet mondott dr. Farkas 
Ciprián, Sopron polgármeste-
re, valamint Taschner Tamás, 
az Országos Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat soproni 
képviselője. 

Ünnepélyes állománygyűlés 
keretében bízták meg Farkas 
Pétert a Soproni Rendőrkapi-
tányság Közlekedésrendésze-
ti Osztályának vezetésével. 
A rendőr őrnagy a Rendésze-
ti Integrált Központ nagyta-
nácstermében vette át kine-
vezését dr. Forrai Zsolt rendőr 
ezredestől, a Győr–Moson–
Sopron Megyei Rendőr-főka-
pitányság főkapitány-helyet-
tesétől, valamint dr. Herczeg 
Zoltán rendőr alezredestől, a 
Soproni Rendőrkapitányság 
vezetőjétől a közlekedésren-
dészeti osztály munkatársai-
nak a jelenlétében.

A kapitányságvezető be-
szédében megköszönte a jelen 
lévő állomány munkavégzé-
sét, valamint támogatásáról 
biztosította az újonnan kine-
vezett vezetőt. 

Farkas Péter elmond-
ta: a közlekedésrendészet 
teljes palettáját teljesítet-
te, a járőrtől egészen az al-
osztályvezetői beosztásig. 

A Fehérgyarmati Rendőrkapi-
tányságon kezdett, 2009-től a 
Rendőrségi Oktatási és Kikép-
ző Központ Továbbképzési és 
Kiképzési Főosztály csopaki 
Alparancsnoki Továbbképző 
Központjában teljesített szol-
gálatot. Új beosztásával sze-
retné nemcsak rendőrkollégá-
inak, hanem a térség lakóinak 
is az elismerését kivívni.

A soproni rendőrséggel 
kapcsolatos hír, hogy a ka-
pitányság április 6-tól a ren-
dészeti központban folytatja 
munkáját. Minden ügyinté-
zés, valamint ügyfélfogadás 
(személyes bejelentés, pa-
naszfelvétel, kihallgatások, 
igazgatásrendészeti ügyin-
tézés) a korábbiakban meg-
határozott időpontokban az 
új központban, a Flandorf-
fer Ignác utca 2. szám alatt 
történik. 

Nemcsak a rendőrség, de 
a soproni katasztrófavédelmi 
kirendeltség munkatársai is 
beköltöztek az épületbe.

A kitelepítésre 
emlékeztek

Új osztályvezető  
a kapitányságon

• Általános segélyhívó  112
• Mentők      104
• Orvosi ügyelet 312-010
• Soproni Gyógyközpont     

központi szám  514-200 
előjegyzés  514-205, 514-206

• Soproni Katasztrófavédel-
mi Kirendeltség (Tűzoltó-
ság, Polgári Védelem) 
 105, 510-672,  510-617

• Rendőrség      107, 311-234
• Előfizetői tudakozó  11818
• Belföldi tudakozó  11800
• Polgármesteri hivatal      

 06-80/204-322, 515-100
• Soproni Polgárőr 

Egyesület      06-30/385-5732

• Sopron Holding    514-600 
• Közútkezelés  515-123
• Gyermekjóléti szolgálat      

 524-361

• Soproni Szociális 
Intézmény      506-400

• Támogató szolgálat     
 06-20/395-9040

• Családsegítő szolgálat 
   524-361

• Családok Átmeneti 
Otthona      524-362

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

• Telefonos lelki  
első  segély-szolgálat     
 116-123

• Drog stop      06-80/505-678
• Magyar Autóklub      188
• Áramszolgáltató      

 06-80/533-533
• Vízszolgáltató       519-100
• Gázszolgáltató      

 06-80/440-141
• MÁV      06-1/3 49 49 49
• GYSEV      577-212
• Kisalföld Volán      313-130

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK
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KÖVES ANDREA

A könyvtárak nyújtotta értékekre hív-
ja fel a figyelmet az április 14-i könyv-
tárosok világnapja. A Széchenyi Ist-
ván Városi Könyvtár sok olvasója 

számára menedéket nyújt a könyvbirodalom.

Bóta Luca és három gyermeke 
törzsvendégek a könyvtárban: 
nincs olyan hét, amikor ne vá-
logatnának a kötetek közül.

– 11 éves fiammal, Má-
téval és 7 éves ikergyereke-
immel: Hédivel és Kristóf-
fal gyakran megfordulunk 
itt – mesélte a könyvbarát 
anyuka. – Nagyobbik fiam-
mal 10 évvel ezelőtt kezdtük a 
könyvtárlátogatást a bánfalvi 
fiókkönyvtárban, ahol egy ba-
baklub-foglalkozásba kapcso-
lódtunk be, ami meghatározó 

élmény volt számunkra. Miu-
tán megszülettek az ikreim, 
már a városi könyvtárt keres-
tük fel, mert a nagyfiam ad-
digra igazi „könyvfalóvá” vált. 
Soha sem erőltettük, de négy-
évesen megtanult olvasni, és 
azóta több mint ezer kötetet 
olvasott el.

Máté érdeklődése a lehe-
tő legszélesebb körű: törté-
nelem, ifjúsági irodalom, tu-
domány, lehetetlen lenne 
mindezeket megvásárolni. 
Mint Luca mesélte, a könyvtár 

kínálata nem csupán az el-
múlt évek, évtizedek kötetei-
ből bőséges, hanem az új be-
szerzésekből is példamutató. 
Két elsős gyermeke is meg-
találja a jelenleg őket érdek-
lő olvasmányos történeteket, 
amelyek segítségével önállóan 
is fel tudják fedezni a betűk bi-
rodalmát, bár náluk még a 
legfontosabb, ha édesanyjuk 
mesél. Az anyuka saját maga 
is nyitott az olvasmányélmé-
nyekre. Ha van idejük, hosz-
szasan böngésznek a könyvek 
között, ahogy Luca fogalmaz: 
„Ilyenkor kiszakadunk a min-
dennapokból, mintha a nyu-
galom szigetére érkeznénk.”. 
Ha sietősebb a dolguk, ak-
kor a remekül működő on-
line rendszerben foglalják 
le a vágyott köteteket, ám a 
legfontosabb a szakmájukat 

kiemelkedően művelő sopro-
ni könyvtárosokkal való sze-
mélyes találkozás. 

A nyugdíjas balfi Ivánko-
vics Kálmánné is rendszeres 
vendége a városi könyvtár-
nak. Igazi mindenevő, a köny-
nyedebb regényektől kezdve 
az útikönyveken át az életrajzi 
regényekig több száz kötetet 
kölcsönzött már a könyvtár-
ból. Az olvasás feltölti, kikap-
csolja, kiragadja a hétközna-
pokból. Mint mesélte: nagyon 
jó érzés, amikor a könyvtá-
rosok meglátják, és olvasni-
valót ajánlanak neki, mert jól 
tudják, mi az, ami érdekelhe-
ti. Az előjegyzés lehetőségét 
nagyon kedveli, egy-egy vá-
gyott kötetre lehet, hogy vár-
ni kell 1–2 hetet, hónapot, de 
annál nagyobb az öröm, ami-
kor kikölcsönözheti.

Bóta Luca kisebb gyermekeivel, Hédivel és Kristóffal is gyakran jár a könyvtárba. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

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

Kézműves foglalkozás
Április 13. 15.30, Széchenyi István Városi Könyvtár 
Gyermekkönyvtára

Haydn: Megváltónk utolsó hét szava  
a keresztfán
Április 13. 17 óra, Munkácsy terem 
Az Isten és a világ című Tóth Csaba kiállítás kísérőprogramja 

JaMese 
Április 13. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Lelki imprófröccs
Április 14., csütörtök 19 óra, Búgócsiga
Gerilla Impro Színház – ImproSopron

Ricsárdgír koncert – vendég: Heatlie
Április 15., péntek 19.30, Búgócsiga Akusztik Garden

A padlás
Április 16., szombat 15 óra, Soproni Petőfi Színház 
További időpontok: április 16. 19 óra, április 17. 15 és 19 óra

Húsvéti időutazás a római korba
Április 16. 15 óra, Fő tér
Vezetett séta keretében ismerhetik meg Sopron római kori 
városelődjének, Scarbantiának titkait a város római kori főte-
rén, majd a felszínen megelevenedik a múlt a XV. Apollinaris 
Legio Scarbantia Egyesület légiósaival. 

2000 év történelem 2000 lépésben
Április 17., vasárnap 10 óra, Tourinform iroda 

Virágos Sopronért
Április 20., szerda 17 óra, Pedagógusok Soproni 
Művelődési Háza
Megnyitó köszöntőt mond dr. Simon István, Sopron alpolgár-
mestere. A Bor a Bibliában című előadást prof. dr. Tokics Imre 
egyetemi tanár prezentálja. Kui Biborka erdőmérnök, gyűjte-
ményfelelős a botanikus kert csodáiról tart előadást. A ren-
dezvényen verset szaval Tokics Mária, valamint Fodor Gábor 
fuvolaművész zenél. A látogatók fügefadugványt kapnak. 

HÚSVÉTI PROGRAMOK: 
Húsvét a majorban 
Április 16., szombat 9 óra, Lászlómajor
Kézműves vásár – a nemzeti parki védjegyes termékek 
megjelenésével. Természetismereti és kézműves foglal-
kozás, népi fajátékok várják az érdeklődőket. 

Húsvéti készülődés 
Április 16. 10–16 óra, Erdő Háza 
Gyereksarok és játékok, tojáskeresés a vadasparkban, 
kézműves gasztronómiai bemutató, ugrálóvár, koktélbár.

Kincsesház Ágfalván
Április 16–17. 10–18 óra, Vadon Lovas Club
Családi élmények, ízletes finomságok, kézműves foglal-
kozás, izgalmas tojáskeresés, lovaglási lehetőség, lovas-
kocsizás, állatsimogatás. 

Harkai Fröccsterasz – kavalkád
Április 16–17. 10 órától, Harka, Határőr utca 
Ugrálóvár, arcfestés, kézműves vásár, tojáskeresés, finom 
ételek és italok. A környék kézműves mesterei kínálják 
portékáikat. 

