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Napjaink egyik legnépszerűbb 
francia énekesnője  Isabelle 
Geffroy – művésznevén Zaz 
– idén nyáron visszatér Buda-
pestre. A helyes énekesnő 
bohém, bájos kis világába invi-
tálja a közönséget. Művészi karri-
erje 2001-ben kezdődött egy Fifty 
Fingers nevű blues zenekarban. 
Azóta több dzsesszformációban is 
feltűnt, most döntött, szólóban 
is kipróbálja magát. 

Tavaszias arcú tél
Egyre csökken a fagyos napok száma  
a leghidegebb évszakban

Gyerekkacajtól volt hangos vasárnap a Liszt-központ NépmesePontja. A pöttömszínházi előadáson 
a győri Vaskakas Bábszínház művészei léptek fel, akik a színek csodálatos világába kalauzolták  
a legkisebbeket tánccal, bábbal, zenével – majd következett a közös játék. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Tarkabarka gyerekmóka 

A családok 
védelmében

Egy átlagos (6–18 éves) 
gyerek legalább napi 
egy órát internetezik – 
ez is kiderül egy közel-
múltban készített fel-
mérésből. A szakembe-
rek szerint biztonságos 
internet nem létezik, 
ahhoz, hogy a gyerme-
keink ne kerüljenek ve-
szélybe a világhálón, 
tudatos felhasználókká 
kell nevelni őket. Fontos, 
hogy a szülők sokat be-
szélgessenek a cseme-
téikkel, az internettil-
tás, elzárás nem 
megoldás. 2
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Toronymagas esélyeshez méltóan játszott az MTK ellen a Sopron 
Basket. A kosaras hölgyek magabiztosan nyertek a bajnoki meccsen, 
előtte pedig hihetetlen bravúrt hajtottak végre Kurszkban: 
megverték az orosz együttest. FOTÓ: FIBA.COM

Hétpontos családvédelmi akciótervet jelentett 
be Orbán Viktor. Magyarország miniszterelnöke 
vasárnap tartotta meg évértékelő beszédét.

FOTÓ: MTI – KOSZTICSÁK SZILÁRD

Bennszülöttek 
az interneten

Zaz ismét  
hazánkban
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Bravúr az Euroligában
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MADARÁSZ RÉKA

Kránitz Mónika évek 
óta gondoskodik hal-
mozottan sérült fiá-
ról, Mátéról. Az oda-
adó anya októberben 
súlyos balesetet szen-
vedett, a rehabilitációs 
kezelése még most 
is zajlik.

Október 3-án Kránitz Mónika 
és férje, Borsodi Csaba autóval 
Budapestről tartottak hazafelé, 
amikor Rábatamásinál fron-
tálisan összeütköztek egy kis-
busszal. Csaba egy lábtöréssel 
megúszta, Móni viszont legkö-
zelebb az életmentő műtét után 
tért magához. Az agyrázkódás 
mellett számos súlyos sérülés 
érte, a rekeszizom szétszakadása 
miatt belső szervei összenyom-
ták a tüdejét, a gerince eltörött. A 
lába a hosszú fekvés során forrt 
össze. A magatehetetlen hölgyet 
novemberig a győri kórházban 
ápolták, majd a felépülést a reha-
bilitációs intézetben folytatta, 
ahonnan nemrég engedték haza.

– Már a rehabilitácis intézetben 
voltam, amikor egy röntgenfel-
vételen észrevették az orvosok, a 
csigolyáim annyira elmozdultak, 
hogy fennáll a bénulás veszélye – 
meséli Móni. – Azonnal meg kel-
lett műteni, a deréktáji szakaszon 
négy lemezzel és nyolc csavarral 
rögzítették a csigolyáimat.

Móni most már sokkal jobban 
érzi magát, de még vannak fáj-
dalmai. A rengeteg szenvedés 
ellenére rendkívül jókedvű, és 
nagy tervekkel tekint a jövő-
be. Eddigi élete kizárólag sérült 
kisfia, Máté körül forgott. Úgy 
érzi, a baleset ráébresztette, 
hogy saját magáról sem szabad 
elfeledkeznie.

– A halál közeléből visszajőve 
tudatosodott bennem, hogy az 

ember néhány másodperc alatt 
elveszíthet mindent – folytatja 
elgondolkodva a kedves hölgy.  
– Átértékeltem az egész élete-
met, és most azt tartom a legfon-
tosabb célomnak, hogy testileg 
és lelkileg is felépüljek. Úgy ér-
zem, elegendő erőm van hozzá.

A Soproni Borlovagok és 
Borbarátok Egyesülete már fel-
ajánlotta a segítségét a család-
nak, ami lehetővé teszi, hogy 

vásároljanak Móninak egy fel-
állást segítő fotelt. Számos is-
merős és ismeretlen szintén 
biztosította őket a támogatá-
sáról, amit ezúton is köszön-
nek. Hálásak lennének, ha vala-
ki egy felesleges szobakerékpárt, 
elliptikus trénert vagy egy tor-
namatracot a rendelkezésükre 
tudna bocsájtani. A felajánlást 
a +36/70/779–5903-as telefon-
számon fogadják. 

Panoráma

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Időről időre előfordul, hogy vala-
milyen trükkös módszerrel csalnak 
ki pénzt idős emberektől. Legutóbb 
az egyik soproni lakótelepen csen-

gettek be a lakásokba a tolvajok.

– A trükkös lopás olyan, mint 
az influenza. Időről időre fel-
bukkan, más és más „temati-
kával”, de a lényege ugyanaz: 
hiszékeny emberek pénzét 
kicsalni. Egyedül a megelő-
zés, azaz a tudatos védeke-
zés hatásos ellene – fogalma-
zott Babelláné Lukács Katalin, 
a Soproni Rendőrkapitányság 
őrnagya, kiemelt bűnmegelő-
zési főelőadó. 

A közelmúltban az egyik sop-
roni lakótelepen csengettek fel 
egy lakásba idegenek, az ott lakó 
idős ember beengedte az ottho-
nába a hivatalos személyeknek 
tűnő, rezsi-visszatérítést ígérő 
csalókat, akik megtévesztéssel 
és figyelemeltereléssel több 
mint százezer forintot loptak 
el a lakásból. A korábbi esetek 

között előfordult, hogy vízóra-
cserére hivatkozva jutottak be 
a lakásba. A csalók „célcsoport-
ja” az egyedül élő idős embe-
rek, akik koruknál fogva meg-
téveszthetőbbek, figyelmüket 
könnyebben el lehet terelni. 
A sértettek elmondása alap-
ján kijelenthető, hogy a csalók 
szinte minden esetben készsé-
gesek, udvariasnak tűnnek, jól 
kommunikálnak. 

Az őrnagy hozzátette, fontos, 
hogy soha ne engedjünk be ide-
gent a lakásunkba, még magát 
valamely szolgáltató munka-
társaként feltüntető személyt 
sem, ha nem tudja megfelelő-
en igazolni magát és jövetelének 
célját. Ha már megtörtént a baj, 
mielőbb tegyünk feljelentést a 
rendőrségen!

Trükkös tolvajok
RENDŐRSÉGI SOROZAT

Sürgősségi ellátás: 
emberségből jeles
Szakmailag és embe-
rileg is maximálisan 
helytállnak a Soproni 
Gyógyközpont sür-
gősségi osztályának 
(SBO) munkatársai. 
Egy betegük lapunk 
segítségével mond 
köszönetet az orvo-
soknak és ápolóknak.

Emberségből nap mint nap 
jelesre vizsgáznak és mindent 
megtesznek a betegek gyógyu-
lásáért a soproni kórház SBO-
ján. Holper Attila egy újra és 
újra makacsul visszatérő nehéz-
légzéses roham miatt többször 
is „vendégeskedett” a sürgősségi 
osztályon, és – mint mondja – 
mindannyiszor jó emlékekkel 
távozott. – A rossz tapasztala-
tok szinte azonnal nyilvános-
ságot kapnak, miközben megfe-
ledkezünk azokról, akik minden 
nehézség ellenére szívvel-lé-
lekkel végzik a munkájukat 
az egészségügyben – mondta 

Holper Attila. – Az elmúlt évben 
négyszer kerültem be a sürgős-
ségi osztályra fulladás miatt, 
és az ott töltött idő alatt szem-
tanúja voltam annak, hogy 
milyen megfeszített munká-
val végzik a hivatásukat az ott 
dolgozók. Bele sem gondolunk, 
hogy a műszakban lévő nővé-
rek és orvosok nem ülhetnek le 
meginni egy kávét sem, hiszen 
szinte folyamatosan érkeznek 
betegek, akiket perceken belül 
meg kell vizsgálni, el kell látni. 
A tapasztalatom szerint az SBO 
dolgozói maximálisan helytáll-
nak, nemcsak szakmailag, de 
emberileg is.

– Benntartózkodásom idején 
öntudatlan, magatehetetlen, 
idős betegeket is hoztak be, és 
hozzájuk ugyanolyan embersé-
gesen, tisztelettel szóltak nem-
csak az ápolónők, de az orvosok 
is. Úgy érzem, – nemcsak ma-
gam, de betegtársaim nevében 
– az alázattal végzett munká-
ért hálával tartozunk a gyógyí-
tó személyzetnek – zárta Hol-
per Attila.

Bennszülöttek az interneten
HUSZÁR JUDIT

Egy átlagos (6–18 éves) gyerek legalább napi 
egy órát internetezik – ez is kiderül egy friss 
felmérésből. A szakemberek szerint biztonsá-
gos internet nem létezik, ahhoz, hogy a gyer-
mekeink ne kerüljenek veszélybe a világhálón, 
tudatos felhasználókká kell nevelni őket. 

A biztonságos internet világ-
napja alkalmából tartott szü-
lőknek szóló rendezvényt a 
Soproni Rendőrkapitányság. 
Elsősorban az volt a céljuk, 
hogy megismertessék a felnőt-
tekkel a gyerekek internetezési 
szokásait, és hasznos, gyakor-
lati tanácsokat adjanak. – Biz-
tonságos internet nem léte-
zik, aki ezzel ámítja magát, az 
egy másik bolygón él – mondja 
Babelláné Lukács Katalin, a 

Soproni Rendőrkapitányság 
őrnagya, kiemelt bűnmegelő-
zési főelőadó. – Ez épp olyan, 
mint a közlekedés. A szülők 
már kiskoruktól fogva csepeg-
tetik a gyerekeknek a közleke-
dési szabályokat, hogy addigra, 
amire önállóan közlekedhet-
nek, már biztosan megtanulják 
ezeket. Most az az érdekes hely-
zet állt elő, hogy a digitális tér-
ben a gyerekek a bennszülöttek, 
a szülők pedig a bevándorlók. A 

legtöbb szülő csak „fut” a gye-
reke után, nem tudja utolérni, 
fogalma sincs, hogy mit csinál 
a fia vagy a lánya a világhálón. 
Így nem is képes megfelelően 
segíteni, nem tudja felhívni a 
figyelmét a veszélyekre. 

A rendezvényen a szakem-
ber rávilágított arra is, hogy 
attól, hogy egy gyerek ügye-
sen játszik az interneten, még 
a felelősségtudata megmarad a 
gyermeki szinten. Fontos, hogy 
a szülők sokat beszélgessenek a 
csemetéikkel, az internettiltás, 
elzárás nem megoldás. 

– Legyünk nyitottak, játsz-
szunk együtt a gyerekekkel, 
nézzük meg mi is azokat a vi-
deókat, amelyek tetszenek ne-
kik! – folytatja Babelláné Lu-
kács Katalin. – A gyerek ne fél-
jen elmondani a szülőnek, ha 

bajba került, ismerje fel, hogy-
ha probléma van. Természe-
tesen létezik jogi védelem az 
internetes zaklatások ellen, de 
az már a jéghegy csúcsa, sokkal 
jobb lenne megelőzni az ilyen 
szituációkat.

És hogy mennyire „húsba-
vágó” téma a fiatalok körében 
az internet, arra választ ad az 
egyik, programozásoktatással 
foglalkozó cég közelmúltban el-
végzett kutatása. 3500 diákot 
kérdeztek meg (6–18 éves kor 
között), a válaszokból kiderült, 
hogy a gyerekek 99 százaléka 
átlagosan napi 1–2 órát inter-
netezik, de a fiúk közel 15 szá-
zaléka napi 4 óránál is többet 
tölt az online térben. Nagyrészt 
videojátékokkal játszanak (75 
százalék), érdekes, vicces vi-
deókat néznek (74 százalék). A 
gyerekek több mint fele a házi 
feladatok és beadandó dolgoza-
tok elkészítéséhez is használja 
a netet. A fiatalok 39 százalé-
ka online véleményvezéreket 
(youtuberek, gamerek) neve-
zett meg példaképeként, a do-
bogó második helyét ismert 
sportolók (17 százalék), míg a 
harmadikat maguk a szülők 
foglalták el (15 százalék). Vagy-
is komoly befolyással bírnak a 
gyerekek által követett véle-
ményvezérek, de a szülői minta 
továbbra sem elhanyagolható. 
És ha már visszakanyarodtunk 
a szülőkhöz: abban is sokat tud 
segíteni az idősebb korosztály 
a fiataloknak, hogy eligazod-
janak a való élet és a virtuális 
tér útvesztőjében. Ez ugyanis 
a gyerekek, kamaszok fejében 
gyakran összekeveredik... 

