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Fertő-part: új horgászhelyek

– Hűségparkot adományoz a kormány Sopronnak – jelentette be közösségi oldalán dr. Farkas Ciprián. A polgármestertől megtudtuk: 250 millió forintból alakítják ki a parkot, 
amely a Kisvárkerületen, a Hűségkút folytatásaként jön létre. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Parkolás panorámával

A bájos korallvirág

Február első napjaiban 
megkezdődött a csalá-
di adóvisszatérítés kéz-
besítése, és a nyug-
díjasok is hamarosan 
kézhez kapják a 13. havi 
ellátást. – Ilyen mérté-
kű támogatásra koráb-
ban még soha nem volt 
példa – jelentette ki 
Barcza Attila, Sopron és 
térsége országgyűlési 
képviselője. 
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Egyszerűbbé vált a parkolás Sopron belvárosában az Árpád utcai parkolóház 
decemberi átadása óta. Az épületet egyre több autós használja, a legfelső 
szinten pedig sokan gyönyörködnek a kilátásban. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Minden túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a korallvirág talán 
a legkedveltebb szobanövényünk. Népszerűségét kiváló 
alkalmazkodóképességének is köszönheti. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Hiszünk 
az össze
fogásban
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Ezüstérmes a Sportdarázs

Ezüstérmet szerzett a Hepp-kupa négyesdöntőjében a Sportdarázs–
SMAFC női kosárlabdacsapata. Mint arról lapunk is beszámolt, az ama-
tőr csapatok kupájában a soproni együttes nagy küzdelemben ju-
tott be a 32-ből a legjobb négy közé. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A Rákos-patak mentén új partszakaszt alakítottak ki, egy zsilippel 
pedig megoldották a vízutánpótlást is. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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 Park hirdeti majd a hűséget
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Megtépáz-
ta-e a ko-
ronavírus 

a közösségüket? – ezt 
a kérdést tettük fel a 
soproni keresztény fe-
lekezetek vezetőinek. 
Mint megtudtuk, a hí-
vek vágynak a szemé-
lyes találkozásra, és 
számos módon támo-
gatják egymást.

– Érezni a visszafogottságot 
az embereken, de a hívek zö-
me visszatért templomaink-
ba, a közösségbe – mondta 
Horváth Imre soproni város-
plébános. – Talán a karácso-
nyi ünnepkör volt a forduló-
pont sokak számára, amikor 
részt vettek a szertartáso-
kon, és közösen imádkoztak. 
Fontosnak tartom, hogy az 
óvintézkedéseket betartva 
legyünk jelen személyesen 
az istentiszteleteken, és erő-
sítsük egymás hitét. A jár-
vány leküzdéséhez össze kell 
fognunk. A kórokozó sokakat 
kényszerített ádáz harcra, és 
sajnos többeket elragadott. 
Az egyház Jézustól kapott 
küldetése ebben a helyzet-
ben az, hogy Istenbe vetett 
bizalommal fogjuk meg egy-
más kezét, és senki ne érezze 
magát egyedül. Örömmel tölt 
el, hogy a járvány sok pozitív 
kezdeményezést is elindított 

az emberekben, mert új re-
mény és fél gyógyulás lehet 
egy telefonhívás vagy né-
hány pogácsa, de az egymá-
sért mondott ima vagy egy 
bátorító, biztató, jó szó is. 
Ha Isten segítségével támo-
gatjuk egymást a mai élet ne-
héz szakaszában, hitben és 
emberségben megerősödve 
kerülünk ki ebből a hősies 
küzdelemből.

– A koronavírus minden 
közösség életét megnehezí-
ti – emelte ki dr. Tóth Károly, 
a Soproni Evangélikus Egy-
házközség igazgató lelkésze. 
– Az első és a harmadik hul-
lám alatt el is maradtak a sze-
mélyes találkozások. Viszont 
a hullámok között idősza-
konként a járvány előttihez 

hasonló létszámban gyűl-
tünk össze. Az istentisztele-
teken való részvétel sokaknak 
ad vigasztalást, útmutatást, 
amit csak részben tud pótol-
ni egy felvétel. Templomunk 
hatalmas, így maszkkal és 
távolságtartással viszonylag 
biztonságosan tudjuk meg-
tartani alkalmainkat. A jár-
vány súlyosabb szakaszaiban 
sokan maradnak otthon, szá-
mukra ajánljuk a videóinkat. 
Vasárnaponként rögzítjük az 
istentiszteleti igehirdetést, 
ezek a felvételek elérhetőek 
webes felületeinken.

Dr. Vladár Gábor reformá-
tus lelkipásztor is úgy gon-
dolja: a digitális kommuniká-
ció sokszor nélkülözhetetlen, 
azonban a testi jelenlét, a 

valódi közösség nem pótol-
ható. – Jó volt látni, hogy a 
nehéz időkben közösségünk 
tagjai segítették, vigasztal-
ták, bátorították egymást, 
így csökkentve a távolságtar-
tás, a bezártság negatívuma-
it. Közösségünk nem hullott 
szét, a kötelező zárva tartás 
után fokozatosan megtelt a 
templomunk. A korábbiak-
tól eltérően több vasárnapi és 
ünnepnapi istentiszteletet is 
beiktattunk, hogy kisebb le-
gyen a közösségek létszáma. 
Két csoportra osztva ment 
végbe a konfirmációi ünnep-
ségünk is. A házasulandók 
megtartották a vírushelyzet 
miatt korábban elhalasztott 
esküvőjüket, és az elmaradt 
keresztelők is megtörténtek.

Maszk és távolságtartás  – elvárások a templomokban is

„Várjuk a híveket!”

Az áldoztatónak (felvételünkön Horváth Imre) is szükséges eltakarnia a száját és az orrát, az os-
tyát kézbe adja. A kézfogást a liturgiában mellőzni kell, a szenteltvíztartókat üresen tartják, a 
templom bejáratánál pedig fertőtlenítőszert helyeztek ki. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Ne legyünk felelőtlenek!
CZETIN ZOLTÁN 

Nyilvános helyen soha 
ne hagyjuk őrizetlenül 
értékeinket, mert köny
nyen lehetünk lopás ál
dozatai! – figyelmeztet
nek a rendőrök.
– A közelmúltban történt egy 
soproni boltban a követke-
ző eset: a betérő vevő a ne-
héz táskáját a bejárat mellett 
hagyta, csak a pénztárcá-
ját vette ki belőle. Vásárlás 
után ugyan a táska még ott 
volt, de a tartalmának egy ré-
sze addigra eltűnt – mesélte 
Babelláné Lukács Katalin őr-
nagy, a Soproni Rendőrkapi-
tányság kiemelt bűnmegelő-
zési főelőadója.

Biztosan Önökkel is elő-
fordult már, hogy az üzletben 
nem akarták magukkal cipel-
ni a nehéz csomagokat. Ilyen-
kor sokan megkérik a pénz-
tárosokat, hogy figyeljenek 
az ott hagyott táskákra. Per-
sze ők sem tudnak mindenre 
koncentrálni, fizetnek náluk 
a vevők, kérdéseket tesznek 
fel, ki-be mennek az emberek 
a boltból. 

– Bár az a legkényelmetle-
nebb, de egyben a legbizto-
sabb is, ha magunkkal visszük 
az egész táskát – folytatta az 
őrnagy. – Nem szabad saját 
magunkból kiindulni, hogy 
mi nem nyúlnánk más érté-
keihez, sajnos sokan meg-
teszik. Mindig a megelőzés 
a biztos út. 

RENDŐRSÉGI  sorozat

KORONAVÍRUS  aktuális
Tovább érvényes a védettségi
Hosszabb ideig, két oltással május 1-jéig érvényesek lesznek az 
oltási igazolványok, igazodva az európai uniós országok gya-
korlatához – mondta a múlt csütörtöki Kormányinfón Gulyás 
Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyoz-
ta: sem Brüsszel, sem a többi uniós ország nem szigorított a 
korábbi szabályokon az omikron variáns megjelenése miatt, a 
kormány pedig nem akarja, hogy a magyarokra hátrányosabb 
szabályok vonatkozzanak, mint más uniós polgárokra.

Gulyás Gergely beszámolt arról is, hogy a virológusok több-
sége szerint az ötödik hullám csúcsán jár Magyarország, és 
amilyen gyorsan felfutott a fertőzésszám, annak csökkenése 
is olyan sebességgel várható.

A vírus most lényegesen gyorsabban terjed, mint korábban, 
de sem a kórházban kezeltek száma, sem az elhunytaké nem kö-
zelíti meg a megelőző hullámokét. A miniszter arról is beszélt, 
hogy mindenki oltassa be magát, mert a fertőzés súlyos tüne-
tei ellen véd a vakcina. 

Nyugati és keleti oltóanyagból összesen több mint 8 millió 
adag áll rendelkezésre. 

– Magyarország részt vesz abban a beszerzésben, amit az 
Európai Bizottság indított a magas kockázatú betegek érdeké-
ben – tette hozzá Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. 

Első körben 50 ezer kezeléshez elegendő Pax Covid gyógy-
szert szerez be hazánk. Forrás: MTI

ETZL EDGÁR

Tudja, hol van a Thurner Mihály utca? Vajon kiről 
nevezték el a Károly-magaslati utat? És ki volt Ist-
ván bíró? Új sorozatunkban nevezetes soproni ut-
cákon kalandozunk.

Az Aranyhegy-lakóparkban, 
a Tómalom utca és a Tárczy-
Hornoch Antal utca között 
húzódik a Póda Endre utca. 
A 220 méter hosszú, társas-
házakkal körülvett közterü-
letet a város egykori plébáno-
sáról nevezték el.

Pódafai Póda Endre 1840. 
december 11-én született a 
felvidéki Felsőszeliben (Hor-
né Saliby, Szlovákia) köz-
nemesi családban. Korán 
árvaságra jutott, rokonai 
támogatásával végezte ta-
nulmányait Pozsonyban és 

Nagyszombaton. 24 éves 
korában szentelték pap-
pá, ezután több helyen káp-
lánkodott, 1871-ben került ta-
nárként a soproni katolikus 
tanítóképzőbe.

A város közgyűlése 1876-
ban szavazta meg, hogy Póda 
Endre legyen a városplébá-
nos, ezáltal a Katolikus Kon-
vent alelnökévé is vált. Még 
ebben az évben elérte, hogy a 
város elemi iskolái katolikus 
kézbe kerüljenek, 1878-ban 
pedig bevezette a némettel 
párhuzamos, magyar nyelvű 

osztályokat. 1887-re felépíttet-
te a mai Dorfmeister és Jég-
verem utca sarkán álló Szent 
Mihály-népiskolát és a „szür-
kék” templomát. Létrehozta 
a Szent Imre-iskolát, mely-
nek épületében ma a Koz-
mutza Flóra-iskola működik. 
1894-ben megnyitotta a Szent 
Mihály-újtemetőt, a Halász 
utcai Voss-árvaházban pe-
dig új szárnyakat alakított 
ki. Nevéhez fűződik a Szent 
Mihály-templom, a Szent Ja-
kab-kápolna és a Máriacelli-
kereszt, a Pihenőkereszt, az 
akkor még a Kuruc-dombon 
álló Lénárd-oszlop, valamint 
a Bécsi úti Szent János-temp-
lom felújítása is. Az új város-
háza építése miatt lebontás-
ra szánt Nepomuki Szent 
János-kápolnát ő vitette át a 
Lövérekbe.

Póda Endre szorgalmazta 
a városi vízvezetékrendszer 
fejlesztését, a filoxérajárvány 
után szőlészeti szakiskolát 
alapított. 1901-ben pápai pre-
látussá nevezték ki. Huszon-
hat év plébánosi szolgálat 
után váratlanul, 1902. február 
2-án hunyt el. Az általa meg-
nyitott temetőben az ifjabb 
Storno Ferenc által készített 
Kálvária-kereszt alatt helyez-
ték végső nyugalomra.

Híres soproniak nyomában:  Póda Endre 26 évig volt városplébános

A befolyásos plébános utcája

Az aranyhegyi utcát 2001-ben nevezték el a legendás városplébánosról, Póda Endréről.  
FOTÓK: FILEP ISTVÁN ÉS SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR

Közgyűlés: elfogadták a költségvetést
Rendkívüli közgyűlést tartottak az elmúlt csütörtökön Sopron-
ban, a képviselők hat napirendi pontról szavaztak. A közgyűlés 
elfogadta a város 2022. évi költségvetését: a kiadási főösszeg 
23,8 milliárd forint, ami a bevételi oldallal egyensúlyban van, 
így az önkormányzat hitelfelvételt nem tervez. A városvezetés 
állami támogatást pályáz meg, amelyből felújítják a Selmeci 
utca Táncsics Mihály és Lackner Kristóf utca közötti szakaszát. 
A képviselők megszavazták az önkormányzati lakások bérlésé-
ről szóló rendeletek módosítását, így a krízishelyzetbe került 
emberek könnyebben juthatnak lakáshoz. 

Szigorúbb intézkedések
Látogatási és kijárási tilalmat vezetett be múlt péntektől a Bal-
fi utcai Idősek Otthonában a Soproni Szociális Intézmény. A szi-
gorú intézkedést a Győr–Moson–Sopron Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Osztályának ajánlása alapján a lakók egészsé-
gének védelmében rendelték el. Az idősek otthonában a szigo-
rítások alatt is biztosítják a kapcsolattartást a családtagokkal, 
illetve a csomagleadásra továbbra is van lehetőség. soszi.hu

Az Őrhely lett az ötletpályázat nyertese
Lezárult a lakossági ötletpályázat, amit az M85-ös és a 84. szá-
mú főút találkozásánál épülő körforgalomba kerülő alkotásra 
írt ki az önkormányzat – adta hírül facebook-oldalán dr. Farkas 
Ciprián polgármester. Első helyen az „Őrhely” című pályázat 
végzett. A kezdeményezést a város önkormányzata azzal a cél-
lal írta ki, hogy bevonja a lakosságot a város arculatát a ké-
sőbbiekben meghatározó útszakasz, városkapu kialakításába.
A pályázatokat szakmai zsűri bírálta el, az első helyezett Sop-
roni Somlai Attila műve lett.

