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„Él nemzet e hazán…”
A júniussal együtt beköszöntött az igazi nyár Sopronban is. Múlt héten megteltek sétáló, fagyizó emberekkel a belvárosi utcák, sokan élvezték a meleg időjárást. „Kell az árnyék 
és kell a fény,/ Hogy meglásd, miért érkeztél,/ És hogyha úgy érzed, túl hosszú a tél,/ A nyár majd pótol mindenért.” (Kalapács együttes) FOTÓ: FILEP ISTVÁN  

Kell az árnyék és kell a fény...

Vízilabda vb Sopronban

Új meglátásokat keres

Orbán Viktor miniszter-
elnök vezetésével há-
romnapos, kihelyezett 
ülést tartott a kormány 
múlt héten Sopron-
ban, ahol elfogadták az 
extraprofitadó kiveté-
séről szóló rendelkezé-
seket és a 2023-as költ-
ségvetés tervezetét is. 
A kormányülés legfonto-
sabb témája az elhúzó-
dó orosz–ukrán hábo-
rú volt – tájékoztatta az 
MTI-t Havasi Bertalan, 
a miniszterelnök 
sajtófőnöke. 45
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Június végén két nagy rendezvénysorozatnak ad otthont Sopron. 20-án kezdődik  
a vízilabda-világbajnokság, másnap pedig a VOLT Fesztivál. A Lővér uszoda  
június 10. és július 1. között nem fogad látogatókat. FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

Tizenkét éve vezeti a Soproni Fotóművészeti Kört Ujvári 
Gábor, akinek több mint ötven kiállításon szerepeltek ké-
pei. Néhány napja a soproni Torony Galériában „=0” cím-
mel nyílt önálló tárlata. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Kormányülés 
Sopronban
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Diadal Horvátországban

Több év kihagyás után újra világversenyeken vettek részt a Dirty  Dance 
Sopron Egyesület táncosai. 45 fiatal 20 koreográfiát mutatott be két 
megmérettetésen, összesen 16 dobogós helyezést értek el. 

A nemzeti összetartozás napja alkalmából a Barátság parkban 
tartották a városi megemlékezést. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 
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MADARÁSZ RÉKA

Idén először indulhattak az országos szakmai ta-
nulmányi versenyen (OSZTV) a tervezőgrafikus-
tanulók. A Handler-technikum diákjai rögtön el-
hozták az első és a második díjat.

A 13. képzőművésze-
ti osztályos handle-
rosok csak annyit 
tudtak a megmé-
rettetésről, hogy 
ha előkelő he-
lyen végeznek, 

akkor mentesülnek 
a szakmai vizsga 

alól. Így hatan is 
részt vettek a te-
rületi előváloga-
tón, ami egy mű-
vészettörténeti 
és egy tervező-
grafikai elméle-
ti részből tevő-
dött össze.

– Negyvenből tízen jutot-
tunk tovább a budapesti elő-
válogatóra, Heni a 9., én pe-
dig a 4. helyen – mesélte az 
országos ezüstérmes Feny-
vesi Mirtill. – Az első forduló 
előtt négy nappal kaptuk meg 
a szervezőktől a 40 könnyí-
tett vizsgatétel címét, amiből 
szóbeliztünk, emellett pedig a 
helyszínen meg kellett tervez-
nünk egy könyvborítót.

A lányok körül mindenki 
művészettörténész lett a vo-
naton, olyan hangosan mond-
ták fel egymásnak a tételeket.

– A második fordulón 
két prezentációt adtunk elő 
– folytatta az első helyezett 
Karnóth Henriett. – A szerve-
ző iskolában hihetetlenül po-
zitívan álltak hozzánk akkor 
is és a verseny alatt is. Sokat 
őrlődtünk magunkban, hogy 
milyen eredményt értünk el.

Az április 9-i döntőre a lá-
nyoknak egy művészeti ki-
állítás piktogramjait kellett 
megtervezniük minimum öt 
és maximum kilenc kornak 
megfelelő stílusban. Az volt a 

szerencséjük, hogy tan-
órán már készítettek 

hasonlót.
– Csak a Szakma 

Sztár fesztivál ered-

ményhirdetésén tudtuk meg, 
hogy első, illetve második he-
lyezést értünk el – folytatták a 
lányok. – Elképesztően izgul-
tunk, aztán pedig rettenete-
sen boldogok voltunk! Azért is 
vagyunk különösen büszkék, 
mert igaziból csak egymás-
ra számíthattunk azon kívül, 
hogy Konfár Ramóna Krisz-
tina tanárnő megalapozta a 
szakmai tudásunkat. 

Mindkét ifjú hölgy érdek-
lődése széles körű: Mimit 
már felvették az ELTE Savaria 
Egyetemi Központjának törté-
nelem- és rajztanár szakára, 
de a grafikát és pénzügyi vál-
lalkozását is folytatja, továbbá 
érdekli a múzeumpedagógia 
és a gyógypedagógia is. 

Heni a Magyar Képzőmű-
vészeti Egyetem festő–res-
taurátor szakán sikeresen 
teljesítette a felvételi első for-
dulóját, a következő kettőn 
pedig júniusban kell helyt 
állnia. Gondolkodik a külföl-
di továbbtanuláson is, érdek-
li a könyvrestauráció, a bib-
liográfia, a paleontológia és 
az archeológia. Mivel mindig 
kitűnő bizonyítványt vitt ha-
za, úgy érzi, hogy a győzelem 
méltó megkoronázása a küz-
delmes öt évnek. 

ELEK SZILVESZTER

Hétvégén méhek és 
tündérek lepik el az 
Erzsébet-kertet. Idén 
15. alkalommal ren-
dezik meg Sopron 
legnagyobb gyer-
mekrendezvényét, a 
Tündérfesztivált. 

– A Soproni Tündérfesztivált 
már 15. alkalommal rendez-
zük meg, de idén kap először 
előnevet – kezdte a programot 
ismertető múlt heti sajtótájé-
koztatót Szekeres Kriszta, 
a Pro Kultúra közművelődé-
si munkatársa, a rendezvény 
főszervezője. – „Édes Tündér-
fesztiválnak” hívjuk, ugyanis 
idén a méz és a méhek lesznek 
a rendezvény középpontjá-
ban. Azt gondoljuk, hogy a 
méhek napjainkban hason-
lóan különleges figyelmet ér-
demelnek, mint a gyermekek. 
Az idei fesztivál célja ezért az 
is lesz, hogy mindenki megba-
rátkozzon a szorgos, sárga-fe-
kete rovarokkal.

A Erzsébet-kertben és a 
fesztivál térképén 77 helyszín 
várja majd a kicsiket és a na-
gyobbacskákat: szabadtéri já-
tékok, interaktív feladatok, 
tündéri kuckók, pompás pa-
gonyok és virágos ligetek.

– Június 11-én és 12-én 
igazi forgatag lesz itt, az 

Erzsébet-kertben, a 15. Sop-
roni Tündérfesztiválra egész 
Sopron igazán büszke le-
het – tette hozzá dr. Ragány 
Misa, a Pro Kultúra ügyve-
zető igazgatója. – Nagyon 
fontos számunkra a család 
mint közösség, ezért folya-
matosan hívjuk életre az e 

köré fonódó rendezvényeket. 
Ezeknek az egyik alappillére 
a Tündérfesztivál.

A fesztivál ünnepélyes 
megnyitója szombaton 10 
órakor kezdődik, a részle-
tes programot megtalálják 
a Soproni Téma hivatalos 
Facebook-oldalán.

Június 11-én 10 órakor  tartják a program ünnepélyes megnyitóját

Mézédes Tündérfesztivál

A SZAKMA NAGYKÖVETE:  Rangos díjakat adott át 
a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara a Szakma Sztár 
fesztiválon kiemelkedően szereplő diákoknak. Horváth 
Vilmos elnök Szakács Rékát, Mikó Noémit, Karnóth 
Henriettet és Fenyvesi Mirtillt pénzjutalomban része-
sítette, míg felkészítő oktatóik közül Kontorné Saly Ma-
rianna és Konfár Ramóna Krisztina kamarai emlékérmet 
kapott. Kocsis Patrik szakács tanuló a Szakma Nagy-
követe elismerést érdemelte ki, ő a luxembourgi sza-
kács–cukrász olimpiára készül egy regionális magyar 
csapat tagjaként.

A Tündérfesztiválon idén 77 helyszínen várják a látogatókat. FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

Fenyvesi Mirtill (b) és Karnóth Henriett (j) kiemelkedő eredményt ért el a 
Szakma Sztár fesztiválon. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

ETZL EDGÁR

Esőben, hóban és melegben sem mulasztják el a 
vasárnapi engesztelést a soproni Megtört Fény-
keresztút, Szent Mihály Imaközösség és a Szere-
tetláng-imaközösség tagjai. A katolikus csopor-
tok várják a hívőket a közös könyörgésre.

Vasárnap délutánonként tör-
ténik valami a Várkerületen, 
ami manapság talán sokaknak 
szokatlannak tűnhet: 17 óra-
kor a Megtört Fénykeresztút, 
Szent Mihály Imaközösség és 
a Szeretetláng-imaközösség 
tagjai összegyűlnek a Mária-
szobornál, hogy engesztelő fo-
hászokkal és vallásos énekek-
kel könyörögjenek Istenhez a 
világ bűneinek megbocsátásá-
ért. Úgy tartják, hitük vezet-
te őket erre a helyre, egy-egy 
alkalmon pedig nők és férfi-
ak, idősek és fiatalok, sőt, még 
gyermekek is megjelennek.

– Sajnálatos, hogy manap-
ság már csak kevesen imád-
koznak. Mi az ő lelki üdvös-
ségükért, a békéért, hazánk 
és városunk, valamint a vi-
lág megtéréséért ajánljuk fel 
az imádságot – magyarázta 

Fekete Vilmos, a Megtört 
Fénykeresztút, Szent Mihály 
Imaközösség vezetője. 

A vasárnapi engesztelések 
márciusban kezdődtek, az-
óta nem volt olyan hétvége, 
hogy elmaradt volna a közös 
fohász: amikor rendezvény 
volt a Várkerületen, a közös-
ség a Fő téri Szentháromság-
szobornál emelte imára a ke-
zét. Az imaközösség vezetője 
elmondta, szeretnék, ha egy-
re többen és többen gyűlné-
nek össze vasárnaponként, 
hiszen a közös imádsággal 
csodálatos dolgokat lehet el-
érni. – Szeretettel várjuk pro-
testáns testvéreinket is, és 
minden felebarátunkat Sop-
ronból és a vidékről – tette 
hozzá Györe Róbertné Kati, 
a Szeretetláng-imaközösség 
vezetője.

Imádság a békéértA Handler-technikum  tanulói büszkék a sikerükre

Taroltak a grafikusok

Adomány a mentőknek
Negyven pár speciális bakan-
csot adott a mentőknek a Sopro-
ni Kereskedelmi és Iparkamara. 

– Néhány hete keresett meg 
minket Göde József, a Sopro-
ni Rotary Club elnöke, aki ma-
ga is mentőtiszt, és a kama-
ra segítségét kérte a soproni 
mentőszolgálat dolgozóinak 
speciálisbakancs-beszerzésé-
ben – tájékoztatta lapunkat Hor-
váth Vilmos, a kamara elnöke. 

A szervezet önkéntes tag-
jai közül 14 cég jelentkezett és 
vállalta egy vagy több bakancs 
megvásárlását, a beszerzést 

pedig egy helyi festékház in-
tézte. Az új lábbeliket múlt hé-
ten adták át a Soproni Mentő-
szolgálat munkatársainak. 

– A soproni vállalkozók so-
kadjára bizonyították, hogy a jó 
ügyek mellett ki tudnak állni, 
gondoljunk csak a pandémiás 
időszakra, amikor lélegeztető 
gépekre, fertőtlenítő szerek-
re, maszkokra gyűjtöttek, vagy 
a mentők, kórházi dolgozók ét-
keztetését vállalták át, illet-
ve segítettek az ukrán háborús 
menekülteknek is! – tette hoz-
zá Horváth Vilmos. 

