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Stop az élelmiszeráraknak!

Már január első napjaiban kinyílt a hóvirág az Erzsébet-kertben – rövidesen pedig a jégvirágok vették át a főszerepet. Az év eleje meglepő időjárást hozott Sopronban. Az értékek 
tavaly sem voltak szokványosak, ezért összegyűjtöttük azokat. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Időjárás: ki tudja ezt követni?

Hagymások ideje

Áder János kitűzte a 
2022-es országgyűlési 
választások időpontját 
– méghozzá április 3-ra. 
A köztársasági elnök a 
kormány által kezde-
ményezett népszavazás 
időpontjáról is döntött, 
amelyet ugyanezen a na-
pon tartanak. Idén Ma-
gyarország választójog-
gal rendelkező polgárai 
immár kilencedik alka-
lommal szabadon dönt-
hetnek arról, hogy kikre 
bízzák közös ügye-
ink intézését. 4
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Tavasszal megújult attrakciók várják a természetkedvelőket Sopron környékén. 
A számtalan fejlesztés egyik fontos eleme, hogy új kilátó épül a Kecske-hegyen. 
FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Az áruházakban már szép számban sorakoznak a virágzó 
hagymás növények. A tavasz első hírnökeivel a kikeletet 
is az otthonunkba csalogathatjuk.

Április 3-án 
választások 
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Múltidézés túrákkal

A doni hősök előtt tisztelegve idén is menetgyakorlatot tartottak a 
soproni járás területvédelmi katonái. A sopronbánfalvi Hősi temető-
ben koszorúzással kezdődött a program, tábori menetfelszerelés-
ben 50 kilométert tettek meg a résztvevők. FOTÓ: KATONA PÉTER

Február 1-jétől összesen hét termék árát rögzítik a tavaly  
október 15-i szinten. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Új kilátó a Kecske-hegyen
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ELEK SZILVESZTER 

Már január első nap-
jaiban kinyílt a hóvi-
rág az Erzsébet-kert-
ben – rövidesen pedig 
a jégvirágok vették 
át a főszerepet. Az év 
eleje meglepő időjá-
rást hozott Sopronban. 
Az értékek tavaly sem 
voltak szokványosak, 
ezért összegyűjtöt-
tük azokat.

– Napsütésben rekordot ho-
zott 2021 Sopronban – kezdte 
Kiss Márton, az Országos Me-
teorológiai Szolgálat Soproni 
Meteorológiai Obszervatóri-
umának észlelőhálózati koor-
dinátora. – Az 1929-ben indult 
napfénytartammérések kez-
dete óta egyik évben sem sü-
tött ennyit a nap, mint tavaly: 
összesen 2255 órát.

Erre rímelve a múlt év sop-
roni csapadékösszege elma-
radt a szokványostól: 511,8 
milliméter volt, ez 127 milli-
méterrel bizonyult kevesebb-
nek az átlagnál. Különösen 
száraz volt a március, az áp-
rilis, a június és a szeptem-
ber. 1901 óta ez lett a 7. legszá-
razabb év.

2021 a 10,8 Celsius-fokos 
értékével az elmúlt tíz év 

leghűvösebbje volt Magyar-
országon. A városunkban a 
regisztrált adat azonban en-
nél magasabb, 11,3 Celsius-
fok volt.

A múlt év enyhe idővel bú-
csúzott, és a január is így in-
dult. December 31. és január 5. 
között minden nap új hőmér-
sékleti rekord született vala-
hol hazánkban. Az év utolsó 

napján az ország nagy részén 
10 Celsius-fok fölé emelkedett 
a hőmérséklet. A legmele-
gebb a mi térségünkben volt: 
Sopronban 16,7, Fertőráko-
son 18 Celsius-fokot mértek, 
így új országos napi meleg-
rekord született. A korábbi 
csúcs 16,5 Celsius-fokra rú-
gott, amelyet 1920-ban mér-
tek városunkban.

Január elsején egy szintén 
Sopronban regisztrált rekord 
dőlt meg. A városunkban 1921-
ben mért 15,3 Celsius-fokos 
csúcsot a főnyedi meleg dön-
tötte meg, ott 17,5 Celsius-fo-
kot mértek. Sopronban 2-án 
és 3-án egyaránt 15,4 Celsius-
fok volt. – Ugyan egyre gyako-
ribbak a melegrekordok, ám 
elmondhatjuk, hogy korábban 

is voltak jelentős kilengések 
– szögezte le Kiss Márton.

Január 4-től éles fordula-
tot vett az időjárás, 9-én reggel 
Sopronban -5,2, Fertőrákoson 
-9,8 fokig esett a hőmérséklet. 
Az első hónapban városunk-
ban a mérések 1856-os kezde-
te óta a legmagasabb hőmér-
séklet 18,9 Celsius-fok volt, ezt 
2015. január 10-én mérték.

Rekorddöntéssel kezdődött  a 2022-es év, Sopronban 15,4 Celsius-fok volt

Időjárás: ki tudja ezt követni?

Csillog a napfény a Tómalom vizén – az elmúlt héten kettős arcát mutatta az időjárás, a hajnali mínuszok mellett előfordult  
10 fok körüli maximum is. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MUNKATÁRSUNKRÓL

Tudja, hol van a Thur-
ner Mihály utca? Vajon 
kiről nevezték el a Ká-
roly-magaslati utat? És 
ki volt István bíró? Új 
sorozatunkban neve-
zetes soproni utcákon 
kalandozunk. 

A Ravazd utcai lakóparkban, 
a Sirálytól a Gólya utcáig hú-
zódik a Thurner Mihály utca. 
A 313 méter hosszú közterüle-
tet a huszadik század jelentős 
városvezetőjéről, a soproni 
népszavazás polgármesteré-
ről nevezték el 2000-ben.

Sopronyi-Thurner Mihály 
1878. december 12-én szüle-
tett Márcfalván (Marz), egy 
német ajkú család tizedik 
gyermekeként. Alsó iskolá-
it Sopronban és Győrben vé-
gezte, 12 éves korában tanult 
meg magyarul. Kecskeméten 
és Budapesten jogot tanult, 
majd államtudományi dokto-
rátust szerzett Kolozsváron. 
Sopronba 1908-ban tért visz-
sza, 1910-ben feleségül vet-
te Prickler Matildot, házas-
ságukból három fiúgyermek 
született. 1912-ben kinevezték 
a számvevőség élére. Az el-
ső világháború alatt katonás-
kodott, de szaktudása miatt 
hamar visszahívták. Közfel-
kiáltással választották Sop-
ron polgármesterévé 1918. au-
gusztus 1-jén.

A trianoni békediktátumot 
követő időszakban magyar és 
német nyelvű beszédekkel állt 
ki Magyarország igazságá-
ért, nagy szerepe volt abban, 
hogy az 1921. december 14-én 
tartott népszavazáson a sop-
roniak Magyarország mellett 
szavaztak.

A két világháború között 
Sopron talpra állításáért a 
gyáripar, az idegenforgalom 
és az oktatásügy fejleszté-
sét ösztönözte, nyomoreny-
hítő intézkedéseket hozott. 
A Hűségkapu leleplezésekor, 
1928-ban gróf Bethlen István 
miniszterelnöktől Magyar 
Érdemkeresztet vehetett át. 

A ’30-as évek elején felvette 
a Sopronyi előnevet. Még tíz 
évig állt a város élén, 1941-ben 
leköszönt, de a selyemgyár 
igazgatójaként továbbra is 
dolgozott, a város pedig dísz-
polgárává választotta.

1945-ben hamis vádak 
alapján bíróság elé állították, 
állásától és díszpolgárságá-
tól megfosztották. A népbí-
róság kénytelen volt felmen-
teni, mert senki nem volt 
hajlandó ellene tanúskodni. 
A halála előtti évben utcasep-
rői állásért folyamodott, hogy 
a várost szolgálva kereshes-
se kenyerét. 1952. április 7-én 
hunyt el, 1998-ban, születése 

120. évfordulóján a város visz-
szaadta díszpolgárságát.

A Thurner Mihály utca 
nagyjából 25 éve kezdett ki-
épülni. Egy–három lakásos 
sorházak alkotják, egy kis-
bolt, valamint egy többlaká-
sos társasház található itt. 
Ott jártunkkor az utca egyik 
legrégebbi lakójával talál-
koztunk. Barasits György el-
mondta: a sorházak kiépülé-
se előtt a területen kiskertek 
voltak. – A lakók többsége 
szerintem nincs tisztában 
azzal, kiről van elnevezve az 
utca, pedig a hivatalnál ott áll 
a nagy polgármester szobra 
– mondta.

Híres soproniak nyomában:  2000 óta viseli Thurner Mihály nevét a közterület

A legendás polgármester utcája

A Thurner Mihály utca 313 méter hosszú, kisebb sorházak alkotják. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Köztársasági-
elnök-választás
Február 21-én kezdődik az 
Országgyűlés ülésszaka, 
amely március 10-én zárul, 
illetve aznap választják 
meg Áder János utódját, 
az új köztársasági elnö-
köt – jelentette be újság-
írói kérdésre válaszolva a 
kormányinfón Gulyás Ger-
gely miniszterelnökséget 
vezető miniszter. A 2021-
es év utolsó kormányinfó-
ján – szintén újságírói kér-
désre – mondta el Orbán 
Viktor, hogy Novák Kata-
lin családokért felelős tár-
ca nélküli minisztert jelö-
li a posztra a Fidesz–KDNP. 
Novák Katalin december 
31-ével lemondott minisz-
teri tisztségéről, hogy min-
den erejével az előtte álló 
feladatra készülhessen.

Szombaton is 
oltanak
Már szombaton 10 és 18 
óra között is lehetőséget 
biztosít a Soproni Gyógy-
központ az 5–11 évesek ol-
tására. Az újonnan meg-
hirdetett akciónapokon a 
Várisi úti oltóponton vár-
ják a gyermekeket, hét-
végén nincs szükség 
regisztrációra és időpont-
foglalásra. Hétköznapo-
kon ezután is 13 és 16 óra 
között kaphatják meg a re-
gisztrált fiatalok a vakcinát 
a kórház gyermekgyógyá-
szati szakrendelőjében.

RÖVIDEN

Sopron Megyei Jogú Város pályázatot hirdet 

SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN 
MEGHIRDETETT ÖNKORMÁNYZATI

LAKÁSOK BÉRBEVÉTELÉRE 
Pályázni lehet:

Sopron, Major köz 3. fszt. 6. alatti
(időskorúak önkormányzati lakása) 

1 szoba, főzőfülke–előtér, fürdőszoba WC-vel,
43 m2-es, összkomfortos lakásra 

(A lakás forgalmi értékének 25%-a: 4.660.000 Ft)

Sopron, Major köz 3. II/20. 
(időskorúak önkormányzati lakása) 

1 szoba, főzőfülke–előtér, fürdőszoba WC-vel,
36 m2-es, összkomfortos lakásra 

(A lakás forgalmi értékének 25%-a: 3.975.000 Ft)

A lakások megtekinthetők:
2022. február 3. (csütörtök) 10.00–11.00 között

Pályázatok benyújtási határideje:
2022. február 7. (hétfő) 13.00–16.00 között

A pályázati kiírás átvehető a Humánszolgáltatási Osztály
Szociális Csoport ügyfélszolgálatán, 

Sopron, Új u. 3. kizárólag ügyfélfogadási időben:
hétfőnként: 13.00–16.00 között.

Bővebb tájékoztatás kérhető személyesen és telefonon (99/515–210).

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szerkesztőségünk elkötelezett a soproni emberek bemutatása 
mellett. Ezt a vállalásunkat a jövőben is tartjuk, sőt szélesíteni 
kívánjuk újabb olvasóink megismertetésével. Olyan embereket 
keresünk, akik szűkebb–tágabb környezetükben kiérdemelték a 
körülöttük élők szeretetét, tiszteletét. Bárki, akire felnéznek ol-
vasóink! Ha ismernek ilyen embert a környezetükben, írják meg 
nekünk, hogy ki ő, hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának 
róla örömmel! szerkesztoseg@sopronitema.hu

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK
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KÖVES ANDREA

Rászorulók segíté-
se, élményprogramok 
szervezése, hagyo-
mányőrzés – csak pár 
azok közül a fontos 
feladatok közül, ame-
lyeket a civilek ellát-
nak. Sorozatunkban a 
soproni szervezeteket 
mutatjuk be.

ÉLMÉNYEKET NYÚJT 
A NYUGDÍJAS KLUB 
Az idősebb korosztály testi–
lelki és szellemi aktivitásá-
nak megőrzése – ez a legfőbb 
célja a 15 esztendővel ezelőtt 
önálló civil szervezetté vált 
Lővéri Nyugdíjas Klubnak.

– 2007-ben kaptuk meg 
az önkormányzattól a jelen-
legi helyiségünket a jerevá-
ni városrészen, ahol igazi 
otthonra találtunk – mesél-
te dr. Koltai Miklósné, a klub 
vezetője. – Azóta is kéthe-
tente hétfőnként találko-
zunk. Feladatunk, hogy a kö-
zös időt töltsük meg igényes 
tartalommal, ezért érdekes 
előadásokat szervezünk, ám 
a legfontosabb, hogy az elő-
adás után ne siessünk haza, 

hanem jókat beszélgethes-
sünk egymással.

