
2022. április 27., szerda  XI. évfolyam, 16. szám www.sopronitema.hu

Soproni TémaALAPÍTVA: 2012

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

Koncerttel ünnepeltek
Több mint száz diák, fodrászok, kozmetikusok, női szabók, grafikusok gyűltek össze múlt héten a Liszt-központ második emeletén, mindenki a saját szakmájában alkotott. 
Huszonhetedik alkalommal tartották meg a Handler-iskola divatgáláját, amely ezúttal is bemutatóval zárult. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

A legjobb erdésztechnikusok

A fecskék otthona

Számos diák vállal mun-
kát az iskola mellett, 
illetve a közelgő szün-
időben. Az utóbbi idő-
szakban változás is tör-
tént a szabályozásban, 
januártól a 25 éven alu-
liak jövedelméből nem 
vonnak le személyi jö-
vedelemadót. A diákok 
több módon is dolgoz-
hatnak: munka- vagy 
megbízási szerződéssel, 
gyakornokként, illet-
ve iskolaszövetkezeten 
keresztül. 3
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Az arany- és a bronzérmet is a Roth Gyula Erdészeti Technikum diákja nyerte az  
erdésztechnikusok országos szakmai tanulmányi versenyén. A soproni megmé-
rettetésen Magyarország 15 legjobb erdésztechnikus tanulója vett részt. 

A Föld napja alkalmából idén 100 fecskecsalád számára 
telepített fészkeket az STKH, valamint figyelemfelhívó, 
szemléletformáló kampányát is folytatja a cég.

A munka 
világában

10

 A jó soproni utakért

Az úthálózat-felújítás és -fejlesztés a járvány alatt is folyamatos volt 
városunkban, most éppen a Móricz Zsigmond utcában dolgoznak a 
szakemberek. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Alapításának hatvanadik évfordulóján adott hangversenyt  
a soproni Juventus Koncert Fúvószenekar. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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 Kifutón a handleros diákok

 MEGSZEREZTE 15. BAJNOKI CÍMÉT A SOPRON BASKET
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KÖVES ANDREA

Május első vasárnap-
ján az édesanyákat, 
nagymamákat köszönt-
jük. A Havasi család-
ban öt gyerek készül 
saját gyártású meg-
lepetéssel, hogy em-
lékezetessé tegye az 
anyák napját.

– Nálunk tulajdonképpen 
minden nap anyák napja, hi-
szen az év minden napját 
együtt töltjük a gyerekeink-
kel: sok-sok közös élményt 
megélve, persze elmondha-
tatlanul jólesik, amikor anyák 
napján meglepnek – mesélte 
Havasiné Martos Emese. – Ta-
valy önálló műsort is készí-
tettek nekem: öröm volt látni, 
hogy a nagyobbak segítették a 
kisebbeket.

A németet tanító Emese 
és férje, a gyógyszerész Ger-
gely már akkor tudta, hogy 
nagy családot szeretne, ami-
kor összekötötte az életét. Ma 
öt gyerek boldog szülei: Csen-
ge Anna 15 éves, Luca Mária 14 
lesz, az ikrek: Botond András 
és Bulcsú Benedek nyáron töl-
tik a 11-et, a legkisebb, Bence 
Péter hamarosan 7 lesz. 

A találkozónkra Emese fér-
jével együtt érkezett, hiszen 
egy ilyen nagycsaládnál fon-
tos, hogy ne csak az anya ve-
gye ki a részét a feladatokból, 

a programok tervezéséből, a 
logisztikából és a sok-sok kö-
zös játékból. A család számá-
ra lényegesek a közös vacso-
rák, ahol mindenki mesél a 
napjáról. Már most készül-
nek a nyaralásra, amely min-
den évben igazi csapatépítés 
számukra.

– Tavaly körbetekertük 
mind a heten a Balatont, kü-
lönböző szálláshelyeken meg-
állva, közben sok-sok kalan-
dot megélve – idézte fel az 
édesapa. – Próbálunk arra fi-
gyelni, hogy mindegyik gye-
rek élvezze a programokat, 
ami persze nem könnyű, hi-
szen más-más korosztály, ér-
deklődési kör, habitus.

– Pontosan ez olyan csodá-
latos a nagycsaládban – vette 
át a szót az édesanya. – Ahogy 
kibontakozik előttünk a gyere-
kek egyénisége, ahogy segítjük 
őket, hogy rátaláljanak a saját 
útjukra. Számomra ők olya-
nok, mint egy hatalmas fa, az 
ágak kinőnek a közös törzsből, 

de mindegyikük más-más 
irányba „kapaszkodik” a fény 
felé. Persze nem állítom, hogy 
a sok-sok öröm mellett nin-
csenek mélységek, sőt igazi 
óriásrobbanások, de mindig 
tudom: ezek csak átmeneti 
pillanatok, és ezek is hozzá-
tartoznak a mi egységünkhöz.

„NEM VAGYOK EGYEDÜL”:  Emese megkérdezte a gyerekekeit 
a beszélgetésünk előtt, ők vajon miként élik meg, hogy nagycsalá-
dosok. A kérdésre a következő válaszok érkeztek: „Az a jó a nagy-
családban, hogy karácsonykor több ajándékot kapunk, de a szere-
tet is több irányból jön.”; „Annyira jó, hogy mindig tudok valakivel 
játszani, nem vagyok egyedül.”; „Olyan jó, hogy a testvérem ba-
rátai is eljönnek hozzánk.”; „Nálunk mindig van élet, nálunk min-
dig történik valami.”; „A mi családunkban sokszor van szülinapi 
köszöntés, szülinapi buli és finom torta.”.

A Havasi család: Bulcsú Benedek, Bence Péter, Botond András, Emese, Gergely, Csenge Anna és 
Luca Mária – fontosak számukra a közös programok. 

MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

VLADIMIR KISELEV: 
Általában virággal és csoko-
ládéval szoktam meglepni 
anyukámat és nagymamámat. 
Idén nem tudok hazamenni 
Oroszországba, de azért te-
lefonon megköszöntöm őket. 
Két testvérem van, idősebb 
húgommal külön-külön meg-
lepjük valamivel édesanyá-
mat, kisebb húgomnak pe-
dig közösen segítünk, hogy 
ő is ajándékozhasson valami 
apróságot.

BÚS ANITA: 
Már készülünk arra, hogy óvo-
dás kisfiammal felköszönt-
sük a nagymamáit. Még túl 
fiatal ahhoz, hogy verset ta-
nuljon, ezért még csak virág-
gal és édességgel lepjük meg 
őket. Remélem, hamarosan az 
óvodában szerveznek nekünk 
anyák napi műsort.

BALOGH DÁVID: 
Mindenki egy anyának kö-
szönheti az életét. Jó, hogy 
van egy nap, amikor egy kis 
együtt töltött idővel, aján-
dékkal meghálálhatjuk a meg-
annyi óvást, törődést, amit az 
anyák a gyermekeikért végez-
nek. Fontos azonban, hogy ne 
csak anyák napján foglalkoz-
zunk velük, mert anya csak 
egy van!

KISS DANIELLA:
Szép emlék gyerekkoromból, 
amikor az óvodában és isko-
lában verset mondtam anyu-
kámnak és nagymamámnak. 
Felnőttként is megköszön-
töm őket ezen a napon. Édes-
anyám és nagymamám más 
településen él, ilyenkor min-
dig elutazom, és meglepem 
őket valamilyen ajándékkal.

Megköszönti az édesanyját?

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 Lövér körút és a Harkai út 
között húzódik a mintegy 
hétszázötven méter hosszú 
Manninger utca. A szakasz 
dr. Manninger Vilmos mellett 
édesapjának, dr. Manninger 
Gusztáv Adolf szemorvosnak 
és testvérének, Manninger 
Gusztáv Kossuth-díjas mező-
gazdász professzornak is em-
léket állít.

Dr. Manninger Vilmos 
1876. szeptember 30-án szü-
letett Sopronban. Az evan-
gélikus líceumban kiváló 
eredménnyel érettségizett 17 
évesen. 1898-ban orvosdok-
tori diplomát, 1900-ban pe-
dig műtőorvosi képesítést 
szerzett Budapesten. Bécsi és 
berlini kórházakban volt gya-
kornok, majd a pesti Szent 
Rókus Kórház sebészeti osz-
tályán kezdett dolgozni mint 
segédorvos.

Már ekkor megjelentek 
szakmai témájú könyvei, 
1906-ban egyetemi magánta-
nárrá habilitálták.

A budai Új Szent János Kór-
ház vezető főorvosa volt 1914 
és 1936 között. Az első világ-
háború során egy 1200 ágyas 
hadikórházban sebész főor-
vosként gyógyította a sebe-
sülteket. Gyakran tartott elő-
adásokat szülővárosában a 
Soproni Orvosok Egyesüle-
tének meghívására. 1917-ben 
édesapjától örökölt Bánfalva 
és Görbehalom között talál-
ható birtokát és családi nya-
ralóját a városnak adomá-
nyozta, hogy ott a szegény, 
árva, legyengült szervezetű 
gyerekeket kezeljék. A terü-
let és a rajta található épület 

napjainkban a Doborjáni Fe-
renc EGYMI része.

1926-ban létrehozta az Eöt-
vös Loránd Rádium és Rönt-
gen Intézetet, melynek főor-
vosa lett. Ebben az évben a 
magyarországi rákkutató bi-
zottság főtitkárává választot-
ták. Hazánkban elsőként ő 
dolgozta ki a daganatos beteg-
ségek kezelésének eljárását.

Sokoldalú ember volt, a 
gyógyítás mellett festett, 
szobrászkodott, zongorázott 
és hegedült, a budapesti or-
vos zenekarban brácsázott. 
Német, angol, francia és olasz 
nyelvtudásával a nemzetközi 

konferenciák ismert előadója 
volt. Nevéhez fűződik a Virá-
gos Magyarországért mozga-
lom megszervezése, melynek 
elnöke volt. Virágkülönleges-
ségeket termesztett, 1930-ban 
az országos kertészeti kiállí-
táson aranyérmet kapott.

Dr. Manninger Vilmos 1937 
novemberében vonult nyuga-
lomba, 1945. május 2-án hunyt 
el Sopronban.

(Írásunkhoz az Arany-
könyvben, a Széchenyi István 
Városi Könyvtár weboldalán 
és a Doborjáni EGYMI honlap-
ján található információkat 
használtuk fel.)

Soproniak nyomában:  Manninger Vilmos a városnak adományozta birtokát

A rákkutató orvos utcája

A Lövér körút és a Harkai út között húzódik a Manninger utca, melynek egyik névadója  
dr. Manninger Vilmos volt. FOTÓ: FILEP ISTVÁN ÉS SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR HONLAPJA (SZIVK.HU)

Az új Rendészeti Integ-
rált Központban tar-
tották múlt szerdán a 
soproni rendőrség ün-
nepélyes állománygyű-
lését, valamint a járási 
közbiztonsági egyezte-
tő fórumot.

A z  á l l o m á n y g y ű l é s e n 
dr. Herczeg Zoltán rendőr al-
ezredes, kapitányságveze-
tő elmondta: tavaly a 2020-
as évhez képest csökkent az 
összes regisztrált bűncse-
lekmény száma. Jelentősen 
nőttek a nyomozási és felde-
rítési eredményességi muta-
tók, hatékonyabban léptek fel 
az egyenruhások az illegális 
migrációval szemben, zökke-
nőmentesen látták el a pandé-
mia okozta rendkívüli felada-
tokat, és többször hajtottak 
végre fokozott közúti ellenőr-
zéseket. A soproni kapitány 
hozzátette: a cél továbbra is a 
lakosság biztonságérzetének 
növelése. 

Dr. Urbán Zoltán Lász-
ló rendőr dandártábonok, 
a Győr–Moson–Sopron Me-
gyei Rendőr-főkapitányság 
vezetője gratulált a kapitány-
ság dolgozóinak a sikerek-
hez. Hangsúlyozta: a Soproni 

Rendőrkapitányság a megyé-
ben kimagasló eredménye-
ket ért el, ezért a szerveze-
ti tevékenységét kiválóra 
minősítette.

A járási közbiztosági 
egyeztető fórumot az állo-
mánygyűlés után tartották. 
Ezen a rendőrségi elöljárók 
mellett részt vett dr. Farkas 
Ciprián polgármester, dr. Si-
mon István alpolgármester, a 
polgárőr egyesületek, a Sop-
roni Járási Hivatal, a Sopro-
ni Tankerületi Központ és a 
Soproni Szakképzési Cent-
rum vezetői. A rendezvényen 
szintén beszámoltak a sop-
roni rendőrség elmúlt évé-
ről, valamint Farkas Péter őr-
nagy, a közlekedésrendészeti 
osztály megbízott vezetője is-
mertette az elmúlt negyed-
év tapasztalatait. Elmondta: 
a balesetek leggyakoribb ki-
váltó oka a gyorshajtás, az el-
sőbbség megsértése, a köve-
tési távolság be nem tartása, 
a szabálytalan előzés és ka-
nyarodás, a vadbalesetek, va-
lamint az ittas vezetés. Az el-
múlt negyedévben közel száz 
ittas sofőrrel szemben indí-
tottak eljárást.

Dr. Farkas Ciprián felszóla-
lásában megköszönte a mun-
kát, amit a soproni rendőrök 
végeztek az elmúlt évben. 

