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Csendes főhajtás a Papréten

Több olyan civil csoport van Sopronban, amelynek tagjai hétről hétre kesztyűt és zsákot ragadnak, hogy megtisztítsák városunkat a szeméttől. Közös motivációjuk, hogy szeretik 
Sopront – és ezért, ha kell, egy kidobott hűtőszekrényt vagy traktorgumit is eltakarítanak. Felvételünkön a Maya-kosz-ki nevű csoport tagjai. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A kimondott szó ereje

A muzsika nevel

Két év kihagyás után ha-
marosan két olyan sza-
badtéri rendezvényt is 
tartanak Sopronban, 
amely a járvány előtt 
a városi programkíná-
lat zászlóshajója volt. 
Már szervezik a majá-
list és a borünnepet. 
A Soproni Majális idén 
április 29-től május 
1-ig várja az érdeklő-
dőket. A rendezvényt a 
 Lövérek fesztiváltéren (a 
kemping mellett) 
látogathatjuk. 5
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A rendszeres kütyühasználat (például okostelefonok, tabletek) késlelteti a beszéd-
fejlődést, éppen ezért fontos, hogy a gyermekeknek minél több mozgásos, 
kommunikációs élményben legyen részük. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: FILEP ISTVÁN

Mazsola koncerteken ismerkedhettek a klasszikus hang-
szerekkel a közelmúltban a soproni zeneiskola legkisebb 
növendékei. Az intézmény igazgatója elmondta, nemcsak 
műveltséget szereznek a zene által, de a személyiségük is 
sokat fejlődik. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Májusi 
forgatag
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Döntőből döntőbe

A magyar bajnokság fináléját a Szekszárd ellen játssza a Sopron Basket. 
Gáspár Dávid csapata az első hazai összecsapáson 73–71 arányban 
nyert, a párharc szerdán folytatódik Szekszárdon. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A holokauszt emléknapja alkalmából rótta le a kegyeletét a város-
vezetés a zsidó áldozatok emlékművénél. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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A tisztább városért dolgoznak
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A környezet megóvásának a fontos-
ságára hívja fel a figyelmet az április 
22-i Föld napja. A Széchenyi-gimnázi-
um számára ez egy jelentős üzenettel 

bíró nap, erre mi sem jobb bizonyíték, mint hogy 
az elmúlt napokban vette át az ökoiskola címet.
Az ökoiskola cím azoknak az 
intézményeknek a legmaga-
sabb szintű állami elisme-
rése, amelyeknek iskolafej-
lesztési, pedagógiai munkája 
kiemelkedően magas színvo-
nalon képviseli a környeze-
ti nevelés, a fenntarthatóság 
értékeit. 

– Bár a pályázatunkat most 
adtuk be, ám gimnáziumunk 
már hosszú évek óta megfe-
lel az ökoiskola feltételeinek, 

fontosnak tartjuk a tanulók 
szemléletformálását a kör-
nyezettudatosság és fenntart-
hatóság jegyében – emelte ki 
Simon György, a Széchenyi 
István Gimnázium földrajz 
szakos tanára. – A cím elnye-
rése azért is lényeges szá-
munkra, mert ezzel túllépünk 
az iskola kapuin: a tágabb kör-
nyezetünkben is szeretnénk 
képviselni ezeket az értéke-
ket, példát mutatva jövőbeli 

tanítványainknak és a szü-
lőknek is.

A gimnázium ennek je-
gyében számos programot 
szervez már évek óta: a Föld 
napjához kapcsolódva fenn-
tarthatósági témahetet tart, 
legutóbb a földrajz éjszakája is 
ennek szellemében született, 
a víz világnapjáról is évről év-
re megemlékezik, a kutatók 
éjszakájának programsoro-
zata is kapcsolódik a környe-
zetvédelemhez. A gimnázium 
együttműködést kötött a Fer-
tő–Hanság Nemzeti Parkkal, 
széchenyis diákcsoportok ak-
tívan tevékenykednek iskola-
időn kívül a természetvédelmi 
területen. A tantermek mind-
egyikében szelektíven gyűj-
tik a hulladékot, külön van 
elemgyűjtő, sőt nemrégiben 

mobiltelefon-gyűjtőt is kihe-
lyeztek az iskola dísztermé-
ben, a jövőben pedig szeret-
nének egy fáradtolaj-leadási 
pontot is kialakítani.

– Örömmel látom, hogy a 
gimnazista korosztály nyi-
tott a környezetvédelem ügye 
iránt, környezettudatosabban 
gondolkodik, mint a mi ge-
nerációnk – folytatta Simon 
György. –  Erre remek példa, 
hogy diákjaink saját maguk 
alakítottak meg a zöldebb és 
élhetőbb környezet céljából 
egy tevékeny csoportot: a Zöl-
debb Sopronért Társaságot. 
A tagok és az egyre növek-
vő támogató táboruk Sopron 
számos pontján szedte össze 
az elmúlt évben a szemetet, 
és tele vannak újabb és újabb 
környezetszépítő tervekkel is.

A gimnazista korosztály nyitott a környezetvédelem ügye iránt, a széchenyis diákok szelektíven gyűjtik a hulladékot, környezet-
védelmi programokat szerveznek, sőt, saját zöld társaságuk is van. 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.

A Torna és a Pócsi utca között 
húzódik a 150 méter hosszú 
Istvánbíró utca. A szakaszt 
1927-ben nevezték el Sopron 
első városbírájáról, aki ha-
zánk érdekét saját rokonai ép-
sége elé helyezte.

István bíró életéről keveset 
tudni. Soproni, várjobbágyból 
felemelkedett köznemes volt, 
akinek Kelénpatakon (Klin-
genbach) voltak birtokai.

Az 1273. évi magyar–
cseh háború idején élt, mely-
ben II. Ottokár cseh király 
IV. László magyar király ellen 
folytatott hadjáratot. A jelen-
tős túlerőben lévő cseh király 
Győr elfoglalása után erősebb 
ellenállásba ütközött, így ahe-
lyett, hogy az ország belseje 
felé fordult volna seregével, 
nyugati városok elfoglalásá-
ra indult. 1273. október 3-án 
érkezett Sopronhoz, melyet 
Péter várnagy védett. A város 
eleinte bízott a felmentő sereg 
érkezésében, és nem adta meg 
magát, ezért II. Ottokár 14 

faltörővel kezdte ostromolni a 
falakat. Miután nem érkezett 
segítség, a várnagy árulással 
átadta a várat a cseh király-
nak. II. Ottokár kiváltságokat 
adott a városiaknak, de hűsé-
gük biztosítása érdekében az 
előkelő családok fiait túszként 
magával vitte: Istvánnak Mik-
lós nevű fia és két nővérének 
egy-egy fia is közöttük volt.

1273. október 1-jén azon-
ban Habsburg Rudolfot vá-
lasztották német királlyá. Mi-
vel II. Ottokár nem fogadta el 
a választást, megfosztották 
őt német birtokaitól. A német 

király 1276-ban hadat üzent a 
cseh királynak. IV. László szö-
vetségre lépett I. Rudolffal, és 
megkezdte az elfoglalt váro-
sok felszabadítását.

Ekkor már István állt a vá-
ros élén, és döntenie kellett: 
ellenáll a magyar királynak, 
vagy megnyitja előtte a város 
kapuit, sorsukra hagyva a tú-
szokat, köztük saját rokonait. 
A városvezető félelmén felül-
kerekedett a hazaszeretet, és 
a király lovasai előtt megnyíl-
tak a város kapui.

IV. László jutalmul a Lö-
vérek egészét városunkhoz 

csatolta, majd 1277. november 
20-án szabad királyi városi 
kiváltságokat adományozott 
Sopronnak, így István lett az 
első városbírónk.

Hárs József helytörténész 
szerint István bíróról évszá-
zadokon át megemlékeztek 
április 24-én, Szent György 
napján, amikor évente veze-
tőséget választottak a sopro-
ni polgárok.

(Írásunkhoz a Soproni 
Szemlében és Hárs József 
helytörténész emlékhonlapján 
elérhető adatokat használ- 
tuk fel.)

Híres soproniak nyomában:  István bíró nehéz döntést hozott városunkért

Az első városbíró utcája

A Torna és a Pócsi utca között húzódik az Istvánbíró utca, amelyet 1927-ben neveztek el Sopron 
első városbírájáról. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Legyen biztonságban  
a fűnyírónk (is)!
CZETIN ZOLTÁN 

A tavasszal együtt elér-
kezett a kertészkedés 
szezonja – egyre töb-
bet járnak a tulajdono-
sok a hétvégi telkekre. 
Az nem túl jó élmény, 
ha valaki betört a terü-
letünkre, az pedig még 
rosszabb, ha el is vitt 
valamit…

Télen sokan bezárják a hét-
végi házukat, a telek kapu-
jára lakatot tesznek, és egé-
szen tavaszig nem is járnak 
arra. Fontos, hogy abban az 
időszakban is biztonságban 
tudjuk az értékeinket, ami-
kor ritkán használjuk azokat, 
de ugyanilyen lényeges, hogy 
most, a „szezonban” se köny-
nyítsük meg a tolvajok dolgát. 

– Természetesen az érté-
keit mindenkinek joga van 
megvédeni, fontos viszont 
tisztáznunk a megelőző jogos 
védelem fogalmát – kezdte 
Babella-Lukács Katalin rend-
őr őrnagy, a Soproni Rend-
őrkapitányság kiemelt bűn-
megelőzési főelőadója. – Ez 
a gyakorlatra lefordítva azt 
jelenti, hogy bármilyen esz-

közt használhatunk, de az 
nem lehet alkalmas az élet 
kioltására. Azt javasoljuk, 
hogy szerezzenek be komo-
lyabb nyílászárókat, zárakat 
a kerttulajdonosok, hasznos 
lehet az ugatós kutya és ka-
mera kihelyezése is. Áramot 
csak annyit szabad vezetni 
a kerítésbe, ami nem okoz 
komoly sérülést, és erre min-
dig táblának kell felhívnia a 
figyelmet. 

Mivel a kiskertek sokszor 
kívül esnek a forgalmas uta-
kon, ezért könnyebb célpon-
tot jelentenek a bűnözőknek. 
Az őrnagy szerint akkor já-
runk a legjobban, ha a lehető 
legkevesebb értéket tárolunk 
ezeken a helyeken. 

– Az értékes fűnyírókat, 
kerti szerszámokat, ha lehet-
séges, akkor biztonságosabb 
hazavinni – folytatta Babel-
la-Lukács Katalin. – Ha elekt-
ronikai cikkeket, például lap-
topot, tabletet, hangfalakat 
viszünk ki egy hétvégi össze-
jövetelre, akkor azokat sem-
miképp ne hagyjuk a kertben! 
És természetesen hasznos az 
is, ha a szomszédok figyelnek 
egymás területére, ha gya-
nús alakokat látnak, akkor 
azt jelzik.

RENDŐRSÉGI  sorozat

Ökoiskola a Földért

RÖVIDEN

• Általános segélyhívó .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 112
• Mentők      .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 104
• Orvosi ügyelet    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   312-010
• Soproni Gyógyközpont     központi szám .    .    .    .    .    .   514-200 

előjegyzés    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  514-205, 514-206
• Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség  

(Tűzoltóság, 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 központi szám .    .    .    .    .    .    .    .    .   514-600 
• Közútkezelés .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   515-123
• Soproni Szociális Intézmény         .    .    .    .    .    .    .    .   506-400
• Gyermekjóléti szolgálat         .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   524-361
• Támogató szolgálat       .    .    .    .    .    .    .    .    .    06-20/395-9040
• Családsegítő szolgálat    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   524-361
• Családok Átmeneti Otthona      .    .    .    .    .    .    .    .    .   524-362
• 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

Ne legyenek áldozatok a fiatalok!
El kell kerülnünk, hogy a fiatalok áldozattá váljanak – a bűn-
megelőzés napja alkalmából tartottak rendhagyó foglalkozást a 
Soproni Rendőrkapitányság szakemberei. 2019 óta április 12-e 
országszerte a bűnmegelőzés napja, amelynek egyik célja, hogy 
felhívja a bűnmegelőzés fontosságára a figyelmet. Ezúttal a 
Kozmutza-iskola diákjainak tartottak foglalkozást az egyenru-
hások, akik kíváncsiak voltak arra, hogy mit tudnak a gyerekek 
a drogok veszélyeiről, az internetbiztonságról, a megelőző sze-
mélyi és vagyonvédelemről. A tanulók nagy lelkesedéssel tel-
jesítették a kihívásokat.
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MUNKATÁRSUNKTÓL

Hamarosan megújul a 
Soproni Téma webol-
dala, a www.soproni-
tema.hu. Az új honlap 
könnyebben lesz kezel-
hető, még több fotót és 
a nyomtatott újság írá-
sain kívül aktuális híre-
ket is kínál majd.

Jelentősen növekedett honla-
punk látogatottsága az elmúlt 
egy évben: hetente több ezren 
olvassák híreinket a www.
sopronitema.hu-n. Ahogy az 
újságnak is folyamatosan fris-
sül a külleme és a tartalma, 
úgy a honlappal is igyekszünk 
követni az aktuális trendeket. 
A mostani fejlesztéssel az a 
célunk, hogy olvasóink még 
könnyebben tájékozódjanak 
az oldalon, még több soproni 
információhoz jussanak. Cí-
münk, a sopronitema.hu nem 
változik, mások lesznek vi-
szont a menüpontok – azok 
elrendezése még jobban ha-
sonlít majd a nyomtatott új-
ságéra. A Panoráma, Városi 
hírek, Zöld Sopron, Kultúra, 
Sport, Soproni fiatalok, Talló-
zó és Sztárok rovatok mellett 
a Programajánló és a Galériák 
menük, az aktuális névnap és 
az időjárás is elérhetőek lesz-
nek a honlap felső részén.

Ahogy eddig megszokhat-
ták, ezután is a megjelenés 
napján, szerdán felkerülnek 
a honlapra az újság írásai. 
Nemcsak ezeket érhetik el az 
oldalon, hanem az újság tel-
jes digitális változatát is pdf 
formátumban. A Postalá-
dánk menüben üzenhetnek 
nekünk, a Hírlevél menüben 
feliratkozhat heti ajánlónk-
ra. Ezután is közöljük a város 
közérdekű telefonszámait, a 

Pro Kultúra programajánló-
ját, valamint elérhetőek mé-
diapartnereink: a Rádió1 Sop-
ron és a Sopron Média is.