Járőrbajnokok Sopronkőhidáról
Első helyezést ért el a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön csapa-
ta a Büntetés-végrehajtási Szervezet 2022-es országos járőrbaj-
nokságán. A csapat tagjai Szigethi Ibolya, Határ Pál Csaba és 
Nagy Péter voltak. A bajnokságot a pandémia miatt legutóbb 
2019-ben Márianosztrán rendezték meg: a soproni csapat ak-
kor is jól teljesítette az ügyességi és szakmai jellegű feladato-
kat, így a dobogó csúcsára állhatott. Az intézet sportolói egy 
hónappal ezelőtt a terepfutó-bajnokságot nyerték meg.

RÖVIDEN
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Június első vasárnapján, pedagógusnapon azokat 
a nevelőket, oktatókat ünnepeljük, akik munká-
jukkal önzetlenül segítik a bölcsődéseket, óvo-
dásokat, az általános és középiskolásokat és az 
egyetemistákat. Sopronban színházi előadással 
köszöntötték a pedagógusokat.
Ünneplőbe öltözött óvodape-
dagógusok, tanítók, tanárok, 
egyetemi oktatók töltötték 
meg a Liszt-központ Széche-
nyi-termét vasárnap délután, 
a pedagógusnapon. Különle-
ges előadással köszönte meg 
áldozatos munkájukat a város: 

az És Rómeó és Júlia című da-
rabbal, amelyet Nagy-Kálózy 
Eszter és Rudolf Péter Kos-
suth-díjas művészek adtak elő. 

A pedagógusokat az elő-
adás előtt dr. Farkas Ciprián 
polgármester köszöntötte, 
aki beszédében kiemelte: – Az 

egyik legfontosabb hivatás a 
pedagógusoké. Ez az érték-
teremtő, a jövő nemzedékét 
formáló pálya mindenképpen 
megérdemli azt a figyelmet, 
hogy egy évben egyszer meg-
álljunk, és kifejezzük a köszö-
netünket a nyugdíjas és aktív 
pedagógusoknak egyaránt.

Orbán Júlia, a Pedagó-
gusok Soproni Művelődési 

Háza igazgatója is köszöntöt-
te a nap ünnepeltjeit. Beszé-
dében hangsúlyozta: az idén 
hetvenedik születésnapját 
ünneplő ház több esemény-
nyel is megemlékezik a jubi-
leumról. Ezeknek egyik méltó 
állomása a vasárnapi pedagó-
gusnap. Mint fogalmazott: 
– A pedagógusoké a lelkészi 
és az orvosi pálya mellett a 

legcsodálatosabb hivatás, hi-
szen a tanítók, tanárok gyer-
mekeket nevelnek, jellemeket 
formálnak és pozitív példát 
mutatnak. A pedagógusok 
a csillogó gyermekszemek-
kel körbevéve örökre fiatalok 
maradnak.

Az ünnepeltek körében 
nagy sikert aratott a két kivá-
ló színművész játéka.

Dr. Farkas Ciprián:  Az egyik legfontosabb hivatás a pedagógusoké

Előadással ünnepeltek

VALLOMÁSOK SOPRONRÓL:  A pedagógusokat köszönti a múlt héten bemutatott, Vallomások Sop-
ronról című kötet is, amely a Pedagógusok Soproni Művelődési Háza gondozásában jelent meg. A kiad-
ványban 100 pedagógus vall a munkájáról és Sopronhoz való kötődéséről. A tartalmas kötet a népsza-
vazás tavalyi centenáriuma előtt is tiszteleg. Nemcsak történeteket mesélnek a pedagógusok, hanem 
alkotásokon keresztül is kifejezik érzelmeiket csodálatos hivatásuk és szeretett városuk kapcsán.

A soproni pedagógusokat a Liszt-központban köszöntötték vasárnap, Nagy-Kálózy Eszter és Rudolf Péter Kossuth-díjas művészek adtak műsort. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

Számtalan programmal 
kapcsolódik a szep-
tember 1-jén induló 
Petőfi 200 emlékév-
hez a Pro Kultúra. El-
készítik például an-
nak a bódénak a mását, 
amelynél Petőfi Sándor 
őrségben állt.

1839–40 telén Petőfi (akkor 
még Petrovics) Sándor mint 
„zöldhajtókás, sárgapitykés 
közlegény” rendszeresen őr-
ségben állt Sopronban. Az őr-
bódé az egykori posta épüle-
te előtt, a hajdani Újhelyi-ház 
tövében állt, a mai Széchenyi 
tér – Petőfi tér sarkán, ahol a 
Gollner-féle gyalogezred ka-
tonái teljesítettek szolgála-
tot. Az ifjú Petrovics akkor 17 
éves volt, de két évvel idősebb-
nek hazudta magát, hogy be-
sorozhassák. A helyi források 
szerint az Újhelyi-ház akko-
ri tulajdonosa, Schätzel Mi-
hály ügyvéd felfigyelt a Hora-
tiust olvasgató, vézna bakára: 
ebédre és vacsorára is meg-
hívta olykor…

– A Pro Kultúra számára 
azért is fontos a Petőfi-emlék-
év, mert a színházunk is az ő 
nevét viseli, és számos olyan 
történet kapcsolódik hozzá 
a városban, amire büszkék 

vagyunk, és amit szeret-
nénk „újraéleszteni” – mond-
ta dr. Ragány Misa, a cég ügy-
vezető igazgatója. – Mi az ifjú, 
serdülő Petrovicsot szeret-
nénk megmutatni országnak–
világnak, elsősorban a közép-
iskolás korosztályt szólítjuk 
meg a programjainkkal.

Az őrbódé elkészítésébe 
bevonták a Handler-techni-
kum diákjait, az iskola tan-
műhelyében festették le a fes-
tőtanulók. A bódét a tervek 
szerint a Petőfi téren állít-
ják fel szeptember 6-án, ami-
kor a soproni Petőfi-emlékév 
kezdődik. Az oldalán hetente 

más-más Petőfi verset olvas-
hatnak majd az arra járók 
– ennek válogatása és frissí-
tése már egy másik diákcsa-
pat, a líceumi Magyar Társa-
ság feladata lesz. 

Az őrbódé addig is feltűnik, 
például a következő napokban 
az Erzsébet-kertben is. 

„Az ifjú Petrovicsot  szeretnénk megmutatni országnak–világnak”

Készülnek a Petőfi-emlékévre

Az őrbódé elkészítésébe bevonták a Handler-technikum diákjait, az iskola tanműhelyében fes-
tették le a festőtanulók. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Megújuló állomás
Jó ütemben haladnak a 
soproni vasútállomás tel-
jes megújításának mun-
kálatai. Múlt héten a fő-
bejáratot lezárták, így az 
utascsarnokot csak az óra-
torony melletti bejára-
ton lehet megközelíteni. 
A jegypénztárak átmeneti-
leg új helyszínre kerültek, a 
korábbi mobilitási központ 
helyén várják az utasokast.

A felújítás ideje alatt 
a személypályaudvar folya-
matosan üzemel, a munka-
végzés a menetrendet nem 
befolyásolja. Az állomási 
szolgáltatások egy része 
az utascsarnok felújításá-
nak teljes ideje alatt nem 
elérhető. Mint arról la-
punkban is beszámoltunk, 
a munkák keretében a köz-
ponti épületrész külső–
belső felújítása, valamint 
a délkeleti üzemi épület-
szárny külső felújítása tör-
ténik meg. 

SOSZI-fejlesztés 
Akadálymentesített sport-
pálya épül hamarosan a 
Soproni Szociális Intéz-
mény Kossuth Lajos utcai 
épületének udvarán – írta 
közösségi oldalán Péli Ni-
koletta. A SOSZI igazgató-
ja Barcza Attilával, Sopron 
és térsége országgyűlési 
képviselőjével egyeztetett 
a fejlesztésről. A megbe-
szélésen elhangzott: vá-
rosunkban és térségében 
közel 1300 család nevel 
speciális igényű gyerme-
ket, fiatalt, közülük több 
mint 30 nappali ellátását 
biztosítja a SOSZI. A kezde-
ményezést több cég, klub 
és alapítvány is támogat-
ta már, ahogy az intézmény 
ötletét az  Eurhope pályá-
zatán is díjazták.

RÖVIDEN

MUNKATÁRSUNKTÓL

Ünnepélyes keretek között fel-
avatták az Új utcai ispotályt. 
Az Ó-Zsinagóga melletti épü-
let méltó közösségi tere lett a 
Soproni Zsidó Hitközségnek, 
hitéleti és oktatói feladatokat 
is ellátnak itt. 

A múlt csütörtöki avatóün-
nepségen részt vett dr. Farkas 
Ciprián, Sopron polgár-
mestere, Büchler András, a 

Soproni Zsidó Hitközség elnö-
ke, dr. Fedor Tibor, a Minisz-
terelnökség Egyházi Koor-
dinációs és Kapcsolattartási 
Főosztályának főosztályveze-
tője és Heisler András, a Ma-
gyarországi Zsidó Hitközsé-
gek Szövetségének elnöke is.

A középkori alapokon álló 
épület felújításáról korábban 
részletesen beszámoltunk: 
Ispotályból közösségi otthon, 
Soproni Téma, 2022. április 6.

Méltó közösségi tér

FO
TÓ

: F
IL

EP
 IS

TV
ÁN

Nem kapta meg 
az újságot?

Terjesztési reklamáció: 

+3620/368-2027
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Egészségünk újratöltve
Háromnapos, egészségmegőrzéssel  
kapcsolatos előadássorozattal készül  
a Soproni TIT. 
Június 9., csütörtök

16 óra: A mi mosolyalbumunk: kreatív fotózás, egészségtü-
kör, szorongásoldó és légzéstechnikák
18 óra: Aki kerékpárral 4 év alatt megkerülte a földet: Illés 
Adorján élménybeszámolója

Június 10., péntek 
12, 14, 16 óra, kisterem: BLS alapszintű újraélesztés-képzés
16 óra, nagyterem: Tetterőtöltő: Illés Adorján inspiráló 
tréningje

Június 11., szombat
16 óra: A békés harcos útja (filmvetítés)
18 óra: Lelki nagytakarítás – a belső rendrakás lehetőségei: 
dr. Buda László pszichiáter, pszichoterapeuta előadása

„Megvédjük  a családokat, a nyugdíjasokat, a munkahelyeket”

Kormányülés Sopronban

Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével három-
napos, kihelyezett ülést tartott a kormány múlt 
héten Sopronban, ahol elfogadták az extraprofit-
adó kivetéséről szóló rendelkezéseket és a 2023-
as költségvetés tervezetét is. 

A kormányülés legfontosabb 
témája az elhúzódó orosz–uk-
rán háború volt – tájékoztat-
ta az MTI-t Havasi Bertalan, 
a miniszterelnök sajtófőnö-
ke. A háború következmé-
nyeként egy új világgazda-
sági válság fenyeget. Orbán 
Viktor vezetésével a minisz-
terek áttekintették az előt-
tük álló legfontosabb és leg-
sürgősebb feladatokat. – A cél 
az, hogy megvédjük a csalá-
dokat, a nyugdíjasokat, meg-
védjük a munkahelyeket és a 

rezsicsökkentést, valamint az 
extraprofit-különadóval kö-
telezni fogjuk az elmúlt idő-
szakban nagy hasznot felhal-
mozó nagyvállalatokat, hogy 
extraprofitjuk nagy részét a 
rezsivédelmi és a honvédel-
mi alapba fizessék be, hozzá-
járulva az ország védelméhez 
– ismertette a kormányzati ál-
láspontot Havasi Bertalan.

Közleménye szerint a kor-
mány elfogadta az extrapro-
fitadó kivetéséről szóló ren-
delkezéseket és a 2023-as 

költségvetés tervezetét is. Ma-
gyarország kormánya elköte-
lezett, hogy a rezsicsökkentés 
fenntartása mellett is tart-
sa 2022-re a 4,9 százalékos, 
2023-ra pedig a 3,5 százalé-
kos hiánycélt – írta.

