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Töltődjünk fel közösen!
Egy hónap alatt közel háromezren látogattak el a fertőrákosi kőfejtőbe: sokan kíváncsiak a megújult tanösvényre és a Dohnányi teremre. A szervezők június 19-én nagyszabású, 
összművészeti családi nappal készülnek, de hamarosan kezdődik a barlangszínházi évad is. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

 Népszerű világörökség

Fergeteges Bál a Savoyban

Őseink útján jártak 

Dr. Molnár Ágnes, a 
 Fidesz–KDNP ország-
gyűlési képviselője, a 
párt regionális igaz-
gatója Sopronban és a 
Nyugat-Dunántúlon is 
megkerülhetetlen sze-
mélyiség. Ötödik ciklu-
sát kezdi a Parlament-
ben. Hogy Sopron és 
térsége az elmúlt évti-
zedben új fejlődési pá-
lyára állt, abban kiemel-
kedő szolgálatot vállalt.
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Béres László rendezésében szombaton este mutatták be a Soproni Petőfi Színházban 
a Bál a Savoyban című revüoperettet. A produkciót május 12-én, 13-án, 20-án, 
és 21-én tűzi műsorára a teátrum. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Idén is népszerű volt a fraknói gyalogtúra – mintegy két-
százan zarándokoltak a Rozália-kápolnától Brennbergbá-
nyára. A Perkovátz-ház Baráti Köre idén 19. alkalommal 
szervezte meg a túrát. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Erős fel
hatalmazás
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Bár tartaléko-
san lépett pályá-
ra Sopronban a 
Falco, pár perc jó 
játékkal nem si-
került megver-
ni a szombathe-
lyieket. A soproni 
kosarasok 70–81 
arányban kap-
tak ki múlt héten, 
szerdán 18 órakor 
az Alba Fehérvár 
ellen folytatják. 
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

12. alkalommal tartottak baba–mama napokat Sopronban. 
FOTÓ: FILEP ISTVÁN 
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Székesfehérváron folytatják
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HUSZÁR JUDIT

Újjáépült a 
kecske-he-
gyi kilátó, 
fejlesztet-

ték a Lőver Alpin Par-
kot, elkészült a kerék-
párút Sopron és Harka 
között, valamint a Ne-
meskúti úton, a Cik-
lámen tanösvényre új 
táblák kerültek, a Fer-
tő tó nádasában pedig 
madárlest alakítottak 
ki – lezárult a térség 
egyik fontos turisztikai 
programja. 

Madárcsicsergés, napos idő, 
valamint új táblák is várták 
az érkezőket múlt csütör-
tökön a Károly-magaslaton. 
A Ciklámen tanösvény fon-
tos pontján tartották az Ak-
tív turisztikai fejlesztések a 
Sopron–Fertő turisztikai tér-
ségben című projekt záróese-
ményét. A programról és a 
fejlesztésekről rendszeresen 
beszámoltunk lapunkban 
is (legutóbb: Turisztikai lát-
ványosságok, Soproni Téma, 
2022. május 4.). 

– Hazánk egyik leg-
szebb erdeje a soproni, egyik 

legszebb tája ez – kezdte a saj-
tótájékoztatót Barcza Attila, 
Sopron és térsége országgyű-
lési képviselője. – Fontos en-
nek a területnek a fejlesztése, 
megőrzése és olyan élménya-
lapú turisztikai attrakciók lét-
rehozása, amelyek ide vonz-
zák a látogatókat. 

– Mindig hálózatosan gon-
dolkodunk a fejlesztésekben 
– tette hozzá Kárpáti Béla, a 
projektet koordináló Sopron–
Fertő Turisztikai Fejlesztő Zrt. 
igazgatója. – Fontos, hogy a 
meglévő értékek jó állapotúak, 

a kor igényeinek megfelelőek 
legyenek. És nemcsak a turis-
táknak szeretnénk kedvezni, 
hanem elsősorban az itt élők-
nek, akik rendszeresen tudják 
használni azokat. 

Dr. Sándor Gyula, a TAEG 
Zrt. vezérigazgatója kiemel-
te: remélik, hogy a soproni-
ak között az egyetemisták is 
használói lesznek a fejlesz-
téseknek, hiszen a Soproni 
Egyetem képzéseinek döntő 
része az erdőhöz köthető. 

– Sopronban süt ránk a 
Nap, nemcsak szó szerint, 

hanem képletesen is – mond-
ta dr. Farkas Ciprián. Sop-
ron polgármestere számba 
vette az elmúlt időszak na-
gyobb fejlesztéseit, így az 
M85-ös autóút, az uszoda, 
a parkolóház építését, va-
lamint szólt a folyamatban 

lévő projektekről is. – Készül 
a múzeumnegyed, épül az 
ipari park, dolgoznak a Fertő-
parton, és egy bölcsőde is ki-
nő a földből. Ezekhez képest 
a mostani fejlesztés kisebb-
nek mondható, ugyanakkor 
nagyon fontos, mert tovább 

színezi a képet, még kom-
fortosabbá teszi a térségben 
élők mindennapjait. 

A sajtótájékoztató vala-
mennyi résztvevője megkö-
szönte a kormány, valamint 
a fejlesztésben részt vevők 
támogatását.

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

Az Ív és a Handler Nándor ut-
ca között húzódik a 110 méter 
hosszú Mende Gusztáv utca. 
A szakaszt a századfordulón 
született soproni nemzedék 
egyik legjelesebb képzőmű-
vészéről nevezték el.

Mende Gusztáv művészete 
a nyugat-dunántúli impresz-
szionista tájfestéstől indult, 
élete végére a konstruktiviz-
musban teljesedett ki. A fes-
tőművész soproni polgári csa-
ládban született 1899. május 
15-én Mühl Nándor pékmes-
ter és Zethner Zsuzsanna 
második gyermekeként. Már 
diákkorában megmutatko-
zott kiemelkedő képessége a 
képzőművészetben. A tanító-
képző elvégzése után 1917-ben 
egy évig a fronton szolgált ka-
tonaként, majd édesapja nagy 
anyagi áldozata árán Pestre 
került, ahol beiratkozott az 
Iparművészeti, majd a Képző-
művészeti Főiskolára.

A főiskola elvégzése után 
nem találta helyét a nagyvá-
rosban, volt, hogy csak a fővá-
rosi szegények ingyen ebédjét 
ehette. Egy bécsi kurzus után 

1926-ban Thurner Mihály sop-
roni polgármester ipariskolai, 
rajzszakos tanítói állást aján-
lott neki, amit vonakodva, de 
elfogadott. Végül mégis ki tu-
dott bontakozni szülővárosá-
ban: másfél évtizeden át az 
iskolai munkáján kívül csak 
a festészetnek élt. A szülői 
ház kertjében műtermet épít-
tetett, az elismerések ellené-
re viszont sokat kételkedett 
magában.

1934-ben feleségül vette 
Lándori Angéla festőművész-
nőt, akivel 1936-ban tanul-
mányúton járt Olaszország-
ban, 1939-ben pedig közösen 
kiadták a Tizenhat soproni 

kép linómetszetben című al-
bumot. Megjárta a második 
világháború frontját is. Mun-
kája mellett részt vett a város 
művészeti életének szervezé-
sében: előbb titkára, alelnö-
ke, majd 1945-től elnöke lett 
a Soproni Képzőművészeti 
Körnek. 1947-ben megrendez-
te az 50 éves kör jubileumi ki-
állítását, majd ellenfelei nyo-
mására váratlanul lemondott 
az elnökségről. Országszerte 
számos művészeti díjat nyert 
alkotásaival. 1959-ben meg-
hívták az Ernst Múzeumba, 
ami országos elismerést jelen-
tett. Ebben az évben a toka-
ji művésztelepen is dolgozott.

1963. december 13-án halt 
meg. Képei nagy részét a szü-
lővárosára hagyta, de művei 
ma is számos galériában meg-
találhatók országszerte.

Mende Gusztávot számos 
kortárs művész tartja meste-
rének, köztük Grabner József, 
Magyarné Derszib Eti és Szé-
nyi Péter festőművész, vala-
mint Kosztkáné Vránich Ro-
zália textiltervező.

(Írásunkhoz a Soproni 
Szemlében, a Soproni Képző-
művészeti Társaság és a Szé-
chenyi István Városi Könyvtár 
honlapján, valamint az Arany-
könyvben fellelhető informáci-
ókat használtuk fel.)

Barcza Attila:  Élményalapú turisztikai attrakciókat alakítunk ki a térségben

Sopronban most is süt ránk a Nap

Híres soproniak nyomában:  Képei nagy részét szülővárosára hagyta

A kétkedő festőművész utcája

A PROJEKT TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEI:  Tómalom és Fertőrákos között újjáépült a 14 méter ma-
gas kecske-hegyi kilátó. Megújult a Sopron és Harka közötti, valamint a Nemeskúti úti bicikliút – mind-
egyik négy kilométeren. A Lőver Alpin Parkot három új játszótéri elemmel bővítették. A Ciklámen tan-
ösvény bekerült a Digitális Vándor alkalmazásba, az információs táblákat újakra cserélték. A Fertő tó 
nádasában madárlest alakítottak ki, így a turisták a kenukból, csónakokból kiszállva megfigyelhetik 
a természetes állatvilágot. 

A Szent Orsolya- és a Berzsenyi-gimnázium diákjai is kirándultak a megújult Ciklámen tanösvényen. A kecske-hegyi kilátót is újjáépítették a projekt keretében, 
itt 14 méter magasról lehet megcsodálni az egyedülálló panorámát. FOTÓK: FILEP ISTVÁN, SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

Az Ív és a Handler Nándor utca között húzódik a Mende Gusztáv utca. FOTÓK: FILEP ISTVÁN ÉS SZIVK.HU

A hóhér nem térhetett 
vissza soha Sopronba
PLUZSIK TAMÁS

Soproni hóhér, Mohr Miklós végezte ki a Wesse
lényiféle összeesküvés tagjait. Ráadásul nem 
is akárhogy, korabeli források szerint különös 
kegyetlenséggel…

Nádasdy Ferencet (1625–1671) 
Vas, Zala és Sopron vármegye 
főispánját 1671. április 30-án 
Bécsben, a költő és hadvezér 
gróf Zrínyi Miklós öccsét, gróf 
Zrínyi Péter (1621–1671) horvát 
bánt és gróf Frangepán Ferenc 
Kristóf főnemest ugyanezen 
a napon hazaárulás vádjával 
Bécsújhelyen fejezték le. 

A korabeli feljegyzések 
meglehetősen horrorisztiku-
sak. A bécsújhelyi városi fegy-
vertár feketével bevont termé-
ben először Frangepán Ferencet 
vezették a vérpadra, ugyan-
is Zrínyi Péter büntetését I. Li-
pót király (1640–1705) – akinek 
a feleségét, Pfalz-Neuburgi 
Eleonórát 1681-ben Sopronban 
koronázták magyar királynévá 
– azzal is súlyosbította, hogy 
végig kellett néznie Frange-
pán halálvergődését. A sop-
roni bakó, Mohr Miklós első 
csapása Frangepán vállát ér-
te, aki ezután a földre zuhant. 
Az elalélt embert még egyszer 
odavonszolták a lefejező tőke 
elé. A második csapás megint 
nem talált, s csak a harmadik-
ra hullott le az elítélt feje. Egy 
helybéli előkelőség állítólag 
oda is szólt a soproni hóhérnak: 

„Lelketlenség így elkínozni egy 
embert, végezze jobban a köte-
lességét!”. A figyelmeztetés el-
lenére Zrínyi Péter kivégzése 
még szörnyűbb jelenetek kö-
zött zajlott: a soproni bakó pal-
losának első csapása a horvát 
bánnak csak a vállát érte, és bár 
súlyosan megsebesült, de igye-
kezett felállni. Ekkor a hóhér 
a fejére mért egy csapást, és 
a lezuhant testet a földön sza-
bályosan csapkodta pallosá-
val, amíg végre Zrínyi nagy kí-
nok között kiszenvedett.

A munkáját nemhogy rosz-
szul, hanem kegyetlenül vég-
ző soproni hóhér, Mohr Mik-
lós büntetése nem maradt el. 
A kivégzés után törvényszék elé 
idézték, és azzal vádolták, hogy 
hóhértársával a helyi „Fekete 
Sas” kocsmában a végrehajtás 
reggelén leitták magukat. Mohr 
Miklós azzal védekezett, hogy 
ez nem igaz, de miután Frange-
pánnál elhibázta a pallós csa-
pást, Zrínyi láttára „erős szív-
fájdalom fogta el”. I. Lipót bírái 
néhány nappal később félévi 
gályarabságra és örökös szám-
űzetésre ítélték a soproni hó-
hért, aki többé nem térhetett 
vissza Sopronba.
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MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

NAGY MARINA:
Egyszer koncerten voltam a 
barlangszínházban. Kicsit 
hideg volt, de a látvány és 
a barlang kiváló akusztiká-
ja biztosította, hogy csak a 
jó élményről meséljek az is-
merősöknek. Tervezem, hogy 
hamarosan újra megnézek ott 
valamilyen előadást.

LEHOTA DÁNIEL: 
Nagyon jó a park! Meg lehet 
ismerkedni a kőfejtő környé-
kének állataival és növényei-
vel, a benti kiállításon pedig 
a történelem előtti idők élő-
világába is betekintést nyer-
hetünk. Tetszik, hogy az óri-
ás cápa mellett kiállították 
azokat a fosszíliákat, amiket 
a környéken találtak.