Húsvét a múzeumvasúton
Április 17., vasárnap 9 órától, Nagycenk,  
Széchenyi Múzeum vasút
Vonatozás, tojáskeresés, kincscserebere, nyuszimozi 

Keresgélés a természetben
Április 18., hétfő 8.30–11.30, botanikus kert
Tojáskereső játék: az 1800 méter hosszú pálya 20 állo-
mást tartalmaz. Az első 400 befutó gyermek ajándék cso-
kitojást kap. Jelentkezni a Ligneumban lehet 8.30-tól. 
A játék után a Ligneum ingyenesen látogatható. Az épü-
letben délig húsvéti foglalkozást tartanak. 

Esterházy húsvét 2022
Április 18–19. Fertőd, Esterházy-kastély
Kertészeti túra, tojáskeresés és óriási nyúlszobor várja a 
látogatókat. A kastély franciaparkját és angolkertjét mu-
tatják be a szakemberek. „A barokk kert egykor és ma” 
programon az angolkert kialakulásáról, a „Tavasz ébre-
dése” túra során a parterek és a Lés-erdő titkairól mesél-
nek az érdeklődőknek. Húsvéthétfőn családi program-
ra invitálják a látogatókat, 14 órától tojáskeresés indul a 
Pál-majorban, amit 14.30-tól kézműves foglalkozás követ. 
www.eszterhaza.hu

EZ LESZ…  – programajánló

Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról mutatunk 
be részletet, olvasóinknak pedig az a feladatuk, hogy a részletből 
felismerjék az egészet, és megírják nekünk, melyik alkotást rejtet-
tük el. Azok között, akik a helyes megfejtést április 20-ig beküldik 
a Soproni Téma, 9400 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sop-
ronitema.hu e-mail-címre, ajándékot sorsolunk ki.

Február 23-i rejtvényünk megfejtése: Autheried 
Éva emléktáblája, szerencsés megfejtőnk: Kováts Attila, 
Sopron, Táncsics Mihály utca.

Autheried Éva emléktáblája
Autheried Éva (1914–1978) a szegedi Magyar Királyi Ferenc József 
Tudományegyetemen 1937-ben szerezte meg mennyiségtan–ter-
mészettan szakos tanári diplomáját. Pályáját szülővárosában, 
Sopronban kezdte, és itt is maradt, alkotott élete végéig. 1958 
szeptemberétől tanított a Széchenyi István Gimnáziumban, peda-
gógusi pályája lényegében itt teljesedett ki, ő volt az osztályfő-
nöke a gimnázium első matematika–fizika tagozatos osztályának. 
„Autheried Éva, amikor kilépett a tanári szoba ajtaján, már készült 
arra, hogy befogadhassa azokat a tanítványait, akiket sajátos, jö-
vőbe látó, de soha ki nem mutatott szeretettel a következő per-
cekben meg akar győzni arról, hogy a mennyiségtan elemeivel va-
ló megismerkedés, a bennük való elmélyedés nemcsak anyagias 
hasznosításukat teszi majd lehetővé, hanem involvál olyan szelle-
mi képességet, állapotot is, ami fizikai létünk, életünk magasabb-
ról való szemlélésére is lehetőséget ad. Az ilyen tanár azzal, hogy 
meggyőző módon tanít, tulajdonképpen saját szellemi készletei-
ből tesz hozzá a tankönyv, a tanterv anyagához. Vagyis adakozik, 
és mi más ez, mint a jóság egy válfaja. Autheried Éva, a tanár ada-
kozott.” – mondta az egykori kolléga, az azóta már elhunyt Légrá-
di Imre a tanárnő születésének 100. évfordulóján. A 2014. február 
4-én rendezett emlékkonferenciát követően helyezték el a hajda-
ni diákjai az emléktáblát a tanárnő egykori, Alsólövér utcai lakó-
házán. Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

HOL JÁRUNK?  – rejtvény

„Kiszakadunk a mindennapokból  a nyugalom szigetére”

Az olvasás követei
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ETZL EDGÁR

A Magyar Arany Érdemkereszt polgá-
ri tagozata elismerésben részesült 
a közelmúltban Károlyi Pál Gyula, a 
Sopron és Vidéke Ipartestület elnö-

ke, kőfaragómester. Bár több szervezetben fon-
tos pozíciót tölt be, ma is szívesen végzi kétke-
zi munkáját.

– Mindig a kőfaragó pályá-
ra készült?

– Eredetileg érettségi után 
joghallgatónak készültem. 
Időközben megismertem le-
endő feleségemet. A katona-
ság után házasodtunk ösz-
sze, és építkezni kezdtünk 
Sopronban. Apósom és sógo-
rom kőfaragó volt, mikor szü-
netelt az építkezés, beálltam 
közéjük betűket vésni. A kő-
faragáshoz jó erőnlétre volt 
szükség, mert még nem áll-
tak rendelkezésre a mai gé-
pek. Emiatt tetszett meg a 
szakma. Amikor elkészült a 

házunk, szakmunkásvizsgát, 
három évvel később pedig 
mestervizsgát tettem. Ennek 
már közel ötven éve.

– Melyek a jó iparos is-
mérvei?

– Az ipartestület alapel-
ve a mesterség tisztelete és 
a szakmai munka becsülete. 
Fontos, hogy az ember szív-
vel-lélekkel csinálja végig, 
amit vállal. Magyarországon 
és Ausztriában is sok a vissza-
térő ügyfelünk. Akiknél 10–20 
éve építettünk konyhapultot, 
lépcsőt vagy kandallót, most 
ismét felkeresnek minket, 

hogy a gyermekük házában is 
mi dolgozzunk. Azt hiszem, 
magáért beszél, amikor külön 
megköszönik, hogy úgy végez-
tük a munkát, mintha a saját 
házunkon dolgoztunk volna.

– Miben tudja segíteni 
az ipartestület a tagjainak 
munkáját?

– A sza kemberek nek 
mindig haladniuk kell a kor-
ral, meg kell tanulniuk az új 
technikákat. A nagy válla-
latoknak persze nem okoz 
problémát a dolgozók képzé-
se, az ipartestületnél azért 

munkálkodunk, hogy a csa-
ládi vállalkozások is részt 
vehessenek minőségi tan-
folyamokon, munkavédelmi 
képzéseken, megismerjék 
a rendelkezésre álló pályá-
zati lehetőségeket. Jó a kap-
csolatunk a városvezetéssel, 
rendszeresen kikéri a véle-
ményünket azzal kapcsolat-
ban, hogy hogyan segítheti a 
helyi iparosokat. Nagyon örü-
lünk az új soproni inkubátor-
ház építésének, amely jó ug-
ródeszka lesz a kezdő kis- és 
középvállalkozásoknak is.

Károlyi Gyula:  A szakembereknek haladniuk kell a korral

 Óvja az ipar becsületét

ÉLETÚT:  Károlyi Pál Gyula Szárföldön született, Győrben végez-
te a középiskolát. A ’70-es években kapcsolódott be az ipartestü-
let munkájába. Évtizedek óta vezetőségi tag, ’95 óta a Sopron és 
Vidéke Ipartestület elnöke. Az Ipartestületek Győr-Moson-Sopron 
megyei Szövetségének elnöke, és az Ipartestületek Országos Szö-
vetségében is elnökségi tag. Az Európai Borlovagrend Soproni Le-
gációjának alapító tagja, sommelier-ként rendszeresen részt vesz 
borbírálatokon. Feleségével két fiút nevelt fel. Nagyobbik fia, Sza-
bolcs zenész és fénytechnikus, kisebbik fia, Balázs mérnökinfor-
matikus, mindketten elsajátították a kőfaragó mesterséget. Két 
lány és egy fiú unoka büszke nagypapája.

– A nagy vállalatoknak nem okoz problémát a dolgozók képzése, az ipartestületnél azért munkálkodunk, hogy a családi vállalko-
zások is részt vehessenek minőségi tanfolyamokon – nyilatkozta lapunknak Károlyi Gyula. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

„Tudom, nehéz elfogadni 
a bukást egy szabad és 
demokratikus választá-
son, amelyen erős felha-
talmazást kapott a leendő 
kormány.”

JEGYZET

Utóhang
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Megdöbbentő, mellbevágó, hihetetlen – ilyen 
és ehhez hasonló szavak hangzottak el a vá-
lasztást követő napokban. Ki-ki vérmérséklete, 
párthovatartozása szerint értékelte az ered-
ményeket, de a Fidesz kétharmados győzelmét 
senki sem vitatta. Az ellenzékiek persze azon-

nal hozzátették a szo-
kásos sablonjaikat, 
hogy a Fidesz felé lej-
tett a pálya, média-
túlsúlyt emlegettek, 
sőt Márki-Zay odáig 
ment, hogy egyene-
sen a kormánypártok 
propagandájának tu-

lajdonította az ellenzéki szégyenletes kudarcot. 
Tudom, nehéz elfogadni a bukást egy szabad és 
demokratikus választáson, amelyen erős fel-
hatalmazást kapott a leendő kormány. Nehéz 
feldolgozni, hogy bármit is tettek, bárhogyan 
is próbálkoztak az elmúlt 12 év választásain, 
mégis egyre mélyebbre süllyedtek, hiába áll-
tak elő 2022-ben (is) olyan kampánnyal, amely-
nek jó néhány eleme gyomorforgató volt. Már a 
választások előtt csalást vizionáltak, aztán ki-
derült, bizonyos jelek és események szerint ők 
csalhattak, de ezt majd megállapítják az arra 
hivatottak.

Mi tagadás, nehéz időszak előtt állnak. Nem 
tudom, hogy élhette meg az ellenzék immár süly-
lyesztőbe került miniszterelnök-jelöltje, hogy 
szűkebb hazájában is arcpirítóan szerepelt. 
Képes lesz-e valósan értékelni a helyzetét, s le-
vonni a következtetéseket? Nem hiszem, leg-
alábbis erre utalt az eredményvárón elhadart 
beszéde, amely valószínűleg az utolsó volt, amit 
az ország nyilvánossága előtt mondott. De tér-
jünk vissza a sokat emlegetett propagandára, 
mármint, hogy emiatt győzött a Fidesz! Beval-
lom, nem értem, mert ha így lenne, akkor ho-
gyan tarolhatott az ellenzék Budapesten? Ho-
gyan győzhetett Pécsett és Szegeden? Hogyan 
érhetett el a Mi Hazánk több mint 6 százalékot? 
Nincs itt valami ellentmondás? Van bizony, és 
könnyű belátni, hogy ebben az esetben is ha-
misan érveltek. Az sem állja meg a helyét, hogy 
nem volt médiaegyensúly. Én soha annyi hírt, 
információt nem hallottam az ellenzékről (az 
ő olvasatukban), mint ebben a kampányban. 
Márki-Zay minden rezdülését követhették a vá-
lasztók, így mindenki tisztában lehetett azzal, 
hogy kiket és miket képvisel. Talán éppen ezért 
buktak oly nagyot.