Közbiztonsági fórum  
és állománygyűlés

Öt gyermek  köszönti anyák napján Havasiné Martos Emesét

A nagycsalád törzse
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KÖVES ANDREA

Számos diák vállal munkát az isko-
la mellett, illetve a közelgő szünidő-
ben. Az utóbbi időszakban változás 
is történt a szabályozásban, fontos, 

hogy a munkáltatók és a fiatalok is tisztában le-
gyenek ezzel.
A nyári szünetben azok a di-
ákok jelentkezhetnek mun-
kára, akik betöltötték a 15. 
életévüket, és nappali tago-
zatos jogviszonnyal rendel-
keznek. 16. életév után már a 
tanévben is dolgozhatnak a 
fiatalok. 18 év alatt csak a tör-
vényes képviselő hozzájáru-
lásával lehet munkaviszonyt 

létesíteni. A diákmunkát von-
zóbbá tette, hogy az év elejétől 
a 25 éven aluliak jövedelmé-
ből nem vonnak le személyi 
jövedelemadót. 

A diákok több módon is 
dolgozhatnak: munka- vagy 
megbízási szerződéssel, gya-
kornokként, illetve iskola-
szövetkezeten keresztül. Ez 

utóbbi előnye, hogy számos 
lehetőséget kínál a diákok-
nak, rugalmas a munkaidő, 
és biztonságos.

– Az előző évekhez hason-
lóan továbbra is a termelői 
szektorban kínálják a legtöbb 
munkát a diákok számára 
– tudtuk meg Fekete Edina 
Katalintól, az egyik iskolaszö-
vetkezet soproni kirendelt-
ségvezetőjétől. – Változás az 
elmúlt évekhez képest, hogy 
a termelési munkák mellett 
egyre több irodai, akár ko-
moly felelősséggel járó meg-
bízás is bekerült a munká-
ink közé, így például HR és 
logisztikai jellegű feladatok 
is találhatóak a keresletben. 

A vendéglátásban, a szálloda-
iparban a járványügyi helyzet 
miatt jóval kevesebb munka-
lehetőség adódott, ezen a te-
rületen már biztatóak a jelek: 
egyre több diákot keresnek 
szobaasszonyi, felszolgálói, 
konyhai kisegítő munkakörbe. 

A szabadságolások miatt a 
termelő cégeknél a nyári hó-
napokban biztosan megnő a 
diákmunka iránti igény. Az 
élelmiszerüzletek az év min-
den szakában keresnek alkal-
mi árufeltöltőket. Bizonyos 
munkakörök életkorhoz kö-
töttek, így vendéglátóhelye-
ken, ahol alkoholos italt is ki-
szolgálnak, pultosként csak 
nagykorú diák dolgozhat. 

A 25 éven aluliak  jövedelméből nem vonnak le szja-t

A munka világában

Vörös Petra ugyan még diák, de szabadidejében az egyik soproni bisztróban dolgozik pincérként. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője 
dr. Ocsák Józseftől, a választási bizottság elnökétől vette át 
mandátumlevelét múlt szerdán a soproni városháza díszter-
mében. – Azért dolgozom, hogy a soproni és térségi emberek 
képviselete az országgyűlésben és helyben is a lehető legjob-
ban biztosított legyen – emelte ki Barcza Attila. – Célom, hogy 
Sopron és térsége minél inkább fejlődni tudjon ebben a négy 
esztendőben is. Ehhez mindenkinek a segítségére és partner-
ségére számítok. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

ÁTVETTE MANDÁTUMLEVELÉT

ETZL EDGÁR

1350 elveszett soproni polgárra 
emlékeztek – a papréti zsina-
gógában tartotta idén az Élet 
Menete Alapítvány és a Sop-
roni Zsinagógáért Közalapít-
vány az Egy név, egy életút cí-
mű rendezvényt. A vasárnapi 
megemlékezésen 27 résztvevő 
olvasta fel a holokauszt 1350 is-
mert soproni áldozatának ne-
vét. A rendezvényen részt vett 

Barcza Attila, Sopron és térsé-
ge országgyűlési képviselője és 
dr. Farkas Ciprián polgármes-
ter, több önkormányzati kép-
viselő, számos helyi hitéleti 
elöljáró, valamint helyi intéz-
mények vezetői is. A felolva-
sás előtt az Avinu Malkienu, 
Atyánk-Királyunk, utána pe-
dig az Ároni áldás című héber 
nyelvű éneket Gönczölné Vero-
nika, a Tűztorony Imádság Há-
za Sopron tagja adta elő.

Egy név, egy életút

Életműdíj Kocsis Zsuzsannának
A bölcsődei ellátás területén végzett kiemelke-
dő és példamutató tevékenységéért Akócsi Ág-
nes-díjat kapott Kocsis Zsuzsanna, a Soproni 
Egyesített Bölcsődék igazgatója. 

Az Akócsi Ágnes-díj a Magyar Bölcsődék 
Egyesülete által 1997-ben alapított életműdíj. 
Azok a bölcsődei területen dolgozók kaphat-
ják meg, akik kimagasló teljesítményt nyújta-
nak, munkájuk eredménye az országos bölcső-
dei hálózat szakmai fejlődésére is kihat. Minden 
évben négy szakembert ismernek el a díjjal. 

Április 21. a bölcsődék napja hazánkban, 
170 éve, 1852. április 21-én nyitott meg ugyan-
is az első magyar bölcsőde Budapesten. A je-
les évfordulóra a Soproni Egyetem Benedek 
Elek Pedagógiai Karán szakmai programmal 
emlékeztek. 

A rendezvényen Csiszár Szabolcs köszöntöt-
te a résztvevőket. Az alpolgármester hangsú-
lyozta: nemzetünk jövőjét a gyermekek adják, 
ezért is fontos, hogy megbecsüljük a bölcsődei 
dolgozók munkáját.

Részleges tilalom 
Részleges látogatási tilalmat vezettek be a Sop-
roni Gyógyközpont pszichiátriai és kardiológiai 
belgyógyászati összevont osztályán. A korláto-
zás – a járványügyi megelőzési intézkedések ré-
szeként – április 19-től visszavonásig érvényes. 
Ezekre az osztályokra kizárólag az osztályvezető 
főorvos írásbeli engedélyével léphetnek be a lá-
togatók 15 és 17 óra között. Egy beteghez napon-
ta legfeljebb 2 ember mehet be, személyenként 
maximum 30 percig vagy egy látogató maximum 
60 percre. Amennyiben a beteg állapota lehető-
vé teszi, az időjárás függvényében szabadtéren 
(a kórházparkban) is találkozhatnak a kórház-
ban lévővel a hozzátartozók – ebben az esetben 
nincs korlátozva a látogatók száma. 

Félpályás korlátozás 
A tervek szerint április 29-ig tart a félpályás for-
galomkorlátozás – jelzőlámpás, illetve kézi for-
galomirányítás mellett – a Terv utca és az Ön-
töde utca között – tájékoztatta lapunkat az SDD 
Konzorcium. 

RÖVIDEN

Virágoznak a tulipánok Sopron közterületein. A Sopron Holding Zrt. zöldterület-gazdálkodási divízi-
ójának szakemberei tavaly októberben a város 37 helyszínére összesen 63 ezer növényt ültettek ki: 
27 fajta tulipánt, 44 fajta árvácskát és 4 fajta nárciszt. A tulipánokat várhatóan hamarosan kiszedik, 
hogy május második hetében kihelyezhessék az egynyári virágokat. FOTÓ ÉS SZÖVEG: ELEK SZILVESZTER

TULIPÁNÖZÖN SOPRONBANfacebook.com/
sopronitema 
hivatalos
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HUSZÁR JUDIT

Több mint száz diák, fodrászok, koz-
metikusok, női szabók, grafikusok 
gyűltek össze múlt héten a Liszt-köz-
pont második emeletén, mindenki a 

saját szakmájában alkotott. 27. alkalommal tar-
tották meg a Handler divatgálát. 
Tükrös asztalok, műhajak, 
fésűk és hajvasalók, smink-
eszközök mindenfelé – nem 
a megszokott arcát mutatta 
múlt csütörtökön a Liszt-köz-
pont második emeleti előte-
re. Fodrász, kozmetikus, női 
szabó, grafikus diákok tüs-
ténkedtek itt, a már hagyo-
mányos Handler divatgálán. 

– Ez a 27. ilyen rendezvé-
nyünk, de 29 éve tartottuk az 
elsőt, ugyanis a koronavírus 

miatt kettőt ki kellett hagy-
nunk – mondta lapunk-
nak Kósa Éva, a SSzC Hand-
ler Nándor Technikumának 
igazgatója. – Amikor az első 
divatgálát megrendeztük, ak-
kor nagyon sok női szabó diá-
kunk volt, nekik találtunk ki 
egy megmérettetést, egyben 
bemutatkozási lehetőséget. 
Akkor még az iskola torna-
termében tartottuk a rendez-
vényt. Később aztán bővült a 

kör a fodrászokkal és kozme-
tikusokkal, illetve át is költöz-
tünk a Liszt-központba. 

Idén a rendezvényen be-
mutatták a nagycenki Hor-
váth & Lukács Galéria fest-
ményeit, így a témát az Életre 
kelt képek adták. A fodrászok 
asztalain a festmények színe-
ivel harmonizáló műhajakat 
láttunk, de a sminkek árnya-
lataiban is visszaköszöntek 
a sárgás, narancsos, kékes 
árnyalatok. 

A végzős diákok körülbe-
lül két órát kaptak arra, hogy a 
helyszínen a frizurákat, smin-

keket elkészítsék, majd négy-
tagú szakértő zsűri értékelte 
a munkájukat. 

– Egy bubifrizurát ké-
szítek, így vágok is – mesél-
te a helyszínen Balogh Oli-
vér fodrász diák. – A modellt 
úgy sorsolták ki, az ő arcá-
hoz, hajához passzoló frizu-
rát választottam. 

A rendezvényt idén is di-
vatbemutató zárta, amikor a 
színpadon is megcsodálhat-
ták a diákok alkotásait az ér-
deklődők, valamint a grafikus 
hallgatók egy performansszal 
is készültek. 

SZÉPÉSZETI KÉPZÉSEK:  Továbbra is népszerűek a Handler-is-
kola szépészeti képzései, évfolyamonként közel százan tanulnak 
fodrásznak és kozmetikusnak. Az igazgató szerint a diákjaik meg-
állják a helyüket a munkaerőpiacon, a szakmáik keresettek. 

Az Életre kelt képek téma ihlette idén a Handler-iskola diákjait – a divatgálán bemutatkoztak a fodrászok, kozmetikusok, női 
szabók és grafikusok is. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

Árgyilus és Tündér Ilona
Április 27., szerda 10 óra, Soproni Petőfi Színház 
A Sopron Balett előadása, közreműködik a Soproni Liszt 
Ferenc Szimfonikus Zenekar
További időpontok: április 27. 14.30, április 28.  
12 és 14.30

Kövek
Április 27. 13 óra, Liszt-központ
Egy krimi kamaszokról kamaszoknak 
További időpont: április 27. 15 óra 

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

Soproni majális
Április 29. – május 1., Lövérek fesztiváltér

A padlás
Április 29., péntek 14.30, Soproni Petőfi Színház 
Presser Gábor – Sztevanovity Dusán – Horváth Péter félig 
mese, félig musical
További időpont: április 29. 18 óra 

Kis könyves éj 
Április 29. 17 óra, Cédrus Könyvkereskedés

Porcelánfestés – iniciálé-, 
monogramkészítés
Április 29. 17 óra, Pékmúzeum
Reneszánsz kerámia- és porcelánfestő workshop

Útmutató a győzelemhez 4. rész
Április 29. 17.30, Soproni TIT 
Dr. Brummer Krisztián jogász, politológus 
előadássorozatának következő része

Jazz & Bor
Április 29. 18 óra, Liszt-központ
Koncert borbemutatóval; fellép: Batyu – Borbély Quartet. 
A bort kínálja: Iváncsics Zoltán.

Meg Egy Cukorka, Chain Bridge Pop, 
Teddy Queen (RO)
Április 29. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Péterfy Bori & Love Band koncert
Április 29. 21 óra, Hangár Music Garden

Erdő Háza majális
Április 30., szombat 10 órától, Erdő Háza 
Üvegolvasztás és élményfestés, rajz gyerekeknek

Lepedőakrobaták
Április 30. 18 óra, Liszt-központ
Dumaszínház – Benk Dénes és Csenki Attila közös estje

GirlPower Night: The Anahit // D&G Djs
Április 30. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

OMEN // Stage Dives, Atomic
Április 30. 19 óra, Hangár Music Garden

Soproni nyugdíjasegyetem 
Május 3., kedd 15.30, GYIK Rendezvényház 
Dr. Markó Eleonóra Phd. osztályvezető, Soproni 
Gyógyközpont – Laboratóriumi diagnosztika, a 
gyógyítás alapja 

Egyetemi kedd
Május 3. 22.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Baba–mama napok 
Május 3–5. Liszt-központ, NépmesePont 
Május 3. 10 óra: ünnepélyes megnyitó, 10.10: elsősegély 
gyermekkorban, 11 óra: természetes és alternatív 
gyógymódok 
Május 4. 10 óra: bemutatkozik a Csemete fejlesztő központ, 
10.30: kenguru – mocorgó baba–mama foglalkozás,  
11 óra: mozduljon a szó
Május 5. 10 óra: csecsemők evolúciós öröksége,  
11 óra: játékos mozgásfejlesztés a vízben 

EZ LESZ…  – programajánló

Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról mutatunk 
be részletet, olvasóinknak pedig az a feladatuk, hogy a részletből 
felismerjék az egészet, és megírják nekünk, melyik alkotást rej-
tettük el. Azok között, akik a helyes megfejtést május 4-ig bekül-
dik a Soproni Téma, 9400 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@
sopronitema.hu e-mail-címre, ajándékot sorsolunk ki.