A klub közös kirándulá-
sokat is szervez, háromszor 
járt Erdélyben, meglátogat-
ta a testvérvárosi Medgyes 
nyugdíjasait is, és felemelő 
élményként élték meg tagjai, 
amikor az Ojtozi-szorosnál 
a soproni hősi halottak em-
lékművénél énekelhették el 
a Himnuszt. Emlékezetesek 
a közös szalonnasütések, a 
kocsonyafőző-verseny, a fer-
geteges farsangi mulatságok. 
Minden évben méltó műsor-
ral tisztelegnek nemzeti ün-
nepeink előtt. 

– Rendezvényeinkhez na-
gyon sok segítséget kapunk 

a Jereván-lakótelep Telepü-
lésrészi Önkormányzatától, 
mindenben támogat minket 
a részönkormányzat elnöke, 
Tóth Éva képviselőasszony 
– emelte ki a klub vezető-
je. – Mi vittük ki először sza-
badtérre a június 4-i trianoni 
megemlékezést, és mi java-
soltuk, hogy legyen önálló 
adventi gyertyagyújtás a Je-
revánon. Sajnos a pandémia 
alatt több klubtársunktól 
is végső búcsút kellett ven-
nünk, létszámunk jelenleg 
40 fő. Legnagyobb vágyuk, 
hogy idén újra eljussunk Er-
délybe, ahol a Csángóföldön 
élők életével, szokásaival 
szeretnénk megismerkedni.

SOKRÉTŰEN SEGÍTIK  
AZ IDŐSEBBEKET
Az idősek testi–lelki jólété-
nek előmozdítása, a magá-
nyosságtól való megóvása 
– ezek a legfontosabb célki-
tűzései a közel 30 éves Idősek 
Európai Háza Alapítványnak.

– Nagyon nagy szüksége 
van az idősebb korosztály-
nak a találkozásokra, a közös 
programokra, a tartalmas 
beszélgetésekre – emelte ki 
Horváthné dr. Sütő Teréz, 
az alapítvány elnöke. – Cél-
kitűzéseink jegyében 28 al-
kalommal szerveztük meg 
a nyugdíjasok nemzetkö-
zi kulturális fesztiválját a 
soproni idősek világnapi 

rendezvényén, amelyre ha-
tárainkon túlról is érkeztek 
vendégek. 22 alkalommal 
hívtuk életre az idősügyi 
konferenciát egészségügyi 
és szociális szakemberek ré-
szére továbbképzésként. Egy 
10 évvel ezelőtti soproni fel-
mérés is rámutatott: egyre 
több idős embert érint a kó-
ros feledékenység, amelyről 
nagyon keveset tud a lakos-
ság, ezért hoztuk létre 6 év-
vel ezelőtt a Soproni Alzhei-
mer Cafét. 

Mint az elnök rámutatott: 
a magányosság gyakran ve-
zet depresszióhoz, majd de-
menciához is, ezért 4 éve 
az egészség világnapján 

megszervezték a Soproni 
Gyalogló Idősklubot, amely 
azóta is heti 2 alkalommal 
várja a sétálókat. 2019-ben 
megalakult a Soproni Seni-
or Tánccsoport is, amelynek 
több mint 50 tagja van. 2019-
ben Erdély 5 városában, 
2020-ban a Vajdaságban is 
népszerűsítették az Alzhei-
mer Cafét és a Gyalogló Idős-
klub Mozgalmat egy pályá-
zatnak köszönhetően. Idén 
ismét szeretnék megismé-
telni a 65 év feletti lakosság 
demenciaszűrését a város-
ban és a Balfi úti Idősek Ott-
honában is az önkormány-
zat és a Soproni Szociális 
Intézmény támogatásával.

Érdekes előadásokat szerveznek, majd közös beszélgetéseket is tartanak a 
Lővéri Nyugdíjas Klub tagjai. 

Az Idősek Európai Háza Alapítvány 4 éve szervezte meg először a Soproni Gya-
logló Idősklubot, azóta heti kétszer járnak sétálni a tagok. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Élelmiszerárstopról 
döntött a kormány, feb-
ruár 1-jétől összesen 
hét termék árát rög-
zítik a tavaly október 
15-i szinten.
Orbán Viktor a kormányülést 
követően közölte: az élelmi-
szerárak emelkedése miatt 
a kormány úgy döntött, hogy 
hat termék: a kristálycukor, a 
búza finomliszt, a naprafor-
gó étolaj, a sertéscomb, a csir-
kemell és a 2,8 százalékos te-
héntej esetében beavatkozik 
az árak alakulásába. Gulyás 
Gergely miniszterelnökséget 
vezető miniszter azonban a 
csütörtöki kormányinfón a 
csirkefarhát árát is említette 
azon termékek között, amit 
maximalizálnak.

A kormányfő hozzátette: 
ez azt jelenti, hogy ezeknek 
a termékeknek az árát vissza 
kell vinni arra a szintre, ahol 
a múlt év október 15-én állt, és 
ennek minden üzletben meg 
kell történnie. Február 1-jé-
től kezdődően már ezen az 
áron lehet ezeket a terméke-
ket megvásárolni.

Egyelőre három hónapra 
szól a termékek árának be-
fagyasztása. A rendelkezést 
be nem tartók pénzbírságra 
számíthatnak, ennek mérté-
ke Gulyás szerint „visszatar-
tó hatású” lesz. Azt is mond-
ta, azért nem a termékek 
áfáját csökkentették, mert az 
amúgy is csak ötszázalékos, 

és így szerinte nem tud-
tak volna érdemi árcsökke-
nést elérni.

JÖN A NEGYEDIK OLTÁS
A kormányinfón jelentették 
be, hogy a januári oltási ak-
ciónapok sikere miatt az ak-
ciót február első két hetében 
is meghosszabbítják. Tehát 
csütörtökönként és pénteken-
ként 14 és 18, illetve szomba-
tonként 10 és 18 óra között biz-
tosítanak oltási lehetőséget. 

A védettségi igazolvány 
február 15-től oltási iga-
zolvánnyá alakul, a vakci-
na felvétele QR-kód alapján 

ellenőrizhető. Ahhoz, hogy 
az igazolvány érvényes ma-
radjon, a második oltás után 
legfeljebb hat hónapon belül 
fel kell venni a harmadik vak-
cinát is.

7 napra lerövidítik a karan-
ténkötelezettséget a felnőt-
teknél. Azonban tünetmen-
tesség esetén negatív teszttel 
5 nap után „szabadulhat” a ka-
ranténból az illető.

Az iskoláknál a felső tago-
zatosoknál alkalmazott gya-
korlatot kiterjesztik az al-
sósokra, ugyanis már ők is 
kaphatnak oltást. Így ha egy 
osztályban megbetegedés 

van, akkor a karanténköte-
lezettség időtartama 5 napra 
csökken – ez csak az oltatla-
noknál áll fenn. 

– A szakemberek azt java-
solták a kormánynak, hogy tá-
mogassa a negyedik oltás fel-
vételét. Ezt a háziorvosával 
folytatott konzultáció után 
bárki megteheti – mondta 
Orbán Viktor a Kossuth rá-
dió műsorában. A miniszter-
elnök arról beszélt, hogy már 
a harmadik oltás nagyon erő-
sen növeli a védettséget, utá-
na pedig négy hónappal lehet, 
hat hónappal pedig javasolt a 
negyedik dózis beadatása.

Február 15-től  a védettségi igazolvány oltásivá alakul

Befagyasztott árak

Tej, olaj, liszt is került Kovács László kosarába – ezeknek az árát is a tavaly októberi szintre 
csökkenti a kormány. A rendelkezés február elsejétől lép életbe. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Csendes főhajtással emlékeztek a doni katasztrófa hőseire 
Sopronban múlt szerdán. A II. világháborús emlékműnél ko-
szorút helyezett el Barcza Attila, Sopron és térsége országgyű-
lési képviselője, dr. Farkas Ciprián polgármester, dr. Simon Ist-
ván és Csiszár Szabolcs alpolgármester. A hősök áldozata előtt 
az önkormányzati képviselők, intézmények vezetői is lerótták 
tiszteletüket.

A szovjet hadsereg 1943. január 12-én indította meg támadá-
sát a körülbelül 200 ezer fős 2. magyar hadsereg ellen. Hazánk 
hadtörténelmének egyik legnagyobb tragédiájában a 2. magyar 
hadsereg kötelékében szolgálók közül mintegy 130 ezren huny-
tak el, sebesültek meg vagy estek fogságba. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A HŐSÖKRE EMLÉKEZTEK

Múltidézés túrákkal 
A doni hősök előtt tisztelegve idén is menetgyakorlatot tartot-
tak a soproni járás területvédelmi katonái. A sopronbánfalvi Hő-
si temetőben koszorúzással kezdődött a program, ezután a Sop-
roni-hegységben gyalogoltak a résztvevők. Az éjszakát terepen 
töltötték, végül Balfon értek célba. A tábori menetfelszerelésben 
megtett táv 50 kilométer volt.

A Soproni Történelmi és Hadijátszó Baráti Kör 26 kilométeres 
túrával emlékezett a doni eseményekre. A tagok Fertőbozról in-
dultak Balfon át Fertőrákosra. A települések háborús emlékműve-
inél gyertyát gyújtottak a résztvevők – így emlékeztek a hősökre. 
A programon a soproniak mellett a Honvéd Hagyományőrző Egye-
sület mosonmagyaróvári tagjai és a Pápai Huszár Egyesület kép-
viselői is részt vettek. 

KULTÚRA, SPORT, EGÉSZSÉG

Civil szervezetek Sopronért
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Bányász-kereszt (Gruber Kreuz)
Ó-Brennbergbányától délre, pontosan a trianoni határon, 445 méter tengerszint 
feletti magasságon található a Bányász-kereszt. Megközelíthetjük az Erdő Háza 
Ökoturisztikai Látogatóközpont és Vadasparktól a piros jelzésen haladva, érint-
ve a Büdös-kút forrást. 

A Bányász-kereszt történetét 
Pöltz János egykori brennberg-
bányai erdész elmondása alap-
ján Becher Nándor jegyezte le, 
miszerint egy régi rendelet biz-
tosította a földműves csalá-
doknak, hogy a községi erdőből 

évente egy meghatározott terü-
leten ritkítással kitermelhessék 
a téli tüzelőjüket. A fennmaradt 
történet szerint a 19. század el-
ső éveiben a sopronnyéki Gru-
ber házaspár fát gyűjtött a külön 
a részükre kijelölt helyen, ahová 

magukkal vitték négyéves kislá-
nyukat is, aki egész délelőtt a 
közelükben lévő erdei tisztáson 
játszott. Délben a család meg-
ette szerény ebédjét, a kislány 
pedig elálmosodott. Édesanyja 
lefektette, egy kendővel beta-

karta, hamar el is aludt, a szülők 
pedig tovább végezték munká-
jukat. Késő délután, hazaindu-
láskor a kislányt a szülei nem ta-
lálták sehol. Keresték, kiabáltak 
neki, de nem lelték meg, így sö-
tétedéskor szomorú szívvel ha-
zamentek. A Gruber házaspár 
másnap is visszament keresni a 
kislányt, de akkor sem akadtak 
a nyomára. Két nappal később 
vadászatot rendeztek ezen a te-
rületen, amikor is az egyik va-
dász mozgásra lett figyelmes az 
egyik bokorban, és már emelte 

is a puskáját, de a mellette álló 
nem engedte lőni – szerencsé-
re, ugyanis ott sírdogált a bokor 
mögött az elveszettnek hitt kis-
lány. A Gruber házaspár hálából 
egy nyeregtetős, téglából épült, 
képes (mely magát a történe-
tet ábrázolja) kápolnát emelte-
tett azon a helyen, ahol a vadá-
szok rátaláltak a kislányukra. Az 
1997-ben helyreállított kápolna 
GPS koordinátái: N 47.63811;  
E 16.50661.
Fotó és szöveg:  
Pluzsik Tamás

LÁTTA MÁR?  – épületek, szobrok, műemlékek

ETZL EDGÁR

Az idősek mellett a fiatal generáció boldogulá-
sát is támogatja a kormány. A 25 év alatti mun-
kavállalókat januártól adókedvezmény segíti a 
függetlenedésben.

A gazdaság-újraindítási akció-
terv lépéseként január 1-jén 
lépett hatályba a 25 év alat-
tiak személyijövedelemadó-
kedvezménye. Ez azt jelen-
ti, hogy a korcsoport dolgozó 
tagjainak csupán a 18,5 száza-
lék társadalombiztosítási já-
rulékot vonják le a béréből. Az 
adókedvezmény a tárgyévet 
megelőző július hónapban re-
gisztrált bruttó átlagkereset 
(433.700 forint) szintjéig érvé-
nyesíthető. Az e feletti részből 
viszont meg kell fizetni a sze-
mélyi jövedelemadót. 

Az adóalap-kedvezmény 
azokra a diákokra is vonat-
kozik, akik iskolaszövetke-
zet tagjaként vállalnak mun-
kát. Ők különösen jól járnak, 
hiszen mentesülnek a társa-
dalombiztosítási járulék fi-
zetése alól is, így nettó bérük 
gyakorlatilag megegyezik a 
bruttóval. – Egyetem mellett 
hétvégente tudok csak dol-
gozni. Így is érezhető lesz a 
különbség, ugyanannyi mun-
kaóra mellett plusz egy hét-
végi bért kifizetnek – magya-
rázta Nagy István, a Soproni 

Egyetem hallgatója, gyorsét-
termi dolgozó.