HORVÁTH TIBOR: 
Amúgy is szeretem a komoly-
zenét, de az tényleg egészen 
különleges, amikor egy szim-
fonikus zenekar a barlangot 
tölti meg zenével. A járvány 
miatt sajnos még nem láttam 
a megújult kiállítást és az új 
kamaratermet.

ZAJZON-CSOMÓS 
MELINDA: 
A családomban vannak éne-
kesek és zenészek is, volt 
szerencsém őket látni a bar-
lang színpadán. Szeretem a 
kőfejtő körüli parkot is, de a 
Dohnányi teremben még nem 
jártam. Úgy tudom, utóbbi 
nemcsak kamarateremként 
szolgál, de állandó zenei ki-
állításnak is teret ad.

Járt már a kőfejtőben?

HUSZÁR JUDIT 

Egy hónap alatt közel háromezren látogattak 
el a fertőrákosi kőfejtőbe: sokan kíváncsiak a 
megújult tanösvényre és a Dohnányi teremre. 
A szervezők június 19-én nagyszabású, összmű-
vészeti családi nappal készülnek, de hamarosan 
kezdődik a barlangszínházi évad is. 
Turistacsoportok, osztály-
kirándulások résztvevői, bi-
ciklisek, családok – szinte 
minden korosztály körében 
népszerű a Fertőrákosi Kő-
fejtő és Barlangszínház. Az 
előző években a koronavírus 
megnehezítette a világörök-
ségi helyszín fenntartóinak 
dolgát, tavaly például csak 
június elsején tudtak nyitni, 
így 2021-ben huszonegyezer 
látogató volt a kőfejtőben. 
Idén a „normális menetrend” 
szerint, április elsején el-
kezdődött a szezon, az első 

hónapban közel háromez-
ren nézték meg a kőfejtőt és 
barlangszínházat. Mint ar-
ról lapunkban is beszámol-
tunk (Soproni zenészek ottho-
na, Soproni Téma, 2021. június 
9.), tavaly júniusban átadták 
a Dohnányi kamaratermet, 
valamint befejeződött a hely-
szín turisztikai fejlesztése. 
A tanösvényen új élményele-
meket állítottak fel, fejlesztet-
ték a kiállítást, elkészült egy 
film is, amelyben a látogató 
maga alakíthatja az esemé-
nyek sorozatát, a szereplőkkel 

együtt barangolhatja be Sop-
ron és környéke látnivalóit. 
A barlangszínházban egy új 
kamaratermet is kialakítot-
tak, melyet a térség neves 
zeneszerzőjéről és karmes-
teréről, Dohnányi Ernőről ne-
veztek el. 

– A Dohnányi teremben 
idén is folytatódik az Ötórai 
hangoló koncertsorozat, ezek 
a programok kiválóan össze-
köthetőek a témapark-látoga-
tással – tájékoztatta lapunkat 
Kóczán Péter. A Fertőráko-
si Kőfejtő és Barlangszínhá-
zat üzemeltető Pro Kultúra 

kulturális igazgatója a július 
8-i koncerten vezényel. Ekkor 
a Győri Filharmonikus Zene-
kar előadásában Bernstein- és 
Kodály-művek mellett felcsen-
dül Gerschwin Kék rapszó-
diája is. – Június 19-én egy 
nagyszabású, összművészeti 
családi nappal is készülünk, 
ahol lesz színházi, zenés pro-
dukció, izgalmas vezetések, 
interaktív játékok. 

A közelmúltban több ke-
rékpáros fejlesztés is megva-
lósult a Fertő-tájon, ezért idén 
a szervezők még több biciklis 
turistára számítanak. 

2022-ben november 1-ig lesz nyitva  a fertőrákosi kőfejtő 

Népszerű világörökség

BARLANGSZÍNHÁZI ÉVAD:  A 2022-es barlangszínházi évad 
május 27-én a Punnany Massif fellépésével kezdődik, az utolsó 
produkció pedig a tervek szerint szeptember 10-én Rúzsa Magdi 
nagyszínpadi koncertje lesz. A két program között számtalan ko-
moly- és könnyűzenei koncertet, operett-, dzsessz-, színházi elő-
adást, humoros produkciót láthatnak az érdeklődők. A részletes 
program elérhető a barlangszinhaz.hu oldalon.

Turistacsoportok, osztálykirándulások résztvevői, biciklisek, családok – szinte minden korosztály körében népszerű a Fertőrá-
kosi Kőfejtő és Barlangszínház. Hétvégén is sokan bejárták a témaparkot. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Faragó Sándor: tudományos elismerés 
Az MTA Agrártudományok Osztályának levelező tagja lett prof. 
dr. Faragó Sándor. Az akadémikusok gyűlése választotta meg 
az MTA új rendes, levelező, külső és tiszteleti tagjait. Prof. 
dr. Faragó Sándor, a Soproni Egyetem korábbi rektora az Erdő-
mérnöki Kar Vadgazdálkodási és Vadbiológiai Intézetének egye-
temi tanára, szakterülete a vadbiológia és a vadgazdálkodás. 

A tűzoltókat ünnepelték Sopronban
Szent Flórián napja alkalmából a Liszt-központban tartották a 
megyei katasztrófavédelmi főigazgatóság ünnepségét. Az ál-
lománygyűlésen Barcza Attila, Sopron és térsége országgyű-
lési képviselője és dr. Farkas Ciprián polgármester elismerően 
szólt a térség tűzoltóiról. Tiszteletbeli tűzoltó címet adomá-
nyoztak Paár Attilának, a Rendészeti Integrált Központot kivi-
telező West Hungária Bau Kft. vezetőjének, aki a soproni tűzol-
tókkal együttműködve modern laktanyát épített a rendvédelmi 
szerveknek. Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, a megyei ka-
tasztrófavédelmi igazgatóság vezetője, Németh Zoltán, a Győr–
Moson–Sopron megyei közgyűlés elnöke, valamint a környező 
települések polgármesterei számos jutalmat adtak át a kataszt-
rófavédelem munkatársainak, köztük soproni tűzoltóknak. 

KÉSZ küldöttgyűlés: töretlen hit
– A keresztény kultúra egy meghatározó és nélkülözhetetlen 
erőforrás nemzetünk számára – emelte ki a Keresztény Értel-
miségek Szövetsége szentmisével egybekötött országos kül-
döttgyűlésén városunkban Barcza Attila, Sopron és térsége 
országgyűlési képviselője. A háromnapos eseményen a tagok 
pódiumesteken vettek részt, értékelték az elmúlt időszak ese-
ményeit, ismertették a jövő év programjait. A rendezvényen 
köszöntőt mondott dr. Farkas Ciprián is. Sopron polgármes-
tere hangsúlyozta: a civil szervezet régi, máig értékes hagyo-
mányokat őriz.

RÖVIDEN

PLUZSIK TAMÁS

A zongorák magyarországi királyaival, sztár-
művészeivel, nemzetközi hírű balett-tánco-
sokkal készül koncert és táncjáték Bartók Béla 
A csodálatos mandarin és Ravel Bolero című le-
gendás szerzeményeire. 

A Soproni Petőfi Színház és 
a Forrás Produkció, valamint 
az InterEUropa Balett orszá-
gosan egyedülálló összmű-
vészeti előadását hazai ősbe-
mutatóként láthatják a nézők 
június 18-án a fertőrákosi 
barlangszínházban. A darab 
a Királyok & királynők címet 
viselő nyári évad egyik ki-
emelkedő előadása lesz. 

– Rendhagyó előadás vi-
lágsztárokkal és remélhe-
tőleg világsikerrel – mond-
ta a darabról Pataki András, 
a Soproni Petőfi Színház 
igazgató–főrendezője.

Hogy kik lesznek az elő-
adáson a zongora királyai, az 

részben kiderült már a múlt 
héten tartott sajtótájékozta-
tón is, hiszen azon részt vett 
Bogányi Gergely Kossuth- és 
Liszt Ferenc-díjas zongora-
művész és Varga Gábor sop-
roni dzsesszzongorista is. A 
„zongoraszekcióban” az elő-
adás résztvevője lesz még Bin-
der Károly Erkel Ferenc-díjas 
és Boros Misi Junior Príma dí-
jas zongoraművész.

A táncműveket Michael 
Kropf koreografálja, és kü-
lön érdekessége lesz az elő-
adásnak, hogy A csodála-
tos mandarinban az öreg 
gavallér szerepét a Sopron 
Balett művészeti vezetője, a 

Harangozó Gyula-díjas Dem-
csák Ottó balettművész fog-
ja alakítani. A címszerepben 
a moldovai balettművészt, 
Mihail Sosnovschit láthatja 
majd a közönség. A Bolero női 

főszerepét a Sankt Pölten-i 
Europabalett művésze, a Sao 
Paulo-i születésű Mayara Re-
is Vicoso alakítja, de mellettük 
részt vesznek az előadásban a 
Sopron Balett művészei is. 

Zongorakirályok tánclegendákkal

Bogányi Gergely, Michael Kropf és Varga Gábor FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Felújítás a Kossuth utcában 
Elkezdődött és várhatóan július közepéig tart a Kossuth Lajos ut-
ca felújítása. Az építkezés idején mindig a városközpont felé lesz 
egyirányú az utca. A kivitelező kéri a közlekedők türelmét, minden-
ki számoljon hosszabb menetidővel. Kerülőútnak az Öntöde utcát 
és a Mártírok útját javasolják a szakemberek. 
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KÖVES ANDREA

Sokrétű előadásokat és bemutató-
kat kínált három napon keresztül a 
hagyományos baba–mama napok 
rendezvénysorozata a Liszt-központ 

NépmesePontján. A programot a Soproni Szociá-
lis Intézmény védőnői szervezték. 
Anyukák babáikkal együtt él-
vezhették a 12. alkalommal 
megszervezett soproni baba–
mama napokat, amelyek leg-
főbb célja: hasznos ismeretek 
nyújtása az anyukák számára, 
illetve közös élmények átélése. 
A program elsősorban azokat 
a szülőket célozza meg, akik-
nek a gyermeke a 0–3 éves kor-
osztályba tartozik. Az idei kí-
nálatban a kenguru–mocorgó 

baba–mama foglalkozás is 
szerepelt, amelynek során 
anyukák és babáik közösen 
mozoghattak. A foglalkozást 
Bálintné Halász Dorottya két-
gyermekes anyuka vezette, 
akit első gyermeke születése 
inspirált abban, hogy elindít-
sa foglalkozásait: – Ez a torna 
elsősorban azoknak az anyu-
káknak szól, akik szeretnének 
szülés után kicsit kimozdulni 

otthonról, társaságban lenni 
és mozogni – fogalmazott Do-
rottya. – Saját magam is ta-
pasztaltam szülés után, hogy 
milyen jólesik hasonló érdek-
lődésű anyukákkal találkoz-
ni, a tapasztalatokat megosz-
tani. Mindeközben feltölti az 
anyukákat a mozgás, amelyet 
babáikkal együtt végezhet-
nek. A kicsik ismerkednek a 
világgal és egymással. A torna 
során ölbeli játékokat is játsz-
szunk: együtt éneklünk, mon-
dókázunk. Nagy hangsúlyt 
fektetek a szülés utáni rege-
nerációra is.

Bálintné Halász Dorottya 
tapasztalt szakember: a kis-
mamatorna-oktatói végzett-
sége mellett babamasszázs- 
és gyerektorna-oktatóként, 

illetve dúlaként is tevékeny-
kedik. Foglalkozásai két kor-
osztálynak szólnak: az első a 
baba–mama torna, ahova az 
anyukák már a másfél–két hó-
napos csecsemőikkel is érkez-
hetnek. Amikor már nagyob-
bak, körülbelül másfél évesek 
lesznek a gyerekek, megnő 
a mozgásigényük, és egyre 
ügyesebbek lesznek, akkor 
várja őket a mocorgó foglal-
kozás játékos mozgásfejlesz-
tő gyakorlatokkal. Ügyességi 
mozgásformák, akadálypá-
lyák és különböző eszközök 
használata színesíti az órákat. 

Mindebből kóstolót kap-
hattak azok az anyukák és 
babáik, akik ellátogattak 
az idei baba–mama napok 
rendezvénysorozatára.

12. alkalommal tartottak  baba–mama napokat Sopronban

Töltődjünk fel közösen!

A baba–mama tornán az anyukák társaságban lehetnek és mozoghatnak, a kicsik pedig ismerkednek a világgal és egymással.

Kövek
Május 11., szerda 15 óra, Liszt-központ
További időpontok: május 11. 17 óra,  
május 12. 15 és 17 óra
Beszélgetés
Május 11. 15 óra, pedagógusok művelődési háza 
A vendég Ragány Misa, a Pro Kultúra ügyvezető igazgatója

Vargabetűk 
Május 11. 19 óra, Soproni Petőfi Színház 
Varga Róbert újságíró vendége Eperjes Károly Kossuth- és  
Jászai Mari-díjas színművész. 

Dumaszínház 
Május 11. 19 óra, Liszt-központ
Népbutító kampány – Mogács Dániel önálló estje

Kolja – ajánló: Orbán Júlia
Május 12., csütörtök 18 óra, Pedagógusok Soproni 
Művelődési Háza 
Bál a Savoyban
Május 12. 19 óra, Soproni Petőfi Színház
További időpont: május 13. 19 óra 
Séta az Alsó-Lövérekben
Május 13., péntek 15 óra, Erzsébet-kert, buszmegálló
Az útvonal érinti a botanikus kertet, a Sörházdombi-kilátót, a 
Szent Margit-templomot, a Nepomunki Szent János-kápolnát 
és a Villa sor gyönyörű villáit. A részvétel ingyenes.  
Regisztráció: www.visitsopron.com 
A magyar Ace Ventura
Május 13. 17.30, Soproni TIT
Both Zoltán vadállatbefogó előadása

Kishercegi bál
Május 13. 18 óra, Fertőd, Esterházy-kastély 
Jazz & Bor (Évadzáró)
Május 13. 19 óra, Liszt-terasz
A szabadtéri évadzáró Jazz & Bor koncert ingyenesen hallgat-
ható, a bort Major Gergő kínálja a Liszt Caféból.