Természetesen az új web-
lapról közvetlenül kattinthat-
nak a hivatalos Facebook-ol-
dalunk tartalmaira is. Mint 
arról az újságban is beszá-
moltunk, tavaly márciusban 
indult útjára a Soproni Té-
ma – hivatalos oldal című la-
punk. Az elmúlt egy évben 

közel 8000 követő csatlako-
zott hozzánk, de vannak olyan 
bejegyzéseink, amelyek száz-
ezer emberhez is eljutnak. Na-
ponta közel tucatnyi tartalom 
kerül fel az oldalra. Remél-
jük, hogy ezt a felületet, illet-
ve a megújult honlapunkat is 
rendszeresen követik ezután 
is! Nézzenek körül nálunk, ol-
vassák el kedvenc rovataikat, 
friss híreinket, böngésszenek 
a galériákban! 

Ezután is szerdán  kerülnek fel a honlapra az újság írásai

Online új köntösben

A Soproni Téma megújuló honlapjának címoldala – közvetlenül elérhetik majd innen Facebook-
oldalunk tartalmait is. 

HITELES TÁJÉKOZTATÁS, 
SZÍVES VENDÉGSZERETET

VÁLASSZA A TOURINFORM IRODÁKAT 
UTAZÁSA TERVEZÉSEKOR ÉS ÚTKÖZBEN!

https://csodasmagyarorszag.hu/tourinform 

Irodahálózatunk az ország közel 100 pontján 
nyújt ingyenes információszolgáltatást. Keresse 
fel a legközelebbi Tourinform irodát, hogy 
ötleteinkkel, tippjeinkkel, naprakész, személyes 
tapasztalatokon alapuló ismereteinkkel és 
változatos kiadványainkkal segíthessünk meg-
találni az igényeinek leginkább megfelelő úti 
célt, legyen szó pihentető wellness szolgál-
tatásokról, bakancsos túráról, extrém sportolás-
ról, romantikus gasztronómiai élményekről 
vagy rejtett kincseket felfedező kulturális kalan-
dozásokról! Utazása tervezésekor – vagy akár út 
közben is – nálunk egy helyen gyűjtheti be a 
lehető legtöbb információt.

SZOLGÁLTATÁSOK

• információnyújtás belföldi szállásokról, 
vendéglátóhelyekről, nevezetességekről, 
programokról

• menetrendi tájékoztatás 
• ingyenes és megvásárolható térképek
• prospektusok
• túraszervezés, túravezetés
• szervezett programok, séták 
• belépőjegy-árusítás rendezvényekre, 

látnivalókhoz
• eszközbérlés, kerékpárkölcsönzés 
• csomagmegőrzés, telefontöltő pont

Nemcsak információért érdemes felkeresni a 
Tourinformot: számos irodában kínálunk 
ajándéktárgyakat, helyi és kézműves 
termékeket, de lehetőség van felfrissülésre: 
kávézásra, mosdóhasználatra is.

Ha Ön szolgáltató

Az utazók továbbra is szívesen keresik fel a 
települések Tourinform irodáit, amelyen keresz-
tül Ön is elérheti leendő vendégeit. Nemcsak 
kiadványait helyezheti el irodánkban, de a 
szolgáltatásaival kapcsolatos információkat is 
rögzítheti a Nemzeti Turisztikai Adatbázisba, 
mely a www.csodasmagyarorszag.hu oldalon 
érhető el a belföldi és a nemzetközi utazók 
számára.

A Tourinform irodák a szállásüzemeltetőknek is 
szívesen segítenek a kötelező NTAK regisz-
trációban, az adatszolgáltatásban és az aktuális 
szálláshelyfejlesztési pályázatokkal kapcsolat-
ban, a hozzájuk forduló utazókat pedig verseny-
semlegesen tájékoztatják az adatbázisukban 
elérhető szálláshelyekről.

Kérjük, hogy tájékoztassa a Tourinform iroda 
munkatársait a szolgáltatásával kapcsolatos 
változásokról, újdonságokról, fejlesztésekről! A 
naprakész információ növeli a vendégek elége-
dettségét. Keresse bizalommal a Tourinform 
irodavezetőket, akik készséggel állnak 
rendelkezésére turisztikai szakmai kérdések-
ben. 

HITELES TÁJÉKOZTATÁS, 
SZÍVES VENDÉGSZERETET

VÁLASSZA A TOURINFORM IRODÁKAT 
UTAZÁSA TERVEZÉSEKOR ÉS ÚTKÖZBEN!

https://csodasmagyarorszag.hu/tourinform 

Irodahálózatunk az ország közel 100 pontján 
nyújt ingyenes információszolgáltatást. Keresse 
fel a legközelebbi Tourinform irodát, hogy 
ötleteinkkel, tippjeinkkel, naprakész, személyes 
tapasztalatokon alapuló ismereteinkkel és 
változatos kiadványainkkal segíthessünk meg-
találni az igényeinek leginkább megfelelő úti 
célt, legyen szó pihentető wellness szolgál-
tatásokról, bakancsos túráról, extrém sportolás-
ról, romantikus gasztronómiai élményekről 
vagy rejtett kincseket felfedező kulturális kalan-
dozásokról! Utazása tervezésekor – vagy akár út 
közben is – nálunk egy helyen gyűjtheti be a 
lehető legtöbb információt.

SZOLGÁLTATÁSOK

• információnyújtás belföldi szállásokról, 
vendéglátóhelyekről, nevezetességekről, 
programokról

• menetrendi tájékoztatás 
• ingyenes és megvásárolható térképek
• prospektusok
• túraszervezés, túravezetés
• szervezett programok, séták 
• belépőjegy-árusítás rendezvényekre, 

látnivalókhoz
• eszközbérlés, kerékpárkölcsönzés 
• csomagmegőrzés, telefontöltő pont

Nemcsak információért érdemes felkeresni a 
Tourinformot: számos irodában kínálunk 
ajándéktárgyakat, helyi és kézműves 
termékeket, de lehetőség van felfrissülésre: 
kávézásra, mosdóhasználatra is.

Ha Ön szolgáltató

Az utazók továbbra is szívesen keresik fel a 
települések Tourinform irodáit, amelyen keresz-
tül Ön is elérheti leendő vendégeit. Nemcsak 
kiadványait helyezheti el irodánkban, de a 
szolgáltatásaival kapcsolatos információkat is 
rögzítheti a Nemzeti Turisztikai Adatbázisba, 
mely a www.csodasmagyarorszag.hu oldalon 
érhető el a belföldi és a nemzetközi utazók 
számára.

A Tourinform irodák a szállásüzemeltetőknek is 
szívesen segítenek a kötelező NTAK regisz-
trációban, az adatszolgáltatásban és az aktuális 
szálláshelyfejlesztési pályázatokkal kapcsolat-
ban, a hozzájuk forduló utazókat pedig verseny-
semlegesen tájékoztatják az adatbázisukban 
elérhető szálláshelyekről.

Kérjük, hogy tájékoztassa a Tourinform iroda 
munkatársait a szolgáltatásával kapcsolatos 
változásokról, újdonságokról, fejlesztésekről! A 
naprakész információ növeli a vendégek elége-
dettségét. Keresse bizalommal a Tourinform 
irodavezetőket, akik készséggel állnak 
rendelkezésére turisztikai szakmai kérdések-
ben. 

HITELES TÁJÉKOZTATÁS, 
SZÍVES VENDÉGSZERETET

VÁLASSZA A TOURINFORM IRODÁKAT 
UTAZÁSA TERVEZÉSEKOR ÉS ÚTKÖZBEN!

https://csodasmagyarorszag.hu/tourinform 

Irodahálózatunk az ország közel 100 pontján 
nyújt ingyenes információszolgáltatást. Keresse 
fel a legközelebbi Tourinform irodát, hogy 
ötleteinkkel, tippjeinkkel, naprakész, személyes 
tapasztalatokon alapuló ismereteinkkel és 
változatos kiadványainkkal segíthessünk meg-
találni az igényeinek leginkább megfelelő úti 
célt, legyen szó pihentető wellness szolgál-
tatásokról, bakancsos túráról, extrém sportolás-
ról, romantikus gasztronómiai élményekről 
vagy rejtett kincseket felfedező kulturális kalan-
dozásokról! Utazása tervezésekor – vagy akár út 
közben is – nálunk egy helyen gyűjtheti be a 
lehető legtöbb információt.

SZOLGÁLTATÁSOK

• információnyújtás belföldi szállásokról, 
vendéglátóhelyekről, nevezetességekről, 
programokról

• menetrendi tájékoztatás 
• ingyenes és megvásárolható térképek
• prospektusok
• túraszervezés, túravezetés
• szervezett programok, séták 
• belépőjegy-árusítás rendezvényekre, 

látnivalókhoz
• eszközbérlés, kerékpárkölcsönzés 
• csomagmegőrzés, telefontöltő pont

Nemcsak információért érdemes felkeresni a 
Tourinformot: számos irodában kínálunk 
ajándéktárgyakat, helyi és kézműves 
termékeket, de lehetőség van felfrissülésre: 
kávézásra, mosdóhasználatra is.

Ha Ön szolgáltató

Az utazók továbbra is szívesen keresik fel a 
települések Tourinform irodáit, amelyen keresz-
tül Ön is elérheti leendő vendégeit. Nemcsak 
kiadványait helyezheti el irodánkban, de a 
szolgáltatásaival kapcsolatos információkat is 
rögzítheti a Nemzeti Turisztikai Adatbázisba, 
mely a www.csodasmagyarorszag.hu oldalon 
érhető el a belföldi és a nemzetközi utazók 
számára.

A Tourinform irodák a szállásüzemeltetőknek is 
szívesen segítenek a kötelező NTAK regisz-
trációban, az adatszolgáltatásban és az aktuális 
szálláshelyfejlesztési pályázatokkal kapcsolat-
ban, a hozzájuk forduló utazókat pedig verseny-
semlegesen tájékoztatják az adatbázisukban 
elérhető szálláshelyekről.

Kérjük, hogy tájékoztassa a Tourinform iroda 
munkatársait a szolgáltatásával kapcsolatos 
változásokról, újdonságokról, fejlesztésekről! A 
naprakész információ növeli a vendégek elége-
dettségét. Keresse bizalommal a Tourinform 
irodavezetőket, akik készséggel állnak 
rendelkezésére turisztikai szakmai kérdések-
ben. 

A  soproni iroda is szívből ajánlja, hogy a tavaszi vagy nyári 
belföldi utazás tervezésekor keressék fel az adott településhez 
legközelebbi Tourinform irodát, mert a helyi programlehetőségekről és 
információkról a legpontosabb tájékoztatást itt kapják a látogatók.

VÁLASSZA A TOURINFORM IRODÁKAT  
UTAZÁSA TERVEZÉSEKOR ÉS ÚTKÖZBEN!
Irodahálózatunk az ország közel 100 pontján nyújt in-
gyenes információszolgáltatást. Keresse fel a legköze-
lebbi Tourinform irodát, hogy ötleteinkkel, tippjeinkkel, 
naprakész, személyes tapasztalatokon alapuló isme-
reteinkkel és változatos kiadványainkkal segíthes-
sünk megtalálni az igényeinek leginkább megfelelő 
úti célt, legyen szó pihentető wellness szolgáltatások-
ról, bakancsos túráról, extrém sportolásról, romantikus 
gasztronómiai élményekről vagy rejtett kincseket felfe-
dező kulturális kalandozásokról! Utazása tervezésekor 
– vagy akár út közben is – nálunk egy helyen gyűjtheti 
be a lehető legtöbb információt.

SZOLGÁLTATÁSOK
• információnyújtás belföldi szállásokról, vendéglátó-

helyekről, nevezetességekről, programokról
• menetrendi tájékoztatás 
• ingyenes és megvásárolható térképek
• prospektusok
• túraszervezés, túravezetés
• szervezett programok, séták 
• belépőjegy-árusítás rendezvényekre, látnivalókhoz
• eszközbérlés, kerékpárkölcsönzés 
• csomagmegőrzés, telefontöltő pont

Nemcsak információért érdemes felkeresni a Tourinfor-
mot: számos irodában kínálunk ajándéktárgyakat, helyi 
és kézműves termékeket, de lehetőség van felfrissü-
lésre: kávézásra, mosdóhasználatra is.

Ha Ön szolgáltató
Az utazók továbbra is szívesen keresik fel a települé-
sek Tourinform irodáit, amelyen keresztül Ön is elér-
heti leendő vendégeit. Nemcsak kiadványait helyezheti 
el irodánkban, de a szolgáltatásaival kapcsolatos infor-
mációkat is rögzítheti a Nemzeti Turisztikai Adatbázis-
ba, mely a www.csodasmagyarorszag.hu oldalon 
érhető el a belföldi és a nemzetközi utazók számára.

A Tourinform irodák a szállásüzemeltetőknek is szí-
vesen segítenek a kötelező NTAK regisztrációban, az 
adatszolgáltatásban és az aktuális szálláshelyfejleszté-
si pályázatokkal kapcsolatban, a hozzájuk forduló uta-
zókat pedig versenysemlegesen tájékoztatják az adat-
bázisukban elérhető szálláshelyekről.

Kérjük, hogy tájékoztassa a Tourinform iroda mun-
katársait a szolgáltatásával kapcsolatos válto-
zásokról, újdonságokról, fejlesztésekről! 
A naprakész információ növeli a ven-
dégek elégedettségét. Keresse bi-
zalommal a Tourinform iroda-
vezetőket, akik készséggel 
állnak rendelkezésére 
turisztikai szakmai 
kérdésekben. 

HITELES TÁJÉKOZTATÁS,  
SZÍVES VENDÉGSZERETET 

ELEK SZILVESZTER

A boldog békeidők reményében ültettek fát a 
Lenck-villa parkjában múlt szerdán. A rendezvé-
nyen részt vett Csiszár Szabolcs alpolgármester is.

A Lions Club Sopron okkal vá-
lasztotta a tatár juhar elülte-
tésének helyszínéül a Lenck-
villa parkját: a látványosság 
ugyanis a boldog békeidők-
ben épült. – Kezdeményezé-
sünkkel szeretnénk jelképe-
sen felhívni a figyelmet arra, 
hogy reménykedünk a béké-
ben – emelte ki Nagy Tamás, 

a Lions Club Sopron elnö-
ke. – Ugyanis aki fát ültet, az 
a jövőbe vetett bizalmat is 
elplántálja. 