A kedvezményt automati-
kusan érvényesítik, a fiatalok 
utoljára abban a hónapban ve-
hetik igénybe, amikor betöltik 
a 25. életévüket. – December-
ben leszek 25 éves, így 12 hó-
napon keresztül még megka-
pom a mentességet – mondta 
a helyi televíziónál dolgozó 
Kovács Krisztián. Hozzátette, 
ez idő alatt két és fél havi fize-
tésnek megfelelő összeget kap 
pluszban kézhez.

Az intézkedés hatására a 
25 év alattiak jövedelme át-
lagosan 22 százalékkal emel-
kedik, ez nemcsak a fiatalok 
önállósodását segíti, de von-
zóbbá teheti az alacsonyabb 
bérezésű munkahelyeket is. 
A különböző adókedvezmé-
nyeket összevonni ugyan nem 
lehet, de egymás után érvé-
nyesíthetőek, például a fiatal 
házasok azután vehetik igény-
be az első házasok kedvezmé-
nyét, miután egyikük betöl-
tötte a 25. életévét. 

Ötödével emelkedik  mintegy 280 ezer dolgozó fiatal nettó bére

Lendület az életkezdéshez

Nagy István az egyetem mellett hétvégente dol-
gozik, így is örül a kedvezménynek.

Kovács Krisztián decemberben lesz 25 éves, idén jár neki az szja-mentesség.  
FOTÓK: FILEP ISTVÁN

Április 3-án országgyűlési választások és népszavazás 
Áder János kitűzte a 2022-es választások időpontját – méghozzá április 3-ra. A köz-
társasági elnök a kormány által kezdeményezett népszavazás időpontjáról is dön-
tött, amelyet ugyanezen a napon tartanak.  

Idén Magyarország választójoggal rendelkező 
polgárai immár kilencedik alkalommal szabadon 
dönthetnek arról, hogy kikre bízzák közös ügyeink 
intézését – olvasható a Köztársasági Elnöki Hiva-
tal közleményében.

– Az Alaptörvény és a választási eljárási tör-
vény egyértelmű rendelkezéseket tartalmaz arra, 
hogy a köztársasági elnök milyen időpontra tűz-
heti ki az országgyűlési képviselők általános vá-

lasztását. E törvényi felhatalmazás alapján az 
országgyűlési képviselők általános választását 
a legkorábbi időpontra, 2022. április 3-ra tűzöm 
ki – közölte Áder János.

A hivatalos választási kampányidőszak ötven 
nappal a választás napja előtt, február 12-én kez-
dődik, ekkor kapják meg a jelöltként indulni szán-
dékozók az ajánlóíveket. A választási értesítőket 
február 5-től kezdik kézbesíteni.

Az egyéni választókerületi jelölteknek leg-
alább ötszáz érvényes ajánlásra van szükségük, 
országos listát az a párt állíthat, amelynek mini-
mum tizennégy megyében és a fővárosban, leg-
alább 71 egyéni választókerületben önálló jelölt-
je van. Az országgyűlési képviselők száma 199, 
ebből 106 képviselőt egyéni választókerületben, 
93-at országos listán választanak. Az új Ország-
gyűlés alakuló ülését – a választást követő har-
minc napon belüli időpontra – a köztársasági el-
nök hívja össze.

A kormány által kezdeményezett gyermekvé-
delmi népszavazás időpontjáról is döntött Áder 

János, ezt is április harmadikára tűzte ki. A négy 
kérdés a következő: – Támogatja-e Ön, hogy kis-
korú gyermekeknek köznevelési intézményben 
a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultsá-
gokat bemutató foglalkozást tartsanak? – Támo-
gatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi 
átalakító kezeléseket népszerűsítsenek? – Támo-
gatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődé-
süket befolyásoló szexuális médiatartalmakat 
korlátozás nélkül mutassanak be? – Támogatja-e 
Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megvál-
toztatását bemutató médiatartalmakat jelenít-
senek meg?

EZ LESZ…  – programajánló

MIBŐL ÉRVÉNYESÍTHETŐ A KEDVEZMÉNY?  Nem kell szemé-
lyi jövedelemadót fizetniük a 25 év alattiaknak a következő jöve-
delmeik után: munkabér, táppénz, egyéni vállalkozó vállalkozói 
kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme, őstermelői jö-
vedelem, kifizetővel kötött megbízási, felhasználási szerződés-
ből származó jövedelem. A kedvezmény az ingatlan-bérbeadás-
ból származó jövedelem után nem jár.

A magyar kultúra napja 
Január 19–22., Liszt-központ, Soproni Petőfi Színház 
Részletek a 7. oldalon.

A padlás
Január 19., szerda 13 óra, Soproni Petőfi Színház 
Presser Gábor – Sztevanovity Dusán – Horváth Péter félig me-
se, félig musicalje.
További időpontok: január 20. 15 és 19 óra, január 24. 
17 óra és január 26. 17 óra

Széchenyi Casino
Január 19. 17 óra, Széchenyi István Gimnázium
Vendég Kóbor György, aki a fenntartható energetikai jövőkép-
ről osztja meg a gondolatait.

Sopron Balett 10
Január 19. 17 óra, Liszt-központ
Az évforduló alkalmából kiállítás nyílik az elmúlt 10 év leg-
szebb pillanataiból. 

Cserebere a gyermekkönyvtárban 
Január 21., péntek 10–18 óra, Széchenyi István Városi 
Könyvtár Gyermekkönyvtára

Író–olvasó találkozó Fábián Jankával 
Január 21. 17 óra, Soproni TIT 

Jazz & Bor
Január 21. 19 óra, Soproni Petőfi Színház 
Sárik Péter Trióval, Falusi Mariann-nal és persze borral

Kardos-Horváth János szerzői estje
Január 21. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden 

Emigránsok
Január 21. 19 óra, Liszt-központ
További időpont: január 22. 19 óra

István király
Január 22., szombat 19 óra, Soproni Petőfi Színház 
További időpontok: január 23. 15 és 19 óra

2000 év nyomában Sopron utcáin
Január 23., vasárnap 10 óra, Tourinform iroda 

Pöttömszínház – Kezeslábas
Január 23. 11 és 16 óra, Liszt-központ
Élőzenés, mondókás, bábozós kavalkád kutyussal, cicussal és 
más állatokkal.

Pió Márta könyvbemutató
Január 25., kedd 18 óra, Liszt Café 
A mázlista riporter – könyvbemutató és beszélgetés az íróval.

Szent Mihály nyomában
A Deák Téri Általános Iskola diákjainak kiállítása ja-
nuár 30-ig látható a Macskakő Gyermekmúzeumban.
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Sopronban a hűség 
napján adják át a vá-
ros legrangosabb ki-
tüntetéseit. 2021-ben 
a Civitas Fidelissima 
díjat közösségi kate-
góriában a Sport Club 
Sopronnak ítélte a 
közgyűlés. 

A Sport Club Sopront 30 éve 
azzal a céllal alapították, hogy 
a város és környéke fiatal, te-
hetséges gyerekeit a labda-
rúgás szeretetére nevelje. 
Napjainkban a térség meg-
határozó sportegyesületévé 
vált. A közel 600 nebulóval 
– az óvodáskortól az U19-es 
korosztályig – 40 edző foglal-
kozik. Az egyesület szlogen-
je: ,,A sport egészségre nevel”. 
Az SC Sopron üzemelteti az 
Ágfalvi úti sporttelepet, ame-
lyen felépült egy minden 
igényt kielégítő székház ki-
szolgálóhelyiségekkel. El-
készült egy korszerű, világí-
tással felszerelt műfüves és 

centerpálya is, amit automa-
ta öntözéssel láttak el. Továb-
bá egy szabadtéri gyakorló-
pálya, valamint egy modern, 
350 fős lelátó és egy fedett, 
kispályás műfüves gyakorló-
csarnok is helyet kapott itt. 

2021-ben a legnagyobb múl-
tú hazai futballklubbal, az 
FTC-vel szakmai megállapo-
dást kötött, így további lehe-
tőségek nyílnak a fiatal spor-
tolók fejlődésére, karrierjük 
megalapozására. Már két éve 

a harmadosztályban szerepel 
a felnőtt labdarúgó-együttes, 
amelynek tagjai szinte mind a 
klub utánpótlás-játékosai vol-
tak. A díjjal járó pénzössze-
get az egyesület felajánlotta a 
Syn-Kópék Alapítvány javára. 

A fiatal sportolók fejlődéséért

Csiszár Ákos, az SC Sopron elnöke vette át a hűség napon az egyesületnek járó Civitas Fidelissi-
ma díjat. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

JEGYZET

A kecske és a káposzta

HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

A hír nemcsak a sportolók között, de a közvé-
leményben is szélsebesen elterjedt: Ausztrália 
nem engedte be országába a világ egyik legjobb 
teniszezőjét az év első Grand Slam megmérette-
tésére, az Ausztrál Open melbourne-i versenyé-

re. A szerb tenisze-
zőtől a repülőtéren 
megvonták vízumát, 
és egy karanténho-
telben helyezték el. 
Az indok: Djokovics 
nincs beoltva a koro-
navírus ellen, és or-
vosi igazolást sem tu-
dott bemutatni, hogy 
esetleg egészségügyi 
okok miatt nem vette 
fel az oltást. Az inci-
dens diplomáciai vi-
hart is kavart, rá-
adásul Belgrádban, 

de Melbourne-ben is voltak tüntetések a játé-
kos mellett. A két miniszterelnök is egyeztetett.

Most tekintsünk el attól, hogy a verseny szer-
vezői annak ellenére hívták meg Djokovicsot, 
hogy tudták, nem vette fel az oltást, de – a je-
lek szerint – mégsem egyeztettek a hatóságok-
kal. A szerb versenyző pedig annak tudatában 
érkezett meg Ausztráliába, hogy kivételes bá-
násmódban részesül, és elindulhat a versenyen. 
Nos, nem így történt, Victoria állam hatóságai 
nem tettek vele sem kivételt, éppúgy, mint sen-
ki mással. És ez az a pont, ahol elválik egymás-
tól (vagy éppen összekapcsolódik?) a sport és a 
politika abban az értelemben, hogy egy ország 
jogosult-e meghatározni, hogy kik és milyen fel-
tételekkel léphetik át határát. Sokan nem értet-
ték, hogy a teniszező miért ragaszkodik ahhoz, 
hogy vele kivételt tegyenek. Miért fordult ügy-
védei révén bírósághoz? Miért nem vette a ka-
lapját (teniszütőjét), és ült fel az első gépre? Az-
tán, ha úgy érzi, becsapták a szervezők, akkor 
próbáljon velük szemben eljárni. Nos, a választ 
a szövetségi bíróság adta meg, mert Djokovics 
nem nyugodott bele, hogy visszavonták a vízu-
mát, és nem vehet részt a versenyen. A döntés a 
teniszezőnek kedvezett, mert a bíróság ítéleté-
ben a hírügynökségek szerint kimondta: „Egy 
professzor és egy szakképzett orvos felmentést 
biztosított a kérelmezőnek, amelyet egy füg-
getlen szakértői testület adott meg. Ez a doku-
mentum a kezében volt. Mi mást tehetett volna 
még?”. Djokovics tehát „jóhiszeműen” érkezett 
Ausztráliába. A történet itt azonban nem ért vé-
get. Ezúttal a bevándorlásügyi miniszter vonta 
vissza a versenyző vízumát érvényt szerezve a 
hatályos rendelkezéseknek. Erre Djokovics újra 
fellebbezett, a bíróság pedig ezúttal már jogerő-
sen utasította el kérelmét. A tényekhez tartozik, 
hogy az oltatlan teniszező beismerte, hogy meg-
tévesztették a hatóságokat, ugyanis „tévedés-
ből” rosszul válaszoltak arra a kérdésre, hogy a 
megérkezése előtti 14 napon belül volt-e más or-
szágban is. (Volt, mégpedig Spanyolországban. 
Csak valahogy kiment a fejükből…)

Az ügy persze túlmutat a konkrét történése-
ken, és világszerte számos kérdést felvet. Miért 
kerülnek, kerülhetnek kivételezett helyzetbe 
néhányan, még ha oly kivételes egyéniségek is, 
szemben egy átlagpolgárral? Eldöntheti-e egy 
ország, hogy kit (és kit nem) enged be országá-
ba? Az egészségügyi (vész)helyzetet felülírhat-
ja-e bármi más, például egy sportesemény? Kö-
telezővé tehető-e az oltás a többség érdekében, 
vagy mindent visz az egyén önrendelkezési jo-
ga? És még sorolhatnám a kérdéseket. Tudom, 
a döntéshozóknak ezer meg egy szempontot kell 
figyelembe venniük, s különböző érdekek kö-
zött kell egyensúlyozniuk. Nehéz, nagyon ne-
héz helyzetben vannak.

Tudják, a kecske és a káposzta esete…

HUSZÁR JUDIT

Láthattuk a 
múzeumok 
éjszakáján, 
a TIT-ben, a 

Jerevánon és a Lövérek-
ben – szinte minden, 
helytörténeti szem-
pontból izgalmas prog-
ram vendége Bolodár 
Zoltán. A Soproni Mú-
zeum fotóarchívumá-
nak vezetője nemcsak 
képeket „mutogat”, ha-
nem történelmi kalan-
dozásra is visz minket. 