A Magyar Közlönyben már 
meg is jelent az extraprofit-
adóról szóló rendelet, amely 
minden részletet tartalmaz. 
A különadót a bankoknak, a 
biztosítóknak, a nagy keres-
kedelmi láncoknak, az ener-
giaipari és kereskedőcégek-
nek, a telekommunikációs 
vállalatoknak, a légitársasá-
goknak, a gyógyszerkereske-
dőknek kell fizetni a főszabály 
szerint idén és 2023-ban. 

Nagy Márton gazdaságfej-
lesztési miniszter vasárnap a 

Kossuth rádióban beszélt ar-
ról, hogy a kabinet folyama-
tosan figyelni fogja, hogy az 
extraprofitadó által érintett 
cégek áthárítják-e terheiket a 
fogyasztókra, majd gyorsan és 
keményen fellép, ha ez esetleg 
megtörténne.

A miniszter azt is elmond-
ta, a kormány önmagán végzi 
a legnagyobb spórolást. A ka-
binet ugyanis tíz százalék-
kal csökkentette a miniszté-
riumok költségvetését, ami 
2022-ben ötszáznyolcvanegy 
milliárd forint, jövőre pedig 
ötszázmilliárd forint meg-
takarítást jelent. Emellett az 
állami beruházások átüte-
mezésével és halasztásával 
2022–2023-ban összesen 1150 
milliárd forintot takarít meg.

A kormány elfogadta az extraprofitadó kivetéséről szóló rendelkezéseket és a 2023-as költségvetés tervezetét is a soproni, kihe-
lyezett ülésén. FOTÓ: MTI – MINISZTERELNÖKI SAJTÓIRODA – FISCHER ZOLTÁN 

TEMATIKUS PROGRAMOK: 
Senior torna a Lövérekben
Június 8. 9 óra, Várisi út 2.

Erdei séta a Lövérekben
Június 11. 10 óra, Hotel Lövér buszforduló

2000 év nyomában Sopron utcáin
Június 12. 10 óra, Tourinform iroda

Regisztráció: www.visitsopron.com

Muzsikáló múzeum
Június 8., szerda 18 óra, Lenck-villa
Dárdai Árpád karnagy kora esti zongorajátéka várja az érdek-
lődőket a Lenck-villában. A program alatt is bérelhetőek pik-
nikkosarak, a kert mellett a kiállítás is 20 óráig látogatható. 

Ördögölő Józsiás 
Június 9., csütörtök 19 óra, Petőfi Színház 
Tamási Áron – Szarka Gyula zenés tündérjátéka
További időpont: június 10., péntek 19 óra 

Szekeres x Barbaró
Június 10., péntek 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Tündérfesztivál
Június 11–12. 10 órától, Erzsébet-kert
Főszerepben a méhek és a méz

Heyokatalk jótékonysági koncert 
Június 11., szombat 19 óra, Harcsás Klub

Gatto / Várakozni Tilos! / Spitfire 
Június 11. 19 óra, Hangár Music Garden

Rotaract nyárnyitó buli
Június 11. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Sissi, a magyar királyné
Június 11. 20 óra, fertőrákosi barlangszínház
Huszka Jenő – Szilágyi László: operett két részben

Aranyvonat túra
Június 12., vasárnap 15 óra, Brennbergbánya, 
Görbehalom
A séta során dr. Tárkányi Sándor építész, a brennbergi arany-
vonat kutatója kalauzolja a résztvevőket. 

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 június 15-ig beküldik 
a Soproni Téma, 9400 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu 
e-mail-címre, ajándékot sorsolunk ki.

Május 25-i rejtvényünk megfejtése: Mühl Aladár-emléktábla, szerencsés 
megfejtőnk: Karsay Péter, Sopron, Machatsek Gyula utca. 

Mühl Aladár-emléktábla, Bécsi út 20.
„Ebben a házban élt és alkotott Sop-
ron város szerelmese, Mühl Aladár (1902–
1981), akinek a zene és a festészet jelen-
tette az életet. Születésének századik 
évfordulóján, megemlékezésül: Mühl Ala-
dár barátai és a Soproni Városszépítő Egye-
sület.” – olvasható a Bécsi út 20. szám alat-
ti ház falán lévő bronz emléktáblán. 

Mühl Aladár akvarellfestő, zenész, 
zeneiskolai tanár régi soproni család-
ból származott, bátyja, Mende Gusztáv 
(1899–1963) ismert soproni festő volt. Ro-
koni szálak fűzték Soproni Horváth József 
festőművészhez, aki egyik leánytestvérét 
vette feleségül. Mühl Aladár az akvarell-
festés eredeti és egyéni utat járó műve-
lője volt. 

„Nagyon sokat tanultunk és leshettünk 
el Tőled! Köszönetet csak avval mondha-
tunk, ha mi is továbbadjuk a Tőled tanul-
takat. Tanultunk zenét, festészetet, látás-
módot, Sopron-szeretetet, felnőtté válást 
és főleg emberi tartást. Legyen ez a Kutas 
László munkáját dicsérő tábla a Mühl há-
zon örök hírnöke annak, itt élt egy csodá-
latos művész, egy igaz ember, egy őszinte 
barát, aki mindig soproni maradt. Adja hí-

rül azoknak is, akik nem ismerhettek, hogy 
barátaid emléket állítottak Neked, hogy 
örökké élj a városban, ha már mi sem tud-
juk elmesélni, ki volt Sopron város szerel-
mese, Mühl Aladár, akinek a zene és a fes-
tészet jelentette az életet.” – fogalmazott 
2002 novemberében az emléktábla avatá-
sán Winkler Barnabás Ybl Miklós- és Pri-
ma Primissima-díjas építész, Mühl Aladár 

munkásságának kiváló ismerője, aki az ál-
tala összegyűjtött Mühl-képekből állandó 
kiállítást létesített a Színház utcai evan-
gélikus gyülekezeti házban.
Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

HOL JÁRUNK?  – rejtvény

A vers szeretete
Több mint 70 gyermek – 15 iskolából és óvodából – mondott ver-
set múlt héten a VIII. Sarkady Sándor Versmondó Találkozón a Pe-
dagógusok Soproni Művelődési Házában. A szakmai zsűrit Roskó 
Mária vezette Jávorszky Edit és Igrecz Katalin közreműködésével.

A megnyitón Filep Márk, a belváros önkormányzati képviselő-
je elmondta: Sopron számára első a gyermek, ez kijelöli az utat az 
önkormányzati támogatásokban is. A vers egy összekötő kapocs, 
Sarkady Sándor írásain keresztül nemcsak az irodalmat lehet meg-
szerettetni a legapróbbakkal, hanem a soproniságot is  megélni, 
ami kiemelten fontos. 

Orbán Júlia igazgató kiemelte: az óvodások részére ez nem ver-
seny volt, mindenki egyforma ajándékot kapott, a kisiskolások vi-
szont megmérettettek. 
Forrás: Sopronmédia

Elhunyt Sámson Klára
Életének 88. évében elhunyt Sámson Klára, a Líceum volt magyar–
történelem szakos pedagógusa. A Berzsenyi Dániel Gimnáziumban 
sok ezer diákot tanított a magyar nyelv szépségeire, és mutatta 
meg számukra a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotásait. 
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HORVÁTH FERENC

Június végén két nagy rendezvénysorozatnak ad 
otthont Sopron. 20-án kezdődik a vízilabda-vi-
lágbajnokság, másnap pedig a VOLT Fesztivál. 
A Lőver uszoda június 10. és július 1. között nem 
fogad látogatókat.

Nagy lendülettel tartanak a ví-
zilabda-világbajnokság előké-
születei. Sopron egy-egy női és 
férficsoport mérkőzéseinek ad 
helyet. A meccseket június 20. 
és 25. között rendezik, 18 órai 
és 19.30-as kezdettel. Az előké-
születek és  az utómunkák mi-
att a Lővér uszoda (a szabad-
téri medencével együtt, mert 
abban is lesznek edzések) jú-
nius 10. és július 1. között nem 
fogad látogatókat, és a parkoló 
is zárva lesz. 

Az előkészületekről az ér-
dekeltek jelenlétében tartott 

munkamegbeszélést a város-
vezetés: dr. Farkas Ciprián 
polgármester, dr. Simon Ist-
ván és Csiszár Szabolcs alpol-
gármester. A sportért felelős 
alpolgármester tájékoztatta 
a résztvevőket, hogy hol tart 
a szervezés, illetve milyen 
feladatok hárulnak a külön-
böző szervezetekre és intéz-
ményekre. Csiszár Szabolcs 
elmondta: a csapatok június 
16-án érkeznek, és Bükön szál-
lásolják el őket. Az út onnan 
az uszodáig mintegy negy-
venöt percet vesz igénybe egy 

meghatározott útvonalon. Te-
kintettel arra, hogy az uszo-
da körüli parkolók foglaltak 
lesznek, várhatóan egy külön 
parkolót alakítanak ki a nézők 
számára. Gondoltak a kerék-
párosokra is, ők valószínűleg 
a Récényi úton, a „kőfejtőnél” 
lévő parkolóban hagyhatják 
biciklijüket. Fontos informá-
ció, hogy megváltozik a for-
galmi rend az uszoda környé-
kén. A Deákkúti út mindkét 
oldalán tilos lesz a parkolás. 
A lakók természetesen bejár-
hatnak telkükre, garázsukba. 
Megtudtuk, mintegy 800 né-
ző befogadására lesz alkalmas 
az uszoda.

A hatósági és biztonsá-
gi bejárásokat már megtar-
tották. Erről részben Molnár 
Sándor ezredes, a katasztró-
favédelem soproni kirendelt-
ségvezetője és dr. Herczeg 

Zoltán alezredes, soproni 
rendőrkapitány adott tájé-
koztatást. A kapitánytól meg-
tudtuk, a csapatok nem jelen-
tenek biztonsági kockázatot. 
A rendőrség a társszerveze-
tekkel együtt minden szük-
séges előkészületet megtett 
a versenyzők, kísérőik és a 
nézők, szurkolók biztonsága 
érdekében.

(A forgalmi rend pontos vál-
tozásáról és azok időtartamá-
ról következő számunkban tá-
jékoztatjuk olvasóinkat.)

RÉSZTVEVŐ CSAPATOK:  
A nőknél Brazília, Kazahsztán, 
Új-Zéland és Ausztrália, a fér-
fiaknál pedig Olaszország, 
Kanada, a Dél-Afrikai Köztár-
saság, valamint Spanyolor-
szág alkotja a soproni négye-
sek mezőnyét.

A Lőver uszodában egy-egy női és férficsoport vízilabda-mérkőzéseit rendezik június 20. és 25. között. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

HUSZÁR JUDIT 

– Sopronban különö-
sen nagy szívdobba-
nással emlékezünk a 
nemzeti sorstragédiá-
ra – mondta a nemzeti 
összetartozás napja al-
kalmából tartott ren-
dezvényen dr. Farkas 
Ciprián polgármester.

A nemzeti összetartozás nap-
ján, június 4-én az 1920-as 
trianoni békediktátum alá-
írásának évfordulójára em-
lékezünk. Sopronban több 
helyszínen is tisztelegtek a 
102. évfordulón, a városi ün-
nepséget a hagyományoknak 
megfelelően a Barátság park-
ban tartották.

– Trianon az igazságtalan-
ság, az elkeseredettség jel-
képe lett – kezdte beszédét 
dr. Úry Előd, a Soproni Erdélyi 
Kör elnöke. – A nemzeti együ-
vé tartozás érzése viszont 102 
év után is megmaradt. Ezt 
az összetartozást jelképe-
zi az Erdélyből hozott szikla-
kő is, amelyet minden évben 
megkoszorúzunk. 

– Sopronban különösen 
nagy szívdobbanással emlé-
kezünk a nemzeti sorstra-
gédiára – folytatta dr. Farkas 

Ciprián. A polgármester be-
szédében kifejtette: ha nem 
lett volna sikeres a soproni 
népszavazás, akkor ma mi is 
elszakított területen élnénk. 
A sorsdöntő voksolással vi-
szont – ahogy fogalmazott 
– elhoztuk a fényt a magyar 
hazának. 