– Sopron önkormányzata 
nagyon büszkén állt a kezde-
ményezés mellé, ugyanis mi 
egy fenntartható és zöld vá-
rost képzelünk el – tette hoz-
zá Csiszár Szabolcs, Sopron 

alpolgármestere. – Az ilyen 
kezdeményezéseken keresz-
tül fel tudjuk hívni a polgá-
rok figyelmét arra is, hogy 
figyeljenek környezetükre, 
óvják azt.

– A Sopron Múzeum szá-
mára az is kiemelt küldetés, 
hogy környezettudatosság-
ra neveljük a gyermekeket 
– mondta dr. Tóth Imre, a 
Soproni Múzeum igazgató-
ja. – A Lenck-villa parkja en-
nek az egyik kulcshelyszíne. 
Ezért is örülünk, hogy a terü-
let egy ilyen becses növénnyel 
gazdagodik.

Faültetés a békéért

A Lions Club Sopron tagjai egy tatár juhart ültettek el a Lenck-villa parkjában. FOTÓ: ELEK SZILVESZTER

Óvodai és iskolai beíratkozás
Április 20-án kezdődik és május 20-ig tart az óvodai beíratkozás 
– közölte az Oktatási Hivatal (OH). Minden gyermeknek, aki au-
gusztus 31-ig betölti a harmadik évét, szeptembertől legalább 
napi négy órában óvodába kell járni – a felvételt a szülőnek, 
gondviselőnek kell kérelmeznie.

Az OH levélben is felhívta az érintettek figyelmét a tudniva-
lókra. A kötelező felvételt biztosító óvodák listája és a körzet-
határok az OH honlapján érhetők el. Az óvodakezdés halasztá-
sát április 15-ig kérelmezhetik a szülők a területileg illetékes 
járási hivatalnál. Ha családi körülményei, sajátos helyzete ezt 
indokolja, a gyermek egy évig menthető fel az óvoda alól.

Április 21–22-én tartják az általános iskolai beíratkozást is. 
Minden gyermek, aki augusztus 31-ig betölti a hatodik élet-
évét, tankötelessé válik. Az ezzel kapcsolatos tudnivalók 
a  KRÉTA rendszerben olvashatók. 

Ideiglenes lezárás a belvárosban
Megkezdődnek az út- és járdafelújítási munkák a Móricz Zsig-
mond utcában, ezért a tervek szerint május végéig lezárják az 
utca Széchenyi tér és az Ötvös utca között szakaszát. 

Elnöki aranyérem Balogh Eszternek
Rangos elismerésben részesült Balogh Eszter. Magas színvo-
nalú kézműves munkájával érdemelte ki a Magyar Kereskedel-
mi és Iparkamara díját a soproni üvegműves. 

RÖVIDEN

Holokauszt emléknap: 
csendes főhajtás 
Csendes főhajtással, koszorúzással és az emlékezés köveinek el-
helyezésével rótta le kegyeletét a városvezetés a holokauszt em-
léknapja alkalmából a papréti emlékműnél. Az alkotás a Sopronból 
elhurcolt 1860 zsidó polgár sorsát idézi meg. A megemlékezésen 
részt vett dr. Farkas Ciprián polgármester, dr. Simon István és Csi-
szár Szabolcs alpolgármester, valamint Szép Andrea, a Soproni 
Zsidó Hitközség alelnöke.

Hazánkban 2001 óta minden év április 16-án tartják az emlék-
napot, hiszen 1944-ben ekkor kezdődött a Kárpátalján élő zsidók 
gettósítása, majd deportálása. A főhajtást a pészah és a húsvét 
közelségére való tekintettel előrehozva, ezúttal múlt csütörtökön 
rendezték meg.
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MADARÁSZ RÉKA

Nem is gondolnánk, hogy mekkora felelősségük 
van a szülőknek abban, hogy a digitális eszkö-
zök használatát gyermekeiknél a megfelelő ke-
retek közé szorítsák. Ennek hiányában ugyan-
is lelassulhat a beszédfejlődés, a zavarok pedig 
erősödhetnek.
A 2010 után született gyerme-
kek képezik az alfa generáci-
ót, akiket „digitális bennszü-
lötteknek” is hívunk, ugyanis 
ők már olyan környezetbe 
születtek–születnek, ahol 
a digitális eszközök a min-
dennapok nélkülözhetetlen 
tartozékai.

– Ezekre a gyerekekre a 
hatalmas képernyő, a „vélet-
lenül” kezükbe kerülő mobil-
telefon erős, figyelemfelkel-
tő vizuális ingerként hat. Ha 
a későbbiekben is rendszere-
sen kapják ezt az ingert, akkor 

erre kondicionálódik az ideg-
rendszerük – tudtuk meg 
dr. Závoti Józsefnétől, a Sop-
roni Egyetem Benedek Elek 
Pedagógiai Karának egyetemi 
docensétől. – A problémát az 
jelenti, hogy az említett esz-
közök annyira lekötik a figyel-
müket, hogy emiatt a szüksé-
gesnél kevesebb mozgásos, 
kommunikációs élményben 
van részük, így az idegrend-
szerük komplex fejlődése vi-
szonylagos gátoltság alá kerül. 

Ha a kisgyermek a szemé-
lyes beszélő környezet helyett 

vizuális ingereket kap, ak-
kor a beszédfejlődésében 
is elakadás következhet be. 
A kütyühasználat miatt a bal 
agyfélteke működésének kor-
látozottsága figyelhető meg, 
ami hat a nyelvelsajátításra és 
a megismerő folyamatokra is. 

– Mivel a képernyőn sík-
ban látja a tárgyakat, esemé-
nyeket, a téri orientáció is 
nehezebben fejlődik ki, ami 
később az írás, az olvasás és 
a számolás elsajátításához 
kapcsolódó részképessége-
ket is befolyásolja – folytatta a 
gyógypedagógiai szak szakfe-
lelőse. – Minél jobban lekötik 
a gyermeket a kütyük, annál 
kevésbé kötik majd le az em-
beri kapcsolatok és az alkotó 
tevékenység, vagyis kevésbé 
tud majd helytállni az offline 
világban.

A felvázoltakat statiszti-
kai adatok is alátámasztják: 

a hároméves gyermekek 20 
százalékának vannak nyelv-
fejlődési problémái, a még 
náluk is fiatalabbaknál pedig 
egyre gyakoribb a beszéd-
fejlődési akadályozottság. 
A nemzetközi kutatási ered-
mények azt bizonyítják, hogy 
napi harminc perc vagy annál 
több kütyühasználat 49 szá-
zalékkal növeli a beszédfejlő-
dés késését.

– A szülők megfelelő be-
széd- és olvasási példával, 
aktív együttléttel, napi sze-
mélyes meséléssel, mondó-
kázással; az óvónők magas 
szintű anyanyelvi mintával, 
népmesék megismertetésé-
vel, a tanárok pedig a nyelvi 
és tanulási nehézségek felis-
merésével és differenciált ok-
tatással tehetnek azért, hogy 
az alfa generáció tagjai is mű-
velt emberekké válhassanak 
– zárta a szakember.

A rendszeres kütyühasználat  késlelteti a beszédfejlődést

A kimondott szó ereje
Fontos, hogy a gyermekeknek minél több mozgásos, kommunikációs élményben legyen részük – a soproni óvodákban is ezekre 
helyezik a hangsúlyt a szakemberek. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: FILEP ISTVÁN

A Simon-kereszt a Dudlesz-erdőben
A Dudlesz-erdőben a fák közt megbújik egy fakereszt. Hogy mi-
ért pont ott, és hogy miért Simon-kereszt a neve, azt talán pon-
tosan senki sem tudja, vagy mondjuk úgy, többféle történet, le-
genda is köthető hozzá. Ami biztos, hogy az első Soproni-hegység 
térképen, a Magyar Királyi Állami Térképészeti Intézet által 1931-
ben kiadott, úgynevezett „angyalos térképen” már ezen a néven 
szerepel. Boros Ferenc kerületvezető erdésztől azt az informáci-
ót kaptuk, hogy a Máriacellbe induló zarándokok annak idején a 
Bécsi út és a Bástya utca találkozásánál lévő késő gótikus Mária-
celli-keresztnél gyülekeztek, és az első pihenőpontjuk a Simon-
kereszt volt, a következő pedig az onnan mintegy három kilomé-
terre lévő Vörös-kereszt.

– A Kismartonba vezető úton lévő kereszteknél a zarándokok 
megálltak imádkozni, és a magukkal vitt, bűneiket jelképező kö-
vekből egyet-egyet a kereszteknél hagytak, ezzel jelezve, hogy az 
imáik révén megszabadultak a bűneiktől – mesélte Boros Ferenc, 
aki folyamatosan gondját is viseli a Vörös- és a Simon-kereszt-
nek. Elődjével, Oláh Ferenc kerületvezető erdésszel ők cserélték ki 
az idők folyamán tönkrement előző keresztet is a most láthatóra. 

A kereszt névadóját pedig vélhetőleg az Újszövetségben talál-
hatjuk meg Cirénei Simon személyében, aki segítette vinni Jé-
zusnak a keresztet a Golgotára. „Kényszerítettek egy arra menő 
embert, a cirénei Simont, Alexandrosz és Rúfusz apját, aki a me-
zőről jött, hogy vigye Jézus keresztjét.” (Márk evangéliuma 15,21) 

Még egy verzió a Simon-kereszt legendájához, ami egy rövid 
kivonata annak a szép mesének, mely a nagy soproni mesemondó-
tól, Kern Tóbiástól (1831–1916) származik. E szerint Mátyás király 
1482 decemberében ezen a környéken vadászott, és kíséretével 
együtt összetalálkozott egy kiszolgált katonájával, akit története-
sen Simonnak hívtak. A király és az öreg baka elbeszélgettek, de 

annak lényegét nem értették a nagyurak, a rejtélyes szófordulatok 
megfejtéséért nagy jutalmat ígért udvaroncainak a király. Simon 
azonban túljárt a nagyurak eszén, az aranyak végül is az ő markát 
ütötték, és amint Kern Tóbiás mesélte „…nem is volt hátralévő éle-
tében anyagi gondja többet, amennyi aranyat keresett a furfangos 
eszével Simon. Hálából a találkozás helyén egy keresztet állított. 
Talán még ma is ott van a Sopron környéki erdőkben a Kismarto-
ni út mellett a Simon-kereszt. Így történt, vagy másként? Ki tud-
ja azt…”. A Dudlesz-erdőben lévő Simon-kereszt GPS koordinátái: 
N 47°43,747’ E 16°34,730’
Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

LÁTTA MÁR?  – soproni épületek, szobrok, műemlékek

Az Isten és a világ című kiállítás 
kísérőprogramjai 
KÖNYVBEMUTATÓ ÉS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ  
ZSUFFA TÜNDÉVEL
Április 20., szerda 17 óra, Munkácsy terem 

LEONARDO VAGY BOLTRAFFIO
Április 22., péntek 17 óra, Munkácsy terem 

Virágos Sopronért
Április 20. 17 óra, Pedagógusok Soproni 
Művelődési Háza

Életre kelt képek – Divatgála 2022 
Április 21., csütörtök 12.45-től, Liszt-központ 
Megnyitó 12.45-kor, 14-től 17 óráig a kreatív ágazatban 
tanulók közös projektje, 18 órától a művészetis tanulók 
performansza, divat-, fodrász- és sminkbemutató. 

Függ, nem függ, mitől függ?
Április 21. 18 óra, Szociális és Fejlesztő Központ, 
Balfi út 31. 

Létra 22 című kiállítás 
Április 21. 18 óra, Torony Galéria

Föld napja
Április 22., péntek 10 óra, Széchenyi István Városi 
Könyvtár 
Vetőmag-, palánta-, szobanövény-cserebere, előadás 
kertészkedőknek, állatbarátoknak 

Palántabörze
Április 22. 15 óra, Lenck-villa kertje 
Beszélgetős, palánta- és tapasztalatcserélős tavaszi program 
kertbarátoknak 

Teadélután – Egy csésze emóció
Április 22. 17 óra, Szociális és Fejlesztő Központ, 
Balfi út 31. 

Habán kerámia – Egy zárt világ titkai
Április 22. 17 óra, Pékmúzeum 
Reneszánsz kerámia- és porcelánfestő workshop

Ivan & The Parazol koncert 
Április 22. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Tájházak napja
Április 23., szombat 10 óra, sopronkövesdi tájházak 
A tájház ingyenesen látogatható, 13 órától kosárfonó népi 
kismesterség bemutatása, 13.30-tól pedig vesszőfonó 
tanfolyam kezdődik. 

Tánc világnap – gálaest
Április 23. 18 óra, Liszt-központ
A jeles dátum alkalmat ad a soproni tánccsoportoknak, 
egyesületeknek, hogy együtt ünnepeljék a táncot. 

Ocho Macho
Április 23. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Gyorstalpaló séta
Április 24., vasárnap 15 óra, Liszt-központ 
A belvárosi sárkányok nyomába erednek a résztvevők. 

Árgyilus és Tündér Ilona
Április 25., hétfő 10 óra, Soproni Petőfi Színház 
Kárpáti Sándor – Alekszej Batrakov mesetáncjátéka. A Sopron 
Balett előadása, közreműködik a Soproni Liszt Ferenc 
Szimfonikus Zenekar. 
További időpontok: április 25. 14.30, április 26. 10 és 
17 óra, április 27. 10 és 14.30 

Kövek
Április 25. 12 óra, Liszt-központ
Egy krimi kamaszokról kamaszoknak 
További időpontok: április 25. 15 óra, április 26. 17 és 
19 óra, április 27. 13 és 15 óra

Kajdi Csaba – Cyla turné 2.0
Április 25. 19 óra, Liszt-központ

Irodalmi séták a kastélyban
Április 26., kedd 10 órától, Fertőd, Esterházy-kastély 

Soproni Egyetemi Fesztivál
Április 27., szerda 20 órától, Hangár Music Garden

Pillanatok
Horváth Ferenc Péter kiállítása április 24-ig  
(hétfő kivételével naponta 15–17 óráig) látható  
a Várkerület 19 Galériában. 

EZ LESZ…  – programajánló

www.facebook.com/ 
sopronitemahivatalosA facebookon is!Soproni TémaALAPÍTVA: 2012

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP
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Sopronban a hűség napján adják át a város leg-
rangosabb kitüntetéseit. 2021-ben a Sopronért 
Emlékérmet az Autitok Egyesület, valamint Baj-
zik János is kiérdemelte.