RETRO-Sopron és Bolodár 
Zoltán. Vagy inkább Bolodár 
Zoltán és RETRO-Sopron. 
A két név talán túlzás nélkül 
mondhatjuk, hogy összeforrt. 
Több mint száz képmutogatá-
son vehettek részt az elmúlt 
években a soproniak a város 
legkülönbözőbb pontjain. 

– 2008-ban tartottam az 
első előadást, akkor a foto-
gráfia történetéről beszéltem 
és mutattam be korabeli, sop-
roni felvételeket – mesélte Bo-
lodár Zoltán. – Hamarosan el 
is neveztem RETRO-Sopron-
nak a sorozatot. Mert az első 
előadást szinte azonnal kö-
vette a második, harmadik. 
Láttam, hogy egyre népsze-
rűbb a program, egyre töb-
ben érkeztek. 

Volt például olyan múze-
umok éjszakája, amikor há-
romszor kellett Zolinak meg-
tartania az előadását, mert 
annyian szerettek volna rá je-
gyet váltani, de rendszeresen 
megtelt a TIT nagyterme is. 
A benti képmutogatások mel-
lett aztán megjelentek a sza-
badtéri rendezvények, illetve 
a céges programok. 

– Mindegyik előadásra ala-
posan felkészülök, ez a na-
pi munka mellett általában 
több hétig tart – folytatta Bo-
lodár Zoltán. – Ha például a 
’60-as évek fényreklámai a té-
ma, akkor utánaolvasok a ko-
rabeli vásárlási szokásoknak, 
áraknak. Mindig teszek törté-
nelmi kitekintést is, próbálom 
a helyi eseményeket tágabb 
kontextusba helyezni.

Zoli egy előadásán átlago-
san 200 képet mutat be, fo-
lyamatosan figyel arra, hogy 
megújuljon. Az utóbbi évek-
ben például minden előadás-
hoz készít videót is, amelyben 
hiteles helyi emberek szólal-
nak meg, de zenés betétek is 
helyet kapnak a programok-
ban. Ahogy fogalmazott, most 
már a feje tele van képekkel, 

tudja, hogy melyik témához 
milyen felvétel illik. 

– Dr. Friedrich Károly, 
a legendás soproni idegen-
vezető előadásai szerintem 
azért voltak anno olyan nép-
szerűek, mert nagy szeretet-
tel beszélt a városról – tette 
hozzá Bolodár Zoltán. – Én 
is nagyon szeretek a régmúlt 

képeivel foglalkozni, talán 
ezt érzik a hallgatóim. Pozi-
tív, hogy rengeteg visszajel-
zést kapok: az előadások után 
odajönnek hozzám, e-mailt 
írnak a résztvevők. És azt is 
fontos elmondanom, hogy a 
soproniak egy része nagyon 
jól ismeri a várost, sokat tud 
a múltunkról. 

Bolodár Zoltán:  A fejem tele van fényképekkel

Fotókon mesélő múlt

BOLODÁR ZOLTÁN  1971-ben született Sopronban. A gépipari 
technikumban érettségizett, majd az Erdészeti és Faipari Egyete-
men tanult. A Matávnál helyezkedett el, közben rendszerfejlesztő 
műszaki informatikus végzettséget is szerzett. A Soproni Múze-
umhoz 2006 januárjában került, a fotók digitalizálása volt a felada-
ta, amely azóta kibővült. A történelem mindig érdekelte, a foto-
gráfiai eljárásokkal kapcsolatban igyekezett mindent megtanulni, 
amit lehetséges. A fotó már önálló műtárgynak számít, a Sopro-
ni Múzeumnak pedig körülbelül 150 ezer leltározott fényképe van. 
Ezeket digitalizálja Zoli önkéntes segítségével. A képek egy részét 
bemutatják a múzeum, valamint a Régiségtár facebook-oldalán is. 

Bolodár Zoltán egy előadásán átlagosan 200 képet mutat be, folyamatosan figyel arra, hogy 
megújuljon. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

www.facebook.com/ 
sopronitemahivatalos

„Az ügy persze túlmutat a 
konkrét történéseken, és 
világszerte számos kér-
dést felvet. Miért kerül-
nek, kerülhetnek kivé-
telezett helyzetbe néhá-
nyan, még ha oly kivételes 
egyéniségek is, szem-
ben egy átlagpolgárral? 
Eldöntheti-e egy ország, 
hogy kit (és kit nem) en-
ged be országába?”
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ETZL EDGÁR

Tavasszal 
megújult 
attrakci-
ók várják 

a természetkedvelő-
ket Sopron környékén. 
A számtalan fejlesz-
tés egyik fontos eleme, 
hogy új kilátó épül a 
Kecske-hegyen.
Gőzerővel dolgoznak a szak-
emberek, az elmúlt napokban 
a Kecske-hegyi kilátó tetejét 
ácsolták.

– A közel 14 méter magas 
Kecske-hegyi kilátó négy da-
rab, egyenként 14 és fél méter 
hosszúságú tartóoszlopon áll 
– tudtuk meg Kárpáti Bélától, 
a beruházást vezető Sopron–
Fertő Turisztikai Fejlesztő 
Nonprofit Zrt. vezérigazgató-
jától. – A 11 méteren lévő ki-
látószintre 56 falépcsőn jut-
hatnak majd fel a kirándulók. 
A kivitelezés során speciális 
megoldásokra volt szükség, 
hiszen a kilátó megközelíthe-
tősége korlátozott, mindvé-
gig gondosan ügyelni kellett 
a környék természeti értékei-
nek védelmére. 

– Az a célunk, hogy ez az 
egyedülálló természeti és kul-
turális értékekkel bíró térség 

még versenyképesebb turisz-
tikai fogadótér legyen – mond-
ta a projekttel kapcsolatban 
Barcza Attila, Sopron és tér-
sége országgyűlési képviselő-
je. – Az új attrakciók nemcsak 
az ide érkező turisták számá-
ra, hanem az itt élőknek is mi-
nőségi kikapcsolásra adnak 
majd lehetőséget – tette hoz-
zá a képviselő.

A Kecske-hegyen először 
1905-ben épült kilátó, ez a 

második világháború alatt 
összedőlt. A Tanulmányi Ál-
lami Erdőgazdaság 1971–72-
ben kilátóépítési programba 
kezdett, melynek első állomá-
saként épült meg a Fertőrákos 
határában álló faszerkeze-
tű létesítmény Rosenstingel 
Antal tervei alapján. Koráb-
bi lapszámunkban beszá-
moltunk róla (Új kilátó szüle-
tik a Kecske-hegyen, Soproni 
Téma, 2018. szeptember 29.), 

hogy az épületet annak rossz 
állapota miatt 2018 nyarán 
lezárták.

Nemcsak kilátó épül, a 
Sopron–Fertő Turisztikai Fej-
lesztő Nonprofit Zrt. koordi-
nálásában megújul a Sopront 

és Harkát összekötő, valamint 
a Nemeskúti útnál található 4 
kilométeres kerékpárút. Mind 
a két helyszínen felújítják az 
aszfaltburkolatot, és újabb pi-
henőket hoznak létre. Madár-
lest alakítanak ki a Fertő tó 

nádasában, ahol biztonsággal 
kiköthetnek a vezetett kenus 
túrák résztvevői. A Ciklámen 
tanösvény bekerül a Digitális 
Vándor alkalmazásba, és ját-
szótéri elemmel bővítik a Lö-
vér Alpin Parkot. 

Barcza Attila:  Az a cél, hogy még versenyképesebb legyen a turisztikai térség 

Új kilátó épül a Kecske-hegyen

 GYALOGOS MEGKÖZELÍTÉS:  A Kecske-hegyi kilátót az átadás után Tómalom-fürdőtől érdemes 
megközelíteni. A fürdő bejáratával szemben lévő erdei úton elindulva a kirándulók eljutnak az üdü-
lőépülethez, innen továbbhaladva, nagyjából 150 méter múlva kell jobbra fordulni, ahonnan 10 perc 
sétával érhető el a Kecske-hegy.

A közel 14 méter magas Kecske-hegyi kilátó négy darab, egyenként 14 és fél méter hosszúságú tartóoszlopon áll. A 11 méteren lévő kilátószintre 56 falépcsőn jut-
hatnak majd fel a kirándulók. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

KÖVES ANDREA

Egy első és egy ötödik 
helyezéssel tért haza a 
legutóbbi Európa-baj-
nokságról a soproni 
Horváth-Bakos Ildikó 
két csodaszép újfund-
landi kutyusával.

Nina, a négyéves anyuka és 
Franci, a héthónapos kölyök-
lány mindenben hozza fajtája 
jellemzőit: nyugod, szeretetre 
méltó és békés. Ezek a kisebb 
mackó méretű kutyusok töké-
letes családi kedvencek.

– Mindig szerettem volna 
kutyákkal foglalkozni: egye-
temistaként kutyakozme-
tikus és kutyabírói végzett-
séget is szereztem, de aztán 
jöttek a gyerekek – mesélte Il-
dikó. – Volt egy nagyon kedves 
kutyusom, a csodaszép berni 
pásztorkutyám, aki 6,5 éves 
korában egy betegségben vá-
ratlanul elhunyt. Nagy bána-
tomban azonnal szerettem 
volna egy kölyökkutyát, ak-
kor került hozzánk Zefir, aki 
mind a mai napig szerencsé-
re velünk él. Azért mondom, 
hogy szerencsére, mert sajnos 
miután hozzánk került, egy 
hétig küzdöttünk az életéért, 
kiderült: a tenyésztő inkább 
szaporító volt. 

Végül egy baráti kap-
csolat révén talált rá Ildi-
kó az országos hírű lövői 

újfundlandi-tenyészetre, az 
Ice Prince kennelre, ahol szí-
vébe zárta a békés, szeretettel 
teli, puha óriásokat és gazdái-
kat, a Balogh családot. Így ke-
rült hozzájuk Nina négy évvel 
ezelőtt, akivel próbaképpen 
elmentek első versenyükre, 
ahol a kölyökkutyus tarolt. 
Nina az elmúlt években gaz-
dájával több tucat megmé-
rettetésen vett részt, számta-
lan kupát „bezsebelve”. Ildikó 

szeretett volna almot is, hosz-
szas keresgélés után sikerült 
egy szintén remek vérvonallal 
rendelkező kan kutyát talál-
ni, így 2021 májusában kilenc 
csöppség látta meg a napvilá-
got. Ebből a szépséges Franci 
maradt a családnál, aki úgy tű-
nik, örökölte anyukája és apu-
kája legjobb tulajdonságait, 
hiszen a legutóbbi budapesti 
Európa-bajnokságon győzött 
a kölyökkutya kategóriában. 

Ezen a versenyen a kutyák 
külső jellemzőit nézik, hogy 
mennyire hozzák fajtájuk 
jellemzőit, vizsgálják a moz-
gásukat, testtartásukat, a 
szőrzetüket. 

Ildikó kutyáival együtt örül 
a versenysikereiknek, ám szá-
mára nem a helyezés a legfon-
tosabb, hanem az, hogy sok-
sok öröm, közös élmény éri 
őket, mely során mélyül a ku-
tya–gazda kapcsolat.

A versenyen  a kutyák külsejét nézik, mennyire hozzák fajtájuk jellemzőit

Európa-bajnok „óriások”

Bakos Ildikó újfundlandi kutyusaival. A négyéves Nina és kölyke, Franci is szép sikereket ér el 
versenyeken. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MADARÁSZ RÉKA

Az áruházakban már szép számban sorakoznak 
a virágzó hagymás növények, jelezve, hogy ha-
marosan búcsút vehetünk a téltől. A tavasz el-
ső hírnökeivel a kikeletet is az otthonunkba 
csalogathatjuk.

A tavasszal nyíló hagymás 
növényeknek hamarosan vé-
get ér a nyugalmi időszakuk. 
Üde megjelenésükkel külön-
leges hangulatot képesek te-
remteni a kertünkben. Vi-
rágágyásainkban lenyűgöző 
színkavalkádot alkotnak a 
már februárban virágzó sáf-
rány, a kora tavasztól virágot 
bontó nárcisz, jácint, gyön-
gyike képviselői, melyeket 
a tulipán követ egészen má-
jusig. A gondosan kiválasz-
tott, tehát egészséges, 
fertőzésmentes hagy-
mák ősszel a megfe-
lelő helyre, megfelelő 
mélységben elültet-
ve tavaszra cso-
dálatos virágokat 
hozna k. A hag y-
mák elfagyásától sem 
kell tartanunk, ugyanis a 
hagyma tulajdonképpen 
egy föld alatti tápanyag-
raktározó szerv, amely 
lehetővé teszi a növények 
áttelelését. 

– Az őszi hó-
n a p o k b a n 
ker tjei n k-
b en el-
ü l t e t e t t 
h a g y m á s 
növények 
most ré-
s z e s ü l n e k 

abban a jótékony fagyban, 
amely segíti feléledni a túlélé-
si ösztönüket, és virágzásra 
készteti őket majd a kora tava-
szi napsugarak beköszöntével 
– tudtuk meg Jády-Mórocz Lí-
via virágüzlet-tulajdonostól. 
– A kertészetekben előnevelt 
növények korábban kibontják 
szirmaikat otthonainkban. 
Ezek a kedves kis virágdíszek 

nem igényelnek túl-
zott törődést. Mér-

sékelten öntözzük 
őket, mivel a 
hagyma is tar-
talmaz ned-
vességet. Igye-
kezzünk minél 
hűvösebb he-
lyen t a r t a n i 

őket, hogy a vi-
rágzá st meg-

nyújtsuk. Melegben 
és fényben gyorsan ki-

nyílnak és elvirágoznak.
A cserépben lévő 

hagymákat virágzás 
után még pár hétig ön-

tözgessük fokoza-
tosan megvonva 

tőlük a vizet. 
Azután szá-
raz, hűvös he-
lyen h a g y-

juk pihenni 
az őszi, újbóli 

elültetésig.