Magyar dalok éjszakája
Május 13. 22 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
MineCinema: Szupermenők
Május 14., szombat 9 óra, Liszt-központ
Filmvetítés a népszerű Minecraft videojáték világában játszó-
dó történettel. Vendég PerkyParrot, Baluka és ZsombeyHD.

Erdei séta a Lövérekben
Május 14. 10 óra, Hotel Lövér 
Kirándulás a Károly-kilátóhoz a Felső-Lövérekből.  
Regisztráció: www.visitsopron.com 
Világörökség nap
Május 14. 10 óra, Fertő-táj
Részletek: www.vilagoroksegnap.hu
Kalló Zsolt & Capella Savaria
Május 14. 18 óra, Fertőd, Esterházy-kastély 
Jótékonysági koncert a Híd Kárpátaljáért program támogatá-
sára. Műsoron Joseph Haydn művei.

Zsúr a Zenei élet kapujában
Május 14. 18 óra, Lenck-villa 
A Lenck-villa Kamaraegyüttes vendégeinek hangversenye 

Carson Coma lemezbemutató
Május 14. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden 
Ørdøg/ Cadaveres/ Beerzebub
Május 14. 19 óra, Hangár Music Garden
2000 év nyomában Sopron utcáin
Május 15., vasárnap 10 óra, Tourinform iroda
Ingyenes belvárosi séta  
Regisztráció: www.visitsopron.com
A Soproni Képzőművészeti Társaság 
tavaszi tárlata
Május 15. 11 óra, Várkerület Galéria
A teremtés
Május 17., kedd 19 óra, Szent Mihály-templom
Győri Filharmonikus Zenekar

A Virágos Sopronért 
Május 18., szerda 17 óra, Pedagógusok Soproni  
Művelődési Háza 
Időszerű teendők, tanácsok, tippek erkélyládáknál, Az év fája. 

Líceumi tárlat
A kiállítás május 18-ig (hétfő kivételével) naponta  
10 és 18 óra között látogatható a Festőteremben. 
Madarak, fák és egyéb csodák
Kránitz József természetfotós kiállítása május 28-ig 
megtekinthető a városi könyvtárban.
Természetem 
Tóth Andrásné Sarolta kiállítása május 27-ig látható a 
bánfalvi fiókkönyvtárban. 

EZ LESZ…  – programajánló

Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról mutatunk be részletet, olvasó-
inknak pedig az a feladatuk, hogy a részletből felismerjék az egészet, és megírják nekünk, 
melyik alkotást rejtettük el. Azok között, akik a helyes megfejtést május 18-ig beküldik a 
Soproni Téma, 9400 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-cím-
re, ajándékot sorsolunk ki.

Április 27-i rejtvényünk megfejtése: Szakál Ernő emléktáblája, szerencsés 
megfejtőnk: Borsos Ferencné, Sopron, Paprét. 

Szakál Ernő emléktáblája a Vörösmarty utca 10. falán
Szakál Ernő (1913–2002) Munkácsy- és 
Műemlékvédelmi Európa-díjas szobrász 
és kőrestaurátor, Sopron díszpolgára. Sop-
ronban született, majd az elemi iskola el-
végzése után öt évig a nagy múltú Mechle 
műhelyben sajátította el a kőfaragó mes-
terséget, emellett Soproni Horváth Jó-
zsefnél rajzolni is tanult. Elvégezte a re-
áliskolát, majd az érettségit követően az 
Iparművészeti Főiskola díszítőszobrász 
szakán és a Képzőművészeti Főiskolán foly-
tatta tanulmányait Sidló Ferenc szobrász-
tanár növendékeként. 

Tanulmányainak befejezése után visz-
szatért szülővárosába, ebben az időszak-
ban készítette el a Liszt-emléktáblát és 
a Sas téri kutat. Dolgozott a Sopront ért 
háborús károk helyreállításán, majd éle-
te egyik fő alkotása a visegrádi királyi pa-
lota négy díszkútjának rekonstrukciója. 
1970-ben megszervezte a Magyar Képző-
művészeti Főiskolán a szobrász–restaurá-
tor képzést. 

Sedlmayr János (1932–2004) Ybl-díjas 
építészmérnök, a magyar műemlékvéde-
lem kiemelkedő személyisége mondta ró-
la: „Mindnyájan tudtuk, hogy szakterületén 
nála jobb nincs a világon. Méltón kapta meg 
a műemlékvédelem Európa-díját 1982-ben. 

Halottnak hitt emlékeket támasztott fel, 
amelyek azóta újra élnek, újra beszélnek. 
Életre keltette őket néha pár töredékből, 
tudással, türelemmel, szakértelemmel, 
szeretettel.”. A 2013-ban felavatott emlék-
tábla plakettjén Szakál Ernő fiatalkori kép-
mását mintázta meg munka közben Kutas 
László szobrászművész.
Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

HOL JÁRUNK?  – rejtvény
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Önkormányzati támogatás a soproni alapítványoknak
Kulturális és szociális alapítványok támogatásáról is döntöttek a 
soproni képviselők az áprilisi közgyűlésen – erről múlt heti lapunk-
ban már röviden beszámoltunk. Az elfogadott határozat szerint a Pe-
dagógusok Soproni Művelődési Házáért Alapítvány összesen 690 
ezer forintos támogatást kapott, fő célja a pedagógus művelődé-
si ház fenntartása és működőképességének biztosítása, valamint 
támogatja az itt működő köröket, tagozatokat, pedagógiai témájú 
előadásokat, továbbképzéseket szervez. A Segítség a Mosolyodért 

és az Idősek Európai Háza Alapítványt 420–420 ezer forinttal segí-
ti az önkormányzat – előbbi szervezet az önhibájukon kívül a tár-
sadalom perifériájára került családokat támogatja, az egészséges 
életmódot népszerűsíti, utóbbi pedig az idős embereket, egészsé-
gük megőrzését mozdítja elő. Az Idős Emberek Gondozásáért Ala-
pítvány 250 ezer forintot, a Hova Tovább Alapítvány és a Testvéri-
ség Néptánc Alapítvány 200–200 ezer forintot, a Szólam Alapítvány 
a Magyarországi Kórusok Fejlesztéséért pedig 180 ezer forintot kap.

JEGYZET

Maradék tisztesség
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Az ellenzék, amely a választások óta szakadat-
lanul marja egymást, úgy tűnik, nem mer (nem 
tud, nem akar) szembenézni a valósággal. In-
kább mindenki a másikban keresi a hibát, és 

külső okok után ku-
tat. Az – a jelek sze-
rint – eszükbe sem 
jut, hogy ők hibáztak, 
hogy rosszul mér-
ték fel a társadalom 
állapotát, az  Orbán 
kormány több mint 
10 éves munkáját. Ez 

csak azért érthetetlen számomra, mert minden 
józanul gondolkodó ember Soprontól Mártélyig, 
Soltvadkerttől Záhonyig értette, hogy mit sze-
retne, és megélte, hogy mit tett érte a kormány. 
Hihetetlen, hogy csak ők éltek függöny mögött, 
elzárkózva a valóságtól. A lámpás felgyújtá-
sához nem kellett volna megvárni a választá-
sokat, elég lett volna elhinni azt, amit tapasz-
talnak, s látnak. Nem kellett volna az irreális 
álmaikat valóságosnak feltüntetni, s azt ha-
zudni maradék szimpatizánsaiknak, hogy most 
győznek, biztosan legyűrik a Fideszt…

Hogy milyen átalakulások lesznek a térfe-
lükön, azt még nem lehet megjósolni sem. Már 
csak azért sem, mert utólag mindenki „okos” 
náluk. Nem is értem, hogy miért nem a válasz-
tások előtti hetekben, hónapokban nyílt ki a sze-
mük. Miért kellett ehhez egy jókora politikai po-
fon? Egy akkora, amitől még sokáig szédelegni 
fognak, sőt lesz, aki fel sem áll. Most már csak 
az a kérdés, hogy kiben maradt annyi tisztes-
ség, hogy levonva a konzekvenciákat és vál-
lalva a felelősséget lemond tisztségéről. Igaz, 
akkor elismernék, hogy felelősek a súlyos vere-
ségért, hogy hibáztak. Hát persze, hogy egyik 
pártelnök sem adta fel, inkább újabb és újabb 
magyarázatokat keres.

Ilyen – igaz, nem új keletű – „bűnbak” a ma-
gyar sajtó. Az ellenzék jobb híján most is rajta 
szeretné elverni a port, mondván, Magyaror-
szágon nincs szólásszabadság, s nincs média-
egyensúly. Ennek a kérdéskörnek a vizsgálata 
túlmutat egy jegyzet lehetőségein, ezért csak 
néhány olyan tényre hívom fel a figyelmet, ame-
lyeket mindenki észrevehet, ha szándékosan 
nem csukja be a szemét. Hogy mire gondolok? 
Íme, néhány példa. Abban az esetben, ha orszá-
gunkban nem lenne szólás- és sajtószabadság, 
akkor hogyan hallhatta, olvashatta, láthatta az 
egész ország az ellenzéki pártok nemtelen vá-
daskodásait, nyílt hazugságait, hogyan jutott 
volna el az emberekig a miniszterelnök-jelölt-
jük számos ostobasága? Természetesen min-
den következmény nélkül. Mi ez, ha nem szó-
lásszabadság? Tehát az emberek az ellenzéki 
televíziókból, az írott sajtójukból és a közössé-
gi médiából is tájékozódtak, mérlegeltek, aztán 
döntöttek. Hogy ez így volt, azt mi sem bizonyít-
ja jobban, mint a budapesti, a pécsi vagy szege-
di eredmény. Nem igaz tehát az a feltevés, hogy 
mondjuk, a közmédia „mindent vitt”. Sőt, én úgy 
gondolom, a köztévé sokat tett azért, hogy az 
emberek más csatornákra kapcsoljanak, és 
nem csak a választási időszakban. A közössé-
gi médiában pedig inkább ellenzéki túlsúly volt 
érzékelhető, de ezt a szakemberek majd ponto-
san megmérik.

Szóval a médiát hibáztatni a választási ve-
reségért ugyanolyan ostobaság, mint számon 
kérni a Napot, hogy éjjel miért nem süt ránk.

Egy ellenzéknek akkor és csak akkor van esé-
lye győzni, ha reálisan méri fel az erőviszonyo-
kat, ha nem hazudik a választóknak, ha a kam-
pányban nem rombolást, hanem építkezést ígér, 
és megérti, hogy mit is szeretnének az emberek. 
És ez még csak az ötven százalék, mert ott van a 
másik oldal, amelyik ott lesz négy év múlva is…

„Most már csak az a kérdés, 
hogy kiben maradt annyi 
tisztesség, hogy levonva a 
konzekvenciákat és vállal-
va a felelősséget lemond 
tisztségéről.” 

www.facebook.com/ 
sopronitemahivatalos

HORVÁTH FERENC

Dr. Molnár Ágnes, a Fidesz–KDNP országgyűlési 
képviselője, a párt regionális igazgatója Sopron-
ban és a Nyugat-Dunántúlon is megkerülhetet-
len személyiség. Ötödik ciklusát kezdi a Par-
lamentben. Hogy Sopron és térsége az elmúlt 
évtizedben új fejlődési pályára állt, abban 
kiemelkedő szolgálatot vállalt.

– Az emberek egy legitim, 
tiszta és demokratikus vá-
lasztáson szavaztak ismét 
kétharmados győzelmet a Fi-
desznek, úgy, hogy növeltük a 
velünk szimpatizálók számát 
– értékelte a választásokat a 
Soproni Témának dr. Molnár 
Ágnes. – A szavazók elfogad-
ták és támogatták pártszövet-
ségünk családpolitikáját, a re-
zsicsökkentést, az árstopot, 
értékelték a gazdasági válság 
és a járvány felszámolására 
tett kormányzati intézkedé-
seket, a nyugdíjak reálértéké-
nek megőrzését – hogy csak 
néhányat emeljek ki a fontos 
intézkedések közül. Köszönet 
érte! A kampányra rányom-
ta bélyegét az orosz–ukrán 
háború. A magyar kormány 
megértette az emberek béke-
vágyát, s következetesen kép-
viseli a béke ügyét itthon és 
külföldön.

A képviselőasszony kitért 
arra is, hogy az emberek fe-
lől érkező bizalom, a rendkí-
vül erős felhatalmazás a kor-
mányzati munka folytatására 
még nagyobb felelősséget ró 
a kormányra és a parlamenti 
képviselőkre.