Április 13-i rejtvényünk megfejtése: Bakó József em-
léktáblája, szerencsés megfejtőnk: Soproni Géza.

Bakó József emléktáblája (Móricz Zsigmond utca 8.)
A Vas megyei Nemescsón született Bakó József (1896–1962) életé-
ben két ízben is hosszabban időzött Sopronban: először tizenki-
lenc éves korában cipészsegédként, majd egy évtizeddel később, 
amikor korengedményes növendékként 1930-ban tanítói okleve-
let szerzett. Életének ebben az időszakában rendszeresen részt 
vett a város irodalmi életében, szerepelt pályázatokon, irodalmi 
esteken. 1930-ban a Földem! című verseskötetét is a Frankenburg 
Irodalmi Kör adta ki. Hatással volt rá Sopron és környéke, de ő is 
hatott az itteni irodalmi életre. Megismerkedett Babits Mihály-
lyal, aki segítette verseinek a Nyugatban történő megjelentetését. 
Költői ars poeticáját maga így fogalmazta meg: „Ady az én ideá-
lom, szomorú hazaszeretete az eszményem, és nem bánnám, ha 
jobbról, balról folyton is csapkodnának, mint őt, mégis az ő út-
ját kívánom. Szembe mernék állni mindenkivel, csatázni mernék 
mindennel én is a boldogabb magyar jövendőért.”. Életében ti-
zenegy kötete jelent meg, többségében költemények. Önéletraj-
zi regényét már halála után adták ki Feljebb a kaptafánál címmel. 
Emléktábláját az írótárs Pósfai János 1984-ben e szavakkal avat-
ta föl: „Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy Bakó József költői 
felkészülése e város falai közt fejeződött be. Amikor a képző be-
fejezése után Sopron útjára bocsátja, már kész alkotó, népéért 
határozottan kiálló, elkötelezett író. Három évtizedes önkényes 

bolyongásaiban több ízben visszatért Sopronba, és mindig nagy 
szeretettel emlékezett meg az itt eltöltött évekről. Tisztelte ezt 
a várost, amely most, évtizedek múltával hálával gondol egykori 
lakójára. A felavatott emléktábla immár a nyilvánosságnak szán-
va hirdeti emlékét.”.
Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

HOL JÁRUNK?  – rejtvény

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

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK

29 éve  még az iskola tornatermében tartották a divatgálát

Kifutón a handleros diákok
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ETZL EDGÁR

Az úthálózat-felújítás és -fejlesztés a járvány 
alatt is folyamatos volt városunkban, most éppen 
a Móricz Zsigmond utcában dolgoznak az építők.

Munkagépek bontják a ré-
gi aszfaltréteget a 230 mé-
ter hosszú, egyirányú Móricz 
Zsigmond utcában. A várha-
tóan május végéig tartó mun-
kálatok miatt az utcát a köz-
lekedéstől elzárták, emiatt 
torlódások alakulhatnak ki a 
Széchenyi tér és Mátyás ki-
rály utca környékén. Aki a 
Széchenyi térről autóval akar 
eljutni a Híd utcára és a Győri 
útra, annak a Várkerület, Tor-
na utca, Paprét kerülőt kell 
használnia.

A felújítás része a város kö-
vetkezetes útfejlesztési mun-
kájának, amelynek során 

számos szakaszt, járdát, par-
kolót tettek rendbe és alakí-
tottak ki az elmúlt években.

2019-ben csapadékelveze-
tő csatornát építettek, és fel-
újították a Felsőbüki Nagy Pál 
utcát és a Kurucdomb sort. 
A Kaboldi, Terv, Dorffmeis-
ter, Tallián, Bartók Béla, Vak 
Bottyán, Verő József, Hegy és 
Ruszti utca, valamint az Ibo-
lya és Nemeskúti út kapott új 
járdát vagy aszfaltréteget. Fel-
újították a Kőfaragó téri jár-
dát, és a pláza mellett parko-
lót alakítottak ki.

2020-ban a Virágvölgyi 
úton építettek csapadékelve-

zető csatornát a szakasz fel-
újításának részeként. Rendbe 
hozták az Ibolya út egy részét, 
és a lakótelepnél újjáépítették 
a parkolót. A Határőr utcában 
a járda és út mellett a csator-
narendszer rekonstrukcióját 
is elvégezték, itt kialakítottak 
harminckilenc parkolóhelyet 
is. A Winkler és IV. László ki-
rály utcában, valamint az Er-
dész utcában történtek fel-
újítások. Ezen kívül további 
tizenhárom szakaszon javí-
tották ki az úthibákat.

2021-ben az Ágfalvi és 
Bercsényi utca felújítása so-
rán új csapadékelvezetőket 
is kialakítottak. A Makó ut-
ca rekonstrukciójának ré-
szeként harminckilenc fé-
rőhelyes parkoló is készült. 
Rendbe hozták a Tómalom 
sort, és új aszfaltréteget ka-
pott a Hubertusz út egy része 

is. Huszonkét további sza-
kaszon javították ki az úthi-
bákat. Ezen kívül a Harkai, 
Bánfalvi, Deákkúti és Juhar-
fa utat, a Káposztás, Erdély, 
Ónodi, Gazda és Révai Miklós 
utcát, a Gesztenyés körutat és 
a Lóki sort, a balfi és brenn-
bergi óvoda, valamint a pláza 
környékét is érintették járda- 
vagy útfelújítások.

Idén sem állt meg a mun-
ka, az új Rendészeti Integrált 
Központ mellett megújult a 
Selmeci, Táncsics Mihály és 
Vitnyédi utca.

A városvezetés már terve-
zi a következő munkálatokat 
is: hamarosan megújulhat 
a Lőver strand bejáratától a 
Felsőlövér útig tartó szakasz, 
valamint a Kossuth Lajos ut-
ca óratornyos körforgalmá-
tól a Kismartoni sorig tartó 
szakasza.

A felújítások  ebben az évben is folytatódnak

 A jó soproni utakért
Bontják a régi aszfaltréteget a Móricz Zsigmond utcában – a tervek szerint május végéig tart a munka. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MUNKATÁRSUNKTÓL

Tűz- és balesetveszélyesek lehetnek a hordozha-
tó, elektromos eszközeinkhez használt akkumu-
látortöltők. A szakember szerint biztonságunk 
érdekében érdemes az utángyártott helyett mi-
nőségi tartozékot választani.

Mobiltelefon, laptop, táb-
lagép, okosóra – manapság 
egyre több digitális eszközt 
használunk, és ezekhez akku-
mulátortöltőket. Azért, hogy 
az otthon és a munkahely kö-
zött ne kelljen nap mint nap 
hordozni a kábeleket, sokan 
szereznek be utángyártott 
eszközöket.

Egy, a közelmúltban elvég-
zett fogyasztóvédelmi szűré-
sen húszból tizenkét akku-
mulátortöltőt veszélyesnek 
talált az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium akk-
reditált laboratóriuma: a ter-
mékek elégtelen szigetelésük 
miatt áramütést okozhatnak, 
ezért ezeket azonnal kivonták 
a forgalomból. Sajnos a koráb-
ban jól beváltnak hitt töltőink 
is veszélyessé válhatnak az 
idő múlásával.

– Hazánkban az összes 
tűz eset mintegy 24 százalé-
ka valamilyen elektromos hi-
ba miatt következik be – tud-
tuk meg dr. Holzmann Péter 
tűzoltó alezredestől, a Sopro-
ni Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség hatósági osztályveze-
tőjétől. – A kábelek, vezetékek 
túlterhelése és a töltés alatt 
lévő akkumulátorok tüzei az 
esetek több mint öt százalé-
kát teszik ki.

Az akkumulátortöltők a 
hosszabbítókhoz hasonló-
an a hordozás és a használat 
során ütődésektől, mozgatá-
soktól, és persze az idő mú-
lásától fokozatosan amorti-
zálódnak. – Egy-két év után 
érdemes cserélni ezeket a 
tartozékokat, ezzel sokat te-
hetünk biztonságunkért – tet-
te hozzá dr. Holzmann Péter. 

– Ha érezzük, hogy használat 
közben forrósodik vagy zajt 
ad ki a töltőfej, megtört a ká-
bel, esetleg lekopott az érin-
tésvédő felület a vezetékről, 
sürgősen hagyjuk abba a töl-
tő használatát, hiszen tüzet 
vagy áramütést okozhat.

A tűzoltó alezredes azt ta-
nácsolta az olvasóknak, hogy 
mindenképpen biztos hely-
ről származó töltőt válassza-
nak. Ezek legfeljebb pár ezer 

forinttal drágábbak a bizony-
talan eredetű tartozékoknál, 
és többmillió forintos káro-
kat okozó tűzesetet előzhe-
tünk meg a használatukkal. 
Az egyébként már széteső 
töltőfejet, a szakadt felületű 
kábelt nem érdemes szigete-
lőszalaggal „megjavítani”: bár 
ezzel működésre bírhatjuk a 
tartozékot, a hálózathoz csat-
lakoztatva ezek is tűzveszélyt 
jelentenek.

Előzzük meg az elektromos tüzet!

Az akkumulátortöltők a hordozás és a használat során ütődé-
sektől, mozgatásoktól és persze az idő múlásától fokozatosan 
amortizálódnak. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: FILEP ISTVÁN

JEGYZET

És még mindig…
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Csak nem csitulnak a parlamenti választások 
keltette hullámok. Azon én egy cseppet sem cso-
dálkoztam, hogy egymásnak estek az „összefo-
gás” pártjai, pontosabban vezetői. Nem cso-
dálkoztam, mert már hetekkel április 3. előtt 
tudtam, s le is írtam, hogy így tesznek majd, há-

rítva a felelősséget, 
magára hagyva az 
egyébként miniszter-
elnöknek, (és hiszem) 
politikusnak is alkal-
matlan jelöltjüket. 
Nem gyakoroltak ön-

kritikát azok az ellenzéki politikusok sem, akik 
azt hazudták a választóknak, akárcsak néhány 
nappal vagy csak néhány órával a választások 
előtt, hogy biztosak a győzelmükben, és elsöp-
rik az Orbán kormányt…. Hát… söprés az volt, 
csak éppen fordítva. Azonban nem késett soká-
ig az újabb hazugság, a remény meglehetősen 
áttetsző fátylában. A Jobbik még regnáló elnö-
ke egy tévés műsorban már-már az Orbán kor-
mány közelgő összeomlását vizionálta. Ebben 
persze még önmaga sem hitt, de arra jó volt, 
hogy megpróbálja híveiben a kialudt tüzet fel-
éleszteni. Egy ilyen katasztrofális vereség után 
is csak a hazugságokban, az emberek félreve-
zetésében látják a kiutat. Még mindig nem lát-
ják, hogy ez zsákutca?

Ennél persze sokkal fontosabb kérdés jelen-
leg, hogy miképp alakul az emberek és az ország 
sorsa. Folytatódik-e az elmúlt évek sikertörté-
nete, gátat lehet-e szabni a járvány és a háború 
okozta inflációs nyomásnak, lesz-e energiánk, 
megegyezésre jutunk-e az unióval? – és még so-
rolhatnám a kérdéseket. Ezekben a napokban 
biztos választ még senki sem adhat, de ha ab-
ból indulunk ki, hogy milyen sikeresen kezelte 
a kormány az előző válságokat, akkor remény-
kedhetünk, hogy ezt a leckét is megoldja. Abban 
azonban biztosak lehetünk, hogy a családok to-
vábbra is a figyelem középpontjában lesznek.

Az ellenzék a választások előtt azzal is ri-
ogatta az embereket, hogy Orbán Viktor célja 
kiléptetni az országot az unióból. Ez is egy jól 
hangzó érvnek tűnt mellettük, de a választók 
kikerülték a csapdát. Annál is inkább, mert a 
miniszterelnök már ezerszer kijelentette, hogy 
Magyarország az unió és a NATO tagja, és az is 
marad. S ha már az unió. Magyarország – mint 
az elmúlt években mindig – kész a párbeszédre, 
ezért, véleményem szerint, csak idő kérdése a 
megállapodás a még vitás kérdésekben. Euró-
pának most össze kell fognia, s ez nem csupán 
a mi érdekünk, hiszen a válság nem válogat. 
A nyugati országok éppúgy megszenvedhetik, 
mint a kontinens középső és keleti részén levők. 
Magyarország eddig példát mutatott válságke-
zelésből. Mindannyiunk érdeke, hogy így legyen 
a jövőben is.

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

 524-361

• Soproni Szociális 
Intézmény      506-400

• Támogató szolgálat     
 06-20/395-9040

• Családsegítő szolgálat 
   524-361

• Családok Átmeneti Otthona     
 524-362

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

• Telefonos lelki  
első  segély-szolgálat     
 116-123

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

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

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

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK

„Európának most össze 
kell fognia, s ez nem csu-
pán a mi érdekünk, hiszen 
a válság nem válogat.”
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ETZL EDGÁR

Országos 
zöld pályá-
zat döntő-
jébe jutott 

az STKH szemlélet-
formáló programja, 
melynek részeként a 
szelektívhulladékgyűj-
tő-szigetek kukáinak 
matricáit cserélik le.
A Greengage 2022 – A „Zöld 
elkötelezettség díja” országos 
pályázat döntőjébe jutott a 
Sopron és Térsége Környezet-
védelmi és Hulladékgazdálko-
dási Nonprofit Kft. (STKH) az 
„Irányt mutatunk: szemetel-
jünk JÓL!” elnevezésű matri-
cakampánya kommunikációs 
megoldások kategóriában.