RÖVIDEN
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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.

ÁPOLJÁK A NÉMET 
HAGYOMÁNYOKAT
A Soproni Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat munkáját 
segíti a harmincéves múlt-
ra visszatekintő Sopron és 
környéke Német Kultúrklub 
Egyesület, amelynek a leg-
fontosabb célkitűzése a né-
met anyanyelv és kultúra 
ápolása.

– Sok-sok emlékezetes 
program jellemzi az 1992-ben 
alakult egyesületünk életét, 
amely Sopron egyik legna-
gyobb létszámú civil szerve-
zete, hiszen több mint 400 
taggal rendelkezünk – emel-
te ki Krisch Magdolna el-
nök. – Számtalan szép kez-
deményezés jut eszembe: 
kórus- és harmonikatalál-
kozók, színházi előadások, 

felolvasóestek, diavetítések, 
zenés–táncos baráti estek. 
Fontos számunkra a test-
vérvárosi kapcsolat, melyet 
Bad Wimpfennel tartunk 
fenn, ott élnek a Sopronból 
kitelepítettek.

Sajnos a járványhelyzet 
átírta az elmúlt esztendő 
tervezett programját, ám így 
is több sikeres rendezvényt 
megvalósított az egyesület. 
Nyáron ismeretterjesztő elő-
adásokon, zenés esteken és 
koncerten találkozhattak 
egymással a tagok. Szeptem-
berben a kitelepítési emlék-
műnél is megemlékeztek a 75. 
évfordulóról. Vendégül látták 

a nemesnádudvari együttest, 
amely a Liszt-központban a 
kitelepítés történetét tán-
colta el. Az ősz folyamán át-
adták Tobias Kern felújított 
sírkövét, illetve felavatták 
Zeltner Ferenc brennbergi 
költő emléktábláját a Borbála 
téren. Nem maradt el decem-
berben a Soproni Horvát Kul-
turális Egyesülettel és az Eu-
rópai Borlovagrend Soproni 
Legátusával a közös ünnep-
ség és az előszilveszteri mu-
latság sem. 

ŐRZIK HORVÁT ÉRTÉKEIKET
Közel 20 esztendővel ezelőtt 
alakult a Soproni Horvátok 

Kulturális Egyesülete azzal a 
céllal, hogy a tagok az ősöktől 
örökölt horvát nyelvet, kultú-
rát és hagyományokat meg-
őrizzék és ápolják.

– Nagy öröm számunk-
ra, hogy a német nemzetisé-
gi önkormányzattal együtt a 
szépen felújított Rejpál-ház-
ban találhattunk otthonra 
– mesélte Rádler Józsefné, 
az egyesület titkára. – Kö-
zel hatvan tagunk van, ám 
sajnos a koronavírus-jár-
vány, mint minden egyesü-
letben, nálunk is megnehe-
zíti két éve a találkozásokat. 
A horvát hagyományok na-
gyon sokrétűek, vidékenként 

szerteágazóak, így egyesüle-
tünkben is megjelenik ez a 
sokszínűség.

Az egyesületnek vannak 
állandó programjai, a tagok 
hétfőnként énekkari pró-
bákon találkoznak egymás-
sal, közösen gyakorolják és 
tanulják a horvát nyelvet, 
a hónap utolsó vasárnap-
ján pedig horvát nyelvű is-
tentiszteletre gyülekeznek. 
Rendszeres programjaik 
közé tartoznak a horvát es-
tek, a Soproni Horvát Napok 
rendezvénye, az adventi és 
nagyböjti koncertek, külön-
böző konferenciák, így az 
utóbbi időszakban a Zrínyi 

családhoz kapcsolódó évfor-
dulókról emlékeztek meg a 
tanácskozásokon. Az egye-
sület fontosnak tartja a ta-
pasztalatok cseréjét is, az 
ország több horvát egyesü-
letével kölcsönösen együtt-
működik. Legutóbb Szent-
péterfára hívták őket egy 
remek hangulatú szüreti fel-
vonulásra. Ausztriában, a 
határ mentén is gyümölcsö-
ző kapcsolatokat ápolnak, 
így rendszeresen részt vesz-
nek a mariazelli horvát bú-
csún is. Az anyaországgal is 
aktív kapcsolatot tartanak, 
ha tehetik, el is látogatnak 
Horvátországba.

A Sopron és környéke Német Kultúrklub Egyesület székhelye is  
a Rejpál-házban van, itt számtalan programot tartanak. 

A Soproni Horvát Napok rendezvénysorozata nagy sikert arat minden évben a 
soproniak körében is.

ETZL EDGÁR

Egyszerűbbé vált a parkolás Sopron belvárosá-
ban az Árpád utcai parkolóház decemberi átadása 
óta. Az épületet egyre többen használják, a városi 
rendezvények idején parkolnak itt a legtöbben.

Már barátkoznak a sopro-
niak a decemberben átadott 
parkolóházzal: az Árpád ut-
cában gyakran kanyarodnak 
autók be és ki az új épületből. 
A 235 gépkocsinak, 26 motor-
nak és 10 kerékpárnak helyet 
biztosító, tíz félemeletes épü-
let legfelső, fedetlen szintjét 
ugyan télen nem lehet par-
kolásra használni, a f iata-
lok néha meglátogatják mint 

kilátópontot, hiszen innen új 
szemszögből látható a város.

– Gyakran járok a belváros-
ban, de idáig még nem próbál-
tam ki a parkolóházat, most 
vagyok itt először – mond-
ta Mészáros Márk. – Tetszik, 
hogy bőven van hely manő-
verezni, bár én a mélygarázs-
ban is elboldogulok. Továbbra 
is az utcán fogok először par-
kolóhelyet keresni, de ha nem 

találnék, jól jön majd, hogy itt 
a parkolóház.

A parkolóházra nagy szük-
ség volt a belvárosban, ugyan-
is eddig nem volt egyszerű he-
lyet találni. Az  üzemeltető 
Sopron Holding Zrt.-től meg-
tudtuk: az épületet az adventi 
időszakban sokan használták, 
ennek megfelelően a jövőben a 
városi rendezvények idején és 
a nyári turisztikai szezonban 
is jelentősen csökkenti majd a 
belváros zsúfoltságát. 

Sopronban mintegy 3000 
fizetős parkolóhely található. 
– Tavaly az év eleji díjmentes 
parkolás miatt részben vál-
toztak az ügyfelek szokásai, 
többen vettek igénybe 10 vagy 

30 napos bérleteket – tud-
tuk meg Marton Lászlótól, a 
Sopron Holding Zrt. parkolá-
si divízióvezetőjétől. – 2021-
re nagyjából 2300 egy utcá-
ra szóló bérletet, körülbelül 
1400 zóna- vagy kombinált 
éves bérletet, mintegy 2400 
darab 30 napos bérletet és kö-
zel 1000 darab 10 napos bérle-
tet vásároltak.

Az elmúlt években számos 
helyen újultak meg az utak és 
a járdák Sopronban. A beru-
házásokon túl az önkormány-
zat rendbe hozatta az Ibolya 
úti lakótelep parkolóját, és to-
vábbi harminckilenc új parko-
lóhelyet alakított ki a Határőr 
utcában.

Számos út és járda  újult meg a közelmúltban Sopronban

Parkolás panorámával

Az új, Árpád utcai parkolóházban 235 gépkocsinak, 26 motornak és 10 kerékpárnak biztosítanak helyet. A belvárosi programok 
idején már most sokan használják az épületet, amelynek legfelső szintjéről látványos panoráma tárul elénk. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

BOGNÁR ADRIENN:
Vidékről hordom a gyermeke-
met iskolába, így sokszor kell 
a belvárosban helyet keres-
nem, ez nem egyszerű feladat. 
Van, hogy inkább a vasútállo-
mástól sétálunk be, mert csak 
ott tudunk megállni. Ha a saját 
autómmal jövök, akkor még 
szóba jöhet a mélygarázs, de 
a férjem nagy kocsijával nem 
merek odalent manőverezni.

NÉMETH KÁROLYNÉ:
A Papréten szoktam megállni, 
mikor sietnem kell. Ha legkö-
zelebb ott sem lesz hely, ki-
próbálom az új parkolóházat. 
Örülök, hogy elkészült! Nyá-
ron talán végre újraindul a tu-
rizmus, a kiránduló családok-
nak lesz egy hely, ahol meg 
tudnak állni, így nem szorítják 
ki a helyieket a felszíni parko-
lóhelyekről.

SIMON ZOLTÁN: 
A belvárosban dolgozom, el-
sőként a Színház utcában 
szoktam parkolót keresni, 
hogy minél közelebb legyen 
az autóm a munkahelyem-
hez. Általában sikerrel járok, 
bár a többi városrészben sem 
okoz problémát helyet talál-
ni. Időnként a mélygarázsban 
parkolok, az Árpád utcai épü-
letet még nem próbáltam ki.

GYIMESI BIANKA:
Másfél hónapja szereztem 
meg a jogosítványom, de már 
az oktatás közben is tudtam: 
nem a parkolás lesz a kedven-
cem. A régi piactéri parkoló-
ban próbálkozom először, de 
ma háromszor kellett körbe-
mennem a helyért. Hamaro-
san meglátogatjuk a barátok-
kal a parkolóházat, állítólag jó 
onnan a kilátás.

Milyen a parkolási helyzet?

KULTÚRA, SPORT, EGÉSZSÉG

Civil szervezetek Sopronért
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Február első napjaiban megkezdődött a családi 
adóvisszatérítés kézbesítése, és a nyugdíjasok 
is hamarosan kézhez kapják a 13. havi ellátást. 
– Ilyen mértékű támogatásra korábban még soha 
nem volt példa – jelentette ki Barcza Attila, Sop-
ron és térsége országgyűlési képviselője.
A gyermeket nevelő szülők-
nek február 14-ig utalják a 
családi adó-visszatérítést, a 
postai kézbesítés már elkez-
dődött. Az intézkedés közel 
2 millió – közöttük több ezer 
Sopronban és a térségben élő 
– szülőt érint, és összesen 
több mint 600 milliárd forin-
tos támogatást jelent.

Barcza Attila országgyű-
lési képviselő ennek kapcsán 
úgy fogalmazott, hogy Euró-
pában jelenleg a magyar gaz-
dasági növekedés az egyik leg-
gyorsabb, ami lehetővé teszi, 
hogy visszafizessék a gyer-
meket nevelő családoknak a 
2021-ben befizetett személyi 
jövedelemadójukat.

– A baloldallal ellentétben 
mi a családok támogatásá-
ban és az összefogásban hi-
szünk. Nem akarunk újabb 
terheket tenni a vállukra, 
ahogyan azt Gyurcsányék tet-
ték a 2009-es gazdasági világ-
válság során – hangsúlyozta a 
választókerület országgyűlési 
képviselője.

– A Fidesz–KDNP megbe-
csüli a nyugdíjasokat, hiszen 
ők is részt vettek hazánk fel-
építésében. Éppen ezért a 
kormány tavaly döntött ar-
ról, hogy nemcsak a nyugdíj-
prémium, de a tizenharmadik 
havi ellátás visszavezetése is 
megvalósul. Ez Sopronban 
is több ezer nyugdíjast érint 

– mutatott rá Barcza Attila. 
– Fontosnak tartom, hogy vá-
rosunkban is minél jobban 
megbecsüljük a nyugdíjaso-
kat, hiszen ők azok, akik év-
tizedeken át a hátukon vitték 
az országot. Sokat köszönhe-
tünk nekik.

A kormány mindent meg-
tesz azért, hogy a nyugdíja-
sokat anyagilag is segítse. 
Nagyon komoly mérföldkő 
ebben, hogy a 80 ezer forin-
tos nyugdíjprémium mellé a 
teljes, a baloldal által elvett, 
13. havi nyugdíjat is biztosítja 
a kormány idén februárban. 
A baloldal visszahozná a múl-
tat, és újra eltörölné a 13. havi 
nyugdíjat.

ETZL EDGÁR 

Újabb támogatásban 
részesülnek a magyar 
családok: a napokban 
folyósítják a gyerme-
keseknek járó rendkí-
vüli adó-visszatérítést. 
A soproni szülők már 
nagyon várják, hogy 
gyarapodjon a csa-
ládi kassza.
Korábban nem látott állami 
támogatásban részesülnek 
a családi kedvezményre jo-
gosult szülők. Február 14-ig 
visszajár számukra a 2021-ben 
megszerzett jövedelemből le-
vont adó, az ekho 9,5 százalé-
ka, katás vállalkozók esetében 
pedig a tételes adó negyede. 
A támogatás mindenkinek jár, 
aki tavaly legalább egy napig 
jogosult volt a családi pótlék-
ra, a visszatérítés összegének 
felső határa 809 ezer forint.

– Örülünk a támogatásnak, 
már meg is beszéltük otthon, 
hogy a folyamatban lévő la-
kásfelújításra fogjuk elkölteni 

az adó-visszatérítés összegét 
– tudtuk meg a soproni Né-
meth Istvántól, aki feleségé-
vel, Ritával neveli 16 éves fi-
ukat, Mártont. A családapa 
Ausztriában dolgozik, így 
kettejük közül csak Ritának 
jár a visszatérítés, összesen 
kéthavi fizetésének megfele-
lő összeg kerül vissza a csalá-
di kasszába.