– Különösen ebben, a há-
borútól sújtott, energiavál-
sággal és inflációval küzdő 
Európában elengedhetetle-
nül fontos az összefogás, az 
okos és reális döntések meg-
hozatala – folytatta dr. Molnár 
Ágnes. – Mert a célunk nem 
lehet más, mint hogy meg-
őrizzük az elmúlt tíz eszten-
dő eredményeit, hogy úgy 
feleljünk meg az előttünk ál-
ló kihívásoknak, hogy abból 

Magyarország győzte-
sen kerüljön ki. Annak 
ellenére, hogy két-
ségkívül nehéz évek 
előtt állunk. Nem 
tudjuk, meddig tart 
az orosz–ukrán há-
ború, s az 
uniós, 

Oroszország elleni szankci-
ók bennünket is sújtanak. Az 
Európai Bizottság legújabb 
tervezete – az olajembargó 
– pedig katasztrofális hatás-
sal lenne a magyar emberek 
életére és a gazdaságra, hi-
szen nem vagy 
csak sokkal drá-
gábban tudnánk 
m á s pi ac ok-
ról beszerezni 
az olajat, de er-
re is csak évek 
múlva kerülhet-
ne sor, miután 
több száz mil-
liárd forintért átalakítottuk 
a százhalombattai finomítót. 
A rezsicsökkentést pedig el-
felejthetnénk. Ezért mondott 
határozott nemet a tervezetre 

az Orbán Viktor vezette kor-
mány, amely azonban ed-
dig is felülkerekedett a sok-
szor kritikus helyzeteken, s 
ez így lesz a jövőben is. Ma-
gyarország nem tér le arról 
a pályáról, amelyre 2010-ben 

lépett, s amely-
nek középpont-
jában az ország 
általános fej-
lesztésén túl 
a családok tá-
mogatása, a jó-
lét emelése áll. 
A történések és 
a feladatok is-

meretében készülök az újabb 
parlamenti ciklusra, abban a 
hitben, hogy hamarosan bé-
ke lesz, és folytathatjuk az or-
szág építését. 

Dr. Molnár Ágnes Sopron 
fejlődéséről is szót ejtett.

– A város fejlesztése ösz-
szehangolt munka eredmé-
nye kiemelt kormányzati tá-
mogatással. Nem túlzás azt 
állítani, hogy az elmúlt száz 
év legjelentősebb program-
ját valósítottuk meg, de a fo-
lyamat még nem zárult le, s 
bőven akad feladatunk a kö-
vetkező években is. Ebben a 
munkában továbbra is együtt 
dolgozunk a városvezetéssel 
és Barcza Attilával, Sopron 
és térsége országgyűlési kép-
viselőjével – abban a hitben 
és reményben, hogy a sopro-
ni emberek továbbra is segí-
tik közös törekvéseinket, hi-
szen minden értük történik 
városunkban.

Dr. Molnár Ágnes:  A legfontosabb a családok támogatása

Erős felhatalmazás, 
nagyobb felelősség

– A szavazók elfogadták és támogatták pártszövetségünk családpolitikáját, a rezsicsökkentést, 
az árstopot, értékelték a gazdasági válság és a járvány felszámolására tett kormányzati intézke-
déseket, a nyugdíjak reálértékének megőrzését – nyilatkozta lapunknak dr. Molnár Ágnes.  
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni emberek bemutatása mellett.  Ezért olyan 
személyeket keresünk, akik szűkebb–tágabb környezetükben valamiért kiérdemelték a körülöttük 
élők szeretetét, tiszteletét. Lehet ő egy nagymama, másokon segítő ezermester vagy tanácsadó, 
egy közösség szervezője vagy aktív tagja. Szóval bárki, akire felnéznek olvasóink! Ha ismernek 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 HŐSÖKET KERESÜNK!

„A magyar kormány 
megértette az embe-
rek békevágyát, s kö-
vetkezetesen képviseli 
a béke ügyét itthon és 
külföldön.”

DR. MOLNÁR ÁGNES

Nem kapta meg 
az újságot?

Terjesztési reklamáció: 

+3620/368-2027
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Idén is népszerű volt 
a fraknói gyalogtú-
ra – mintegy kétszá-
zan zarándokoltak a 
Rozália-kápolnától 
Brennbergbányára. 
A Perkovátz-ház Bará-
ti Köre 19. alkalommal 
szervezte meg a túrát. 

Idősek és fiatalok, családok és 
barátok, egyedülállók is részt 
vettek szombaton a XIX. Frak-
nói Gyalogtúrán. A zarán-
dokok a Rozália-kápolnától 
indultak, legalább húsz ki-
lométeres távot tettek meg. 
A Perkovátz-ház Baráti Köre 
2004 óta minden évben a ma-
darak és fák napjához kapcso-
lódóan szervezi meg a túrát. 
– Egy ősi Sopron vármegyei 
hagyományt elevenítettünk 
fel – mondta Perkovátz Tamás, 
a kör elnöke. – A program em-
lékezteti a résztvevőket arra 
a zarándoklatra, amikor is az 
itt élők tavasszal felkereked-
tek, és felkeresték az 1670-ben 
épült Szent Rozáliának szen-
telt kápolnát. Itt imádkoz-
tak, kérve a szentet, óvja meg 
őket – és főként a megélheté-
süket biztosító szőlőskertjei-
ket – a ragályos betegségektől. 
Később, miután 1847. augusz-
tus 20-án átadták a Bécsúj-
hely–Sopron-vasútvonalat, a 
zarándokok vonatra szállva a 

hegy lábánál fekvő Savanyú-
kút állomásról már vasúton 
tették meg a visszautat. A za-
rándoklat történetében újabb 
állomást jelentett a XX. szá-
zadban meghonosodó mada-
rak és fák napja, hiszen ettől 
kezdve fokozatosan összekap-
csolódott ez a két esemény. Az 
európai uniós csatlakozástól 
kezdődően a Perkovátz-ház 
Baráti Köre felélesztette ezt a 
hagyományt.

A túra idén is Brennbergbá-
nyán ért véget, ahol vörösbo-
ros szarvasgulyással várták 
a résztvevőket. A rendezvény 
fővédnöke dr. Simicskó Ist-
ván, a hazafias és honvédelmi 
nevelésért felelős kormány-
biztos volt. Dr. Sándor Gyula, 
a TAEG Zrt. vezérigazgatója, 
a zarándoklat védnöke a be-
érkezés után elismerését fe-
jezte ki a résztvevőknek és a 
szervezőknek, amiért ápolják 

a hagyományt, és igazi közös-
séget alkotnak. Dr. Farkas Cip-
rián is a helyszínen méltatta a 
kezdeményezést. Sopron pol-
gármester elmondta: 2019-ben 
maga is végigjárta az utat, így 
tudja, ez milyen komoly telje-
sítmény. Hozzátette: a szülő-
földet nem lehet kiszakítani 
egyetlen ember szívéből sem, 
de az embert ki lehet szakíta-
ni a saját szülőföldjéről.
Forrás: www.sopronmedia.hu

Idősek és fiatalok együtt gyalogoltak a Rozália-kápolnától Brennbergbányára. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Múlt héten leállt a távfűtés
Az időjárási viszonyok miatt május 4-től leállította a távfűtést 
a város területén a Sopron Holding Zrt. Közleményükben azt 
írták, hogy mindig a külső hőmérsékletet veszik irányadónak, 
így amennyiben szükséges, újraindítják a szolgáltatást. A fűtés 
indítását és leállítását a közös képviselők az időjárástól füg-
getlenül is igényelhetik – írásban. 

ZÖLD HÍREK

MADARÁSZ RÉKA

A lágyszárú bazsaró-
zsák rendkívül hosszú 
élettartamú, hamar és 
dúsan virágzó évelők. 
Népszerűségüket nem-
csak csodálatos színe-
iknek és formáiknak, 
hanem igénytelensé-
güknek is köszönhetik.

A Paeonia lactiflorát, ismer-
tebb nevén pünkösdi rózsát 
azért hívják így, mert az ün-
nep környékén virágzik. Jel-
lemzően kerti növény; fagy-
álló, de vágott virágként is 
hihetetlenül kedvelt. Az ár-
tatlanság szimbólumaként 
gyakran díszít menyasszonyi 
csokrokat.

– A Kínából származó nö-
vény az őshazájában vadon te-
rem, mi azonban dísznövény-
ként termesztjük – tudtuk 
meg Kámánné Erzsébet virág-
üzlet-tulajdonostól. – A fehér, 
a bordó és a rózsaszín min-
den árnyalatában pompázó 
növény rendkívül igénytelen. 
Különlegessé teszi az is, hogy 
a virágok között a legtovább 
él, akár 60–70 évig. Tehát, ha 
kislányként ültetünk egy tö-
vet, szinte biztos, hogy még 
idős hölgyként is gyönyörköd-
hetünk benne.

A növénynek szinte min-
den talaj megfelel, de legjob-
ban a semleges pH-jút kedveli. 
Az ültetésénél figyelembe kell 
venni, hogy óriási a helyigénye, 

ugyanis akár másfél méteres 
átmérőjű bokorrá is terebélye-
sedhet. Kedvező körülmények 
között szaporodik is.

– Mi a legegyszerűbben 
tőosztással szaporíthatjuk 
– folytatta Erzsébet. – Az elvi-
rágzás után egy-két hónappal 
elsárgulnak, majd leszárad-
nak a levelei, csak a gyöktör-
zse marad meg. Nem kell mást 
tennünk, mint október–no-
vember környékén a törzset 
kiásni, nagyobb darabokra 
vágni, majd elültetni. Arra 
ügyeljünk, hogy az elültetett 
darab fölé maximum 5 centi-
méteres talajréteg kerüljön! 

Április végén rendszerint 
meg jelennek a növényen az 

első levélkék. Arra azonban 
senki ne számítson, hogy már 
az első évben virágba borul a 
növény! Türelmesnek kell 
lennünk: a második–harma-
dik évben először egy–kettő, 
majd egyre több virág jelenik 
meg rajta, idővel pedig bokrot 
növeszt.

– A növénynek a gyök-
törzsét kivéve minden ré-
sze mérgező – tette hozzá a 
szakember. – A gyöktörzsé-
ből nyert oldatot viszont már 
az ókori görögök is használ-
ták sárgaság és vesegyulladás 
kezelésére, és a homeopátia a 
mai napig alkalmazza. Otthon 
azonban ne kísérletezzünk az 
előállításával!

Az ártatlan bazsarózsa

Vágott virágként is nagyon kedvelt a pünkösdi rózsa – gyakran 
díszít menyasszonyi csokrokat is. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

1. Intézmények
2. Lakóközösségek
3. Családi házak

4. Balkon, erkély, terasz
5. Vállalkozások

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2022. évben 
Sopron közigazgatási területén

versenyt
hirdet a következő kategóriákban:

környezetszépítŐ
Felhívás! 

Részvételüket előre is köszönjük! 
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata – Városüzemeltetési Osztály 
Elérhetőségek: tel.: 06-99/515-157, e-mail: rauch.richard@sopron-ph.hu

a versenyben való 
részvétel feltétele 
a nevezés, melyet a következő 
címre kell küldeni: 
Sopron Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal 
Városüzemeltetési Osztály  
9400 Sopron, Fő tér 1.

nevezési határidő
2022. június 10. 
Értékelésre kerül minden kategóriában az, 
aki írásban nevezett be a versenybe.

a szakértő bizottság az értékelést 
június utolsó hetében végzi:
• az épület (udvar, előkert, oldalkert) és a 

csatlakozó közterület gondozottsága
• az épület virágosítása és 

gondozottsága alapján

győzteseket kategóriánként 
hirdetnek, akik jutalmul 
vásárlási utalványt kapnak
I. helyezett: 50 000 Ft, 
II. helyezett: 40 000 Ft, 
III. helyezett: 30 000 Ft értékben.

A Heimler Károly Környezetvédelmi Szakbizottság vezetésével 
30 betonládába ültetett virágokat a Soproni Városszépítő Egye-
sület a Brennberg-völgyi Soproni Gyermek- és Ifjúsági Tábor te-
rületén. A virágokat a GYSEV Zrt. ajánlotta fel. Dr. Varga Mári-
ától, a környezetvédelmi szakbizottság elnökétől megtudtuk: 
a tábor elhelyezkedéséből fakadóan napfénytűrő növényeket 
lehet ide ültetni, ilyen például a levendula, a kúpvirág, a szeg-
fű, a szívvirág vagy a madárberkenye. A közelmúltban felújítá-
sokat végeztek a tábor épületein, amelyek készen állnak a fia-
talok nyári elszállásolására.

FELVIRÁGOZTÁK A TÁBORT

www.facebook.com/ 
sopronitemahivatalos

A szülőföldet  nem lehet kiszakítani az emberek szívéből

Őseink útján jártak
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Gangl Ádám Richárd bronz, Oláh-Locsmándi Anna ezüst minő-
sítést szerzett a regionális furulyaversenyen. FOTÓ: HJAMI 

Különleges helyszínen, a fer-
tődi Esterházy-kastély mari-
onettszínházában tartották 
a XII. Regionális Furulyaver-
senyt, amelyre 4 megye 16 is-
kolájából érkeztek tanulók és 
kamaracsoportok. A megmé-
rettetésen a soproni zeneis-
kola két tanulóját is díjazták: 
Gangl Ádám Richárd bronz, 
Oláh-Locsmándi Anna ezüst 

minősítést szerzett, felkészítő 
tanáruk Tama Krisztina, kor-
repetitoruk Schárfy Zoltánné 
Halmos Erika volt.

A versenyen 32 növendék 
lépett fel egyéni előadásban, 
valamint 4 kamaraegyüttes 
mutatta be felkészültségét. 
A teljesítményüket nívódíjjal, 
arany, ezüst, bronz fokozattal 
értékelte a zsűri. 