Amikor a kudarcaikat boncolgatják, az 
eszükbe sem jut (legalábbis nyilvánosan hall-
gatnak róla), hogy feltárják, mennyi sikert ért 
el a Fidesz az elmúlt 12 évben, hogy hazában és 
nemzetben gondolkodnak és cselekednek, hogy 
úgy építenek egy demokratikus berendezkedésű 
országot, hogy közben megvédik önállóságát, 
hogy sikeresen kezelik a különböző válsághely-
zeteket, miközben gyarapodnak a közösségek, 
egyének és a családok. Ők mindennek az ellen-
kezőjét képviselik. Miért is csodálkoznak hát?

Most (talán) egy kicsit nyugodtabb hónapok 
elé nézünk. Szükségünk is lesz rá, mert az új 
kormány előtt nehéz feladatok tornyosulnak, de 
ne legyenek kétségeink, megoldja ezeket a lecké-
ket is! Erre kapott felhatalmazást.

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

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK
A hűség napján adják át a város legrangosabb ki-
tüntetéseit. 2021-ben a Sopronért Emlékérmet 
Bodnár Ágota, dr. Brandt Dietmar és a Határőr 
Nyugdíjasok Soproni Egyesülete is kiérdemelte.

Az állatvédelemben, különö-
sen a madarak védelmében 
és a sérült állatok gondozásá-
ban nyújtott kimagasló ered-
ményeinek és erőfeszítésének 

elismeréséül Sopronért Em-
lékérmet kapott Bodnár Ágo-
ta, a Soproni Madármentők 
Alapítvány elnöke. A soproni 
egészség- és gyógyturizmus 

érdekében végzett, valamint 
rendkívül magas színvona-
lú fogorvosi munkája elisme-
réséül Sopron önkormány-
zata Sopronért Emlékérmet 
adományozott dr. Brandt 
Dietmar főorvosnak. A sop-
roni határőr hagyományok 
ápolása, a város közéletében 
végzett munkája és az egy-
kori határőrség soproni és 

környékbeli tagjainak támo-
gatása, a közösség szervezé-
se érdekében végzett fárado-
zásai elismeréséül Sopronért 
Emlékéremben részesül a Ha-
tárőr Nyugdíjasok Soproni 
Egyesülete. A díjat decem-
ber 14-én Mihályi Ervinnek, 
az egyesület elnökének be-
tegsége miatt leánya, Mihályi 
 Rita vette át.

Bodnár Ágota madármentő, dr. Brandt Dietmar fogorvos és a Határőr Nyugdíjasok Soproni Egyesülete nevében Mihályi Rita a hű-
ség napon vette át a Sopronért Emlékérmet. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

Sopronért emlékérmesek

www.facebook.com/ 
sopronitemahivatalosSoproni TémaALAPÍTVA: 2012

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP
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Az első fiókák
Kivezették az első nyári-
lúd-párok fiókáikat a szi-
kesekre – adta hírül múlt 
héten a Fertői Madárvár-
ta – Mekszikópuszta Face-
book-oldala. A szakembe-
rek először március 25-én 
figyelték meg az aprósá-
gokat. Mint megtudtuk, 
az idei rendkívül korai idő-
pontnak számít. A nyári 
ludak március elején kez-
denek költésbe, és általá-
ban április első hetében 
jelennek meg a part men-
ti gyepeken az első fiókás 
családok. 

A nyári lúd a nálunk tö-
megesen előforduló vad-
ludak közül az egyetlen, 
amely fészkel is. Egész év-
ben találkozhatunk csapa-
taival, mert rendszerint át 
is telel a Fertő tónál. Az 
északabbi országokból is 
érkeznek telelők a Fertő 
vidékére, októbertől áp-
rilisig vetési ludakkal és 
nagy lilikekkel keveredve 
akár többezres csapatok-
ban húznak ki reggelente 
a kukoricatarlókra.

ZÖLD HÍREK

MADARÁSZ RÉKA

Több mint 15 éves túra-
szervezői tevékenysé-
gének elismeréseként 
a közelmúltban vet-
te át az Ifjúsági Termé-
szetjárásért díjat Kádár 
Tibor, a Hunyadi-isko-
la tanára. 

Az If júsági Természetjárá-
sért díjat a Természetjáró Fi-
atalok Szövetsége (TFSZ) ítéli 
oda minden évben olyan sze-
mélyeknek, akik kiemelkedő 
munkát végeztek az if júsá-
gi természetjárás fejlesztése, 
népszerűsítése érdekében. 
Kádár Tibort, a Hunyadi János 
Evangélikus Óvoda és Általá-
nos Iskola történelem szakos 
tanárát a Lövér Természetba-
rát Egyesület terjesztette fel 
az elismerésre. A díjat április 
9-én Budapesten vette át.

– 2006-ban alakult a Med-
vetalp Túracsoport – mesél-
te a tanár úr. – Két kolléga-
nőmmel, Horváthné Szabó 
Csillával és Pödörné Petróczi 
Henriettel havi egy túrát szer-
vezünk a Soproni-hegységbe, 
melyen főként hunyadis gye-
rekek vesznek részt a szüle-
ikkel, gyakran 80–100-an is. 
Csoportunk jól beleillik isko-
lánk profiljába, hiszen TÉT 
tagozatos osztályainkban 

fontos szerepet kap a környe-
zetismeret és -védelem.

A Medvetalp Túracsoport 
a városi túrarendezvényeken 
is rendszeresen részt vesz. 
Korábban többhetes vándor-
táboraik is voltak. Az egyik 
őszi túrán, a gombatúrán egy 
gombaszakértő is a csoporttal 
tart. Ő nem csupán a leszedett 
gombákat ellenőrzi, hanem 
számos érdekességet, tudni-
valót is elmond a résztvevők-
nek. A decemberi túrán az ál-
latokra is gondolnak, hiszen 
a téli időjárás nem kedvez az 

élelemkeresésnek. Ez alka-
lomból feldíszítik az „állatok 
karácsonyfáját”. Nagy nép-
szerűségnek örvend a tavaszi 
kerékpár-, valamint az éjsza-
kai túra is. A diákok a tan-
év folyamán pecséteket gyűj-
tenek. A legtöbb túrán részt 
vevő tanulókat a tanév végén 
Medvetalp sapkával és pólóval 
jutalmazzák. 

– Úgy gondolom, az utóbbi 
években a túrázás egy kicsit 
leértékelődött, annak ellené-
re, hogy a fiataloknak óriási 
szükségük van a szabadidő 

hasznos eltöltésére, a jó leve-
gőre, a mozgásra és a társas 
kapcsolatokra – folytatta a tú-
racsoport vezetője. – A gyere-
kek idejük nagy részét a négy 
fal között töltik. Nagy öröm-
mel tölt el, hogy sokan velünk 
tartanak, hiszen a kikapcso-
lódás mellett ilyenkor alkal-
muk adódik a környezetük, a 
különböző természetes anya-
gok megismerésére, kézbe 
vételére. Mindenkit biztatok, 
hogy tartson velünk, hiszen a 
soproni erdő gyönyörű és fel-
fedezésre vár. 

„A fiataloknak  óriási szükségük van a szabadidő hasznos eltöltésére”

Lelkes hunyadis túraszervező

Pödörné Petróczi Henriett, Kádár Tibor és Horváthné Szabó Csilla (balról jobbra) havi egy túrát 
szervez a Hunyadi-iskola diákjainak, illetve szüleiknek.

ELEK SZILVESZTER

Már a járvány kezdetekor sokan dön-
töttek úgy, hogy a gyepet konyha-
kertre cserélik, s maguk termelik 
meg a legszükségesebb zöldségeket. 

A szakember biztos abban, hogy a jövőben még 
jobban előtérbe kerül ez a hasznos elfoglaltság. 
– Első lépésként szerezzük be 
az alapvető kézi szerszámo-
kat! – emelte ki Horváth Gá-
bor, a Kisalföldi ASzC Roth 
szakképző iskola kertésze-
ti tangazdaságának vezetője. 
– A néhány négyzetméteres 

kiskerthez elegendő a kapa, 
gereblye, ásó, vasvilla és ülte-
tőfa, nem szükségesek moto-
ros gépek. A tervezés viszont 
annál inkább. Az első kapa-
vágás előtt fontos kijelölni, 
hogy mi, hova kerüljön. Majd 

következhet a talaj előkészí-
tése. A föld finom szemcséjű 
legyen, és szórjunk rá szerves 
trágyát is! Ez ellátja tápanyag-
gal a növényeket, és javítja a 
talaj szerkezetét.

A szakember felhívta a fi-
gyelmet az időzítés fontos-
ságára. A legtöbb vetőmag-
tasakon megtalálhatóak az 
alapvető információk a vetés 
idejéről, a szükséges mélysé-
géről. A művelet megkezdé-
se előtt érdemes megfigyel-
ni, hogy a várható időjárás 
megfelel-e a növény igénye-
inek. Egyes fajták kevésbé 

érzékenyek a hidegre, így 
ezeket korábban el lehet vet-
ni. Ilyen a sárgarépa, a petre-
zselyem és a fejes saláta. Fon-
tos szempont a mag mérete 
is. Minél apróbb, annál köze-
lebb kell a felszínhez vetni. 
Az előbb említett növénye-
két például elég 1–3 centimé-
ter mélyen a talajba helyezni. 
A nagyobb magvakat, mint 
amilyen a babé és a töké is, 
4–6 centiméternyire indokolt 
elvetni.