– Tavaly néhány hónapig 
még Magyarországon dol-
goztam, de aztán Ausztriá-
ban találtam állást – mondta 
Forrai Ferenc, aki feleségével, 
Eszterrel együtt neveli tavaly 
született gyermeküket, Mirát. 
A közgazdász végzettségű há-
zaspár számításai szerint 
kettejük visszatérítése elő-
reláthatólag három hónapig 

fedezi majd a család minden 
kiadását.

A visszatérítés a családi 
kedvezményre jogosultak-
nak, tehát minden szülőnek 
jár, függetlenül attól, hogy 
egyedülállók, házasságban 
élnek vagy élettársak. A csa-
ládi kedvezményre az anya 
mellett a vele együtt élő há-
zastársa is jogosult a váran-
dósság 91. napjától. A támoga-
tás részletesebb szabályairól 
lapunkban korábban már be-
számoltunk (Fókuszban a csa-
ládok, Soproni Téma, 2021. no-
vember 17.).

Fontos tudnivaló, hogy 
azok a szülők, akiknek a VISZ-
SZADO-nyilatkozatban kellett 
kérniük a támogatást, de ezt 
nem tették meg tavaly, pótol-
hatják az igénylést a március 
közepétől elérhető adóbeval-
lási tervezetben vagy a május 
20-ig benyújtható adóbeval-
lásban. Ez azokra is vonat-
kozik, akiknek nem minden 
jövedelméről van a NAV-nak 
tudomása, például az egyéni 
vállalkozók, a mezőgazdasági 
őstermelők vagy az ingatlant 
bérbeadók is.

Folyósítják az adó-visszatérítést

Barcza Attila (j3) egyeztetett a Nyugdíjas Polgári Kör tagjaival – mint ismert, a kormány tavaly döntött arról, hogy a nyugdíjpré-
mium mellett ismét biztosítja a 13. havi ellátás. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Forrai Ferenc feleségével, Eszterrel együtt neveli tavaly szüle-
tett gyermeküket, Mirát. A házaspár már korábban kiszámolta, 
hogy mennyi támogatásra számíthat. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Tündér Lala
Február 9., szerda 12 óra, Soproni Petőfi Színház 
Szabó Magda meséje olyan világról szól, amelyben a jók nem 
tétlenkednek. Tündérországban nemcsak az egyén, de a kör-
nyezete is képes a változásra. A Zentai Magyar Kamaraszín-
ház és a Forrás Színház előadása.
További időpontok: február 9., szerda 14.30,  
február 10., csütörtök 12 és 14.30

Jazz & Bor – Helga Jazz Trió
Február 11., péntek 19 óra, Liszt-központ
Borász: Taschner Kurt

Needle Jim koncert
Február 11. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Emigránsok
Február 12., szombat 19 óra, Liszt-központ
Sławomir Mrożek drámája húsba vágó és lélekbe markoló 
kérdéseket feszeget a hazájukat különböző okokból elhagyó 
emberekről. 
További időpontok: február 13., vasárnap 15 és 19 óra

HayDm Street koncert 
Február 12. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

2000 év nyomában Sopron utcáin
Február 13., vasárnap 10 óra, Tourinform iroda 
Az ingyenes belvárosi séta során megelevenedik Sopron 
történelme.

Mesebolt Bábszínház: Papírvarázs
Február 13. 10 és 16 óra, Liszt-központ
Színház kicsiknek és nagyoknak, 0–4 éves korig. 
Ebben a pöttömszínházi játékban a főszereplő a papír. A 30 
perces „varázslást” rövid közös játék követi.

István király
Február 13. 19 óra, Soproni Petőfi Színház 
Mély tartalmú, elgondolkodtató mű a király utolsó napjairól, 
arról a benne dúló harcról, hogy kinek adja a koronát, Orseo-
lo Péternek vagy Vazulnak. 
A Soproni Petőfi Színház, a Forrás Színház, a Zentai Magyar 
Kamaraszínház és Komáromi Jókai Színház koprodukciója.

Keller
Február 14., hétfő 19 óra, Liszt-központ
A Győri Filharmonikus Zenekar műsora, vezényel: Keller And-
rás, közreműködik: Kokas Katalin (hegedű).

Vakrandizz egy könyvvel! 
Február 15., kedd 10–18 óra, Széchenyi István Városi 
Könyvár 
Válasszon egyet vagy többet a becsomagolt könyvek közül 
és kölcsönözze ki! A cím titok, csak a csomagolásra írt rövid 
információ alapján dönthet arról, hogy melyik könyvvel töl-
ti az estéit.

A HÁZASSÁG HETE PROGRAMSOROZAT 
SOPRONI ESEMÉNYEI:

Nyitómise
Február 13., vasárnap 19.30,  
Szent György-templom

Valentin-napi fogadalom a Tűz-
toronyban
Február 14., hétfő 15–17 óra, Tűztorony 

Fáklyás esti séta a Sörházdombi- 
kilátóhoz 
Február 14., 15., 16., 18 óra, találkozó: Hotel Lövér 
Túravezető: Sáros Viktor

Házasság felrázva, nem keverve, 
avagy párkapcsolat 007-es módra
Február 15., kedd 18 óra, Solo Étterem 
Előadók: Tisch Detti és Dávid

Szerelem minden percben – komoly-
zenei koncert
Február 16., szerda 17 óra, Lenck-villa
Lenck-villa Kamaraegyüttes koncertjén két fiatal muzsikus 
csatlakozik az együtteshez: Oszvald Johanna (fuvola) és 
Kocsis Anna (brácsa).

Táncház 
Február 16. 20 óra, evangélikus gyülekezeti terem 

Kultúra kedvezménnyel 
A házasság hete idején (február 13–20.) 20 százalék 
kedvezménnyel látogatható a Lenck-villa. 

EZ LESZ…  – programajánló

JÓL HALADNAK AZ ALAGÚT ÉPÍTÉSÉVEL:  Dr. Molnár Ágnes 
és Barcza Attila országgyűlési képviselő megtekintette az M85 
részét képező alagút építési munkálatait. A helyszínen tett bejá-
rásról képgaléria és videó is készült, amelyben elhangzott, hogy 
az egyik járat már 570, a másik pedig 250 méteres. A 780 méter 
hosszúságú alagút kialakítása 2020. november 26-án kezdődött. 
Bányászati technológiával dolgoznak a szakemberek 24 órás mun-
kavégzés mellett, az alagútépítés előrehaladását a legkorszerűbb 
geodéziai műszerekkel monitorozzák.

MEGÚJULÓ KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGEK:  A képviselő Nagycen-
ken is járt, ahol kormányzati forrásból újul meg a Széchenyi-örök-
ség: a kastély, a Széchenyi-szárny, a virágház, a pandúrházak, vala-
mint a kastélypark. A felújítást követően a „legnagyobb magyar” 
öröksége nemzeti emlékhelyként méltó módon idézi fel Széchenyi 
István nemzetépítő életművét, személyiségét. Jó ütemben halad-
nak az új Soproni Múzeumnegyed munkálatai is – erről is meggyő-
ződött Barcza Attila. A Storno-ház, a Fabricius-ház és a Tábornok-
ház összekapcsolásával egy új turisztikai látványosság jön létre.

A kormány segíti  a családokat és a nyugdíjasokat is

Hiszünk az összefogásban
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– Hűségparkot adományoz a kor-
mány Sopronnak – jelentette be kö-
zösségi oldalán dr. Farkas Ciprián. 
A polgármestertől megtudtuk: 250 

millió forintból alakítják ki a parkot, amely a Kis-
várkerületen, a Hűségkút folytatásaként jön létre. 
1921. december 14. – olyan dá-
tum, amely nemcsak Sopron, 
hanem az egész ország tör-
ténelmében megkerülhetet-
len jelentőségű. A tavalyi év-
ben méltó módon ünnepelte a 
város a népszavazás századik 
évfordulóját, hamarosan pe-
dig újabb emlékhellyel gazda-
godik Sopron. 

– A centenárium tisztele-
tére adományoz Hűségparkot 

Sopronnak a kormány – tájé-
koztatta lapunkat dr. Farkas 
Ciprián polgármester. – Az 
erről szóló kormányhatározat 
már meg is jelent, 250 millió 
forintból újul meg a Kisvár-
kerületen a Hűségkút mögöt-
ti terület. A Kisvárkerület fel-
újítási tervei egyébként már 
készülnek, ennek a központi 
eleme lesz az új park. Egy mél-
tó emlékhellyel gazdagodik 

ismét a város. Legyünk rá 
büszkék, hogy magyarok 
maradtunk! 

Sopronban több köztéri 
alkotás is megörökíti a nép-
szavazás eseményeit. A Hű-
ségkaput 1928. október 14-én 
avatta fel ünnepélyes keretek 
között gróf Bethlen István 
miniszterelnök, gróf Klebels-
berg Kunó miniszter, Zsitvay 
Tibor, a képviselőház elnöke 
és gróf Széchenyi Bertalan, a 
felsőház alelnöke. A megépí-
tését közvetlenül a népszava-
zás után, 1922-ben rendelte 
el az országgyűlés. A tör-
vénycikk szerint „a történel-
mi esemény jelentőségéhez 
méltó emlékművel” kellett 
megörökíteni a népszava-
zást. Mint arról lapunkban 

is beszámoltunk (Száz éve 
magyarok maradtunk, Sop-
roni Téma, 2021. december 
15.), a Hűségkapun a népsza-
vazás századik évforduló-
ján emléktáblát helyezett el a 
városvezetés. 

Szintén fontos látványos-
ság a Hűségkút, amelyet a 
népszavazás 80. évforduló-
ján, 2001-ben adományozott 
a kormány. Soltra E. Tamás 
soproni szobrász- és érem-
művész alkotása 2003 óta áll 
a Kisvárkerületen. A három 
alak és évszám a következőket 
jelképezi: István bíró alakja a 
hűséget (1277), dr. Sopronyi 
Thurner Mihály a szavazócé-
dulával a hazaszeretetet (1921) 
és Európé istennő alakja pe-
dig a szabadságot (1989). 

Készül a Kisvárkerület felújítási terve, ebben központi szerepet kap az új park. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

„Az emberek nem felejte-
nek. Azt sem felejtik el, 
hogy az ellenzék jelöltje 
milyen mélyen sértegette 
őket, ostobának, tudatlan-
nak nevezve a választókat.”

JEGYZET

A csokifagyi 
visszanyal

HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Egyetértek az ellenzék miniszterelnök-jelöltjé-
vel. Egyetértek, mert abban igaza van (és talán 
csak ebben és más semmiben), hogy április 3-án 
két jövő, két Magyarország közül kell válasz-

tani. A különbség kö-
zöttünk „csupán” any-
nyi, hogy én teljesen 
más Magyarorszá-
got képzelek el, mint 
ő. És gyorsan hozzá-
teszem, nem vagyok 
egyedül, sőt! Hogy 
pontosan mennyien 

vagyunk, az majd a választás estéjén, éjszaká-
ján derül ki, de az biztos, hogy nem kevesen.

A híradások szerint a nagy adag küldetés-
tudattal bíró, magát már-már mindenek felett 
állónak sejtető jelölt (akit azért időnként a ja-
vaslatait elvetve és semmibe véve a földbe dön-
gölnek a társai, ő meg viszonzásul árulókat em-
leget) szerint a jelenlegi kormánykoalíció egy 
mindenkit megalázó, a fogyatékosokat lenéző, 
csak parancsuralmi gondolatokkal rendelkező, 
az inflációt hatósági árszabályozással megfé-
kezni kívánó országot épít. Ezzel szemben az el-
lenzék egy felemelkedő ország programját va-
lósítaná meg. Azért ez nem semmi! A csokifagyi 
visszanyal! Márki-Zay Péter részben olyan vá-
dakkal támadja a kormányt, amilyenektől ő ép-
pen így akar megszabadulni. Egy újabb trükk. 
Azt hiszi, elfelejtik az emberek, hogy ő sértette 
meg a fogyatékkal élő társadalmat, azt hiszi, 
hogy az emberek elfelejtik, mi történt 2010 előtt, 
és kiesik a fejükből, hogy mi történt az elmúlt 
12 évben? Félrevezeti az embereket, amikor az 
infláció kapcsán csak az árszabályozást emlí-
ti, annak ellenére, hogy ez csak egy lépés volt 
az emberek megsegítése érdekében a sok közül. 
Parancsuralmi rendszer? Ki és mikor kérdez-
te meg az embereket fontos kérdésekről annyi-
szor, mint a mostani kormány?

Az emberek nem felejtenek. Azt sem felejtik 
el, hogy az ellenzék jelöltje milyen mélyen sér-
tegette őket, ostobának, tudatlannak nevezve a 
választókat. Nem felejtik el, hogy számos kér-
désben szembe megy a közakarattal, lenézve 
az embereket. Utoljára, ha az emlékezetem nem 
csal, akkor az MDF nevezte hülyének az embe-
reket bukása után. Hiába, nincs új a nap alatt!

Mindezek ellenére, vagy éppen ezért, én úgy 
gondolom, a jelentőségénél sokkal többet foglal-
kozunk vele. Nem kellene, már csak azért sem, 
mert ő valóban csak egy báb, akit „eltaposnak 
életre hívói”, ha az érdekük azt diktálja. Meg 
aztán nem miniszterelnököt választunk, hanem 
képviselőket. A választókerületekben pedig 
pontosan tudják az emberek, hogy az ellenzék 
mérhetetlen hatalomvágyában és gyűlöletében 
mennyi hazugsággal próbálja ellehetetleníteni 
a kormányt, de azt is, mi minden történt az ő 
érdekükben. 