Sopron közgyűlése Sopro-
nért Emlékérmet adomá-
nyozott az Autitok Egyesü
let részére az autizmusban 

érintett családok támogatása, 
segítése, érdekvédelme, va-
lamint a társadalmi szemlé-
letformálás kapcsán kifejtett 

munkája elismeréséül. A dí-
jat az egyesület elnöke, Kállai 
Anikó vette át. Több évtize-
des sikeres testnevelő tanári 
és edzői, valamint kiemelke-
dő sportújságírói tevékenysé-
gének elismeréseként Sopro-
nért Emlékéremben részesült 
 Bajzik János testnevelő, a 
Sopron Média újságírója.

Kállai Anikó az Autitok Egyesület elnöke és Bajzik János sportújságíró, testnevelő a hűség 
 napon vette át a Sopronért Emlékérmet. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

JEGYZET

Fele csoki,  
dupla szeretet

HUSZÁR JUDIT 

Gyakran írnak nekünk olvasóink – megoszt-
ják velünk sikereiket, bosszúságaikat, kérdez-
nek régi épületekről vagy programokról. A na-
pokban is kaptunk egy levelet, amelyben Király 
János egy szívmelengető történetet írt le. Még 

az országgyűlési vá-
lasztásokkor történt 
az eset: a 32-es kör-
zetben volt szavazat-
számláló olvasónk. 
Sokan elvitték ma-
gukkal a voksolásra 
a gyermekeiket, aki-
ket nagyon kedve-

sen fogadtak a bizottság tagjai. Ezt egyébként 
én is tapasztaltam, mert pont abban a körzet-
ben szavaztam: a kislányom croissant-t és cuk-
rot is kapott… Szóval történt, hogy megérkezett 
egy apuka a hatéves fiával. A gyermeket megkí-
nálták süteménnyel, de ő nem ette meg azonnal, 
hanem megköszönte és odaadta a kishúgának. 
A három év körüli kislány nagyon megörült, el 
is kezdte majszolni az édességet. A látottakon a 
szavazatszámlálók is meghatódtak, visszahív-
ták a kisfiút, és adtak neki még egy sütit – kiér-
demelte az önzetlenségével. Eddig az olvasónk 
története. Azért írta meg nekünk, hogy okuljunk 
belőle, hogy felhívja a figyelmet a gyermeki ön-
zetlenség csodájára. Hogy megálljunk egy pil-
lanatra a rohanó világban, és ráfeledkezzünk 
erre a végtelenül egyszerű, ugyanakkor végte-
lenül nagyszerű gesztusra. 

Hogy miért cselekedett így a kisfiú? Biztos 
neveltetés kérdése is. Ismeretlenül úgy képze-
lem, hogy arra tanítják a szülei, hogy meg kell 
osztani mindent a testvérével. Hogy ha ő kap 
valamit, akkor abból kínálja meg a húgát is. Az-
tán a gyerekeknél egészen prózai érvek is köz-
rejátszhatnak az ilyen döntésekben: nemrég én 
is kaptam egy csokit az ötévestől. Becsomagolta 
a szülinapi ajándékaim közé, és várta a hatást. 
Miután látványosan örültem, elmesélte, hogy 
azért adta, mert ő nem szereti az étcsokit, de 
talán én igen… Olyan őszinte volt! Mikor merjük 
mi, felnőttek azt beismerni, ha továbbajándéko-
zunk valamit, hogy azért tesszük, mert példá-
ul nem tetszik? 

De vissza az önzetlen gesztusokhoz: szerin-
tem alapvetően ez egy tanult reakció. Az ösztö-
nös, az elemi az, hogy magunknak szeretnénk 
a jót. Ha szeretjük a csokit, akkor mi akarjuk 
megenni. Ha viszont azt látja otthon, az óvodá-
ban, a baráti közösségben a gyermek, hogy bol-
dogságot okoz azzal, ha megosztja a többiekkel 
azt, ami az övé, ha megdicsérik utána, sőt, kap 
az elajándékozott süti helyett másikat, akkor 
legközelebb is meg fogja tenni. Ha rájön arra, 
hogy a fele csoki és a másik feléért kapott szere-
tet összességében többet ér, mint az egész csoki 
a pocakjában, akkor ezután is felajánlja. Ehhez 
viszont szükség van a felnőttek támogatására 
és példamutatására is… Ne maradjunk le! 

MUNKATÁRSUNKTÓL

Két év kihagyás után hamarosan két olyan szabad-
téri rendezvényt is tartanak Sopronban, amely a 
járvány előtt a városi programkínálat zászlóshajó-
ja volt. Már szervezik a majálist és a borünnepet.

A Soproni Majális idén há-
romnapos lesz, április 29-től 
május 1-ig várja az érdeklődő-
ket. A programot a kormány-
zati támogatásból kialakított, 
a VOLT Fesztiválnak is helyet 
adó Lövérek fesztiváltéren 
rendezik meg, mindössze 100 
méterre a Lövér Kempingtől. 
Az ingyenes minifesztiválon 
természetesen megidézik a 

klasszikus majálisok hangu-
latát: lesznek finom ételek és 
italok, szórakoztató előadá-
sok, kézművesek, mutatvá-
nyosok és persze dodzsem és 
vidámpark. Nappal a családi 
programoké lesz a főszerep, 
az esti órákra viszont igazi 
fesztiválhelyszínné alakul a 
Lövérek: a színpadon színvo-
nalas koncertek kezdődnek. 

Többek között fellép a nép-
szerű Supernem, a Soulwave, 
a Kaukázus, a Bud Spencer & 
Terence Hill Emlékzenekar és 
a Bikini.

A rendezvény ideje alatt sű-
rűbben jár majd a Jereván-la-
kótelepről a Kőszegi útra tartó 
12-es busz. A járat a belváros 
több pontján is megáll majd, 
a rendezvényterület mellett 
pedig lesznek kerékpártá-
rolók is. A szervezőknek az 
a célja, hogy minél kevesebb 
érdeklődőnek kelljen autó-
val érkeznie a helyszínre. Bő-
vebb információk a facebook.
com/SoproniMajalis oldalon 
elérhetőek el.

A hagyományos Sopro-
ni Borünnep idén háromna-
pos lesz, május 20–22. között 
rendezik meg a Várkerületen. 
A rendezvényen természete-
sen a soproni boroké lesz a 
főszerep. A szervezők ezút-
tal a nagyszínpad mellett egy 
pódiumszínpaddal is készül-
nek, így mindenki megtalál-
hatja az érdeklődésének meg-
felelő helyszínt, illetve zenei 
kínálatot. A programokat és 
a pontos helyszíneket várha-
tóan a majálist követően hoz-
zák nyilvánosságra. Továb-
bi részletekről olvashatunk 
a facebook.com/Soproni
Borunnep oldalon.

A hagyományos  Soproni Borünnep idén háromnapos lesz

Igazi májusi forgatag

Az idei Soproni Majálison megidézik a klasszikus majálisok hangulatát: lesznek finom ételek és italok, szórakoztató előadások, 
kézművesek, mutatványosok, dodzsem és vidámpark. FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

„Ha rájön arra, hogy a fele 
csoki és a másik feléért 
kapott szeretet összessé-
gében többet ér, mint az 
egész csoki a pocakjában, 
akkor ezután is felajánlja.”

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!  szerkesztoseg@sopronitema.hu

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK

www.sopronitema.hu

Sopronért emlékérmesekEmlékhelyeket 
népszerűsítenek
Az Én emlékhelyem címmel 
videós pályázatot indított a 
Nemzeti Örökség Intézete a 
17 nemzeti és 55 történel-
mi emlékhely népszerűsí-
tésére. A középiskolások 
és felnőttek számára meg-
hirdetett megmérettetés-
re 3 kategóriában lehet je-
lentkezni: imázsfilmekkel, 
ismeretterjesztő filmekkel 
és TikTok-videó jellegű rö-
videbb alkotásokkal. Olyan 
videókat várnak, amelyek a 
jelentkezők legkedvesebb 
helyszíneit mutatják be 
egyéni látásmóddal. A pá-
lyázatok benyújtási határ-
ideje április 30.

Rajzpályázat
Jubileumi rajzpályázatot 
hirdet 4–12 éves gyerekek-
nek a Nagycenki Széchenyi 
Múzeumvasút. Az alkotá-
sokat október 23-áig vár-
ják. A téma: Mi jut eszed-
be a Nagycenki Széchenyi 
Múzeumvasútról?

RÖVIDEN
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ELEK SZILVESZTER

Több olyan civil csoport van Sopron-
ban, amelynek tagjai hétről hétre 
kesztyűt és zsákot ragadnak, hogy 
megtisztítsák városunkat a szemét-

től. Közös motivációjuk, hogy szeretik Sopront 
– és ezért, ha kell, egy kidobott hűtőszekrényt 
vagy traktorgumit is eltakarítanak.

Szemetes zsákok egymásra 
halmozva – ez látható azokon 
a fotókon, amit egy civil kez-
deményezéssorozat szervező-
jétől, Fehérvári Esztertől ka-
pott a szerkesztőségünk. Ez 
a rengeteg hulladék már nem 
rontja Sopron egyik legszebb 
részének látványát – ugyan-
is önkéntesek összeszedték 
mindazt, amit mások köny-
nyelműen elhajítottak. – Idén 
március 17-től kezdve gyűjtöm 
a szemetet a régi Florascánál, 
a Lehár Ferenc utca, a Győr fe-
lé vezető vasúti sín és a 84-es 
elkerülő út területen – kezdte 
a szervező. – Általában egye-
dül teszem ezt, de többször 
segítettek már a kutyasétál-
tatások során összejött csa-
pat tagjai is.

A szemét vonzza a szemetet 
– tapasztalta Fehérvári Eszter. 
Úgy vélekedik, hogy ha a gya-
logos nem lát például eldobott 
sörös dobozt, akkor ő sem ha-
jítja el a sajátját. A példamu-
tatás is motiválja. – Sokat be-
szélgettem a környék lakóival, 

mindenki szörnyülködött a 
sok szemét láttán. A kezdemé-
nyezésem nyomán talán a kör-
nyéken élők fokozottabban fi-
gyelnek a környezetükre.

Mint megtudtuk, az önkén-
tesek az akcióik során WC-
kagylót, tévét és vízipipát is 
találtak.

– Hűtőszekrény, számító-
gép-monitor és traktorgumi 
is szerepel a repertoárunkban 
– ezt már Csuka Ákos sorolta 
fel lapunknak, aki társaival 
a Kis- és Nagytómalom, va-
lamint a kecske-hegyi kilátó 
környékén szokott szemetet 
szedni. – Amikor meglátom, 
hogy ismét sok hulladékot 
dobtak el a tó körül, szemét-
szedési akciót hirdetek. Volt 
olyan év, hogy 3–4 alkalom-
mal is összejöttünk e cél-
ból. Idén eddig csak egy ilyen 
programunk volt, de az annál 
eredményesebb.

A Csuka Ákos szervez-
te gyűjtésekben soproni-
ak, kőhidaiak és fertőráko-
siak is részt vesznek, illetve 

a Sopron és Vidéke Horgász 
Egyesület is támogatja a mun-
kájukat. Előfordult, hogy csu-
pán tizenöten gyűltek össze, 
de voltak már nyolcvanan 
is. – Általában 1–3 köbméter 
hulladékot szoktunk össze-
szedni – osztotta meg velünk 
Csuka Ákos. Az önkéntes a 
szemetelés megelőzéséért is 
tesz: az ő kezdeményezésére, 
az önkormányzat támogatá-
sával 10 darab hulladéktáro-
lót is kihelyeztek a Tómalom 
környékén.

Rövid megszakítás után 
szerkesztőségünk kedvé-
ért szevezett újabb akciót a 
 Maya-kosz-ki nevű csoport. 
Tagjai 2014-ben fogtak össze, 

hogy együttes erővel tegyenek 
a város tisztaságáért. A leg-
fontosabbnak a megelőzést 
tartják, még saját kiáltványt 
is szerkesztettek. Ebben ki-
emelték: Sopron egy ékszer-
doboz – ahhoz, hogy ez így 
maradhasson, a hatóságok, a 
rengeteg köztéri szemetes és 
a civil összefogások erőfeszí-
tései sem elegendőek. – Tuda-
tosítani kell az emberekben a 
szemetelés következményeit 
– emelte ki dr. Weltler Mag-
dolna, az összefogás szerve-
zője. – Egy gondosan megter-
vezett médiakampány talán 
segítene a helyzeten.

A csapatnak leginkább a 
cigarettacsikk ad munkát – a 

legutóbbi, Deák téri gyűjtése 
során is ebből került a legtöbb 
a zsákokba. Emellett problé-
mát jelent az önkéntesek meg-
látása szerint a sok kutyapi-
szok és a szeszes italos üvegek 
is. A Maya-kosz-ki akciói a bel-
város terei, parkjai mellett el-
sősorban a vasútállomásra és 
a buszpályaudvarra koncent-
rálnak. – Azért ezekre a he-
lyekre, mert fontos, hogy az 
ide érkezők első benyomása 
pozitív legyen a városunkról 
– hangsúlyozta Bolla Marian-
na, a csoport tagja. Az önkén-
tesek a pozitív visszajelzések 
alapján bíznak abban, hogy 
sokan követik a példájukat a 
jövőben.

Májustól lovas 
fejlesztések
Magyarország számára a ló 
és a lótartás kiemelt érték, 
nemzeti kultúránk szerves 
része. Az Agrárminisztéri-
um a lovas ágazat megerő-
sítését és több lábon állá-
sát kívánja támogatni az 
április elején megjelent, 5 
milliárd forint keretössze-
gű pályázati lehetőséggel. 
Fedett lovardák és az eh-
hez kapcsolódó infrastruk-
túra kialakítását támogat-
ják az összegből. Ezzel a 
támogatással az agrártárca 
elősegíti, hogy a lovardák 
minden évszakban, az idő-
járási körülményektől füg-
getlenül is fogadni tudják 
a lovagolni vágyókat.

Támogatási kérelmet 
mikrovállalkozások, ma-
gánszemélyek vagy ős-
termelők nyújthatnak be. 
Fontos, hogy nekik igazol-
ni kell, hogy székhelyük/
telephelyük vagy lakhe-
lyük/ tartózkodási helyük 
vidéki településen van, és 
a támogatási kérelem be-
nyújtását megelőző 24 hó-
napban folyamatosan leg-
alább két ló tulajdonosai 
voltak. 