Hagymások ideje
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PLUZSIK TAMÁS

Csendet kérünk, le-
mezfelvétel! feliratú 
tábla fogadta néhány 
nappal ezelőtt a Liszt-
központ aulájában a 
tárlatlátogatót, a Liszt-
teremből pedig zene 
szűrődött ki. Mint ki-
derült, a szimfonikus 
zenekar újabb lemezét 
rögzítették.

Paul Wranitzky: A magyar 
nemzet öröme című C-dúr 
szimfóniáját rögzítette a 
szimfonikusok előadásában 
a Savaria Stúdió. Az eredeti-
leg egy koronázásra kompo-
nált szimfóniát néhány évvel 
ezelőtt Kamp Salamon Kos-
suth-díjas karmester vezény-
letével már előadta a soproni 
együttes. 

– A mi viszonyainkhoz 
és lehetőségeinkhez képest 
az elmúlt időszakban meg-
lehetősen sok lemezfelvéte-
lünk készült – fogalmazott 
a szünetben Kóczán Péter, a 
Soproni Liszt Ferenc Szim-
fonikus Zenekar művészeti 
vezetője. – Nagy megtisztelte-
tés ez számunkra, hisz zene-
karunknak nem ez az elsődle-
ges küldetése. 

– Nagy örömmel jövök min-
dig Sopronba, fantasztikus 
az itteni légkör, a zenekar na-
gyon befogadó, tagjai rendkí-
vül segítőkészek, szeretek ve-
lük együtt dolgozni – mondja 
Dvorák Zsuzsa zenei rendező, 

aki Vincze Attila hangmér-
nökkel együtt a Liszt Ferenc 
utcában álló közvetítő kocsi-
ból kísérte figyelemmel és 
rögzítette a zenei anyagot.

– Külön öröm, mintegy 
meglepetés volt számunkra, 

hogy a Savaria Stúdiótól és 
Dvorák Zsuzsa zenei rende-
zőtől lehetőséget kaptunk 
egy Mozart Esz-dúr szimfónia 
rögzítésére is – zárta  Kóczán 
Péter, a szimfonikusok művé-
szeti vezetője.

Új fellépésekre készül  a Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar

Figyelem, lemezfelvétel!

BEETHOVEN SOPRONBAN:  Zenés családi napot tartanak március 6-án a Liszt-központban. 11 óra-
kor kakaókoncert kezdődik, itt kötetlen, interaktív koncerten találkozhatnak a gyerekek és családja-
ik a szimfonikus zenekarral és Beethoven muzsikájával. 15 órakor A Beethoven árnyékában című film 
vetítésével folytatódik a program, 17 órakor Beethoven nyomában: A jövő zenéje címmel az  Ensemble 
Zürich kamaraegyüttes kortárs zenei koncertjét hallgathatják meg a résztvevők. A Soproni Liszt Fe-
renc Szimfonikus Zenekar koncertje 19 órakor kezdődik, Mozart, Takács Jenő és Beethoven műveiből 
válogatnak a művészek. Szólista: Kiss-Szabó Viktória, vezényel: Kóczán Péter.

A közvetítő kocsiban: Dvorák Zsuzsa zenei rendező, Kóczán Péter és Vincze Attila hangmérnök. 
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

1992
Scarbantia ébresztése
A már feltárt római kori emlé-
kek kulturális és idegenforgal-
mi hasznosítását kívánja elő-
mozdítani a Sopronban minap 
megalakult Scrabantia Társa-
ság. A város római kori nevét vi-
selő egyesület azt szeretné el-
érni, hogy Sopront a hazai és a 
nemzetközi közvélemény római 
városként is tartsa számon, s a 
régészek által feltárt és helyre-
állított antik műemlékek részei 
legyenek a látogatókban meg-
rögződő városképnek. Például a 
belváros szívében mintegy száz 
négyzetméter területen látha-
tóvá tett, II. századból szárma-
zó fórum vagy a IV. századi vá-
rosfal, amelynek helyreállítása 
most folyik. Rövidesen elkészül 
a III. századi Mithrász-szentély 
helyreállítása is az országhatár 
közelében. (Magyarország)

1972
Sítúrázás
A sítúrázók 11. országos találko-
zójára Sopronban közel négy-

százan gyűltek össze az ország 
minden részéből. Bár a hóvi-
szonyok nem voltak kedvező-
ek, a sízés kedvelői mégis ki-
vonultak a Lövérekbe, a város 
környéki sípályákra s az er-
dei utakra, hogy kihasználva a 
pompás, napfényes időt, áldoz-
hassanak kedvenc sportjuknak. 
A találkozónak az adott külö-
nös jelentőséget, hogy nyolc-
van esztendővel ezelőtt jelen-
tek meg Magyarországon a ma 
már nagy tömegeket mozgó-
sító sportág kezdeményezői. 
(Népsport)

1922
Bécsi tudósítónk jelenti
A velencei jegyzőkönyvben 
előírt forgalmi egyezmény ki-
dolgozására kiküldött magyar–
osztrák bizottság befejez-
te munkálatait. Többek között 
megegyeztek abban, hogy a 
soproni területen az osztrák 
vonatok, osztrák személyzet-
tel áthaladhatnak, s a vonatok 
utasai mentesek minden útle-
vél- és vámformalitástól. A tár-
gyalások befejezéséről kiadott 

hivatalos kommüniké megelé-
gedéssel állapítja meg, hogy 
fáradságos munka révén sike-
rült oly elveket érvényre jut-
tatni, amelyek segítségé-
vel megvalósítható a velencei 
egyezmény ama célja, hogy az 
osztrákok számára szabad le-
gyen az átvonulás a soproni te-
rületen. (MTI)

Márkus Emília Sopronban
Márkus Emília, akit a Kisfaludy 
Társaság a Greguss-díjjal tün-
tetett ki, a most felszabadult 
Sopron városába megy, mert 
mint mondotta, ezzel tartozik 
a soproni hazafias magyarság-
nak. A művésznő négy ízben 
fog fellépni és pedig Heltai Je-
nő Monna Vanna című darabjá-
ban, a Kaméliás hölgyben, va-
lamint a Névtelen asszony és 
az Otthon című színdarabok 
női főszerepeiben. (Kis Újság)

1872
Különleges bál
Paraszt-bál volt a soproni tor-
nacsarnokban, ugyanis urak-
nak és hölgyeknek pórviselet-

ben kellett megjelenni, s a ki 
másként, harminc krajcár bün-
tetést fizetett. E jó ötletnek 
igen tarka látványt köszönhe-
tett a közönség. Látni lehetett 
alföldi menyecskéket, kanászt, 
csikóst, sváb, stájer, svájci pó-
rokat, törököt, tótot, vándorci-
gányt, sőt voltak muzsikus ci-
gányok is, kik magyar dalaikkal 
72 forintot szedtek össze. Az 
egész bál egy falusi nagy bú-
csút mutatott. A német pór-
nyelv is igencsak hangzott. 
A tánc vígan folyt, s 130 forin-
tot adtak át a szegények alaptő-
kéjére a bál jövedelméből. A ka-
tholikus ifjúság bálját a soproni 
ó-kaszinó termében tartotta. 
Nem nagy, de szép közönsé-
ge volt, vagy negyven táncos-
nő, köztük: Füzy Irén, Gruber Jo-
zefine és Anna, Kugler Gizella, 
Kollár Szidónia és Eider Amália. 
Csicseri bandája mellett reggel 
ötig mulattak, a tiszta jövede-
lem 204 forint, s a férfiak köré-
ben három atilla is volt látható, 
ami Sopronban említésre méltó 
dolog. (Fővárosi Lapok)
Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

A kultúra ünnepe
A magyar kultúra napja alkalmából programsorozattal készül a Pro 
Kultúra. A soproni teátrum a Vajdasági Magyar Versmondók Egye-
sületének fiatal és felnőtt tagjait látja vendégül, a színházklubban 
január 19-én este hétkor a Percek pillaközén című összeállítást te-
kintheti meg a közönség, másnap délután ötkor a Liszt-központ-
ban a Halljátok-e dalt? műsorral lépnek közönség elé. Január 21-én 
17.30-kor a Liszt Caféban Pomezanski Gyögy könyvbemutatójára 
invitálják az érdeklődőket. Csendes főhajtást és koszorúzást tar-
tanak január 22-én reggel 9-kor a Kölcsey-szobornál, délelőtt 11-
kor a Silentio transeo soproni pódiumelőadás látható a Liszt-köz-
pontban. Aznap este hatkor rendezi meg kultúra napi programját 
a Soproni Kálvin Kör, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége sop-
roni szervezete és a Magyar Luther Szövetség soproni tagozata. 
A programsorozat zárásaként 22-én este 7-kor az István király című 
tragédia premier-előadását láthatják a nézők a Petőfi Színházban. 
Tárlatvezetések Eszterházán: A magyar kultúra napján ünne-
pi tárlatvezetéseket rendeznek a fertődi Esterházy-kastélyban is. 
Január 22-én 13 és 15 órakor Icze Mózes festőművész tart tárlatve-
zetést az Esterházy Galériában látható kortárs kiállításon, 12 és 14 
órakor pedig az Esterházy-képtárat is megnézhetik az érdeklődők. 

115 ÉVVEL EZELŐTT,  1907. január 19-én született Sopronban 
Winkler Oszkár Ybl- és Alpár-díjas építész, a műszaki tudomá-
nyok kandidátusa, egyetemi tanár, a város modern arculatának 
megálmodója, grafikus, akvarellista. 1972-ben Pro Urbe Sopron 
éremmel tüntették ki. Sopronban hunyt el 1984. december 19-
én. Születése 100. évfordulóján, 2007-ben elhelyezték emlék-
tábláját a Frankenburg utca 6. szám alatt. A Soproni Városszé-
pítő Egyesület építészeti szakbizottsága minden évben Winkler 
Oszkár-díjat adományoz az építészeti szempontból kiemelke-
dő, a soproni hagyományokat és a kortárs építészet vívmánya-
it felmutató, a városképet gazdagító épületek elismerésére.

125 ÉVVEL EZELŐTT,  1897. január 21-én Sopronban született 
Niemetz (Nemere) József György hírlapíró, Krúdy-kutató. Bu-
dapesten hunyt el 1967-ben.

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

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

Sopronba érkezett szombaton a Kossuth rádió Országjáró mű-
sora. 10 és 12 óra, valamint 14.30 és 18 óra között a szerkesztők 
többször is a Fő téri Szentháromság-szobortól jelentkeztek, a 
hallgatók a helyi nevezetességeket és a közélet szereplőit is-
merhették meg.

– Sopronnak régiós, térségi és azt meghaladó szerepe is 
van az országban, hiszen a leghűségesebb város az, amely Ma-
gyarországon a második legtöbb műemléképülettel rendelke-
zik – emelte ki dr. Farkas Ciprián polgármester. 

A műsor a Soproni Huszár Hagyományőrzők díszlövésével 
indult. Az adásban számos ismert soproni megszólalt, töb-
bek között Krisch András idegenvezető, Molnár Tibor borász 
és  Szekeres Kriszta, számos városi rendezvény szervezője.

Az Országjáró műsor célja, hogy a Kárpát-medencében meg-
mutassa Magyarország rejtett kincseit és értékeit. Az adások 
során minden meglátogatott település ad valamit az országjá-
ró kincsesládába, Sopron polgármestere egy centenáriumi em-
lékérmet adományozott a műsornak.

SOPRONBAN AZ ORSZÁGJÁRÓ

Fotók a nagyvilágból
Szombaton tartották a díjkiosztóját a Soproni Fotóklub 10. nem-
zetközi hűség napi fotópályázatának – a megmérettetésre 22 or-
szágból több mint 1000 kép érkezett. A versenyt négy kategóriá-
ban (fekete-fehér, színes, természet, valamint absztrakt) hirdették 
meg, összesen több mint 60 alkotást díjaztak. A dobogósok emlék-
érmet, a többiek kék szalagot kaptak. Hipságh Gyöngyi, az egye-
sület vezetője elmondta: a soproni az egyetlen fotóklub hazánk-
ban, ami nemzetközi pályázatot rendez.
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MUNKATÁRSUNKTÓL

A hétvégén folytató-
dott a kispályás jégko-
rongbajnokság, ezúttal 
városunkban rendezték 
meg az aktuális fordu-
lót, ahol a Soproni Jég-
törők együttese is pá-
lyára lépett. 

A Soproni Jégtörők együttese 
a nyugati csoportban szerepel 
a kispályás jégkorongbajnok-
ságban. Az alapszakaszban 
öt további együttes játszik, 
minden résztvevő kétszer 
rendezhet játéknapot házi-
gazdaként, ez alkalommal a 
Szigetszentmiklósi Jégorosz-
lánok, valamint az Óbudai Ho-
ki Akadémia játékosai léptek 
jégre városunkban.