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

Sopronban a hűség napján adják át a város leg-
rangosabb kitüntetéseit. 2021-ben a kiváló peda-
gógus díjat Wernerné Menyhárt Nóra, valamint 
Wischyné Veszprémi Eszter vette át. 

Wernerné Menyhárt Nóra 
1990 óta óvónő, jelenleg a Her-
man Alice Óvoda Kurucdom-
bi Tagóvodájának vezetője. Az 
általa gondozott gyermekek 
még iskolásként is szívesen lá-
togatják meg, ez a legjobb visz-
szajelzés arról, hogy munkáját 

színvonalasan végzi. Veze-
tése alatt sikeresen alakítot-
tak ki újabb csoportszobát, 
tornaszobát, fejlesztőszobát 
a tagóvodában. Megszervez-
te a korcsolya- és úszásokta-
tást, néptánccal és ovifocival 
színesítik a foglalkozásokat, 

kirándulásokkal, kertészke-
déssel nevelik egészséges és 
környezettudatos magatar-
tásra az ovisokat, hogy felké-
szültebbek legyenek az isko-
lára, a közösségi életre. 

Wischyné Veszprémi 
Eszter 1994-ben került Sop-
ronba, a Deák téri Általános 
Iskolába, ahol jelenleg is ta-
nít, és két éve igazgatóhelyet-
tes. Nevelőmunkájának fő 
jellemzője a megfontolt, csen-
des, de határozott cselekvés 

és a szeretetteljes bánásmód, 
ezért tud a diákjaival és azok 
szüleivel ideális kapcsola-
tot kialakítani. Munkatársai 
mindig bizalommal fordul-
nak hozzá. A szülőkkel is ben-
sőséges kapcsolatot alakított 
ki. Nyitott a problémák közös 
megoldására, segítőkészsége 
és fáradhatatlansága példaér-
tékű. A távoktatásos időszak-
ban a gyerekekkel teljesen ti-
tokban szervezett egy online 
anyák napi műsort. 

Sopron kiváló pedagógusai

Wernerné Menyhárt Nóra 1990 óta óvónő, jelenleg a kuruc-
dombi tagóvoda vezetője.

Wischyné Veszprémi Eszter 2020 januárja óta a Deák téri Álta-
lános Iskola igazgatóhelyettese. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

A Hűségkapu és a Hűségkút után  Hűségpark készül 

 Park hirdeti a hűséget

sopronitemahivatalos
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Jelentősen emelkedik 
a horgászhelyek szá-
ma a Fertő-parti beru-
házás eredményeként. 
A Rákos-patak mentén 
új partszakaszt alakí-
tottak ki, egy zsilip-
pel pedig megoldot-
ták a vízutánpótlást is. 
A fejlesztés azért is je-
lentős, mert az utóbbi 
években egyre többen 
horgásznak.
Kárpáti Béla, a Sopron–Fertő 
Turisztikai Fejlesztő Nonpro-
fit Zrt. vezérigazgatója mutat-
ta meg a Fertő tavi vízitelepre 
bevezető út menti Rákos-pa-
tak partját a Sopron és Vidéke 
Horgász Egyesület új elnöké-
nek. A patakot kikotorták és 
a túlsó partját járhatóvá tet-
ték a Fertő-part beruházás 
részeként, így a horgászok a 
jövőben itt tudnak majd ha-
lat fogni.

– Nagyon fontos volt, hogy 
amikor a fejlesztés részeként 
itt elkészül a közlekedőút, il-
letve a kerékpáros gyalogút, 
akkor a túloldalon tudjanak 
a horgászok hódolni a hobbi-
juknak – mondta Kárpáti Béla. 
– Ezt már a korábbi elnökség-
gel egyeztettük, és a jelenlegi 
új vezetőség ugyanúgy part-
ner a tárgyalásokban. A közös 
munka eredményeként elké-
szült a tereprendezés, ami 

egyébként kotrással is egybe-
kötve valósult meg. Ennek az 
a lényege, hogy a csatornának 
a haleltartó képessége nagy-
ságrendileg megnőtt, mert 
ez egy nagyon eliszaposodott 
csatorna volt, és most száz-
harminc centiméter mély-
ségű lett.

A térségi horgászegye-
sületekkel folyamatosan 

egyeztetettek a beruházás 
kezdete óta, ennek eredmé-
nyeképpen történt meg a csa-
torna rendezése is, amelyet a 
horgászok kérésének megfele-
lően alakítottak ki.

– Ez mélyebb vizet jelent, 
nagyobb haleltartó képessé-
get, stabilabb, fenntartható 
vizes élőhelyet mind a halak, 
mind a horgászok számára 

– folytatta Magyar Szilárd, 
a Sopron és Vidéke Horgász 
Egyesület elnöke. – A Rákos-
patak-csatorna Fertő tóval 
történő közvetlen összeköt-
tetését a megújult Barát-zsi-
lip jelenti. Ennek segítségével 
még az aszályosabb idősza-
kokban is magas, állandó víz-
szintet, fenntartható élőhe-
lyet tudunk biztosítani.

A Sopron és Vidéke Hor-
gász Egyesület felmérése sze-
rint a környéken mintegy 
2500 horgász hódol a szen-
vedélyének rendszeresen. Az 
egyesület elnöke elmondta: 
országosan kétszer annyian 
horgásznak, mint a pandémia 
előtti időszakban, ezért is fon-
tos, hogy a sport körülményei 
folyamatosan fejlődjenek. 

A Rákos-patak  130 centiméter mélységű lett a mederkotrás után

Fertő-part: új horgászhelyek

A megújult Barát-zsilip biztosítja a csatorna vízutánpótlását a Fertő tóból – a horgászok örömére. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

ZÖLD HÍREK

KÖVES ANDREA

Töretlenül népsze-
rű a hörcsögök vagy a 
tengerimalacok tartá-
sa azoknál a családok-
nál, ahol a gyerekek sa-
ját kisállatra vágynak. 
Mielőtt vásárolunk va-
lamilyen rágcsálót, ér-
demes tájékozódni a 
tartásukról.
– Első kisállatnak a hörcsögö-
ket ajánlom az élettartamuk 
miatt, az aranyhörcsögök 2–4 
évig, a törpehörcsögök át-
lagosan 1–2 évig élnek. Saj-
nos, tapasztalataim szerint a 
gyerekek a gondozást hamar 
megunják, és az a szülőkre 
marad – emelte ki dr. Licskay 
Tímea egzotikusállat-gyó-
gyász szakállatorvos. – Ám 
minden esetben szükség van 
a szülők útmutatására: a gye-
rekek inkább besegíthetnek 
a gondozásba, ezáltal saját 
példájukon keresztül élhe-
tik meg a felelősségteljes ál-
lattartást. Meglátásom sze-
rint 7–8 éves kortól érdemes 
hörcsöggel meglepni a gye-
reket. A tengerimalacot még 
később ajánlom, hiszen ezek 
a kisállatok akár 7–8 évig is 
élhetnek. Fontos különbség, 
hogy a hörcsögök mindenevő, 

többnyire magevő rágcsálók, 
míg a tengerimalacok kizáró-
lag növényevők.

A szakember rámutatott: 
a hörcsögöknek minimálisan 
a 80×50 centiméter alapterü-
letű ketrec ajánlott, az alom 

lehet pormentes forgács, len- 
vagy papíralom, amely megfe-
lelő mélységű, hogy a rágcsáló 
tudjon benne ásni. Futókere-
ket érdemes betenni, mert ezt 
nagyon szeretik a kisállatok, 
de ez nem lehet rácsos vagy 

túl kicsi átmérőjű, emellett 
kedvelik a homokfürdőt is. 

A tengerimalacoknak ér-
zékeny az emésztőrendsze-
rük, nagyon sok rostra van 
szükségük. Tilos nekik mag-
vakat, száraz kenyeret, köny-
nyen felszívódó szénhidrátot 
adni, cukros gyümölcsöket 
sem ajánlott. A szervezetük, 
akárcsak az emberi szerve-
zet, nem tudja előállítani a C-
vitamint, ezért kiegészítésre 
van szükségük. 

Kifejezetten társas lények, 
egyedül tartani nem szabad 
őket, legjobb egy ivartalaní-
tott hím és hozzá egy–három 
nőstényt tartani, egy mini-
mum 120 centiméter hosszú 
ketrecben. A bújókat, függő-
ágyakat nagyon szeretik, de 
nem ugrálnak magasra, így 
nincs szükség magas ket-
recre. Az érzékeny bélrend-
szerük és a fogászati problé-
mákra való hajlamuk miatt 
betegség esetén mindenkép-
pen érdemes tengerimalac-
hoz is értő szakembert fel-
keresni minél gyorsabban. 
Mivel ezeknek a rágcsálók-
nak az őrlőfogai folyamato-
san nőnek, ezek koptatását a 
rendszeres rágás, különösen a 
szénafogyasztás tudja biztosí-
tani. A témával kapcsolatban 
hasznos információk találha-
tók a www.tengerimalacok.
hu oldalon.

Bújósak,  de nagyos sok figyelmet és gondoskodást igényelnek a rágcsálók

Kisállatot csak felelősséggel!

Kövesdi Renáta és Muki nevű tengerimalaca – a kisállatoknak 
sok rostra van szükségük, tilos nekik magvakat, száraz kenye-
ret adni. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

MADARÁSZ RÉKA

Minden túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a korall-
virág talán a legkedveltebb szobanövényünk. 
Népszerűségét nemcsak bájos, kis színes virágai-
nak, hanem kiváló alkalmazkodóképességének 
is köszönheti.

A korallvirág húsos, vastag, 
viaszos levelekkel rendelkező 
pozsgás növény. Rendkívül 
változatos színekben – példá-
ul piros, rózsaszín, sárga és 
fehér – kapható. Nem növek-
szik nagyon gyorsan, viszont 
könnyen nevelhető. Manap-
ság dupla virágú változata az 
elterjedtebb, annak ellenére, 
hogy a szakember tapaszta-
latai alapján a szimpla virágú 
kevésbé kényes.

– A növény leginkább a B tí-
pusú, semleges hatású virág-
földet kedveli – tudtuk meg 
Zügn Judit virágüzlet-tulaj-
donostól. – Elviseli a tűző na-
pot, ahogy a kevesebb fényt 
is, az viszont fontos a számá-
ra, hogy naponta legalább 4–6 
órán át aktív fényt kapjon. Mi-
vel pozsgás növény, sok locso-
lással kirohasztható, ám sok 
fény mellett egy túlöntöző tu-
lajdonossal is képes életben 
maradni.

Ha kisgyermekünk vagy 
kisállatunk van, lehetőleg ne 
tartsuk a közelében a virágot, 
mert elfogyasztása enyhe has-
menést, hányást okozhat.

– A vevőimnek is el szok-
tam árulni azt a praktikát, 
hogy a növény akkor fog akár 

évente háromszor is virágoz-
ni, ha a hajtásokat elvirágzás 
után az anyanövény mellé, a 
földbe dugdossuk, ami csodá-
latos bokros formát eredmé-
nyez – folytatta Judit. – A ko-
rallvirág egyébként szár- és 
levéldugványról is szaporítha-
tó, a hajtások akár vízbe téve, 
akár földbe helyezve gyökeret 
eresztenek.

A viaszos levelek a növényt 
a kártevők nagy részétől meg-
védik. Ennek ellenére a pajzs-, 
a moly- és a levéltetvek meg-
támadhatják, amit onnan lá-
tunk, hogy ragacsos tetűméz 
jelenik meg a levelein.

– Mint minden növénynél, 
a korallvirágnál is az a leg-
hatásosabb módszer, ha nö-
vényvédő táprudat nyomunk 
a földjébe, így ugyanis nem 
károsítjuk méreganyagokkal 
a leveleit – ajánlotta a növé-
nyek ismerője. – Egyébként 
a korallvirág szobanövény-
ként télen is virágoztatható, 
az év többi részében pedig 
dísze lehet a kertünknek, az 
erkélyünknek vagy a balkon-
ládánknak. Arra azonban fi-
gyeljünk oda, hogy mivel nem 
bírja a fagyos időt, 10 fok alatt 
nem teleltethető.

A bájos korallvirág

Tőzikevirágzás
Hamarosan virágzik a tő-
zike a csáfordi erdőben. 
A Fertő–Hanság Nemzeti 
Park idén is sétákat szer-
vez a Tőzike tanösvényen, 
az ártéri területen, a több 
száz éves tölgyek alatt. 
A túrák a következő idő-
pontokban indulnak: feb-
ruár 19. 10 óra, február 26. 
10 óra, március 12. 10 óra. 
A találkozó Csáfordjános-
fától Répceszemere felé, a 
tanösvény első táblájánál 
lesz, az ingyenes program-
ra jelentkezni az info@
fhnp.hu e-mail-címen le-
het. A szervezők azt ajánl-
ják, hogy mindenki gumi-
csizmában érkezzen. 

A tőzikékkel kapcso-
latos hír, hogy összefo-
gás indult a csáfordjános-
fai erdőért. Ahogy tavaly, 
úgy idén március 6-án is 
tartanak nőnapi rendez-
vényt, ahol a támogatói 
jegyekből befolyt össze-
get a tőzikés környezeté-
nek fejlesztésére ajánlják. 
Németh Albert Viktor, Csá-
fordjánosfa polgármestere 
facebook-oldalán azt írta, 
hogy már elkezdték a par-
koló bővítését a tavalyi tá-
mogatói jegyek eladásából 
befolyt összegből.
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ETZL EDGÁR

Régi szokás a vízkereszttől hamvazószerdá-
ig tartó farsang időszakában a téli mulatozás. 
A járvány miatt viszont idén is sorra maradnak el 
az egyesületek, vállalatok és középiskolák báljai.