A kérelmek benyújtá-
sára május 4-től szakaszo-
san, előreláthatólag jú-
lius 12-ig lesz lehetőség. 
A maximális támogatás 
100 millió forint. A továb-
bi részletek megtalálható-
ak a www.palyazat.gov.
hu oldalon. 

ZÖLD HÍREK

MADARÁSZ RÉKA

A fagyok elmúltá-
val elérkezett az ide-
je erkélyünk díszbe 
öltöztetésének. Mi-
nél körültekintőbben 
járunk el, annál job-
ban fejlődnek majd 
év közben szeretett 
növénykéink.

Mivel rendkívül fontos, hogy 
az erkélyünk fekvésének meg-
felelő és azonos igényű növé-
nyeket ültessünk a balkonlá-
dánkba, a beszerzés helyén 
érdemes tanácsokat kérnünk 
ezekkel kapcsolatban.

– Ha a balkonládánkat ko-
rábban már használtuk, min-
denképp sikáljuk át mosó-
szeres, forró vízzel, nehogy 
valamilyen benne megtele-
pedett kórokozó megtámad-
ja újonnan vásárolt szépsé-
geinket – ajánlotta Zügn Judit 
virágüzlet-tulajdonos. – Ke-
rülendő az a sokak által al-
kalmazott praktika is, hogy 
az előző évi földet dúsítják fel, 
ehhez ugyanis fertőtleníteni 
kellene a talajt. 

Új láda esetében ellenőriz-
zük, hogy vannak-e lyukak 
az alján! Ha nincs, fúrjunk, 
ugyanis a felesleges öntöző-
víznek valahol el kell távoznia.

– Az olcsóbb balkonládák 
általában műanyagból ké-
szültek, több szempontból is 
jobban megfelelnek azonban 
a célnak a mázas kerámia 

és a betonládák – folytatta a 
szakember. – Ezeket haszná-
lat előtt mindenképp be kell 
áztatni, hogy ne vonják el a 
nedvességet a növényeinktől. 
A most hihetetlenül divatos 
betonládák nagyon szívják a 
vizet, úgyhogy ezekbe lehető-
leg szárazságtűrő növények 
kerüljenek.

A láda méretét is fontos fi-
gyelembe vennünk az ülte-
tésnél. Ha 20 centiméternél 
keskenyebb, akkor egy sor-
ba ültessünk, ha viszont szé-
lesebb, kisebb növésű nö-
vényekből két sor is elfér 
egymás mellett. Természe-
tesen tartsuk szem előtt az 
esztétikumot és a növények 
növekedésének jellemzőit is: 

hátra kerüljenek a magasabb 
növésű növények! Két sor ese-
tén praktikus a háromszöges 
beültetés.

– A ládák aljára érdemes 
keskeny vízelvezető réteget 
helyezni (kavics, agyaggra-
nulátum, hungarocell) – tet-
te hozzá a virágkötő. – A lá-
dát először félig töltsük meg 
földdel, miután pedig belehe-
lyeztük a földlabdás növénye-
ket, két centit hagyjunk ki a 
tetején, hogy ne buggyanjon 
ki a víz! A növényeket alapo-
san nyomkodjuk körbe, majd 
öntözzük meg! Fokozottan 
ügyeljünk arra, hogy a ládá-
ink biztonságosan legyenek 
rögzítve, nehogy balesetet 
okozzunk! 

A balkonládák fortélyai

A balkonládák aljára érdemes keskeny vízelvezető réteget he-
lyezni – javasolta a szakember. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ

Több zsák szemetet gyűjtöttek össze az önkéntesek a régi Florascánál, a Lehár Ferenc utca, a 
Győr felé vezető vasúti sín és a 84-es elkerülő út területén.

A pályázatot meghirdető 
szerv neve, címe:
Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat
9400 Sopron, Várkerület 7.

A meghirdetett munkahely:
• neve: Soproni Német Nemzetiségi Általános Is-

kola – Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg
• címe: 9400 Sopron, Fenyő tér 1.
• beosztás: intézményvezető

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az 
intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a 
fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök 
tőle elvárható gondossággal való kezelése, a mun-
káltatói jogok gyakorlása, az intézmény képvise-
lete és döntéshozatal az intézmény működésével 
kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jog-
szabály nem utal más hatáskörébe.

A magasabb vezetői megbízás 
betöltésének képesítési feltétele:
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § 
(1) bekezdése és a pedagógusok előmeneteli rend-
szeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézmé-
nyekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 
(VIII.30.) Kormányrendelet 21/A. § (1) bekezdése 
alapján nevelési–oktatási intézményben az intéz-
ményvezetői megbízás feltétele:
• az adott nevelési–oktatási intézményben peda-

gógus munkakör betöltéséhez szükséges – a 6. 
mellékletben meghatározott szakképzettség, 
középiskolában  pedagógus munkakör betöl-
tésére jogosító mesterképzésben szerzett szak-
képzettség,

• pedagógus szakvizsga keretében szerzett intéz-
ményvezetői szakképzettség,

• legalább négy év pedagógus munkakörben vagy 
heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vo-
natkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett 
szakmai gyakorlat, valamint

• a nevelési–oktatási intézményben pedagógus 
munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes 

munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással 
egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, 
határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló al-
kalmazás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• német nyelv tanítására jogosító tanító vagy tanár 

vagy nyelvtanár szakképzettség, 
• német nemzetiséghez való tartozás

A magasabb vezetői megbízás 
kezdő időpontja és időtartama:
2022. augusztus 16. napjától 2027. augusztus 15. 
napjáig

Juttatások:
• illetmény, vezetői pótlék a közalkalmazottakra 

vonatkozó hatályos jogszabályok szerint
• egyéb juttatások: jogszabály, illetve munkáltatói 

döntés alapján

A pályázat tartalmazza:
• szakmai önéletrajzot
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
• iskolai végzettséget tanúsító oklevélmásolatot
• pedagógus szakvizsga keretében szerzett intéz-

ményvezetői szakképzettség meglétét igazoló 
oklevél másolatát 

• az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai 
programot

• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul sze-
mélyes adatainak a pályázattal kapcsolatos ke-
zeléséhez 

A pályázat benyújtásával 
kapcsolatos adatok:
• benyújtása: kizárólag postai úton, egy pél-

dányban papíron, egy példányban CD lemezen 
Word formátumban

• ideje: 2022. május 16.
• címe: Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat
• postacíme: 9400 Sopron,Várkerület 7.

A pályázat elbírálásának határideje:
Jogszabály szerint, legkésőbb 2022. június 30.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Hűtőszekrényt,  számítógép-monitort és traktorgumit is találtak a Tómalmon

A tisztább városért dolgoznak
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Mazsola koncerteken ismerkedhet-
tek a klasszikus hangszerekkel nem-
rég a soproni zeneiskola legkisebb 
növendékei. Az intézmény igazgatója 

elmondta, nemcsak műveltséget szereznek a ze-
ne által, de személyiségük is sokat fejlődik.
– A Mazsola koncertek első-
sorban a hangszerválasztás 
előtt álló zenei előképzős di-
ákjainknak szóltak – kezdte 
Lampert Tünde, a Horváth 
József Alapfokú Művészeti Is-
kola igazgatója, fuvolatanár. 
– Ezeken az alkalmakon a leg-
kisebbekhez korban közel ál-
ló, főleg elsőéves, hangszeres 

diákok léptek fel. Az előképző-
sök így élőben ismerkedhet-
tek a zongorával, kürttel, he-
gedűvel, fuvolával, dobbal és 
más hangszerekkel.

Mint azt az igazgató el-
mondta, fontos nevelé-
si célja is volt ezeknek a 
fellépéseknek. A szolfézsta-
nárok minden alkalom előtt 

elmagyarázták a gyerekek-
nek, hogy hogyan illik visel-
kedni a komolyzenei koncer-
teken. – Megtanulták, hogy az 
előadások közben nem szabad 
bekiabálni, felállni és zavarni 
a fellépőket, valamint hogy 
többtételes zenemű részei kö-
zött nem, csak a darabok vé-
gén szabad tapsolni.

Az igazgató elmondta, a 
szülők egyöntetű visszajel-
zése szerint az itt tanulók ki-
egyensúlyozottabbá válnak, 
sok volt tanítvány íratja be a 
zeneiskolába vagy akár már 
a zeneoviba saját gyermekét. 
A diákok az egyéni hangsze-
res oktatás során bensőséges 
mester–tanítvány kapcsolatot 

alakíthatnak ki a felkészítő 
tanárokkal. A fiatalok a nö-
vendékhangversenyek alatt 
egymásért izgulhatnak, si-
kerélményben lehet részük, 
a közös felkészüléskor fejlő-
dik szociális érzékük. – A mai 
rohanó világban sok szü-
lő nem tud annyi minőségi 
időt együtt tölteni gyermeké-
vel, amennyit szeretne – foly-
tatta Lampert Tünde. – Aki 
azt akarja, hogy gyermeké-
nek a szülők távollétében is 
jó irányba fejlődjön személyi-
sége és zeneileg műveltté vál-
jon, az előtt nyitva a zeneisko-
la kapuja. A zeneiskolában 16 
féle hangszeren lehet tanulni, 
550 gyermek jár ide.

A zeneiskolában tanulók  kiegyensúlyozottabbá válnak

A muzsika nevel, fejleszt

A közelmúltban több Mazsola koncertet is tartottak a zeneiskolában – a gyerekek ezeken megtanulhatták azt is, hogyan illik vi-
selkedni egy komolyzenei koncerten, a fellépők pedig rutint szereztek. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

1927
Vámcsalás Sopronban
Negyvenötmilliárdos vámcsa-
lást lepleztek le a hatóságok 
Sopronban, suttogják Budapes-
ten. Sopronban semmiről sem 
tudnak. A náthaláz, a „spanyol” 
az egyedüli téma Sopronban, 
ahol ma igazán minden em-
ber influenzás. A közhivatalok-
ban, az összes hatóságoknál, 
ahol megfordulunk, legalább 
a tisztviselők fele betegen fek-
szik otthon, s olyan család ma 
nincs Sopronban, ahol nem 
lenne orvosra szükség. A spa-
nyolról szerencsére nincs szó. 
Különben hetek, mondhatni hó-
napok óta folyvást esik az eső 
és fúj a szél. Más nem is érdekli 
ma Sopront, s így igazán nehéz 
dolga van az újságírónak, amíg 
a fantázia fújta mesékből ki 
tudja hámozni a valóságot. Kü-
lönösen, mert senkinek sem áll 

érdekében az igazság napfény-
re jutása. (Pesti Napló)

1897
Öngyilkos huszárhadnagy
Óriási izgalmat keltő öngyil-
kosság történt Sopronban. 
Rupprecht Kálmán szolgála-
ton kívüli kapitány és millio-
mos hírében álló megyei föld-
birtokos fia, Rupprecht Iván, 
az itteni 9-ik huszárezred dali-
ás hadnagya, kit úgy följebbva-
lói, mint társai nagyon kedvel-
tek, agyonlőtte magát. Tegnap 
váratlanul jött meg Pozsonyi-
tól, hol ekvitáczióban (lovagló-
tanfolyam – szerk.) volt három 
hónap óta. Az itteni század pa-
rancsnokának, báró Vécseynek 
levelet irt, hogy öngyilkos lesz, 
és a vármegyei laktanya külső 
fala mellett fogják megtalálni 
holttestét. Csakugyan így tör-
tént. Halántékon lőtte magát, 

a golyó egész koponyáját átfúr-
ta, rögtön meghalt. Pozsonyból 
egyik tiszttársa a következő vo-
nattal utána jött, hogy tervét 
megakadályozza, de mire meg-
érkezett, Rupprecht halva volt. 
Beszélik, hogy tetemes kártya-
adósságok vitték a halálba, de 
nem valószínű, mert atyja és ro-
konsága dúsgazdag. Mintegy 
nyolcz levelet irt halála előtt, 
de eddig nem szivárgott ki sem-
mi öngyilkossága okáról. Nem 
lehetetlen, hogy szabálytalan-
ságot követett el, mert csa-
ládja a kiadott gyászjelentés-
ben nem említi, hogy hadnagy 
volt. Egy verzió szerint Rupp-
recht hadnagy ellen Pozsony-
ban becsületügyi eljárás volt 
folyamatban és tegnap állító-
lag felszólították, hogy rang-
járól mondjon le. A hadnagy 
különben érzékeny és hirtelen 
haragú volt, és tettét felhevü-
lésében követhette el. Tetemét 

nem bonczolták. Temetése hol-
nap lesz. Anyját a hír annyira le-
sújtotta, hogy most ágyban fek-
vő beteg. (Fővárosi Lapok)

1837
Hangászat
Sopronban a’ már több év óta 
virágzó hangász-egyesület ked-
vező sikerrel munkálkodik. Az 
utóbbi tél hónapjai alatt több 
izbeli hangversenyt adott, 
mellyben bécsi, pozsoni, ’s kis-
mártoni jeles művészek és mű-
kedvelők is részt vettek. Ezen 
intézet iskolájában a’ fiatal-
ság ingyen tanittatik éneklésre 
és hegedülésre. Az innen kilé-
pett egyik tanítvány, Meyer Ka-
rolina, már is dicséretesen foly-
tatja pályáját Bécsben, ’s felöle 
a’ hírlapok is kedvező említést 
tettek. (Honművész)
Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

230 ÉVVEL EZELŐTT,  1792. április 20-án adták elő az első 
magyar nyelvű színművet, Lakos János Hunyadi László című 
szomorújátékát a soproni német kőszínházban, amely a mai 
Széchenyi-gimnázium helyén állt.

160 ÉVVEL EZELŐTT,  1862. április 23-án hunyt el az auszt-
riai Matzleinsdorfban Vághy (Wagner) Xavér Ferenc törvény- 
és jogtudós, soproni polgármester és főbíró, Sopron város 
országgyűlési követe, a Magyar Tudományos Akadémia igaz-
gatósági tagja. Darázsfalván (Trausdorf) született 1776. áp-
rilis 7-én.