A biztonságos internet világnapja alkalmából tartott szülőknek szóló 
rendezvényt a Soproni Rendőrkapitányság FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A trükkös csalók az egyedül élő idősekre 
specializálódnak, akik megtéveszthetőbbek, 
figyelmüket könnyebb elterelni FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

Kránitz Mónika a gondok ellenére is jókedvű maradt

Szenvedés és derű

Kránitz Mónika élete sérült kisfia, Máté ápolásáról szól. A közelmúltban a nő is 
súlyos autóbalesetet szenvedett. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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CZIRÁKI VIKTÓRIA

Különböző felméré-
sek szerint Magyar-
országon a felnőttek 
közel fele szenved 
valamilyen króni-
kus betegségben. 
A leggyakoribb a 
magas vérnyomás, 
de magas az allergi-
ások, a mozgásszervi 
betegek és a cukor-
betegséggel küz-
dők száma is.

A magyar lakosság jelentős 
része szenved valamilyen kró-
nikus, azaz hosszan fennálló 
betegségben, melyek fő veszé-
lyét a sokszor csak évek után 
kialakuló szövődmények jelen-
tik. – Öt magyarból egynek 
magas a vérnyomása, ez ma 
már népbetegségnek számít – 
mondta el a Soproni Témának 
dr. Nagy Róbert főorvos, a Sop-
roni Gyógyközpont krónikus 

belgyógyászat osztályának osz-
tályvezetője a február 11-i bete-
gek világnapja apropóján. 

A második leggyakoribb, 
hosszan fennálló megbete-
gedés az allergia, melyben az 

emberek körülbelül 15 százalé-
ka szenved hazánkban. Amíg a 
korábban említett magas vér-
nyomás veszélye növekszik 
az életkor emelkedésével, ad-
dig az allergia már a fiatalok 

betegsége is. A felmérések 
szerint Magyarországon a la-
kosság 10 százaléka él valami-
lyen mozgásszervi panasszal, 
de a listán negyedik cukorbe-
tegség is hatalmas tömegeket, 
körülbelül másfél millió em-
bert érint. – Ezen megbete-
gedésekben közös, hogy nem 
gyógyíthatók, de gyógyszerrel 
tünetmentessé tehetők, éppen 
ezért fontos a beteg együttmű-
ködése – folytatta a főorvos. 
– Ilyenkor nem arról van szó, 
hogy egy hétig szed valamit a 
beteg és meggyógyul, hanem 
tartósan, akár évtizedeken ke-
resztül kell küzdeni a tünetek 
ellen. A gyógyszerszedési mo-
rál javítása és a betegek okta-
tása is fontos.

Dr. Nagy Róbert beszélt a 
megelőzés szerepéről is. – A 
genetikai hajlamon kívül a 
két legnagyobb veszélyforrás 
az egészségtelen táplálkozás 
és a mozgásszegény életmód, 
ha ezeken javítunk, már sokat 
tettünk a betegség kialakulása 
ellen, betegként pedig a pana-
szok megelőzéséért.

A krónikus betegek hazája

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Hét pont a magyar 
családok érdekében
Hétpontos családvédelmi akciótervet jelentett 
be Orbán Viktor. Magyarország miniszterelnö-
ke vasárnap tartotta meg évértékelő beszédét. 

A családvédelmi akcióterv a 
következő hét pontból áll: 
1. Bevezetik a fiatal házasok 
gyermekvállalási támogatá-
sát. Minden 40 év alatti nő, 
aki első házasságát köti, a 
közös élet kezdéséhez 10 
millió forintos kamatmentes 
kölcsönben részesülhet. A 
törlesztést az első gyermek 
érkezésekor három évre fel-
függesztik, a második gyer-
mek érkezésekor újból há-
rom évre felfüggesztik, és a 
tőketartozás harmadát nem 
kell visszafizetni. Ha harma-
dik gyerek is születik, akkor 
a kölcsönt teljes egészében 
elengedik.

2. Bővítik a csok kedvezmé-
nyes hitelét. Jelenleg a két-
gyermekes családok 10, a 
három és többgyermekes 
családok 15 millió forint ka-
mattámogatott kölcsönt ve-
hetnek igénybe új lakás vá-
sárlására. A jövőben a két- 
és többgyermekesek a hitelt 
használt lakások vásárlására 
is felhasználhatják.
3. Eddig a kormány harma-
dik és minden további gyer-
mek születése esetén egy-
millió forintot vállalt át a 
nagycsaládosok jelzálog-
hiteléből. Most ezt bővítik: 
már a második gyermek szü-
letésekor egymillió forintot, 

a harmadik gyermeknél 4 
millió forintot, minden to-
vábbi gyerek születésekor 
újabb egy-egymillió forin-
tot vállal át a kormány.
4. Azok az asszonyok, akik 
legalább négy gyermeket 
szültek és neveltek, éle-
tük végéig mentesülnek a 
személyi jövedelemadó fi-
zetése alól.
5. Elindul a nagycsaládo-
sok autóvásárlási program-
ja, legalább hétszemélyes új 
autó vásárlását támogatja a 
kormány. A legalább három 
gyermeket nevelő családok 
az új autó vásárlásához 2,5 
millió forint vissza nem té-
rítendő támogatást kapnak.
6. Megvalósítják a teljes 
bölcsődei ellátást. A szak-
értői becslések szerint az 

országban 70 ezer bölcső-
dei férőhelyre van szükség 
ahhoz, hogy mindenki, aki 
szeretné, bölcsődébe járat-
hassa a gyermekét. A teljes 
bölcsődei ellátás érdeké-
ben ezért 3 év alatt 21 ezer 
új bölcsődei férőhelyet lé-
tesít a kormány. 
7. Bevezetik a nagyszülői 
gyedet. A jövőben, ha a szü-
lők így döntenek, a nagyszü-
lők is gyeden maradhatnak 
helyettük.
Ehhez a tervhez áttétele-
sen kapcsolódik, hogy a 
kormány minden gimnázi-
umi és szakgimnáziumi ta-
nuló számára kétszer, a 9. és 
a 11. évfolyamot követően 
biztosítja az ingyenes két-
hetes külföldi nyelvtanulás 
lehetőségét.

Horgolt szívek 
ajándékba

Alázatos munka,  
oktatás – elismerés

BERTHA ÁGNES

Jó szán-
dékú, ki-
váló kéz-
ügyességű 

soproni hölgyek is 
csatlakoztak az orszá-
gos Horgolj ajándék-
ba szívet! akcióhoz.

A Horgolj ajándékba szívet! 
akciót Balogh Anita kezdemé-
nyezte január második felében: 
egy cikkben olvasta, milyen 
sokat jelent a rendőröknek, 
mentősöknek, tűzoltóknak 
egy-egy apró emlék, köszö-
nőlevél, fénykép a zsebükben, 
amikor embert próbáló felada-
tukra indulnak. Erőt ad, feltölt, 
megóv az elfásultságtól. A ren-
dőrség vetette fel a szívecskék 
gondolatát, amelyen rögtön 
kapott a kezdeményező, majd 
Facebook-oldalán (Horgolt min-
ták mindenkinek) közzé is tette 
az ötletet, lelkes önkénteseket 
várva a munkához. Rövid időn 
belül országos méretűre duz-
zadt a vállalás, többek 
között soproniak 
is csatlakoztak, az 
elsők között Varga 
A d é l 

és Horváthné Buzonics Gabri-
ella. Őket követte Szemeritsné 
Németh Veronika, Vargáné Tres-
tyén Mónika, Horváthné Zergé-
nyi Eszter és Nagy-Vas Viktó-
ria – illetve számos önkéntes a 
városból és a környékéről.

– A mintát megbeszéltük egy-
más között, én segítségül még 
egy videót is megosztottam – 
mondta el Szemeritsné Németh 
Veronika, aki óvónőként dolgo-
zik, munkatársainak pedig hor-
golós munkaközösséget vezet. 
– A többiek is rendszeresen hor-
golnak, „profiként” álltak neki 
tehát a vállalásnak, amelyet 
mindannyian nagyszerű kezde-
ményezésnek tartottunk. Úgy 
érezzük, ha ennyivel is boldog-
ságot okozunk azoknak a dolgo-
zóknak, akik életüket nem féltve 
segítenek másokon, akkor az ne-
künk is örömet jelent. Biztosan 
jólesik nekik, hogy gondolnak, 
gondolunk rájuk, és ha a szívre 
néznek, erőt tudnak meríteni az 
önfeláldozó munkájukhoz.

A soproni önkéntes horgolók 
megtudakolták, hány szívet kell 
készíteniük, hogy jusson a he-
lyi rendőröknek, tűzoltóknak, 
mentősöknek, de gondoltak a 
lövői, kapuvári és csornai élet-
mentőkre is. Jelenleg több mint 
kétszáz elkészült szívnél tarta-

nak, de olyan lelkesedéssel 
dolgoznak, hogy a 

városban ideigle-
nesen elfogyott 

a piros fonal...

Árki Jenőné szak-
mailag kiválóan kép-
zett, nagy teherbírású 
ápoló, a betegekkel 
és a kollégáival rend-
kívül empatikus. Mun-
kásságát Dr. Király 
Jenő-díjjal ismerte 
el a város.

Árki Jenőné 1984-ben érettsé-
gizett a soproni Martos Flóra 
Egészségügyi Szakközépisko-
lában, majd felnőtt szakápolói 
képzettséget szerzett. 1987-ben 
intenzív betegellátó szakápoló 
lett. 2001-ben a győri Széche-
nyi István Főiskolán szerzett 
ápolói diplomát. A sop-
roni kórházban 1989 
óta dolgozik, előbb 
a központi anesz-
teziológiai és 
intenzív osz-
tályon, majd 
2 0 0 0 - t ő l 
az  uroló-
giai osztá-
lyon tevékeny-
kedett. 2004-től 
ismét a központi 
aneszteziológiai és 

intenzív osztályon dolgozik, 
máig folyamatos műszakrend-
ben. Előbb osztályvezető-helyet-
tes ápolói feladatokat látott el, 
idén júniustól pedig ő az osztály 
vezetőápolója.

Szakmailag kiválóan képzett, 
nagy teherbírású, a betegekkel 
és a kollégáival rendkívül empa-
tikus. Az utánpótlásképzésben 
is kiveszi a részét, több helyen 

oktat. Diákjai 
m i n d i g 

nagy bi-
zalom-
m a l 
fordul-

n a k 
hozzá.

Árki Jenőnét Dr. Király Jenő-
díjjal tüntették ki  
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Nagy Róbert főorvos FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Már áll a Lövér fürdő 
medencéje fölötti ide-
iglenes sátor. A kinti 
medencék elkészül-
tek, azokat be is fed-
ték, ugyanis az uszoda 
felújításának idején itt 
tudnak majd úszni a 
vendégek, és a spor-
tolók is használhat-
ják. A vizesblokkokat 
és az öltözőket egyedi 
gyártású konténerek-
ből alakítják ki. Most 
a járdán dolgoznak, 
majd következhet 
a medencék feltöl-
tése és a próbaüzem. 
A tervek szerint már-
ciusban készülnek el 
a munkával.

FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Befedték a medencét 
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Az egykori malmok többségének ma már nyoma sincs

Az Ikva vízimalmai
KÖVES ANDREA

Több 
mint húsz 
malom 
műkö-

dött egykor az Ikva 
patakon – ez derült ki 
abból az előadásból, 
amelyet Bódi Ottó 
tartott nemrégiben 
a Soproni TIT-ben. A 
nyugalmazott tanár 
óriási gyűjtőmun-
kát folytatott, amikor 
megírta Az Ikva 
és vízimalmai 
című könyvét. 

Bódi Ottó gyermekkora 
világába repült visz-
sza, amikor majd tíz 
évvel ezelőtt szülőfalu-
jába, Nagylózsra látoga-
tott, és az Ikva patak híd-
jánál megállt. Felidézte, 
hogy milyen jókat füröd-
tek a Felső-malom környé-
kén, amely akkor már nem 
működött, de jó állapot-
ban volt. Döbbenten látta, 
hogy mindebből a 2000-es 
évekre nem maradt semmi. 
Ez inspirálta arra, hogy egykori 
térképeket vegyen a kezébe, és 
évekig tartó kutatásba fogjon: 
böngészett a levéltárban, kere-
sett archív fotókat, dokumen-
tumokat, és számos, a malmok 
egykori működésében érintett 
családdal vette fel a kapcsolatot. 
A legérdekesebb találkozója egy 
99 éves, szellemileg friss hölgy-
gyel volt, aki az egyik kópházi 
malom egykori résztulajdo-
nosaként idézte fel emlékeit, 

malmuk izgalmas tör-
ténetét. Az alapos kutatás ered-
ményeképpen született meg 
2013-ban Az Ikva és vízimalmai 
című helytörténeti kiadvány.