– Ha nem esik eső, a vetést 
érdemes megöntözni – hívta 
fel a figyelmet Horváth Gábor. 

– A gyors csírázást azzal is 
elősegíthetjük, ha vékony fó-
liát terítünk a megművelt te-
rületre. Mivel a jó talajban a 
gyomnövények is gyorsan cse-
perednek, ajánlott már a vetés 
után kapát ragadni. A kerté-
szek másik fő ellenségei a kár-
tevők és kórokozók. Érdemes 
folyamatosan figyelni a nö-
vény levélzetét. Amennyiben 
megfigyelhető rajta elválto-
zás, gyorsan kell cselekedni. 
Ha a kertészkedő beviszi a sé-
rült levelet a gazdaboltba, ott 
adnak az adott károkozó ellen 
hatásos növényvédő szert.

A konyhakert kialakításánál  mindig fontos figyelni az időjárást

Az első kapavágásoktól...

Egyes növények kevésbé érzékenyek a hidegre, így ezeket korábban el lehet vetni. Ilyen a sárgarépa, a petrezselyem és a fejes saláta. A fűszernövényeket már ki-
ültethetjük szabad földbe – tájékoztatta lapunkat Horváth Gábor, a Roth szakképző iskola kertészeti tangazdaságának vezetője. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

BÉKEFI ÁRPÁD: 
Falusi gyerek voltam, de már 
régóta lakótelepen élek, hosz-
szú ideig nem gondoltam vol-
na, hogy valaha újra kertem 
lesz. Aztán a feleségem bo-
garat ültetett a fülembe, és 
a városhatáron kívül vettünk 
egy kertet, ahol gyümölcsfá-
ink vannak, paprikát, paradi-
csomot, cukkinit és hagymá-
kat nevelünk. Sok a munka 
vele, de élvezzük.

TÓTH ANNA:
Párommal sokat foglalkozunk 
az előkertünkkel. Örülünk, ha 
a járókelők megállnak a ke-
rítés előtt, és megcsodálják 
a virágainkat. A liliomok, ró-
zsák és hortenziák mellett 
epret ültetünk. Korábban a 
belvárosban laktunk, azért 
költöztünk ide, hogy kicsit 
kertészkedhessünk.

ANTALOVICS ALBERT:
Gyerekkoromban a szüleim 
répát és krumplit ültettek. Ha 
lenne egy kis kertem, szerin-
tem én is nekiállnék művelni. 
Talán nem jönnék ki olcsób-
ban a zöldséggel, mintha a 
boltban vásárolnám, viszont 
pontosan tudnám, hogy hon-
nan származik, és hogy nincs 
benne tartósítószer.

SZABÓNÉ KERESZTÉNY 
DÓRA:
A belvárosban a lakásunkhoz 
tartozik egy kis udvar. Virágot 
is ültetünk, van egy lugasunk 
néhány tőke szőlőből, és egy 
kivi növényünk is, de nincs 
vele sok munka. Jó, ha egy 
családnak van kertje, ahol a 
gyerekek tudnak szaladgálni, 
de a karanténos időszakban is 
igazán jól jött, hogy bármikor 
kimehettünk a szabadba.

Szokott kertészkedni?

Nem kapta meg 
az újságot?

Terjesztési reklamáció: 

+3620/368-2027
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MADARÁSZ RÉKA

Április 24-ig látható Horváth Ferenc Péter Pillana-
tok című kiállítása a Várkerület 19 Galériában. Az 
alkotó az Ikva-parti tájképeken kívül erdei túráit 
is megörökítette legújabb porpasztell képein. 

A múlt héten ünnepelte 70. 
születésnapját Horváth Fe-
renc Péter. Ahogy azt tőle már 
megszokhattuk, a jeles ese-
ményre régi és új alkotásait 
felvonultató tárlattal készült. 

– Korábbi képeim a Vár-
kerület 19 Galéria előteré-
ben kaptak helyet – mesélte. 
– Ezek főként soproni tájké-
pek: örök kedvencemet és egy-
kori lakhelyemet, az Ikva-par-
tot, a Rózsa utcát és környékét 
ábrázolják. A képek nagy ré-
szét már decemberben a 

Soproni Petőfi Színházban is 
meg lehetett nézni. A belső 
térben láthatóak a legújabb 
alkotásaim, melyek az elmúlt 
fél–egy év gyümölcsei.

Az alkotónak a nyugdíjba 
vonulása óta több ideje jut a 
művészetre. Míg korábban évi 
1–2 képet festett, addig azóta 
10–15-öt is.

– Persze jókedv, hangulat 
is kell a festéshez – folytatta. 
– Kikapcsol a rajzolás, az alko-
tás; a feleségem halálát is segí-
tett feldolgoznom. Valamikor 

fél–egy nap alatt is elkészülök 
egy képpel, máskor lassab-
ban megy. A porpasztell na-
gyon kényes anyag, nem sza-
bad sokat rádolgozni, mert az 
megöli a színeket. Az utóbbi 
időben túrázni járok a postá-
sokkal. A friss levegő, a csend, 
a varázslatos táj rendkívül jó 
hatással van rám. Mindegyik 
évszaknak megvan a maga 
szépsége, ezt próbálom visz-
szaadni legújabb képeimen.

Az alkotónak mindig azt 
mondták a „nagy öregek”, 

hogy „ha majd megöregszel, 
megvilágosodsz”. És valóban: 
mostanában világosabb szí-
neket használ, mint azelőtt, 
és „kevésbé meseszerűen” 
fest. Rengeteg technikai fo-
gást elsajátított Pósa Edétől. 
Fekete kartonra dolgozik pu-
ha krétával. A tanulást pedig 
még mindig nem hagyta abba: 
Horváth Ferenc Péter a közel-
jövőben akvarellfestő kur-
zusra készül, hogy finomabb, 
levegősebb képeket tudjon ké-
szíteni vegyes technikával.

Megnyílt  Horváth Ferenc Péter jubileumi kiállítása

A hagyomány útján

A KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ:  Horváth Ferenc Péter Pillanatok című 
kiállításának megnyitóján több mint 110-en vettek részt a Várke-
rület 19 Galériában. A tárlatot a Soproni Képzőművészeti Társa-
ság elnöke, Jakabné Tóth Márta nyitotta meg. Köszöntőt mondott 
 Herczeg Anikó alelnök. Az alkotások április 24-ig tekintehetőek 
meg – hétfő kivételével – naponta 15 és 17 óra között.

Horváth Ferenc Péternek a nyugdíjba vonulása óta több ideje jut a művészetre, évente 10–15 képet fest. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

180 ÉVVEL EZELŐTT,  1842. április 14-én született Sopronban 
Bertalanffy Teodóz Imre bencés pap, tankönyvszerző, gimnázi-
umi tanár. Balatonfüreden hunyt el 1904. június 23-án.

145 ÉVVEL EZELŐTT,  1877. április 18-án született Selmecbá-
nyán Fekete Zoltán erdőmérnök, egyetemi tanár, rektor. Sop-
ronban hunyt el 1962. április 4-én.

130 ÉVVEL EZELŐTT,  1892. április 16-án született Házi Je-
nő (vitéz), a magyar történettudomány jeles alakja, Sopron fő-
levéltárosa, történész. Fő műve a 13 kötetes soproni oklevél-
tár: „Sopron szabad királyi város története, Sopron 1921–1943”. 
Sopronban hunyt el 1986. február 10-én. (Részletek: 2. oldal)

30 ÉVVEL EZELŐTT,  1992. április 15-én volt a Fertő tavi Nem-
zeti Park új székházának alapkőletétele Sarródon.

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

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző
Minden soproninak 

áldott 
húsvéti 
ünnepeket  
kívánunk!

 Dr. Farkas Ciprián Dr. Simon István Csiszár Szabolcs
 polgármester alpolgármester alpolgármester

1992
Emlékezés a balfi 
vérengzésre
A legújabb kori barbárság ál-
dozatai előtt tisztelegtek 
kedden az egykori deportál-
tak, munkaszolgálatosok és a 
környék lakói Balf határában. 
Az 1945. március 31-ei SS-vé-
rengzés színhelyén, ahol 183 
embert végeztek ki, emlék-
követ avattak a balfi erődí-
tésben robotolt és elpusztult 
magyar zsidó kényszermun-
kások emlékére. Az avatást 
megelőzően Sopronban a 
nyugat-magyarországi kény-
szermunkáról tartottak tudo-
mányos tanácskozást osztrák 
és magyar történészek rész-
vételével. Az emléknapot az 
1990 végén társadalmi kez-
deményezésre létrejött Ma-
gyar Auschwitz Alapítvány és 
az általa fenntartott Holoca-
ust Dokumentációs Központ 
rendezte. Szita Szabolcs tu-
dományos vezető, a pécsi Ja-
nus Pannonius Tudomány-
egyetem docense elmondta, 
hogy a magyar háborús tra-
gédiának a deportálások-
ra és a munkaszolgálatra vo-
natkozó fejezeteit, az üldözés 
történetét tovább kutatják. 
(Népszabadság)

1962
Nem csak  
a határt őrzik
Balfról egyre több szó esik 
mostanában a soproni já-
rásban. A falu ugyanis már 
nemcsak bortermeléséről és 
gyógyvizéről nevezetes, ha-
nem kultúréletéről is. Jó a fi-
atalság kapcsolata a határőr-
séggel. A szereplők egy része 
a határőrök soraiból kerül 
ki, akik nehéz szolgálat után 
is szívesen áldoznak szabad 
idejükből két–három órát, és 

nem hiányoznak a próbákról 
és a műsoros estekről sem. 
(Határőr)

Repülőmodellező idény
A Magyar Honvédelmi Sport-
szövetség központi műhelyé-
ben, Sopronban egész télen 
át rendszeresen folyt az el-
méleti oktatás és a modell-
építés, hogy mire a tavasz el-
jön, tudásban gyarapodva, 
jól felkészülve állhassanak 
ki a versenyekre a klubtagok. 
A központi műhely mind a 34 
tagja szorgalmasan, ügyesen 
dolgozott a télen át Soszta-
rich András vezetésével, aki 
biztosan részt vesz a Cseh-
szlovákiában júniusban meg-
rendezendő rádióirányításos 
modellek nemzetközi bajno-
ki versenyén. A soproni re-
pülőmodellezők szorgalmas 
munkáját a MHS Országos El-
nöksége is támogatja, ugyan-
is speciális motorokat jutta-
tott a tagoknak. Elmondható 
tehát, hogy most már kizáró-
lag a tagokon múlik, hogy hí-
ven régi jó hírnevükhöz, szép 
eredményeket érjenek el eb-
ben az évadban is. (Kisalföld)