– Az új matricák tervezé-
sére grafikai pályázatot ír-
tunk ki, amelyre 18 mű érke-
zett – mondta Éder Andrea, az 
STKH stratégiai igazgatóhe-
lyettese. – A győztes pályamű-
vet a soproni kötődésű Balogh 
Tímea grafikus gyakornok 
küldte be. Ötven dolgozónk 
vállalta, hogy felelős polgár-
ként baráti és családi körben 
munkaidőn túl matricázza 
fel a gyűjtőedényeket. A fenn-
tartható jövő szempontjá-
ból kulcsfontosságú, hogy a 
lakosság helyesen kezelje a 

hulladékot, ezért tartjuk fon-
tosnak, hogy a tájékoztatás 
mellett példát is mutassunk.

Sopronban 26 szelektívhul-
ladékgyűjtő-sziget található. 
A papíros kukába lapított kar-
tondobozt, hullámpapírt, új-
ságpapírt, szórólapot és pros-
pektusokat tegyünk, használt 
papír zsebkendőt, szalvétát, 
zsíros papírt, indigót és mat-
ricákat ne! Az üveggyűjtőbe 
befőttes és bébiételes, vala-
mint italos üvegeket helyez-
hetünk el szárazon, kupakkal 
együtt. Szemüveget, tükröt, 
hőálló üvegedényt, vegy- és 
gyógyszeres üveget, kerámiát, 

villanykörtét és ablaküveget 
ne dobjunk a kukába! A fém- 
és műanyaggyűjtőbe fólia, nej-
lontáska, mosószeres és üdí-
tős f lakon, többrétegű tejes 
és üdítős doboz, aludobozok 
és konzervek valók, szárazon 
és lapítva. Olajos, vegyszeres 
és festékes flakonokat, illetve 
nem csomagolás eredetű mű-
anyagot, például játékokat, 
fogkeféket ne ide rakjunk!

Illés Árpádtól, a vállalat 
újrahasznosítási részlegve-
zetőjétől megtudtuk, a sze-
lektívhulladékgyűjtő-szige-
tekről havonta mintegy ötven 
tonna helyesen válogatott 

hulladékot, de mintegy ti-
zennyolc tonna szabálytala-
nul elhelyezett szemetet is 
összeszednek. Városunkban 
folyamatosan, évente nagy-
jából tíz százalékkal nő az 
újrahasznosítható hulladék 
mennyisége. Az STKH kam-
pányának köszönhetően ed-
dig harmadával csökkent a 
gyűjtőszigeteken szabály-
talanul kihelyezett szemét 
mennyisége.

(A Greengage 2022 – A „Zöld 
elkötelezettség díja” orszá-
gos pályázat díjátadóját írá-
sunk megjelenésének napján 
tartották.)

Sopronban  26 szelektívhulladékgyűjtő-sziget található

A zöld utat mutatják

Sopronban évente nagyjából 10 százalékkal nő az újrahasznosítható hulladék mennyisége.  
FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: FILEP ISTVÁN

Több száz fecskének ad otthont az STKH
Egyetlen évtized alatt eltűnt a hazai fecskeállomány több mint 
fele, számuk pedig az elmúlt években sem emelkedett. Az éne-
kesmadarak az STKH telephelyeinek rendszeres lakói, vidám-
sággal és élettel töltik meg a telepeket. A környezetvédelem 
iránt elkötelezett közszolgáltató a szívügyének tekinti a fecs-
kék védelmét. A Föld napja alkalmából ezért idén 100 madár-
család számára telepített fészkeket, valamint figyelemfelhívó 
szemléletformáló kampányt folytatott.

Az STKH tájékoztatásából az is kiderül, hogy a fecskeállo-
mány megfogyatkozásában az emberiség kulcsszerepet játszik. 
Az 50.000 forintos büntetés ellenére levert fészkek mellett szá-
mos közvetett módon nehezítjük a fecskék költését. A cég web-
oldalán (www.stkh.hu), a tudástár élővilág menüben további 
fontos tudnivalók, hasznos tanácsok és érdekességek találha-
tók a fecskékkel kapcsolatban.

ZÖLD HÍREK

MADARÁSZ RÉKA

A parlagfű elleni véde-
kezés szabályai az el-
múlt évben jelentősen 
megváltoztak: ha egy 
területen a gyomnö-
vény-fertőzöttség mér-
téke meghaladja a 30 
százalékot, az ingatlan-
tulajdonos vagy a föld-
használó terhére el kell 
rendelni a közérdekű 
védekezést.

A tavaszi időszakban különö-
sen fontos, hogy a napraforgó-, 
a kukorica- és a szójakultúrák 
gyomirtását kellő gondosság-
gal és hatékony gyomirtó sze-
rekkel végezzék el a gazdál-
kodók. Nyáron, az aratást 
követően a repce- és a gabo-
natarlók folyamatos kezelésé-
re kell odafigyelni. 

– A gyomirtást a legelőnyö-
sebb a gyomnövények kettő-, 
négyleveles állapotában elvé-
gezni. Az sem gond, ha meg-
késnénk a védekezéssel, a lé-
nyeg, hogy még a növények 
virágzása előtt kerítsünk rá 
sort – mondta lapunknak 
 Szemerits Attila, a Győr–Mo-
son–Sopron Megyei Kor-
mányhivatal osztályvezetője. 
– A kis területeken a legegy-
szerűbb az, ha gyökérzettel 
együtt eltávolítjuk a gyomnö-
vényt a talajból. 

Sopron vonzáskörzeté-
ben Fertőrákos, Fertőhomok, 
Pinnye, Zsira, Fertőd és Agya-
gosszergény határában ta-
pasztaltak nagyobb fertőzést 
– elsősorban az építési terüle-
tek mentén, de nagy veszélyt 
jelenthetnek a rosszul gyom-
irtott napraforgótáblák, vad-
földek, a nem kaszált/ nem 
szakszerűen kezelt területek, 
illetve a tarlóápolási munkák 
elmaradása esetén a gabona- 
és repcetarlók.

– Idén is folytatjuk a légi 
felderítést, mivel ezzel a mód-
szerrel akár két–három nap 
alatt az egész megye feltérké-
pezhető. A nehezen bejárha-
tó, kisebb területeken pedig 
drónt vetünk be – folytatta az 
osztályvezető. – A növényvé-

delmi bírság összege tizenöt-
ezertől ötmillió forintig ter-
jedhet a terület fekvésétől, 
nagyságától és fertőzöttségé-
től függően. Belterületen szi-
gorúbbak a bírságkategóriák.

A hatóság folytatja a koráb-
ban megkezdett ismeretter-
jesztő és figyelemfelhívó te-
vékenységét a gazdálkodók és 
a civil lakosok körében. 

A Parlagfű Bejelentő Rend-
szeren keresztül bárki be-
jelentheti az általa észlelt 
parlagfüves területet. Ameny-
nyiben a bejelentő igényt tart 
rá, az általa megadott elérhe-
tőségén (e-mailben, sms-ben) 
a bejelentésével kapcsolatban 
tájékoztatást is kap. A rend-
szer a pbr.nebih.gov.hu cí-
men közvetlenül elérhető.

A növényvédelmi bírság  15 ezertől 5 millió forintig terjedhet

Tegyünk a parlagfű ellen!

A parlagfűirtást a legelőnyösebb a gyomnövények 2–4 leveles 
állapotában elvégezni. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Kohéziós Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Kohéziós Alap

KLÍMATUDATOS SOPRONI RENDEZVÉNYEK
2022. ÁPRILIS 10-ÉN

A KLÍMATUDATOS SOPRON 2030 keret-
program részeként az önkormányzat a lakos-
ságot széles körben elérő és megszólító ren-
dezvényeket szervez 2022-ben. A klímaese-
mények olyan témákat érintenek, mint a ter-
mészet megóvása, a zöldfelületeink védelme, 
az energiahatékonyság, a felelős vízgazdálko-
dás, a hulladékok környezetbarát kezelése és 
a tiszta közlekedés. 2022. április 10-én a Liszt-
központban két esemény is zajlott a soproni-
ak klímatudatosságának erősítése céljából.

Mini lakossági fórum keretében felnőttek, 
gyermekek kötetlen formában ismerkedhet-
tek az éghajlatvédelem kihívásaival, s azokkal 
a gyakorlati lépésekkel, amelyek a minden-
napok során segítik a hatások megerősíté-
sét, illetve mérséklését. Rendkívüli érdeklődés 
övezte azokat a játékos vetélkedőket, ame-
lyek során gyermekek és szülők, nagyszülők 
közösen oldottak meg feladatokat, fejlesztve 
ismereteiket. A rendezvény jó alkalmat nyúj-
tott arra is, hogy kvíz formájában felmérje a 
lakosság elkötelezettségét, felkészültségét az 
éghajlatvédelem területén. A tájékozódást je-
len lévő klímaszakértők konzultációk, illetve 
tanácsadás formájában is segítették, válaszo-
kat adva a klímatudatos háztartásokban je-
lentkező olyan kérdésekre, mint a fenntartha-
tó hulladékgazdálkodás, az energiahatékony-
ság és a vizek védelme. 

Szakmai előadásmaraton keretében neves 
szakértők ismertették az éghajlatvédelem tá-
gabb összefüggéseit az érdeklődők számára. 
Szabó Valéria, a LENERG Energiaügynökség 
Nonprofit Kft. klímaszakértőjének prezentáci-
ója a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének 
fontosságát, a tudatosabb energiafelhaszná-
lás szerepét, a környezetbarát életmód elter-
jedésének jelentőségét mutatta be. A Fertő–
Hanság Nemzeti Park Természetmegőrzési 
Osztályának vezetője, Pellinger Attila előadá-
sában arról beszélt, hogy a klímaváltozás mi-
képpen hat a Sopronban és a térségben élők-
re. A Fertő-táji Világörökség Tanácsát képvi-
selő Taschner Tamás a védett területek meg-
óvása és a klímatudatosság közötti összefüg-

géseket ismertette. Az erdész–vadász hivatást 
gyakorló, egyben túravezető Sáros Viktor elő-
adása a szénmegkötésben, energiaelnyelés-
ben fontos szerepet játszó erdők védelmét ál-
lította középpontba.

A rendezvény résztvevői továbbá megismer-
kedhettek a Liba Labor interaktív környezetne-
velési programmal is, amelyet a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park hozott létre a gyermekek termé-
szetvédelmi és hulladékgazdálkodási ismere-
teinek játékos formában történő fejlesztésére. 

Háttér:
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 
18,5 millió forint támogatást nyert a Helyi klí-
mastratégiák kidolgozása, valamint a klíma-
tudatosságot erősítő szemléletformálás című 
KEHOP-1.2.1. pályázati felhívás keretében be-
nyújtott, „A klímatudatos Sopron városért” 
című projekt megvalósítására. A projekt kere-
tében az önkormányzat az éghajlatváltozás-
hoz való alkalmazkodást, a kockázatok meg-
előzését és kezelését két egymással szorosan 
összefüggő tevékenységgel kívánja elősegí-
teni. Ide tartozik egy városstratégiai doku-
mentum megalkotása, amely a következő 10 
év közös céljait és feladatait tartalmazza, illet-
ve az a rendezvénysorozat, amelynek esemé-
nyei a kisgyermekektől a felnőtt lakosságig, a 
klímaváltozáshoz történő hatékonyabb alkal-
mazkodást, illetve a klímatudatos magatar-
tásformák kialakulását, elterjedését szolgálja. 

A szervezők az egyes eseményekről a www.
klimavedelem.sopron.hu oldal mellett a közös-
ségi média felületein, valamint hirdetmények 
útján is folyamatos tájé-
koztatást adnak.

Muflon kisbárány született a húsvéti hétvégén az Erdő Házá-
ban – adta hírül az Erdő Háza Ökoturisztikai Központ. Mint ar-
ról lapunkban is beszámoltunk (Napóleon juhai a Muckon, Sop-
roni Téma, 2022. március 23.), a mostani szaporulat előtt négy 
muflon élt a vadasparkban. A muflon nem őshonos állat konti-
nensünkön, az ázsiai Kaukázus és Zagrosz-hegységből szárma-
zik. Szardínián, illetve Napóleon szülőhelyén, Korzikán élnek 
nagy nyájai. Néha Ausztria területéről átkószálnak a soproni 
Dudlesz-erdőbe. 

MUFLONBÁRÁNY AJÁNDÉKBA
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Hétfőn mutatták be a gyere-
keknek az Árgyilus és Tündér 
Ilona című mesetáncjátékot 
a Soproni Petőfi Színházban. 
A királyfi és a tündérlány tör-
ténetét a tízéves Sopron Balett 
jeleníti meg, az előadásokon a 
Liszt Ferenc Szimfonikus Ze-
nekar játszik.