A rendezvényen részt vett 
Barcza Attila, Sopron és tér-
sége országgyűlési képviselő-
je is, aki beszédében kiemelte: 
ma már valóság az államhatá-
rok feletti összetartozásunk. 
– Magyarország visszanyer-
te gazdasági függetlenségét, 
politikai cselekvőképességét, 

rangját a külpolitikai színté-
ren. Mi, soproniak sokszor 
bebizonyítottuk, hogy erős, 
polgári, elkötelezett és hű 
nemzeti közössége vagyunk 
Magyarországnak. 

A megemlékezés végén vi-
rágokat helyeztek el a park-
ban lévő sziklánál. Az ön-
kormányzat nevében Barcza 
Attila, Csiszár Szabolcs alpol-

gármester, valamint Tóth Éva, 
Abdai Zsolt és Magas Ádám 
képviselő koszorúzott. A mű-
sorban közreműködött  Orbán 
Júlia Radnóti- és Latinovits-
díjas versmondó, Kovács Bor-
bála Irma, a Szent Orsolya-is-
kola végzős diákja, valamint 
jelen volt a Magyar Honvéd-
ség Soproni Területvédelmi 
Századának díszőrsége is. 

„Él nemzet e hazán…”

A Barátság parkban tartották a városi megemlékezést a nemzeti összetartozás napja alkalmából.

„A kormánynak nincse-
nek és nekünk se legye-
nek illúzióink, nehéz évek 
várnak ránk. Éppen ezért 
elengedhetetlen, hogy 
olyan kormány vezesse az 
országot, amely ilyen kö-
rülmények között is képes 
megőrizni az eddigi ered-
ményeket, biztosítani tud-
ja szuverenitásunkat és a 
nemzet egységét.”

JEGYZET

Ugrani muszáj
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Lendületesen kezdte munkáját az ötödik Or-
bán kormány, amelyet úgy állított össze a kor-
mányfő, hogy megfeleljen az előttünk álló látha-
tó és ma még láthatatlan kihívásoknak. Olyan 
ez, mintha valaki ugrani készülne a magas-
ból, de nem tudja, hogy mibe, mire esik. Már-

pedig ugrani muszáj, 
vagyis a kormány-
zást nem lehet elha-
lasztani. Hol vannak 
azok az idők, ami-
kor az éppen aktuá-
lis kormányok egy-
fajta közmegegyezés 
alapján száz nap tü-
relmi időt kaptak, 
hogy összeállítsák a 
– kampányígéretek 
alapján – a kormány-
programot?! Abba 
most ne menjünk be-
le részletesen, hogy 

ez melyik formációnak miképp sikerült, vagy 
hogy éppen hogyan hazudtolták meg önmagu-
kat. Gondoljunk csak Gyurcsány Ferenc reg-
nálására vagy elődjére, Medgyessy Péterre! 
Ez utóbbi igyekezett ugyan betartani (mint ki-
derült) felelőtlen ígéreteit, ezért aztán csődkö-
zelbe került az ország. Gyurcsány? Gyurcsány 
pedig Öszödön tárta fel semmittevésüket és ha-
zugságaikat. Meg is lett a következménye… 
Nem véletlen, hogy Orbán Viktor ötödszörre 
is kormányfő lett. Nem véletlen, mert a Fidesz 
megtanulta, hogy csak olyat lehet ígérni, amit 
be is tudnak tartani, és hogy a népfelség elve 
mindent felülír.

Azok az évek tehát elmúltak, amikor ráérő-
sen lehetett kormányprogramot készíteni. Az 
események ugyanis felgyorsultak. Nincs idő té-
pelődni, várakozni a semmire vagy a csodára. 
Különösen fontos az azonnali, a pontos és haté-
kony reagálás. A mostani kormánynak megfe-
lelő válaszokat kell adnia a háborús kihívásra 
és annak minden következményére. Bizonyára 
nem tévedek, ha azt írom, hogy a rendszervál-
tást követően még egyetlen kormány sem volt 
ilyen nehéz helyzetben. Még az első MDF-kor-
mány sem, amely egyébként a struktúraváltás-
ból adódó súlyos gondokat még a saját elhibá-
zott gazdaságpolitikájával is tetézte.

A kormánynak nincsenek és nekünk se legye-
nek illúzióink, nehéz évek várnak ránk. Éppen 
ezért elengedhetetlen, hogy olyan kormány ve-
zesse az országot, amely ilyen körülmények kö-
zött is képes megőrizni az eddigi eredményeket, 
biztosítani tudja szuverenitásunkat és a nem-
zet egységét.

Az új kormány hitet tett a fenti értékek mel-
lett, és már megalakulását követően azonnal 
fontos intézkedéseket hozott. A lendület a kö-
vetkező négy évben sem hagyhat alább, mert 
annak egy egész ország látná kárát. Az eddigi 
Orbán kormányokat ismerve azonban nincse-
nek kétségeim: nem lazítanak majd, mert pon-
tosan tudják, hogy mekkora a tét.

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

www.sopronitema.hu

Június 10. és július 1. között  nem fogad látogatókat az uszoda

Vízilabda vb Sopronban

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN  a soproni Jereván-la-
kótelep Lővéri Nyugdíjas Klubja a Jereván Településrészi Önkor-
mányzattal közösen emlékezett. A Széchenyi-gimnáziumban egy 
látványos flashmobot hoztak létre: a diákok piros, fehér és zöld 
felsőkbe öltözve formálták meg a történelmi Magyarországot. 
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Környezetvédelmi világnap zöld meglepetésekkel
A HULLADÉK TUDATOS KEZELÉSÉRE 
ÉS A ZÖLDUDVAROK NYÚJTOTTA LEHE-
TŐSÉGEKRE hívta fel a figyelmet az STKH 
Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hul-
ladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a környe-
zetvédelmi világnap hetén. A közszolgáltató 
május 30. és június 5. között a zöldudvarok-
ban egy kisebb ajándékkal kedveskedett 
mindenkinek, aki hulladékot vitt. Az STKH a 

szolgáltatási területén összesen 17 zöldud-
vart üzemeltet, amelyeken tavaly több mint 
40 ezer alkalommal adtak le hulladékot a 
lakossági ügyfelek. A beérkező hulladékot 
16 frakcióra válogatják, majd újrahasznosí-
tás céljából feldolgozásra specializálódott 
cégeknek adják tovább. Használhatatlan-
ná vált tárgyaink így értékes másodalap-
anyagként kerülnek vissza a gazdaság kör-

forgásába. A fenntartható jövő felé vezető 
út egyik első és legfontosabb lépése a hul-
ladéktermelés visszaszorítása, azaz a taka-
rékosság. A tudatos vásárlással eleve meg-
előzzük a felesleges hulladék keletkezését. 
Lényeges szempont a már megvásárolt tár-
gyak élettartamának meghosszabbítása is, 
vagyis az eredeti funkció megtartása mel-
letti újrahasználat.

KÖVES ANDREA

Sopronban és környékén számtalan 
helyen szedhetjük ezekben a hetek-
ben az édes, mézes illatú bodzát, 
amely nemcsak nagyon egészséges, 

hanem sokrétűen felhasználható. 

Kiss-Szabó Renáta, A Vidék 
Minősége: Alpokalja–Fertőtáj 
védjegyes termelőjének egyik 
kedvenc növénye a bodza, az 
ernyős virágokból készített 
szörpjei messze földön híre-
sek. Vajon hol érdemes gyűj-
teni a növényt? – tettem fel a 
kérdést. 

– A bodza virágait ne for-
galmas utak mellől szedjük, 
hiszen nem szabad őket át-
mosni, különben pont a vi-
rágpor veszik el, amely a leg-
értékesebb része a virágnak 

– válaszolta Kiss-Szabó Re-
náta. – Érdemes hegyekről, 
dombokról, erdei tisztások-
ról, erdőszélekről, esetleg há-
zak kerítése mellől gyűjteni a 
bodzát. A legjobb, ha a beta-
karítás száraz, napos időben 
történik. Amire tanácsos fi-
gyelni a szedésnél, hogy a vi-
rágzatot mindig az alsó szár-
résszel együtt kell lemetszeni. 
Ezeket szellősen helyezzük a 
tiszta edénybe vagy kosár-
ba, mert a virágok könnyen 
megsérülhetnek.

A legtöbben szörpöt készí-
tenek a bodzából. A szakem-
ber arra figyelmeztet, hogy 
mielőtt nekiállnák a munká-
nak, szedjük a virágot minél 
kisebb részekre, minél keve-
sebb zöld szár maradjon ben-
ne. Több víz és kevesebb cukor 
hozzáadásával frissítő üdítő-
ital tökéletes alapanyaga is le-
het. Kiss-Szabó Renáta a kö-
vetkező módon dolgozza fel 
ezekben a hetekben a bodza 
virágát:

– Amikor bodzaszörpöt 
készítek, akkor elsőként tö-
mény szirupot főzök, egy li-
ter vízhez 1 kilogramm körü-
li cukrot teszek, a forrás után 
hagyom kicsit hűlni, utána te-
szem bele a virágfejeket a szi-
rupba, lenyomkodom, biocit-
romot karikázok a tetejére, 
és egy kis citromsavat teszek 

hozzá, majd 2–3 napig benne 
hagyom, hogy szépen átvegye 
az édes ízt. Ezt követően kido-
bom a virágfejeket, leszűröm, 
még egyszer átforralom, majd 
sütőben sterilizált üvegekbe 
töltöm, és száraz dunsztba ra-
kom, ez után bármeddig eláll. 
Egy–hat arányban szoktam 
hígítani, és egy kis citrom-
karikával, mentalevéllel vagy 
citromfűvel dobom fel. 

Környékünkön népsze-
rű étel a palacsintatésztába 
mártott, majd kisütött rán-
tott bodzavirág. 

Egészségünkre több szem-
pontból is pozitív hatást gya-
korol. Meghűléses, megfá-
zásos megbetegedés esetén 
remek választás a bodzából 
készített tea, amely lázcsil-
lapító, gyulladáscsökkentő, 
nyákoldó hatással is bír.

Sokan tömény szörpöt készítenek a bodzából, de frissítő üdítőital tökéletes alapanyaga is lehet. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MADARÁSZ RÉKA

A legnépszerűbb balkonnövényeink egyike, a pe-
túnia Dél-Amerikából származik, és a burgonya-
félék családjába tartozik. Mivel a kártevők is na-
gyon szeretik, sokan félnek a gondozásától.

A latinul is petunia névre hall-
gató növénynek általában töl-
csér alakú virágai vannak, de 
ismerünk dupla, telt virágúa-
kat is, léteznek csüngő és ál-
ló, kisebb és nagyobb virágú 
változatai, melyek a szivár-
vány szinte minden színében 
pompáznak.

– A petúnia gondozása na-
gyon egyszerű – tudtuk meg 
Kámánné Erzsébet virágüz-
let-tulajdonostól. – Egynyári 
növény; a tőzeges, jó vízáte-
resztő-képességű talajt ked-
veli. Csak szabadban érdemes 
tartani, óriási fényigénye mi-
att lakásban nem marad meg. 

A petúnia rengeteg vizet 
párologtat el, amelynek pótlá-
sáról gondoskodni kell. Nagy 
a tápanyagigénye, ezért ha azt 
szeretnénk, hogy sok virágot 
hozzon, heti egyszer tápolda-
tozni kell. A legjobb, ha a fo-
lyékony tápot az öntözővízbe 
juttatjuk.

– Sokan nem tudják, hogy 
a petúnia szebben fejlődik, ha 
nyírjuk – folytatta a virágok 

szakértője. – Serkenthetjük a 
virágzását, ha eltávolítjuk ró-
la az elhalt részeket. Nagyon 
érzékeny a kártevőkre, külö-
nösen a levéltetű támadja meg 
előszeretettel. Ha azt tapasz-
taljuk, hogy a növény ragacsos 
lesz, illetve hangyák jelennek 
meg rajta, fújjuk le üzletben 
kapható permetszerrel! 