– Három résztvevő csa-
pat van, így egy-egy játékna-
pon minden együttes két–két 
mérkőzést játszik, a találko-
zók 3-szor 15 percig tartanak, 
futóórás lebonyolítás mellett 
– tudatta Koós Zoltán, a Sop-
roni Jégkorong Egyesület el-
nöke. – Csapatunk általában 
két vagy három sorral lép pá-
lyára, tíz–tizenkét játékos 
áll rendelkezésre meccsen-
ként. Az U16-osoknál azért 
már komoly iram van, lénye-
gében percenként cseréljük a 

sorokat. Mi elsősorban tanul-
ni szeretnénk ebben a bajnok-
ságban, hiszen sok olyan csa-
pattal mérkőzünk, amelyek 
egész évben csarnokban edz-
hetnek, mi pedig csak szezo-
nálisan tudunk jeges trénin-
geket végezni.

A sportvezető szerint mind 
az U16-osoknál, mind pe-
dig az U14-eseknél elmond-
ható, hogy látványosan fejlő-
dik a csapatok játéka, egyre 
inkább felveszik a versenyt 

a komolyabb erőt képviselő 
ellenfelekkel.

– A fejlődés nagyban kö-
szönhető annak, hogy ettől 
a szezontól új vezetőedzővel 
dolgozunk – folytatta az el-
nök. – Egyesületünket segíti 
Tobler Rico svájci származá-
sú jégkorongozó, aki nagyon 
komoly jéghokis pályafutását 
a közelmúltban zárta le. Mi-
vel hosszabb ideje Sopron-
ban él, adta magát a lehető-
ség, hogy együttműködjünk 

annak érdekében, hogy mi-
nél magasabb színvonalú le-
gyen a jégkorongsport vá-
rosunkban. A szakembert 
felkértük arra, hogy komp-
lett jégkorong-fejlesztési kon-
cepciót dolgozzon ki – és egy-
ben megállapodtunk abban 
is, hogy ettől a szezontól ve-
zetőedzőként irányítja csa-
pataink szakmai munkáját. 
Egyre inkább látszik a fiatalo-
kon, hogy komoly tréner kezei 
alatt dolgoznak.

Koós Zoltán:  Ettől a szezontól új vezetőedzővel dolgozunk

U16-osok a jégpályán

A Soproni Jégtörők U16-os csapata egyre komolyabb játékerőt képvisel. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

CZETIN ZOLTÁN

A felnőtt mezőnyben is 
többször ütőt ragadott 
már a 15 éves Sáli Bar-
nabás. A soproni srác 
Magyarországon saját 
korosztályában már rit-
kán indul versenyeken, 
inkább az U17-esek 
vagy az U19-esek kö-
zött fallabdázik, és kül-
földi tornákon mutatja 
meg tudását.

– Miért pont a fallabda?
– Hétévesen kezdődött. 

Mindig elkísértem apát edzés-
re, és ott maradtam, amíg ő 
játszott, aztán egyszer kipró-
báltam én is, és nagyon meg-
tetszett. Szerintem azért va-
gyok ilyen jó ebben a sportban 
– már ha lehet ilyet mondani 
–, mert rengeteg időt és mun-
kát fektettem bele. Az évek so-
rán sok versenyen indultam, 
mindig próbálok ellesni vala-
mit a többiektől, és komolyan 
veszem az edzéseket is.

– Többször játszottál 
már külföldön, milyenek 
voltak ezek a versenyek?

– A legszívesebben egy 
riccionei, olaszországi torná-
ra emlékszem vissza, hiszen 
azt megnyertem. Pedig ami-
kor megnéztem a sorsolást, és 
láttam, hogy az előző verseny 
nyertesével kell játszanom, 

megijedtem. De végül sike-
rült őt megvernem, onnantól 
felszabadultan játszottam, és 
az elődöntőben, illetve a dön-
tőben is győzni tudtam.

– A közelmúltban a ma-
gyar válogatott összetar-
tásán jártál. Milyen szak-
mai munka folyik egy ilyen 
táborban?

– Napi két labdás edzés, 
egy délelőtt és egy délután. 
Emellett egyéni foglalkozá-
sok és mentális tréningek is 
vannak a programban.

– Mi a célod a sportban?

– Szeretnék Európa-baj-
nok lenni, ezt követően pedig 
a PSA-n (nemzetközi squash 
világranglista) minél jobb he-
lyén szerepelni. Azt gondo-
lom, hogy 19 éves koromra 
meglehet ez a cél, ha belefek-
tetem a munkát.

– Mikor lesz a következő 
versenyed?

– Január végén megyek egy 
rangos prágai tornára, amit 
nagyon várok, hiszen a koro-
navírus-járvány miatt több 
versenyt is töröltek. Egy ilyen 
többnapos megmérettetésen 

kiderül, hogy miben kell még 
fejlődnöm, és ez nagyon inspi-
rál engem.

–  M e n n y i  g y a k o r -
lás szükséges a céljaid el-
éréséhez?

– Iskola után erőnléti vagy 
labdás edzések vannak min-
den nap, utána pedig este még 
otthon tanulok. De ez nem te-
her nekem. Igaz, hogy néha  
vannak mélypontjaim, de sze-
rencsére a szüleim mindig tá-
mogatnak és biztatnak, amire 
nagy szükségem van, hiszen 
még hosszú út áll előttem.

Sáli Barnabás  fallabdázó célja, hogy Európa-bajnok legyen

A profik közé vezető úton

Sáli Barnabás minden nap edz, nemcsak egyéniben, de a soproni squashcsapat tagjaként is 
rendszeresen versenyez. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK

SOPRONI KOSÁRLABDA- 
EREDMÉNYEK:

Sopron Basket – Ludovika-FCSM Csata
Bajnoki mérkőzés, Sopron, január 15.

83–74  
(12–14, 20–20, 22–24, 16–12, 13–4) 

A végeredmény hosszabbítás után alakult ki.

Sopron Basket:   
Fegyverneky 14, January 8, 

Jovanovic 19,  
Varga Alíz 20/6, Brooks 18.  

Csere:  
Sitku, Kókai 4.

Ludovika-FCSM Csata:  
Horváth 8/6, Lelik 11/3,  
Carey 4, Gyöngyösi 4, 

Zele 13/3.  
Csere: Hegedűs 9/3,  
Dean 19/3, Strausz 2, 

Böröndy V. 4. 

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

Vezetőedző:  
Tursics Krisztián

Sopron KC – DEAC-Tungsram
Bajnoki mérkőzés, Sopron, január 15.

100–75 
(29–15, 24–25, 36–15, 11–20) 

Sopron KC:   
McGill 28/12, Myers 19/9, 

Sitku, Ford 17/9,  
Montgomery 11.  
Csere: Werner,  

Fazekas 5/3, Borisov 10,  
Halász 7/3, Takács N. 3/3.

DEAC-Tungsram:  
Hagins 9/9, Thames 13/9, 

Drenovac 17,  
Valerio-Bodon 5/3, Aska 11.  

Csere: Dzseletovics 4,  
Tóth 12, Polyák 4/3, Balázsi, 

Kerpel-Fronius G. 

Vezetőedző:  
Kostas Flevarakis

Vezetőedző:  
Jorgosz Vovorasz

Fucsovics kiesett 
Fucsovics Márton a nyitókörben kiesett az Australian Openen. 
A világranglistán 38. helyen szereplő magyar játékos a viadal 
honlapja szerint 3:2 arányú vereséget szenvedett a szerb Du-
san Lajovictól. 

Mint arról lapunkban is beszámoltunk, az ausztrál kormány 
Covid-intézkedései miatt lemondta a teljes ausztrál szereplé-
sét a soproni Babos Tímea. 

Soproni bicajos siker 
Két dobogós helyet is szereztek a soproni biciklisek a hétvé-
gén. Napos, tavaszias időben rajtolt el az idei cyclo-cross sze-
zon záróversenye, amelyet a budakalászi Lupa Beach-en ren-
deztek. A technikás pályán a Superior Team Sopron és a Sopron 
BMX versenyzői ezúttal is szépen szerepeltek. U11-es eredmé-
nyek: Benke Bianka 2. hely, Töltl Kevin 3. hely, Kis Balázs 6. hely. 

RÖVIDEN
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Természetjárás
Január 22., szombat  
9 óra, Szárhalmi-erdő
Oroszlán Palkó nyomában

Január 22.,   
szombat 9 óra,   
Fehér úti tó parkoló 
A Fertő–Hanság Nemzeti 
Park szervezésében a Für-
tös Bodza tanösvény és a 
Rák-patak menti erdőket 
járják be a résztvevők.

Teke
Január 22., szombat  
14 óra, Győri úti 
tekepálya
Soproni Sörgurítók SE 
– Balogunyom TK

Teremfoci
Január 23., vasárnap 
13.20, vendéglátó/  
Gárdonyi-iskola
Sopron városi  
teremlabdarúgó-torna

Kosárlabda
Január 23., vasárnap 
17 óra, Krasznai Ferenc 
Sportcsarnok
SMAFC 1860 KA  
– Tiszaújvárosi T. P. KK

Január 26.,  
szerda 18 óra,  
Novomatic-aréna
Sopron Basket  
– Galatasaray

LELÁTÓ

RÁZÓ LÁSZLÓ

Rekordot állított fel az SKC: egymás 
után kilenc alkalommal nem talált 
legyőzőre a csapat a bajnokságban. 
Sterbencz Lászlót, a klub szak-

mai igazgatóját kérdeztük, hogy volt-e hason-
lóra példa. 
– Emlékszik ilyen elképesz-
tő szériára az SKC 30 éves 
történetében?

– Az nem elég, ha csak 
emlékszünk, hiszen úgy sok 
minden feledésbe merülhet. 
Nekem van vezetett statiszti-
kám erről a három évtizedről. 
Végignéztem az eredményso-
rokat, így biztosan mondha-
tom: nem volt ehhez hasonló 
győzelmi széria. Az 1993/94-
es Karadzic–Lekarauskas 
fémjelezte SKC kiemelkedő-
en szerepelt, negyedik he-
lyen végzett. Sok győzelmünk 
volt azzal a csapattal, de köz-
ben mindig becsúszott egy-
egy vereség, ilyen sorozatunk 
nem volt.

– Minek köszönhető ez 
az elképesztő sorozat főleg 
annak fényében, hogy az 
őszi szezon nagy része nem 
volt épp sikertörténet?

– Lényegében a nyáron 
összeállított csapat játéko-
sai közül Supola Zoli kivéte-
lével mindenki egészséges, 
pályára tud lépni. Október–
novemberben olyan súlyos 

sérüléshullám sújtotta a csa-
patot, amit megint csak ne-
vezhetnénk történelminek. 
Szinte egy meccs sem volt, 
amikor teljes kerettel tudtunk 
volna kiállni. Kostas Flevara-
kis visszatérésével azt látom, 
hogy a játékosok terhelése és 
pihentetése optimálissá vált, 
ez nagyon fontos, mert így 
tudnak olyan fizikai állapot-
ba kerülni, hogy akár még a 
meccseken a negyedik ne-
gyedben is képesek újítani, 
akár megfordítani az állást. 
Mindenki tudja a feladatát, az 
új légiós irányító, McGill pe-
dig igazi csapatember, pontjai 
mellett a társakat is kiszolgál-
ja, nem helyezi magát a társai 
elé, ez is lényeges.

– Mi szükséges ahhoz, 
hogy még sok szép győzel-
me legyen az idei szezonban 
az SKC-nak?

– A nagy nyugat-dunán-
túli rangadókat – Körmend, 
Zalaegerszeg, Szombathely 
– ebben a szezonban már le-
játszotta a csapat. Fontos-
nak tartom, hogy a közönség, 

amely az imént említett mecs-
csekre extra lelkesedéssel jár, 
fenntartsa figyelmét az olyan 
találkozókon is, amikor pél-
dául egy kelet-magyarorszá-
gi csapat látogat Sopronba. 
Egyértelműen nyolcba várom 
a fiúkat, a rájátszásban pedig 

szinte új bajnokság indul, so-
kan erősítenek, új kosaraso-
kat igazolnak. Mi ezzel a csa-
pattal harcolunk tovább.

– A győzelmi széria tuda-
tában nem fájó, hogy a Ma-
gyar Kupa nyolcasdöntőjé-
be nem jutott be a csapat?

– Bizony, ez fájó pont az 
idei szezonban, de ezen már 
kár keseregni. Apróságokon, 
egy-két meccsen, néhány ko-
sáron múlt, hogy végül nem 
kerültünk be a kupadöntőbe. 
Ez a győzelmi sorozat viszont 
kárpótol bennünket.

Sterbencz László:  A játékosok terhelése és pihentetése optimálissá vált

SKC: történelmi rekord

Az SKC szakmai igazgatója, Sterbenz László (j) elmondása szerint történelmi győzelmi szériát 
produkál a csapat. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MUNKATÁRSUNKTÓL

Komoly bravúrt végre-
hajtva a legjobb négy 
közé jutott a Hepp Ku-
pában a Sportdarázs–
SMAFC női kosárlabda-
csapata. A Hepp Kupa 
tulajdonképpen nem 
más, mint a Magyar Ku-
pa „kistestvére”.

A Hepp Kupában kizáró-
lag amatőr, NB I. B csopor-
tos együttesek indulhatnak. 
32 csapat kezdte meg a mér-
kőzéseket egyenes kieséses 
rendszerben, a továbbjutás 
egy mérkőzésen dőlt el.