1932
Római korabeli kősírt 
találtak Sopronban
A soproni Rózsa uccában csa-
tornaépítési munkálatok köz-
ben római korabeli kősírra, 
kézi őrlőmalomra és renge-
teg csontváz között agyag-
korsókra, antik ládaveretekre 
és fibulákra bukkantak. Lau-
ringer Ernő múzeumi igazga-
tó, archeológus megállapítá-
sa szerint a római korban ez a 
hely lehetett a város szegény 
néposztályának a temetője, s 
a leletek körülbelül másfél-
ezer évesek. (Magyar Hírlap)
Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  a korabeli sajtóból

Búcsúzik A padlás 
Elköszön a közönségtől A padlás című musical stábja. A darabot 
utoljára április 16-án (szombaton) és 17-én (vasárnap) délután há-
rom és este hét órakor mutatják be a Soproni Petőfi Színházban. 
A padlás soproni bemutatója 2020 októberben volt, a premier óta 
töretlen a darab népszerűsége. Volt olyan néző, aki eddig hétszer 
ült be az előadásra, annyira lenyűgözte a produkció. A musical 
több mint harminc évre visszanyúló történetében először fordult 
elő, hogy nem zenei alapról, hanem a színpadon játszó 25 tagú 
zenekar kíséretében szólaltak meg az előadás ikonikussá vált da-
lai. A Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar azt az átiratot használja, 
amit maga a zeneszerző, Presser Gábor és Holló Aurél, az Amadin-
da együttes tagja készített még 2009-ben. 
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Ötödszörre sikerül? Ez volt a kérdés a 
Sopron Basket számára, hiszen a ko-
sárlabdacsapat idén már 5. alkalom-
mal kvalifikálta magát Európa leg-

jobb négy együttese közé. Az előjelek biztatóak 
voltak, az orosz sztárcsapatok kiesésével egyedi 
alkalom kínálkozott Európa meghódítására.

A feladat nem volt könnyű: a 
spanyol Salamanca volt a Sop-
ron Basket ellenfele az Euro-
liga-elődöntőben Isztambul-
ban. A meccs érdekességét 
adta, hogy Roberto  Iniguez 
ült a spanyolok kispadján 
– a neves szakembert kiváló-
an ismerik városunkban, hi-
szen Sopronban is edzőskö-
dött. A meccsen óriási elánnal 
küzdött, és nagyon jól játszott 

a Sopron Basket, Határ Ber-
nadett és Jelena Brooks is re-
mekelt, utóbbi végül 27/9-es 
teljesítménnyel zárta az elő-
döntőt. Két negyed után jelen-
tős soproni előnyt mutatott az 
eredményjelző, a Salamanca 
kapaszkodott a második fél-
időben, de fordítani nem tu-
dott. Így eldőlt, hogy ismét 
Euroliga-döntőt játszhat a 
Sopron Basket.

A vasárnapi döntőre meg-
telt a hatalmas csarnok, 14 
ezer török fanatikus és mint-
egy 50 fős soproni szurkoló 
„csapott össze” a lelátókon. 
A meccs azonban nem a Fe-
nerbahce szája íze szerint 
alakult: Jagupova egyénies-
kedése, rossz dobások, eladott 
labdák jellemezték a törökö-
ket, míg a soproni oldalon na-
gyon fegyelmezett és határo-
zott védekezés és okos, gyors 
támadásvezetés fémjelez-
te a játékot. Így fordulhatott 
elő, hogy az első negyedben 
mindössze 6 pontot dobott a 
Fener. A folytatás már izgal-
masabban alakult, de a sop-
roni védekezésnek köszönhe-
tően a törökök támadójátéka 
nem akart összeállni. Egálig 
feljöttek, de a fáradhatatlan 
Fegyverneky Zsófia, January, 

Gabby Williams és Határ Ber-
nadett kiváló játékával mindig 
el tudott lépni a Sopron né-
hány ponttal. Az utolsó má-
sodpercekben 3 pontos sop-
roni előnynél Fegyverneky 
dobhatott büntetőket, egyiket 
értékesítette, ezzel el is dőlt, 
hogy a Sopron Basket megko-
ronázta a teljesítményét, Eu-
roliga-győztes lett a csapat.

A győzelemért járó serleget 
Fegyverneky Zsófia csapatka-
pitány vette át, a négyesdöntő 
legértékesebb játékosa Gabby 
Williams lett.

A csapatot hétfőn este a 
Novomatic-arénában köszön-
tötték a soproni szurkolók, a 
város vezetői: dr. Farkas Cip-
rián polgármester, dr. Simon 
István és Csiszár Szabolcs al-
polgármester, valamint a ko-
sárlabda-szövetség vezetői. 

Fegyverneky Zsófia:  Nem találok szavakat arra, ami történt!

Európa kosaras királynői

FEGYVERNEKY ZSÓFIA CSAPATKAPITÁNY:  – Gyakorla-
tilag az egész mérkőzést mi irányítottuk, nem találok sza-
vakat arra, ami történt. Hiába voltak tizennégyezren a csar-
nokban és drukkoltak a hazaiaknak, ezt ma nem éreztem 
tehernek, fontos volt, hogy a kulcsszituációkban mindig 
jó döntéseket hoztunk. Ez a hazai csapatsport-történelem 
egyik legnagyobb sikere.

Fáradhatatlanul kosárlabdázott a döntőben Fegyverneky Zsófia, Gabby Williams pedig a négyesdöntő legértékesebb játékosa lett. 

Kispályás  
labdarúgás
Április 11., hétfő, áp-
rilis 13., szerda 18 óra, 
Halász Miklós Sportte-
lep, tóparti sporttelep
Sopron városi kispályás 
labdarúgó-bajnokság

Kosárlabda
Április 14.,  
csütörtök 15 óra,  
Novomatic-aréna
Sportdarázs–SMAFC 
– PINKK-PVSK U23
Április 16., szombat 18 
óra, Novomatic-aréna
Sopron Basket  
– Atomerőmű KSC 
Szekszárd
Április 20., szerda 18 
óra, Novomatic-aréna
Sopron KC – Alba Fehérvár

Természetjárás
Április 18., hétfő 8:30, 
botanikus kert
Húsvéti tojáskereső

LELÁTÓ

KOSÁRLABDA-EREDMÉNYEK:
Sopron Basket  

– Perfumerias Avenida Salamanca
Euroliga Final Four, elődöntő  

Isztambul, április 8.

74–69  
(22–13, 25–18, 17–21, 10–17)

Sopron:  
Fegyverneky 3/3,  

January 8/3,  
G. Williams 13/3,  

Brooks 27/9,  
Határ 15. 

Csere: Dolson 4,  
N. Jovanovics 4,  
Czukor, Varga A.

Salamanca:  
Cazorla 9/3,  

Domínguez 6,  
Karlie Samuelson 6/6,  

Copper 23/3, Hof 6.  
Csere: Faszula 4,  
L. Rodríguez 4,  

Katie Lou Samuelson 9/6, 
Alarie, Vilaró 2. 

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

Vezetőedző:  
Roberto Íniguez

Sopron Basket – Fenerbahce
Euroliga Final Four, döntő  

Isztambul, április 10.

60–55   
(16–6, 13–13, 16–19, 15–17)

Sopron:  
Fegyverneky 12/3,  

January 11/3,  
G. Williams 16/3,  

Brooks 9/6, Határ 10.  
Csere: Dolson 2,  
N. Jovanovics,  

Varga A.,  
Czukor.

Fenerbahce:  
Cakir 11,  

McBride 2,  
Jagupova 13,  
Sabally 9/6,  

E. Williams 5.  
Csere:  

Hartley 3/3,  
Zahui 12/6. 

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

Vezetőedző:  
Víctor Lapena

Szolnoki Olajbányász – Sopron KC
Bajnoki mérkőzés, középszakasz, felsőház,  

Szolnok, április 6.

91–80  
(24–21, 25–20, 22–22, 20–17)

Szolnok:  
Pongó 6/3,  

Badzim 20/9, Kovács P., 
Subotic 13/6, Taiwo 4

Csere: Young 19/3,  
Cakarun 10, Pallai 2, 

Cummings 17/9, Rudner

Sopron KC:  
Mack 12/3,  
Myers 16/3,  

Sitku 6, Ford 20/6, 
Montgomery 13

Csere: Fazekas, Borisov 9/3, 
Halász 4, Takács

Vezetőedző:  
Gasper Potocnik

Vezetőedző:  
Kostas Flevarakis

Sopron KC – Egis Körmend
Bajnoki mérkőzés, középszakasz, felsőház,  

Sopron, április 9. 

89–90  
(19–20, 24–19, 19–24, 21–20, 6–7)

Sopron:  
Mack 13/9,  
Myers 9/3,  

Sitku 5, Ford 12/3, 
Montgomery 18

Csere: Borisov 21/3,  
Fazekas, Halász 4,  

Takács N. 7/6,  
Werner

Körmend:  
White 13,  

Stokes 14/3,  
Takács K.,  
Savic 16/9,  
Gordon 18

Csere: Ferencz 9/9,  
Martinez, Henry 8/6, 

Durázi 12/3

Vezetőedző:  
Kostas Flevarakis

Vezetőedző:  
Antonis Constantinides

LABDARÚGÁS
VLS Veszprém – SC Sopron

NB III. nyugati csoport, április 10.