Elmaradt a GYSEV bálja, és 
hónapokkal elhalasztották 
a város egyik legjobban várt 
farsangi mulatságát, az iparos 
bált is. A Rotary Club Sopron 
január végén tartotta volna jó-
tékonysági bálját, de jobbnak 
látták azt későbbi időpontra 
halasztani. – Egy ilyen ren-
dezvény sikeréhez önfeledt, 
oldott hangulat kell, félő volt, 
hogy a járvány miatt nem jöt-
tek volna elegen – mondta 
megkeresésünkre Göde Jó-
zsef, a Rotary Club Sopron so-
ros elnöke.

Az iskolákban csak osztá-
lyonként tartanak farsangi 
mulatságot. – A járványhely-
zet miatt nem javasoljuk in-
tézményi szintű rendezvé-
nyek megtartását – tudtuk 
meg Marek Jánostól, a Sop-
roni Tankerületi Központ 
igazgatójától. Hasonló intéz-
kedésekről számolt be Tor-
máné Bakodi Noémi. – A ter-
vek szerint húshagyó kedden 
megtartjuk Bánfalván a sza-
badtéri, hagyományőrző tél-
temetést – mondta a Soproni 
Német Nemzetiségi Általános 
Iskola igazgatója is. 

A Szent Orsolya-gimnázi-
umban is elmaradt a bál, de a 
farsangot így is megülték. – Az 
iskolások egy napig jelmezben 
tanultak, a gimnazisták pedig 

mexikói napot tartottak, pon-
csóban, szombréróban hall-
gatták az órákat. A két nagy-
szünetben latin zene szólt 
az iskolarádióból, a konyhán 
pedig mexikói menükből le-
hetett választani – mesélte 
dr. Kovács András, az intéz-
mény vezetője.

NÉPSZERŰ A FÁNK
A szezon hagyományos nas-
solnivalóját továbbra is sokan 
megsütik. Kecskés Katalin fel-
menői korábban a Pékmúze-
umban is dolgoztak. A Soproni 
Múzeum partnere az ő recept-
könyvükből is szokott válogat-
ni. A Soproni Téma olvasóinak 
a rózsafánk elkészítését mu-
tatta meg. A hozzávalók: 250 
gramm finomliszt, 3 tojássár-
gája, egy csipet só, 2 evőkanál 
cukor, 120 gramm tejföl, 50 
gramm margarin és fél deci 
fehérbor. A hozzávalókból Ka-
talin sima tésztát gyúrt, majd 
2–3 milliméter vastagra nyúj-
totta azt. Három különböző 
méretű korongot szaggatott 
a tésztából, amiket négyfelől 
bevagdosott. A korongokat kö-
zépen összenyomta, és így sü-
tötte ki őket bő olajban, majd a 
lecsepegtetés után a virág ala-
kú édességet meghintette por-
cukorral, a felső „szirmok” kö-
zé pedig lekvárt tett.

Farsangi ünnep 
bálok nélkül

Kecskés Katalin rózsafánkot készített. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

PLUZSIK TAMÁS

Két férfi – az egyik a rendszer elől menekül, a má-
sik a megélhetés reményében hagyja el hazáját. 
Két ágy, két rozoga asztal, egy csupasz villany-
körte. A Petőfi Színház 2021–2022-es évadának 
egyik kiemelkedő előadása az Emigránsok. 

Slawom ir Mrożek Fra nz 
Kaf ka-díjas lengyel dráma-
író saját tapasztalatai alap-
ján alkotta meg 1974-ben az 
Emigránsok című művét. Sa-
ját maga is élete jelentős ré-
szét emigrációban töltötte, 
előbb Olaszországban, majd 
Franciaországban. Még vélet-
lenül se keressünk azonban 

a darabban a napi hírekben 
rendszeresen szereplő mig-
rációhoz kapcsolható aktu-
alitást! Az alaphelyzet: két 
emigráns, egy értelmiségi és 
egy munkás. Egyikük a rend-
szer elől menekült, a másik a 
munka és a megélhetés remé-
nyében hagyja maga mögött 
a szülőhazáját. Két rossz ágy, 

rozoga asztal székekkel, csu-
pasz villanykörte, ez a mini-
mális díszlet elég ahhoz, hogy 
megidézze a lepusztult pince-
lakást, a leépült emigránslé-
tet. Nyomorúságos albérle-
tükben a két férfi, AA és XX 
folyamatos fizikai és lelki tor-
túrákkal gyötri egymást, de 
mégis egymásra vannak utal-
va, az összezártságuk közös 
börtönbe zárja sorsukat. 

– Amíg nem állunk meg, 
addig az általunk választott 
és hajszolt szabadságnak a va-
lódi útja sem látható és élhető 
meg igazán – fogalmazta meg 
gondolatait az AA-t alakító Kis 
Domonkos Márk Jászai-díjas 

színművész. – Kergetett illú-
zió marad részleges sikerek-
kel. Elveszhet közben a valódi 
énünk, egyéniségünk, hiva-
tásunk, mindaz, amit gondo-
lunk a világról.

– Az otthon, a szülőföld 
hiánya gyakran az álmok el-
vesztésével jár – folytatta az 
XX-et alakító Gál Tamás, a ko-
máromi Jókai Színház igazga-
tója. – Célunk, hogy elgondol-
koztassuk a közönséget, hisz 
amit a szabadság, a boldogu-
lás vagy a boldogság árának 
is hihetünk, az akár az iden-
titásunk elvesztésével is jár-
hat, mindezt jól tükrözi ez a 
 Mrożek dráma.

Gál Tamás:  Célunk, hogy elgondolkoztassuk a közönséget

Az álmok elvesztése…

Kis Domonkos Márk (b) AA és Gál Tamás XX szerepében az Emigránsok című darabban. A színművészek betegsége miatt az el-
múlt hetekben több középiskolásoknak szóló Emigránsok előadás is elmaradt, ezeket a későbbiekben pótolják. A tervek szerint 
a színjátékot február 12-én és 13-án este láthatják a bérletes nézők a Liszt-központban. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS 

1992
Tizennégyezer aláírás
Ennyi aláírás gyűlt össze Sop-
ronban tiltakozásul a váro-
si közgyűlés azon határozata 
ellen, amellyel Hirschler Re-
zsőt felmentette polgármeste-
ri tisztsége alól. Az aláírásokat 
az összegyűjtő helyi ipartestü-
let és a kisgazdapárt soproni 
szervezetének képviselői hét-
főn adták át Fejes Zoltán meg-
bízott polgármesternek és Czi-
ke Albert alpolgármesternek. 
Kérték: a közgyűlés változtas-
sa meg határozatát, ellenke-
ző esetben az önkormányza-
ti testület lemondását és ezzel 
új helyhatósági választások ki-
írását követelik. Az eset előz-
ménye, hogy a közgyűlés a vo-
natkozó törvényre hivatkozva 
január 14-ei ülésén kimondta: 

Hirschler Rezső üvegipari vál-
lalkozása összeférhetetlen vá-
lasztott tisztségével. A döntés 
jogilag vitathatatlan, a közvé-
leményt viszont felháborította, 
hogy a procedúra idején a pol-
gármester betegállományban 
volt. (Magyar Nemzet)

1962
Felhívás
Sopronban az egykori Zsidó ut-
cában feltárt középkori zsina-
gógát és a mellette létesített 
Zsidó Gyűjteményt az elmúlt 
esztendőben közel 22 000-en 
tekintették meg. E nagy láto-
gatottságra való tekintettel kí-
vánatos a gyűjtemény gyarapí-
tása különösen helyi, a soproni 
és a Sopron körüli régi zsidó 
községek (Seva Kehillot) tárgyi 
emlékeivel, okmányaival és a 

megmaradt képanyaggal. Fel-
hívjuk ezért a Sopronból és an-
nak környékéről elszármazott 
zsidó testvéreinket, legyenek 
segítségünkre ez emlékmúze-
um méltó megszervezésében. 
Az e célra felajánlott emléke-
ket kérjük a Magyar Izr. Orszá-
gos Irodájához juttatni továbbí-
tás céljából. (Új Élet)

1932
Leányszöktetés
Jól végződött a 25 ezer dollá-
ros amerikai leány pesti sze-
relmi regénye. Stróbl Lajos, 
jelenleg Sopronban tartózko-
dó gazdag amerikai magyar 
bejelentette a rendőrségen, 
hogy Anna Mária nevű leá-
nyát megszöktette Cziegl La-
jos zenész, és a szerelmes le-
ány édesatyja 25 ezer dollárját 

is magával vitte. A budapesti 
főkapitányság megindította 
a nyomozást, meg is találta 
a gazdag amerikai leányt, aki 
azonban kijelentette, hogy a 
25 ezer dollárt nem vitte ma-
gával, ellenben már lemondott 
Czieglről, akibe pedig halálo-
san szerelmes volt. A különös 
szerelmi bonyodalom azzal ért 
véget, hogy az apa visszavon-
ta panaszát. Megállapította a 
rendőrség, hogy Stróbl Anna 
Mária csakugyan pénz nélkül 
távozott szüleitől, akik csak el-
ső ijedtségükben telefonálták 
ezt. A leány kibékült szüleivel, 
és lemondott házassági tervé-
ről. Stróblék a leánnyal együtt 
Sopronból térnek vissza Ame-
rikába. (Friss Újság)

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

235 ÉVVEL EZELŐTT,  1787. február 12-én született Magyar-
kanizsán Beszédes József vízépítő mérnök. Jelentősek a Fertő 
és a Hanság vízrendezésére vonatkozó tervei. Dunaföldváron 
hunyt el 1852. február 28-án. 

125 ÉVVEL EZELŐTT,  1897. február 14-én született Sopronban 
Pfeiffer János egyháztörténész, levéltáros, plébános, prépost-
kanonok. Veszprémben hunyt el 1983. január 9-én.

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

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

Néptáncosok elismerése 
Az „Őszinte emberi értékek” címet érdemelte ki a 2022-es Győr–
Moson–Sopron Megyei Néptánctalálkozón nyújtott kiemelkedő 
teljesítményéért a soproni Testvériség Német Nemzetiségi Nép-
táncegyüttes. A táncosok Csoltói József – Palenik József – Balogh 
Tímea: „Mi volt előbb, a tojás vagy a tyúk?” (Heidebauer táncok) 
című koreográfiáját mutatták be, a zenei kíséretet a Fajkusz Ban-
da szolgáltatta. 

Zárva az Élménybánya és a Lenck-villa
Felújítás miatt február 1–13. között részlegesen zárva tarta-
nak a Központi Bányászati Múzeum kiállításai, az Élménybá-
nya és a múzeum földszinti kiállítóhelyei. Az emeleti kiállí-
tások a felújítás ideje alatt ötven százalékos kedvezménnyel 
látogathatók. A Lenck-villa február 8–11. között technikai okok 
miatt zárva tart.

RÖVIDEN



SOPRONITEMA
HIVATALOS 2022. február 9.8 Soproni TémaSport

MOLNÁR 
ZOLTÁN

Véget ért 
a téli fel-
készülé-

si időszak a SC Sopron 
NB III-as labdarúgócsa-
pata számára. Majd-
nem 6 hét kemény 
munka van a játékosok 
háta mögött, a bajnok-
ság tavaszi szezonja 
pedig már a hétvégén 
folytatódik. 

Bücs Zsolt vezetésével hét 
edzőmérkőzésen van túl az 
együttes az elmúlt másfél hó-
napban. Ezalatt több felállás-
ban is szerepeltette csapatát 
a vezetőedző, összesen egy-
szer nyertek, háromszor ve-
szítettek és három döntetlent 
értek el. 

Javában tart még a téli át-
igazolási időszak az SC Sop-
ronnál is, amely alatt távozók 
és érkezők is egyaránt vannak 
az együttesnél, így a végleges 
keret csupán a bajnoki rajt-
ra alakul ki. A szakmai stáb 
egyértelmű célként tűzte ki, 
hogy a csapat magját együtt 
tartva további erősítések is 
érkezzenek, akikkel a benn-
maradás mellett eredményes 
tavaszi szezont lehet majd 
felmutatni.

– A felkészülés első idősza-
kában nem az eredmény volt 
a fontos, viszont a játékoso-
kon már rögtön tapasztaltam 
azt a fajta törekvést, amely a 
távolabbi céljaink eléréséhez 
szükséges – kezdte értéke-
lését Bücs Zsolt vezetőedző. 
– Voltak hektikus periódusa-
ink, olykor betegségek és sé-
rülések is hátráltattak minket 
egy-egy mérkőzésen, de a fia-
tal játékosok lelkesedését és 

agilitását mindvégig nagyon 
jó volt látni. Amennyire lehe-
tett, folyamatosan próbáltunk 
javítani a hibáinkon, a játé-
kunk sokat fejlődött a kezde-
tekhez képest. 

A hétvégén kezdődik a 
2021–22-es tavaszi szezon, 
melyben idegenben játszik 
először a csapat. Az ellenfél a 
Tatabányai SC lesz, amely el-
len az őszi fordulóban 0–0-s 
döntetlen született. 

– Idegenben kezdeni sosem 
egyszerű, ráadásul a tatabá-
nyai együttes rendkívül sta-
bil és összeszokott, ezt mu-
tatja az őszi 8. helyezése is. 
Ennek ellenére mindent meg-
teszünk, hogy ponttal vagy 
pontokkal kezdjük az idényt 
– tekintett előre Bücs Zsolt. 

Az összecsapást febru-
ár 13-án, vasárnap 14 órá-
tól rendezik a Grosics Gyula 
Stadionban. 