105 ÉVVEL EZELŐTT,  1917. április 20-án született Sopronban 
dr. Osskó Endréné Liszkay Magdolna elismert néptánc-peda-
gógus és koreográfus. A budapesti lengyel–magyar néptánc-
együttes 1975-ös feloszlásakor alapító tagja volt az újonnan 
alakuló Bem Néptáncegyüttesnek. Tanított Angliában, Dániá-
ban és Svájcban is. Koreográfiái gyakran irodalmi indíttatású-
ak. Budapesten hunyt el 2009 januárjában. A róla elnevezett 
vándordíj évenként cserél gazdát, a legstílusosabb női tánco-
sok kaphatják meg.

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

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

BÁNFI ÁKOS:
Gyerekként nem jártam ze-
neiskolába, de mindig fontos 
volt számomra a zene. Felnőtt 
koromban találtam rá a művé-
szet szépségeire. Gyermekei-
met beírattam a zeneiskolá-
ba, mert azt szeretném, hogy 
nekik is részük legyen a cso-
dálatos élményekben, amit a 
zenélés adhat az embernek.

RABINÉ PINEZITS LUJZA:
A zenélés fejleszti a gyerekek 
készségeit. Úgy gondolom, ez 
a fajta képzettség műveltebbé 
teszi az embert. Nem hiszem, 
hogy mindenkinek nagy mű-
vésszé kell válnia, de azt gon-
dolom, aki egy kicsit ért a 
zenéhez, annak az élete bol-
dogabbá válik. Jó, ha van az 
ember kezében egy hangszer, 
mellyel örömet szerezhet ma-
gának, ha szomorú.

HORVÁTH RITA:
Már gyermekem kiskorától 
szerettem volna, hogy ze-
neiskolába járjon. Több csa-
ládtagunk tanult zenélni, fu-
volázni, harmonikázni vagy 
zongorázni. A zene szerete-
te sok dologra megtanítja 
az embert: türelemre, kitar-
tásra, alázatra nevel, csupa 
olyan dologra, ami napjaink-
ban is fontos erény.

STENSZKY DÁVID:
Gyerekként én is jártam ze-
neiskolába, hegedülni tanul-
tam, és több mint húsz éven 
át énekeltem. A zenét az olyan 
alapvető szükségletek között 
tartom számon, mint példá-
ul az evés és alvás. A szüleim 
egy énekkarban ismerkedtek 
össze. Néhány éve élek a vá-
rosban, éppen kórust keresek, 
ahol énekelhetek.

Ön szerint miért 
hasznos a zenetanulás?

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT:  Az intézmény csatlakozott 
a Lélekhíd című országos kezdeményezéshez, amelynek 
során zeneiskolák szerveztek jótékonysági koncerteket 
a Kárpátalján élő magyarok támogatására. A zeneisko-
la 80 ezer forintot gyűjtött össze a nemes célra.

SIKERÉLMÉNYEK:  A zeneiskola növendékei idén eddig 11 hangszeres verse-
nyen, köztük regionális, országos és nemzetközi megmérettetéseken is kép-
viselték iskolájukat. Összesen 6 bronz, 12 ezüst és 15 arany fokozatú díjat ve-
hettek át, több pedagógus felkészítő tanári, korrepetitori különdíjat kapott. 
A közeljövőben további két versenyre készülnek a diákokkal.

Verseskötet – Stixi bácsi kedvencei
Megjelent Kocsis Imre, Stixi bácsi Kedvenc verseim című köte-
te. A szépkorú szerző a néptáncnak köszönheti vitalitását. Bölcs 
gondolatait az évek alatt versekbe is öntötte, ezeket gyűjtöt-
te egy csoportba a válogatáskötet. A könyvhöz a Soproni Pen-
delyes Kulturális Egyesület elnöke, Sipos Ferenc írta az egyik 
előszót, amelyben kiemelte: „Versei magukban hordozzák élet-
filozófiáját, érzéseit, családszeretetét, tiszteletét szülőföldjé-
nek, barátainak.”.

RÖVIDEN
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MOLNÁR 
ZOLTÁN

Az elmúlt 
10 nap-
ban három 

mérkőzést is játszott az 
SC Sopron labdarúgó-
csapata a tavaszi sze-
zon középső periódu-
sában. A mérleg: egy 
győzelem, két vereség. 

Nincs könnyű helyzetben az 
SC Sopron együttese, amely 
továbbra is a kiesés elől mene-
kül. Az előző szűk két hétben 
három fordulót is rendeztek 
a labdarúgó NB III. nyugati 
csoportjában, melyeken ér-
tékes pontokat gyűjthettek a 
csapatok. A Veszprém elleni 
szép győzelem után az együt-
tes célja egyértelműen a baj-
noki tabellán való felzárkózás 
megkezdése volt. A Bicske el-
leni hazai, valamint a Puskás 
Akadémia II. elleni idegenbe-
li találkozókon viszont a csa-
pat teljesítménye az előzetes 
várakozásoktól jelentősen el-
maradt – mindkét mérkőzést 
2–0 arányban elveszítették a 
soproniak.

– A Veszprém elleni győze-
lem igazi csapatmunka volt, 
melyen egy rendkívül szer-
vezett játékot mutatott a csa-
pat, mindenki az elejétől a 
végéig küzdött a sikerért – ér-
tékelt Bücs Zsolt vezetőedző. 
– Ezt követően a hétközi hazai 

mérkőzésen ennek a totálisan 
az ellentettjét láttam. A Bics-
ke a játék minden elemében 
jobb volt nálunk, így megér-
demelten vitte el a három pon-
tot. Majd legutóbb a Puskás 
Akadémia ellen sem sikerült 
megújulnunk, a sérülések-
ből visszatérő játékosok még 
nincsenek olyan fizikai álla-
potban, amely megfelelne az 
elvárt szintnek, az viszont po-
zitívum, hogy hosszú idő után 
újra a rendelkezésemre áll-
tak. A második félidei kiállítás 
megpecsételte a sorsunkat, 

anélkül úgy gondolom, a pont-
szerzésre mindenképpen lett 
volna sanszunk. Még hét mér-
kőzésünk van hátra a szezon-
ból, ameddig matematikailag 
van esélyünk, küzdeni fogunk 
a bennmaradásért. Vélemé-
nyem szerint több reálisan is 
nyerhető ezek között a mecs-
csek között, szeretnénk a ta-
vaszi első hazai győzelmün-
ket ünnepelni a hétvégén.

Az NB III. nyugati csoport-
jában húsz csapat mérkő-
zik meg egymással, a bajno-
ki tabellát a 31. forduló után 

hetvenkilenc ponttal a Mo-
sonmagyaróvár vezeti. Az 
SC Sopron jelenleg huszon-
hat ponttal a kiesőnek számí-
tó 18. helyen áll. Ahhoz, hogy 
bent maradjon az NB III-ban 
a csapat, két helyet kellene 
előrelépnie. 

A következő fordulóban a 
13. helyezett ZTE FC II. láto-
gat majd Sopronba. A két csa-
pat őszi találkozóján 1–1-es 
döntetlen született. Az össze-
csapást április 24-én, vasár-
nap 17 órakor rendezik a vá-
rosi stadionban.

A Bicske elleni hazai mérkőzésen elmaradt az SC Sopron teljesítménye az előzetes várakozások-
tól – 2–0 arányban kapott ki a csapat. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

KOSÁRLABDA:
FALCO-Volvo Alpok Autó Szombathely 

– Sopron KC
Bajnoki mérkőzés, középszakasz, felsőház, 

Szombathely, április 13.

102–56  
(23–15, 20–26, 31–7, 28–8)

Szombathely:  
Váradi 22/15, Somogyi 3/3, 

Clark 11/3, Golomán 10,  
Keller Á. 9. Csere: Barac 9,  

Perl 16/3, Verasztó 7/3, 
Kovács B. 3/3, Hawkins 10/6, 

Sövegjártó, Takács Zs.

Sopron:  
Myers 16, Fazekas Cs. 5/3, 

Ford 14/6, Borisov 13/6, 
Montgomery 4.  

Csere: Werner, Halász 2,  
Sitku M., Takács N.,  

Supola 2.

Vezetőedző:  
Milos Konakov

Vezetőedző:  
Kostas Flevarakis

Sopron Basket – KSC Szekszárd: 
Bajnoki döntő, 1. mérkőzés, Sopron, április 16.

73–71 
(18–13, 23–15, 20–28, 12–15)

Sopron:  
Fegyverneky 12/6,  

January 13/6, G. Williams 9, 
Brooks 6, Határ 17.  

Csere: N. Jovanovics 5/3, 
Dolson 8, Czukor, Varga A. 3/3.

Szekszárd:  
Miklós M. 17/15, Friskovec, 

Mányoky 4, Goree 12,  
Milics 22/3.  

Csere: Studer Á. 14/6, Morgan, 
Bálint R. 2, Horváth D., Holcz.

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

Vezetőedző:  
Zseljko Djokics

LABDARÚGÁS:
SC Sopron – Bicskei TC

NB III. nyugati csoport, április 13.

0–2 (0–2)

Gólszerző:  
–

Gólszerzők:  
Sóron Tibor, Vörös Tamás

Vezetőedző:  
Bücs Zsolt

Vezetőedző:  
Csordás Csaba

Puskás Akadémia FC II. – SC Sopron
NB III. nyugati csoport, április 17.

2–0 (0–0)

Gólszerzők:  
Kicsun Jevhenyij, 
Magasföldi József

Gólszerző:  
–

Vezetőedző:  
Nagy Ádám

Vezetőedző:  
Bücs Zsolt

Kispályás labdarúgás
Április 20–22., szerda–péntek 18 óra, 
Halász Miklós és tóparti sporttelep
Sopron városi kispályás labdarúgó-bajnokság
Április 25., 27., 28.,  
hétfő, szerda, péntek 9 óra,  
Halász Miklós és tóparti sporttelep
Sopron városi kispályás labdarúgó-bajnokság

Kosárlabda
Április 20., szerda 18 óra, 
Novomatic-aréna
Sopron KC – Alba Fehérvár

Április 23., szombat 14.30, 
Novomatic-aréna
Sopron Basket – Atomerőmű KSC Szekszárd

Atlétika
Április 21., csütörtök 10 óra,  
Anger réti sporttelep
Diákolimpia atlétika pályabajnokság  
többpróba körzeti döntő – II. korcsoport

Április 21., csütörtök 14 óra,  
Anger réti sporttelep
Diákolimpia atlétika pályabajnokság körzeti 
döntő – egyéni III., IV. korcsoport
Április 22., péntek 9 óra,  
Anger réti sporttelep
Diákolimpia atlétika pályabajnokság többpróba 
körzeti döntő – IV. korcsoport
Április 22., péntek 13 óra,  
Anger réti sporttelep
Diákolimpia atlétika pályabajnokság többpróba 
körzeti döntő – III. korcsoport

Természetjárás
Április 24., vasárnap 8.15, gyülekező: 
Lackner Kristóf utcai buszmegálló
Bartokos Alfréd emléktúra (táv: 12 kilométer)

Sakk
Április 26., kedd 13.30,  
Roth-technikum kollégiuma
Városi általános és középiskolai alapfokú sakk 
egyéni torna – IV., V., VI. korcsoport

LELÁTÓ  – soproni sportesemények

Veretlenül a döntőbe
Fantasztikus menetelést tudhat magáénak a SMAFC U20-as fér-
fi kosárlabdacsapata. Az egyetemi klub 22 mérkőzést játszott a 
szezonban az NB I. B zöld csoportjában, mivel az összes mecs-
csen nyert, veretlenül jutott a korosztályos bajnokság döntőjé-
be. Az U20-asok három csoportban mérkőznek meg egymással. 
Az NB I. A csoportban játszanak a legerősebb együttesek, innen 
az első négy kerül a fináléba. Az NB I. B piros csoportjából három, 
míg az NB I B zöld csoportjából egyetlen, a legjobb játszhat a dön-
tőben, ez lett a SMAFC. 

facebook.com/sopronitemahivatalos

Sorsoltak a vb-re
A magyar férfi válogatott könnyű, a női nehezebb csoportba került 
a 2022-es vb vízilabdatornáján. A férficsapat Montenegró, Brazí-
lia, Georgia legjobbjai ellen ugrik medencébe, a női válogatottnak 
Olaszország, Kanada, Kolumbia ellen kell küzdenie. A csoportmér-
kőzéseknek a Hajós Uszoda mellett Debrecen, Sopron és Szeged ad 
otthont. A Lőver uszodában a C csoport meccseit rendezik, a férfi-
aknál Spanyolország, Olaszország, a Dél-afrikai Köztársaság és Ka-
nada játszik, a nőknél Ausztrália, Új-Zéland, Brazília és Kazahsztán 
mérkőzik meg városunkban. 

SC Sopron:  26 ponttal a kiesőnek számító 18. helyen áll a csapat 

A bennmaradás a tét
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PAPP GYŐZŐ 

Fél évszáddal ezelőtt nagy volt az öröm a Soproni 
Textiles háza táján, a kék–fehér klub bajnoki cí-
met ünnepelt a Győr–Sopron megyei első osztály-
ban. Érdekesség, hogy a 16 csapatos bajnokság-
ban négy soproni riválisa volt…

A Vasas, az AFIT, a Postás, a 
SFAC és a Soproni Textiles is 
indult az 1971–72-es megyei 
első osztályú labdarúgó-baj-
nokságban – az SVSE ugyan-
ekkor egy osztállyal feljebb, az 
NB III. északnyugati csoport-
jában küzdött a pontokért.

A Soproni Textiles állt a 
megyei élmezőny csúcsán. 
A legtöbb győzelmet aratta, 
a legkevesebbszer kapott ki, 
labdarúgói lőtték a legtöbb és 
kapták a legkevesebb gólt, így 
a pontvadászat végén a Textil 
vehette át az aranyérmeket.

Egészséges fiatalítási hul-
lám indult meg ebben az év-
ben a csapatnál, a nagyobb 

feladatokra is kellően felké-
szített saját nevelésű újoncok 
jól illeszkedtek a gépezetbe. 
Az is előny volt, hogy a nagy 
többség egy vállalatnál dol-
gozott, az viszont nem, hogy 
általában fizikai munkás-
ként és hosszabb utazások 
esetén sem nagyon kaptak 
munkaidő-kedvezményt. 

Kertész Imre, a csapat 
edzője mesélte annak idején: 
náluk az volt a szokás, hogy 
havonta megünnepelték a já-
tékosok név- és születésnap-
jait. Minden futballista be-
fizetett tíz–tíz forintot, az 
ünnepelteknek ebből vettek 
egy-egy üveg bort és csokolá-

dét. Ők pedig vendégül látták 
a társakat egy-egy láda sörre. 