1–2 (0–1)

Gólszerző:  
Kovács Dániel

Gólszerző:  
Krizsonits Mátyás (2)

Vezetőedző:  
Pető Tamás

Vezetőedző:  
Bücs Zsolt

GÁSPÁR DÁVID, A SOPRON BASKET VEZETŐEDZŐJE:  – Hatvan pont 
alatt tudtuk tartani a Fenerbahcét, ez mindent elárul a védekezésünkről. 
Most is, mint három év alatt oly sokszor, elővettük ezt a nagyon fontos 
fegyverünket. Azért tudtunk nyerni, mert végig hittünk magunkban, abban 
a hihetetlen sok munkában, amit elvégeztünk. Elutaztunk Isztambulba – és 
megnyertük az Euroligát. Nehéz szavakba önteni, mit érzek, fel kell fogni, 
mekkora hatalmas sikert értünk el.
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Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata az épített kör-
nyezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tör-
vény, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált telepü-
lésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint kidolgoztatta 
„Sopron északnyugati városrész, Sopronbánfalva – Kutya-
hegy, Lövérek és a délkeleti gazdasági területre vonatkozó 
Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
39/2021. (XII. 28.) önkormányzati rendelet” módosítását a 
lövéreki városrészben létesítendő

multifunkcionális konferencia 
és rendezvényközpont

területére vonatkozóan. 

Az elkészült partnerségi véleményezési dokumentációt

2022. április 19-28-ig
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal aulájában

(9400, Fő tér 1. sz. alatt) 

közzéteszem.
(A dokumentáció Sopron város honlapján (www.sopron.hu) a 
gyorsmenüben, a „Szabályozási tervek módosítása, felülvizs-
gálata” címszó alatt is megtekinthető.)

Tisztelettel:
Dr. Simon István
alpolgármester

Sopron Megyei Jogú Város

KÖZLEMÉNY

Az elmúlt 17 év történéseit, si-
kereit, valamint a jövő céljait 
is bemutatja a Soproni Sport-
iskola Közös szívdobogás cí-
mű filmje. A közel 45 perces 
dokumentumfilmet múlt pén-
teken mutatták be az Elit mo-
ziban, a vetítésen részt vett 
Csiszár Szabolcs alpolgár-
mester, a soproni és országos 
kosárlabdaélet képviselői, a 
sportiskola vezetői, edzői, va-
lamint kosárlabdázói is. Az al-
kotást a napokban teszik köz-
zé az interneten, hamarosan 
látható lesz a legnagyobb vi-
deomegosztó oldalon. 

A f i lmben megszólal 
dr. Szekeres Csaba, a Soproni 
Sportiskola Kosárlabda Aka-
démia elnöke, Horváth József 

szakmai igazgató, számta-
lan korábbi és jelenleg játé-
kos, edző. 

Nemcsak film készült a 
sportiskola életéről, a múlt 
héten mutatták be a Csak 
a csapat! című dalt, amely 
a szerzők reményei szerint 
rendszeresen megszólal majd 
a kosárpályák lelátóin. 

A dalt és a filmet is sopro-
ni alkotók készítettek, a Csak 
a csapat! szövegét Szabó Mik-
lós, a zenét Hoffer Péter írta, 
énekel Kiss Norbert, vokálo-
zik Árva Edina és Kovács At-
tila, rap: Pájer Gábor. A Közös 
szívdobogás című film szer-
kesztője munkatársunk, 
 Huszár Judit, operatőre, vá-
gója Tarnai László volt.

Film és dal  a soproni kosárlabdáról

Közös szívdobogás 

MUNKATÁRSUNKTÓL

360 versenyző több országból, olimpikonok a 
mezőnyben – nagy sikere volt az I. Lőver Kupa 
úszóversenynek Sopronban. Az új sportuszodá-
ban rendezett megmérettetésen az U8-asoktól a 
felnőttekig 14 versenyszámban lehetett indulni, 
és 600 érmet adtak át.
– Nagyon szépen alakultak a 
nevezések, 25 egyesület 360 
úszója állt rajtkőre. Nem-
zetközi verseny lett a Lő-
ver kupából, hiszen Auszt-
riából 7, Szlovákiából pedig 
2 egyesület volt jelen úszói-
val, sőt, a győrieknél egy mál-
tai versenyző is vízbe szállt 
– mondta Kókai Zsolt, a Szé-
chy Tamás Sportiskola úszó 
szakosztályának szakosz-
tályvezetője, a sportesemény 

főszervezője. – Ha már a győ-
ri úszóknál tartunk: nagy 
büszkeség számunkra, hogy 
három olimpikon is ellátoga-
tott városunkba, hiszen Se-
bestyén Dalma, Jakabos Zsu-
zsanna és Szabó Szebasztián 
is vett már részt olimpián, 
most pedig Sopronban mu-
tathatták meg, milyen formá-
ban vannak.

Kókai Zsolt hozzátette: sze-
retnék, ha a Lővér kupából egy 

évben több is lenne, ugyanak-
kor a Csík Ferenc emlékver-
senyt továbbra is évente egy 
alkalommal, novemberben 
tervezik megtartani. Azért 
a „Lőver” nevet választották, 
mert szeretnék, hogy ha va-
laki ezt hallja vagy kimondja, 
egyértelműen be tudja azono-
sítani Sopront.

– Ma már ott tartunk, hogy 
nagyon sok városban van mi-
nőségi sportuszoda, minden-
ki szeret versenyeket rendez-
ni, így a naptárak is egyre 
inkább foglaltak, meg kell 
találni a helyét egy-egy meg-
mérettetésnek – tette hozzá 
Kókai Zsolt. – Ehhez képest 
kimondottan magas a 360-as 
résztvevői létszám, nagyon 
örülünk ennek. Mi most 14 
versenyszámot rendeztünk, 

minden úszásnemben volt 50, 
100 és 200 méteres verseny, 
ehhez jött még a 400 gyors és 
400 vegyes. Természetesen 
ezt korosztályonként kell ér-
teni, különválasztva a lányok 
és fiúk, illetve hölgyek és urak 
versenyét. Így jön ki, hogy ösz-
szességében hatszáz érmet 
adtunk át, kétszáz aranyat, 
kétszáz ezüstöt és ugyaneny-
nyi bronzot.

A szakosztályvezető sze-
rint igazi úszóünnep Sopron-
ban a Lőver kupa, amelynek 
lebonyolításában felhasznál-
ják a korábbi tesztverseny 
tapasztalatait. Ugyanakkor 
minden megmérettetés ko-
moly tanulási folyamat, ilyen-
kor élesben látják, hogy a 
sportuszoda létesítménye mi-
lyen lehetőségeket kínál. 

Három olimpikon is részt vett  a soproni megmérettetésen

Sikeres I. Lőver Kupa

25 egyesület 360 úszója állt rajtkőre hétvégén az I. Lőver Kupa úszóversenyen. A megmérettetést a tervek szerint évente több-
ször is megrendezik majd. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Két fiatal soproni sportoló is komoly elisme-
résben részesült: a BMX racing szakágban el-
ért kimagasló eredményeiért Czisztler Hanna a 
hölgyek, Farkas Bendegúz pedig a férfiak mező-
nyében kapta meg „Az év kerékpárosa” címet. 

– Érdekes helyzet van a BMX-
sportban, hiszen annyira a 
fiatalok uralják a mezőnyt, 
hogy Hanna a maga 17, Ben-
degúz pedig a 14 évével már 
a felnőtt kategóriában kap-
ta meg a díjat, amelyet a Ma-
gyar Kerékpáros Szövetség 
ítélt oda – mondta Vincze 
Gergely, a Soproni BMX SE 
edzője. – Az utánpótlás-el-
ismeréseket még fiatalabb 
BMX-eseknek adták át. A két 
soproni versenyzőre nagyon 
büszkék vagyunk, elsősorban 
a tavalyi, nemzetközi sikerek-
nek köszönhetik az év kerék-
párosa díjat: Hannának volt 
egy 3. helyezése egy veronai 
versenyen, ugyanitt Bende-
gúz ezüstérmet szerzett, il-
letve neki még két hollandiai 
EK-futamon is volt 5. helyezé-
se, nem beszélve arról, hogy 
itthon az összes megmérette-
tést megnyerte tavaly.

A szakember hozzátet-
te: Czisztler Hannának azért 
van nehezebb dolga, mert Ma-
gyarországon egyelőre nincs 
különválasztva a férfi és női 
BMX, ez azt jelenti, hogy 16–
17 éves fiúkkal együtt kell 

versenyeznie – ennek ellenére 
a hazai megmérettetéseken is 
rendre az élmezőnyben végez.

– A két fiatal abban is pél-
dát mutat, hogy rendkívül 
szorgalmasan látogatják az 
edzéseket: gyakorlatilag min-
den tréningen ott vannak 
– folytatta Vincze Gergely. 
– Az egyesületnek, illetve ne-
kem mint edzőnek nagyon jó 
visszajelzés, hogy két soproni 
BMX-es ilyen komoly elisme-
rést kapott. Ha a versenyek 
jól sikerülnek, az annak kö-
szönhető, hogy az edzéseken 
megfelelő munkát végzünk. 
A nyári időszakban a soproni 
BMX-pálya jó lehetőséget biz-
tosít a gyakorlásra, sőt most 
már télen is van lehetősé-
günk fedett pályás edzésekre. 
Jelenleg csaknem 50 fiatallal 
foglalkozunk.

Április első hétvégéjén 
szintén az európai BMX-élet 
fővárosába, Veronába láto-
gatott el a soproni csapat. Az 
Európa Kupa aktuális verse-
nyén Czisztler Hanna a tizen-
ötödik, Farkas Bendegúz pe-
dig a kilencedik helyet tudta 
megszerezni.

Az év kerékpárosai

Czisztler Hanna és Farkas Bendegúz szorgalmasan készül a ver-
senyekre edzőjük, Vincze Gergely irányításával. 

www.facebook.com/ 
sopronitemahivatalos
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„Aki sokat szen-
ved, az mit sem 
becsül jobban, 
mint az embe-
ri szeretetet. 
Tisztában van 
az értékével és a 
nagyságával.”
Sánta Ferenc   
(1927–2008) Kossuth-díjas 
magyar író

MOTTÓ

Sánta Ferenc:  
Az ötödik pecsét
A regény cselekménye 
1944-ben, a nyilas terror 
napjaiban játszódik. Négy 
kisember beszélget esté-
ről estére egy kocsmában 
az élet nagy kérdéseiről, 
erkölcsről, lelkiismeret-
ről. Ezek az emberek, ami-
kor komolyan, őszintén vé-
giggondolják a sors kínálta 
lehetőséget – embertelen-
ség árán menekülni az em-
bertelen pokolból –, el-
buknak, de amikor maga 
az élet állítja eléjük a nagy 
kérdést, egytől egyig az 
emberi tisztaság és bátor-
ság hőseivé magasodnak.