SC Sopron:  A Tatabánya ellen játssza az első meccsét a csapat

Rajtol a tavaszi szezon

A hétvégi edzőmeccsen gólt ugyan szerzett, de győzni nem tudott a soproni csapat: SC Sopron – 
ETO Akadémia 1–2. FOTÓ: TÓTH PÉTER

BERTHA ÁGNES

Kőhalmi Alíz, a SFAC 
atlétája nemrégiben 
Kozák Luca gátfutó 
olimpikonunk edző-
jének, Suba Lászlónak 
a vezetésével vehe-
tett részt a válogatott 
edzőtáborában.

– Nyíregyházán, az új atléti-
kai csarnokban tartották az 
edzőtábort, melyre az ország-
ból összesen hatan kaptunk 
meghívást a Magyar Atlétikai 
Szövetségtől, eredményeim 
alapján én is, noha nem va-
gyok válogatott – mesélte Alíz. 
– Suba László a gát összetar-
tás program keretében sok új, 
hasznos elemet vázolt, ame-
lyet gyorsan be tudtam építe-
ni az edzésekbe. A szövetség 
meghívása a nyári edzőtábor-
ra is szól.

A megszerzett tapasztala-
tokat Alíz legközelebb a buda-
pesti „Több próba” versenyen 
kamatoztathatja február 18–
19-én, amelyen távol- és ma-
gasugrásban, 800 méter fu-
tásban, gáton és súlylökésben 
méretik meg magukat az at-
léták. – A gátfutás mellett jól 
megy a távolugrás és a súly-
lökés, a 800 méteres futástól 
sem tartok, a magasugrásban 
kell még erősödnöm – mond-
ta Alíz. – A célom, hogy majd 

a fedett pályás országos baj-
nokságon jó eredményeket ér-
jek el nemcsak gátban, hanem 
sprintben és távolugrásban is.

Alíz 10.bg osztályos a Szent 
Orsolya Gimnáziumban, kicsi 
korától sportol: komolyabban 
az úszást és a kosárlabdát mű-
velte, de igazán az atlétikában 
tudott kiteljesedni. Negye-
dik éve edz a SFAC köteléké-
ben, a versenyeken leginkább 

gátfutásban és távolugrásban 
indult, a legeredményesebb 
gáton, országos 2. helyezett 
volt 80 méteren, 60 méteren 
pedig a dobogó 3. fokára állha-
tott. Az idei hazai versenyek 
lehetőséget és kvalifikációs 
pontokat is jelentenek Alíz-
nak, hogy nyáron részt vehes-
sen az Európa-bajnokságon. 

– Tavaly még nyolcvan mé-
ter gáton futottam, idén száz 

méteren, ez már a felnőtt táv, 
a gátak közti távolság és a gát 
magassága azonban még nem 
érte el a legfelső szintet – zár-
ta Kőhalmi Alíz. – A gimnázi-
um után egyetemre készülök, 
de még nem tudom pontosan, 
milyen szakra adom be a je-
lentkezésem – az biztos, hogy 
a sport, az atlétika és a ver-
senyzés sokáig szerepel a ter-
veim között.

Kőhalmi Alíz:  A sport, az atlétika sokáig szerepel a terveim között

Nagy lehetőségek kapujában

Kőhalmi Alíz idén már 100 méter gáton versenyez, ami felnőtt távnak számít.

• Általános segélyhívó .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 112
• Mentők      .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 104
• Orvosi ügyelet    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   312-010
• Soproni Gyógyközpont     központi szám .    .    .    .    .    .   514-200
• Soproni Gyógyközpont     előjegyzés  .    .    .    .  514-205, 514-206
• Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség  

(Tűzoltóság, Polgári Védelem)   .    .    .   105, 510-672, 510-617
• Rendőrség     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .107, 311-234
• Előfizetői tudakozó    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  11818
• Belföldi tudakozó  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  11800
• Polgármesteri hivatal        .    .    .    .    .    .06-80/204-322, 515-100
• Soproni Polgárőr Egyesület        .    .    .    .    .    .    06-30/385-5732

• Sopron Holding központi szám .    .    .    .    .    .    .    .    .   514-600 
• Közútkezelés .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   515-123
• Soproni Szociális Intézmény         .    .    .    .    .    .    .    .   506-400
• Gyermekjóléti szolgálat         .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   524-361
• Támogató szolgálat       .    .    .    .    .    .    .    .    .    06-20/395-9040
• Családsegítő szolgálat    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   524-361
• Családok Átmeneti Otthona      .    .    .    .    .    .    .    .    .   524-362
• Pártfogó felügyelet        .    .    .    .    .    . 508-126, 508-395, 508-392
• Telefonos lelki elsősegély-szolgálat         .    .    .    .    .   116-123
• Drog stop        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  06-80/505-678
• Magyar Autóklub        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 188
• Áramszolgáltató         .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  06-80/533-533
• Vízszolgáltató         .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   519-100
• Gázszolgáltató        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  06-80/440-141
• MÁV        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .06-1/3 49 49 49
• GYSEV         .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   577-212
• Kisalföld Volán      .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   313-130

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK

KOSÁRLABDA-EREDMÉNYEK:
Basket Landes – Sopron Basket

Euroliga-mérkőzés, csoportkör, Landes, 2022. február 2.

61–52  
(26–10, 8–21, 21–15, 6–6)

Basket Landes:  
Paget 9/3, Fauthoux 9,  

Magarity 10, Chery 10, Tolo 4. 
Csere: Turcinovic 7/3,  

Harmon 10, Abega, Roumy, 
Cardenal 2. 

Sopron Basket:   
January 6/3, Czukor 1,  
Williams 8, Brooks 16,  

Határ 16.  
Csere: Gaye 1, Varga A. 4, 

Varga S.

Vezetőedző:  
Julie Barennes 

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

Alba Fehérvár – Sopron KC
Bajnoki mérkőzés, Székesfehérvár, 2022. február 5.

80–83  
(18–20, 22–18, 13–20, 27–25)

Alba Fehérvár:  
Pongó 11/9, Smith 16/3, 
Takács M., Fakuade 9, 

Onmenaka 4. Csere: Stark 11/3, 
Vojvoda 22/12, Lukács 5,  

Davis 2, Balsay

Sopron KC:  
Myers 23/6, Fazekas 3/3, 
Borisov 19/9, Ford 24/6, 

Montgomery 14
Csere: Halász, Csendes,  
Werner, Takács N., Sitku.

Vezetőedző:  
Matthias Zollner

Vezetőedző:  
Kostas Flevarakis

Vizes vb Sopronban is!
Mégis megrendezik a 2022-es világbajnokságot, de nem az ere-
detileg tervezett helyszínen, Fukuokában, hanem Budapesten 
– jelentette be a FINA. A vízilabdában négy helyszínen játsszák a 
mérkőzéseket, Budapest mellett Sopronban, Debrecenben és Sze-
geden is. Városunkban az új Lőver uszoda ad helyet a programnak. 
A vizes vb-t a tervek szerint június 18. és július 3. között bonyo-
lítják le hazánkban. A nemzetközi szövetség a döntését azzal in-
dokolta, hogy így a sportolók lehetőséget kapnak arra, hogy idén 
nyáron is egy világméretű eseményen szerepeljenek. 

Érmes korcsolyázók
A rövidpályás gyorskorcsolyázók férfi 1000 méteres versenyén Liu 
Shaoang a harmadik helyen végzett, míg Liu Shaolin Sándort kizár-
ták. Szintén bronzérmet szerzett a pekingi téli olimpián a magyar 
vegyes váltó (Jászapáti Petra, Kónya Zsófia, Krueger John-Henry, 
Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor), Jászapáti Petra pedig 500 mé-
teren hetedik helyen ért célba. 
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LELÁTÓ

RÁZÓ LÁSZLÓ

Ezüstérmet szerzett a Hepp-kupa 
négyesdöntőjében a Sportdarázs–
SMAFC női kosárlabdacsapata. Mint 
arról lapunk is beszámolt, az amatőr 

csapatok kupájában a soproni együttes nagy küz-
delemben jutott be a 32-ből a legjobb négy közé. 
Tata, Győr, majd a TFSE MTK 
– ezeket az együtteseket győz-
te le a Sportdarázs, így végül 
a Final Fourban küzdhetett 
a kupagyőzelemért. A né-
gyesdöntő rendezői pályáza-
tát Sopron nyerte, ezért múlt 
hétvégén városunk adott ott-
hont az elődöntőknek és a 
finálénak.

A négy között egy buda-
pesti csapat, a SZPA HSE volt 
a Sportdarázs–SMAFC ellen-
fele, a meccsen pedig egyol-
dalú volt a küzdelem. A ha-
zaiaknál több olyan játékos 
is pályára lépett, akik a Sop-
ron Basketnél szerepelnek 
hétről hétre: Varga Alíz, Var-
ga Sára és Sitku Zsuzsanna 
is bekapcsolódott a játékba. 
Az elődöntő vége egyértelmű 
soproni siker lett, a végered-
mény: Sportdarázs–SMAFC 
– SZPA HSE: 96–45.

A vasárnapi döntőben az-
tán igazi női kosárlabda-rang-
adót láthatott a szép számban 
kilátogató közönség. A Sop-
ron–Szekszárd-összecsapás a 

nagycsapatoknál – és a Hepp-
kupa fináléjában is csúcs-
mérkőzésnek számít. Ennek 
megfelelően a meccs hatal-
mas küzdelmet és kevés pon-
tot hozott. A Szekszárd veze-
tett, majd egalizált a Sopron, 
nagyjából ez jellemezte a 
mérkőzést. A végére a tolna-
iak koncentráltak jobban, így 
igazi, nagy csatában megsze-
rezték a Hepp-kupát. A vég-
eredmény: Atomerőmű KSC 
Szekszárd II. – Sportdarázs–
SMAFC: 58–50.

– Gratulálok a Szekszárd 
együttesének, jól játszott a 
döntőben – mondta Giusti-
no Altobelli, a Sportdarázs–
SMAFC vezetőedzője. – Nem 
jó érzés vereséget szenvedni, 
de azt is tudjuk, hogy mekko-
ra meglepetésnek számított, 
hogy egyáltalán eljutottunk 
idáig. A lányok mindent meg-
tettek, két kemény meccset 
játszottak a hétvégén, köszö-
net nekik és az egész stábnak.

A Hepp-kupa négyesdön-
tőjének végeredménye: első 

lett a Szekszárd, 2. a Sportda-
rázs–SMAFC, 3. a Csata DSE, 
4. a SZPA HSE együttese.

BAKÓ PATRÍCIA: 
„KÖSZÖNJÜK A BIZTATÁST”
Az ezüstérem megszerzése 
után Bakó Patríciát, a Sport-
da rázs –SM A FC játékosát 
kérdeztük.

– Tudtok felhőtlenül 
örülni ennek az ezüst-
éremnek?

– Nagyon-nagyon örülünk! 
Első alkalommal jutottunk el a 
Hepp-kupában a legjobb négy 
csapatig, már ez is óriási ered-
mény volt nekünk. A négyes-
döntőben csak annyit vár-
tam el, hogy igazi csapatként 
szerepeljünk, és mindent ki-
adjunk magunkból. Ez ma-
ximálisan sikerült, és végül 
ezüstérem lett a jutalmunk!

– A vasárnapi döntő mi-
lyen volt belülről?

– Nyerhető volt, többször 
átvettük a vezetést, de… a má-
sodik nap már mi sem tud-
tunk tökéletesen játszani, és 
ebből végül a Szekszárd jött 
ki jobban. Nagyon jó érzés volt 
úgy játszani, hogy hallottuk a 
soproni szurkolókat, rengeteg 
pluszt adtak nekünk, tökéle-
tes volt a hangulat. A meccsek 
végén meg is köszöntük a biz-
tatást, különleges élménnyel 
gazdagodtunk!

„Nagyon jó érzés volt  úgy játszani, hogy hallottuk a soproni szurkolókat”

Ezüstérmes a Sportdarázs

Először jutott be a Hepp-kupa négyesdöntőjébe a Sportdarázs–SMAFC együttese. Az első meccset 
(felvételünkön) megnyerte, a Szekszárd ellen viszont nem sikerült a bravúr. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MADARÁSZ RÉKA

A felnőttek között indult a pápai kvalifikációs 
versenyeken Szabó Szebasztián. A 16 éves sop-
roni íjász olyan jól szerepelt, hogy felkérték: le-
gyen az alakuló olimpiai csapat tagja.

Szabó Szebasztián még 1,5 
évig a kadet korosztályba tar-
tozott volna, majd 21 éves ko-
ráig az ifjúságiba, ő azonban 
már a közelmúltban Pápán – a 
Word Archery és az IFAA kva-
lifikációs versenyeken – a fel-
nőttekkel mérkőzött.

– Mivel az elmúlt egy év-
ben Szebasztián minden te-
remversenyen a felnőttek-
nél is magasabb pontszámot 
ért el, úgy döntöttünk, kipró-
báljuk, hogy bírja a felnőttek 

közötti mentálisan is megter-
helőbb igénybevételt – tud-
tuk meg Szabó Győzőtől, a fiú 
édesapjától és menedzseré-
től. – A megmérettetéseken 
az ország legjobb íjászai vet-
tek részt, többek között Ba-
logh Mátyás olimpikon. Sze-
basztián mindkét nap magas 
pontszámmal győzött, ráadá-
sul vasárnap egyéni csúcsot 
is lőtt.

– Tehetség, szorgalom, ki-
tartás, megfelelő felszerelés, 

továbbá lelki és anyagi támo-
gatás – ezek szükségesek az 
elkötelezett édesapa szerint a 
sikerhez. – Szebit szerencsé-
re maximálisan támogatja is-
kolája, a Soproni Széchenyi 
István Gimnázium is, és már 
háromszor kaptunk hozzájá-
rulást a Mol Tehetségtámo-
gató Programtól, melynek jó-
voltából a fiam felszerelését 
modernizálhattuk.