A bajnokcsapat tagjai: An-
csin Zoltán, Anka János, As-
bóth Péter, Csapó Károly, De-
csi József, Hadarits József, 
Horváth Alajos, Horváth Gé-
za, Mentes Pál, Mészáros Er-
nő, Milchram Ferenc, Németh 
I. József, Németh II. József, 
Németh Miklós, Pánczél Sán-
dor, Timár Dezső. A sok re-
mek játékos közül Csapó vá-
logatottságig vitte, de Timár 
is eljutott az NB I-be.

Az NB III-ban 1972-ben 
az SVSE szerezte meg az 
ezüstérmet, így a következő 
idényben jöttek a Vasút–Tex-
til-slágermérkőzések. Az osz-
tályban újonc kék–fehéreknek 
annyira jól ment a játék, hogy 
hatalmas csatában megelőz-
ték az újra ezüstérmes lilákat, 
és egy évvel később is bajno-
ki címet ünnepelhettek. Ezzel 
feljutottak az NB II-be – egy év 
alatt két szintet ugrottak.

50 éves bajnokcsapat

A Soproni Textiles bajnokcsapata az 1971–72-es szezonban.

RÁZÓ LÁSZLÓ

Döntőből döntőbe. Leginkább így 
jellemezhető a Sopron Basket női 
kosárlabdacsapatának programja. 
Április 10-én sporttörténelmet írt vá-

rosunk együttese, miután Isztambulban legyőz-
te a Fenerbahcét. A program azonban igen szoros, 
múlt hétvégén már megkezdődött a hazai bajno-
ki döntő a Szekszárd ellen.

Térjünk vissza egy kicsit az 
Euroliga négyesdöntőjéhez! 
Világszenzáció ugyanis a női 
kosárlabdában, hogy egy vi-
szonylag szerényebb költség-
vetésű csapat Európa első 
számú együttesévé tud válni. 
Már pedig jelenleg ez a Sop-
ron Basket.

A csapat nagyon magabiz-
tos játékkal tudta legyőzni a 
Robero Iniguez edzette spa-
nyol Salamancát, aztán követ-
kezett a döntő, amelyben áll-
va hagyta ellenfelét, az egész 
találkozón kosárínségben 
szenvedtek a törökök, akik 
mindössze 55 pontot tudtak 
szerezni.

– Nagyon korán megindult 
már a felkészülés a Final Four-
ra, a legfontosabb hangsúlyt 
arra fektettük, hogy az olyan 
alapelem, mint a kizárás, a 
szabad labdák megszerzé-
se még jobban menjen, emel-
lett fontos volt, hogy tegyük 
precízebbé és keményebbé a 

védekezést – mondta Gáspár 
Dávid vezetőedző. – Ez volt az 
alap felvetésünk, filozófiánk a 
négyesdöntőben, ezen dolgoz-
tunk végig. Ez az, ami vélemé-
nyem szerint mindkét mérkő-
zésen meghozta a sikert. Sem 
az elődöntőben, sem pedig a 
döntőben egyik 
ellenfelünk sem 
vezetett elle-
nünk egy percig 
sem, ezt csak ar-
ra tudom vissza-
vezetni, hogy 
nagyon szépen 
és jól megszervezett volt a já-
tékunk, és a lányok borzasztó 
sokat dolgoztak.

A szakember hozzátette: 
a döntőben rendkívül agresz-
szív volt a Sopron Basket, és 
erős nyomást gyakorolt a tö-
rök együttesre. A megbeszél-
tek szerint nem adhattak a 
Fener játékosainak szabad 
teret, könnyű dobáslehető-
séget, a török játékosok nem 

érezhették magukat komfor-
tosan. A soproni csapat ezt 
játszotta a nulladiktól a negy-
venedik percig a döntőben, 
ami kiválóan működött, hi-
szen a Fener végig futott az 
eredmény után – a Sopron pe-
dig végül megnyerte a finálét.

Gáspár Dávid szerint na-
gyon határozott céllal indul-
tak el Isztambulba, ugyanak-
kor a szezon korábbi részében 
rendkívül nehéz időszakokat 
éltek át.

– A külvilág talán nehezen 
tudja elképzelni, hogy mennyi 
olyan periódus volt, amikor 
fogcsikorgatva ment a mun-
ka, nem alakult olyan flottul a 
játék, ahogy szerettük volna, 
de átverekedtük magunkat 

ezen az idősza-
kon – mondta 
a szakember. 
– Rengeteg be-
szélgetés, ren-
geteg edzés kel-
lett ahhoz, hogy 
a nehezebb pe-

riódusokon túllépjünk. Szin-
te magam előtt látom azokat a 
játékosokat, akik nagyon ke-
ményen dolgoztak, és azt is 
látom, hogy hány olyan edzés 
volt, amikor a bokák, térdek 
sajogtak a fájdalomcsillapítók 
ellenére is, de kőkeményen le-
edzettem őket, a kosarasaink 
pedig beálltak a sorba, és en-
nek most itt az eredménye: 
megérkeztünk Isztambulba, 

és kőkeményen odavágtunk 
Európának.

A szakember kiemelte: ha-
talmas büszkeséget jelent 
számára, hogy ennek a csa-
patnak a vezetőedzője lehet. 
Külön megköszönte a sopro-
ni szurkolóknak a hihetetlen 
biztatást, azt, hogy még 
Isztambulba is sokan el-
kísérték őket.

A Sopron Basket tehát 
már Euroliga-győztes-
ként kezdte meg a hazai 
bajnokság nagydöntőjét. 
A párharc első, szomba-
ti mérkőzésén 73–71 lett 
a végeredmény, a csapa-
tok újságunk megjelené-
sének napján, szerda 
este Szekszár-
don folytat-
ják az egyik 
fél három 

győzelméig tartó 
küzdelmet. A har-
madik mérkő-
zést szombaton 
rendezik Sop-
ronban. 

Gáspár Dávid:  Megérkeztünk Isztambulba, és kőkeményen odavágtunk Európának

Bajnoki döntőbe az Euroligáról

„Nagyon korán megin-
dult már a felkészülés 
a Final Fourra.”

GÁSPÁR DÁVID

– Sem az elődön-
tőben, sem pedig 
a döntőben egyik 
ellenfelünk sem 
vezetett ellenünk 
egy percig sem – 
mesélte a  Final 
 Fourról Gáspár 
 Dávid vezetőedző.  
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-
ARCHÍVUM
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„A barátság a 
szeretet összes 
válfaja közül az 
egyetlen, amely 
az istenek vagy 
az angyalok vilá-
gába emel.”
Clive Staples Lewis   
(1898–1963) ír író, iroda-
lomtörténész, gondolko-
dó, teológus, a modern 
kori gyermekfantasy meg-
teremtője

MOTTÓ

C. S. Lewis: 
A bánatról 
Lewis felesége tragikus, 
hosszú szenvedéssel te-
li halálát követően szüle-
tett írásaiban együttmű-
ködésre hívja mindazokat, 
akik elveszített szeretteik 
gyászával és fájdalmával 
küzdenek. 

KÖNYVAJÁNLÓ

MADARÁSZ 
RÉKA

Több mint 
négyszáz 
induló kö-

zül a negyedik helyen 
végzett a VII. Semmel-
weis Egészségverse-
nyen egy széchenyis 
diákokból álló csapat. 
A négyfordulós meg-
mérettetésre rengete-
get készült a hat lány.

– A Budapesti Orvostanhall-
gatók Egyesülete által szer-
vezett verseny olyan tantervi 
tananyagon felüli tudást igé-
nyelt, amelynek segítségével 
a résztvevők kortársaik egész-
ségügyi ismereteit is tudják 
gyarapítani. A széchenyis lá-
nyokat – Berger Rebekát (11.A), 
Bodnár Máriát (11.C), Fandák 
Ajándékot (11.C), Máté Zsófi-
át (11.C) és Tóth Enikőt (11.C) 
– dr. Somogyi Csilla készítette 
fel a megmérettetésre. A dön-
tőben Zsófit Horvath Dária 
(12.C) helyettesítette.

– Az első két online fordu-
lóra a szervezők által küldött 
hatalmas mennyiségű tan-
anyagból kellett felkészül-
nünk, amelyet felosztottunk 
egymás között – mesélték a 

lányok lelkesen. – Az elméle-
ti kérdéseken kívül szituációs 
feladatokat is kaptunk: képek, 
illetve esetleírások alapján 
kellett egészségügyi problé-
mákat megoldanunk.

A 3. forduló egy kéthetes 
projektfeladatból állt, mely-
nek célja nem kevesebb, mint 
a diáktársak életének meg-
változtatása volt. A széche-
nyisek az elsősegélynyújtás 

témakörében az iskola négy 
évfolyamának tartottak elő-
adásokat, készítettek kér-
dőíveket, elsősegélyládákat, 
társasjátékot, plakátokat. Két-
hetes tevékenységük eredmé-
nyét háromperces videóban 
foglalták össze. A 425 induló 
csapatból 36 került be a két-
napos budapesti döntőre.

– Tudtuk, hogy a Semmel-
weis Egyetemen már csupa 

gyakorlati feladatra és éles 
szituációkra számíthatunk, 
mégis mellbevágott bennün-
ket, amit az első teremben 
láttunk – folytatták. – Egy ké-
miaórán történt balesetet ad-
tak elő teljesen élethűen a 
szervezők: egy lánynak spric-
celt a kezéből a vér, egy tanár-
nak vérzett a sebe, egy másik 
lánynak pedig habzott a szá-
ja, ugyanis éppen epilepsziás 

rohamot kapott. Mivel min-
denki jajveszékelt, a sebek el-
látásán kívül lelki támogatást 
is nyújtanunk kellett nekik.

A nívós versenyen a szé-
chenyis SZIGnác nevű csapat 
a negyedik helyen végzett, na-
gyon szoros pontkülönbség-
gel. A sok-sok élményen kívül 
számos ajándékkal és még 
több tapasztalattal gazdagod-
tak a lányok.

A lányok  élményekkel, ajándékokkal és rengeteg tapasztalattal gazdagodtak

Életmentő széchenyisek

Az eredményes széchenyis csapat tagjai: Máté Zsófia, Fandák Ajándék, Horvath Dária, Berger Rebeka, Tóth Enikő (a fotón nem 
szerepel, de a versenyen részt vett Bodnár Mária is). FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MADARÁSZ RÉKA

A magyartanárának tett ígéretéhez híven Fülep 
Nikolett idén megnyerte az Implom József közép-
iskolai helyesírási verseny megyei fordulóját, a 
Kárpát-medencei döntőn pedig a nyolcadik he-
lyezést is sikerült megszereznie.

Fülöp Nikolett már végzős a 
Soproni Szakképzési Cent-
rum Fáy András Két Tanítá-
si Nyelvű Közgazdasági Tech-
nikumának 12.K osztályában. 
A tollbamondások alapján ed-
dig minden évben ő jutott to-
vább az osztályából az iskolai 
fordulóra, azt 

megnyerve pedig a technikum 
legjobbjaként a megyeire.

– Ahogy minden egyes for-
duló, úgy a döntő is online for-
mában zajlott – mesélte Niki. 
– Elég nehéz volt, ugyanis a 
földrajzi nevek helyesírásán 
kívül elméleti ismereteket 
igénylő feladatok is voltak: 

helyesírási alapelveket, 
nyelvtani szabályokat 

kellett felismernünk. 
Én már a megyei el-

ső helyezéssel is 
nagyon elégedett 
voltam, ugyan-
is megígértem 

az osztályfő-
n ö k ö m n e k 
és felkészí-
tő tanárom-
nak, Végh 
B o g l á r k á -

n a k ,  a k it 
mindannyi-

an nagyon sze-
retünk, hogy idén 

megnyerem a megyei 
Implomot. Később 
kiderült, hogy az 
egész Kárpát-me-
dencéből én írtam 
az egyik legjobb 
t ol lb a mon d á s t , 

amiben nagy szerepe volt 
a helyzeti előnyömnek is, 
ugyanis a soproni népszava-
zásról szólt a szöveg.

A mosolygós és kedves 
lány már első osztályos kora 
óta tanul németül, ugyanis a 
Fenyő téri általános iskolába 
járt. A nyelvi előkészítő miatt 
választotta a Fáy két tanítási 
nyelvű osztályát is, ahol ha-
marosan két tantárgyból is 
német nyelven érettségizik, 
így megkaphatja a felsőfokú 
nyelvvizsgát is.

– Mindhárom helyen a 
kommunikáció és médiatu-
domány szakot jelöltem be, 
elsőként az ELTE-n – folytat-
ta. – Később majd a médiában 
szeretnék elhelyezkedni egy 
olyan pozícióban, ahol embe-
rekkel és szervezéssel foglal-
kozhatom. Most az érettsé-
gire készülök, és várom már 
a nyarat.

Niki szívesen fest a szabad-
idejében, a barátait többször 
meglepte már vászonképek-
kel. Sok sportágat kipróbált, 
a mozgás ugyanis az élete 
szerves része. Húga, Regina 
is a szakképzésben tanul in-
formatika szakos osztályban, 
az öccse, Berci pedig egyko-
ri iskolájukba jár. Ahogy Ni-
ki és Regina is teljesen kü-
lönbözőek, a cicáik is: Nikié a 
brit, rövid szőrű cica a legszí-
vesebben lustálkodik, a húga 
menhelyről örökbe fogadott, 
fekete házimacskája pedig 
örökmozgó.

A Fáy legjobb helyesírója

Fülöp Nikolett elsőosztályos kora óta tanul németül. 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázatot hirdet a

Sopron, Újteleki u. 2–4. I. em. 6.
szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás

piaci alapon történő bérbevételére
A lakás 1 szoba, komfortos, 25 m2 nagyságú.

A bérleti díja: 32.736 Ft/ hó.
Az óvadék összege: 98.208 Ft.

A lakás megtekinthető:
2022. április 25-én (hétfő) 10.00–10.30

A pályázat benyújtásának határideje:
2022. május 6. (péntek) 12.00

A pályázat elbírálása 2022. május 31-ig várható.