A növényt tudjuk szaporí-
tani is: az elnyílt virágokról 
gyűjtsük be a magvakat, és 
tároljuk száraz, hűvös, fagy-
mentes helyen! Februárban 
vegyük elő azokat, szórjuk 
cserépbe, szépen elsimított 
talajra, majd szitán keresztül 
szórjunk rá még egy réteg föl-
det! A cserepet tegyük meleg, 
fényes helyre a lakásban!

– Hamarosan ki fognak 
bújni a kis növénykék – tette 
hozzá Erzsébet. – Mivel na-
gyon sűrűn nőnek, meg kell 
őket ritkítani. A gyökerestől 
kihúzott kis petúniákat átül-
tethetjük egy másik cserépbe. 
Ha véget érnek a fagyok, kite-
hetjük őket a szabadba. 

Egyik kedvenc 
dísznövényünk

A virágzatot  mindig az alsó szárrésszel együtt kell lemetszeni

Itt van a bodzaszezon!
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A soproni és környéki kórusok lelkesen készül-
nek a 4. Soproni Kórusünnepre. A járványügyi 
helyzet után végre ismét szabadon szárnyalhat 
a kórusmuzsika június 19-én, vasárnap kora dél-
utántól késő estig ezúttal két helyszínen.

– Idén az „Újra együtt!” mot-
tót választottuk, hiszen ta-
valy csak kevesebb kórus 
tudott csatlakozni a rendez-
vényhez a pandémia miatt, 
most viszont nagy öröm szá-
munkra, hogy tíz kórus mu-
zsikáját élvezheti a közönség 
– mesélte Bognár László szer-
vező. – Két helyszínre várjuk 
majd a zeneszerető közön-
séget. 14 órától az evangéli-
kus templomban kezdődik a 
program. Az első koncert a 
Kocsis-Holper Zoltán és a Kó-
rus Spontánusz által szerve-
zett Avizó Karvezető Kórus 
záró hangversenye is lesz a 
Kórus Spontánusz fellépé-
sével, ezt követően a kórus-
ünnep másik két résztvevője 
folytatja az egyházzenei kon-
certet a templomban.

A Kórusünnep 16 órától a 
Lenck-villa különleges miliőjű 
kertjében, az árnyas fák alatt 
folytatódik. A helyszín már ta-
valy is nagy sikert aratott a kó-
rusmuzsika kedvelői körében: 
az üde zöld környezetben este 
kilencig élvezheti a közönség 
az egymást követő kórusok 
produkcióját. A hallgatósá-
got igazi stíluskavalkád várja 
majd, a gospeltől a klasszikus 
kórusmuzsikán át a népda-

lokig sok minden felcsendül 
majd a Kórusünnepen. Idén 
az eddigi fellépők mellé újak 
is csatlakoztak, így a soproni 
zeneiskola tanáraiból nem-
régiben alakult Gioia Della 
Musica kórus, illetve a szer-
vezők régi vágya válik valóra 
azzal, hogy a Goldmark Ének-
együttes is ott lesz a rendez-
vényen. A soproni és a Sopron 
környéki kórusok bemutat-
kozása után a záró koncerten 
este fél nyolctól a  Jazzation 
elnevezésű együttes lép szín-
padra. A formáció fő profilja a 
dzsessz, de a világ népzenéi-
ből is merít, virtuóz feldolgo-
zásai és saját szerzeményei 
itthon és külföldön egyaránt 
óriási sikert aratnak. 

A gyerekek a szabadté-
ri Kórusünnepen zenei ját-
szóházban töltekezhetnek, a 
parkban zenei tárgyú kirako-
dóvásár is várja a látogatókat. 
Akik karszalaggal rendelkez-
nek, azok a csodálatosan fel-
újított Lenck-villát, illetve a 
Mestermű: Polgári életvilág és 
kézművesség a 19. század végi 
Sopronban című kiállítást is 
megtekinthetik. 

A programokról bővebb in-
formáció a korusunnep.hu 
weboldalon érhető el. 

Újra Kórusünnep

PLUZSIK TAMÁS

Tizenkét éve vezeti a 
Soproni Fotóművészeti 
Kört Ujvári Gábor, több 
mint ötven kiállításon 
szerepeltek képei. Né-
hány napja a soproni To-
rony Galériában „=0” 
címmel nyílt önálló tár-
lata, ennek apropóján 
beszélgettünk. 
– A kiállítás meghívóján 
teljes joggal úgy szerepelsz, 
hogy Ujvári Gábor fotó-
művész…

– Igen, bár jobban szere-
tem azt, hogy fotográfus, ezt 
közelebbinek érzem magam-
hoz, az egyéniségemhez. Az, 
hogy valójában ki a művész, 
a fotóművész, azt az utókor 
fogja eldönteni, bár magát a 
címet a szakma adja azáltal, 
hogy az illetőt felveszik a Ma-
gyar Fotóművészek Szövetsé-
gébe. Engem is felvettek, egy 
ilyen szakmai grémium meg-
ítélése pedig megtiszteltetés 
számomra, ennélfogva a fo-
tóművész címet is büszkén 
vállalom.

– Meglehetősen talá-
nyos a kiállítás címe, egyen-
lő nulla?

– Mind a kilenc kiállított 
kép azonos koncepcióból in-
dult ki: mindegyiknek van 
egy markáns középpontja, 
ami számomra az origót je-
lenti. Ha ezt egy koordináta-
rendszerben nézzük, akkor 
xyz=0. Folyamatosan keresek 
olyan új meglátásokat, melyek 
fontos gondolatokat tükröz-
nek. Bízom benne, hogy eze-
ket a gondolatokat más is ész-
reveszi és megérti. Mostani 

kiállításom képeire illik az a 
meghatározás, hogy abszt-
rakt grafika, ezzel együtt 
mindegyiknek az alapja egy 
tényleges fotó.

– Rendszeres résztvevő-
je vagy rangos fotókiállítá-

soknak, viszont önállóan ez 
a második tárlatod.

– Valóban, elsősorban a 
közös pályázatokat preferá-
lom, ilyen például a rendkívül 
rangos Esztergomi Fotográ-
fiai Biennálé, ahol már az is 

nagy elismerésnek számít, ha 
a zsűri valakinek a képét be-
válogatja a kiállítandók közé. 
Ez nekem több alkalommal is 
sikerült, sőt volt, amikor a dí-
jazottak közé is bekerültem, 
amire büszke vagyok.

Ujvári Gábor kiállítása  június 16-ig látható a Torony Galériában 

Új meglátásokat keres

UJVÁRI GÁBOR  Sopronban született 1963-ban. Gépész üzemmérnöki diplomáját a Nehézipari Mű-
szaki Egyetem Kohó- és Fémipari Főiskolai Karán szerezte 1985-ben. Egy elektronikai alkatrészek gyár-
tásával foglalkozó soproni cég CNC-műhelyének a vezetője. Nős, két gyermek édesapja. A nyolcvanas 
évek közepén kezdett a fotográfiával foglalkozni, mint mondta, végzős főiskolásként az utolsó ösztön-
díjából vette első fényképezőgépét, egy Zenitet. 1989-ben a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója, 1997-
ben pedig a Magyar Fotóművészek Szövetsége is felvette tagjai sorába.

– Folyamatosan keresek olyan új meglátásokat, melyek fontos gondolatokat tükröznek  
– mondta lapunknak Ujvári Gábor. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

1967
Centenárium
Fennállásának 100. évfordu-
lóját ünnepli a soproni Liszt 
Ferenc Múzeum, és ebből az 
alkalomból háromnapos ün-
nepségsorozat kezdődött Sop-
ronban. A városi tanács díszter-
mében rendezett ünnepi ülésen 
dr. Orbán László, a művelődés-
ügyi miniszter első helyettese 
mondott megnyitót, majd elő-
adások hangzottak el a megye 
néprajzi és régészeti emlékei-
ről. (Magyar Nemzet)

Soproni diáknapok
Hétszáz fáklya világította meg 
Sopronban a diákfelvonulók 
útját, mely végül a Beloiannisz 
térre vezetett. Itt tartották meg 
9 órakor a soproni diáknapok 
megnyitó ünnepségét, mely-
nek kezdetét harsonák jelezték. 
A Himnusz akkordjai után a Tá-
bornok-ház erkélyéről dr. Erdély 
Sándor, a Sopron városi tanács 
végrehajtó-bizottságának elnö-
ke köszöntötte az ifjúságot. Az 
ünnepi megnyitó beszédet Per-
ger Lajos, a KISZ Győr–Sopron 
megyei Bizottságának első tit-
kára tartotta. Elmondta, hogy 
ezekben a napokban az ország 

öt diákvárosában, Keszthelyen, 
Egerben, Sárospatakon, Gyulán 
és Sopronban találkoznak a kö-
zépiskolások és a szakmunkás-
tanulók, hogy számot adjanak 
tudásukról, tehetségükről.

1947
Népi kollégium  
Sopronban
Az első Országos Bánya- és Ko-
hóipari Kongresszuson Zentai 
Béla, a Mérnök Szakszervezet 
főtitkára rámutatott arra, hogy 
a magyar műszaki értelmisé-
get fel kell frissíteni a bányák 
és a kohók dolgozóiból, illetve 
azok gyermekeiből. Az első lé-
pés ebben az irányban az volt, 
hogy az elmúlt évben 50 diá-
kot vettek fel a Műegyetemre 
érettségi nélkül. A Budapesten 
létesített Műszaki Népi Kollégi-
um után Sopronban is létre kell 
hoznunk egy népi kollégiumot. 
Fel kell szabadítani a munká-
sokban szunnyadó energiákat, 
és a magyar dolgozók százá-
val fogják megteremteni azo-
kat az elgondolásokat, melyek 
növelik a termelést, ezzel saját 
anyagi helyzetüket is előbbre 
viszik, mondotta Zentai Béla. 
(Szabad Vasas)

1927
Hetvényi Lajos halála
Hetvényi Lajos, a Luther Nap-
tár megalapítója, másfél évti-
zeden át szerkesztője és kiadó-
ja, ötvennyolc éves korában 
Sopronban meghalt. A nagymű-
veltségű, puritán életű egyházi 
íróember egyébként a soproni 
evangélikus líceum vallástaná-
ra volt. (Magyarság)

Híres templomrablót 
fogtak Sopronban
A soproni rendőrség az ottani 
Szent György utcai Dóm-temp-
lomban tetten érte és elfogta 
Antalovics Károly 64 éves ro-
vottmúltú templomrablót. An-
talovics éppen az egyik temp-
lomi perselyt próbálta feltörni, 
amikor elfogták. Megállapítot-
ták, hogy pár nappal ezelőtt a 
soproni Szentlélek-templom-
ban is betörést próbált elkö-
vetni, de amikor már majdnem 
rajtaérték a perselyfosztogatá-
son, ájtatos imádkozásba me-
rült. Kiderült róla, hogy a nem-
zetközi betörővilágban egész 
ismert a neve, különlegessége 
a templombetörés. Győrben, 
Komáromban, Szombathelyen, 
Ausztria és Csehország több 

helyén tört be eddig a templo-
mokba. Csupán 1908-ig 15 évet 
kapott ilyen betörések miatt. 
Sopronban is „működött” már 
egyszer. 1912-ben ő tört be az 
evangélikus templomba, ezért 
akkor 4 évi fegyházat kapott. 
Legutóbb Brüsszelben ítélték 
el 18 hónapra. (Friss Újság)

Szélhámos „fogorvos” 
Letartóztatták Sopronban Sé-
taffy Gyulát, aki bécsi fogor-
vosnak adva ki magát a város-
ban működött. A napokban 
azonban kiderült, hogy nem 
több, mint egy ügyes szélhá-
mos. (Dunántúl)

Az első magántanári 
képesítés Sopronban
A pécsi Erzsébet Tudomány-
egyetemnek Sopronban műkö-
dő evangélikus hittudományi 
kara a minap ünnepi ülés kere-
tében hallgatta meg dr. Karner 
Károly okleveles egyetemi elő-
adó próbaelőadását, amelynek 
végeztével Pröhle Károly dékán 
a kar határozatából magánta-
nárrá habilitálta. A soproni fa-
kultáson ez volt az első magán-
tanári képesítés. (Pesti Hírlap)
Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

150 ÉVVEL EZELŐTT,  1872. június 9-én hunyt el Hillebrand 
Vince, a XIX. századi Sopron polgár társadalmának kiemelke-
dő alakja, a likőrgyár megalapítója, a kereskedelmi és iparka-
mara elnöke. Irányításával épült fel az impozáns megjelenésű 
kaszinópalota. Tessenben (Český Těšín, Csehország) született  
1811. február 24-én.