PLUZSIK TAMÁS 

Béres László rendezésében 
szombaton este mutatták be 
a Soproni Petőfi Színházban 
a Bál a Savoyban című revü-
operettet, melynek főbb sze-
repeiben Domoszlai Sándort, 
Geszthy Veronikát, Kisfaludy 
Zsófiát, Peller Károlyt, Mol-
nár Anikót, Marosszéki Ta-
mást és Szolnoki Tibort lát-
hatja a közönség. Ábrahám 

Pál klasszikus operettjének 
zenéjét a Soproni Liszt Fe-
renc Szimfonikus Zenekar 
tolmácsolja Oberfrank Pé-
ter vezényletével. A produk-
ciót május 12-én, 13-án, 20-án, 
és 21-én tűzi műsorára a teát-
rum. A premier-előadás szü-
netében Nagy Zoltán grafikai 
műveiből nyílt kiállítás – a tár-
latot Barcza Attila, Sopron és 
térsége országgyűlési képvi-
selője nyitotta meg.

Furulyaverseny  
Eszterházán

Fergeteges Bál  
a Savoyban

MADARÁSZ RÉKA

Tanárok és tanítványok közös képzőművészeti 
tárlata nyílt meg a Festőteremben. A kiállításon 
köztiszteletben álló művészek mellett szárnyu-
kat bontogató ifjú tehetségek is bemutatkoz-
nak, akiket egy láthatatlan kötelék – a Líceum 
– tart össze.
A Festőteremben egészen má-
jus 18-ig látható az a különle-
ges kiállítás, amelyen a Ber-
zsenyi Dániel Evangélikus 
(Líceum) Gimnázium és Kol-
légium volt és jelenlegi taná-
rai, valamint diákjai mutatják 
be művészetüket.

– A képzőművészet és álta-
lában a művészet olyan érték, 
ami évszázadok óta közös-
ségeket tart össze – mondta 
Tölli Balázs, a Líceum igaz-
gatója megnyitó beszédében. 
– A Líceum 465 éve befogadó-
ja a válaszok keresőinek. Ez a 
tárlat bizonyítja, hogy meg is 
találták azokat. A kérdések 
ugyanazok, mint akkor, és a 
válaszok is lehetnek ugyan-
azok. Az értékteremtésben 

örök kérdések, hogy „kik va-
gyunk?”, „hova tartozunk?”, 
„mit jelent a szépség?”, „mit 
jelent a fény?”, „hol a szere-
tet/ az összetartozás?”. En-
nek a kiállításnak az a célja, 
hogy elindítsa az értékterem-
tést, az értéktartó közösségek 
egymás felé való közeledését, 
akik segítenek a válaszokat 
keresőknek.

A Líceum diákjainak mű-
sora után a kiállítók – Doros-
mai Erzsébet, Gáspárdy Tibor, 
Giczy János, Katyi Ádám, Ko-
vács-Gombos Gábor, Kovács-
Gombos Dávid, Kutas László, 
Locsmándi Mátyás, Renner 
Kálmánné, Richly Zsolt, Ba-
zsóné Nagy Gabriella, Soltrá-
né Sebestyén Anna, Szántó 

István, Varga Tamás, 
Schmidel Bernadett, 
Gécsekné Balogh Ré-
ka – rövid bemutatása 
következett.

A tárlatot Schmi-
del Bernadett rajzta-
nár szervezte meg, 
aki elmondta, hogy 
a Líceum egykori 
művésztanárait és 
a képzőművészekké 
lett hajdani diákokat 
hívták meg erre a ki-
állításra. A diákok 
alkotásai több-
nyire tanórán 
készültek. 

Van köztük csendélet, vá-
roskép, portré, tanul-
mányrajz, természe-
ti formák ábrázolása és 
illusztráció. Az alkotók 
6–12. évfolyamosok.

Együtt állítanak ki  volt és jelenlegi licista tanárok és diákok

Az értékteremtés felé

A licisták kiállításának célja, hogy elindítsa az értékteremtést, az értéktartó közösségek egymás felé  közeledését. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

1962
Hagyományos döntetlen
Soproni VSE – Budafoki Kini-
zsi 0:0. Élénk érdeklődés előz-
te meg Sopronban az SVSE mér-
kőzését. A vasutasok így álltak 
fel: Kormos – Rátz, Ferencz, Sift 
– Polgár, Kovács – Koltai, Raj-
nai, Ferling, Szentes, Szabó. 
A soproniak támadtak. A 10. 
percben Koltai lesről indulva a 
kapuba lőtte a labdát. Feljöttek 
a vendégek is, hullámzóvá vált 
a játék. Az előrehúzódó Rátz rú-
gott fölé. A 19. percben Polgár 
20 méteres bombája nyomán 
,,hajszállal” kerülte el a labda 
a felső sarkot. Fordulás után a 
soproniaknál Szentes lett a bal 
fedezet, a sérült Kovács pedig 
a bal szélen statisztált. Az 52. 
percben Ferling nagy lövését 
nyomta szögletre a vendégek 
kapusa. A 75. percben Ferling a 

kaputól 10 méterre kapta a lab-
dát, de addig késlekedett, amíg 
a védők közbe tudtak avatkoz-
ni. Kovács kiállt, és a vasuta-
sok most már csak tíz ember-
rel játszottak, de az eredmény 
nem változott. Szinte hagyo-
mányos már az SVSE hazai mér-
kőzésein a gól nélküli döntet-
len. (Kisalföld) 

1932
A barátkaposzáta  
szülőföldet cserélt
A Sopron melletti Brennberg-
bányatelepet övező erdőségek-
ben egy bányamunkás fészkén 
ülő barátka-poszátát fogott, 
mely a „Herceg Esterházy Pál” 
madárvárta gyűrűjét viselte. 
A gyűrű számát leolvasva je-
lentést tett Breuer ornitholó-
gusnak, aki egyszersmind a bá-
nya kereskedelmi igazgatója. 

Kiderült, hogy ez a poszáta Bre-
uer közreműködésével kapta a 
gyűrűt mint repülni tanuló fi-
óka, 1931 nyarán a premontrei-
-rend csornai erdejében. Ennek 
a leletnek azért van különös ér-
dekessége, mert ebben az eset-
ben a poszáta síksági szülő-
földjét családalapítás céljából 
hegyvidékkel cserélte fel. (Bu-
dapesti Hírlap)

1902
Czigarettázó  
fegyenczek
A soproni magy. kir. orsz. fegy-
intézetben levő kaptafagyár-
ban, melyet az államtól Schisa 
Adolf bír bérben, folyó évi már-
czius hó 19-én tűz ütött ki, s mi-
vel ugyanazon napon a kapta-
fagyárban dolgozó fegyenczek 
közül négy czigarettázott, azon 
gyanú támadt, hogy ezek élesz-

tették a tüzet. Gonzales Frigyes 
járásbíró előtt ma tűzvész oko-
zás vétsége miatt állott négy 
fegyencz, név szerint: Brinner 
Béla, Kokas István, Pap György 
és Kolompár József. Közülök 
csupán Brinner ismerte be azt, 
hogy czigarettázott, de tagad-
ta, hogy ő élesztette volna a 
tüzet. Három fegyencz tagad-
ta, hogy akkor czigarettáztak. 
Brinner a többire is rávallott. 
Az állam kára 316 korona. A já-
rásbíróság a nevezett terhel-
teket a tűzvész okozás vétsé-
gének vádja alól felmentette, 
mert nem lehetett megállapí-
tani, ki dobta el az égő cziga-
rettát, valamint az sem nyert 
bizonyítékot, hogy valójában a 
czigarettától gyulladt-e meg a 
fűrészporforgács és egyéb fa-
nemű. (Sopron)
Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

90 ÉVVEL EZELŐTT,  1932. május 14-én született Sopronban 
Solt Herbert, a XX. század második felének egyik jelentős sop-
roni építésze. A városban több helyen látjuk ma is az általa 
tervezett épületeket. Többek között a Besenyő utcai, a Kórház 
utcai és a Győri utcai háztömböket, a Szent Mihály-temető Po-
zsonyi úti bejáratát. Sopronban hunyt el 1999. november 12-én.

85 ÉVVEL EZELŐTT,  1937. május 15-én jelent meg a Soproni 
Szemle első évfolyamának első és második füzete egy kötet-
ben, amelyben Csatkai Endre, Mollay Károly és Storno Miksa 
írásai is olvashatóak, Heimler Károly volt a lap felelős szerkesz-
tője és alapítóelnöke.

55 ÉVVEL EZELŐTT,  1967. május 13-án a soproni Múzeum Ba-
rátok Köre emléktáblát helyezett el a Templom utca 5. számú 
ház (Höller-ház) falán, annak emlékére, hogy 100 évvel ezelőtt 
itt nyílt meg az ország első vidéki múzeuma.

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

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

Megáldották az orgonát
Szentmise keretében áldották meg szombaton a Szent Mihály-
templom felújított orgonáját. A hangszer még 1944-ben ké-
szült, évtizedeken át csak kisebb javításokat végeztek rajta, 
de most, a templom felújítását követően restaurálták.

RÖVIDEN
Kutas László alkotásai is láthatók a tárlaton.
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MOLNÁR 
ZOLTÁN

Három for-
dulóval a 
2021–22-es 

szezon zárása előtt el-
dőlt, hogy az SC Sop-
ron csapata nem tud-
ja megtartani a jövő 
évi tagságát az NB III-
as bajnokságban. Már 
matematikailag sincs 
esély a biztos benn-
maradást érő 16. hely 
megszerzésére.
Mindenképpen győzelem kel-
lett volna a múlt vasárnapi 
gyirmóti vendégjáték alkal-
mával, ahol egy hosszú ve-
reségszériát sikerült meg-
szakítani, azonban csupán 
1 ponttal tért haza a soproni 
csapat. Ez viszont azt is je-
lenti, hogy a tavalyi bravúros 
évad után a második szezon-
ban már búcsúra kényszerül 
a harmadosztálytól a piros-fe-
hér együttes.

A téli edzőváltás után a 
soproni játékosok és szur-
kolók is bizakodva néztek a 
tavasz elé, azzal a céllal és 

reménnyel, hogy kivívják a 
bennmaradást. A csapatnak 
azonban nem sikerült jelen-
tős mértékben megújulnia, 
így sorozatos vereségek is be-
csúsztak, ami végül a kiesés-
hez vezetett.

Pozitívumként említhet-
jük viszont, hogy Bücs Zsolt 
vezetésével számos saját ne-
velésű fiatal is pályára léphe-
tett a felnőtt csapatban. Ilyen 
a 2015 óta az SC Sopronban 
játszó ikerpár, Magas Márton 
és Magas Bálint is, akik közül 
előbbi már kezdőként is bi-
zalmat kapott. – Hosszú évek 

kemény munkájával érkez-
tem el ehhez a mérföldkőhöz 
– mondta Márton. – Nagyon 
boldog vagyok, hogy bemutat-
kozhattam a csapat színeiben, 
és tapasztalatot szerezhetek 
felnőtt mérkőzéseken, hiszen 
emlékszem, kisgyerekként, 
nézőként a stadionban arról 
álmodoztam, hogy egyszer én 
is pályára léphetek. 

Minderre Bálint is ráerősí-
tett. – Sokat dolgoztam ezért 
a lehetőségért, ami bizony le-
mondásokkal is járt, de úgy 
érzem, hogy jó úton haladok 
céljaim eléréséhez.

Számukra már a jövő is 
fontos kérdés, ugyanis a kö-
vetkező szezon az utolsó lesz 
nekik az utánpótlásban. Sze-
retnének egyre inkább a fel-
nőtt futballra koncentrálni, 
valamint kemény edzésmun-
kával elérni azt, hogy állan-
dó lehetőséget kapjak az első 
csapatban. 

A hétvégén a jelenleg ti-
zenötödik helyen álló Kelen 
SC lesz az SC Sopron ellenfe-
le hazai pályán. Az összecsa-
pást május 15-én, vasárnap  
17 órakor rendezik majd a vá-
rosi stadionban.

RÁZÓ LÁSZLÓ

– Újra felhelyeztük magunkat a hazai és nem-
zetközi szinkronúszósport térképére – mond-
ta lapunknak Turi Andrea, a Synchro Sopron SE 
vezetőedzője. A soproni sportolók szép eredmé-
nyekkel tértek haza az országos bajnokságról. 

A Magyar Szinkronúszó Szö-
vetség áprilisban rendezte 
meg az ob-t a budapesti Du-
na Arénában. A hazai mellett 
nemzetközi mezőnyt is felvo-
nultató versenyen a Synchro 
Sopron SE fiataljai öt verseny-
számban álltak rajthoz. Váro-
sunk szinkronúszói a gyerek 
korosztályban versenyeztek. 
Kötelező gyakorlatok mellett 
szólóban, duóban, csapat-
ban és kombinációs kűrben 
indultak, és mutatták meg 
tudásukat. 

– Országos bajnokságról 
beszélünk, de valójában ez 
egy nemzetközi verseny volt, 
hiszen külföldiek nevezését 
is elfogadták – mondta Turi 
Andrea, a Synchro Sopron SE 
vezetőedzője. – A célunk egy-
értelműen az volt, hogy meg-
mutassuk magunkat a hazai 
és nemzetközi mezőnyben, 
erre kiváló alkalmat biztosí-
tott az ob. Nagyon fontos volt, 
hogy tapasztalatokkal és él-
ményekkel gazdagon utaz-
zanak haza a lányok, ami 

sikerült is, emellett pedig szép 
eredményeket is elértünk, 
ami külön öröm számunkra.

A soproni versenyzők kö-
zül Schiffer Lotti a kötelező 
gyakorlat után közel száz in-
dulóból a huszonharmadik 
helyen állt, szóló kűr bemuta-
tása után pedig az ötödik he-
lyezést érte el. Schiffer Lotti 
Orbán Rebekával duóban is 
indult, a lányok kiválóan sze-
repeltek, hiszen „B” kategó-
riában sikerült az első helyet 
megszerezniük. 