A kétnapos verseny vé-
gén Szebasztiánt felkérte az 
ország egyik legjobb edzője, 
Wenger Attila, hogy legyen a 
leendő olimpiai csapat oszlo-
pos tagja felnőtt reflex (olim-
piai) íj kategóriában. 

A megmérettetéseken több 
soproni versenyző is előkelő 
helyen végzett.

Szebasztián nagy lövése

Sikeresen szerepeltek a SMAFC Waido Fight Academy versenyzői a győri karatekupán. A megmé-
rettetésen 33 klub 240 versenyzője, köztük 19 soproni lépett tatamira. Összesen 6 arany-, 6 ezüst-, 
6 bronzérmet és egy negyedik helyezést szereztek a waidósok.

KYOKUSHIN KARATE: ÉREMESŐ GYŐRBEN

MUNKATÁRSUNKTÓL

Elsősorban a csapat-
egységben és a magyar 
játékosok feljavuló tel-
jesítményében látja 
a siker kulcsát az SKC 
bravúros szereplése 
kapcsán Bors Miklós. 
A csapat másodedzőjé-
vel beszélgettünk.

– Pojbics Szabolcs ügyve-
zető már Kostas Flevarakis 
visszatérésekor hangsú-
lyozta, hogy korábban is ki-
váló edzői teamet alkottak. 
Úgy tűnik, igaza van…

– Valóban, sorra jöttek a 
győzelmek, és ebben nagy 
szerepe van annak, hogy jó az 
együttműködés vezetőedző 
és másodedző között. Ugyan-
akkor kiemelten fontos az is, 
hogy a játékosokkal is meg-
van a kémia, nagyon egysége-
sek vagyunk az utóbbi hetek-
ben, nincs olyan kosaras, aki 
kihúzna a csapatból. A srácok 
maximálisan támogatják a 
stábtagok munkáját, mi pedig 
igyekszünk figyelembe venni 
az egyéni kéréseiket is. Együtt 
vagyunk, és ez megmutatko-
zik az eredménysorunkon is.

– Gondoltad volna no-
vemberben, hogy dobogós 
helyen szerepel a csapat?

– Egyáltalán nem! Ugyan-
akkor tudtam, hogy a kere-
tünk többre hivatott annál, 

minthogy az utolsó helyek va-
lamelyikén tanyázzon. Nagy 
volt a kontraszt a tabellán el-
foglalt pozíciónk és a srácok 
valódi tudása között. Aztán 
elkezdtek jönni a győzelmek. 
Hatalmas ugrás a mostani do-
bogós helyezés, ami annak kö-
szönhető, hogy visszatértek a 
sérültjeink, és egyre jobb lett 
a csapatkémia. Külön kieme-
lem a magyar kosarasainkat: 
nem megy mindig minden-
kinek a játék, de szinte min-
den meccsen volt egy vagy két 
magyar, aki kiváló napot fo-
gott ki. Takács Norbi,  Halász 
Ákos, Fazekas Csabi vagy 
 Sitku Marci is sokat tett ezért 
a sikerszériáért.

– Most viszont McGill sú-
lyos sérülést szenvedett…

– Rickey kiválóan szer-
vezte a csapat játékát, szinte 
észrevétlenül szerzett tizen-
öt–tizenhét pontot. Közben 
sikerült megállapodni az új 
irányítóval, a tervek szerint 
hétvégén (a Szolnok ellen) már 
pályára is lép Myles Mack, aki 
Franciaországból érkezik 
Sopronba.

– Reális az SKC mostani 
harmadik helyezése?

– A tizenkettő győzelem-
ből álló széria önmagáért be-
szél, ezt már senki nem veheti 
el tőlünk! Azon kell dolgoz-
nunk, hogy ezt a kiváló for-
mát megtartsuk, hiszen csak 
ebben az esetben menetelhe-
tünk be a felsőházi középsza-
kaszba, amely automatikusan 
play off részvételt jelent.

Bors Miklós:  Nagyon egységes a csapat, ezért nyerünk

„Ez a siker a miénk!”

Bors Miklós (b2) szerint egyre jobb a csapatkémia az SKC-nál.  
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Röplabda
Február 10.,  
csütörtök 8.30,  
papréti tornacsarnok
Diákolimpia V–VI. 
korcsoport lány „B” 
kategória, körzeti döntő
Február 14., hétfő 8.30, 
Vasvilla
Diákolimpia V–VI. 
korcsoport fiú „B” 
kategória, körzeti döntő

Kosárlabda
Február 12., szombat  
18 óra, Novomatic- 
aréna
Sopron KC  
– Szolnoki Olajbányász

Február 13., vasárnap 
17 óra, Krasznai Ferenc 
Sportcsarnok
SMAFC 1860 KA 
– Dunaharaszti MTK

Teremfoci
Február 13., vasárnap 
13.20, vendéglátó/ 
Gárdonyi-iskola
Sopron városi 
teremlabdarúgó-torna 
(döntő: 15.40)

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!

Kovács Violetta:  
A kutyaszív 
hangjai 

Ismert, sőt világhírű ku-
tyák – Mancs, Viking, Rex, 
Kántor, vakvezető, segítő 
és terápiás kutyusok, és 
a legjobb barátaink a hét-
köznapokban… Kovács Vi-
oletta könyve róluk szól, és 
rólunk, emberekről. Kilenc 
szomorú, vidám, hihetet-
len és igaz történet a ku-
tyáról, az emberről és ket-
tőjük barátságáról.

KÖNYVAJÁNLÓ

MADARÁSZ 
RÉKA

Halvax Ju-
lianna 
gyermek-

korában látott egy so-
rozatot, amelyben 
mindenkinek volt egy 
szuperképessége: a 
tanítóé, hogy min-
denkiben meglátta 
a tehetséget. Azt kí-
vánta, bárcsak ő is 
ilyen tanító lehetne. 
Az álma valóra vált. 
A tehetséggondozó–
tehetségfejlesztő 
szakpedagógussal 
beszélgettünk.
– Hány éves korban kezd-
jük a tehetségfejlesztést?

– A korai időszakban na-
gyon fontosnak tartom a ké-
pességek, készségek fejlesz-
tését. Kerülni kell a gyermek 
beskatulyázását, minél több 
lehetőséggel meg kell kínálni, 
hogy aztán később belső in-
díttatásból válassza a számá-
ra örömöt okozó tevékenysé-
get. Véleményem szerint nem 
igaz minden esetben, hogy a 
tehetség utat tör magának. 
Segíteni, támogatni kell, hogy 
megmutatkozzon. Itt a szü-
lők és az óvodapedagógusok 
szerepe nagy. Igazi tehetség-
fejlesztésről 10–12 éves kor 

körül beszélhetünk, hiszen 
akkortájt kristályosodik ki a 
tehetségterület.

– Mit tehet az alsós taní-
tó néni azért, hogy kiderül-
jön, melyik tanítványának 
mi az erős oldala?

– A tehetség jelei sok eset-
ben nagyon korán megmu-
tatkoznak, de fontos hangsú-
lyozni, hogy bizonyos kevésbé 
szokványos, finomabb jeleket 
nehezen vesz észre a környe-
zet. Ilyenkor a tehetségígéret 
nem kapja meg azokat a ser-
kentő, támogató környezeti in-
gereket, amelyek szükségesek 

lennének a számára. Nagyon 
jó tehetségazonosítási prog-
ramot állítottam össze a Hu-
nyadi-iskolában, amellyel ki-
szűrhetők a tehetségígéretek, 
de ennél is jobb a tanító sze-
me. Az a pedagógus, aki figyel 
a tanítványaira, észreveszi a 
tehetséges diákot ugyanúgy, 
mint a fejlesztésre szorulót. 

– Hogyan érhetjük el, 
hogy a gyerek maga is tisz-
tában legyen az erősségei-
vel, hogy megfelelő legyen 
az önbizalma?

– Hiszek a pozitív meg-
erősítés erejében. Akinek 

sokszor mondják, hogy vala-
miben jó, az előbb-utóbb elhi-
szi magáról, és még jobb lesz. 
Elfogadó, támogató és szere-
tetteli légkör biztosításával a 
gyerekek egymás érdemeit is 
elismerik idővel. A kortárs-
csoport támogatása megint 
csak nagy motiváló erő. Saj-
nos sok esetben a pedagógus 
nem veszi észre, hogy a ma-
gatartászavar, beilleszkedési 
zavar mögött egy tehetség bú-
jik meg, ilyenkor van szükség 
a szakemberre, aki feltérké-
pezi a gyermek érdeklődését, 
képességeit. Többek között 

ezért is alapítottam meg a Tá-
lentum Műhelyt.

– Hogy csinálod, hogy 
a tanítványaid szinte mind-
egyike ki tudja hozni magá-
ból a legjobbat? 

– Figyelek. Helyzetbe ho-
zom a gyerekeket. Lehetősé-
get adok nekik. Támogatom 
őket. Izgalmas kihívás szá-
momra, mint egy kincskere-
sés. Lázba hoz, hogy vajon mi 
rejlik bennük, és addig kere-
sem, amíg meg nem találom. 
Ez nálam egy szenvedély. Iga-
zi flow-élmény, amikor meg-
találják az útjukat. 

Halvax Julianna:  Hiszek a pozitív megerősítés erejében, az elfogadásban

Mindennapi kincskeresés

– Véleményem szerint nem igaz minden esetben, hogy a tehetség utat tör magának. Segíteni, támogatni kell, hogy megmutat-
kozzon – nyilatkozta lapunknak Halvax Julianna, a Hunyadi-iskola tanítója. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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Gyulai Balázs tudja jól, 
a logikus gondolkodá-
son és a szorgalmon túl 
elhivatottság, kitartás 
és önállóság szükséges 
ahhoz, hogy valaki már 
fiatalon kitűnjön a jövő 
informatikusai közül.

A Soproni SzC Handler Nán-
dor Technikum 10. I osztályos 
tanulója nemcsak kiemelke-
dő tanulmányi eredményé-
vel, hanem aktív szabadidős 
tevékenységeivel is felhívta 
magára diáktársai és tanárai 
figyelmét.

– A napi szintű tanulás 
mellett a zene és a sport is a 
mindennapjaim része – me-
sélte Gyulai Balázs. – Sop-
ron Város Fúvószenekarában 
trombitán játszom, de hob-
bim a cyclocross biciklizés, a 
futás, és készülök a Balaton 
átúszására is. 

Az informatikát tanu-
ló fiú ötödik osztályos kora 
óta érdeklődik a programo-
zás iránt, de nemcsak infor-
matikai versenyeken, hanem 
angol, matematika és anya-
nyelvi megmérettetéseken is 
próbára teszi magát, öröm-
mel vesz részt minden közös-
ségi megmozdulásban.

– Az általános iskolá-
soknak tartott, tudatos 

internethasználattal kapcso-
latos foglalkozásokból én is 
tanulok, és jó érzés átadni a 
tudásomat a fiatalabbaknak 
– tette hozzá Balázs. – Idén 
az informatika szaktanáraim 
ösztönzésére és támogatásá-
val jelentkeztem egy nemzet-
közi informatikaversenyre, 
ahol több kategóriában is in-
dultam. Jelenleg épp a regio-
nális fordulók zajlanak.

Balázs tisztában van az-
zal, hogy közvetlen környeze-
tének, családjának és tanárai-
nak támogatása csak részben 

elegendő a sikerhez. Saját tu-
datossága elengedhetetlen 
ahhoz, hogy ilyen sokoldalúan 
helyt tudjon állni, és ki tudjon 
tűnni a középiskolások közül.

– Motivációm a kereszt-
apukámtól származik, ő szok-
ta rendszeresen kérdezni: „Ki 
a menőbb? Aki játszik, vagy 
aki programozza a játékot?”. 
Így napi szinten gyakorlok, 
fejlesztem a szakmai isme-
reteimet. Most éppen egy ro-
boton és egy programozható, 
szenzoros autón dolgozom, 
de vannak még ezen kívül 

praktikus és innovatív ötle-
teim. Rövid távú céljaim a jó 
versenyeredményekre, az an-
gol nyelvvizsgára, a szoftver-
fejlesztésre, az úszásra és a bi-
ciklizésre vonatkoznak. 

Gyulai Balázs, akit Elon 
Musk munkássága is ösztö-
nöz a fejlődésre, a középis-
kola után egyetemre szeret-
ne menni szoftverfejlesztést 
tanulni. Mivel érdeklődik 
más országok kultúrája iránt, 
az sem kizárt, hogy külföl-
dön folytatja majd szakmai 
tanulmányait.

A jövő sokoldalú informatikusa

Gyulai Balázs a Handler-iskola 10. I osztályos tanulója – több kategóriában jelentkezett egy 
nemzetközi informatikaversenyre. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MOTTÓ

„A kutyák év-
ezredekkel ez-
előtt nem arra 
kötöttek velünk 
vérszerződést, 
hogy az embe-
rek egyszer csak 
egyoldalúan fel-
rúgják azt. Ami-
kor mellénk sze-
gődtek, még mi 
is tudtuk, mi a 
feltétel nélküli, 
önzetlen szere-
tet. (…) Már csak 
a kutyák emlé-
keznek rá.”
Kovács Violetta  
író, újságíró

Doktoranduszok iskolája
A Soproni Egyetem informatikai és matematikai intézete adott ott-
hont a közelmúltban a nyolcadik WSPS (Winter School of PhD Stu-
dents in Informatics and Mathematics) rendezvénynek. A progra-
mon az ország informatikus doktorandusz hallgatói vettek részt, 
a cél az volt, hogy tovább mélyítsék ismereteiket a natív felhő-
technológiákban, megvitatták a kutatásban elért eredményeiket.