Az ismert meséből az 
idén 150 éve született Kár-
páti Sándor zeneszerző, a 
soproni tanítóképző legen-
dás oktatója és igazgatóhe-
lyettese faragott táncregét 
1905-ben. Az alkotás a mű-
vész halála után hosszú ide-
ig feledésbe merült, megta-
lálása után Dárdai Árpád, a 
Lenck-villa Kamaraegyüttes 
karnagya dolgozta át egyfel-
vonásos, 50 perces balett-
zenévé. Az ősbemutató előtt 

pódiumbeszélgetést tartot-
tak a mesetáncjáték munka-
társaival. Alekszej Batrakov 
rendező–koreográfus hang-
súlyozta: oroszként nem volt 
nehéz dolga a magyar mese 
színpadra vitelével, hiszen az 
orosz és magyar nép mesevi-
lága hasonló.

Dr. Kárpáti György, Kár-
páti Sándor unokája elmond-
ta, nagyon örül, hogy szín-
padra került a hosszú időre 
elfeledett mű. 

A mese további soproni vo-
natkozása, hogy a történetet 
animációs film formájában is 
feldolgozták 2003-ban, a ren-
dező Richly Zsolt, soproni 
származású egykori animá-
tor, Balázsi Béla-díjas, érde-
mes és kiváló művész, a Koc-
kásfülű nyúl megalkotója volt.

Tündérjáték  
a színpadon

A legutóbbi soproni táncgálán is láthattak egy jelenetet a né-
zők a mesetáncjátékból. FOTÓ: SOPRONI SZÍNHÁZ PETŐFI SZÍNHÁZ – 
 SZITA MÁRTON

PLUZSIK TAMÁS

A Soproni Egyetem négy elsőéves hallgatójá-
nak nyílt kiállítása a Torony Galériában. A Szent 
György utcai kiállítótérben rendszeresen látha-
tunk színvonalas tárlatokat, de Szőcs Géza a mű-
helyben rajzszakkört is vezet. 

LÉTRA 22 címmel látható má-
jus 9-ig a négy egyetemista: 
Árvai Luca, Hunyadi István, 
Kovács Zsófia és Vajda Lilla 
kiállítása a belvárosi Torony 
Galériában. A tárlatot Nagy 
Máté éremművész, az Alkal-
mazott Művészeti Intézet ta-
nára nyitotta meg, aki kiemel-
te: a rajz minden művészeti 
gondolkodás alapja, legyen az 
ábrázolás, szoborplasztika, 
tervezőművészet vagy épí-
tészet. – A rajz valójában a 
megismerés, a megértés, az 

elmélkedés, a kísérletezés és 
az újítás eszköze. Egy rajz te-
hát nem csupán a látvány áb-
rázolása, hanem az emberi 
gondolkodás lenyomata, egy-
fajta fosszília – hangsúlyozta 
Nagy Máté, aki külön köszöne-
tet mondott Szőcs Géza grafi-
kusművésznek, a Torony Ga-
léria művészeti vezetőjének, 
hogy lehetőséget biztosított a 
kiállítás megrendezésére. 

– Örömmel és gondolkodás 
nélkül mondtam igent Mészá-
ros György festőművésznek, 

az AMI egykori igazgatójának, 
jelen kiállítás egyik ötletgaz-
dájának, hisz egyrészt a Sop-
roni Egyetem nemcsak a kiál-
lító diákoknak, hanem nekem 
is az alma materem – folytat-
ta Szőcs Géza. – 1992-ben én is 
ott szereztem meg erdőmér-
nöki diplomámat, másrészt 
pedig mint grafikusművész 
rendkívül sokat köszönhetek 
az egyetem képzőművészeti 
körének, személy szerint pe-
dig Soltra E. Tamásnak, első 
mestereim egyikének. 

Maga a Torony Galéria ere-
detileg egy többszintes közép-
kori lakótorony volt, talán a 
város egyik legrégebbi épüle-
te, melyből a szabolcsi, illetve 
erdélyi gyökerekkel rendelke-
ző művészházaspár, Magyar 
Mónika és Szőcs Géza igazi 
képzőművészeti fellegvárat 

varázsolt. 2011-től szervezik az 
önkormányzati tulajdonú ga-
léria kiállításait. A pandémiát 
megelőzően évente 8–10 tárlat 
volt az egyedi hangulatú galé-
riában, mely alatt meglapul a 
„toronyőr”, azaz Szőcs Géza 
„szíve csücske”, a műhely. 

– Több mint húsz évvel 
ezelőtt Mónival itt volt az el-
ső közös kiállításunk, képző-
művészként lényegében ezzel 
debütáltunk Sopronban. Ide-
lent a műhelyben pedig igazi 
alkotómunka folyik, minden 
hétfőn egy rajzkört vezetek, 
amely reményeim szerint ré-
sze annak a változásnak is, 
ami a galéria általam elképzelt 
jövőjét illeti: egyre nagyobb te-
ret szeretnék ugyanis bizto-
sítani a fiataloknak. Mindez 
számomra egyfajta misszió, 
amit őszinte örömmel végzek.

Szőcs Géza:  Egyre nagyobb teret biztosítok a fiataloknak

A megismerés helye

Szőcs Géza a Torony Galéria műhelyében – ez az alkotómunka terepe, itt tart rajzszakkört is. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

1997
Százéves a Soproni 
Képzőművészeti Társaság
Kollektív tárlattal ünnepli fenn-
állásának 100. évfordulóját az 
idén a Soproni Képzőművészeti 
Társaság. A társaság doyenje a 
92 éves Roisz Vilmos festőmű-
vész, a derékhad a középnem-
zedékből való, a fiatalok pedig 
arról gondoskodnak, hogy az 
egyesület működésének máso-
dik évszázadában is szervezze 
a képzőművészeti életet az Ik-
va-parti városban. Keresztény 
Richárd titkár érdeklődésünkre 
elmondta: a társaság jogelőd-
je, a Soproni Képzőművészeti 
Kör már megalakulásának évé-
ben, 1897 végén megnyitotta 
első kiállítását a hat évvel ko-
rábban emelt városi Festőte-
remben. Tagjai az ízlésformá-
lásra is törekedtek, művészeti 
előadásokra, beszélgetésekre 
hívták az érdeklődő városlakó-
kat. A második világégés a tár-
sulat könyvtárát, értékes mű-
gyűjteményét elpusztította. 
Sok viszontagságot követő-
en újraépült a szervezet, s ma 
már kiterjedt külföldi kapcso-
latokkal rendelkezik. Ennek je-

gyében az idén megrendezik a 
bambergi és a döblingi képző-
művészeti társaság kiállítását 
Sopronban. (Zalai Hírlap)

1972
A bányászat emlékei 
Sopronban
A Központi Bányászati Múzeum 
Sopronban már közel második 
évtizede áll fenn, és szinte va-
lamennyi bányavállalat rendel-
kezik kisebb múzeummal vagy 
gyűjteménnyel. Nemrégiben 
jött létre Zalaegerszegen a Ma-
gyar Olajipari Múzeum, amely 
országos gyűjtőkörrel, olaj-
bányászati emlékek megőrzé-
sével is foglalkozik. A kiadott 
rendelkezés szerint a bányá-
szati műszaki emlékeket Sop-
ronban kell gyűjteni, de emel-
lett a bányavidékeken működő 
múzeumok is gyűjthetik a táj-
egységre jellemző bányászati 
technológia anyagát. A bányá-
szati muzeális emlékek gyűjté-
sének irányítása a Bányászati 
Kutató Intézet hatáskörébe tar-
tozik, amely valamennyi ilyen 
irányú tevékenységet koordi-
nál. (Bányászati és Kohásza-
ti Lapok) 

1947
Börtönre ítélték 
a próbarendőrt
Handler József soproni próba-
rendőrt a Bécsi úti vámhoz osz-
tották be szolgálatra, ahonnan 
nem sokkal ezután engedély 
nélkül eltávozott. Amikor ezért 
visszatérése után rendreutasí-
tották, elhatározta, hogy meg-
szökik. Egyik este kiugrott a 
laktanya ablakán, és magával 
vitte a kincstár tulajdonát ké-
pező bakancsot és köpenyt. 
Napokig bujkált a környéken, 
miközben a kincstári holmikat 
élelemért elcserélte. Handlert 
nem sokkal ezután elfogták. 
A Győri Törvényszék szökés és 
lopás miatt vonta felelősségre 
és nyolc hónapi börtönre ítél-
te. (MTI)

1922
A belügyminiszter 
Sopronban
Klebersberg Kuno belügymi-
niszter vasárnap délután tar-
totta meg programbeszédét 
Sopronban, a Polgári Kaszi-
nó dísztermében. Az érkező 
belügyminisztert a megjelent 

választópolgárság hosszan-
tartó ovációban részesítet-
te. Schwarz Károlynak, a hely-
beli Egységes Párt elnökének 
üdvözlő szavai után a belügy-
miniszter megtartotta prog-
rambeszédét. A belügymi-
niszter tiszteletére este nyolc 
órakor bankettet rendeztek a 
Pannónia Szálló különtermé-
ben. A bankett első pohárkö-
szöntőjét Fertsák Jenő főispán 
mondotta. Poharát a kormány-
zó egészségére ürítette, és kér-
te a gondviselést, hogy árassza 
bőséges áldását a kormányzóra, 
hogy történelmi hivatását sze-
gény hazánk javára és boldo-
gulására teljesíthesse. Azután 
Spiegel Siegfried, a Kereske-
delmi- és Iparkamara elnöke a 
belügyminiszterre ürítette po-
harát. Több más pohárköszön-
tő elhangzása után Klebelsberg 
gróf belügyminiszter Sopron 
város hazafias polgáraira ürí-
tette poharát. A pohárköszöntő 
után a megjelentek hosszasan 
ünnepelték a belügyminisz-
tert. A társaság késő éjjeli órá-
kig maradt együtt. (MTI) 

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

155 ÉVVEL EZELŐTT,  1867. április 30-án született Győr-Rév-
faluban Hollós János tanár, az evangélikus líceum igazgatója. 
Sopronban hunyt el 1931. február 7-én.

135 ÉVVEL EZELŐTT,  1887. április 28-án született Magyaró-
váron Modrovich Ferenc erdőmérnök, egyetemi tanár. Sopron-
ban hunyt el 1947. július 15-én.

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

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

Koncerttel ünnepeltek
Alapításának hatvanadik évfordulóján adott hangversenyt a sop-
roni Juventus Koncert Fúvószenekar. A koncerttel a közelmúltban 
elhunyt Friedrich Marcell Károlyra, az együttes trombitására is em-
lékeztek. A rendezvényen Csiszár Szabolcs alpolgármester köszön-
tötte a zenekart, egyben átadta dr. Farkas Ciprián polgármester 
nevében a város ajándékát, 1 millió forint rendkívüli támogatást. 

Vasárnap délután az elmúlt hatvan év kedvencei közül válo-
gattak a zenészek, a Liszt-központban felcsendült például részlet 
a Hattyúk tavából, de játszottak James Curnowtól és a The Beat-
lestől is dalokat. A jubileumi koncerten a Juventus Koncert Fúvós-
zenekar alapító karnagya, dr. Friedrich András vezényelt.



SOPRONITEMA
HIVATALOS 2022. április 27.8 Soproni TémaSport

RÁZÓ LÁSZLÓ

Bajno-
ki címet 
szerzett 
a magyar 

szkander országos baj-
nokságon Matusek 
Miklós. A soproni spor-
toló a 65 kilogrammo-
sok mezőnyében vég-
zett az első helyen.
– Négy éve, 2018-ban kezd-
tem szkanderezni, előtte 
több sportágat is űztem: ka-
ratéztam, cselgáncsoztam, 
kipróbáltam a thai-bokszot 
és az erőemelést is – mesél-
te a most 42 éves sportoló. 
– Egy erőemelő barátom hí-
vott szkanderezni, nagyon jó 
volt a hangulat, megtetszett, 
így ott ragadtam, azóta ezzel a 
sportággal foglalkozom.

Matusek Miklós korábban 
a 70 vagy 75 kilogrammosok 
között indult 40 év feletti, azaz 
masters kategóriában. A mos-
tani ob előtt azonban sikerült 
lefogynia 65 kilóra, így a 21 év 
feletti teljes felnőtt mezőny-
ben versenyzett – és nyert.

– Baja mellett egy kistele-
pülésen, Madarason rendez-
ték meg az ob-t – folytatta a 
soproni bajnok. – A lebonyolí-
tás kieséses rendszerben tör-
ténik, de egy vereséggel még 
nem ért véget a verseny, csak 

abban az esetben, ha valakit 
kétszer győztek le. A vigasz-
ágon akár a döntőig is lehe-
tett menetelni. Nekem kivá-
lóan sikerült a versenyem, 
hiszen az összes meccsemet 
megnyertem, így szereztem 
jobb és balkézzel is országos 
bajnoki címet. A szkander-
hez kiváló fizikum szüksé-
ges, gyorsnak és megfelelően 

technikásnak kell lenni, de 
mindennek az alapja az erő. 
Egy-egy küzdelem tarthat 3 
másodperctől akár egy per-
cig is, inkább az visz el több 
időt, hogy a játékvezetők 
megfelelően beállítják előtte 
a kezeket.

Mivel Miklós mindkét ke-
zével megszerezte a bajnoki 
elsőséget, kvalifikálta magát 

a májusi Európa-bajnokságra. 
A sportoló elsősorban tapasz-
talatot szeretne gyűjteni a bu-
karesti versenyen. Kíváncsi 
arra, hogy milyen a nemzet-
közi mezőny, mennyivel erő-
sebb, mint az itthoni. Matu-
sek Miklós a büki Dóró Team 
színeiben versenyez, trénere, 
Dóró Zsolt egyben a magyar 
szövetségi kapitány is.