– Az Ikva legrégebbi malmait 
az 1400-as években építették, a 
működésük csúcsidőszaka a 19. 
században volt, összesen 23 vízi-
malomra bukkantam a vizsgá-
lataim során – meséli Bódi 
Ottó.  – Sopronban ezek közül 
négy nyomai lelhetők fel: az 
első a városon kívül, a Nyugati 

majorhoz közeli réten, a máso-
dik az Uszoda utcai társasházak 
helyén, egy a Balfi úti idősek ott-
hona udvarán, egy pedig az An-
ger rét végében. 

Ebben az időszakban az Ikva 
mellékfolyóin is működött 
8–10 malom, Sopron várme-
gyében pedig összesen 200. 
Bódi Ottó meglátása szerint a 
fegyvergyártás mellett a vízi-
malmok építése és működte-
tése képviselte a korszak inno-
vációs csúcsát. Meg kellett ter-
vezni az őrlőkövet, a meghajtó 
berendezéseket, áttételeket, a 
gépészetet, a malom épületét, 
amelyek többsége többszin-
tes, remekül kivitelezett volt. 
A fejlesztés a vízikerekeket is 
érintette: amikor már elavul-
tak, megjelentek a vízturbinák, 
majd később a villanymotorok. 

A molnár szakmát egykor nagy-
ra becsülték: többségében a 
malmot is ők építették, így re-
mek építőipari szakemberekké 
is váltak. Az elsők között alakí-
tottak céheket, ebben az ikvai 
vízimolnárok is az élen jártak. 

Bódi Ottó szerint szomorú, 
hogy a malmok többségének 
ma már nyoma sincs, csupán 
néhánynak maradt meg az épü-
lete, az egyetlen a muzsaji ma-
lom, amely ugyan akár működ-
hetne is, de sajnos évek óta nem 
látogatható. Bár nem az Ikvához 
kötődik, de a kötet szerzője jó 
példaként említi a sopronbán-
falvi Kárpáti-malmot, amelyet 
a család példamutató módon 
felújított a múlt előtti tisztel-
gésként, és azért, hogy a jövő 
nemzedékének történelmi ka-
landozást kínáljon.

SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

Heimler Károly- 
pihenőhely
A Sörházdomb (Bräuriegel) feltehetően onnan kapta a nevét, hogy a Neu-
hofbeli (ma Erzsébet kert) egykori, 1951-ben lebontott, a mai GYIK helyén 
állott Városi Sörház és Malátagyár (Städtische Brauhaus und Malzfab-
rik) tulajdonosának ezen a területen több telke is volt. Egy időben Tuli-
pándombnak is próbálták átkeresztelni, de ez nem honosodott meg, így 
mind a mai napig megmaradt az immáron több mint százéves elnevezés. 
A Sörházdomb Lövér körút felőli szegélyén, az egykori Turul-emlékmű 
helyén található a Heimler Károly-emlékhely. „A városa szépítésében fá-
radhatatlan soproni polgár, egyesületünk három évtizeden át volt elnö-
ke, Heimler Károly (1877–1954) emlékére állította a Soproni Városszépítő 
Egyesület 1984-ben, fennállása 115-ik évében.” – olvasható a pihenőhely 
márványtábláján a felirat.

A tősgyökeres soproni családból származó Heimler Károly 1897-ben érett-
ségizett az evangélikus líceumban, majd jogi doktori oklevelet szerzett. 
1905-től a soproni városi rendőrség alkapitánya volt, majd hamarosan kine-
vezik főkapitánynak. 1925-től városi főjegyző, majd nyugdíjba vonulásáig 
árvaszéki elnök volt. 1937-ben útjára indította a Soproni Szemlét, melynek 
hét éven át a főszerkesztője is volt. „Fanatikusa volt Sopron fejlesztésé-
nek, szépítésének” – írta róla Becht Rezső. FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni em-
berek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat a jövőben is 
tartjuk, sőt szélesíteni kívánjuk újabb és újabb olvasóink 
megismertetésével. Ezért olyan embereket keresünk, akik 
szűkebb–tágabb környezetükben valamiért kiérdemelték 
a körülöttük élő emberek szeretetét, tiszteletét. Lehet ő 
egy nagymama, másokon segítő ezermester vagy segítő 

tanácsadó, egy közösség szervezője vagy aktív tagja. Szó-
val bárki, akire felnéznek olvasóink! Ha ismernek ilyen em-
bert a környezetükben, írják meg nekünk, hogy ki ő, hogy 
érhetjük el, és hogy miért olvasnának róla örömmel a Sop-
roni Témában!
Leveleiket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail- 
címre várjuk!

Hétköznapi hősöket keresünk!

Társasozós párkereső
Február 13., szerda 18 óra, Búgócsiga 
Akusztik Garden
A programot követően 21.30-tól Valentin napi parti 
kezdődik. Közreműködik: dj Seat the Belt.

Jány Gusztáv pere
Február 13. 18 óra, Pedagógusok Soproni 
Művelődési Háza
Aki nem kért kegyelmet – dr. Soós István előadása

Boldogító igen a Tűztoronyban
Február 14., csütörtök 15.30, Tűztorony
Jelentkezzen be házasságkötésre a Tűztoronyba! 
A fiatal párok egy rövid ceremónia keretében 
szimbolikusan házasságot köthetnek, ajándékba 
oklevelet is kapnak. 

Pély Barna Blue Heart 
lemezbemutató koncert

Február 15., péntek 21.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Supernem koncert
Február 15. 21.30, Hangár Music Garden

Dalra, táncra, maskarára
Február 16. és 17., szombat és vasárnap 10.30, 
Soproni Petőfi Színház 
Bérleten kívüli előadás

Édenkert
Február 16. 18 óra, Soproni Petőfi Színház
Fellép a Sopron Táncegyüttes, a Pendelyes 
Táncegyüttes, a Kacagány Tánccsoport
További időpont: vasárnap 10.30, 16 óra

Jazz & bor
Február 16. 19 óra, Liszt-központ

Jelenetek egy házasságból
Február 16. 19 óra, Liszt-központ
Sokszor szórakoztató, máskor szívszorító jelenetek 
egy férfi és egy nő szerelmének történetéből. Az első 
jelenet látszólagos felhőtlen boldogságától jutnak el az 
egymás ellen forduláson, a teljes felbomlás folyamatán 
át a megbékélésig, egy újfajta szeretet kialakulásáig.

Ocho Macho koncert
Február 16. 20 óra, Hangár Music Garden

Mystery Gang koncert
Február 16. 22 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Titkon őrzött vágyaim
Február 17., vasárnap 11 óra, Várkerület Galéria
Horváth Endre jubileumi kiállítása

Koós János koncert
Február 17. 18 óra, GYIK Rendezvényház

Quiz Night
Február 18., hétfő 20 óra, Liszt Café
Izgalmas játék hétről hétre

Nyugdíjas egyetem
Február 19., kedd 15.30 GYIK Rendezvényház
Kezdődik az új szemeszter

Nyugdíj – depresszió?
Február 19. 17 óra, Pannónia Hotel
A soproni Alzheimer Café februári rendezvényének 
előadója dr. Erdősi Tünde főorvos, a Soproni 
Gyógyközpont neurológus és pszichiáter szakorvosa

Ahol a csodák tényleg 
megtörténnek

Február 19. 17 óra, Széchenyi István Városi Könyvtár
Találkozás a spanyolországi El Caminót megjárt 
Sándor Anikóval

Selmec–Sopron kapcsolat  
1919–2019

Február 19. 18 óra, Soproni TIT nagyterme
Homor Péter levéltáros–könyvtáros előadásában szó 
esik a két város jelenében és múltjában tapasztalható 
közös vonásokról. A helytörténeti párhuzamokról, 
az oktatási intézményekről, melynek révén mindkét 
város méltán kiérdemelte az iskolaváros nevet és 
azokról a személyekről, akik működésükkel kötődnek 
mindkét városhoz.

Bódi Ottónak 2013-ban (többévnyi kutatás 
után) jelent meg Az Ikva és vízimalmai című 
helytörténeti könyve FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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„...az Európai Bizottság 
(EB) Közös Kutató 
Központja által elvég-
zett tesztek előzetes 
eredményei szerint 
valóban gyengébb 
minőségű élelmiszerek 
kerülnek forgalomba 
azonos márkanév-
vel és csomagolással 
a kelet-európai uniós 
tagállamokban.”

Horváth Ferenc jegyzete

Kettős mérce

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A korábbi feljegyzések alapján idén 
még korai lenne temetni a telet. 
Tavaly az első márciusi hajnal tér-
ségünkben -20 Celsius-fok körüli 

hőmérsékletet hozott. Az is igaz, hogy egyre 
csökken a fagyos napok száma a leghidegebb 
évszakban.

– A hónap első tíz napja enyhe 
idővel telt, és sokat sütött a nap. 
A tél legmagasabb hőmérsék-
letét is nemrég mértük, feb-
ruár 2-án 14,6 fokig emelke-
dett a hőmérséklet Sopronban 
– mondta el lapunknak Kiss 
Márton, az Országos Meteoro-
lógiai Szolgálat (OMSZ) észlelő-
hálózati koordinátora. – Változa-
tos időnk lesz a hónap második 
felében is, de komoly hidegektől 
nem kell tartanunk. Úgy tűnik, 
az átlagnál ismét enyhébb telet 
zárunk. Fontos megjegyezni, 
hogy tavaly az igazi tél február 
végén érkezett meg, az első 
márciusi hajnal térségünkben 
-20 fok körüli hőmérsékleteket 
hozott. Már csak ezért sem érde-
mes temetni a telet. A korábbi 

feljegyzések is tanúsítják, hogy 
nem egy március hozott még a 
téli hónapoknál is keményebb, 
havas időjárást.

Kiss Márton hozzátette: a 
tendenciákat nézve az látszik, 
hogy a februári középhőmér-
séklet is évtizedről évtizedre 
emelkedik. – Az 1981–2010-es 
időszakot vizsgálva az állapít-
ható meg, hogy Sopronban a 
három téli hónap hőmérsékle-
ti átlaga mindig nulla fok felett 
volt – emelte ki a szakember. 
– Egyedül a hegyvidéken lévő 
völgyekben – a hidegvízvöl-
gyi mérőállomáson – találunk 
olyan foltokat, ahol tartós volt 
a fagy. A tél hátralévő részében 
még kiadósabb csapadékra, 
akár hóra lenne szükség, hogy 

tavaszra feltöltődjenek a talaj 
mélyebb rétegei is nedvesség-
gel. Ugyan nem szeretjük, de 
a természetnek még jól jönne 
egy keményebben fagyos idő-
szak: -10 fokot elérő lehűlés még 
idén nem volt.

Mint megtudtuk, február-
ban a legmelegebbet Sopron 
környékén 2004-ben mérték, 
akkor 5-én Fertőrákoson 22,2 
fokig emelkedett a hőmérsék-
let. Emlékezetes 1998 február-
ja is, amikor a városban 16-án 
szintén 22,2 fok volt, és a hónap 

második felében alig-alig csök-
kent 15 fok alá a nappali hőmér-
séklet. A leghidegebb -29,9 fok 
volt, ez már a történelmi idők-
be veszik, ugyanis 1929. febru-
ár 11-én jegyezték fel. – Látható, 
hogy nemcsak áprilist nevezzük 
joggal szeszélyesnek, de február 
is kiérdemli ezt a jelzőt. A sop-
roni abszolút hőingás ebben a 
hónapban 52,1 fok. A legvasta-
gabb hótakaró Sopronban 57 
centiméter volt, ezt 1969. feb-
ruár 18-án reggel rögzítették – 
zárta Kiss Márton.