A hallgatók az előadások mellett megismerték Sopron neveze-
tességeit, valamint jártak a Muckon lévő Erdő Házában is.

sopronitema 
hivatalos

Első helyezést ért el a közelmúltban a Roth-technikum „tőzs-
decápák” nevű csapata a Közép-európai Brókerképző Alapít-
vány tőzsdeversenyének döntőjén. Domján Zsombor, Ferenczi 
Zsombor és Herber Lóránt megtapasztalhatták az értékpapír-
kereskedés izgalmait, hiszen a verseny egyik feladataként be-
mutatószámlák segítségével, valós tőzsdei körülmények között 
kereskedve kellett minél nagyobb hozamot elérniük. Az isko-
la erdész- és környezetvédelmi technikus tanulói múlt héten 
a gödöllői Agrár- és Élettudományi Egyetemen szervezett or-
szágos szakmai tanulmányi verseny elődöntőjén bizonyíthat-
ták felkészültségüket.

ROTHOS SIKEREK
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A kifulladó agy
Agyunk a legmisztikusabb, legösszetettebb „logikájú” szer-
vünk. Működése különböztet meg bennünket, embereket az 
állatvilág többi tagjától. Talán úgy tűnhet, hogy mindig auto-
matikusan és jól működik, mert a legtöbb funkcióját valóban 
észrevétlenül, precízen és tökéletesen végzi, de… A gondolko-
dás képessége az nem (csak) automatikus. Arra fel kell készíte-
nünk, alapanyagokkal kell ellátnunk, és azokat az alap informá-
ciókat egy átlátható rendszerbe kell „felraknunk”. Csak akkor 
fogunk tudni később hatékonyan „dolgozni” vele.

Ha mindenféle zagyvasággal, a környezetünkből ránk zúdu-
ló információszeméttel kezdjük tölteni, akkor bár a kapacitá-
sa, befogadóképessége gyakorlatilag végtelen, az átlátáshoz, 
a tisztánlátáshoz nélkülözhetetlen rendszert veszítjük el önma-
gunkban. És ha nem hagyunk időt, hogy „összeálljon bennünk 
a kép”, akkor csak egy kusza információáradat tombol bennünk, 
és… hülyeségeket beszélünk, sőt, ami ennél is rosszabb, hülye-
ségeket teszünk.

Lassítson és tanuljon türelemmel! „Csak tiszta forrásból”. 
Tegyen rendet… a fejében! 
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket február 16-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.).

Január 26-i rejtvényünk megfejtése: „Ha az ember túl sokszor meghajol, akkor megtörik”. Szerencsés megfej-
tőnk: Schmidt Józsefné, Sopronkőhida, Kreutz Róbert utca.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Február 9-től február 15-ig. Az ügyeleti idő hétfőtől vasár-
napig este 8 órától reggel 8 óráig tart.

Február 9.,  
szerda 

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

Február 10., 
csütörtök 

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

Február 11.,  
péntek 

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

Február 12. 
szombat 

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

Február 13., 
vasárnap 

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

Február 14.,  
hétfő 

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

Február 15.,  
kedd 

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

Tradíció a kosárlabda
ALMA ÉS FÁJA  – Szlávik József és lányai, Sára és Flóra

PLUZSIK 
TAMÁS

Az alma 
nem esik 
messze a 
fájától, 

tartja a mondás, mely
nek igazságáért nem kell 
messzire menni Sopron
ban sem. A Szlávik csa
ládban immáron a har
madik generáció erősíti 
városunk kosárlabda
sportját. Szlávik József
től szép lassan a lányai, 
Sára és Flóra veszik át a 
stafétabotot.

– Negyedikes általános isko-
lás voltam, egy lépcsőházban 
laktunk a kiváló edzővel, Gá-
bor Csabával, akinek akkor már 
a tanítványa volt Gábor uno-
katestvérem, úgyhogy egy al-
kalommal vettem magamnak 
a bátorságot, és odamentem 
hozzá, hogy lemehetek-e én is 
egy edzésére – kezdte Szlávik 
József. – Hát persze, gyere csak, 
mondta – szóval így kezdődött 
immáron több mint négy évti-
zeddel ezelőtt. 

József családjában tradi-
cionális sport volt a kosárlab-
da, a nagybátyja, Szlávik Csa-
ba sokszoros magyar válogatott 
kosaras volt, így az sem jelen-
tett különösebb nehézséget, 
hogy egy alkalommal a Szlá-
vik család komplett csapattal 
álljon fel egy meghívásos ko-
sárlabdatornán, amit meg is 
nyertek.

– Végigjártam a korosztá-
lyos ranglétrát – folytatta Szlá-
vik József. – Majd érettségi 
után felkerültem az SSE felnőtt 
csapatába, ahol a sokszoros 
magyar válogatott, dr. Tvordy 
György volt az első „nagycsapa-
tos” edzőm. Több mint egy év-
tizedig voltam NB I-es játékos, 
megszámlálhatatlan ragyogó 
győzelemnek voltam részese, 
de máig a legemlékezetesebb 
az a bizonyos „négyemberes” 
hazai diadal a Szolnoki Olaj-
bányász ellen. Arra pedig kü-
lönösen büszke vagyok, amit 
egykori edzőm, a sportújság-
íróként is maradandót alkotó 
Weisz Feri bácsi írt a tudósítá-
sában: „A káprázatosan játszó 
Szlávik-fiúk vezérletével olyan 

hajrával nyert az SKC, amilyen-
re még nem nagyon akadt pél-
da a soproni kosárlabdázás 
történetében.”.

– Apu azt szerényen elhall-
gatta, hogy 53 évesen még 
ma is NB II-es játékos, méghoz-
zá nem is akármilyen – kapcso-
lódott a beszélgetésbe Sára, aki 
hatéves korában Ringhofer Ali-
dánál kezdte el a kosárlabdá-
zást, jelenleg pedig a Soproni 
Darazsak Sportakadémia U18-
as csapatát erősíti. Mint mond-
ta, édesapja mellett a Sopron 
Basket csapatkapitánya, Fegy-
verneky Zsófia a példaképe.

– Engem kis híján elcsábí-
tott a tenisz, de aztán győzött 
a kosárlabda – mondta a min-
dig mosolygó Flóra, aki a Dara-

zsak Sportakadémián nemcsak 
a saját U14-es, hanem az U16-
os, kadet korosztályos csapat-
nak is az egyik erőssége. Mind-
ezek mellett kitűnő tanuló is, 
sőt az sem jelent számára aka-
dályt, hogy ha lehetősége adó-
dik, akkor példaképével, Bri-
ann Januaryval, a felnőtt csapat 
amerikai játékosával elbeszél-
gessen, hisz már most kiváló az 
angoltudása.

– Büszke vagyok a gyereke-
imre – veszi vissza a szót Szlá-
vik József –, és titkon még ab-
ban is reménykedem, hogy 
talán néhány év múlva majd 
megjelenik egy olyan tudósí-
tás, hogy „…a káprázatosan ját-
szó Szlávik-lányok vezérletével 
győzött a Sopron Basket.”.   

Szlávik József lányai: Sára és Flóra is kosárlabdáznak. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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Szénási Ferenc (Széna) soproni  karikaturista  
alkotásai hétről hétre.

KÓCZÁN BÁLINT

Riedl Helga életében a zene min-
dig is fontos szerepet töltött be, 
ízig-vérig zenész családból szárma-
zik. A soproni előadó amerikai kité-

rő után tért vissza Sopronba, és egyre gyakrabban 
találkozhatunk nevével. Február 11-én triójá-
val lép fel a Liszt-központban, nemrég pedig egy 
Sting feldolgozáslemezen volt közreműködő. 

– Többgenerációs zenész-
családba születtem, kisko-
rom óta énekelek. Klarinét-
tal kezdtem, majd váltottam 
a szaxofonra – kezdte Riedl 
Helga. – Talán kevesen tudják 
rólam, hogy 19 éves voltam, 
amikor Amerikába költöztem, 
ahol érdekes módon nem fog-
lalkoztam zenével. Aztán a 
World Trade Center tragédiája 
miatt öt év után bürokratikus 
okokból nem maradhattam. 
Hazatérvén először újságírói, 
majd angol tanári végzettsé-
get szereztem, és visszatalált 
hozzám a zene.

Több különböző műfajú ze-
nekarban is feltűnt, 2014-ben 
alapította meg a Helga Jazz 
szóló formációját.

– A dzsesszzenében tel-
jesedtem ki, mert előadás 
közben nemcsak a New 
York-i élményeimet élhe-
tem újra, hanem célul tűz-
tem ki, hogy a fiatalokkal is 

megszerettessem, népszerű-
sítsem ezt a műfajt, melynek 
amúgy a populáris ágát képvi-
selem – folytatta a zenész. 

Helga hozzátette: idővel a 
dzsesszprojekt kinőtte ma-
gát, így hosszas keresgélést 
követően rátalált Ürmössy 
László zongoristára, illetve 
egy korábbi zenekarából Ste-
fan Eder dobost hívta, hogy a 
trióval nagyobb rendezvénye-
ken is fellépjenek. 

– Folyamatosan bővítjük a 
repertoárt, az eredeti dalokat 
sajátos feldolgozással, swin-
ges és latin zenei elemek-
kel tesszük izgalmassá. Nagy 
mérföldkő, hogy helyi zenész-
ként először léphetek fel a tri-
óval a Liszt színpadán, mielőtt 
a Taschner pincészet kínálja 
majd finom nedűit – mesél-
te Helga.

Szintén a soproni zenésszel 
kapcsolatos hír, hogy nemrég 
egy Sting feldolgozásalbumon 

volt közreműködő két dal 
vendégénekeseként.

– Varga Gábor zongora-
művésszel korábban már ké-
szítettünk egy kislemezt, de 
az együttműködés nem állt 
meg. Nemrég Gábor quar-
tettjével készült egy új Sting 

feldolgozásokat tartalmazó 
album, amely a formáció első 
vokális hanganyaga. Ezért is 
volt megtiszteltetés a felkérés.

Helgát a zene mellett az an-
goloktatás is elfoglaltan tart-
ja, tanítványaival gyakran for-
dítanak dalokat is az órákon. 

Az örökzöldek világába  repíti közönségét a Helga Jazz Trió

Időutazás Amerikába

– A dzsesszzenében teljesedtem ki – mondta Riedl Helga.
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NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

MADARÁSZ RÉKA

Mivel közeledik a tél vége, annak, aki
nek foltosodásra, hegesedésre hajla
mos a bőre, ideje bevetnie néhány hal
ványító házi praktikát. 

Az öregségi foltok és a napfoltok – vagyis a hi-
perpigmentáció – általában testünk azon része-
in jelennek meg, amelyek a leginkább ki vannak 
téve a napfénynek: az arcunkon, a nyakunkon és 
a mellkasunkon.

– Ezek megelőzéséért, megjelenésük kés-
leltetéséért rengeteget tehetünk azzal, hogy 
védjük magunkat a káros UV-sugárzástól: nem 
tartózkodunk sokat a napon, illetve fényvédőt 
használunk az év minden szakában – tudtuk 
meg Mesterházy Márta kozmetikusmestertől. 
– A májfolt (melasma) kialakulásának hátteré-
ben általában hormonális problémák állnak, de 
hegek, sebesülések után is maradhatnak bar-
na foltok a bőrünkön. 

A kozmetikusok és bőrgyógyászok által al-
kalmazott módszereken kívül – például mikro-
dermabrázió, mezoterápia, lézeres kezelések 
– remek otthoni praktikák is a rendelkezésünk-
re állnak ahhoz, hogy felvegyük a foltokkal 
a harcot.

– Folthalványításra ideális kombináció, 
ha összekeverünk egy evőkanál almaecetet egy 
evőkanál vízzel, áttöröljük vele az arcunkat, 
majd 10–15 perc elteltével lemossuk – folytat-
ta Márti. – Szintén halványít az aloe vera bel-
sejében lévő folyadék, amit egész éjszaka az 
arcunkon hagyhatunk, akárcsak az E-vitamint, 
amit csak ki kell nyomnunk a gyógyszertárban 

kapható kapszulából, és hamar érezni fogjuk re-
generáló, ránctalanító hatását.

A leghatásosabb otthoni megoldás azon-
ban az avokádó. Nem kell mást tennünk, mint 
a belsejét összenyomni masszának, feltenni az 
arcunkra és 10–15 perc elteltével lemosni. Fan-
tasztikus pakolást készíthetünk uborka, méz és 
joghurt, illetve paradicsom, joghurt és zabpe-
hely felhasználásával. Ha azt szeretnénk, hogy 
minél mélyebbre hatoljanak a maszkban lévő ha-
tóanyagok, helyezzünk az arcunkra nejlonfóliát!

Harc a bőrhibák ellen

Védjük magunkat a káros UV-sugárzástól 
– javasolja Mesterházy Márta kozmetikus-
mester. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

JAZZ&BOR, HELGA JAZZ TRIÓ:  Február 11. 19 óra, Liszt-központ 

BULI VAN!  – zenei ajánló
Lóci játszik Sopronban
Február 19., szombat 19 óra, Búgócsiga Akusztik  
Garden, vendég: Meg Egy Cukorka 
Február 19-én Sopronban lép fel a Lóci játszik. A nép-
szerű formáció már több alkalommal adott koncer-
tet városunkban. Csorba Lóci névadó frontember 
a VAN című mozi filmzenéjével alapozta meg a 
közönség és a szakma figyelmét. Ezt követte a Ki 
Mit Tube és a Cseh Tamás Program elismeré-
se, egy sikeres turné a Margaret Islanddel 
közösen, majd fölényesen megnyerték 
a Veszprémi Utcazene Fesztivál kö-
zönségdíját. Innentől lett a Lóci ját-
szik hazánk egyik legszerethetőbb 
és legkedveltebb bandája.