A soproni együttes el-
ső körben az NB I. B zöld, te-
hát gyengébb csoportjában 
szereplő Tatai SE csapatát 
búcsúztatta. Utána viszont 
keményebb ellenfelek követ-
keztek: a 16 közé jutásért az 
UNI Győr amatőr csapata el-
len sikerült 73–56-ra győz-
ni hazai pályán. A négy közé 
jutásért pedig Budapesten, a 
TFSE MTK komoly játékerőt 
képviselő együtteséhez láto-
gatott a Sportdarázs. A mecs-
csen végig az MTK vezetett, 
a soproni együttes az utolsó 
percekben tudott fordítani, és 
végül egyetlen ponttal győzött 
(50–51). A negyeddöntőben 19 
pontot szerzett a Sportdarázs 
kiválósága, Bakó Patrícia.

– A győzelem kulcsa a 
csapategység volt, meg per-
sze az, hogy végig hittünk 

magunkban, akkor is, ami-
kor több ponttal vezetett az 
MTK – kezdte Bakó Patrícia. 
– A csapat fejben nagyon erős, 
tapadtunk ellenfelünkre, és a 
legjobbkor, a hajrában sze-
reztük meg a vezetést, majd 
a győzelmet. Nagy büszkeség 
számunkra, hogy várhatjuk 
a február 5-i hétvégét, azaz a 
négyesdöntő időpontját.

Bakó Patrícia az utóbbi 
hetekben élete legjobb for-
májában kosárlabdázik, a 

bajnokságban több mint 22 
dobott pont az átlaga, a Hepp 
Kupában pedig meccsenként 
16 pontot szerzett.

– A centerünk, Szeli Kit-
ti megsérült, a másik négyes 
játékosunk, Sitku Zsuzsanna 
pedig jelenleg a nagycsapat-
nál, a Sopron Basketnél szere-
pel – folytatta Patrícia. – Így át 
kellett vennem a vezér szere-
pét, és úgy érzem, ez sikerült 
is. Huszonnégy évesen már 
rutinos kosarasnak számítok 

a csapatban, fontos, hogy a 
sok fiatal között legyen vala-
ki, aki a kiélezett helyzetek-
ben is betalál, higgadt marad. 
Többen a 2005-ös korosztályt 
képviselik, tehát még csak ta-
nulják a felnőtt kosárlabdát, 
nekik is próbálok segíteni.

A 190 centi magas játékos 
nemcsak a pályán foglalkozik 
kosárlabdával: a Soproni Da-
razsak Sportakadémia meg-
alakulása óta technikai veze-
tőként dolgozik.

Négy között a Sportdarázs

Bakó Patrícia (6-os mezben) kulcsszerepet játszott abban, hogy a Sportdarázs–SMAFC a legjobb 
négy közé jutott a Hepp Kupában. FOTÓ: PADOS NOEL

A magyar férfi kézilabda-válogatott 31–30-ra le-
győzte Portugáliát a részben hazai rendezésű Eu-
rópa-bajnokság csoportkörének második fordu-
lójában vasárnap a budapesti MVM Dome-ban.

A magyarok múlt csütörtökön 
31–28-ra kikaptak Hollandiá-
tól, kedden 18 órától (lapzár-
tánk után) pedig Izland ellen 
zárták a B csoport küzdelme-
it. A középdöntőbe az első két 
helyezett jut.

– Sok problémával küzdöt-
tek a portugálok és mi is, eh-
hez képest nagyon izgalmas 
mérkőzést játszottunk – ér-
tékelt a vasárnapi mérkőzés 
után Gulyás István szövet-
ségi kapitány. – Nagyon örü-
lök, hogy csapatunk sokkal 

nyugodtabban és felszabadul-
tabban játszott, mint csütör-
tökön, de remélem, még elég 
sok tartalék van bennünk. 
Hozzátette, számukra az je-
lenti a legnagyobb boldogsá-
got, hogy nagy örömöt tudtak 
okozni a szurkolóiknak. 

A magyar válogatott az elő-
ző Európa-bajnokságon kilen-
cedik, a tavalyi világbajnoksá-
gon ötödik, az Eurokupában 
aranyérmes lett, ezúttal pe-
dig a legjobb nyolc közé kerü-
lés a célja.

Vasárnap  felszabadultabban játszottak

Kudarc után siker

A magyar játékosok ünneplik Portugália feletti győzelmüket a 
kézilabda Európa-bajnokságon. FOTÓ: MTI – KOVÁCS TAMÁS

Nem kapta meg  
az újságot?

Terjesztési reklamáció: 
+3620/368-2027
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!

„Meg kellene ta-
nulni szeretni 
egymást, jól sze-
retni egymást, 
és békén hagyni 
egymást, és ak-
kor sokkal keve-
sebb szorongó 
ember lenne.”
Orvos-Tóth Noémi  
(1972–) klinikai 
szakpszichológus 

MOTTÓ

Orvos-Tóth  
Noémi: Örökölt 
sors – Családi 
sebek és a  
gyógyulás útjai
Amikor elkezdjük kutat-
ni elakadásaink, szoron-
gásaink, elhibázott pár-
kapcsolataink, ismétlődő 
kudarcaink okát, gyakran 
kiderül, hogy saját éle-
tünk történései nem ad-
nak megfelelő magyará-
zatot. Ilyenkor érdemes a 
tágabb perspektívát, szü-
leink, nagyszüleink vagy 
akár a még korábbi gene-
rációk életeseményeit is 
feltárni. Orvos-Tóth Noé-
mi könyvében végigveze-
ti az olvasót egy transzge-
nerációs önismereti úton.

KÖNYVAJÁNLÓ

MADARÁSZ RÉKA

Több mint 70 indulóból értek el első helyezést a 
Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Is-
kola 7. osztályos tanulói az Állatkerti Alapítvány 
biológiaversenyén. A diákok izgatottan készül-
nek a Kölyökidő az állatkertben című vetélkedő 
tavaszi döntőjére.
A z a lapítvány az á lta lá-
nos iskolák hetedik–nyol-
cadik osztályos tanulóinak 
hirdette meg a versenyt, 
amelyre Palkovits Tamás 

testnevelés–biológia szakos 
tanár készítette fel a 7. osztá-
lyosokból szerveződött 10 fős 
csapatot, akikhez még egy ta-
nuló csatlakozott.

– A megmérettetés novem-
ber–decemberben tartott, és 
négy fordulóból állt – mesél-
te a tanár. – Mindegyik for-
duló tíz kérdést tartalmazott, 
melyek alapos kutatómunkát 
igényeltek, és a válaszokat in-
terneten kellett elküldenünk. 
Voltak olyan kérdések, ame-
lyekkel kapcsolatban elté-
rő álláspontot képviseltünk, 
ilyenkor ki-ki érvelt a saját vá-
lasza mellett, és végül demok-
ratikus módon, szavazással 
döntöttünk.

A Hunyadis Mókusok 
egyetlen hibaponttal első he-
lyen végeztek, holtversenyben 
egy tiszaújvárosi iskolával. 

– Remek csapatunk volt, 
tökéletesen együtt tudtunk 
működni, amit bizonyítot-
tunk is azzal, hogy bekerül-
tünk a döntőbe – tették hozzá 
a diákok, akik már lelkesen 
várják a fővárosi végső fordu-
lót. – Nagyon élveztük, hogy 
mindig összedugtuk a fejün-
ket, és közösen jöttünk rá a 
megoldásra.

A döntőt a kialakult jár-
ványügyi helyzetre való tekin-
tettel az előre meghirdetett 
december 17-i dátum helyett 
tavasszal fogják megrendez-
ni. Az első három helyezettet 
díjazzák, a főnyeremény pedig 
nem kevesebb, mint egy állat-
kerti osztálykirándulás szak-
mai vezetéssel, egy állatkerti 
veszélyeztetett állat „Arany 
fokozatú” örökbefogadása és a 
győztes nevét tartalmazó táb-
la kihelyezése az örökbe foga-
dott állat kifutójánál. 

„Remek csapatunk volt,  tökéletesen együtt tudtunk működni”

Bravúros Hunyadis Mókusok

A Hunyadis Mókusok – álló sor: Wilfing Dávid, Kádár Lőrinc László, Kackstetter Léna, Kovács Anett Míra, Ács Regina, Pokker Huba Boldizsár, Csendes Dávid, 
ülnek: Bencsik-Nagy Bianka, Honti Júlia, Gárdai Gréta, Drüszler Ágota. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MADARÁSZ RÉKA

Kiváló tanulmányi 
eredményeiért és kö-
zösségi tevékenysé-
géért Széchenyi-ösz-
töndíjjal jutalmazta 
városunk önkormány-
zata Boa Patrikot. 
A negyedéves jogász-
hallgatónak jól jön a 
támogatás, hiszen eb-
ben a félévben Belgi-
umban tanul.

Patrikot évekkel ezelőtt már 
bemutattuk újságunkban 
(Közgazdászjelölt Széphal-
mon, Soproni Téma, 2015. no-
vember 4.), amikor megnyert 
eg y nyelvhaszná lati ver-
senyt. Már tizedikes berzse-
nyis diákként határozott el-
képzelései voltak a jövőjéről: 
a Corvinus Egyetem Közgaz-
daságtudományi Karán sze-
retett volna továbbtanul-
ni, majd a banki szférában 
elhelyezkedni. 

– Több nyílt napon is részt 
vettem, ezek hatására kezd-
tem el a társadalomtudomá-
nyok irányába orientálódni 

– mesélte az iskolaválasztás-
ról Boa Patrik. – Végül az ELTE 
ÁJK jogász szakára iratkoz-
tam be, ugyanis úgy gondol-
tam, hogy a jog egy nagyon jó 
alapot biztosít még akkor is, 
ha később másfelé szeretnék 

továbbmenni. Nem bántam 
meg a választásomat.

Nyáron a Fővárosi Tör-
vényszék Polgári Kollégiu-
mában volt bírósági gyakor-
laton Patrik, és ha minden 
jól megy, ügyvédi irodában is 

fog gyakornokoskodni, úgy-
hogy ezek alapján dönti majd 
el, hogy milyen úton halad to-
vább. Egyelőre széles az ér-
deklődési köre: beletartozik 
többek között a magánjog, az 
eljárásjog és azok a területek, 
amelyekben van valamilyen 
nemzetközi elem. Nem vé-
letlenül tartózkodik az Eras-
mus-program keretében ép-
pen Belgiumban.

– Olyan nyugat-európai 
egyetemet szerettem vol-
na választani, ami a legjob-
bak közé tartozik – folytatta. 
– A Leuveni Katolikus Egye-
temről nemcsak, hogy na-
gyon jókat hallottam a felsőbb 
évesektől, hanem a jogi kara 
minden évben benne van mi-
nimum a top 50-ben. A rend-
kívül színvonalas képzés an-
gol nyelven zajlik.

Patrik több diákszervezet 
munkájában is aktívan részt 
vesz: 2019 elején vették fel a 
Bibó István Szakkollégiumba, 
ahol a civilisztika műhelynek, 
továbbá a nemzetközi és euró-
pai jogi műhelynek is a tagja. 
A Polgári Jogi Tudományos Di-
ákkör tagjaként pedig prakti-
záló jogászok, ügyvédek, aka-
démikusok előadásait adódik 
alkalma meghallgatni.

A tehetséges fiú  a nemzetközi és európai jogi műhelynek is a tagja

Patrik jogásznak készül

A nyári bírósági gyakorlat után idén ügyvédi irodában bővítené 
ismereteit Boa Patrik. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

www.facebook.com/ 
sopronitemahivatalos

Sikeresen szerepelt egy nemzetközi infor matikai 
megmérettetésen Puteáni-Holl Ákos, a Sop-
roni Egyetem végzős, gazdaságinformatikus-
hallgatója. 

Az online színtéren zajló több-
napos kihívás feladatai között 
egy Web 3 alapokon működő 
oldal fejlesztése is szerepelt. 
A Soproni Egyetem hallga-
tója olyan weboldalt fejlesz-
tett, ahol a személyes adatok 
gyűjtése nélkül lehet bizton-
ságosan pénzügyi tranzakci-
ót indítani, így meg lehet azt 
előzni, hogy a fontos informá-
ciók kikerülhessenek harma-
dik félhez. Puteáni-Holl Ákos 

kriptovalutás fizetésre alkal-
mas oldalával több ezer részt-
vevő közül érdemelte ki az el-
sőséget, amelyet 500 amerikai 
dollár készpénzzel és 900 an-
gol font értékű további kép-
zéslehetőséggel honoráltak.

Ákos tervei között szere-
pel az egyetem mesterkép-
zésének elvégzése, illetve egy 
nemzetközi kutatóintézet 
gyakornoki programja is. 
Forrás: Soproni Egyetem

Informatikai siker

Puteáni-Holl Ákos gazdaságinformatikus-hallgató. FOTÓ: SE
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Bajmegállapítás
Amikor valakinek valamilyen panasza van, a legeredményeseb-
ben és tartósan akkor szüntethető meg, ha tudjuk, mi okozza 
azt. Tehát mindig (vagy sokszor) ismernünk kell a panasz tény-
leges okát, és akkor úgynevezett oki kezelést folytathatunk, 
várhatóan jó, hosszú távú eredménnyel. Amíg nincs meg a pa-
nasz oka, addig „csak” tüneti terápiára vagy találgatásra ha-
gyatkozhatunk. A találgatás nem szokott működni… A tüneti te-
rápia pedig enyhíti vagy akár megszüntetheti a panaszt, de ha 
a kiváltó ok, betegség fennmarad (és közben nem gyógyul meg 
akár „magától”!), a tüneti kezelést elhagyva visszatér a panasz. 