KÖNYVAJÁNLÓ

Ismét beragyogta a nap múlt 
szerdán a katonák sírjait a 
sopronbánfalvi Hősi teme-
tőben, miután a csíkszent-
mártoni diákok többzsáknyi 
falevelet és mécsest szed-
tek le róluk. A takarításban 
közreműködtek a magyar 
honvédség soproni járási 

területvédelmi századának 
katonái, a szerszámokat pe-
dig Domnánics Milán biztosí-
totta. A diákok a Határtalanul 
program keretében, a csík-
szentmártoni Tivai Nagy Imre 
Szakközépiskola és a Soproni 
SzC Vendéglátó, Kereskedel-
mi Technikum és Kollégium 

együttműködésében érkeztek 
városunkba. 

Viszonzásul a soproni diá-
kok májusban elutaznak Csík-
szentmártonba, a program 
egyik eleme az lesz, hogy az 
úzvölgyi katonai temetőben 
gondozzák a magyar honvé-
dek sírjait.

Erdélyi diákok Sopronban: 
a Hősi temetőt gondozták

Több zsák falevelet szedtek össze az erdélyi diákok a Hősi temetőben. FOTÓ: ELEK SZILVESZTER

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

Könyvtári rejtvény a Föld napjára 
Április 22. a Föld napja, ebből az alkalomból a 
Széchenyi István Városi Könyvtár munkatársai egy 
olyan rejtvényt készítettek, melynek meghatáro-
zásai egy-egy, a könyvtári zöld sarokban található 
könyv címére utalnak. A helyes megfejtést bekül-
dők között három, a témához kapcsolódó könyvet 

sorsolnak ki – kérik, hogy a válaszokat április 20-
án 16 óráig juttassák el a résztvevők a tuboly.
andrea@szivk.hu e-mail-címre. 

A sorsolás április 22-én 9 órakor lesz. A rejt-
vény itt érhető el:www.xwords-generator.
de/de/solve/c5mv2

MUNKATÁRSUNKTÓL

Közel ötszázan vettek részt az Állati jóó csalá-
di napon a Liszt-központban. A program célja az 
volt, hogy felhívja a figyelmet az állatok, a termé-
szet, az erdő szeretetére, valamint a klímavéde-
lem fontosságára. 

Óriási medve, róka és vaddisz-
nók is énekeltek a Liszt-köz-
pont előtt, valamint az épü-
letben – a vasárnapi Állati jóó 
családi napon két minikon-
certet is adtak a Soproni Pe-
tőfi Színház művészei, akik 
a Vadak Ura című musical 
népszerű dalait mutatták be. 
A gyerekek együtt énekeltek, 

táncoltak az állatbőrbe bújt 
színészekkel. 

A családi nap program-
ja pöttömszínházi előadással 
kezdődött, de felléptek a zene-
iskolások is. – Játékos formá-
ban próbáltuk a gyerekek és 
szüleik figyelmét felhívni az 
állat- és természetvédelemre, 
hiszen a szemléletformálás 

így a leghatékonyabb – mond-
ta Betuker Botond, a program 
szervezője. – Nagyon pozi-
tív visszajelzéseket kaptunk, 
kicsik és nagyok is jól érez-
ték magukat vasárnap. Igye-
keztünk minél több partnert 
bevonni a programba, így itt 
voltak velünk az Erdő Háza, 
az Esterházy-palota Erdésze-
ti Múzeum, a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park munkatársai, 
a Soproni Egyetem AMI ta-
nárai és diákjai, egy soproni 
méhész portékáit pedig meg-
kóstolhatták a résztvevők. 
A Nemzeti Művelődési Intézet 
egy hungarikum játszóházzal 
készült, Tóth Gábor állati jó 

bemutatójában pedig láthat-
tunk élő nyestet, görényt, ró-
kát és kutyát is. 

A program A klímatu-
datos Sopron városért ne-
vű roadshow első állomása 
volt. A rendezvényen egyebek 
mellett mini lakossági fóru-
mot, klímatudatosság-kvízt 
és szemléletformáló előadá-
sokat tartottak. 

A szervezők május 20-án a 
méhek világnapján újabb csa-
ládi napra készülnek, illet-
ve már gőzerővel dolgoznak 
a Tündérfesztivál előkészíté-
sén, amelyet a tervek szerint 
június 11–12-én tartanak az 
Erzsébet-kertben. 

A gyerekek együtt énekeltek, táncoltak az állatbőrbe bújt művészekkel – a családi napon részleteket láthattak az érdeklődők a 
Vadak Ura című musicalből, amelyet nyáron játszanak a barlangszínházban. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Népszerű 
felsőoktatás
Mintegy 100.000-en je-
lentkeztek a 2022 szep-
temberében induló hazai 
felsőoktatási képzések-
re, a jelentkezők többsége 
állami ösztöndíjas formá-
ban kíván továbbtanulni. 
A legnépszerűbb alapkép-
zés  a gazdálkodási és me-
nedzsment (erre 5097-en 
jelentkeztek), ezt követi 
a pszichológia, az ápolás 
és betegellátás, a keres-
kedelem és marketing, va-
lamint a mérnökinformati-
kus szak. A felvételizők az 
E-felvételi rendszerében 
nyomon követhetik rögzí-
tett adataikat, július 7-ig 
pedig egyszer módosít-
ható a jelentkezési helyek 
sorrendje. A ponthatárok, 
a felvételi eredmények ki-
hirdetésének tervezett dá-
tuma július 21.

20 köbméter 
hulladék
A tavasz beköszöntével a 
Soproni Egyetem hallgatói 
nemcsak otthon, hanem 
a természetben is nagy-
takarítást végeztek: a Ta-
nulmányi Erdőgazdaság 
Zrt. mellett az ország el-
ső fenntartható egyeteme 
is csatlakozott az Aktív- és 
Ökoturisztikai Fejlesztési 
Központ által indított ta-
vaszi nagytakarítás eduká-
ciós kampányhoz. Az egye-
tem közel 40 hallgatója és 
az erdőgazdaság munka-
társai összesen körülbe-
lül 20 köbméter szeméttől 
tisztították meg a soproni 
erdőséget.

RÖVIDEN A gyerekek és a felnőttek is  hasznos információkat kaptak 

Családok és állatvédelem
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Személyes felelősség
Nemrég egy vallási műsort hallgatva kaptam fel a fejem. Arról 
beszéltek, hogy egy hívő ember számára sem elég bízni Isten-
ben, imádkozni a dolgok jobbra fordulásáért vagy konkrétan 
egészségéért, gyógyulásáért, hanem… Hanem egész konk-
rétan arról beszéltek, hogy kötelessége az embernek meg-
keresni a számára elérhető legjobb orvost, meghallgatni és 
megfontolni annak tanácsait. Tehát nem várhatunk minden 
esetben a csodára. Ha vannak is csodák (szerintem vannak), 
akkor azok olyan rendkívüli jelenségek, amikor Isten hatalmá-
nál fogva átlépi az önmaga által alkotott természeti szabályo-
kat, törvényeket. A csodák tehát mindenképpen rendkívüli és 
ritka jelenségek. Nem bízhatjuk magunkat pusztán hitünkre! 
Az önmagunkért való cselekvés személyes felelősségünk, sőt 
kötelességünk. 
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket április 20-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 30-i rejtvényünk megfejtése: „Az otthon nem az, ahol laksz, hanem ahol megértenek”. Szerencsés meg-
fejtőnk: Szűcs Mária, Sopron, Vadász utca.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Április 13-tól április 19-ig. Az ügyeleti idő 15-én, nagypén-
teken, 17-én, húsvétvasárnap és 18-án, húsvéthétfőn reggel 8 
órától másnap reggel 8 óráig, a többi napon este 8 órától más-
nap reggel 8 óráig tart.

Április 13., 
szerda

Segítő Mária gyógyszertár 
Béke u. 13. 99/523–232

Április 14., 
csütörtök

Sepia gyógyszertár  
Ipar krt. 30., Tesco 99/702–012

Április 15., 
péntek

Szebellédy gyógyszertár 
Deák tér 35. 99/505–469

Április 16., 
szombat

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

Április 17., 
vasárnap

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

Április 18., 
hétfő

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

Április 19., 
kedd

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

Tehetség és szorgalom
SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK  – Végh Tibor

PLUZSIK 
TAMÁS

„ Sopron, 
te  lelkünk 
éltető 

láng! Hű őr az ősi vége-
ken” – hangzanak Sarka-
dy Sándor sorai a város 
himnuszában. Vallják 
ezt azok, akik már nem-
zedékek óta itt élnek, és 
azok is, akik elszakadtak 
Soprontól.

Végh Tibor 1968-ban, 12 évesen 
kezdte a Videotonban a labda-
rúgást. 18 éves korában az Új-
pesti Dózsa ellen mutatkozott 
be az élvonalban. Két évvel ké-
sőbb tagja volt a Videoton baj-
noki ezüstérmet szerző csa-
patának, majd 1982-ben MNK 
döntőt játszott a csapattal. Ti-
zenöt idényben volt a piros–
kék gárda oszlopa, ő játszotta 
a klub történetében a legtöbb 
első osztályú mérkőzést, több 
mint négyszázat. A Real Madrid 
ellen 1985-ben UEFA-kupa dön-
tőt játszó Videotonnak ő volt a 
csapatkapitánya. 1987-ben a 
Hollandia elleni Eb-selejtezőn 
tagja volt a magyar válogatott-
nak. Hazai aktív pályafutásá-
nak befejezését követően több 
osztrák csapatnál is dolgozott 
játékos–edzőként.