Talán emlékeznek még olvasóink 
azokra a vitákra, amelyek arról szól-
tak, hogy itthon (de más közép- és kelet-európai or-
szágokban is) gyengébb minőségű, silányabb élel-
miszereket és más fogyasztási cikkeket árusítanak 
a multik, mint nyugati szomszédainknál. Nekem is 
volt (van) olyan ismerősöm, aki bizonyos dolgokat 
csak a határ túloldalán található üzletekben vásárol, 
s nemcsak élelmiszert, de például mosószereket is. 
Ezeket a sokáig és egyre szélesebb körben terjedő, 

tapasztalatokon alapu-
ló híreket természete-
sen azonnal cáfolták 
a gyártók és kereske-
dők, mondván, nincs 
különbség mondjuk 
egy Bécsben vagy egy 
Sopronban vásárolha-
tó termék között. Az 
emberek jobbára nem 
hittek a magyarázko-
dásoknak. Ezért az-
tán különböző össze-
hasonlító vizsgálatok 
voltak az érintett orszá-

gokban, s nem egy termékről bebizonyosodott, hogy 
bizony silányabb, esetleg más összetételű, mint nyu-
gat-európai társa. Magyarországon a Nemzeti Élel-
miszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) végzett vizsgá-
latokat, amelyek igazolták a vásárlók tapasztalatait. A 
multik persze ezeket az eredményeket sem fogadták 
el, bírálva például a vizsgálatok módszertanát. Már-
már úgy tűnt, marad a patthelyzet, de aztán lépett 
az unió is, miután a V4 országok egységesen léptek 
fel. Kiderült: a fogyasztóknak, s a kétkedőknek van 
igazuk. Ugyanis az Európai Bizottság (EB) Közös Ku-
tató Központja által elvégzett tesztek előzetes ered-
ményei szerint valóban gyengébb minőségű élelmi-
szerek kerülnek forgalomba azonos márkanévvel és 
csomagolással a kelet-európai uniós tagállamokban. 
A vizsgált termékek közel egyharmada(!) megbukott 
a vizsgálatok során. Hatvannégy élelmiszerből húsz. 
Tehát bebizonyosodott, hogy nem felületes szóbe-
szédről van szó, amikor eltérő – kettős – minőségű 
élelmiszerekről beszélünk. Az említett vizsgálatok 
csak az élelmiszerek egy nagyon szűk kis csoport-
jára terjedtek ki, de az eredmények tükrében talán 
nem túlzó a feltételezés, hogy az arány nem változ-
na nagyobb minta esetében és más termékcsopor-
toknál sem. A kérdés, hogy mi történik ezt követően, 
hiszen a helyzet nem maradhat így. Nem tartható, 
hogy a kelet-európai embereket más mércével mér-
jék (és nem csak a rosszabb minőségű élelmiszerek 
kapcsán!), mondván, jó nekik a selejt is. Ez elfogad-
hatatlan, ezért az uniónak sürgősen lépnie kell, hogy 
– első lépésként – megteremtse az élelmiszeripar 
egységes jogi szabályozását, így gátolva meg a ke-
let-európai emberek megtévesztését, kihasználását.

A középhőmérséklet folyamatosan emelkedik

Tavaszias arcú tél 

Várja már a tél végét és vele a jó időt?

KISS-SZŐKE ÁGNES:
Tanárként a tavasz szá-
momra mindig a tavaszi 
szünetet jelenti. Ez az év-
szak azért is kedves szá-
momra, mert ilyenkor 
nyílnak a cseresznyefák a 
Deák téren és az Alsólö-
vér utcában.

VARGA NIKOLETT:
A kisbabámmal nagyon vár-
juk már a tavaszt! Szeretünk 
sokat kint lenni a szabad-
ban, a friss levegőn. A lakás-
ban, a négy fal között lenni 
nem olyan jó dolog.

SZÁNTHÓ DOTTI:
A tavasz a borongós, a ko-
rán sötétedős, valamint 
a depressziós tél végét is 
jelenti. Éppen ezért vár-
juk, hogy eljöjjön a jó idő, 
és végre több legyen a 
napsütés. 

TÖRÖS ISTVÁN:
A szolgáltatóiparban műkö-
dik a vállalkozásom, a jó idő 
beköszönte pedig azt jelenti 
számunkra, hogy több lesz 
a megrendelés, hiszen az 
emberek kedve is jobb lesz.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›

RÖVIDEN

Félpályás lezárás 
Forgalomcsillapító szigetek és gyalogátkelőhelyek kiala-
kítása miatt félpályás útlezárásra kell számítani egészen 
február végéig a Halász utcában. A Petőfi Sándor Általá-
nos Iskola és a Halász utcai Tagóvoda előtti munkálatok 
miatt szükséges a korlátozás – a szakemberek a közle-
kedők fokozott figyelmét és türelmét kérik. 

Útfelújítás
A soproni útfelújítási munkák keretén belül elkezdődött a 
Panoráma út és a Városligeti út rendbetétele. A munkála-
tok ideje alatt részleges terelésre, forgalomkorlátozásra 
kell számítani. A kivitelező ezúton is arra kéri a közleke-
dőket, hogy fokozott óvatossággal haladjanak és ügyel-
jenek a sebességkorlátozások betartására!

Új főigazgató
Február 1-től dr. Kulcsár Dánielt, az urológiai osztály osz-
tályvezető főorvosát nevezték ki megbízott főigazgató-
nak a Soproni Gyógyközpont élére. A korábbi megbízott 
főigazgató, dr. Korányi László a továbbiakban a műtése 
szakmákat felügyelő főorvosként dolgozik tovább.

Sikeres német nemzetiségi bál
Telt ház és kiváló hangulat – rengetegen mulattak szom-
baton este a hagyományos német nemzetiségi bálon, 
amelyet a Soproni Német Nemzetiségi Iskola hívott életre.

›

Tavaszias arcát mutatta hétvégén az időjárás FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS

Februárban kinyílt a hóvirág Sopron belvárosában
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A műtrágyázás ebben az időszakban a leghatékonyabb

Kezdődhet a kerti munka

Pestisjárványok Sopronban

MADARÁSZ RÉKA

Még meglehetősen 
zord az időjárás, de 
azok, akik kiskert-
tel rendelkeznek, már 
most megkezdhetik a 
munkálatokat, hogy 
a tavasz beköszön-
tével ne kelljen majd 
kapkodniuk.

Ha valakinek gyümölcsöse van, 
már tél végén elvégezheti az 
egyik legidőigényesebb tevé-
kenységet, a gyümölcsfák met-
szését. A tavasz beköszöntével, 
amikor rengeteg lesz a kerti 
munka, szinte biztos, hogy 
örülni fogunk, ha nem szakad 
a nyakunkba még ez a temér-
dek kézi erőt igénylő feladat is.

– Az almás termésűeket 
(alma, körte, birs, naspolya) 
már január–februárban el-
kezdhetjük metszeni, ha fagy-
pont fölött van a hőmérséklet 
– tudtuk meg Horváth Gábor-
tól, a Roth-iskola Kertészeti 
Tangazdaságának vezetőjétől. 
– Minden gyümölcsfa más met-
széstípust igényel, általánosan 
elmondható azonban, hogy a 
tavalyról rajtuk maradt, rászá-
radt terméseket el kell távolíta-
nunk az ágakról.

A csonthéjasok (őszibarack, 
kajszibarack, cseresznye, meggy, 
szilva) metszése később, már-
cius környékén esedékes. Ha a 
metszés megvan, jöhet a lemo-
sópermetezés. Mivel a folyamat 
nem a vegetációs időszakban 
történik, réz- és/ vagy kéntar-
talmú vegyszerek használa-
ta ajánlott, melyek kiskeres-
kedelmi forgalomban 

kaphatóak. Ha valaki pótolni 
szeretné a hiányzó gyümölcs-
fáit, illetve újakat szeretne te-
lepíteni, ugyancsak tél végén 
érdemes azokat beszerezni. A 
szakember hangsúlyozza, hogy 
a tavaszi ültetésnél az öntözés-
re fokozottan oda kell figyelni.

– A műtrágyázás szintén eb-
ben az időszakban a legha-

tékonyabb – fejezte be 

Horváth Gábor. – A szép zöld 
gyep számára hasznos a ta-
vaszi műtrágyázás, továbbá a 
gyepszellőztetés, ami elősegít-
heti a fű növekedését. Aki saját 
palántát szeretne nevelni üveg-
házban vagy az erkélyen, a ma-
gokat már februárban elvetheti, 
így március végén – április ele-
jén a termesztő berendezésbe ki 
is ültetheti a palántákat.

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Az idei télen sem 
maradt el a nagy 
influenzajárvány – de 
szerencsére a beteg-
ség ma már meg-
előzhető, illetve jól 
gyógyítható.  

Az elmúlt évszázadokban azon-
ban ez nem volt így, és a járvá-
nyok sok halálos áldozatot köve-
teltek. A tragédiák Sopront sem 
kerülték el, 1409-ben nagy erő-
vel jelentkezett a pestis a város-
ban, írja Schultheisz Emil: A 
magyarországi járványok tör-
ténetéből című munkájában 
(a szöveget sajtó alá rendezték 
a Magyar Tudománytörténeti 
Intézet munkatársai, Gazda Ist-
ván vezetésével). Sopron csak-
nem teljesen elnéptelenedett, 
ezért Zsigmond 1410-ben az új 
betelepülők részére nyolcévi tel-
jes adómentességet biztosított. 
1634-ben Erdélyben olyan nagy 
volt a járvány, hogy a tárnoki szé-
ket (felsőbb bíróság volt a közép-
kor végén és az újkor elején – a 
szerk.) Sopronba helyezték át. 

Az ország határához közeli 
városok kiküldték pestiskéme-
iket a szomszédokhoz. Ők ki-
puhatolták a járványhelyzetet, 
hogy aztán a szükséges rendsza-
bályokat léptessék életbe. 1679 
júniusában Sopron tanácsa Po-
zsonyba küldte az egyik bizal-
mas emberét, hogy ellenőrizze, 
nem lépett-e már fel a Bécsből 
fenyegető pestisjárvány. A po-
zsonyi tanács tiltakozott, pedig 
akkor már javában pusztított a 
járvány, mely több mint 10 ezer 
polgárt vitt a sírba. A pozsonyi 
tanács attól félt, hogy zárlatot 
vonnak a város köré, ami anya-
gi romlásba dönti a polgárokat. 

Aztán a járvány Sopront sem 
kímélte: 1679-ben vérfagyasztó 
pestis pusztított a városban; a 
halottak száma meghaladta a 
2500-at. A Fő téri Szenthárom-
ság szobrot Késmárki Thököly 
Éva Katalin és férje, Löwen-
burg Jakab emeltette fogadal-
mi emlékműként.

A pestis végül alábbhagyott 
Sopronban, a Felvidéken azon-
ban tovább tombolt, emiatt 
1681-ben az országgyűlést Po-
zsony helyett Sopronban hívta 
össze I. Lipót magyar király.

Tilos az agancsot 
összegyűjteni!
Országszerte sokan gyűjtik 
engedély nélkül a szarvasok 
agancsait, pedig ennek súlyos 
bírság is lehet a vége. Az illegá-
lis gyűjtők nem rettennek vissza 
a szarvasok hajszolásától sem. 

Februárban a túrázó gyakran 
találkozhat aganccsal az avar-
ban, a nagyvadak ilyenkor kez-
dik elhullajtani azt. A képződ-
mény szép és értékes, felszedni 
azonban csak az adott területen 
vadászatra jogosult személy en-
gedélyével lehet. Amennyiben 
az agancsok értéke meghaladja 
az 50 ezer forintot, az illegálisan 
gyűjtő bűncselekményt követ el 
– írta a sopronmedia.hu.

Bánáti László, a TAEG Zrt. 
parkerdei és kommunikációs 
igazgatója elmondta: a vadak-
ra és a közlekedőkre egyaránt 

veszélyt jelentenek azok, akik 
a szarvasok hajtásával tesznek 
szert az agancsokra. 

– Egyszerűen láncba állnak, 
és kutyákkal próbálják terel-
ni az állatokat – tette hozzá az 
igazgató. – A vadállat ugyanis 
ilyenkor századmagával is jár-
hat, így a megriasztott szarva-
sok kirohanva a sínekre vagy az 
utakra komoly balesetet okoz-
hatnak. Ráadásul, ha az állat 
ilyen gyors és durva módszer 
miatt kénytelen megszabadul-
ni fejének ékétől, az agancstöve 
megsérülhet, így torz agancsot 
növeszthet. Itt tehát már az ál-
latkínzás is felmerülhet.

Az Országos Magyar Vadász-
kamara új módosításokkal sze-
retné megteremteni az agancs-
gyűjtés megfelelő jogi hátterét.

Zöld Sopron

A licittárgyalás helye: Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városgazdálkodási Osztály, 9400 Sopron, Fő tér 1.

Az ingatlanok műszaki állapotával kapcsolatban a Sopron Holding 
Vagyonkezelő Zrt.-nél a  99/514–561-es telefonszámon tájékozódhat.

A licittárgyalás részleteiről érdeklődhet
az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

személyesen Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Városgazdálkodási Osztályán ügyfélfogadási időben,
telefonon a 99/515–404-es telefonszámon, illetve a

takacs.andras@sopron-ph.hu e-mail címen.
A részletes licitkiírások a www.sopron.hu/önkormányzat

menüpont alatt olvashatók. 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST HIRDET
a tulajdonában álló ingatlanok értékesítésére:

Sopron, II. Rákóczi Ferenc utca 10.
fszt. 5. szám alatti
37 m2 alapterületű lakás 
Az ingatlan megtekinthető: 2019. február 15. (péntek) 9.00 
A licit időpontja: 2019. február 21. (csütörtök) 8.30 
(induló licitár: 9.500.000 Ft)

Sopron, II. Rákóczi Ferenc utca 10.
fszt. 6. szám alatti
66 m2 alapterületű lakás 
Az ingatlan megtekinthető: 2019. február 15. (péntek) 9.00 
A licit időpontja: 2019. február 21. (csütörtök) 9.30 
(induló licitár: 10.458.000 Ft)

Minden gyümölcsfa más metszéstípust igényel, mondja Horváth Gábor, a Roth-
középiskola kertészeti tangazdaságának vezetője FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egye-
sület a nemzetipark-igazgatóságokkal és más 
civil természetvédelmi szervezetekkel együtt-
működve idén januárban tizenhatodik alkalom-
mal szervezte meg a hazánkban telelő sasok éves 
számlálását. Az egy időben történő megfigyelé-
sek miatt „sasszinkronnak” nevezett számláláson 
488 felmérő vett részt. Megyénkben 50 rétisast, vala-
mint 22 parlagi sast számoltak meg, szirti- és fekete sas-
ból egyet sem.
A tavalyi kezdeményezés folytatásaként a hazai szakem-
berekhez idén is csatlakozott szlovák, cseh, osztrák, szerb és ro-
mán társak segítségével a Kárpát-medence szinte valamennyi jelen-
tős sastelelőhelyét felmérték a szakértők. Így a lehető legpontosabb 
képet kapták a térségben tartózkodó sasfajokról és ezek egyedszámá-
ról. A hazai megfigyelések az ország területének tizenhét százalékát fedték le.