140 ÉVVEL EZELŐTT,  1882. június 9-én született Sopronban 
Gombocz Endre botanikus, tudománytörténész, Sopron várme-
gye növényzetének monográfusa. A Magyar Nemzeti Múzeum 
Növénytárának munkatársa volt (1929–1942). Budapesten hunyt 
el 1945. január 16-án.

90 ÉVVEL EZELŐTT,  1932. június 7-én hunyt el Petrik Lajos 
vegyész. Nemzetközi színvonalú eredményeket ért el a kerá-
miaipari kutatások területén, amelyet abban az időben „agyag-
iparnak” neveztek. Európa legjelentősebb szilikátkémikusának 
tartották szakmai körökben. Szenvedélyes turistaként részt vett 
Magyarország hegyvidékeinek feltárásában. Sopronban szüle-
tett 1851. december 5-én.

40 ÉVVEL EZELŐTT,  1982. június 7-én jött létre Sopronban a 
Jereván városrész 2. számú általános iskolája, az ének–zene ta-
gozatos Erkel Ferenc Általános Iskola, az úgynevezett „fehér is-
kola”. 2000. július 31-én hivatalosan is megszűnt az intézmény.

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

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző
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RÁZÓ LÁSZLÓ

Első helyen végzett az országos nyol-
casdöntőben a Soproni Sportiskola 
Kosárlabda Akadémia U18-as együt-
tese. Az akadémia szakmai igazga-

tóját, Horváth Józsefet kérdeztük az eredmény 
összetevőiről.
– Számítottál a bajnoki 
címre az U18-asoknál?

– Azt nem mondom, hogy 
biztosra vettem, de azt igen, 
hogy várható volt egy kiemel-
kedő eredmény ettől a kor-
osztálytól. A 2004-es csapa-
tunk nagyon erős, ezt már 
négy éve is bizonyította, ami-
kor a serdülő bajnokságot tud-
ta megnyerni. Azóta egy já-
tékos távozott, ketten pedig 
érkeztek, de egy alapvetően 
összeszokott, kiemelkedően 

tehetséges társaságról van 
szó. Csendes Péter és Csá-
taljay Péter az SKC-nál és a 
SMAFC-nál, míg Szabó Dániel 
és Nyikos Barnabás az egyete-
mi csapatnál játszik a felnőt-
tek között. Ez a rutin nagyon 
sokat ért a döntőben is.

– Mi volt a legfontosabb 
momentum a nyolcasfiná-
léban?

– Azért azt elvártuk a csa-
pattól, hogy továbbjusson a 
csoportból. Érdekesen alakult 

a program, hiszen a pécsi 
Nemzeti Kosárlabda Akadé-
mia együttese váratlan vere-
séget szenvedett a csoportjá-
ban. Így már az elődöntőben 
összekerültünk nagy ellenfe-
lünkkel. Már az első negyed-
ben húszpontos előnyt har-
coltunk ki, amiből a meccs 
végére is maradt. A Vasas elle-
ni finálé sem volt sétagalopp, 
de azt gondolom, hogy az iga-
zi döntőt a pécsiekkel vívtuk 
meg – sikeresen.

– Minek köszönhető, 
hogy tavaly és idén is ki-
emelkedő szezont zárt 
a Sportiskola?

– Több éve szisztemati-
kus munkát folytatunk az 
egyesületnél, és ennek már 
megvannak az eredményei. 
Fontos, hogy a fiatalabb kor-
osztályokban, például az 

U11–U12-eseknél nem a ver-
senyzés az elsődleges, hanem 
a képzés. Az U14-eseknél két 
csoportra bontottuk a csapa-
tot, különválasztottuk a srá-
cokat születési év szerint. Itt 
is a tanuláson, képzésen van 
a hangsúly. Igazán versenyző 
korosztályaink az U16 és U18, 
esetükben már az a célunk, 
hogy a soproni felnőtt csapa-
toknak adjunk, képezzünk 
kosarasokat. Kiváló szak-
embereink vannak, erőnléti 
edzővel dolgoznak a srácok, 
használjuk a wimu-rendszert: 
ez minden adatot rögzít a tré-
ningeken, tehát mindenkiről 
tudjuk, milyen teljesítményt 
nyújtott, aktuálisan milyen 
állapotban van egy-egy játé-
kosunk. Ennek a sok összete-
vőnek köszönhetjük az idei ju-
nior bajnoki címet.

Horváth József:  Több éve szisztematikus munkát folytatunk

U18-as bajnokcsapat

A Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia U18-as együttese bajnoki címet ünnepelt Debrecenben. FOTÓ: TARNAI LÁSZLÓ

MUNKATÁRSUNKTÓL

Idén szép jubileumot ünnepelhet a Soproni 
Tigrisek SE. Az egyesület 1997-ben alakult, tehát 
25 éves. Nagy Tamás alapítóelnök azt mondta: 
nagyon sikeres időszakokat éltek meg, alapvető 
céljaik pedig mára sem változtak.

– Hogy kerültél kapcsolat-
ba a kosárlabdával, mió-
ta tart a „szerelem”?

– Már általános iskolában 
beleszerettem ebbe a csodá-
latos játékba, két osztálytár-
sam is kiválóan kosarazott, 
nagyon felnéztünk erre a két 
fiúra. Később sokat jártunk 
édesapámmal a SMAFC mecs-
cseire, ezek olyan élmények 
voltak, amelyek egy életre 
meghatározóak. Az iskola el-
végzése után Weisz Feri bácsi 
hívott az akkor SSE-hez, hogy 
legyek intéző, én pedig öröm-
mel mondtam igent. Így kerül-
tem a soproni kosárlabdaélet 
sűrűjébe, aztán a rendszer-
változás után megalakult az 
SKC, amelynek az alapító köz-
gyűlésén ott voltam. Felejthe-
tetlen évek jöttek, a sportcent-
rum igazgatója voltam, illetve 
az SKC elnöke is.

– Mikor alakult meg 
a Soproni Tigrisek SE és mi-
lyen céllal?

– Ez elsősorban a tehetsé-
ges gyerekeknek köszönhető: 
huszonöt éve a baráti társa-
ságom tagjai közül többünk-
nek is épp iskolás korba lép-
tek a gyermekei, ezért arra 
gondoltunk, hogy összetobo-
rozzuk és egy csapatba gyűjt-
jük őket. Ez volt a Tigrisek el-
ső csapata. Később, 1997-ben 
hoztuk létre az egyesületet, 
amely aztán egyre komo-
lyabb utánpótlásbázissá vált. 
Nagyon sok gyereket tudtunk 
„felépíteni”, kiváló edzői gár-
dával dolgoztunk, elég, ha 
csak néhány nevet említek: 
Bakk László, Németh  Lehel, 
Pálla Zoltán vagy Balogh 
Márton mind első osztályú 
szakemberek. A játékosok 
közül pedig Vesztergom Zsol-
tot emelem ki, aki felnőttként 
úgy nyert bajnokságot a Szol-
nokkal, hogy meghatározó já-
tékos volt a csapatban.

– Hol tart most a Soproni 
Tigrisek SE?

– Az idei évben a kerekes-
székes csapatunk negyedik 
bajnoki és szintén negyedik 
kupagyőzelmét ünnepelhet-
te sorozatban. Ez azért is ki-
emelkedő teljesítmény, mert 
a Covid megnehezítette a mi 

életünket is: egy játékosunk 
elhunyt, ketten pedig fel-
hagytak a kosárlabdázással. 
Két vajdasági játékossal erő-
sítettük a keretet. A felnőtt 
NB II-es csapatunk a közép-
mezőnyben végzett az idei 
szezonban, gyakorlatilag egy 
baráti társaság az együttes, 
nem is célunk feljebb lép-
ni. Az utánpótlásbázisunk 
rendkívül széles, talán so-
sem kosaraztak annyian a 
Tigriseknél, mint most. Idén 
az U14-es csapatunk kiemel-
kedően szerepelt, a felsőház-
ba jutott, a legjobb 32 csapat 
közé. Az U16-osaink még er-
re is rátettek egy lapáttal, hi-
szen a B döntőben másodi-
kak lettek.

– Mi a Tigrisek SE cél-
ja jelenleg?

– Továbbra is az, hogy mi-
nél több fiatallal szerettessük 
meg a kosárlabdát, a sportot, 
hogy ezáltal egészségesen fej-
lődjön testileg–lelkileg egy-
aránt. Az egykori gyermek 
Tigrisek ma már réges-rég 
felnőttek, sokan közülük él-
sportolók vagy tömegsporto-
lók, edzők lettek. Ilyen kiváló 
szakembereket, sportolókat 
szeretnénk képezni a jövőben 
is. A mottóm sem változott: 
„Ha rövid távra gondolsz, ül-
tess rizst, ha hosszabb távra, 
ültess fát, ha még hosszabb 
távra, akkor nevelj embert!”.

Sikeres évtizedek  állnak mögöttük

A Tigrisek 25 éve

Kispályás  
labdarúgás 
Június június 8.,  
szerda 18 óra, Halász 
Miklós Sporttelep,  
tóparti sporttelep 
Városi kispályás  
labdarúgó-bajnokság

Oviolimpia
Június 9., csütörtök  
9 óra, városi stadion 
Ügyességi verseny

Túra 
Június 11., szombat  
21 óra, Hotel Lövér 
Vakációra fel!  
– éjszakai túra
Június 12., vasárnap 
7.30, Sport söröző 
Soproni Ünnepi Hetek  
IVV Túranap

BMX 
Június 11–12. 15 óra, 
BMX-pálya 
Alpok–Adria Kupa nemzet-
közi BMX-verseny

LELÁTÓ

Nagy Tamás, a Soproni 
 Tigrisek SE alapítóelnöke

Örökös taggá választotta idősebb Gmeiner Istvánt a Magyar Vi-
torlás Szövetség. Gmeiner István 1974-től vezetője volt és ma is 
tiszteletbeli elnöke a Soproni Építők Sportkörének. Komoly si-
kereket ért el utánpótlás-nevelésben, elismert versenyrendező 
és versenybíró. Az utóbbi időszakban a Fertő tavi szerepvállalá-
sa mellett a kalózosok táborának aktív tagja, mindent megtesz 
azért, hogy ez a hajóosztály fennmaradjon a magyar tavakon.

ELISMERÉS A VITORLÁZÓNAK

www.facebook.com/ 
sopronitemahivatalos

Soproni TémaALAPÍTVA: 2012

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP
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PAPP GYŐZŐ

A soproni szanatóri-
um lakója egy ideje a 
városszerte ismert és 
kedvelt sportvezető, 
Károlyfalvi József. Idén 
nyolcvanéves, hosszú 
évtizedek óta kötődik a 
helyi labdarúgáshoz.

– Pár héttel ezelőtt fájt a fejem, 
és égett a mellkasom – mesélte 
Károlyfalvi József. – Bevittek a 
sürgősségire, ahol különböző 
vizsgálatok után kiderítették, 
hogy kisebb szívinfarktuson 
estem át. Átszállítottak Szom-
bathelyre, ott elvégezték raj-
tam a katéteres műtétet, majd 
utána kerültem ide, a szana-
tóriumba. Szerencsére már 
jobban vagyok, általában pi-
henéssel telnek a napjaim. Az 
orvosok azzal vigasztalnak, 
hogy a szívem rendben van, az 
érrendszerem viszont sajnos 
nem az igazi. Június nyolcadi-
káig maradok a szanatórium 
lakója, utána mehetek haza.