Egy-egy küzdelem  tarthat 3 másodperctől akár egy percig is

Soproni szkanderbajnok

Matusek Miklós (j) a 65 kilogrammos súlycsoportban jobb és bal kézzel is országos bajnoki cí-
met szerzett, ezzel kvalifikálta magát a májusi Európa-bajnokságra. 

Kosárlabda
Április 27.,  
szerda 18 óra,  
Novomatic-aréna
Sopron KC  
– Szolnoki Olajbányász

Április 28., 
csütörtök 15 óra, 
Novomatic-aréna 
Sportdarázs–SMAFC 
– Bajai NKK

Május 4., szerda 18 óra, 
Novomatic-aréna 
Sopron KC – Falco V.A.A. 
Szombathely

Természetjárás 
Április 30., szombat  
9 óra, Prinz-pihenő
Hétpróbás túra 

Vízilabda
Április 30., szombat  
13 óra, Lőver uszoda
DVL gyermek I. bajnokság

Kispályás 
labdarúgás 
Május 2., 4–6, hétfő, 
szerda–péntek  
18 óra, Halász Miklós 
Sporttelep, tóparti 
sporttelep 
Városi kispályás 
labdarúgó-bajnokság

Labdarúgás
Május 4., szerda 18 óra, 
városi stadion 
SC Sopron – Credobus 
Mosonmagyaróvár

LELÁTÓ

 

ÁPRILIS 30., SZOMBAT

10:00–12:00 Kutyás- 
 és lovasbemutató
13:00 Sopron Város 
 Fúvószenekara

15:00 Soproni tánc-  
        egyesületek

16:30 Pair o’ Dice
18:30 Soulwave

20:30 Kaukázus

április 29.
–május 1.

2022.

ÚJ 
HELYEN:
Lőverek 

fesztivál-
tér

A RENDEZVÉNY 

INGYENES

ÁPRILIS 29., PÉNTEK

17:00 DJ Kondor
18:30 Blue Cafe Band

20:30 Supernem

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS PROGRAMJA.
SZERVEZŐ: PRO KULTÚRA SOPRON. A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

PARTNEREINK: TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

SOPRONI
MAJÁLISSoproni Téma

  MÁJUS 1., VASÁRNAP

10:00–12:00 Kutyás- 
 és lovasbemutató

13:00 Juventus Koncert   
 Fúvószenekar
15:30 Simple Mindset

17:00 Bud Spencer & Terence Hill 
 Emlékzenekar
19:30 Bikini együttes

KOSÁRLABDA
KSC Szekszárd – Sopron Basket

Bajnoki döntő, 2. mérkőzés, Szekszárd, április 20.

62–66   
(15–13, 16–21, 17–17, 14–15)

Szekszárd:  
Studer, Mányoky,  

Miklós M. 5/3, Goree 18,  
Milic 17/9  

Csere: Friskovec 11/9,  
Bálint R. 6/3,  
Morgan 5/3

Sopron:  
January 7/3,  

Fegyverneky 5/3,  
Williams 20/6,  

Brooks 12, Határ 15  
Csere: Dolson 4, Czukor 3/3, 

Varga A., Jovanovic 
Vezetőedző:  
Zseljko Djokics

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

Sopron Basket – KSC Szekszárd
Bajnoki döntő, 3. mérkőzés, Sopron, április 23.

74–52  
(29–14, 21–14, 15–15, 9–9)

Sopron:  
January 2, Fegyverneky 16/9, 

Williams 8, Brooks 24/6, 
Dolson 9/3. Csere: Varga A. 7/3, 

Jovanovic 6, Sitku,  
Czukor D. 2, Varga S., Kókai

Szekszárd:  
Studer 4, Friskovec 6/6,  
Miklós 8/6, Goree 12/3,  

Milic 17. Csere: Morgan 3,  
Bálint 2, Gereben, Mányoky, 

Holcz, Horváth D.
Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

Vezetőedző:  
Zseljko Djokics

Sopron KC – Alba Fehérvár
Bajnoki mérkőzés, középszakasz, felsőház,  

Sopron, április 20.

83–75 
(26–16, 21–16, 22–27, 14–16)

Sopron:  
 Mack 12/12, Myers 20/6,  

Sitku 7/3, Ford 7/3, 
Montgomery 12

Csere: Borisov 19/12, Werner, 
Csendes 3/3, Halász,  
Takács N. 3/3, Supola

Székesfehérvár:  
Pongó 2, Vojvoda 23/6,  

Lukács 7, Davis 9/3, 
Fakuade 17/3

Csere: Omenaka 8,  
Smith 8, Szabó Zs. 1,  

Takács M.
Vezetőedző:  

Kostas Flevarakis
Vezetőedző:  

Matthias Zollner

LABDARÚGÁS
SC Sopron – ZTE FC II.

NB III. nyugati csoport, Sopron, április 24.

1–7 (0–3)
Gólszerző:  

Krizsonits Mátyás 
Gólszerző:  

Sebestyén Lóránt, Fehér 
Barnabás (2), Posztobányi 
Patrik, Grzan Sime, Szalay 

Szabolcs, Papp Csongor
Vezetőedző:  

Bücs Zsolt
Vezetőedző:  
Koller Zoltán

Soproni sikerek a karatebajnokságon 
Közel 800 sportoló nevezett a Magyar Karate Szakszövetség 
hétvégi WKF magyar bajnokságára. A rendezvényen Sopront 
két egyesület képviselte. Master kategóriában Gáncs Kriszti-
án, a Shotokan Tigrisek elnöke formagyakorlatban a második 
helyen végzett. A felnőttek között a Bushido-Viadukt SE sop-
roni edzője, Balla Dániel két kategóriában is indult. A 30 év fe-
lettiek 75+ kilogrammos kumite kategóriájában első, míg a fel-
nőtt 84+ kilogrammos kategóriában a második helyen végzett. 
A lányok között a soproni Szerelem Nikolett állt tatamira U21-es 
-61 kilogrammos kategóriában, és a dobogó 3. fokára állhatott.

Ismét Molnár Csaba torna
A koronavírus-járvány enyhülése lehetőséget biztosít arra, 
hogy ismét megrendezzék városunkban a Molnár Csaba em-
léktornát. A Novomatic-arénában idén tizedik alkalommal jö-
hetnek össze a sportbarátok, hogy Molnár Csabára emlékezze-
nek. Az egykori kiváló kosárlabdázó az SSE, az SKC és a SMAFC 
színeiben is sok örömet szerzett a sportág kedvelőinek, játé-
kával, hozzáállásával és életével pedig példát mutatott a fia-
taloknak. A csapatok jelentkezését a wpeter66@gmail.com  
e-mail-címen, illetve a +36/30 937–3474 számon várják.

Bartokos Alfrédra emlékeztek 
Közel ötven természetjáró vett részt a vasárnapi, 12,5 kilomé-
teres Bartokos Alfréd emléktúrán. A sétán a túrázók meglá-
togatták többek között a Béla-forrást, a Fehér Dániel-forrást, 
valamint néma főhajtással emlékeztek Sopron ismert termé-
szetjárójára a Bartokos Alfréd emlékkőnél. 

RÖVIDEN
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Krystyna Zagórska és a többiek – kosárlabdás időutazás 1986-ba
PAPP GYŐZŐ 

A Sopron Basket az elmúlt napokban Európa csúcsára ért, nem csoda, hogy a klub 
nevétől hangos a sajtó. A zöld-sárgákat évek óta a kontinens legjobbjai között tart-
ják számon, a jogelődöt is figyelembe véve is hosszú út vezetett idáig. 

Az egyik legjelentősebb mérföldkő a klub történe-
tében az volt, amikor 1986 nyarán vissza- vagy fel-
jutott az NB I-be, és utána megkezdődött a töretlen 
fejlődés. A szín még lila-fehér volt, és a csapatot 
SVSE-ként jegyezték.

A kezdeti botlás után Rákóczi József edző irá-
nyításával az NB II-ben elkezdődött a győzelmek 

sorozata, amelyet időnként NB I-es csapatok el-
leni, pompás MNK-sikerek is fűszereztek. Az ösz-
szeforrt csapat aztán nagyon biztosan vette az 
akadályokat és jutott be az első osztályba. A si-
kerekben főszerep jutott a 150-szeres lengyel vá-
logatott Krystyna Zagórskára, aki három világ- és 
három Európa-bajnokságon vett részt, és az előző 

év nyarán szerződött az SVSE-hez. Tudása alap-
ján a szakemberek a magyar mezőny egyik leg-
jobb irányítójának tartották. Akkoriban múlt har-
mincéves, a játékával kimagaslott a társai közül. 
Zagórska meghatározóan eredményes szerep-
lése mellett nem szabad megfeledkezni a tár-
sakról sem, akik hozzátették a magukét a célok 
eléréséhez: Tóth Klára, Magosi Zsuzsa, Brand 
Andrea, Tóth Ágnes, Kiss Gabriella, Bálint Edit, 
Véghelyi Gabriella, Bencze Mária, Horváth Esz-
ter, Horváth Andrea és Czirják Judit. Az új ösz-
szetételű vezetés élén Bácskai Kornél elnök állt, 
a szakosztályvezető Szabadváry János, helyette-

se Hrabovszky László, a technikai vezető pedig 
Bognár Antal volt.

Huszonnyolc évvel korábban, 1958-ban az elő-
dök egy évig már jártak a legjobbak között, így 
csaknem három évtized múltán élhették át új-
ra az érdeklődők az élvonalbeli női kosárlabda él-
ményét Sopronban. Az addig a csapat otthonául 
szolgáló Rákóczi-csarnokban a szövetség nem en-
gedélyezte az NB I-es mérkőzések lejátszását, így 
át kellett költözni az amúgy is kényelmesebb egye-
temi csarnokba, ahol majd 1993-ban zsúfolt ház 
előtt az első bajnoki címet ünnepelték a szurko-
lók az MTK ellen. De ez már egyik másik történet.

HORVÁTH FERENC

Sopron ritkán kerül a nemzetközi érdeklődés lá-
tóterébe, de a Sopron Basket eredményei, leg-
újabban pedig az Euroliga-győzelme ismét kivál-
totta a (sport)világ tiszteletét városunk iránt. Az 
elmúlt évtizedekről és a jelenről Török Zoltán-
nal, a csapatot működtető kft. ügyvezető igazga-
tójával beszélgettünk.

– Több új barátod lett az el-
múlt hetekben, hónapok-
ban? Ezt csak azért kérde-
zem, mert a siker fényében 
sokan szeretik magukat is 
meglátni, megcsodáltatni.

– Igen, szeretjük a sikert. 
A kudarcnak mindig egy gaz-
dája van, a sikernek meg ezer, 
de én a sikert másképp is pró-
bálom értelmezni.

– Hogyan?
– A sikert és az új bará-

tokat arra „használom” fel, 
hogy Sopront és a soproni ko-
sárlabdát megismertessem a 
világgal. Mondok egy példát. 
Az isztambuli négyesdöntő 
előtt a legnagyobb amerikai 
sporttelevízió, az ESPN ke-
resett meg bennünket, hogy 
szeretnének filmet forgatni a 
csapatról, végig követve nap-
jainkat és a mérkőzéseinket. 
Ebben persze volt kockázat, 
de végül kiderült, hogy jó meg-
érzésük volt, és egy nagyon jó 
film készült, amit nemcsak a 
tévénézők láthattak, de Sop-
ron ismét bekerült a nemzet-
közi sportsajtóba is.

– Egy kicsit előre sza-
ladtunk. Kérlek, segíts 

a múltidézésben, kezdve at-
tól a pillanattól, hogy vala-
milyen módon felelős lettél 
a csapatért. (Az előzmények-
ről, a város kosaras múltjáról 
is készítettünk egy összefogla-
lót, amelyet szintén ezen az ol-
dalon közlünk.)

– Az akkori csapathoz, 
amely 1993-ban bajnokságot 
nyert, Magyar András hívott, 
aki nemcsak vezetőedző volt, 
ellátta az ügyvezetői felada-
tokat is. Ekkor 1995-öt írtunk. 
Kettős feladatom volt. Pénzt 
szerezni, és látványossá ten-
ni a mérkőzések körülménye-
it. Egy év múlva már az SVSE 
elnöke, Bácskai Kornél kért fel 
szakosztályvezetőnek. Azt hi-
szem, ez volt az a pont, ami-
kor eldőlt, hogy egy egész csa-
patért vállalom a felelősséget. 
Ebben az időszakban nagy 
szerepe volt a csapat életében 
dr. Fullér István szakosztály-
elnöknek is. 

– Ezt értem, de mikor 
és hogyan lettél a csapat tu-
lajdonosa?

– 2000-ben született meg 
az új sporttörvény, amelynek 
értelmében csak gazdasági 

társaság működtethet profi 
csapatot. Ekkor alakult meg a 
ma is létező Raaber sport Kft. 
Addigi munkám jutalmául 3 
százalék részesedét kaptam, 
97 százalék pedig az SVSE tu-
lajdonába került. Amikor a 
kétezres évek elején a GYSEV 
kiszállt, akkor nyomott áron 
a saját pénzemből vásároltam 
meg a kilencvenhét százalék 
tulajdonrészt. 

– Ez azért merész vállal-
kozás lehetett, hiszen vagy 
saját zsebből kellett finan-
szírozni a csapatot, vagy tá-
mogatókat kellett találni.