Csapatversenyben Lotti és 
Rebeka Horváth Blankával és 
Petri Emíliával kiegészülve 
indultak a „B” kategóriában, 
és első helyen végeztek. 

Kombinációs kűr verseny-
számban, amelyben az indu-
lok között lehetettek tizen-
három–tizennégy évesek is, 

Bóna Sára szólózott, emel-
lett Kovács Fruzsina és Nagy-
Máthé Bíborka részvételével 
csapatversenyben is indul-
tak, végül a harmadik helyen 
végeztek.

– A soproni szinkronúszók 
a legfiatalabb korosztályban 
minden versenyszámban rajt-
hoz állva értek el szép ered-
ményeket, ezzel pedig újra 
felhelyeztük magunkat a ha-
zai és nemzetközi szinkron-
úszósport térképére – tette 
hozzá Turi Andrea.

Az egyesület nyári szink-
ronúszó tanfolyamokkal, 
workshopokkal, táborok-
kal várja az érdeklődő, úsz-
ni tudó gyerekeket, fiatalokat 
– lányokat és fiúkat is. Részle-
tek a Synchro Sopron Sport-
egyesület Facebook-oldalán 
találhatók. 

SC Sopron:  Több saját nevelésű fiatal is pályára léphetett

Búcsúznak az NB III-tól

Eredményes szinkronúszók

A múlt szerdai mérkőzésen hazai pályán a Mosonmagyaróvár ellen kapott ki az SC Sopron csapata. 

A soproni szinkronúszók több éremmel tértek haza az ob-ról.

Természetjárás
Május 14., szombat  
6 órától, zenepavilon, 
Lövér körút 
II. Forrástól forrásig 
teljesítménytúra. 
Szervező: Soproni Vándorok 
Túraegylet
Május 15., vasárnap 9.15, 
Vadon Lovasclub
Zeng az erdő, zeng az ének 
túra. Szervező: Kosbor 
Kulturális Egyesület
Május 15., vasárnap  
10 órától, Printz-pihenő
Erdei túra a tavaszi növények, 
madarak és fák köszöntésére.
Szervező: Castanea 
Környezetvédelmi Egyesület

Labdarúgás
Május 15., vasárnap  
17 óra, városi stadion 
SC Sopron – Kelen SC

Lövészet
Május 15., vasárnap  
9 órától, Anger réti lőtér 
Szántó Sándor emlékverseny

Vízilabda
Május 15., vasárnap  
13 óra, Lőver uszoda
Utánpótlás-bajnokság

Kispályás foci 
Május 16., 18–20,  
hétfő, szerda–péntek 
18 óra, Halász Miklós 
Sporttelep, tóparti 
sporttelep 

LELÁTÓ

Sopron Megyei Jogú Város pályázatot hirdet szociális helyzet
alapján  meghirdetett önkormányzati lakás bérbevételére 

Pályázni lehet:

Sopron, Rodostói u. 4. fszt. 5.  
szám alatti (szociális helyzet alapján, szociális helyzet alapján � atalok részére, 

szociális helyzet alapján közszolgálati feladatot ellátó foglalkoztatottak részére)

1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba WC-vel
37 m2-es összkomfortos lakásra.

A lakás megtekinthető 2022. május 17. (kedd) 10.00–10.30 között
A pályázat benyújtási határideje:

2022. május 25. (szerda) 8.00–12.00 óra és 13.00–16.00 óra között
A pályázati kiírás átvehető a Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport 

ügyfélszolgálatán, Sopron, Új u. 3. kizárólag ügyfélfogadási időben:
hétfői napokon: 13.00–17.00 óráig,

szerdai napokon 8.00–12.00 óra és 13.00–16.00 óra között.

Bővebb tájékoztatás kérhető személyesen és telefonon (tel.: 99/515-210).

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KOSÁRLABDA
Sopron KC – Falco Volvo Alpok Autó 

Szombathelyi KC
Bajnoki mérkőzés, középszakasz, felsőház,  

Sopron, május 4.

70–81  
(18–28, 20–16, 15–17, 17–20)

Sopron:  
Mack 3/3, Myers 22/6, Sitku, 

Ford 13/3, Montgomery 10
Csere: Fazekas 4, Borisov 7/3, 

Supola 2, Csendes 3/3, Schöll, 
Takács N. 6/6

Szombathely:  
Somogyi 10/6, Perl 25/6, 

Sövegjártó 5/3, Golomán 12, 
Keller 10/6. Csere: Clark 13/9, 

Hawkins 6, Verasztó,  
Takács Zs., Horváth Á.

Vezetőedző:  
Kostas Flevarakis

Vezetőedző:  
Milos Konakov

LABDARÚGÁS
SC Sopron – Credobus 

Mosonmagyaróvár
NB III. nyugati csoport, Sopron, május 4.

0–4 (0–2)

Gólszerző:  
-

Gólszerzők:  
Debreceni András, Illés Dávid, 

Szegő Imre, Tóth Martin

Vezetőedző:  
Bücs Zsolt

Vezetőedző:  
Varga László

Gyirmót FC Győr II. – SC Sopron
NB III. nyugati csoport, Gyirmót, május 8.

1–1 (1–1)

Gólszerző:  
Mayer Ádám

Gólszerző:  
Jakab Gábor (büntető)

Vezetőedző:  
Polyák Gábor

Vezetőedző:  
Bücs Zsolt

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

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

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

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

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

Egyesület      06-30/385-5732

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

 524-361
• Magyar Autóklub      188

• 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
• Áramszolgáltató      

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

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

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK
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Kiváló hangulatú kosárlabdatornát rendeztek 
vasárnap az egykori nagyszerű játékosra, Mol-
nár Csabára emlékezve. A Novomatic-arénában 
négy kosárlabdacsapat és rengeteg családtag 
gyűlt össze.

– Hagyományosan március-
ban szoktuk rendezni a Mol-
nár Csaba emléktornát, azon-
ban akkor még érvényben 
voltak a szövetség által meg-
határozott pandémiás korlá-
tozások – kezdte Wischy Pé-
ter, az emléktorna szervezője. 
– Így kicsit később tudtunk 

csak nekiállni a munkának, 
de örülünk, hogy négy csa-
pat eljött. Soproni együtte-
sek léptek parkettre, kör-
mérkőzés alapján dőltek el a 
helyezések. Érdekesség, hogy 
több családban két generá-
ció is képviseltette magát: ne-
kem  Dávid fiam szerepelt, de 

Kotlik Laci Kotlik Palkóval, 
Rédecsi Gábor Rédecsi Ferdi-
nánddal, Horváth István pe-
dig Horváth Patrikkal játszott 
egy csapatban.

A győzelmet a Barátok ne-
vű csapat szerezte meg, meg-
előzve a PHD, a SöröKC, va-
lamint az All Star Bowling 
együttesét. 

– A hangsúly persze ez al-
kalommal sem az eredmé-
nyeken volt, sokkal inkább 
azon, hogy a kosárlabdasport 
kedvelői összejöjjenek, és 
együtt emlékezzünk Molnár 

Csabára – tette hozzá Wischy 
Péter. – Tökéletesen sikerült 
az emléktorna, nagyon sok 
feleség, anyuka, kisgyermek, 
unoka jött el, a meccsek szü-
neteiben a gyereksereg vette 
át a főszerepet a parkettán. 
Molnár Csaba özvegye, Lil-
la ez alkalommal is ott volt a 
díjkiosztón. A torna jótékony-
sági jellegét is megtartottuk: 
a nevezési díjakból, büféből 
befolyt összegből, valamint 
egyéni felajánlásokból a Cse-
resznye sori gyermekotthont 
támogattuk.

Molnár Csabára emlékeztek

PAPP GYŐZŐ

Felejthe-
tetlenre 
sikerült 
a nemze-

ti ünnep harminc évvel 
ezelőtt, 1992. március 
15-én Sopronban. Ezút-
tal nem a Petőfi-szo-
bor megkoszorúzása 
vagy Szabó Gyula ér-
demes és kiváló mű-
vész előadása miatt: a 
fergeteges esti kosa-
ras produkció ugyanis 
mindent vitt.

Weisz Ferenc, a város tiszte-
letre méltó tudósítója a Kisal-
földben és a Nemzeti Sportban 
dicsérő jelzőkkel gazdagon 
számolt be erről a csodáról, 
amit napjainkban is minden 
idők egyik legnagyobb férfi 
kosárlabda meccsének tarta-
nak Sopronban. 

Az akkor mindössze egy-
éves SKC rögtön hatalmas 
bravúrral bejutott a bajno-
ki rájátszásba. Március idu-
sán a címvédő és egyértelmű 
esélyes Szolnoki Olajbányász 
látogatott a leghűségesebb 
városba. 

A nagy meccsre meglepe-
tésre Bak Attila is bekerült a 
hazai kezdő ötösbe. Az volt 
a feladata, hogy a szolnokiak 

egyik ászát, Zsarkovot semle-
gesítse. A soproni csapat ellen 
kezdettől fogva rengeteg sze-
mélyi hibát ítéltek a meglehe-
tősen indiszponáltan működő 
játékvezetők, így már korán 
kivívták maguk ellen a népha-
ragot. A szünetben kilencpon-
tos előnnyel térhetett pihenő-
re Vetési Imre edző együttese, 
de a második félidőben folyta-
tódott a korábbi tendencia: a 
23. és a 34. perc között öt SKC-
játékos: Tóth Zoltán, Molnár, 
Bak, Liepa és Sterbenz Ta-
más pontozódott ki egy-
más után a hazai csapatból. 
A káprázatosan játszó Szlávik 

fiúk vezérletével a 38. perc-
ben mégis sikerült kiegyenlí-
teni: 75–75 állt az eredmény-
jelzőn. Tetőfokára hágott az 
izgalom. Ekkor a Toók–Smiedt 
játékvezetői kettős kipontoz-
ta a Sopron litván irányítóját, 
Gintaras Bacanskast is, Vetési 
Imrének pedig már nem volt 
kit játszani küldenie. 

Az SKC-ben négyen ma-
radtak a pályán öt szolnoki el-
len. Az őrjöngő hazai drukke-
rek hangorkánjában azonban 
megdobbant a soproni szív és 
megremegett a szolnoki kéz: a 
hátralévő időben az SKC 7, míg 
a klasszisokkal teletűzdelt 

Szolnok mindössze 1 pontot 
dobott, így alakult ki a bravú-
ros 82–76-os győzelem.

A mérkőzés lefújása után 
a rekordszámú, csaknem két 
és fél ezer szurkoló a pályán 
és azon kívül is tombolva ün-
nepelte kedvenceit. Az SKC 
olyan hajrával nyert, ami-
lyenre még nem akadt pél-
da a soproni kosárlabdázás 
történetében. 

– Aki ezt a mérkőzést lát-
ta, az felejthetetlen emlékkel 
távozhatott a soproni sport-
centrumból – írta 30 évvel ez-
előtt Weisz Ferenc. És ez azóta 
sem változott.

Harminc éve  parádézott a Sopron KC, tombolt a közönség

Bajnokverés 4 játékossal

Szlávik Gábor és Sterbenz Tamás is fontos szerepet játszott abban, hogy 30 éve nyert a Sopron. 

MUNKATÁRSUNKTÓL

Eredményesen szerepeltek a Soproni Torna Club 
Aerobik Szakosztályának fiataljai Piliscsabán a 
diákolimpia döntőjében: egy arany-, két ezüst- és 
egy bronzéremmel tértek haza a soproni fiatalok.

Kaszás Emőke, a Soproni Tor-
na Club Aerobik Szakosztá-
lyának vezetőedzője elmond-
ta: biztatóan indult a 2022-es 
versenyév a hazai aerobikosok 
számára, hiszen két év óta elő-
ször volt lehetőség arra, hogy 
a Magyar Aerobik Szövetség 
által kiírt versenyeket meg-
rendezzék. Ezek közé tarto-
zik a Magyar Kupa versenyso-
rozat, a Magyar Bajnokság és a 
diákolimpia fordulói, amelyek 
a világjárvány miatt korában 
elmaradtak. 

A Soproni Torna Club Ae-
robik Szakosztálya edzői és 
versenyzői nagy örömmel és 
elszántsággal vettek részt a 
kétfordulós diákolimpia küz-
delmeiben. A területi verseny 
eredményei alapján Sopron-
ból három iskola tanulói ju-
tottak be a piliscsabai or-
szágos döntőbe, ahol kiváló 
eredményt értek el.

A Soproni Német Nem-
zetiségi Általános Iskola 
UP 3-as csoportja (Doloczki 
Júlia, Majoros Emma, Vincze 
Dóra, Vincze Léna) és triója 
(Doloczki Júlia, Majoros Em-
ma, Vincze Léna) aranyér-
met szerzett. A Deák Téri Ál-
talános Iskola testvérpárja, 

Horváth Nikolett és Horváth 
Noémi, valamint egyéniben 
Horváth Nikolett ezüstérmes 
lett. A Berzsenyi Dániel Evan-
gélikus (Líceum) Gimnázium 
és Kollégium Havasi Csenge, 
Lakatos Dóra, Szanati Noémi 
összeállítású triója pedig a do-
bogó 3. fokára állhatott fel.

– A versenyaerobik fia-
tal, de lendületesen fejlődő 
sportág, jellemzője a sok in-
duló egyéni, trió és csoport 
kategóriákban – mondta Ka-
szás Emőke. – Fiatal verseny-
zőink általában a mezőny el-
ső harmadában végeznek, de 
vannak magyar bajnoki cím-
mel rendelkező fiataljaink 
is. Szakosztályunk viszony-
lag kis létszámmal működik, 
ennek ellenére versenyben 
tudunk lenni a budapesti, 
debreceni, pécsi nagy egyesü-
letekkel. Az edzéseink kiváló 
körülmények között zajlanak, 
a szakosztály elsődleges célja 
a versenyeztetés, de fontos 
feladat a mindennapos test-
nevelés minőségi feltételei-
nek biztosítása is.