Károlyfalvi József neve 
évtizedekre összefonódott a 
soproni labdarúgással, 1974-
től 2015 januárjáig negyven-
egy évig dolgozott a város 
sportjában különböző beosz-
tásokban. Főként a kispályás 
és a teremfoci tartozott a pro-
filjába, a kisujjában van az 
egész sport történelme. 

– A szakág meghonosítá-
sában Czupy Jenő, Király Fe-
renc és Bodnár Alajos játszot-
ta a főszerepet – emlékezett a 
régi időkre. – A hatvanas évek 
elején megépült a két villany-
fényes pálya a soproni hőerő-
mű területén, és mindenki 

bizakodva várta az 1964-es 
bajnokságot, amelyben ti-
zenkét csapat indult, és vé-
gül a zárgyár elsőségével ért 
véget. A nyolcvanas évek ele-
jén már annyira népszerű lett 
a kispályás foci, hogy gyara-
pítani kellett a pályák szá-
mát. Részese voltam a tópar-
ti játékterek létrejöttének és a 

soproni kispályásfutball-élet 
felfutásának.

A sportvezető fejből sorol-
ja ennek a jelentősebb állo-
másait, a legjobb csapatokat, 
az összesített adatokat. – Nap-
jainkban 56 együttes szerepel 
a soproni kispályás bajnok-
ságban, de volt időszak, ami-
kor öt osztályban száz feletti 

volt a létszám. Eddig 3500 gár-
da lépett pályára a bajnoksá-
gokban, az első osztályban 27 
nyert bajnoki címet. Rendkí-
vül gazdag és értékes anya-
gom van minderről, amit fo-
lyamatosan frissítek – zárta 
Károlyfalvi József, akit Sop-
ront sportjáért és a megye lab-
darúgásáért is kitüntettek.

Károlyfalvi Józsefnek fontos szerepe volt a soproni kispályásfutball-élet felfuttatásában.

PAPP GYŐZŐ

A negyvenes évek végétől nagyjából a rendszer-
váltásig többször is pályára lépett Sopronban a 
magyar labdarúgó-válogatott. Elsősorban Auszt-
riába menet állt meg városunkban, és az edzé-
sek mellett meg is mérkőzött valamelyik helyi 
csapattal.
(2.) „Sopronban nag y ér-
deklődéssel várják a válo-
gatottak edzőmérkőzését” 
– írta a Népsport 1950 máju-
sában, alig több mint fél év-
vel a nemzeti csapat legutób-
bi látogatása után. Az utcákon 
mindenütt hatalmas falraga-
szok hirdették a válogatott 
vendégszereplését. 

A válogatott csapat szer-
dán érkezett meg városunk-
ba, és szombaton délelőtt 
utazott tovább Bécsbe. A Nép-
sport terjedelmes tudósítás-
ban számolt be az esemény-
ről. Tizenkét óra után pár 
perccel érkezett meg a vonat. 
Bognár Dezső, Sopron város 
polgármestere beszédében 
felidézte a tavalyi 4:3-as bécsi 
győzelmet, amely előtt a válo-
gatott ugyancsak Sopronban 

töltött néhány napot. A lelkes 
fogadtatás után a csapat nem 
a Lövér szállodába ment, a vá-
ros vezetősége a Sportszálló-
ba vitte őket. 

A válogatott és a Szakma-
közi SFAC mérkőzését egy kis 
ünnepség előzte meg abból az 
alkalomból, hogy 50 éves volt 
a soproni labdarúgás. A Sotex 
zenekara indulókat játszott, 
majd pedig tizenegy lány vi-
rágcsokrot adott át a játéko-
soknak, amiket ők szétszór-
tak a közönség között. 

Válogatott: Henni (Gellér) 
– Lóránt, Nagymarosi, Lan-
tos – Bozsik (Tóth III), Bányai 
(Balogh II) – Budai, Babolcsay, 
Szilágyi I, Puskás, Hidegkuti. 

SzSFAC: Magyar–Sárfal-
vi, Burghardt, Bősze– Geeb, 
Soproni IV – Soproni II, 

Németh, Szondi (Rajna), Bu-
dai III, Kanász.

Puskás 8, Szilágyi 7 és Hi-
degkuti 3 alkalommal talált 
a hálóba. A 37. percben, ami-
kor Kovács játékvezető lefújta 
a mérkőzést, már 18:0 volt az 
eredmény. 

Mándi Gyula, a válogatott 
csapat edzője: – A játékosok-
nak jó az erőnlétük, de ezt a 
bécsi mérkőzésig még fokoz-
ni lehet. Ennek az egyik mód-
ja az lesz, hogy a bőséges kosz-
tot, amit itt kapunk, egy kissé 
csökkenteni fogjuk. A fenyves 
erdő, a csönd igen jó hatással 
van a játékosokra, egyetlen-
egy dolog van, amit valameny-
nyien szívesen elengednének, 
azok a szúnyogok.

A válogatott csütörtökön 
délelőtt a Sotex-gyárat láto-
gatta meg, délután pedig a kö-
zeli Rákóczi-pályán tartott 
edzést. Este a fiúk átmentek 
a Lövér szállóba asztaliteni-
szezni. Szilágyi pedig Molnár 
József helyettes polgármes-
terrel, Sopron város sakkbaj-
nokával mérkőzött meg, és 
alulmaradt egy játszmában. 
Pénteken a Ferenczi-kilátóba 

ment fel a társaság, este pedig 
Marosán György könnyűipari 
miniszter látogatta meg őket.

A soproni napok alatt ezút-
tal is jól érezték magukat leg-
jobbjaink, de az előadás már 
nem sikerült olyan jól, mint 
fél évvel korábban: az osztrá-
kok ugyanis 5:3-ra legyőzték a 
nemzeti csapatot. (Folytatjuk)

Amikor Sopronban játszott  a magyar labdarúgó-válogatott 

Focisuli Hidegkutiékkal

Puskás Ferenc nyolc gólt lőtt 
a soproni csapatnak.  
FOTÓ: KKETTK ALAPÍTVÁNY

BERTHA ÁGNES

Hétvégén nemzetkö-
zi kupának ad otthont 
a jereváni BMX-pálya: 
Sopronban rendezik az 
Alpok–Adria-bajnokság 
5–6. fordulóit.
A szlovéniai Mariborban in-
dult az 1–2. fordulóval a BMX 
Alpok–Adria-bajnokság idén, 
majd az ausztriai Vösendorf-
ban folytatódott, június 11–12-
én pedig Sopron ad otthon az 
újabb futamoknak. A megmé-
rettetésre a magyar verseny-
zők mellett várnak szlovén, 
osztrák, olasz, szlovák, német 
és svájci BMX-eseket is. A hét-
végi verseny egyben a Magyar 
Kupa bajnokságában is pont-
gyűjtésre szolgál. 

Az Alpok–Adria-sorozat 
21 éve indult útjára, Sopron 
a kezdetektől az egyik ma-
gyarországi versenyhelyszín. 
Idén három ország – Magyar-
ország mellett Szlovénia és 

Ausztria – hat pályáján ren-
dezik meg a kupa 12 futamát. 
A Sopron BMX Sportegyesü-
let versenyzői a sikeres fedett 
pályás, téli alapozás után már 
az első két versenyhelyszínen 
is számos dobogós helyezést 
begyűjtöttek. A kupasorozat 
Sopron után augusztusban 
Mühlenben (Ausztria), szep-
temberben Gencsapátiban 
folytatódik, majd Ljubljanában 
(Szlovénia) zárul októberben.

SOPRONI BMX-SIKEREK
Nemcsak az Alpok–Adria és 
a Magyar Kupa-sorozat küz-
delmeiben érnek el sikereket 
a soproni BMX-esek: a Stutt-
gartban megrendezett Euró-
pa Kupán Farkas Bendegúz 
1. helyezést ért el a 14 évesek 
kategóriájában. A csehorszá-
gi Benátkyban az All Stars 
Challenge versenyen Farkas 
Bendegúz a 13/14 évesek me-
zőnyében ismét a dobogó leg-
felső fokára állhatott fel, Töltl 
Kevin pedig a 10 évesek között 
lett bronzérmes.

Alpok–Adria 
BMX-bajnokság

Károlyfalvi József  már a szanatóriumban gyógyul

Otthon a kispályán

FO
TÓ

: N
ÉM

ET
H 

PÉ
TE

R

FO
TÓ

: S
OP

RO
NI

 T
ÉM

A-
AR

CH
ÍV

UM

A magyar labdarúgó-válogatott bravúros teljesítménnyel szom-
baton 1–0-ra legyőzte az Eb-ezüstérmes angol csapatot a Nem-
zetek Ligája A divíziójának nyitófordulójában. A Puskás Aréná-
ban 30 ezer, 14 éven aluli gyerek előtt megrendezett találkozón 
Szoboszlai Dominik szerezte a győztes találatot büntetőből a 
66. percben. A magyarok ezt megelőzően az 1962-es világbaj-
nokságon múlták felül az angolokat. Marco Rossi együttese 
kedden (lapzártánk után) az olaszok ellen játszott. FOTÓ: MLSZ

60 ÉV UTÁN MAGYAR DIADAL

Elhunyt Sift Tivadar 
Életének 87. évében elhunyt Sift Tivadar, 
ismertebb nevén Tutu. Tartalmas sport 
életpályája 1946-ban kezdődött, ekkor lett 
az SVSE igazolt labdarúgója, edzőként ti-
zenöt évig dolgozott. Nevéhez kötődik az 
SVSE 1978-as újjászervezése, a járási baj-
nokságból indulva megyei I. osztályig re-
pítette a csapatot, amely 1981-ben került  
fel a magyar labdarúgás III. vonalába. 
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Kardiogenetika 
Az orvosi genetika a betegségeink örökletességével foglalko-
zó tudomány. Persze az esetek zömében nemcsak az határozza 
meg egy probléma kialakulását, hogy milyen géneket örököl-
tünk (hanem sokkalta nagyobb súllyal, hogy hogyan élünk!), de 
vannak bizony kifejezetten öröklődéssel létrejövő bajaink is. 
Olyanok is vannak, amik – ha hordozzuk az örökletes megha-
tározottságot – biztosan létrejönnek bennünk idővel, és olya-
nok is, amik nem minket, de utódainkat fenyegethetik. Szóval 
színes a paletta, de a genetikai „térképezés” sok esetben egy-
fajta tervezhető jövőbelátást biztosít(hat).

A kardiogenetika azon szívbetegségekkel foglalkozó 
ága a genetikának, melyek örökletessége már feltárt, bizonyí-
tott vagy valószínűsíthető. Sok szívizombetegség, egyes rit-
muszavarok örökletesen meghatározottak (lehetnek). Ilyenkor 
a betegséget létrehozó géneltérés igazolása (aminek első lé-
pése egy vérvétel) lehetőséget ad arra, hogy a rokonoknál cél-
zott vizsgálattal igazolják vagy kizárják az adott betegség vár-
ható megjelenését. 

A kardiogenetika Magyarországon is szárnyait bonto-
gatja már. 
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket június 15-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sopron  
Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a népszavazással foglalkozó kiadványt sor-
solunk ki, melyet a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Május 25-i rejtvényünk megfejtése: „Minden nyárnak vége van egyszer.”. Szerencsés megfejtőnk: Lackó Ilona, 
Kálmán Imre utca.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Június 8-tól június 15-ig. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárna-
pig este 8 órától reggel 8 óráig tart.