– A felmenőim, a nagyszü-
leim és a szüleim tősgyöke-
res székesfehérváriak voltak 
– kezdte Végh Tibor. – Ma már 
nagyon sajnálom, hogy keve-
set beszélgettem velük a múlt-

ról, talán ők is szívesen mesél-
tek volna a gyermekkorukról, 
hogyan alakult a Végh és a Var-
ga család élete a múlt évszá-
zadban. Sajnos a nagyszüleimet 
én már nem ismertem, Végh Fe-
renc nagyapámról is mindössze 
annyit tudok, hogy MÁV-alkal-
mazott volt, és viszonylag fia-
talon, egy munkahelyi baleset-

ben vesztette életét. Két vagon 
közé szorult, amikor azokat ösz-
sze akarta kapcsolni.

– Özvegyen maradt nagy-
anyám nagyon nehéz körül-
mények között, sok nélkülözés 
árán nevelte fel az édesapámé-
kat, akik öten voltak testvérek, 
mindnyájan fiúk, és mindnyá-
jan szakmát tanultak – foly-

tatta Végh Tibor. – Édesapám 
kőművesnek tanult, amiben 
nyilván az is szerepet játszott, 
hogy a háború után az épí-
tőiparban nagy szükség volt 
a szakemberekre, különösen 
Székesfehérváron, ahol a hábo-
rú igen nagy pusztításokat oko-
zott, így az épületek, lakóházak 
közel fele vagy teljesen meg-
semmisült, vagy súlyosan meg-
rongálódott. Édesapám a ma-
ga kétkezi munkájával vette ki 
a részét a város megújulásából, 
majd később a Székesfehérvári 
Tatarozó Vállalatnál volt közép-
vezető, ahol nyaranta diákként, 
kiegészítendő a zsebpénzemet, 
én is dolgoztam. 

– Édesanyám, Varga Irén ak-
kori szóhasználattal élve ház-
tartásbeli volt. Bátyámmal 
együtt nagy gonddal nevelt 
bennünket, igazi jó feleség és 
édesanya volt – emlékezett 
vissza gyermekkorára Végh Ti-
bor pro licences labdarúgó-
edző, aki jelenleg az SC Sopron 
utánpótláscsapatainál egyéni 
képzések keretében kamatoz-
tatja tudását és tapasztalatát.

– Harminc éve vallom ma-
gam soproninak, ez a város lett 
az otthonom. Hiszem és remé-
lem, hogy sok-sok helyi fiatal-
nak mutatok példát, hogy ha a 
tehetséghez kitartó szorgalom 
is párosul, akkor nekik is van 
esélyük eljutni a madridi stadi-
on zöld gyepére.

– Hiszem és remélem, hogy sok-sok helyi fiatalnak mutatok 
példát – nyilatkozta lapunknak Végh Tibor. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

CSALÁDI HÁTTÉR  1956-ban született Székesfehérváron. Édesapja építőipari szakember volt, 
édesanyja pedig a háztartást vezette. Felesége, Végh-Szoják Mónika a Handler Nándor Szakkép-
ző Iskolában angol nyelvtanár. Tibor fia atlétaként szintén kiváló sportoló volt, ennek révén ke-
rült ki az USA-ba, családjával Észak-Karolina állam fővárosában, Raleigh-ban él. 
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KÓCZÁN BÁLINT

Igazán elgondolkodtató dallal je-
lentkezett a Plasticocean. A soproni 
formáció XXII című felvétele a világ 
mostani nehézségeivel foglalkozik.

– A dal egy vallomás, egy fel-
ismerés és talán egy fohász 
is egyben, amelyben rá kell 
jönnünk, hogy az ember, bár 
nagyon szeret élni, nem tud-
ja megbecsülni azt, amit ka-
pott, és szinte egyáltalán nem 
törődünk azzal, hogy mit ha-
gyunk hátra a következő nem-
zedékeknek – kezdtek bele a 
Plasticocean tagjai, amikor 
nemrég megjelent dalukról 
érdeklődtünk. 

A soproni zenekar szerint, 
ha nem húzzuk be a féket, 
és nem változtatunk kapzsi 
életvitelünkön, szépen lassan 

mindent elpusztítunk ma-
gunk körül.

– A klipben egyértelmű 
utalásokat szerettünk volna 
párhuzamba állítani a szö-
veggel, ezért futnak külön-
böző felvételek az emberi-
ség bűneiről, amiket a jelen 
korban és az elmúlt pár évti-
zedben elkövettünk – folytat-
ták a zenekar tagjai. –  Hogy 
a megrázó, nyers valóságot 
könnyebben befogadhatóvá 
tegyük, a narancsos színvilá-
got használtuk a fényelésnél. 
Ez kettős szimbolikát képvi-
sel, jelen van benne a sárga 

szín – optimizmus, fényes-
ség, új élet kezdete –, de a vö-
rös – erőszakosság, agresszió, 
veszély – üzenetét is magában 
hordozza. 2022-ben vagyunk, 
még alig tértünk magunkhoz 
a pandémia után, és mégis 
ugyanott folytatja az emberi-
ség, ahol előtte jártunk. Úgy 
éreztük, itt az ideje, hogy mi 
is elmondjuk a véleményün-
ket a világ dolgairól.

A csapat egy komoly buli-
ra is készül, hiszen a kultikus 
A38 Hajón lép fel. – Gőzerővel 
próbálunk, hiszen ez lesz az 
első alkalom, hogy az Alvin és 
a Mókusok előzenekaraként 
lépünk színpadra. Ezen a kon-
certen hallhatja a közönség 
először az Egyetlen és a XXII 
című új dalainkat, így már na-
gyon várjuk ezt az estét. 

A fiúk az elmúlt két év-
ben a nehézségek ellenére is 

igyekeztek minél több helyre 
eljutni, hogy szélesebb réteg 
találkozhasson a zenéjükkel. 
Elmondták, nagyon jó érzés, 
hogy egyre többször kapnak 
olyan üzeneteket, hogy mikor 
térnek vissza egy-egy állo-
másra, mikor jön új dal, mert 
várják és kíváncsiak rá. Sokat 
jelentenek számukra a támo-
gató szavak.

A soproni formáció kon-
certnaptára szépen alakul er-
re az évre: májusban is csat-
lakozik az Alvin és a Mókusok 
mini turnéjához, és az ország 
több helyszínén is fellép a 
Plasticocean.

– Készülnek új dalok, kli-
pek is, ősszel pedig turnéra 
indulunk, de annyira ne ro-
hanjunk előre! Először a ta-
vaszi és a nyári fellépéseink-
re koncentrálunk – zárták a 
srácok. 

Sztárok itt és ott

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

RÖVIDEN
A soproni formáció készül a tavaszi koncertekre: májusban is csatlakozik az Alvin és a Mókusok mini turnéjához. 
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A foszlós húsvéti kalács titka
MADARÁSZ RÉKA

Sok háziasszonyt foglal-
koztat, hogy mitől lesz 
fényes, foszlós a húsvéti 
kalács. A cukrász szak-
oktató és kovászüzem-
tulajdonos szerint jó mi-
nőségű alapanyagok, sok 
türelem és még több sze-
retet kell hozzá.

Simon Zita a dédnagymamá-
jától tanulta a kalácsfonást. 
Az örökségből szerelem lett: 
a fortélyokat továbbadta a fiá-
nak, a tanítványainak, most pe-
dig már az unokái sütnek vele.

– A finom kalácshoz minősé-
gi alapanyagokra – vajra, liszt-
re, termelői tojásra, tejre és 
kovászra – van szükség – osz-
totta meg velünk a tapasztala-
tait. – Ha élesztővel készítjük, 
csak begyúrjuk, dagasztjuk, ke-
lesztjük és formázzuk. A ková-

szosnál viszont a türelem a leg-
fontosabb: a begyúrás után 
minimum 12 órát ugyanis a hű-
tőben kell pihentetni a tész-
tát, ezután lehet formázni és 
keleszteni.

Mindkét változatra igaz, 
hogy a megkelt tésztát nem 
szabad túldolgozni. Zita min-
den egyes terméket ugyanaz-

zal a szeretettel készít el. Azt 
szokta mondani a tanítványai-
nak, hogy a tésztával bánjanak 
ugyanazzal a törődéssel, mint 
a párjukkal.

– A kalács attól lesz szép fé-
nyes, hogy kétszer kenjük meg 
egész tojással – folytatta a cuk-
rász szakoktató. – Miután elő-
ször megkentük, hagyjuk kelni 

a tésztát, jöhet a következő kör: 
kenés, majd ismét a kelesztés, 
és már mehet is a tészta a 185–
190 fokos sütőbe. Ha azt vesz-
szük észre, hogy a kalács tete-
je elkezd barnulni, tegyünk rá 
papírlapot, hogy ne süljön to-
vább. Miután kivettük a sütő-
ből, még forrón kenjük be va-
níliás cukor, méz, vaj és tej 
felforralt keverékével.

Azoknak, akik élesztővel ké-
szítik a kalácsot, Zita azt java-
solja, hogy a kimért cukorból 
egy kávéskanállal keverjék fo-
lyósra az élesztőt, öntsék fel fél 
decivel a kimért langyos tejből, 
és szórják meg a tetejét liszttel.

Puskás Annamária és Simon Zita elkészítette a húsvét egyik 
hagyományos ételét, a foszlós kalácsot. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

EGY REMEK RECEPT  (2 db 
35 dkg-os) élesztős kalács-
hoz: 500 g liszt, 165 g tej, 
50 g élesztő, 100 g porcu-
kor, 80 g vaj, csipet só, 2 db 
tojássárga, 1 tojás a kenés-
hez, ízesítés: vaníliás cukor, 
citromhéj

Plasticocean:  A világ nagy dolgairól szól a zenekar új dala

Az A38 Hajón lépnek fel
Lendületben a HolyChicks
Csupa pozitív, erős, női karakterből áll, miközben hamisí-
tatlan rock’n’roll zenét kreál: ez nem más, mint hazánk leg-
izgalmasabb csajbrigádja, a HolyChicks. Az új zene, a „Most 
nézheted” egy pörgős löket a tavasznak és az egyre pezsgő 
koncertszezonnak.  

– Megtalálni az egyensúlyt, hogy zökkenőmentes, boldog 
életet élhessünk, és közben persze remekül szórakozzunk – így 
írta le Hunyadkürti Éva, a HolyChicks énekesnője/ szövegíró-
ja újdonságuk, a „Most nézheted” üzenetét.