Ez a hosszú-hosszú bevezető arra hívja fel a figyelmet, hogy 
az orvosi tevékenység legfontosabb lépése a bajmegállapítás. 
Ha helyes a diagnózis, akkor a lehetőségekből a kezelés már 
„könnyen” személyre szabható. Ha a diagnózis hibás, akkor vak 
vágányon haladunk.
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket január 26-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sopron Pf. 
241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a Rubikon páneurópai piknikkel foglalkozó kü-
lönszámát sorsoljuk ki, melyet a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

December 22-i rejtvényünk megfejtése: „Áldott ünnepeket kívánunk”. Szerencsés megfejtőnk: Nagy Róbert, 
Sopron, Ady Endre út.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Január 19-től január 25-ig. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárna-
pig este 8 órától reggel 8 óráig tart.

Január 19., 
szerda

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

Január 20., 
csütörtök

Szebellédy gyógyszertár 
Deák tér 35. 99/505–469

Január 21., 
péntek

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

Január 22., 
szombat

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

Január 23., 
vasárnap

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

Január 24., 
hétfő

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

Január 25., 
kedd

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

600 éve kaptak nemesi címet
SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK  – Huberné Manninger Edit

PLUZSIK 
TAMÁS

„ Sopron, 
te  lelkünk 
éltető 

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

Huberné Manninger Edit a sop-
roni Martos Flóra Gimnázium-
ban érettségizett, majd a győri 
Felsőfokú Tanítóképző Intézet-
ben szerzett tanítói diplomát 
1967-ben. Összesen több mint 
négy évtizedet töltött a kated-
rán: négy évig a sopronkövesdi 
diákokat oktatta, majd egy rö-
vid helyettesítő állást követően 
a Petőfi téri, illetve az Orsolya 
téri általános iskolában taní-
tott, ahonnan 2005-ben ment 
nyugdíjba. 

– Felmenőim Kaboldról (Ko-
bersdorf) települtek Sopronba 
– kezdte Huberné Manninger 
Edit. – Manninger Mátyás pat-
kolókovács 1762-ben esküdött 
fel soproni polgárnak, majd az 
ő leszármazottai közül többen 
orvosok, mások pedig szappan-
főzők lettek. Manninger János 
szépapám 1828-ban a Várkerü-
let 14. számú házban kezdett el 
szappan és mosószóda készí-
tésével foglalkozni, majd Man-
ninger Sándor dédapám az Öt-
vös utca 13. szám alatti házban 
folytatta. Dédapám rendkívül 

vállalkozó szellemű ember volt, 
ugyanis a szappangyártás mel-
lett a Győri úton sertéshizlaldát 
is működtetett. 1908-ban be-
következett halála után az üze-
met idősebb fia, Frigyes vitte 
tovább, míg a nagyapám, Man-
ninger Gusztáv banktisztviselő 
lett, édesapám pedig a GYSEV-
en dolgozott mint főfelügyelő.

– Édesanyám felmenői kö-
zött találhatjuk azt a Sey Mi-
hályt, aki 1418-ban vitézségéért 
Zsigmond királytól nemesi cí-
met kapott – folytatta Huberné 
Manninger Edit. – Sajnos éppen 
száz évvel ezelőtt egy szomorú 
esemény történt a családunk-
ban: dédapámat, Sey Mihály 
rendőr főtörzsőrmestert vitéz-
zé avatása előtt néhány nappal, 
szolgálata teljesítése közben or-
vul meggyilkolták. Sopronban 
ekkor mozgalom indult, hogy 
a meggyilkolt rendőr helyett 

a fiát, a nagyapámat avassák 
vitézzé. Így is történt, ő a cím 
mellé még 13 kataszteri hold 
földet is kapott. Nagyapám, aki 
a Schneeberger húsgyárban dol-
gozott hentesmesterként, talán 
éppen a tragédiának is betudha-
tóan később Mezősire magyaro-
sította a családnevét. 

Huberné Manninger Edit 
anyai ágon régi poncichtercsa-
lád sarja, a nagymamáját Grafl 
Teréziának hívták.

– Sajnos a szüleim korán 
elváltak, így gyermek- és ifjú-
korom „apahiányát” elsősor-

ban Sopron jeles krónikása, 
a Lackner- és Pro Urbe Sopron 
díjas Becht Rezső enyhítette, 
aki a nagyanyám testvére volt 
– folytatta Edit. – Apaként tisz-
teltem és szerettem őt, sokat 
tanultam tőle, hisz nemcsak 
kiváló író volt, de imádta és 
ismerte a természetet, rajon-
gott a szülővárosáért, emlé-
két és nevét ma Sopronban egy 
utca is őrzi. Természetesen 
őrzöm én is az ő szellemi és 
tárgyi hagyatékának azt a ré-
szét, amit végrendeletileg rám 
hagyományozott.

Huberné Manninger Edit Becht Rezső szobra mellett. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

CSALÁDI HÁTTÉR:  1946-ban született Sopronban. Édesap-
ja végigjárta a vasúti ranglétrát, végül a GYSEV főfelügyelője-
ként ment nyugdíjba. Édesanyja adminisztratív munkakörben, 
könyvelőként dolgozott. Férje, Huber Károly aranydiplomás er-
dőmérnök, aki a diploma megszerzésétől nyugdíjba vonulásá-
ig a Tanulmányi Erdőgazdaságnál dolgozott. András fiuk villa-
mosmérnök–közgazdász, Németországban él.



SOPRONITEMA
HIVATALOS 2022. január 19.12 Soproni TémaSztárok itt és ott

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

KÓCZÁN 
BÁLINT

Sikeres 
évet zárt 
Maros-

széki Tamás, akit 2019 
óta láthatunk rendsze-
resen a Soproni Pető-
fi Színház produkciói-
ban. A marosvásárhelyi 
születésű színész-
nek óriási élmény volt 
együtt énekelni Presser 
Gáborral, de Sebös sze-
repe is kihívást jelen-
tett számára. 

– Milyen évet zártál?
– Úgy érzem, hogy a körül-

ményekhez képest egy sikeres 
évet zártunk. December 31-én 
újra játszhattam Barrabás/ 
Révész szerepét, ezt követő-
en találkoztam szüleimmel 
és nénémékkel is, akik ugyan-
csak megnézték a Padlás című 
előadást. Jó messziről érkez-
tek együtt. Ezt követően szil-
veszterezni mentünk a piny-
nyei rokonokkal, valamint a 
kedvesemmel, akit nyáron is-
mertem meg.

– Melyek voltak a legem-
lékezetesebb pillanatok?

– A legszebb és legcsodá-
sabb ajándék, amikor meg-
született családunk új tagja, 
a keresztlányom: Anna baba. 
Szeptemberben jött a világ-
ra a húgom és férje gyönyö-
rű áldása. Sok szép emlék köt 

a 2021-es évhez, amiért há-
lás vagyok.

– A színpadon is volt fe-
lejthetetlen élményed?

– Örökre megmarad ben-
nem, hogy a legendás Presser 
Gábor zongorakíséretében 
elénekelhettem a Padlás két 
dalát néhány kollégámmal 
együtt. Talán én voltam a leg-
izgatottabb, hiszen én kaptam 
az úttörő szerepét. Az „Örök-
re szépek” című dallal kezd-
tünk, amit több mint a feléig 
egyedül énekeltem, majd ké-
sőbb csatlakoztak a többiek 
is. Hatalmas élmény volt! 

– Mit éreztél még ki-
hívásnak? 

– Az István király törté-
nelmi drámát mindenképp. 
Több nagyon szép alakítást is 

láthatunk benne véleményem 
szerint. Hogy Sebös szerepé-
ben sikerült-e felnőnöm a fel-
adathoz, nem az én tisztem el-
dönteni, de ami jólesett, hogy 
több elismerő szót is kaptam 
kollégáimtól.

–  Fel i s m e r nek  m á r 
az utcán? 

– Az egyik gyorsétterem-
ben egy úriember kérdezett 
rá, hogy én játszottam-e Se-
bös szerepét, mert nagy ked-
vence. De a Padlás kapcsán is 
többen megállítottak és gra-
tuláltak. Ezek a pillanatok 
örömmel töltenek el.

– Menny ire sikerült 
megszoknod Sopronban?

– Fontos, hogy jó és sze-
rető közegben legyünk. Ez 
az én esetemben a társulatot 

jelenti. Jó együtt dolgozni, 
próbálni, és közösen létrehoz-
ni egy előadást. De az sem el-
hanyagolható szempont, hogy 
milyen városban történik ez. 
Ha akad egy szabad délután, 
akkor szívesen sétálok a vá-
rosban. Sopron ebben cso-
dálatos „partner”, gyönyörű 
épületeivel, szűk és színes ut-
cáival. Történelmi múltjáról 
nem is beszélve…

– Mik a terveid, céljaid 
2022-re?

– Minél izgalmasabb sze-
repeket kapni és szívesen ki-
próbálnám magam filmekben 
is. Színészmesterség-órákat 
tartok hétfőnként az Eötvös-
iskolában, ami egy új kihívás 
az életemben, és szeretném 
folytatni.

Marosszéki Tamást  már megállítják Sopronban az utcán

„Élményteli év volt”

Marosszéki Tamást (középen, mikrofonnal) több darabban is láthattuk tavaly a Petőfi Színházban. 
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NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

Kihagyhatatlan akciós ajánlatok
MADARÁSZ RÉKA

Ha valakinek a kará-
csony előtti hajrá után 
még van kedve/ pénze vá-
sárolni, most jár igazán 
jól: szinte nincs olyan 
üzlet, amelynek a kira-
katában ne csábítana 
valamilyen elmulasztha-
tatlan akció.

Sok áruházban már karácsony 
előtt megkezdik a leárazáso-
kat, de januárban szinte min-
denhol jóval a szokásos ár alatt 
lehet megkapni a termékeket: 
legyen szó bútorról, műszaki 
cikkről vagy ruházatról.

– A családomban már rég-
óta csak apróságokkal lep-
jük meg egymást karácsony-
kor, ugyanis nem szeretjük az 
ilyenkor szokásos tumultust 
az üzletekben, és azt sem érez-
zük szükségesnek, hogy méreg-
drágán olyasmit vásároljunk 
egymásnak, amire az illető-
nek egyáltalán nincs szüksége 

– osztotta meg velünk tapasz-
talatait Baráth Tímea. – Az ün-
nepek előtti akciókat azért sem 
szeretem, mert többször is ész-
revettem, hogy a leárazás előt-
ti hetekben, napokban emelték 
meg egy-egy termék árát, hogy 
aztán „hihetetlen akció” szlo-
gennel az eredeti összegért el-
adják. Januárban viszont való-
ban olcsóbban lehet megvenni 
szinte mindent.

Szerencsére 2022 májusától 
a mostaninál jóval szigorúbb 
szabályok vonatkoznak majd 

az árcímkékre az Európai Unió-
ban. Minden akciós terméknél 
fel kell majd tüntetni, ténylege-
sen mennyibe került korábban.

– Nagyjából tisztában va-
gyok az árakkal, ezért ne-
héz becsapni. Az utóbbi 
időben sajnos mindennek na-
gyon felment az ára, úgy-
hogy kénytelen vagyok figyel-
ni a kedvezményes ajánlatokat 
– folytatta Tímea. – Előnyben 
részesítem a csomagolássé-
rült és outlet termékeket áru-
sító üzleteket, a ruhákat pedig 

a legszívesebben facebook-ol-
dalakról vagy használtruha-
boltokban szerzem be. Ezeken 
a helyeken az eredeti ár töre-
dékéért jutok hozzá olyan da-
rabokhoz, amelyeket más még 
soha, esetleg néhány alkalom-
mal viselt.

Manapság nemcsak takaré-
kossági szempontból, hanem 
környezetvédelmi megfonto-
lásból is szinte sikk másod-
kézből beszerezni a ruhákat, 
hiszen közismert a divatipar 
környezetszennyező hatása.

Januárban szinte mindenhol jóval a szokásos ár alatt lehet megkapni a termékeket.

BULI VAN!  – zenei ajánló
Kardos-Horváth János szerzői estje
Január 21., péntek 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
Kardos-Horváth János (KHJ), 
a Kaukázus zenekar frontem-
bere akusztikus gitáros lírai, 
de vicces önálló szerzői est-
je Sopronba, a Búgócsigába 
érkezik. A 30 dalos, akuszti-
kus KHJ műsor a közismert 
slágerek mellett bemutatja 
a Kaukázus LUX lemezének 
új darabjait is. – Nem könnyű 
manapság egyetlen gitárral 
nyomulni, de én nagyon sze-
retem, mert közvetlen, nincs 
benne kavarás vagy show-
biznisz, lufi, és olyan jó da-
lokat írtam, hogy elvisznek 
a hátukon bárhová – mond-
ta Janó a koncert kapcsán. Az előadóművész természetesen a 
2021-ben az év dalának megszavazott Egyetlen szó című slá-
gert is előadja Sopronban.

www.sopronitema.hu
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