Hazánkban a sasfajok szem-
pontjából számos kiemel-
ten fontos telelőhely van. 

Legnagyobb számban ré-
tisasok telelnek nálunk, 
mivel a nem vonuló hazai 
fészkelőkhöz télen észak-

ról érkező egyedek is csat-
lakoznak. Ugyancsak nálunk 
tölti a telet a parlagi sas Kár-
pát-medencei költőállomá-

nyából származó fiatal egyedek 
nagy része is. Ritkaságnak számít 

ugyan, de minden évben előfordul 
néhány szirti és fekete sas is. 

Forrás: mme.hu

Elkészült a sasleltár

Országszerte sokan gyűjtik engedély nélkül  
a szarvasok elhullott agancsait   
FOTÓ: SOPRONMEDIA.HU 

A Fő téri Szentháromság szobor 1701-re készült 
el, az 1679-ben pusztító soproni pestis áldozataira 
emlékezteti az utókort FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS 
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1994
Nagy az érdeklődés  
a tavaszi napok iránt
Nagy érdeklődés előzi meg az 
idei Soproni Tavaszi Napok ese-
ményeit. A keddi sajtótájékoz-
tatón Horváth Zoltánné feszti-
váligazgató elmondta, hogy az 
érdeklődés miatt már február 
14-től árusítják a jegyeket vala-
mennyi programra. Választék 
van bőven: a soproniak közül 
bemutatkozik a Liszt Ferenc 
Nő Kar egy romantikus esten, 
az Ifjúsági Fúvószenekar, vala-
mint Sulyok Gabriella grafikus-
művész, Kálmán Éva szobrász-
művész és Lobenwein Tamás 
fotóművész. Kiemelkedő ese-
mény lesz a Győri Balett sop-
roni vendégjátéka, amelyen a 
világhírű együttes Miniatűrök 
címmel mutatja be koreográfi-
áit. Különleges koncertnek lesz 
színhelye a Festőterem, a Finn 
fúvósötös egyik tagja ugyanis 
a soproni Rajna Csaba. A 
Muzsikás együttes új lemezét 
mutatja be a színházban. A 
portugál gitárművész, Pineiro 
nagy műsora után eredeti por-
tugál borkóstoló és borvásár 
varázsolja Sopronba a távoli 
országot. Világzenét játszik 
Peter Ogi és barátai. A fiatal, 
magyar származású muzsi-
kus eddig filmzenékkel mutat-
kozott be Magyarországon 
(Zsötem, Szédü lés). A szer-
vezők hangsúlyozták, hogy 
minél több érdeklődőt szeret-
nének vendégül látni a rendez-
vénysorozaton, ezért a jegyá-
rakat a megfizethetőség hatá-
rain belül állapították meg.  
(Soproni Hírlap) 

1969
Soproni  
tornászok sikerei
Nagy örömmel kezdődött az év 
a Soproni textiles tornaszakosz-
tályánál. Az országos tornaszö-
vetség közzétette a múlt évben 
első osztályú minősítést elért, 
tehát aranyérmes versenyzők 
névsorát. Négy soproni tornász-
lány van közöttük: Tomsits Rita, 
Martos Emő, Steiger Judit és 
Kosztka Katalin. A januári és 
februári versenyek eredményei 
is biztató kezdetet jelentenek. 
Az év első versenyén, a Győrben 
rendezett megyei seregszem-
lén a 13 évesek korcsoportjá-
ban a győztes Bugledics Anikó, 
az összetett egyéni valameny-
nyi versenyszámában első lett. 
Második Szlávik Éva, harma-
dik Roll Éva, negyedik Botár 
Andrea, ötödik Szieger Mária. 
A 15 évesek között Dedinszky 
Ferenc az első, a 16 éves fiúk-
nál pedig Kondor Antal máso-
dik lett. A hazai tornaverse-
nyek sorát a középiskolás baj-
nokság nyitotta meg. A nagy 
létszámú, 31 fős színvonalas 
verseny eredményei: I. osztá-
lyú egyéni első Kontó Ildikó 
(Martos Gimnázium), máso-
dik Martos Emő (Széchenyi 
G i m n á z i u m ) ,  h a r m a d i k 
Zárai Rozália (József Attila 
Gimnázium). Az elért eredmé-
nyek, az indulók nagy száma, a 
sikeres rendezés biztató lehet a 
következő versenyekre, a végre 
Sopronban rendezendő orszá-
gos vidékbajnokságra, vala-
mint Sopron, Székesfehérvár és 
Pécs klubjai közötti versenyre.  
(Kisalföld)

1919
Sopron magyar  
akar maradni
Sopron görbe utcáin az a fur-
csa hangulat ül most, amellyel 
pár hete Pozsonyban találkoz-
tunk. Mindenki várja és kérdi, 
mi történt városukkal, és a hiva-
talok, helyi lapok, a kaszinó, sőt 
a kávéházak is olyan vitáktól 
hangosak, amelyeknek a népes-
ségi statisztika a legfőbb érve. 
A város magyarságát féltik itt 
is, de míg Pozsonyban indokolt 
volt a félelem, mert csehek ültek 
a patinás magyar város nya-
kán, itt a népkormány törvé-
nyétől, tehát saját magunktól 
idegenkedik a lakosság, amely 
nem akarja, hogy a német 
autonómia területébe bekebe-
leztetvén, hamarosan elveszítse 
a magyar kultúra eddigi szép 
eredményét. Meg kell ugyanis 
állapítanunk, hogy Sopron 
lakossága legalább felében 
magyar, de a másik felének 
is a nagy része tud magya-
rul. Természetes viszont, hogy 
németül is beszél csaknem min-
denki, és abban a pillanatban, 
amikor az autonómiatörvény 
értelmében az egész közigaz-
gatás németté válnék, az eddigi 
magyarosodó irányzat megfor-
dulna, és rövidesen elgermani-
zálódnék a német talajtól még 
egészen el nem szakadt város. 
Sopronban az autonómia kiter-
jesztésének csak a bevándorolt 
osztrákok a lelkes és feltétlen 
hívei, akik azt hiszik, hogy ez 
a legbiztosabb ugródeszka az 
elszakadáshoz. (Pesti Napló) 

Összeállította: Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

Február 16-án tartják a Jazz & Bor programsorozat első koncertjét a Liszt-központban

Randevún a dzsessz és a bor
HUSZÁR JUDIT

Új koncertsorozatot indít február 
közepén a Pro Kultúra. A Liszt-köz-
pont alagsorában lévő PincePont-
ban havonta egyszer fellép egy 

soproni dzsesszformáció, valamint bemutat-
kozik egy soproni borász. 

Adott egy különleges hangulatú 
hely, igényes zene és minőségi 
bor – ebből az összeállításból 
szinte csak jó dolog sülhet ki. A 

közelmúltban hirdette meg Jazz 
& Bor című programsorozatát a 
Pro Kultúra, amelynek első kon-
certje február 16-án lesz. 

– Tavaly ősszel keresett meg 
minket Korényi János festőmű-
vész, restaurátor, aki hangszeres 
zenészként már játszott a ren-
dezvényeimen többféle formá-
cióban – mesél a kezdetekről 
Szekeres Kriszta, a Pro Kultúra 
közművelődési munkatársa.  
– A közös beszélgetés ered-
ménye az lett, hogy szeret-
nénk adni egy esélyt a soproni 
dzsesszéletnek.  Tudjuk, hogy a 
dzsessz egy rétegműfaj, tudjuk, 
hogy ezzel egy kisvárosban nem 
olyan könnyű koncerttermeket 
megtölteni, de azt is érezzük, 
látjuk, hogy van ennek a műfaj-
nak egy érdeklődő közönsége a 
városban. És ami még talán en-
nél is fontosabb: vannak olyan 
zenészek, akik szívesen művelik 
a dzsessz különféle irányzatait, 
akik átiratokat készítenek, vagy 
barátaikkal összeállva a maguk 
örömére zenélnek. Őket hozzuk 
össze egy helyre!

A Jazz & Bor programsorozat 
indításához „kapóra jött”, hogy 
ősszel rendbe tették a Liszt Fe-
renc Kulturális Központ alag-
sorában lévő volt söröző te-
reit, itt alakították ki a Pince-
Pontot. Ez ideális helyszíne 
lesz a klub jellegű koncertek-
nek. Az első félévben havonta 
egy rendezvénnyel készülnek 
a szervezők, mindegyik alap-
vetően soproni zenészekre 
és soproni formációkra épül 

– alkalmanként természetesen 
egy-egy vendégművésszel.

– A koncertek házigazdája 
Korényi János lesz, aki minden 
alkalommal bemutatja majd a 
közreműködő muzsikusokat 
és azt a dzsesszstílust is, amely 
azon az estén megszólal – foly-
tatja Szekeres Kriszta. – Minden 
alkalomra meghívtunk egy-egy 
soproni borászt is, aki egy sze-
rinte odaillő borát hozza el. 
Hogy miért éppen azt, megtud-
juk majd a nyitópercek során, 
amikor a borászról és a borról 
is esik néhány szó. Az első alka-
lommal Taschner Kurt kínálja a 
kezdőitalt. 

A szervezők azt remélik, hogy 
sikerül ebben a félévben elérni-
ük a város dzsesszértő vagy erre 
fogékony közönségéhez, akár a 
diákokhoz is. Éppen ezért bér-
letes kedvezményt is hirdettek: 
aki legalább négy koncertre je-
gyet vált, vagy a bérletet megve-
szi, a nyári SopronDrum fertőrá-
kosi barlangszínházi program-
jaira olcsóbban tud belépőt 
vásárolni.

Titkon őrzött vágyaim
Hatvanötödök születésnapja 
alkalmából jubileumi kiállí-
tásra készül Horváth Endre. 
A fotóművésznek (aki tagja a 
Nemzetközi Fotóművészeti Szö-
vetségnek, valamint a Magyar 
Fotóművészek Szövetségének) 
február 17-én, vasárnap 11 óra-
kor nyílik meg a tárlata a Vár-
kerület Galériában. A kiállítás-
megnyitón köszöntőt mond a 
rendező Soproni Képzőművé-
szeti Társaság elnöke, Keresz-
tény Richárd. A tárlatot meg-
nyitja Szepes Péter festőmű-
vész, közreműködik T. Horváth 
József előadóművész. A fotómű-
vész negyvenharmadik önálló 
kiállításán több mint húsz nagy-
méretű aktfotót állítanak ki. A 
műveket az elmúlt években 
készült alkotásokból válogat-
ták, de lesznek köztük olyanok 
is, amiket korábban nem látha-
tott a közönség. A Titkon őrzött 
vágyaim című tárlat megtekint-
hető március 1-ig, munkanapo-
kon 15 és 17 óra között. 

Kultúra, művészetek

JAZZ @ BOR PROGRAMOK: Február 16-án 19 órától a JazzBarokk című esten barokk zenei 
alapok dzsesszátiratait hallhatja a közönség. Az első koncert főszereplője Bódás Zsuzsan-
na lesz, aki Vázsonyi János szaxofonművésszel lép fel, a vendég Sárközi Gábor nagybőgős. 
Március 23-án egy igazi soproni baráti társaság, a Full House formáció lép a pódiumra, áp-
rilis 6-án a Lilienn & Kónyai Tibor Duót hallhatják, május 18-án Sárközi Gábor nagybőgős és 
Cséplő Norbert gitáros lép fel, a vendég Kónyai Flórián hegedűművész lesz. A programso-
rozat díjmentes zárókoncertjét a Liszt-teraszon június 14-én a Varga Gábor Quartett adja. 