A Soproni Torna Club 
 Aerobik Szakosztálya várja a 
sportág iránt érdeklődő, 6–12 
éves fiatalok jelentkezését.

Diákolimpia: 
aerobiksikerek

A diákolimpia döntőjében bajnoki címet szerzett UP3 csoport: 
Majoros Emma, Doloczki Júlia, Vincze Dóra, Vincze Léna. 

Babos tornagyőztes párosban 
Babos Tímea nyerte meg párosban a floridai Bonita Springsben 
rendezett, 100 ezer dollár (36 millió forint) összdíjazású salak-
pályás női tenisztornát.

A 28 éves soproni játékos a japán Hibino Naóval diadalmas-
kodott a zöldsalakos ITF-versenyen, ahol 4. kiemeltként nem 
vesztettek szettet a döntőig. A vasárnapi fináléban aztán döntő 
rövidítésben gyűrték le az Olga Govorcova, Katarzyna Kawa fe-
hérorosz, lengyel kettőst 6:4, 3:6, 10:7-re. Ez a magyar tenisze-
ző 35. trófeája párosban.

A párosban négyszeres Grand Slam- és háromszoros WTA-
világbajnok Babos legutóbb 2020 októberében nyert tornát, 
akkor a francia Kristina Mladenoviccsal ünnepelhetett a Ro-
land Garroson.

RÖVIDEN

Kihirdette jövő évi keretét a Sopron Basket 
Emlékezetes estével zárta az idei évet a Sopron Basket. A Novomaticaré
na ünneplőbe öltözött, itt jelentették be a csapat 2022–2023as keretét is.

A szombati rendezvényen elsőként Czukor 
Dalmával és Varga Alízzal beszélgetett Ma-
jor Mihály. Mindketten meséltek arról az út-
ról, amelyet megtettek. 

A színpadon Gáspár Dávid váltotta az if-
jú titánokat, aki betekintést adott a szur-
kolóknak a szakmai videóelemzések iz-
galmas világába. Fegyverneky Zsófia és 
Jelena  Brooks a csapat nemzetközi menete-
léséről mesélt, majd Török Zoltán ügyveze-
tő osztotta meg személyes érzéseit, gondo-
latait a résztvevőkkel.

Az est végén ismertették a csapat jövő 
évi keretét. Török Zoltán megköszönte a tá-
vozók – Briann January, Gabby  Williams, 
 Nevena Jovanovic, Stefanie Dolson, 
 Varga Sára – áldozatos munkáját. Új érkezők 
lesznek Sopronban: Vandersloot Courtney 
irányító, aki 2017-ben a magyar válogatott 
színeiben is játszott. A kettes posztra egy ki-
váló védő, a 28 éves Brittney Sykes jön Sop-
ronba. A klub hagyományaihoz illeszkedve 
tér vissza szülővárosába Böröndy Vivien. 
A hármas posztra az ír útlevéllel rendelke-

ző  Alice Kunek érkezik, aki a méltán híres 
ausztrál sportiskola neveltje. Az ötös posz-
ton is egy visszatérőt üdvözölhetünk: a 18 
éves Dragana Stankovic érkezik Sopronba. 
Az új játékosok névsorát egy mindössze 22 
éves center: Eziyoda „Ezi” Magbegor zárja. 
A vezetőedző Gáspár Dávid, a másodedző 
Laczka Miklós marad. 

Azzal kapcsolatosan, hogy merre to-
vább, az ügyvezető Nagy-Lackó Balázs ré-
gészt, publicistát idézte: „Aki azt mondja, 
hogy a csúcson kell abbahagyni, az még biz-
tosan nem mászott hegyeket.”.

Ez a mondat lehet a csapat jövő évi 
mottója.

www.facebook.com/ 
sopronitemahivatalosSoproni TémaALAPÍTVA: 2012

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP
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„Az élet egyik 
legnagyobb 
ajándéka, ha va-
lakinek meg-
adatik, hogy az-
zal keresse a 
kenyerét, amit 
szeret.”
Jojo Moyes (1969–)  
brit író és újságíró

MOTTÓ

Jojo Moyes:  
Áradó fény
Alice Wright számára a 
fullasztó angliai létből va-
ló menekülést jelenti há-
zassága az amerikai Ben-
nett van Cleve-vel. Ám 
az 1930-as évek kisvárosi 
Kentu ckyjának légköre leg-
alább annyira nyomasztja 
 Alice-t, mint korábbi éle-
te – főleg a mindennapjai-
ra rátelepedő apósa társa-
sága. Nem csoda, hogy a 
meg nem értett és elnyo-
mott Alice örömmel kap 
a lehetőségen, amikor az 
elnök felesége, Eleanor 
 Roosevelt női önkéntese-
ket keres az általa alapított 
könyvtári mozgalomba.

KÖNYVAJÁNLÓ

MADARÁSZ RÉKA

Az általános iskolás 
korosztály legrango-
sabb megmérettetése, 
az országos történelmi 
verseny történetében 
még soha nem fordult 
elő, hogy egy tanuló 
kétszer is nyert volna. 
Eddig! Most a széche-
nyis Bodnár Mihálynak 
sikerült. 

Bodnár Mihály a Soproni Szé-
chenyi István Gimnázium 8.A 
(természettudományi) osztá-
lyába jár. Kiskora óta érdekli 
a történelem, de ez csak egy a 
kedvencei közül: szereti a ma-
tekot és „bizonyos szinten” a 
fizikát, biológiát is. A tavalyi 
győzelem után nem kisebb 
feladat várt rá a megmérette-
tésen, mint a címvédés.

– Sokat készültem a ver-
senyre megadott könyvek 
és videók alapján – mesél-
te a rendkívül értelmes fiú. 
– A világtörténelmi rész Ró-
ma alapításától a középkor 
végéig tartott, a magyar tör-
ténelmet pedig a kezdetektől 
az Árpád-ház kihalásáig kel-
lett átnéznünk. Az első két 
írásbeli forduló az iskolában 
zajlott és változatos feladato-
kat tartalmazott.

A kétnapos döntőt Szom-
bathelyen, a Savaria Kutató 
Központban rendezték. Misit 
elkísérte a felkészítő tanára, 
Horváth Violetta is. Első nap 
volt az írásbeli, ahol az addi-
giakhoz hasonló feladatlap 
mellett esszét is írtak a részt-
vevők II. István állam- és egy-
házszervező tevékenységéről.

– Másfél óra volt a teljes 
írásbelire, az esszének pedig 
egy A4-es oldalon el kellett 
férnie – folytatta a fiatalem-
ber. – Kapkodva írtam, de még 

így is épphogy befejeztem. 
A szóbelin választhattunk 
egy tételt, melynek a kidolgo-
zására fél órát, az elmondásá-
ra 10 percet kaptunk. Ezután 
következtek a zsűri kérdései.

Misi megint csak óriási tel-
jesítményt nyújtott, amikor 
néhány percbe belesűrítette 
IV. Béla uralkodását, a tatárjá-
rás Magyarországra gyakorolt 
hatását, V. István, IV. László és 
III. András tevékenységét, fe-
leletét pedig az Árpád-házról 
szóló összegzéssel zárta.

– Az írásbeli után nem gon-
doltam, hogy van esélyem a 
győzelemre, de a szóbeli után 
már éreztem, hogy jól sike-
rült – tette hozzá mosolyog-
va. – Az első helyezés mégis 
óriási meglepetés volt.

Bodnár Mihály Nagycen-
ken él a szüleivel és három 
lánytestvérével. Egyelőre úgy 
gondolja, hogy egy közgazdász 
szakot mindenképp el fog vé-
gezni az egyetemen, később 
pedig valószínűleg gépész-
mérnök lesz. 

A nyolcadikos diákot  érdekli a matematika, fizika, biológia is

Misi történelmet írt

– Sokat készültem a versenyre megadott könyvek és videók alapján – mesélte Bodnár Mihály.

MADARÁSZ RÉKA

A nyugat-dunántú-
li evangélikus iskolák 
meghívásos versenyén 
a szervező Hunyadi-is-
kola csapatainak két 
dobogós helyezést is 
sikerült elnyerniük. 
A 25. jubileumát ün-
neplő intézmény az él-
ménynapot a Hunyadi-
aknak szentelte.

A Hunyadi János Evangéli-
kus Óvoda és Általános Isko-
la idén 25 éve vált evangélikus 
iskolává. Ennek apropóján – a 
Hunyadi 25 rendezvénysoro-
zat keretében – hirdette meg 
a megmérettetést a Hunya-
diak témakörében, amely-
re sok környékbeli iskola 
benevezett.

– A komplex verseny első-
sorban történelmi ismeretek-
re alapozott, de a hét témakör 
között voltak irodalmi–szö-
vegértési és képzőművésze-
ti feladatok is – tudtuk meg 
Móritz Adrienn történelem–
földrajz szakos tanártól. – Az 
alapfeladatok az 1400–1500-as 
évekhez kötődtek, ám mind-
egyik generált egy jelenbe át-
ültetett újabb feladványt. 

A gyerekeknek többek 
között sorba kellett állíta-
niuk egy Mátyás királyról 
szóló mese összekevert rész-
leteit, majd rapszöveget írni-
uk belőle; címert rajzolniuk 

a Hunyadiak témakörében, 
vagy megszervezni Mátyás ki-
rály esküvőjét – a múltban és 
a jelenben. A résztvevő 4–6. 
osztályosok hihetetlenül kre-
atív megoldásokat ötöltek ki.

– A zsűri elnöke Dákai Gá-
borné Marika néni volt, aki 
már akkor a tantestületünk 
tagja volt, amikor a Hunyadi 
evangélikus iskolává vált, az 
itt eltöltött 38 éve alatt pedig 
magyart és történelmet ta-
nított – folytatta a szervező, 
aki 19 éve tanít az intézmény-
ben. – Az élménynap végén 
egy játékos városi séta során 

a gyerekeknek a belváros kü-
lönböző történelmi emlékei-
nél kellett változatos felada-
tokat megoldaniuk.

Első és harmadik helye-
zett a Hunyadi-iskola 1–1 hat-
fős csapata, a második helye-
zést pedig a Berzsenyi Dániel 
Evangélikus (Líceum) Gimná-
zium és Kollégium diákjai ér-
ték el. A résztvevők a számos 
pozitív élmény mellett értékes 
ajándékokkal is gazdagodtak. 
Mindenki kapott egy-egy Hu-
nyadi 25 pólót, melyen a logót 
és az egyéb dekorációkat az is-
kola tanulói készítették.

Hunyadis élménynap

Az élménynapon a Hunyadi-iskola egyik csapata szerezte meg  
az első helyet – tagjai: Spendel Adél, Szála Anna, Rév Csenge, 
Aranyos Boróka, Varga Gergő, Őzse Balázs. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

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

RÖVIDEN

facebook.com/
sopronitema 
hivatalos

Sokan jelentkeztek technikumba 
Idén több mint 98 ezer tanuló felvételizett közép-
fokú nevelési–oktatási intézménybe. A diákok 34 
százaléka gimnáziumba, 2,4 százaléka szakgim-
náziumba, 42 százaléka technikumba, 19 száza-
léka szakképző iskolába, 1,2 százaléka szakisko-
lába, 0,35%-a pedig készségfejlesztő iskolába 

jutott be. A középiskolák már értesítették a tanu-
lókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasí-
tásáról. Azoknak, akik nem kerültek be középfokú 
iskolába, május 9-én rendkívüli felvételi kezdő-
dik. Az Oktatási Hivatal honlapján már elérhető-
ek az ezzel kapcsolatos információk. 

Sikeres zöld 
egyetem 
A Soproni Egyetem hazánk 
egyik legjelentősebb zöld 
egyeteme. A nemrég vég-
rehajtott szervezeti és kép-
zési struktúraváltás után a 
felsőoktatási intézmény 
dobogós helyen végzett 
a Times Higher Educa tion 
fenntarthatósági szem-
pontokra épülő Impact 
Rankings listáján. A 2021-
es évben karbonsemleges 
módon működtették a sop-
roni központi kampuszt. 
A karbonsemlegesség azt 
jelenti, hogy megvalósul 
az egyensúly a kibocsá-
tott szén-dioxid, illetve a 
légkörből kivont és szén-
elnyelőkben tárolt szén-
dioxid mennyisége között. 

Életmentő 
kézmosás 
A Soproni Egyetem Bene-
dek Elek Pedagógiai Karán 
tartottak oktatóprogramot 
a Soproni Gyógyközpont 
szakemberei. A május 5-i 
kézhigiénés világnapon a 
helyes kézmosási és kéz-
fertőtlenítési techniká-
kat UV-lámpás kísérlettel 
demonstrálták az óvoda-
pedagógus-hallgatóknak. 
A programon részt vettek 
a Lewinszky Anna Gyakorló 
Óvoda Aranykapu Tagóvo-
dájának óvodásai is, akik 
játékosan ismerkedtek a 
helyes kézfertőtlenítéssel.
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Az egészségértés
Ugye, milyen furcsa ez a szó? Hát, kell az egészséget értenünk? 
Nem elég, ha csak úgy egészségesek vagyunk? Tényleg, magá-
tól van az egészségünk? 