Június 8., 
szerda

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

Június 9., 
csütörtök

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

Június 10.,  
péntek

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

Június 11.,  
szombat

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

Június 12., 
vasárnap

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

Június 13.,  
hétfő

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

Június 14.,  
kedd

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

Hálával gondol felmenőire
SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK  – Dubek László

PLUZSIK TAMÁS

„ Sopron, te  lelkünk éltető láng! Hű őr 
az ősi végeken” – hangzanak  Sarkady 
Sándor sorai a város himnuszában. 
Vallják ezt azok, akik már nemzedé-
kek óta itt élnek, és azok is, akik elsza-

kadtak Soprontól.
Dubek László a hunyadis álta-
lános iskolai éveket követő-
en a Kempelen Farkas Gépipa-
ri Technikumban érettségizett 
1977-ben. Már középiskolás ko-
rában kiváló sportoló volt, röp-
labdázott és asztaliteniszezett, 
Puskás Árpád és Fülöp József 
voltak a meghatározó mesterei. 
A Nehézipari Műszaki Egyetem 
Kohó- és Fémipari Főiskolai Kar 
gépészeti szakán szerzett dip-
lomát, amit később mérnökta-
nári képesítéssel is kiegészí-
tett. A családi tradíciót követve 
szakmai pályája a Soproni Vas-
öntödében indult, ahol főme-
chanikusként a TMK-műhelyt 
vezette, majd kollégájával és 
barátjával, Czumpf Győzővel 

1992-ben megalapították sa-
ját cégüket, melynek kereté-
ben nyílászárók forgalmazásá-
val foglalkoznak.

– Tősgyökeres soproni csa-
lád a miénk – kezdte Dubek 
László. – Apai felmenőim vél-
hetőleg a Felvidékről szár-
maztak, szlovákul egyébként 
a dub szó jelentése tölgyfa, te-
hát családnevünket tölgyes-
nek, tölgyfásnak fordítanám. 
Talán a véletlen vagy a szük-
ségszerűség hozta úgy, hogy 
családilag kötődünk a Soproni 
Vasöntődéhez, hiszen ott dol-
gozott a nagyapám, művezető-
ként az édesapám, de még az 
édesanyám is, sőt az én pályám 
is onnan indult. Mint a szüle-
im generációjában oly sokak-
nak, nekik is szerencsétlenül 
indult a közös életük: össze-

házasodtak, majd néhány 
hónappal később édes-

apám kikerült a keleti frontra. 
Hadifogság, ahonnan sok év 
után rendkívül legyengült ál-
lapotban került haza, ezt köve-
tően sokat betegeskedett, en-
nek tudható be 
az is, hogy fia-
talon 1960-ban 
halt meg. Bár ek-
kor már éltem, 
de nincs róla em-
lékképem. Az máig a fülem-
ben cseng, amikor az öntö-
dében dolgoztam, egyik volt 
munkatársa azt mondta ne-
kem: „Legyél te is olyan ren-
des és becsületes ember, mint 
az édesapád volt!”. Egyik nagy-
bátyám 1956-ban disszidált, 
Dél-Afrikában telepedett 
le, tőle talán még sok 
mindent megtud-
hattam volna a csa-
ládunkról is, annak 
idején készültem 
is hozzá, de hirtelen 
meghalt, így ez a szál 
is elveszett.

–  É d e s a n y á -
mék, a Tremmel 
család tipi-
kus soproni 
poncichter  
f a mí l i a , 

ennek megfelelően a Balfi ut-
cában laktak – folytatta Dubek 
László. – Rajtuk keresztül va-
gyok rokonságban a Heindl és 
az Artner családdal is. Trem-

mel Lajos nagy-
apám az öntödé-
ben dolgozott, 
és lakás fejé-
ben Schleiffer 
Richárd vaske-

reskedő Mikoviny, akkor még 
Balogh Kovács Sándor utcai vil-
lájában voltak házfelügyelők, 
majd annak államosítása után 
lényegében én is ott nőttem 
föl. Sajnos az édesanyám is 
fiatalon hagyott itt bennün-
ket, úgyhogy a nagymamám 

és Kati nővérem nevelt 
föl, faragott belő-

lem embert, sokat 
köszönhetek ne-
kik. Hálával gon-
dolok rájuk, mint 
ahogy minden 
felmenőmre.

Dubek László nagyapja és szülei is a Soproni Vasöntődében dolgoztak – az ő pályája is  
innen indult, majd saját céget alapított. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

CSALÁDI HÁTTÉR:  1959-
ben született Sopronban. 
Szülei mindketten a Sop-
roni Vasöntödében dolgoz-
tak. Felesége, Dubekné Var-
ga Mária az egészségügyi 
főiskola közegészségügy és 
járványügy szakán szerzett 
diplomát, sok évig az Állami 
Szanatóriumban dolgozott, 
jelenleg saját cégük pénz-
ügyi vezetője. Boglárka lá-
nyuk közgazdász, Krisztián 
fiuk pedig villamosmérnök, 
mindketten Ausztriában 
dolgoznak.

„Legyél te is olyan 
rendes és becsületes 
ember, mint az édes-
apád volt!”
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KÓCZÁN BÁLINT

Nagyszabású turnéra indul Rúzsa 
Magdival a soproni Hoffer Péter, aki 
hosszú évek óta a népszerű énekesnő 
zenekarát erősíti. A dobossal beszél-

gettünk a nyári programról. 

– Két év után úgy néz ki, 
a fesztiválok is visszará-
zódnak a régi kerékvágás-
ba. Mit vársz a szezontól?

– Természetesen nagy vá-
rakozás számunkra, zené-
szek számára újra találkozni 
a közönséggel és azzal a fer-
geteges hangulattal, amit a 
fesztiválokon és koncerteken 
élhetünk át. Hiányzott már…

– Több kiemelt kon-
certje is lesz Rúzsa Magdi-
nak, így neked is, hiszen 
a zenekarának dobosa vagy. 

Milyen bulikra készültök 
a közeljövőben? 

– Július 1-jén mindjárt a 
Budapest Parkban kezdünk, 
ahol több mint tízezer ember 
előtt mutatkozik be a produk-
ció. Ebben a hónapban több 
koncertünk is lesz még a Ba-
laton körül, és egy csodálatos 
és hangulatos helyszínt, a To-
kaj Fesztiválkatlant is meg-
látogatjuk augusztus elején. 
Sopronhoz való kötődésem 
okán pedig megemlíteném a 
fertőrákosi barlangszínházba 

szervezett szeptemberi kon-
certünket, amelyre már hó-
napokkal ezelőtt elfogytak a 
jegyek, így telt házas est lesz.

– Magdi a gyermekei szü-
letése után tér vissza a szín-
padra, ezt te hogy éled meg?

– Magdiva l telefonon 
tartjuk a kapcsolatot, és mi-
vel nagy örömmel éli meg az 
anyaságot, nincs kétségem 
afelől, hogy az őt jellemző len-
dületből és pozitív energiából 
a közönség és mi, zenészek is 
hatványozottan kapunk majd.

– Mennyiben lesz más 
egy-egy turné most?

– Magdi az idei évben kü-
lön utazik a turnéállomások-
ra, így az eddigieknél is sokkal 
szorosabb időbeosztásra lesz 
szükség, így precízen meg kell 
szervezni az érkezést, szín-
padépítést és a hangbeállást.

– A HofferSulival milyen 
terveid vannak?

– Tanulóinkból rendre 
alakulnak jobbnál jobb zene-
karok, akik tanáraink szak-
mai támogatásával egyre több 
eseményen lépnek színpadra. 
Iskolánk alapvető törekvése 
tehát – a gyakorlatban alkal-
mazott zeneoktatás és zené-
lés – lassan, de biztosan meg-
valósulni látszik.

– Komoly jubileumot ün-
nepel majd az iskola.

– A HofferSuli 2024-ben 
lesz 30 éves, amelyre már 
most készülünk. Többek kö-
zött tervezünk egy dokumen-
tumfilmet, amelyben diákok, 
tanárok és hozzánk közel ál-
ló vagy nálunk tanult, orszá-
gosan ismert zenészek is meg-
szólalnak majd. De lesznek 
más meglepetések is. 

Sztárok itt és ott

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

LUCA ÉS A SZUPERERŐRúzsa Magdi és zenekara szeptember 10-én lép fel a fertőrákosi barlangszínházban, de több koncertet ad a Balaton környékén is. 
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NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

A karate mint életforma
MADARÁSZ RÉKA

Azoknak a kivételes nőknek az egyi-
ke Ferenczi Emőke, akik felnőtt fejjel 
kezdtek el karatézni, és magas szint-
re jutottak. Az eltökélt hölgy nemcsak 

űzi, hanem éli is a sportot. 

A fia edzésén kapott kedvet Fe-
renczi Emőke a kyokushin ka-
ratéhoz. Csongor, aki már két-
szer is szerepelt újságunkban 
(Legutóbb: Feketeöves karatés 
lett, Soproni Téma, 2022. már-
cius 16.), azóta többszörös ma-
gyar bajnok és Európa-bajnok. 
Lánya, Csenge pedig most ké-
szül a fekete öv megszerzésére.

– Eleinte, amikor Csenge 
még táncolt, egyedülálló anya-
ként a legnehezebb hármunk 
programjának az összehan-
golása volt – mesélte Emőke. 
– Aztán hamarosan a lányom 
is csatlakozott hozzánk. Egé-
szen kivételesnek tartom, hogy 
mindhármunknak ugyanaz lett 
a szerelme, bár a gyerekeimnél 
egyáltalán nem erőltettem.

Emőke most már három-
danos, feketeöves mester, és 
edzéseket is tart a SMAFC Ka-

rate Szakosztályában. 15 év ke-
mény munkája fekszik ebben az 
eredményben. Tavaly augusz-
tusban kapta meg a 3. dant, 
a 4.-re pedig még négy évet 
kell várnia.

– Bánom, hogy nem talál-
koztam előbb a karatéval, annyi 
mindent kaptam tőle – folytat-
ta. – Elsősorban magabiztos-
ságot. Ez nem a csapatjáté-
kosok sportja: itt egyedül én 
szenvedek meg mindenért, de 
a dicsőség is az enyém. Tartást, 
fegyelmezettséget ad. A karaté-
nak köszönhetően meg tudtam 
teremteni a sport, a magán-
élet és a munka egyensúlyát az 
életemben.

Saját bevallása szerint 
Emőke mint edző nagyon szi-
gorú. Mindig azt mondja a 
klubtársainak, hogy „Csak azt 
várom el tőletek, amit magam-

tól”. Az viszont nem kevés. Vi-
szont mindenki magának állít-
ja fel a mércét. A kitartó hölgy 
edzői képzésre jár, és az a terve, 
hogy a kortársainak is tart majd 
edzéseket.

– A kortársaim nagyon el-
veszettek. Nem hibázhatnak, 
mert a regeneráció náluk már 
rendkívül hosszú 
időt vesz igénybe.  
A fiatal edzők pe-
dig nem biztos, 
hogy tudják, mi-
re van szüksége egy 
idősebb testnek – tet-
te hozzá. – Soha nem 
szabad a fiatalokkal 
összehasonlítanunk ma-
gunkat, csakis saját ma-
gunkkal. A karate mély 
önismeretet adott: megtud-
tam, hol vannak a határaim, 
és megismertem a gyereke-
imet is. Csodálatosnak tar-
tom, amikor az ember együtt 
izzad a gyerekeivel. Csenge 
felkészülésében komoly 
szerepet vállaltam: itt 
vagyok neki mankó-
nak, és öröm, hogy ké-
ri a segítségemet.

SZUPERERŐCSEPP CÍMEN KÉSZÜLT EL hazánk egyik leg-
bájosabb hangú énekesnőjének új klipje a lélek megerősödé-
séről. Luca így nyilatkozott daláról:

– A producerem, Somogyvári Dani csinálta a zenei alapot, 
nagyon érdekes, egyből megtetszett. Amikor elkezdtem írni 
a dalt, a húgom nehéz időszakon ment 
át, sokat beszélgettünk, és ez is 
inspirált a szöveg megírásában.

Luca bevallotta, sokszor 
előfordul nála is, hogy nincs 
kedve semmihez, még enni 
se, nem akar kimozdulni. 
– Benne van ebben az int-
rovertáltság és a szociális 
szorongás is. Amikor leír-
tam, hogy szupererőcsepp, 
akkor ezekre a gyógyí-
tó olajokra gondol-
tam. Elhittem, 
hogy ennyi lehet 
a megoldás.

www.facebook.com/ 
sopronitemahivatalos Ferenczi Emőke FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Hoffer Péter:  Az eddigieknél még precízebb időbeosztásra lesz szükség

 Rúzsa Magdival turnézik