A soproni GYIK Rendezvényház is csatla-
kozott a február 15–17-e között tartandó 
kultúrházak éjjel-nappal rendezvényso-
rozathoz. Pénteken és szombaton 19 órá-
tól zenés est várja az érdeklődőket, ahol 
a cha-cha-cha, a rumba, a tango, a kerin-
gők, a jive és a szamba vérpezsdítő dalla-
mira is táncolhatnak. Szombaton 14 óra-
kor nyitják meg a GYIK múltja a plakátok 
útján (2011–2019) című kiállítást. Beszé-
det mond Orbán Júlia intézményigazgató, 
utána kötetlen hangulatú beszélgetés kö-
vetkezik, amelyen a GYIK Családi Grillkert 
nyári, szabadtéri rendezvényeit ismertetik 

az intézmény munkatársai. A zárónapon 
Koós János 18 órai kezdettel lép fel. Az el-
múlt évtizedek népszerű ikonja megszám-
lálhatatlan sláger előadója, viccek és poé-
nok kifogyhatatlan mestere.
A Magyar Népművelők Egyesülete által 
tizenhárom évvel ezelőtt útjára indított 
eseménysorozat célja, hogy minél töb-
ben legyenek részesei a közművelődési 
intézmények által nyújtott kulturális sok-
színűségnek. Az idei jelmondat: mindennap 
értéket adunk. Ezzel kívánják jelezni, hogy 
a közművelődés a hétköznapokban is érté-
kes kultúrát közvetít és teremt. 

Kultúrházak éjjel-nappal

Az új programsorozat valamennyi állomásán 
kóstolhatnak soproni borokat a résztvevők – 
először Taschner Kurt látogat el a PincePontba 
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A JazzBarokk című est első rendezvényének 
főszereplője Bódás Zsuzsanna lesz

Horváth Endre fotóművész 
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PLUZSIK TAMÁS

30 méter feletti ug-
rások a Dalos-hegyi 
sísáncon, egymással 
versengő egyesületek 
– a múlt évszázad kö-
zepén virágzott a síé-
let Sopronban.  
(A kezdetekről és a kor 
nagyjairól is olvashat 
összeállításunkban.) 

A soproni sísport első fecskéi és 
itteni meghonosítói nagy való-
színűséggel a Selmecbányáról 
Sopronba került főiskolások 
voltak, hisz az első világhábo-
rút megelőzően már komoly 
síélet volt a Selmecbánya kör-
nyéki Szitnya csúcson. Egy 1914-
es feljegyzés szerint a főiskolai 
sportklub 40 pár sível rendelke-
zett, és a sportág első érdemes 
művelője Király Endre és Király 
Lajos hallgató volt.

Hosszabb szünet után újra 
éledezett a sísport Sopronban, 
a SMAFC síszakosztálya a har-
mincas években Pottere Gerard 
hallgató személyében többszö-
rös magyar bajnokot adott. Sop-
ronban pedig országos verse-
nyeket is rendeztek. A második 
világháborút követően, az ötve-
nes években ismét fellendült a 
soproni síélet, elsősorban Vörös 
József és Krasznai Ferenc testne-
velő tanároknak köszönhetően. 

A SMAFC csapatában olyan kivá-
ló síelők szerepeltek, mint pél-
dául Alpár Gyula, Roxer Egon, 
Molnár András és Kadnár Béla. 
A helyi bajnokságok színvona-
lát emelte a SMAFC és az SVSE 
versenyzői közötti rivalizálás, ez 
utóbbi egyesület egyik kiválósá-
ga volt a legendás teniszező és 
síelő, Conrád Kálmán.

– Kilenc–tíz éves lehettem, 
amikor az első sífelszerelése-
met kaptam az édesapámtól 
– mesélte Gmeiner István, aki 
kiváló síugró volt. – 1960-ban 

iratkoztam be a Széchenyi-gim-
náziumba, ahol aztán a sokolda-
lú sportember, a Mester, Krasz-
nai Ferenc vett „kezelésbe” ben-
nünket. Később is összetartó, 
jó kis csapatot alkottunk, 1968-
ban az országos bajnokságon, 
Dobogókőn ez volt a SMAFC 

sícsapata: Gerely Ferenc, Kár-
páti György, Luksander János, 
Steiger Károly, Szűcs Géza és én.

Mi a helyzet manapság? Kije-
lenthetjük, hogy sípálya nincs 
Sopronban, igaz, hogy hó sincs. 
Az utolsó nemzetközileg is jegy-
zett eredményt Koch Éva érte 

el, aki 1994-ben részt vett a Lil-
lehammerben megrendezett 
téli olimpia óriás műlesiklás 
versenyszámában. De, és ez a lé-
nyeg: van egy regionális kezde-
ményezés, melynek keretében 
soproni fiatalok ismét verse-
nyezhetnek – osztrák pályákon…

A helyi bajnokságban a SMAFC és az SVSE versenyzői rivalizáltak

A sísport múltja és jelene 

Hazai pályán szenvedett vereséget a Sopron 
KC együttese: Sabáli Balázs tanítványai egy 
ponttal maradtak alul a Kecskemét ellen.

Az első negyedben úgy tűnt, 
sima hazai győzelem szüle-
tik a KTE ellen: Warner, Gor-
don és Lemar is jól kapta el a 
fonalat, Takács Norbert pedig 
szórni kezdte a hárompontoso-
kat. A második negyedtől aztán 
elkezdte a felzárkózást a ven-
dégcsapat. A soproni támadá-
sok pontatlanokká váltak, és jöt-
tek az eladott labdák is, ennek 
köszönhetően nagyszünetre 
csak hét pont maradt az előny-
ből (47–40). A fordulás után 
Warner jól kezdett, azonban 

ezt követően kevés sikerélmé-
nye volt a hazai szurkolóknak. 
A harmadik negyedben csak tíz 
pontot szerzett az SKC, így az 
utolsó játékrészt egálról indít-
hatták a csapatok. A pontok 
jobbára felváltva estek, a hajrá-
ban aztán Wittmann szerencsés 
hármasával átvette a vezetést 
a Kecskemét. Warner pontjai 
után az utolsó másodpercekben 
két soproni esély is lett volna 
a vezetés visszaszerzésére, de 
mindkét dobás kipördült, így 
a csapat vereséget szenvedett 

hazai környezetben. A végered-
mény: Sopron KC – KTE-Duna 
Aszfalt, 72–73.

– Az első félidőben volt ritmu-
sa a játékunknak, jól mentek a 
dobások – összegzett Sabáli Ba-
lázs vezetőedző. – Szünet után 
azonban nagyon visszaesett a 
csapat, eladtuk a labdákat, rossz 
döntéseket hoztunk, belefaul-
toltunk a hármasaikba és ész 
nélkül szórtuk el a triplákat. 
Megfelelő kosaras IQ nélkül 
megrekedünk egy szinten, és 
nem tudunk feljebb lépni.

A Magyar Kupa döntője miatt 
szünet következik a férfi bajnok-
ságban, az SKC március 2-án a 
Paks otthonában lép parkettre.

Sport

A LÁBSZÁNKÓZÁS KÉZIKÖNYVE A sísport magyarországi meghonosítása a kőszegi szüle-
tésű, majd 1879 és 1883 között az egykori soproni bencés gimnáziumban tanuló Chernelhá-
zi Chernel István (1865–1922) nevéhez köthető, aki korának egyik kimagasló természettudó-
sa, polihisztora volt. Tudományos munkássága mellett 1896 telén jelentette meg „A lábszán-
kózás kézikönyve” című könyvét, amely világviszonylatban is a sísport első szakkönyve volt.

Gmeiner István kiváló síugró volt, 1968-ban a SMAFC csapatával az országos bajnokságon is szerepelt

SKC: egypontos vereségMegyei tollaslabda- 
döntő Sopronban

A tollaslabda diákolimpia 
megyei döntőjét rendezték meg 
hétvégén Sopronban. A megmé-
rettetésen sikeresen szerepel-
tek a városunkat képviselő fiatal 
sportolók, hiszen nyolcan jutot-
tak a területi döntőbe.

Kocsis Attila, a Soproni Tol-
laslabda Egyesület elnöke el-
mondta: a diákolimpia me-
gyei döntőjét már évek óta 

hagyományosan Sopronban, 
míg a területi megmérettetést 
Pápán rendezik. 

– A várakozásunk az volt, 
hogy 6–8 fő jusson tovább az 
egyesületünkből. Örömteli szá-
munkra, hogy az eredmények 
alapján végül nyolc gyerek kva-
lifikálta magát a területi döntő-
re. Azok a fiataljaink, akik az 
országos fináléra is esélyesek, 

egytől egyig biztosan vették az 
első akadályt és jutottak tovább 
vasárnap – hangsúlyozta Kocsis 
Attila. A Soproni Tollaslabda 
Egyesület versenyzői közül 
Winkler Dorottya, Lukács Bog-
lárka, Pálfi Zétény, Oszvald Juli-
anna, Elter Ádám, Nagy Csenge, 
Kanyó Rebeka és Németh Már-
ton képviselheti városunkat a 
területi döntőn.

KARATE

A megye 
legjobbjai

A soproni Kamikaze 
egyesület sportolója 
is országos elismerést 
kapott. A közelmúlt-
ban tartotta meg a ju-
talmazással egybekötött 
2018. évi évértékelő és 
2019. évi évadnyitó ün-
nepélyét a Magyar Ka-
rate Szakszövetség Bu-
dapesten. A legered-
ményesebb sportolók 
dr. Simicskó István kor-
mánybiztostól vehették 
át az elismeréseket. Me-
gyénkből Kránitz Má-
tyás (Sopron Kamika-
ze) és Pantelics Bence 
(Castrum SC, Kapuvár) 
kapott díjat, melyet ki-
emelkedő eredménye-
ikkel érdemeltek ki.

A karate 
őshazájában

Japánban, Hiratsuka vá-
rosában vett részt sze-
mináriumon a Magyar 
Kyokushin Karate Seibu-
kai Szervezet – köztük a 
Soproni Harcművészeti 
Klub két tagja: Lakihe-
gyi Detre és Fekete Ka-
talin. A rangos tovább-
képzésre 13 fős magyar 
delegáció kapott meg-
hívást.  A szeminárium-
mal egy időben rendez-
ték az össz japán nem-
zetközi kyokushin karate 
seibukai fullkontakt baj-
nokságot, ahol a magyar 
harcművészek japán, 
kanadai és orosz kara-
tékákkal edzhettek. 

›

Az első félidőben kiválóan játszott az SKC, a szünet után viszont visszaesett  
a hazaiak játéka, így a Kecskemét nyert Sopronban FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A soproni versenyzők közül nyolcan jutottak tovább a diákolimpa megyei 
döntőjéből, felvételünkön Elter Ádám FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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RÁZÓ LÁSZLÓ

Toronymagas esélyeshez mél-
tóan játszott az MTK ellen a Sop-
ron Basket csapata. A kosaras höl-
gyek magabiztosan nyertek a baj-

noki meccsen, előtte pedig hihetetlen bravúrt 
hajtottak végre Kurszkban: legyőzték az eddig 
veretlen orosz együttest. 

Az MTK ellen a soproni együt-
tes számított toronymagas esé-
lyesnek, és ehhez méltóan is sze-
repelt a bajnokcsapat a sereg-
hajtó otthonában. A fiatalok is 
bőven kaptak játéklehetőséget, 
amivel éltek is: Dubei 13, Czu-
kor 10 pontot szerzett. A vég-
eredmény: MTK – Sopron Bas-
ket, 64–83.

A múlt hét közepén az esély-
telenek nyugalmával indult a 
Sopron Basket együttese Orosz-
országba: az Euroliga-csoport-
ban eddig veretlen Kurszk ott-
honába látogattak Turnerék. A 
csapattal tartott Honti Kata is, 
akit két hete „reaktivált” a klub. 
Két negyed után még egál körül 
volt az állás, de az már látszott, 

hogy Turner és Duprée kivá-
ló formában kosárlabdázik. A 
meccs második felében növel-
gette előnyét a Sopron, az utol-
só percben 11 ponttal is vezet-
tek az Iniguez tanítványok. A 
Kurszk világsztárjai azonban 
döntetlenre mentették az ál-
lást (74–74). 

Következett a hosszabbítás. 
A soproni játékosok ekkor sem 
ijedtek meg a lehetőségtől: 
Crvendakic triplája és duplá-
ja után már megtartották elő-
nyüket a vendégek, és óriási bra-
vúrt bemutatva győzni tudtak. 
A véreredmény: Dinamo Kurszk 
– Sopron Basket, 83–93.

– Az Euroliga-meccsen na-
gyon büszke voltam a csa-
patomra és nem csupán az 

eredmény miatt – összegzett 
Roberto Iniguez vezetőedző.  
– A rendes játékidő utolsó má-
sodperceiben követtünk el hi-
bákat, de a hosszabbítás ismét 
a miénk volt. A Hatay ellen na-
gyon fontos meccs vár ránk. A 
bajnoki találkozót arra hasz-
náltuk, hogy a taktikai eleme-
ket gyakoroljunk, és több lehe-
tőségek kaptak azok a játékosok, 
akik eddig kevesebbet szerepel-
tek. Az MTK szimpatikus ellenfél 
volt, nagyot küzdöttek.

A Sopron Basket az Euroli-
ga-csoportban rendkívül kié-
lezett meccset játszik csütör-
tökön 18 órakor a török Hatay 
ellen, majd szombaton, szintén 
este 6-tól a Csata DSE együttese 
látogat Sopronba.