A pályázatok részleteiről a www.sopron.hu
honlapon vagy a Polgármesteri Hivatal

Városgazdálkodási Osztályán tájékozódhat.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Hanzély Szonja németből perfekt
A Lesefüchse országos döntő első helye-
zettje lett a licista Hanzély Szonja, aki né-
metországi tanulmányutat nyert tökéletes 
nyelvtudásával. 
A megmérettetésen négy könyvet kellett németül elol-
vasni a fiataloknak, majd azok tartalmáról eszmét cserél-
ni, vitatkozni. 

– A versenyen első körben négy, háromfős csoportot 
sorsoltak össze, és mindegyikből egy-egy diák jutott to-
vább a döntőbe – mesélte Hanzély Szonja. – Beszélget-
nünk kellett a kötetek tartalmáról, értelmezni kellett, 
miközben figyelték a szókincsünket, a fogalmazást, a ki-
ejtést, a biztos és helyes nyelvtudásunkat. Reagálni kel-
lett a többiek véleményére. Izgalmas verseny volt, amely-
nek a fődíja egy négyhetes németországi ösztöndíj.

A nyári utazást követően szeptemberben Hanzély Szon-
ja képviseli Magyarországot a verseny európai döntőjén. 
A Berzsenyi 10.c-s diákjának felkészítő tanára  Zsuppánné 
Cellik Barbara volt.

Továbbra is 
várjuk az iskolák 
rendezvényeiről, 
ifjú tehetségeiről 

szóló értesítéseket 
a szerkesztoseg@
sopronitema.hu 

e-mail-címre!

sopronitema 
hivatalos
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Felismerés, tisztázás, 
összerakás…
Ezek egy egészségügyi probléma rendezésének és rendben tar-
tásának első lépései. A felismerés tekintetében messze a leg-
jobb, ha célzott, személyünkre szabott szűrés kapcsán (még 
minden panasz, károsodás nélkül) derül ki a probléma. Ezek 
a szűrések részben nemhez és életkorhoz kötötten, részben a 
családi háttér, betegségek ismeretében határozhatók meg. Te-
hát nem mindenkinél ugyanazt kell feltétlen keresni! 

Ezt követően, ha egy problémát felismertünk, tisztázandó, 
hogy azt mi hozhatta létre, illetve milyen más bajokkal társul. 
A baj ritkán jár egyedül. Mindig a kép egészét kell figyelem-
be venni!

Az összerakás az a folyamat, amikor mindent, ami fontos, 
a helyére igazítunk. 

A dolgunk azonban itt még nem ér véget, hiszen az elért 
eredményt ellenőrizni kell, fenntartani, szükség esetén a terá-
piás rendszert az idő folyamán akár módosítani, hogy lehető-
ség szerint mindig, minden a helyén is maradjon.  
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket április 27-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.).

Április 6-i rejtvényünk megfejtése: „Megverem, kevés lesz, megölöm, sok volna. Ő a pokolba menne, én pedig 
bitóra.”. Szerencsés megfejtőnk: Szilágyi László, Sopron, Bécsi út 85.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Április 20-tól 26-ig. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig este 
8 órától reggel 8 óráig tart.

Április 20.,  
szerda 

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

Április 21., 
csütörtök 

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

Április 22.,  
péntek 

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

Április 23,. 
szombat 

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

Április 24., 
vasárnap 

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

Április 25.,  
hétfő 

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

Április 26.,  
kedd 

Király gyógyszertár  
Várkerület 114. 99/508–241

Védőbeszéd már az óvodában
ALMA ÉS FÁJA  – dr. Mihály Rita, dr. Fábián Anna és Fábián Balázs

PLUZSIK 
TAMÁS

 Az alma 
nem esik 
messze a 
fájától, 

tartja a mondás, mely-
nek igazságáért nem kell 
messzire menni Sopron-
ban sem. Dr. Mihály Rita 
három gyermeke közül 
kettő a jogi pályát válasz-
totta, ügyvédként mind-
ketten édesanyjuk nyom-
dokába lépnek.  

– A magam részéről a jogi pá-
lyát illetően családi indítta-
tásról nem beszélhetek, hisz 
édesapám katonatiszt volt, 
aki a hivatása miatt költözött 
1962-ben Hódmezővásárhely-
ről Sopronba, édesanyám pe-
dig műszakvezető varrónőként 
a Soproni Ruhagyárban dolgo-
zott – kezdte dr. Mihály Rita. 
– Érdekes módon pici gyerek-
koromtól fogva ügyvéd akar-
tam lenni. Szüleim elbeszélé-
seiből tudom, hogy már óvodás 
koromban védőbeszédeket tar-
tottam, nagyon mulatságos le-
hetett, amikor a társaimmal 
perbeszédeset játszottam. 
A középiskolában természete-
sen megtanultam a kémiát, a 
fizikát, a matekot, de elsősor-
ban a humán tárgyak, a magyar 
és a történelem érdekelt, Ba-
ranyai Lenke, Szabó Miklós és 
Rónai Judit órái máig emléke-
zetesek számomra. Úgyhogy 
nem is volt „B” tervem, csak 

az ELTE jogi karára adtam be 
a felvételi kérelmemet, ahová 
föl is vettek, és 1989-ben ott 
diplomáztam. 

– Anyának még nehezebb 
dolga volt annak idején, mint 
most nekünk, hisz meglehe-
tősen zárt világ volt akkoriban 
Sopronban a jogi pálya, így ő 
Kaposváron volt ügyvédjelölt, 
és csak a szakvizsgát követő-
en nyithatta meg az ügyvédi 
irodáját Sopronban – folytat-
ta dr. Fábián Anna, aki számá-
ra egyértelmű volt, hogy a jo-
gi pályát választja. – Nekem ő 
a principálisom, így az ő több 
mint három évtizedes múlt-
ra visszatekintő ügyvédi iro-
dájában lehetek ügyvédjelölt. 
Tetszett anya munkája, mun-
kabeosztása, fel sem merült 

más életpálya. Így, hogy lé-
nyegében anya a főnököm, ha-
marosan pedig Balázs öcsém 
is tagja lesz a „csapatnak”, 
mondhatom, hogy ideális a fel-
állás, úgy szakmailag, mint 
családilag. 

– Nálam már nemcsak anyai, 
hanem testvéri ráhatás is volt 
abban, hogy a jogi pályát vá-
lasztottam – mondta moso-
lyogva Fábián Balázs, aki a Szé-
chenyi István Egyetem Deák 
Ferenc Állam- és Jogtudomá-
nyi Karán éppen az államvizs-
gáit abszolválja, és ha minden 
igaz, akkor egy hónap múlva ve-
szi át a diplomáját. – Anyával 
és Annával természetesen már 
tervezgetjük a jövőt. Ők első-
sorban a büntetőjog felé orien-
tálódtak, olyannyira, hogy An-

na azt szerényen elhallgatta, 
hogy ügyvédjelöltként rögtön 
az első tárgyalásán olyan si-
keres védőbeszédet mondott, 
hogy a védencét fölmentették. 
Engem a büntetőjog kevés-
bé, elsősorban az ingatlan-
jog, a polgári jog, a családjog 
és a cégjog érdekel, úgyhogy 
ha majd egyszer lesz egy közös 
irodánk, akkor úgy hiszem, jól 
kiegészítjük egymást. 

– És természetesen az a terv, 
hogy a diploma átvételét köve-
tően Balázs is itt lesz az irodám-
ban ügyvédjelölt, így mind-
két gyermekemnek én leszek 
a principálisa, ami számom-
ra nagy szakmai felelősség, de 
egyúttal rendkívül szívet me-
lengető érzés is – zárta a be-
szélgetést dr. Mihály Rita.

Fábián Balázs, dr. Mihály Rita és dr. Fábián Anna hamarosan egy ügyvédi irodában dolgozik. 
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Feltöltődve, Sopronból  indítja az idei szezont az Ocho Macho

Barcelonában forgatnak

KÓCZÁN BÁLINT

Hosszú idő után újra Sopronban kon-
certezik az Ocho Macho, amely Bar-
celonában forgatja le legújabb klip-
jét. A szombathelyi formáció április 

23-án lép fel a Búgócsiga Akusztik Gardenben. 
Kirchknopf Gergővel beszélgettünk.
– Úgy érezzük, sikerült olyan 
ütős playlistet összetennünk, 
amire már nagyon régóta várt 
tőlünk a közönség. Teljes mér-
tékben kiszolgáljuk őket re-
ményeink szerint, és óriási 
tánc lesz Sopronban – kezdte 
az Ocho Macho frontembere, 
amikor a soproni bulijukról 
faggattuk. 

Kirchknopf Gergő hoz-
zátette, maguk is rájöttek, 

vannak már rég nem játszott 
dalok, amik nagyon jellemző-
ek rájuk, és nem játszik ilyen 
zenét az országban senki. 
– A lelkünknek is felszabadító 
érzés ezeket a dalokat játsza-
ni, és persze megszólalnak az 
új kedvencek is, úgyhogy fleg-
ma, lazulós, táncolós estét 
ígérünk! 

– Sopron egyébként régóta 
kedvenc helyünk – vallotta be 

az énekes. – Ez így van a leg-
első VOLT Fesztiválunk óta, 
amikor a koncert alatt „kifoly-
tak” az emberek az akkori sá-
torból, és dobálták ki a széke-
ket, hogy hely legyen. Csodás 
időszak volt! Kukuékkal bará-
ti a viszony, személy szerint 
imádom a soproni afterokat, 
beszélgetéseket! 

A formáció feltöltődve vár-
ja a nyarat, különleges ér-
zés lesz számukra a színpa-
don állni és szórakoztatni, 
látni az örömet az emberek 
arcán. Nagyon várják már a 
szezont, amelyet Sopronból 
startoltatnak.

A csapattal kapcsolatos 
legnagyobb hír talán, hogy 
legújabb dalához Barceloná-
ban forgathat klipet, ami egy-
ben egy újabb élmény és inspi-
ráció. Gergő nagyon lelkesen 
mesélt a tervekről. – Újra fel-
töltődik a nevünk mint Ocho 
Macho latin mentalitással, 
tengerillattal és napfénnyel. 
És persze a sport szeretete és 
múlt tisztelete is benne van. 
Hogy miről beszélek? Az majd 
a dalból kiderül! Helyszínünk 
egy igazi zarándokhely lesz, 
méghozzá a Futballárium 
Barcelona. Úgyhogy új dal, 
dalok és koncertek érkeznek.

Sztárok itt és ott

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

Az Ocho Macho feltöltődve várja a nyarat, a tagok szerint különleges érzés lesz a színpadon állni és szórakoztatni az embereket.
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OCHO MACHO KONCERT:  Április 23., szombat 19 óra Búgó-
csiga Akusztik Garden, vendégzenekar: HolyChicks

BULI VAN!  – zenei ajánló

Ivan & The Parazol koncert
Április 22., péntek, Búgócsiga Akusztik Garden
(kapunyitás 19 óra, koncertkezdés 21 óra)
Az Ivan & The Parazol 2010 februárjában alakult budapesti 
rockegyüttes. Stílusát alapvetően a ’60–70-es évek zenei vilá-
gának és a kortárs irányzatoknak az ötvözése határozza meg. 
Dalszövegeit főként angol nyelven írja, ez alól kivételt jelent 
a 2021-es Budai Pop nagylemez, melyen 10 darab magyar nyel-
vű dal hallható. Ezt mutatja be a zenekar a Búgócsiga Akusz-
tik Gardenben.

SOPRON, TERMÉSZETESEN  – Kiránduljunk együtt! 

Séta kanyargós ösvényeken 
Barangoljuk be a legkisebbekkel a soproni parkokat, 
erdőket, ösvényeket – egyre többen vágynak erre. Új 
rovatunkban egy kisgyermekes anyuka konkrét ta-
pasztalatai segítségével indulunk útnak. Kirándul-
junk együtt! 

FORRAI ESZTER 

„Egyetlen könyvben sincs olyan 
leírás vagy kép, amely képes 
lenne helyettesíteni a valódi 
fák látványát és az azt körül-
vevő életet egy igazi erdőben” 
– Maria Montessori olasz pe-
dagógus legendától származik 
az idézet, egyúttal biztatás is, 
hogy töltsünk minél több időt a 
természetben. Napjainkban en-
nek aktualitása vitathatatlan, és 
különösen fontos, hogy gyer-
mekeink úgy nőjenek fel, hogy 
szeretnek kint lenni a szabad-
ban. Legyenek bármilyen kicsik 
még, hordozókendőben vagy 
babakocsiban velük is kényel-
mesen bebarangolhatjuk a kör-
nyék zöld területeit.

A Soproni Egyetem Botani-
kus Kertje idén 100 éves, és eb-

ből az alkalomból a szervezők 
egész évben változatos prog-
ramokkal készülnek. Nem kell 
azonban ezekre az események-
re sem várnia annak, aki a vá-
ros nyüzsgéséből szeretne ki-
szakadni egy pillanatra.

Gyakorló anyukaként pon-
tosan tudom, hogy olykor mi-
lyen nehéz útnak indulni babá-
val, főleg szeles, esős időben, 
amikor az ember legszíveseb-
ben bekuckózna otthon egy for-
ró kakaóval, és ki se dugná az 
orrát a lakásból. Természetesen 
ismerős az az érzés is, amikor 
annyi a teendő a ház körül, hogy 
a sétálásra luxus időtöltésként 
gondolunk. Vagy inkább alud-
nánk mi is, mint a gyermeke-
ink, akiket abban a reményben 
viszünk a friss levegőre, hogy 
végre elnyomja őket az álom. 

Nos, a botanikus kertben a ki-
merült anyukák is új erőre kap-
hatnak. Abban az esetben, ha a 
főbejárattól balra, a Ligneum 
Látogatóközpontot megkerülve 
kezdjük a sétát, akkor babako-
csival lépcsők nélkül feljutha-
tunk egészen az ázsiai növény-
gyűjteményig és a sziklakertig. 
Ez a hegymenet bizonyos tem-
póban kétségkívül kardio-

edzésnek is jó. Ha elég szemfü-
lesek vagyunk, útközben az itt 
élő őzekkel is találkozhatunk. 
A kanyargós, kavicsos ösvé-
nyek néhol nem kímélik ugyan 
a babakocsi kerekeit, de a kert 
növény- és madárvilágának lát-
ványa megéri a próbatételt. Én 
alig várom már, hogy a gyerkőc-
cel kézen fogva is körbetotyog-
hassuk a parkot.

A Soproni Egyetem Botanikus Kertje idén 100 éves – itt ba-
rangolt gyermekével Forrai Eszter. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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