– Számomra egyértelmű 
volt, hogy tulajdonostársak-
kal, plusz támogatókkal lehet 
csak fenntartani a csapatot. 
Ezért az akkor megalakított 
Darazsak Sportegyesületnek 
huszonkilenc, míg az önkor-
mányzatnak negyvenhárom 
százaléknyi tulajdonrészt 
ajánlottam fel térítésmente-
sen. Ez a konstrukció azóta is 
működik. Aztán sikerült fon-
tos támogatókat is találnunk. 
Az Euroleasing például tíz 
évig volt kiemelt támogatónk, 
köszönhetően vezetőjének, 
Farkas Balázsnak.

– A nya g i szempont-
ból bármilyen kiscsapat is 
a Sopron Basket, van egy 
minimum – gondolom én –, 
amely nélkül nem lehet el-
indulni idehaza sem, plá-
ne nem Európában. Mennyi 
most a költségvetésetek?

– Nincs ebben semmi ti-
tok. Éves szinten félmilli-
árd forint.

– Részben önkormány-
zati tulajdonú cégként kap-
tok támogatást a várostól?

– Igen, ugyanakkor a kül-
ső támogatók nélkül nem 
jutnánk sokra, ezért felbe-
csülhetetlen menedzserünk, 
Molnár Balázs munkája.

– Hagyjuk a pénzügye-
ket! Mondok néhány ne-
vet az elmúlt évtizedből. 
Mi jut eszedbe róluk? Beré-
nyi János.

– Kiváló menedzser. Az 
ő nevéhez fűződik az alapok 
lerakása.

– Szöszi.
– Csávás Andrea? A ’93-

as bajnokcsapat erőcsatára. 
Kiváló játékos volt és sokak 
kedvence.

– Edó.
– Eördögh Edit. A soproni 

kosárlabdázás egyik ikonja.
– Bubu.
– Balogh Judit. Kiemelke-

dő egyéniség, aki nemcsak a 
Sopron, hanem a magyar ko-
sárlabdázás egyik meghatá-
rozó személyisége.

– Honti Kata.
– A közelmúlt klasszis já-

tékosa. Nem véletlenül vonul-
tattuk vissza a mezét, éppúgy, 
mint Bubuét.

– Tudom, a neveket még 
sorolhatnám, hiszen szá-
mos kiváló játékos for-
dult meg Sopronban, de 
még arra lennék kíváncsi, 
hogy mitől lesz tizenegy-
néhány játékosból csapat. 
Olyan, amilyen Isztam-
bulban kifutott a pályá-
ra. A szezon elején cél 

volt a bajnokság és az Euro-
liga megnyerése?

– Nem, sohasem tűzünk 
ki konkrét célokat. Az az el-
vünk, és a gyakorlatban is ezt 
követjük, hogy „ma jobbnak 
kell lenni, mint tegnap”, s ak-
kor a cél lehet a munka jutal-
ma. Egy-egy mérkőzés nem 
más, mint a munka tükörké-
pe. A csapat működtetésé-
hez pénz kell, de csak pénz-
zel nem jutnánk semmire. 
Meggyőződésem, hogy szük-
ségünk van önazonosságra, 
vagy más néven identitásra. 
Az identitásépítés nálunk pe-
dig nem más, mint a maga a 
soproniság. Ettől soproni a 
mi csapatunk 
és termé-
szetesen 
azoktól 

a magyar játékosoktól, akik 
nálunk nevelkedtek az aka-
démián. Hollós Anna, a Da-
razsak vezetője joggal lehe-
tett büszke arra, hogy négy 
akadémista is pályára lépett 
Isztambulban.

– Zoli, a jelek szerint 
karriered csúcsára értél. 
Meggyőződésem, hogy töb-
bet értél el, mint amit vala-
ha is elterveztél. Munkádat 
Sopron város 2019-ben Pro 
Urbe díjjal jutalmazta, idén 
március 15-én pedig a Ma-
gyar Érdemkereszt arany 
fokozatát vehetted át.

– Közösségépítő ember-
nek tartom magam, s ha ez a 
közösség valamilyen módon 

visszajelez, például egy el-
ismeréssel, akkor az a leg-

biztosabb visszajelzés, 
hogy jó úton járok. Büsz-
ke vagyok a kitünteté-
sekre. Mindkét alka-

lommal az első utam 
a mi közösségünkhöz 
vezetett, hiszen az ő 

hátukon állva 
tehettem azt, 
amit tettem.

Sikerült a duplázás: az Euroliga után a magyar bajnokságot is megnyerte az idei szezonban a Sopron Basket. Az aranycsapat mérkőzést sem veszített, a bajnoki fináléban 3–0-ás összesítéssel uta-
sította maga mögé a Szekszárd együttesét, így megszerezte története 15. magyar bajnoki címét. Üröm az örömben Határ Bernadett súlyos sérülése, a játékosnak a döntő második mérkőzésén el-
szakadt a térdében az elülső keresztszalag és a belő oldalszalag is, felépülése várhatóan tíz hónapot vesz igénybe. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Török Zoltán ügyvezető igazgató:  Ma jobbnak kell lenni, mint tegnap

 Az elvégzett munka jutalma

– Közösségépítő embernek tartom magam – mondta Török Zoltán.
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„A könyvek vég-
telenül veszé-
lyes dolgok: 
gondolkodás-
ra késztetik az 
embereket.”
Antonio González  
Iturbe spanyol újságíró, 
író (1967– )

MOTTÓ

Antonio Iturbe: 
Az auschwitzi 
könyvtáros
Dita 14 éves, amikor a prá-
gai Terezín gettóból csa-
ládjával együtt Ausch-
witzba hurcolják. Amikor 
a gyerekbarakk zsidó pa-
rancsnoka, Fredy Hirsch 
megkérdezi, vállalná-e az 
őrök háta mögött becsem-
pészett nyolc könyv őrzé-
sét, a lány igent mond. Így 
lesz Dita a világ legkisebb 
könyvtárának könyvtárosa 
Auschwitzban.

KÖNYVAJÁNLÓ

ELEK SZILVESZTER

A rothos Kálmán Leó arany-, Horváth 
Máté Attila bronzérmet nyert az er-
désztechnikusok országos szakmai 
tanulmányi versenyén. A Sopronban 

tartott megmérettetésen Magyarország 15 leg-
jobb erdésztechnikus tanulója vett részt. 
Az egyik helyszínen fűrész 
berregett a versenyzők kezé-
ben, kicsit arrébb pedig tró-
feák várták őket – mozgalma-
san telt az erdésztechnikusok 
országos szakmai tanulmá-
nyi versenyének múlt csütör-
töki napja. A döntőbe 15 tanu-
ló került, közülük 9-en a Roth 
Gyula Erdészeti Technikum 
csapatát erősítették. – Már ki-
lencedikes koromban nagyon 
vágytam arra, hogy részt ve-
hessek ezen a versenyen 
– mondta Dróz Levente Péter, 
a soproni iskola diákja. – Most 
sikerült bejutnom, és úgy ér-
zem, minden jól alakult. 

– Hatalmas elismerés szá-
munkra, hogy bekerültünk 
Magyarország legjobb erdész-
technikus tanulói közé, ez na-
gyon büszkévé teszi a csapatot 
– folytatta Tóth Ábel, aki szin-
tén a soproni iskola színeiben 
indult. – Ez a megmérettetés 
rendkívül hasznos számunk-
ra, megismertük a szakmai 
fortélyokat – erre csapattár-
suk, Kálmán Leó hívta fel a 
figyelmet.

– A verseny döntőjén 8 
olyan állomás is várta a diá-
kokat, ahol alaposan próbára 
tették a gyakorlati tudásukat 
– emelte ki Sztojkáné Bodor 
Ildikó, a soproni iskola igazga-
tója. – Ezek közé tartozott pél-
dául a lövészet, a trófeabírálat, 
de a felismerés és a határazo-
nosítás is. Előbbit szerették 
talán a legjobban, ugyanis a 
kezdetektől fogva tanulnak 
növény- és állatfajokat felis-
merni bármely részük alap-
ján. A legkevésbé valószínűleg 
a határazonosítást kedvelték. 
Ezen körülbelül 3 kilométert 
kellett megtenniük futva az 
erdőben, közben felkerestek 
4 pontot, ahol különböző fel-
adatok várták őket. 

Az igazgató példás ered-
ménynek látja, hogy a verseny-
zők zöme a soproni intézmény 
csapatát erősítette, szerinte 
kollégái nagyon jól felkészí-
tették a versenyzőket. 

A háromnapos megméret-
tetés múlt pénteken zárult, 
ezen a napon tartották a díj-
átadót is a Roth-kollégium 

dísztermében. A harmadik 
helyezést Horváth Máté Atti-
la, a soproni intézmény diák-
ja érdemelte ki. Az ezüstér-
mes Németh Viktor András, a 
szegedi Kiss Ferenc Erdésze-
ti Technikum tanulója lett. Az 

első helyezést egy másik ro-
thos diák, Kálmán Leó érte el.

A díjátadón dr. Farkas Cip-
rián, Sopron polgármestere 
kiemelte: Sopron az erdészet 
szellemi fellegvára, ugyan-
is itt közép- és felsőfokú 

oktatásban is részesülhetnek 
a terület iránt érdeklődők.

A verseny résztvevői érté-
kes ajándékokat kaptak, vala-
mint az összesített eredmény 
71 százalékát elérők jeles tech-
nikus minősítő bizonyítványt. 

Soproni diák nyerte  az országos tanulmányi verseny döntőjét

A legjobb erdésztechnikusok

A Fáber rétnél lévő tanfűrészpályán a gyakorlati tudásukról, például a motorfűrész-szerelésről 
is számot adtak az erdésztechnikus verseny résztvevői. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MADARÁSZ RÉKA

A közelmúltban vett 
részt a történelem 
OKTV országos dön-
tőjén Szalai Barnabás, 
aki – közel háromezer 
induló közül – a 24. 
helyet szerezte meg. 
A végzős széchenyis 
diák eddig matekverse-
nyeken indult, az utób-
bi néhány évben for-
dult az érdeklődése a 
történelem felé.
Annak ellenére, hogy mun-
kaigényes feladatokat kellett 
megoldania, Szalai Barnabás 
lelkesen kitartott az OKTV 
mindhárom fordulójában.

– Az első forduló az isko-
lában zajlott, az érettségi fel-
adatokhoz hasonló rövid, tö-
mör kérdések alapján szűrték 
meg a versenyen indulókat 
– mesélte. – A második fordu-
ló első felén Győrben vettünk 
részt: megadott források alap-
ján négy esszét kellett megír-
nunk, amelyre négy óra állt a 
rendelkezésünkre.

A második fordulóhoz tar-
tozott még egy pályamunka 
is 20–30 oldal terjedelemben, 
amely 1848–49 eseményeiről 
vagy egy kiemelkedő alakjá-
ról szólt. Barnus dolgozata a 
„Batthyány Lajos megítélése a 

dualizmus kori országgyűlési 
viták fényében” címet kapta.

– Azért választottam Bat-
thyány alakját, mert Széche-
nyi inkább a reformkorhoz 
köthető, Kossuth személyét 
pedig már rengetegen elemez-
ték – folytatta a fiatalember. 
– A dolgozatomban is kiemel-
tem, hogy Batthyány meg-
ítélése elég hiányos volt. Ha 
alakja elő is került az ország-
gyűlési vitákon, akkor sem 
mint az első alkotmányos mi-
niszterelnök vagy a szerve-
ző tevékenységet folytató po-
litikus, hanem mint mártír 
szerepelt.

A 12.A osztályos fiút Hor-
váth Violetta készítette fel a 
megmérettetésre, aki kiemel-
te: Barnus rendkívül kitartó, 
szorgalmas, eszes, tud küz-
deni, a történelmi ténylátása 
pedig remek. Dolgozata sok 
önálló gondolatot is tartal-
mazott, amit a zsűri is nagy-
ra értékelt. A fiú a Corvinus 
Egyetem Közgazdaságtudo-
mányi Karára jelentkezett, el-
ső helyen nemzetközi gazdál-
kodás szakra.

– Korábban a jogi egyete-
men is gondolkodtam, de ezt 
elvetettem. A pénzügyi érdek-
lődés megmaradt – zárta.

A kitartó munka eredménye

Szalai Barnabás Batthyány Lajosról írta OKTV dolgozatát.  
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

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

Soproni gimnáziumok a legjobb 100-ban
Két soproni középiskola, a Berzsenyi Dániel Evan-
gélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium, vala-
mint a Soproni Széchenyi István Gimnázium is 
bekerült a HVG legjobb középiskolákat tartalma-
zó százas listájára. Idén is több mutatót vettek 
figyelembe a rangsor készítői. Az egyik ilyen a 
10. évfolyamosok 2019-es kompetenciamérésé-
nek iskolai átlaga szövegértésből és matemati-
kából. Fontos szempont volt a 2019/2020-as tan-
év végén az érettségi bizonyítványokba bekerült 

eredmények iskolai átlaga magyarból, matemati-
kából, történelemből és idegen nyelvekből, vala-
mint az emelt szintű érettségik aránya.