LELÁTÓ› A Sopron Basket legyőzte az eddig veretlen Kurszkot

Bravúr az Euroligában

Sport

110 éves a soproni 
repülőmodellezés

PÁDER VILMOS

A múlt század első évtizedeiben 
megvalósult az emberiség nagy 
álma és vágya: a repülés. Sopron-
ban az első repülőmodellek épí-

tése 1909-ben kezdődött, a modellező egye-
sület pedig a II. világháború után alakult. 

A soproniak már a kezdetektől 
fogva nagy érdeklődést tanúsí-
tottak a repülés iránt. Sopron 
volt az első vidéki város, ahol 
1910-ben több ezer néző repü-
lőgépet látott a levegőbe emel-
kedni. Az országban az elsők 
között a soproni GYSEV cser-
készek voltak azok, akik motor 
nélküli repülőgépet építettek 
és azzal repültek. A magyar 
modellezés történetének kuta-
tása alapján hazánkban a repü-
lőmodellek építése 1909-ben 
két helyen: Kőbányán és Sop-
ronban, Kraft Ernő vezetésével 
kezdődött. 

A Soproni Modellező Egye-
sület története a II. világhá-
ború befejezése után kezdő-
dött. Többszöri átalakuláson és 

névváltozáson ment keresztül. 
1990-ben megszűnt az ország 
összes modellező klubját és 
egyesületét összefogó Magyar 
Honvédelmi Szövetség, ezt kö-
vetően a soproniak önálló egye-
sületet alakítottak Soproni Mo-
dellező Egyesület néven – a mai 
napig így működnek. A klub első 
vezetője Sosztarich András volt. 
A sportág rohamosan fejlődött, 
viszont a technikai színvonal 
növekedésével párhuzamosan 
egyre inkább apadt a verseny-
zők–modellezők száma. Ráadá-
sul a szabályok is egyre szigo-
rúbbak lettek. A soproni modell-
reptér Piusz-pusztán található, 
amelyet bérel a klub. Horváth 
Dori Sándor elnök szerint a 
sportág nagy fokú alázatot, 

kitartást, szorgalmat, legfő-
képpen sok-sok időt és pénzt 
követel. A létszámuk 45–55 fő 
között mozog, de szeretnének 
még több embert a soraikban 
tudni. Abban biztos az elnök, 
hogy akit egyszer megfertőz a 
technika ördöge, az már nem 
hátrál. Az egyesületnek 1948-
tól voltak „nagyágyúi”, országos 
bajnokai, válogatott versenyzői. 
A teljesség igénye nélkül a múlt-
ból pár név: Beck Rezső, Sche-
kulin János, Bellázy Tivadar, 
Szenczi Béla, Schöll Nándor, 
 Sosztarich András, Bathge Ká-
roly, Garai József, Luka József, 
Kalmár Sándor, Tóth Károly, 
Wesely Tamás, Gazsi István, ifj. 
Tóth Károly, Sosztarich Tamás, 
Kocsis István. Közülük ma már 
több versenyző az égi pályán hó-
dol régi szenvedélyének.

– Klubunk egy nagy család 
volt, van és lesz a jövőben is – 
zárta az elnök. – Versenynaptá-
runk telített, szeretnénk méltó-
képpen tovább öregbíteni a sop-
roni modellezés világhírnevét. 
Mottónk: A múlt megbecsülése 
nélkül nem lehet jövőképünk. 

Röplabda
Február 13., 
szerda 12 óra, 
Széchenyi-gimnázium
Körzeti döntő

Kosárlabda
Február 14., 
csütörtök 18 óra, 
Novomatic-aréna
Sopron Basket 
– Hatay BB

Február 16., 
szombat 18 óra, 
Novomatic-aréna
Sopron Basket 
– NKE-Csata

Sífutás
Február 16., 
szombat 10 óra, 
Soproni Parkerdő
Sífutó nyílt nap

Terem-
labdarúgás

Február 16.,  
szombat 10 óra,  
Gárdonyi-iskola
Általános és középis-
kolai városi teremlab-
darúgó-bajnokság – 
6. forduló

Február 16., 
szombat 13.30
Városi teremlabdarú-
gó-bajnokság

Teke
Február 17.,  
vasárnap 10 óra,  
Győri úti tekepálya
Soproni Turris SE  
– Lovászi Bányász SE

Sakk
Február 18.,  
hétfő 13 óra,  
Szent Orsolya-iskola
Városi általános és 
középiskolai bajnokság

Február 19.,  
kedd 13 óra,  
Szent Orsolya-iskola
Városi általános és 
középiskolai bajnokság

A Sopron Basket múlt héten hatalmas bravúrral legyőzte a Kurszk csapatát, csütörtökön este 6-tól pedig 
sorsdöntő meccs következik a török Hatay ellen  FOTÓ: FIBA.COM 

Megyei 
kosárlabda

Eredmények
2019. február 4–8.

Február 4. Devils MS-Club 47–42

Február 6. MS-Club All Star Bowling 56–63

Február 6. U99 Roth 42–59

Február 8. All Star Bowling Ph. D. 75–61

Február 8. Barátok U99 62–56

Soproni csoport, aktuális tabella

Helyezés Csapat Győzelem Vereség

1 All Star Bowling 10 0

2 Barátok 7 3

3 MS-Club 6 4

4 Roth 6 5

5 Devils 5 5

6 ETIK Nyilászárók 4 6

7 Ph. D. 4 6

8 Tigrisek 4 6

9 U99 0 11

Fél éve viseli az akadémiai 
rangot a Soproni Sportis-
kola. Horváth József szak-
mai vezető az évad első 
feléről elmondta: akadé-
miaként sok elvárásnak, 
kritériumnak kell megfe-
lelniük. Amikor a Soproni 
Sportiskola megkapta az 
akadémiai címet, még csak 
kilencven százalékban áll-
tak készen erre a feladatra, 
voltak hibák, amiket kor-
rigálni kellett, de összes-
ségében nincs szégyen-
keznivalójuk.
– Sikerrel oldottuk meg a 
legfontosabb feladatun-
kat, hogy a szakmai mun-
kát szétválasztottuk a me-
nedzsmenttől, és a többi 
problémás területen is ha-
ladunk – mondta el Hor-
váth József. – Az edzéster-
vezésnél vezettünk be új-
donságokat.
A szakmai vezető hozzátet-
te: az akadémiai rendszer-
ben az edzők teljesítmé-
nyét több módon is kont-
rollálják: a belső ellenőrzés 
mellett két edzőt minő-
sítési eljárás alá vontak, 
amelynek keretében min-
den tréninget négy szak-
ember figyel és értékel. Az 
idei évben Tóth Alexandra 
és Bali Ádám a kiszemelt. 
Emellett a szövetségtől is 
érkeznek ellenőrök, akik 
véletlenszerűen látogat-
ják az edzéseket.
– Az edzőink maximálisan 
partnerek a minőségi mun-
kában, úgy gondolom, ösz-
szességében jó úton jár a 
Soproni Sportiskola Ko-
sárlabda Akadémia – tet-
te hozzá Horváth József. 
– A tapasztalatainkat ele-
mezve természetesen min-
dig lesz olyan terület, ame-
lyen fejlődnünk kell.

Sikeres 
akadémiai 
rendszer

RÖVIDEN

Fucsovics a 38.
Kilenc helyet javított a 
világranglistán Fucso-
vics Márton. A magyar 
sportoló most 38. a férfi 
teniszezők világranglis-
táján. A 27 éves nyíregy-
házi játékos vasárnap 
döntőt játszott a szófi-
ai tornán, legyőzője, az 
orosz Danyiil Medve-
gyev változatlanul a 16. 
helyet foglalja el a rang-
sorban. A világranglistát 
továbbra is a szerb No-
vak Djokovics vezeti, a 
második a spanyol Ra-
fael Nadal, a harmadik 
pedig a német Alexan-
der Zverev. 

Márton Anita 
idei legjobbja

Idei ötödik versenyén is 
javítva, a hat kísérletéből 
ötször 18 méter felett 
dobva nyert a súlylökő 
Márton Anita a Magyar 
Atlétikai Szövetség nyílt 
viadalán Budapesten.
Fedett pályás világbaj-
nok súlylökőnk legjobb 
eredménye 18.64 méter 
lett, amivel már hatodik 
az idei világranglistán, 
és a negyedik legjobb 
az európaiak között.

›



www.sopronitema.hu 2019. február 13.10

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

A HÉT MOTTÓJA:

„Ott kezdődik a 
nagyemberség, 
hogy az ember 

észreveszi, hogy 
mások is élnek a 

földön őkívüle, és 
amit tesz, úgy teszi, 

hogy nemcsak 
magára gondol, 

hanem másokra is.”

Szabó Magda 
(Kossuth-díjas magyar író, 

költő, műfordító)

AJÁNLÓ

Könyvajánló
Szabó Magda: 
Álarcosbál

A nyolcadikos Krisztina 
álarcosbálra készül: fon-
tos nap ez az életében. Ci-
gánylánynak öltözve, álar-
cosan és minden eddigi 
kötöttségtől szabadulva 
arra készül, megkéri fe-
leségül kedves tanárnőjét 
édesapja számára… Krisz-
tina árván nőtt fel, édes-
anyja a háború alatt meg-
halt, és tudja, hogy édes-
apja és a tanárnő szeretik 
egymást, csak a körülmé-
nyek és a felnőttek érzé-
kenysége megakadályoz-
za kettőjük kapcsolatának 
kiteljesedését.

›

185 évvel ezelőtt, 1834. feb-
ruár 3-án született Sopron-
ban Simon Zsigmond Antal 
akadémiai tanár, tihanyi apát. 
Középiskoláit Sopronban vé-
gezte. 1857-től 1865-ig Pan-
nonhalmán perjel, 1865. de-
cember 26-tól haláláig tiha-
nyi apát. Tihanyban hunyt el 
1891. március 13-án.

185 évvel ezelőtt, 1834. feb-
ruár 5-én hunyt el Bezenyén 
Laáb Gáspár mérnök. Beze-
nyén született 1747. január 
3-án. Irányította a Hanság 
lecsapolását és a Fertő sza-
bályozását. 1822-ben vonult 
nyugdíjba.

150 évvel ezelőtt, 1869. ja-
nuár 27-én született az Aba-
új vármegyei Szentjaka-
bon (ma: Tornaszentjakab) 
Scholtz Ödön evangélikus 
lelkész, nemzetgyűlési kép-
viselő, a Ferenc József-rend 
lovagja. Sopronban hunyt el 
1948. július 7-én.

A Széchenyi István Városi 
Könyvtár internetes oldalán 
(www.szivk.hu) megtalálha-
tó adatbázisból közöl rész-
leteket lapunk.

Ez történt 
Sopronban

A Fáy 12.e osztályos tanulói nyerték meg az Országos Esettanulmány Versenyt

Győztes Bizalmi Háromszög
MADARÁSZ RÉKA

A Soproni Szakképzési 
Centrum Fáy And-
rás Két Tanítási Nyelvű 
Gazdasági Szakgim-
náziumának „Bizalmi 
Háromszög” nevű 
csapata megnyerte az 
Országos Esettanul-
mány Versenyt.

Bata Márkot, Gyurisa Rékát és 
Horváth Bettinát, az iskola 12.e 
osztályos tanulóit Borosné Gru-
bits Anett tanárnő készítette 
fel a megmérettetésre, ame-
lyet a Budapesti Gazdasági 
Egyetem  hirdetett meg. A lel-
kes tanulók egymás szavába 
vágva számoltak be szerteágazó 
élményeikről.

– Az első forduló egy harminc 
kérdésből álló online feladatlap 
kitöltéséből, egy vállalkozás és 
a csapat logójának megterve-
zéséből állt – mesélte Márk. 
– Egy elektromos autók számá-
ra fenntartott töltőállomást ter-
veztünk Amerikában, mivel úgy 
gondoltuk, hogy a fejlődő ipar-
ágban rengeteg lehetőség rejlik. 

A második fordulóra is hely-
ben készültek fel a diákok: a 

belföldi turizmus népszerűsí-
tése volt a feladatuk a fiatalok 
körében. A zsűri méltányolta a 
soproniak kreativitását, ugyan-
is kérdőívet töltettek ki a kor-
társaikkal, és az alapján vontak 
le következtetéseket, melyeket 
prezentáció formájában adtak 
elő a döntőn. A harmadik fela-
dat egy nagyáruház korszerű-
sítéséről szólt. A terveket már 

a Budapesti Gazdasági Egyete-
men megrendezett végső meg-
mérettetésen mutatták be.

– Arra voltak kíváncsiak a 
zsűritagok, hogy az áruház-
nak milyen fiatalok által kreált 
trendekhez kell majd igazodni-
uk 2030-ra – folytatta Bettina. 
– Feltételeztük többek között, 
hogy addigra már környezettu-
datosabbak lesznek az emberek, 

az egészséges életmód pedig di-
vattá válik, így az árukészletet 
ennek megfelelően módosítot-
tuk. Azt is indokoltnak éreztük, 
hogy a hipermarket raktáráru-
házzá alakuljon át, ahonnan az 
online rendelt termékeket ház-
hoz szállítják majd. 