Nos, használható egészségértés nélkül csak addig lehetünk 
egészségesek, amíg meg nem betegszünk. Viszont ahhoz, hogy 
kisebb eséllyel betegedjünk meg, eleve tudnunk kell, hogy mi-
vel segíthetjük egészségünk megőrzését. Nem arról van szó, 
hogy „sejtszinten” kell felmondanunk, mi, hogyan történik 
bennünk, de arról igen, hogy legyen egy világos és a „valóság-
nak” megfelelő általános képünk arról, hogy amíg egészsége-
sek vagyunk, hogy működünk. 

Csak az egészséges működés ismerete alapján tudjuk he-
lyesen érteni, ha megbetegszünk. Csak így érthetjük, hogy be-
tegség esetén mi is történik bennünk. Csak így cselekedhetünk 
célszerűen a gyógyulásunk érdekében. 

Egészségügyi problémáink megoldása sok esetben pont az 
egészségértésünkön áll vagy bukik. 

Enélkül nagyon könnyen „megvezetnek” minket. 
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket május 18-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 27-i rejtvényünk megfejtése: „A tudás előtt tornyosuló legnagyobb akadály nem a tudatlanság, hanem 
a tudás illúziója.”. Szerencsés megfejtőnk: Aranyosi Klára, Sopron, IV. László király utca.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Május 11–17. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig este 8 órától 
reg gel 8 óráig tart.

Május 11., 
szerda 

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

Május 12., 
csütörtök 

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

Május 13., 
péntek 

Korona gyógyszertár  
Várkerület 73. 99/505–865

Május 14., 
szombat 

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

Május 15., 
vasárnap 

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

Május 16., 
hétfő 

Oroszlán gyógyszertár  
Várkerület 29. 99/524–005

Május 17., 
kedd 

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

Rendszeresen hazajár
SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK  – Dr. Ternovszky Ferenc

PLUZSIK TAMÁS

„ Sopron, te  lelkünk éltető láng! Hű 
őr az ősi végeken” – hangzanak Sar
kady Sándor sorai a város himnuszá
ban. Vallják ezt azok, akik már nem

zedékek óta itt élnek, és azok is, akik elszakadtak 
Soprontól.
Dr. Ternovszky Ferenc a Petőfi 
téri általános iskola után gim-
náziumi tanulmányait Pannon-
halmán kezdte, majd a sopro-
ni Berzsenyi-gimnáziumban 
érettségizett 1966-ban, köz-
ben egy évet Los Angelesben, 
a John Marshall High School-
ban is tanult, amikor az édes-
apjánál élt. A tradíciót folytat-
va jogász szeretett volna lenni, 
de a családi háttér, az egyházi 
gimnázium és az USA-ban töl-
tött egy év nem volt jó ajánlóle-
vél, nem vették föl. Több kitérő 
után 1975-ben közgazdász dip-
lomát szerzett. Sikeres szak-
mai pályafutást követően a Bu-
dapesti Gazdasági Egyetem 
tanszékvezető professzoraként 
ment nyugdíjba. 

– Egyik ősi Ternovszky fel-
menőm kelemenfalvi előnévvel 
1646-ban kapott nemességet 
– kezdte dr. Ternovszky Ferenc. 
– Mint az előnév is mutatja, 
a felvidéki Liptó vármegyében 
éltek. Jártam az ottani temető-
ben, ahol a régi sírkövek harma-
dán ma is Trnovszky, Tarnovsz-
ky, Ternovszky név szerepel. 
Ternovszky Béla dédnagyapám 
a marosvásárhelyi táblabíró-
ság elnökeként nagy köztiszte-
letnek örvendett. Öt gyermeke 
született, köztük Ferenc nagy-

apám, aki szintén Marosvá-
sárhelyen dolgozott bíróként, 
majd a trianoni döntést követő-
en Budapestre költözött. Erdély 
visszacsatolása után, 1940-ben 
nagyapámat a marosvásárhelyi 
ítélőtábla elnökévé nevezték 
ki, így újra magyar és újra Ter-
novszky lett a táblaelnök.

– Édesapám is jogi diplo-
mát szerzett, majd Marosvá-
sárhelyen lett ügyvédbojtár 
anyai nagyapám, dr. Bogdán 
István ügyvédi irodájában 
– folytatta Ternovszky Ferenc. 
– Ott lobbant a szerelem, majd 
a házasság is édesanyámmal, 
a szép Bogdán lánnyal, Mimi-
kével. A fiatalok életét beár-
nyékolta a háború, melynek 
végén édesapám amerikai ha-
difogságba esett, majd egy 
francia hadifogolytáborba hur-
colták. Szabadulása után visz-
szament Marosvásárhelyre, 
ahonnan hamarosan kitolon-
colták, majd Berettyóújfalu-
ban a Kisgazdapárt sikeréért 
ügyködött a kommunisták el-
lenében. Rákosiék hatalomát-
vételét követően ügyvédként 
tovább nem dolgozhatott. Ha-
marosan szüleim elváltak, mi 
pedig anyámmal Ágfalvára, 
dr. Tibáld Miklós orvos nagy-
bátyámékhoz kerültünk. Nem-

sokára beköltöztünk Sopronba, 
az óvodát, majd az iskoláimat 
már itt kezdtem. Édesapám 
1956-ban az Egyesült Államok-
ba távozott, ahol sok küzdelem 
után sikeres üzletember lett, 
majd a rendszerváltást köve-
tően hazatelepült.

– Édesanyámat sokan is-
merték Sopronban, a rendelő-
intézetben volt asszisztensnő, 
„A Mimi”, a fiatalabbaknak pe-
dig Mimi néni. Ahogy ő fogal-

mazott, a nővéremen és rajtam 
kívül négy dolog volt fontos 
számára: a hit, a betegek gyó-
gyítása, a sport, ezen belül is 
a tenisz és a társasági élet. Ha-
láláig Sopronban élt. Mindent 
neki köszönhetek, azt is, hogy 
bár évtizedek óta nem Sopron-
ban lakom, mindig és minden-
hol büszkén soproninak vallom 
magam. Rendszeres járunk 
ma is „haza” – már az unokák-
kal együtt.

Dr. Ternovszky Ferenc már évtizedek óta nem lakik városunk-
ban, de büszkén vallja magát soproninak. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

CSALÁDI HÁTTÉR  1947-ben született Berettyóújfalun. Édes-
apja jogot végzett, majd később üzletember lett az USA-ban. 
Édesanyja orvos asszisztens volt a Soproni Rendelőintézet-
ben. Felesége közgazdász. Csilla és Anna lányaik a szülők pél-
dáját követték, mindketten közgazdászok, Gergő fiuk pedig 
történész. 
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KÓCZÁN 
BÁLINT

Fennállá-
sa 10. év-
forduló-

jára hangol a Pair o’ 
Dice. A soproni formá-
ció már most megkezd-
te az előkészületeket, 
közben pedig szám-
talan koncertet ad, 
és új dalokkal is elő-
rukkol. Pohl Dáviddal 
beszélgettünk.

– Nincs sok pihenés az éle
tetekben, hiszen jelenleg is 
új dalokon dolgoztok.

– Így igaz. Idén januárban 
jelent meg a legújabb leme-
zünk, amit szerencsére már 
most megkedvelt a közönség, 
de máris nekiálltunk az új 
anyagokon dolgozni. Három 
dal zeneileg szinte már telje-
sen elkészült. Emellett szeret-
nénk a Tükör című dalhoz egy 
új videoklipet forgatni, és ta-
lán jön még egy videó.

– A második nagylemez 
milyen változást hozott a ze
nekar életében?

– Zeneileg teljesen újjá-
születtünk. A kemény alapok 
mellett a jól megszokott tiszta 
dallamok jelentek meg, mind-
ezek mellé pedig jól társul-
nak a screambetétek, illetve 
a néhol társadalomkritikus 
mondanivalónk.

– Nemrég a Soproni Ma
jálison léptetek fel. Mi
lyen élményekkel gazda
godtatok? 

– Összességében a zene-
karunk nem feltétlenül egy 
majálisra való, de jónak tar-
tottuk a kezdeményezést, hi-
szen remek kis fesztiválhan-
gulat alakult ki. Megtisztelő 
volt a felkérés.

– Sok koncert található 
a naptáratokban, hogyan 
alakul a nyár?

– Nagyon örülünk annak, 
hogy az elmúlt két év után 

ilyen sok koncert összejött, 
az ország számos pontján 
megfordulunk. Remek tava-
szi turnén vagyunk túl, és 
remélhetőleg az őszre terve-
zett turné is hasonlóan sike-
res lesz. Év végéig elég sok a 
lekötött buli, de még jönnek a 
felkérések. 

– A pandémia után mi
lyen érzés kiszabadulni?

– Talán mondanom sem 
kell, mekkora az öröm. Remél-
jük, hogy így is marad ez, és 
többet nem kell koncert nél-
küli hónapokat végigülni. Bár 

próbáltunk akkor is aktívak 
maradni, de egészen más volt.

– Milyen nagy durranás 
várható még tőletek?

– Most teljes erőbedo-
bással készülünk a nyárra, 
de nem szabad megfeledkez-
ni arról, hogy jövőre leszünk 
10 évesek.

– Komoly mérföldkő. 
Már készültök rá?

– Annyit ígérhetünk, hogy 
sok meglepetéssel szolgálunk 
majd a rajongóknak, akiknek 
rengeteget köszönhetünk 
azért, hogy idáig eljutottunk.

Sztárok itt és ott

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

Sűrű nyár elé néz  a soproni formáció, amely őszre is turnét tervez

Pair o’ Dice koncerthegyek

– Nagyon örülünk annak, hogy az elmúlt két év után ilyen sok koncert összejött, az ország szá-
mos pontján megfordulunk – mondta lapunknak Pohl Dávid, a Pair o’ Dice frontembere. 
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NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

MADARÁSZ 
RÉKA

A narancs
bőr, azaz 
cellulit ki

alakulása a kötőszöveti 
szerkezet gyengeségének 
köszönhető. Megjele
nését hepehupás, a na
rancshéj felszínéhez ha
sonló bőrfelület jellemzi, 
melyért a genetika, az 
életmódunk és egyéb kö
rülmények is okolhatók.

A cellulit a zsírsejtek bőrön 
megjelenő és jól látható kitü-
remkedése, ami jellemzően a 
fenék, a comb, a has és a mell 
tájékán fordul elő. Közel sem 
ritka jelenség: a nők közel 80–
90 százaléka szenved tőle. A na-
rancsbőr a bőr alatti zsírszövet 
ödémája, még a köznyelv gyak-
ran egy bakteriális eredetű fer-
tőzéssel, az orbánccal (cellu-
litisszel) keveri. Akárhogy is 
hívjuk, a sokunkat érintő prob-
léma kezelésére hatékony mód-
szerek kínálkoznak.

– A vérkeringést serkent-
hetjük tengeri só alapú, olajos 

testradírokkal – tudtuk meg 
Dezső-Boros Melinda kozmeti-
kustól, aki Máltán tanulta meg 
a cellulitmasszázs fortélya-
it. – Nem kell hozzá más, mint 
tengeri só és bele egy kis kó-
kuszolaj, ami segít a szőrbenö-
vések elkerülésében is. Tehe-
tünk bele egy kevés kávézaccot 
is, ami még tovább fokozza a 
cirkulációt.

Ugyancsak ajánlott heti két–
háromszor bevetnünk a testke-
fét, amellyel igyekezzünk lent-
ről felfelé (a nyirokkeringés 
irányába) fekvő 8-asokat leír-

ni. A hideg–meleg vizes váltott 
zuhany szintén csodákra képes. 
Mivel a hideg víznek összehúzó 
hatása van, lehetőleg azzal fe-
jezzük be a folyamatot!

– Egy minimum nyolc alka-
lomból álló cellulitmasszázs-
kúrával szép eredményeket 
lehet elérni a nyaralás előtt, 
főként ha még testmozgással is 
kiegészítjük – folytatta Melin-
da. – A vérkeringés serkentése 
után következik maga a masz-
százs, melynek során kieme-
lő mozdulatokkal átmozgatom 
a zsírcsomókat, majd a nyi-

rok felé irányítom őket, hogy 
a véráramba kerülve ki tudja-
nak ürülni a szervezetből.

A bőr szerkezetének javítá-
sához azonban elengedhetet-
len a megfelelő mennyiségű 
– minimum napi 3 liter – folya-
dék elfogyasztása is. Táplálko-
zással is rengeteget tehetünk 
a kívánt eredmény eléréséért: 
együnk minél több magas klo-
rofilltartalmú zöldséget (brok-
koli, káposzta, spenót, spárga, 
csalán, alga), amelyek hozzájá-
rulnak a vér- és nyirokrendszer 
egészséges működéséhez!

Harcoljunk a narancsbőr ellen!

A nők közel 80–90 százaléka szenved a narancsbőrtől, ami leggyakrabban a fenék, a comb, 
a has és a mell tájékán fordul elő. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ

www.facebook.com/ 
sopronitemahivatalos

BULI VAN!  – zenei ajánló

Carson Coma lemezbemutató
Május 14., szombat 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
Az egyre felkapottabb Carson Coma érkezik Sopronba május 
14-én. A 2018-ban alakult rockzenekar az utóbbi évek egyik 
legdinamikusabban fejlődő fiatal együttesévé nőtte ki magát. 
A 2022 elején megjelent Osztálytalálkozó a banda harmadik 
nagylemezének előfutáraként látta meg a napvilágot. A szűk 
háromnegyed órás, Digitális/Analóg című anyag zeneileg és 
szövegében is már egy sokkal bátrabb, kísérletezőbb végered-
ményt produkált, miközben a slágerekből sem szenvedett hi-
ányt, elég csak a Pókot vagy a Kék Hullám Kempinget említeni.