A lista első helyén holtversenyben a Budapest 
V. Kerületi Eötvös József Gimnázium és a Buda-
pesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és 
Gimnázium végzett, a harmadik az ELTE Radnó-
ti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló 
Gimnázium (Budapest) lett. A Berzsenyi Líceum 
a 84., a Széchenyi-gimnázium a 85. a rangsorban. 
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Ha sok a vas…
A címben nincs semmi elírás. Nem sav és nem kevés… Ha sok a 
vas a szervezetünkben, az egy ritka, de roppant problémás álla-
pot. Ritka, mert a szervezetünket alapesetben a túlzott vaster-
heléstől, túl sok vas bélből való felszívódásától ügyesen védi. 
Csak ennek a védelemnek (sok esetben genetikailag meghatá-
rozott) hibája esetén telítődhetünk túl vassal. A laborértékben 
nemcsak a vas szintjét kell ennek megállapításához figyelni 
(ahogy a vashiány kimondásához sem elég csak a vas érték!), 
hanem legalább még két adatot. A transzferrin és transzferrin 
szaturáció értékeit ismernünk kell. A transzferrin vasat szállí-
tó fehérje. Ha ténylegesen sok a vasunk, akkor ennek a fehérjé-
nek a mennyiségét a szervezet igyekszik csökkenteni. Sok vas 
„kevés” transzferrin vastúlterhelést jelenthet. Ilyenkor a kevés 
szállító fehérje is csurig lesz vassal, tehát a transzferrin szatu-
rációja… magas. A vasterhelés – kezeletlenül – lassan, de biz-
tosan gyakorlatilag minden szervünket (szív, máj, vese, agy, 
hasnyálmirigy) tönkreteszi. Szóval nemcsak a kevés vas lehet 
probléma, de a sok is az. 
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket május 4-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 13-i rejtvényünk megfejtése: „Évek kellenek a bizalom kiépítéséhez, de elég néhány másodperc a lerom-
bolásához.”. Szerencsés megfejtőnk: Schuller Judit, Sopron, Jegenye sor.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Április 27-től május 3-ig. Az ügyeleti idő május 1-jén reg-
gel 8 órától másnap reggel 8 óráig, a többi napon este 8 órától 
reggel 8 óráig tart.

Április 27.,  
szerda 

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

Április 28., 
csütörtök 

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

Április 29.,  
péntek 

Oroszlán gyógyszertár  
Várkerület 29. 99/524–005

Április 30., 
szombat 

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

Május 1., 
vasárnap 

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

Május 2.,  
hétfő 

Szebellédy gyógyszertár  
Deák tér 35. 99/505–469

Május 3.,  
kedd 

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

Arccal mindig a nap felé
EGYÜTT ÉVTIZEDEKEN ÁT  – soproni házaspárok mesélnek

PLUZSIK 
TAMÁS

Bizonyára 
sokan ál-
modoznak 
az egész 

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

– Az egykori soproni AFIT-nál 
dolgoztam energetikusként 
– kezdte Stöckert Károly. – 1966. 
december 8-án életem első hi-
vatalos kiküldetésére utaztam 
Budapestre. Abban az időben 
még egy légterű vasúti kocsik 
voltak, és amelyikbe én fölszáll-
tam, abban mindössze egy csi-
nos fiatal lány ült, akihez oda-
léptem, hogy van-e itt szabad 
hely. Elég csacsi volt a kérdés, 
úgyhogy leültem vele szemben, 
és elkezdtünk beszélgetni. 

– Győr után Karcsi meghí-
vott a büfékocsiba, ahol meg-
ittunk egy-egy kávét, majd 
hamarosan meg is érkeztünk 
a Keletibe, ahol ő ment jobb-
ra, én pedig balra – vette át 
a szót Stöckertné Conrád Kata-
lin. – Szakszervezeti beutaló-
val egy dunai hajón üdültem, 
az ebédhez kapott süteményt 
pedig hirtelen ötlettől ve-
zérelve becsomagoltam egy 

szalvétába, és kivittem az esti 
gyorshoz a reggel megismert 
fiatalembernek.

Katalin abban az időben 
a szanatóriumban dolgozott, 
melynek kapujában néhány 
nappal később megjelent Ká-
roly, hogy hazakísérje őt. Ezt 
a randevút később még jó né-
hány követte...

– Már óvónőképzősként egy 
népdalversenyen azt a dalt ad-
tam elő, hogy „Ki az urát nem 
szereti, nadragulyát főzzön ne-
ki! Paprikát is tegyen rája, kite-

rítik nyolc órára…”. Persze nagy 
volt a derültség, mert a társaim 
tudták, hogy ott ül a nézőtéren 
Karcsi is, aki akkor már eljegy-
zett vőlegényem volt.

53 évvel ezelőtt, 1969. már-
cius 29-én Mátéffy Balázs ben-
cés szerzetespap adta össze 
a két fiatalt, majd a hajdúszo-
boszlói nászutat követően el-
kezdődött a közös életük. 1970-
ben megszületett Miklós fiuk, 
majd 1973-ban Tamás, és velük, 
illetve az öt unokával lett teljes 
a család.

– Túl vagyunk az aranyla-
kodalmunkon, így talán ad-
hatunk receptet a hosszú és 
boldog házassághoz. Nagyon 
fontos egymás megismerése 
és elfogadása, még azt meg-
előzően, hogy az oltár előtt ki-
mondanánk a boldogító igent 
– mondta Katalin, amihez Ká-
roly még hozzátette: – Egész 
életemet, így a házasságun-
kat is egy bölcs mondat vezér-
li, „Fordítsd arcodat a nap fe-
lé, és minden árnyék mögéd 
kerül!”.

Stöckertné Conrád Katalin és Stöckert Károly 1969. március 29-én mondta ki a boldogító 
igent, életük két fiúval és 5 unokával lett teljes. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

STÖCKERTNÉ CONRÁD KATALIN  1947-ben született Sopronban. Óvónői tanulmányai után elő-
ször gyógypedagógus–logopédus, ezt követően az ELTE-n pszichológusi, majd szakpszichológusi 
diplomát szerzett. Nyugdíjba vonulásáig a Soproni Egyetem főállású oktatója volt. 
STÖCKERT KÁROLY  1944-ben született Sopronban. A Budapesti Műegyetemen épületgépész, 
majd később húsipari szakmérnöki diplomát is szerzett. A Soproni Húsgyárban végigjárta a veze-
tői ranglétrát, 1995-ig annak igazgatója volt. Egy országos minőségellenőrzési cég soproni kép-
viselőjeként ment nyugdíjba.
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KÓCZÁN 
BÁLINT

Igazi fal-
rengető 
barlang-

nyitánnyal készül a 
Punnany Massif, amely 
május 27-én kezdi az 
évadot Fertőrákoson. 
Hazánk egyik legnép-
szerűbb fesztivál-
zenekara jövőre lesz 
húszéves. 

Pörgős ütemek, sokatmon-
dó szövegek, hatalmas ener-
giájú fellépések – ez jellemző 
a Punnany Massifra. A ban-
da indítja a királynők és kirá-
lyok évadát május 27-én a fer-
tőrákosi barlangszínházban. 
A népszerű formáció jó ér-
zékkel ötvözi a funk-rockot, a 
népzenét, az elektronikát és a 
hip-popot.

– Mindig nagy örömmel 
megyünk felfedezni számunk-
ra új, exkluzív helyszíneket. 
Megtisztelőnek tartjuk a fel-
kérést, és amint megláttuk a 
képeket a barlangszínházról, 
egyből igent mondtunk – nyi-
latkozták a zenészek

A Punnany Massif az el-
múlt évtizedben sokakkal 
megszerettette egyedi recept 
alapján kikevert hangzásvi-
lágát. Mára a hazai zenei élet 
egyik meghatározó áramlatá-
vá vált ez az eredetileg egzo-
tikusnak számító mixtúra, az 
élő hangszerekre, zenekarra 

épülő, magyarul előadott 
dalkavalkád.

A zenekar jövőre ünnepli 
20 éves fennállását. A két ala-
pító tag, Felcser Máté „Rend-
benMan” és Farkas Roland 
„Wolfie” 1994-ben találkozott 
először, az első Punnany le-
mez 2006-ban jelent meg Kör-
korkép címmel, amit több 
sikeres album követett, és 
számos szakmai díjat nyert el.

Sopronban is számtalan 
alkalommal adott már emlé-
kezetes koncertet a csapat. 

– A VOLT Fesztivál termé-
szetesen a szívünk csücske, 
több ízben jártunk a városban, 

és ha tehettük, mindig tovább 
maradtunk, mint amit „meg-
követelt a haza”. A legnagyobb 
sztorik sajnos nem tűrik a 
nyomdafestéket, de vannak 
emlékek bőven.

Felcser Mátéék idén is sze-
retnének minél több helyre el-
jutni, és a jubileumi évre is ké-
szülnek már. 

– Szinte minden nagyobb 
fesztiválon lehet majd velünk 

találkozni, illetve van né-
hány meglepetésünk, amik-
ről egyelőre nem szeretnénk 
lerántani a leplet. Emellett jö-
vőre lesz 20 éves a banda, ami-
nek már idén meg kell ágyaz-
nunk – vallották be a srácok.

A Punnany Massif fertő-
rákosi koncertjét rengetegen 
várják: a tervek szerint egy 
igazi falrengető barlangnyi-
tány lesz, nagy bulival. 

Sztárok itt és ott

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

Nagyon szereti  Sopront és a VOLT Fesztivált a zenekar

Nyitány a Punnanyval 

A Punnany Massif az elmúlt évtizedben sokakkal megszerettette egyedi hangzásvilágát.
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NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

Kényeztessük a bőrünket otthon!
MADARÁSZ RÉKA

Beköszöntött a tavasz, a nagykabátok 
lekerültek, és sokan csak most kapnak 
észbe, hogy ideje lenne valamit tenniük 
azért, hogy a strandon ne kelljen töröl-

közőbe burkolózva takargatniuk magukat.

Természetesen arra az ered-
ményre ne is számítsunk, amit 
hónapokig tartó rendszeres 
edzéssel elérhettünk volna, de 
a megfelelő otthoni gondosko-
dás is hamar csodákra képes, 
különösen, ha egy szakember 
segítségét is igénybe vesszük.

– Fontos tudni, hogy „ho-
zott anyagból dolgozunk”, 
vagyis a meglévő adottságaink-
ból érdemes kiindulnunk, illet-
ve törekedhetünk arra, amilye-
nek korábban voltunk – tudtuk 
meg Horváth Andrea testkoz-
metikustól. – A szakember  
megnézi, megtapogatja a bő-
rünket, és ennek megfelelően 
segít kiválasztani a számunk-
ra legmegfelelőbb eljárásokat 
és ápoló készítményeket.

A nyirok- vagy hullámmasz-
százs olyan mindennapi éle-

tünkben zavaró problémákat 
old meg, mint például az ízü-
leti fájdalmakat, ödémásodást.

– Az aromaterápia visszaad-
ja a bőr természetes szépségét, 
kontúrját, és hatékony külön-
böző gyulladások csökkenté-
sére is – folytatta  Andrea. – Fő-
ként negyven év felett fontos az 
izmaink, csontjaink regenerálá-
sa, amit az edzésen kívül külön-
böző izomstimuláló készülékek 
használatával érhetünk el.

A legfontosabb azonban 
a bőrünk mindennapi, ottho-
ni ápolása. Ha foglalkozunk ve-
le, a testünk hamar meg fog-
ja hálálni.

– A bőrtípusnak megfele-
lő krémek, habok kiválasztá-
sa a testkezelő felelőssége 
– folytatta a testkozmetikus. 
– Arra törekszem, hogy a le-

hető legkedvezőbb áron a leg-
jobb minőséget ajánljam. A bőr 
analizálása nem kerül semmi-
be, viszont megtanítom ven-
dégeimet arra, hogyan tud-
ják használni, illetve otthon 
előállítani a nekik megfelelő 
készítményeket.

A bőrradírozás, az elhalt 
hámsejtek eltávolítása elen-

gedhetetlen ahhoz, hogy a tes-
tünk be tudja fogadni a táplá-
ló készítményeket. Kávézacc és 
olaj segítségével mindenki ha-
mar össze tud keverni magá-
nak egy hatékony arcradírt ahe-
lyett, hogy az üzletekben több 
ezret költene egy olyan készít-
ményre, aminek jól cseng a ne-
ve és mutatós a csomagolása. 

A bőrtípusnak megfelelő krémek, habok kiválasztásában 
segít a testkezelő. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: FILEP ISTVÁN

SPORTOS ZENEKAR  – A Punnany Massifra azt is lehet monda-
ni, hogy sportos zenekar, hiszen a 2021-es tokiói olimpiára írt da-
lával, a TOKIIIOOOOO-val drukkolt a magyar küldöttségnek, a nó-
tát szintén nagyon megszerette a közönség. 

BULI VAN!  – zenei ajánló

Péterfy Bori & Love Band
Április 29., péntek Hangár Music Garden 
(Kapunyitás: 21 óra, koncertkezdés: 22 óra) 
Április 29-én, pénteken este pótolja korábban elmaradt sop-
roni koncertjét a Péterfy Bori & Love Band. A népszerű magyar 
alternatívrock-együttes 2007 májusában alakult meg Péterfy 
Bori előző zenekara, az Amorf Ördögök szerzőiből és tagjaiból. 
Bemutatkozó albuma, a Péterfy Bori & Love Band 2007 őszén 
jelent meg, arany-, majd platinalemez lett. Ezt követően több 
albumot is kiadott. A csapat már számos alkalommal adott 
koncertet Sopronban, a mostani is nagy bulinak ígérkezik. 

www.sopronitema.hu