Bettina nevetve mesélte, 
mennyire váratlanul érte őket 
az első helyezés. Réka még el is 

sírta magát. Elmondta, a bírá-
lóbizottság kedvessége, segí-
tőkészsége, érdeklődése, épí-
tő jellegű kritikái hihetetlenül 
motiválták őket az összetett 
gondolkodást igénylő feladatok 
megoldása során. Az első helye-
zett – sok más értékes ajándék 
mellett – egy oktatási szimulá-
ció használatának lehetőségét 
nyerte el egy évre.

Soproni fiatalok

Mentők   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  104
Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség    
(Tűzoltóság, Polgári Védelem)  .   105 • 510-672 • 510-617
Rendőrség   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107 • 311-234

Általános segélyhívó  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   112
Előfizetői tudakozó  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11818
Belföldi tudakozó  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11800

Orvosi ügyelet.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  312-010 
Soproni Gyógyközpont  központi szám .  .  .  .  .  .  .  514-200
Soproni Gyógyközpont  előjegyzési telefonszámok  514-205/514-206

Polgármesteri hivatal    .  .  .  . 06-80/204-322, 515-100

Soproni Polgárőr Egyesület  .  .  .  .  .  06-30/385-5732

Sopron Holding központi szám   .  .  .  .  .  .  . 514-500 
Ingyenes zöldszám  (üzenetrögzítő) .   .   . 06-80/514-600

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
Caritas telefonos lelkisegély-szolgálat   . 06-80/505-678
Drog stop   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06-80/505-678

Magyar Autóklub   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  188

SZOLGÁLTATÓK

Áram szolgáltató   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06-80/533-533
Víz szolgáltató    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  519-100
Gáz szolgáltató   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  06-80/440-141

UTAZÁS

MÁV  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 06-40/49-49o-49
GYSEV  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   577-212
Kisalföld Volán   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  313-130

KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK Varázslat és sok játék

BERTHA ÁGNES

„A feladatod, hogy felfedezd, mi is a feladatod. 
És ha felfedezted, csináld teljes szívedből.”  
– Buddha gondolatait alkalmazva várja dráma-
stúdióba Szeri-Füzi Réka a gyerekeket. 

– A drámastúdió a Pedagógu-
sok Művelődési Házában szü-
lői kérésre indult: anyukák 
kerestek meg, hogy gyerme-
keik szorongóak, visszahúzó-
dóak, beilleszkedési problé-
máik vannak, nincs kialakult 
feladattudatuk, szabályköveté-
sük, nehezen motiválhatóak, a 
kudarctűrő képességük fejletlen 
– kezdte Szeri-Füzi Réka gyógy-
pedagógus. – Ezekre a problé-
mákra a drámapedagógia a leg-
jobb „orvosság”. A „SZÍN-FOLT” 
Dráma Stúdióban 3 csoport 
működik: a Cica csoportban 
3–6 éves ovisokkal találkozom, a 
Baglyok közé a 8–11 évesek csat-
lakozhatnak, a Pillangó csoport-
ban a 16–19 éves SNI-s és értel-
mileg akadályozott fiatalokkal 
foglalkozom.

A drámastúdióban a gyakor-
latok, játékok rendkívül vál-
tozatosak. A beszéd–mozgás–
ritmus összekapcsolása több 

feladatban is megjelenik. A ját-
szóházi alkalmakon az évkört 
járják körbe, és az aktuális ün-
nephez és néphagyományokhoz 
is igazítják a játékokat. Az „ügyes 
kezek” kézműves percek során 
alkothatnak is a résztvevők. 

Szeri-Füzi Rékát a színjátszás, 
a színház és dráma világa már 
gyerekként megfogta. Lelkes 
tagja volt a Belvárosi Általános 

Iskola (mai Orsolya-iskola) Zalai 
Ottóné Juli néni vezette színját-
szó szakkörének is. – Szép em-
lékeket őrzök róla, mint ahogy 
Stinnerné Hubert Sári néniről 
is. Később, választott hivatá-
som kapcsán kerültem egyre 
közelebb a drámapedagógiá-
hoz. A foglalkozások eredmé-
nyességét abban látom, hogy 
kiteljesedhetnek a gyermekek. 
Figyelmet kapnak, fejlődik ön-
ismeretük, értékes, érdekes per-
ceket töltünk együtt, ezáltal 
egy közösség megbecsült tag-
jaivá váltak. Oldott légkörben, 
humorral és sok-sok játékkal 
varázsolunk. 

A 24 helyezésből 18-at soproni diá-
kok szereztek meg a Handler megyei 
nyelvi versenyen. A Soproni Szak-
képzési Centrum Handler Nándor 
Szakképző Iskolájának idegen nyelvi 
munkaközössége már 12. alkalom-
mal szervezte angol és német nyelv-
ből a megmérettetést.
A versenyre Győr–Moson–Sop-
ron megye 9–10. évfolyamos 

szakgimnazista tanulói nevezhet-
tek. Az I. kategóriában a heti 4 órá-
ban nyelvet tanuló szakgimnazis-
ták indulhattak, a II. kategóriába 
pedig azok, akik heti több mint 4 
órában tanulják a nyelvet. A no-
vemberi írásbeli fordulón 10 isko-
la 129 tanulója vett részt, kategóri-
ánként a legjobbak kaptak meghí-
vást a szóbeli fordulóra. A verseny 

jó gyakorlási lehetőséget kínált az 
érettségire, nyelvvizsgára való fel-
készülésben is.
Minden résztvevő oklevelet, aján-
déktárgyat kapott, kategóriánként 
az első 3 helyezett pedig tárgyjuta-
lomban is részesült. Angolból a 9. 
évfolyamosok I. kategóriáját Petz 
Rebeka (Kossuth, Győr), a II. ka-
tegóriát Bogdán Fanni (Fáy), a 10. 

évfolyamosok I. kategóriáját Ádám 
Péter (Handler), a II-at Simon Patrik 
VasVilla nyerte. Németből a 9. év-
folyamosok I. kategóriában Lőrincz 
Martina (Porpáczy, Fertőd), a II. ka-
tegóriában Stárics Gábor (Fáy) dia-
dalmaskodott, a tizedikeseknél az I. 
kategóriában Borsodi Gergő (VasVil-
la), a II. kategóriában Fülöp Nikolett 
(Fáy) nyert. 

Soproni sikerek a megyei nyelvi versenyen

Borosné Grubits Anett felkészítő tanár és a győztes csapat tagjai: Gyurisa Réka, Bata Márk, Horváth Bettina
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TÉNYLEG,  
MITŐL HÍZUNK EL? 

Lassan, de biztosan az elhí-
zás lesz (a tartós, úgyneve-
zett civilizációs stressz mel-
lett) a legnagyobb egész-
ségügyi problémánk. Ebből 
a két tényezőből aztán idő-
vel számos, további más tes-
ti és lelki bajunk, betegsé-
günk ered. Sokszor és so-
kan a tartós stresszt evéssel 
oldják/ oldjuk. 
A tudományos kutatás pe-
dig milliárdokat költ az elhí-
zással kapcsolatos élettani, 
pontosabban már kórélet-
tani folyamatok még jobb 
megismerésére és valamifé-
le csodaeszközzel való be-

folyásolásának „feltalálásá-
ra”, mind ez ideig lényegé-
ben eredménytelenül.
Végül is mitől hízunk meg? 
Nos, szörnyű felismerés, de 
annak aránytalanságától, 
amit felhasználunk és amit 
megeszünk. Sokkal, sokszor 
borzasztóan sokkal többet 
eszünk, mint amire szük-
ségünk van. A bevitt feles-
leg hájként bennünk raktá-
rozódik, és mindent lassan, 
de biztosan tönkretesz. Érjük 
be kevesebbel, hogy tovább 
és jobban éljünk!

Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

FEBRUÁR 13–19.

Az ügyeleti szolgálat minden nap (hétfőtől vasárnapig)  
este 8 órától reggel 8 óráig tart.

›

Tallózó

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket február 20-ig várjuk a Soproni Téma, 
9401 Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre, illetve személyesen is leadhatják azokat a 
Liszt-központ (Sopron, Liszt Ferenc utca 1.) portáján. A helyes megfejtők között a Rubikon Sopronnal foglalkozó kü-
lönszámát sorsoljuk ki, melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Január 30-i rejtvényünk megfejtése: Hadházi László önálló estje. Szerencsés megfejtőnk: Dreiszker József, Sopron, Vas-
vári Pál utca.

KERESZT-
REJTVÉNY

Február 13.,  
szerda 

Sepia gyógyszertár 
Ipar krt. 30., Tesco 

99/702–012

Február 14.,  
csütörtök 

Szebellédy gyógyszertár 
Deák tér 35. 

99/505–469

Február 15.,  
péntek 

Than Károly gyógyszertár 
Újteleki u. 54. 

99/510–787

Február 16.,  
szombat 

Patikaplus gyógyszertár 
Határdomb u. 2., Alphapark 

99/505–220

Február 17.,  
vasárnap 

Patikaplus gyógyszertár 
Selmeci u. 15–17., Interspar 

99/505–472

Február 18.,  
hétfő 

Arany Kígyó gyógyszertár 
Magyar u. 6. 

99/311–732

Február 19.,  
kedd 

BENU Állomás gyógyszertár 
Mátyás király u. 23. 

99/312–437

Alma és fája

A Wagner ügyvédcsalád 
PLUZSIK TAMÁS

Az alma nem esik messze a fájá-
tól, tartja a mondás, melynek igaz-
ságáért nem kell messzire menni 
Sopronban sem. A Wagner ügyvédi 

irodát 1991-ben alapította dr. Wagner József, 
azóta fokozatosan bővült a családtagokkal.

– Édesapám pénzügyi jogász 
volt Tapolcán – meséli dr. Wag-
ner József –, így mondhatom, 
hogy én már az ő példája nyo-
mán választottam hivatást, 
bár sokáig kacsingattam a ven-
déglátós szakma felé. A pécsi 
egyetemi évek alatt ismerked-
tünk meg a feleségemmel, így 
ér össze a hivatás a családdal, 
sőt, immár közel négy évtize-
des soproniságomat is ennek 
köszönhetem. Vámtiszt, pon-
tosabban szabálysértési előadó 
voltam a Bécsi úti határállomá-
son, de amikor egyenruha vise-
lésére is kötelezni akartak, akkor 
a kecsegtető ajánlatok ellenér 
búcsút intettem a fináncélet-
nek, és egészen családi iro-
dánk megalakításáig vállalati 
jogászként soproni cégeknél 
dolgoztam. 

– Édesapám a la-
katos mestersé-
get tanulta ki, de 
valójában egy 
f a n t a s z t i k u s 
kézügyesség-
gel rendelke-
ző igazi ezer-
mester volt – 
vette át a szót  
dr. Wagnerné 
dr. Farkas Ilona. 
– Amit meg le-
hetett javítani, 

azt ő biztos úgy megcsinálta, 
hogy az jobb lett, mint volt új 
korában. Egyébként édes-
anyámmal együtt 
mindketten a Sop-
roni Pamutban 
dolgoztak. Abban, 
hogy a jogi pá-
lyát választottam, 
semmi szülői rá-
hatás nem 

volt, annál is inkább, mert vi-
lágéletemben állatorvos sze-
rettem volna lenni. Mivel a 
történelem volt a kedvenc tan-
tárgyam, a jogi karon pedig ez 
volt az egyik felvételi tárgy, így 
ez döntött – folytatja Ilona. A 
szűkebb családnak egyébként 
része öt kutya és két macska is, 
tehát az állatok iránti vonzalma 
továbbra is megmaradt. 

– Ki lehet egy 
ilyen családban 

kerülni a pa-
ragrafusok 

v i l á g á t , 

különösen akkor, ha már az alsó 
tagozatban a szülei ügyvédi iro-
dájában írja a gyerek a házi fel-
adatát? – kérdezi mosolyogva 
dr. Wagner Alma Laura, aki öcs-
csével együtt valóban nem esett 
messze az almafáktól.

– Lényegében reggeltől estig 
együtt van a család – kapcsoló-
dik a beszélgetésbe dr. Wagner 
Áron. – Vannak közös munkáink 
is, de jellemzően mindenkinek 
van saját szakterülete, ami azért 
jó, mert így az iroda az ügyvé-
di gyakorlat széles spektrumát 
tudja lefedni, plusz még Laura 
német szakfordító is.

– Sokáig szerettem volna, 
ha legalább Laura 

állatorvosnak ta-
nul, akkor abba-
hagytam vol-
na az ügyvédi 
praxist és be-
álltam volna 
mellé segéd-
nek – mond-
ja nevetve 
az anyuka. 
– Ez persze 
csak vicc, 
nagyon jó 
ez így, ki-

e g é s z í t -
jük egy-

mást!

Dr. Wagner József, dr. Wagnerné dr. Farkas Ilona és gyermekeik, 
dr. Wagner Alma Laura és dr. Wagner Áron FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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sarok

Élénk tavaszi ruhatrend
MADARÁSZ 
RÉKA

Ugyan még 
télikabátban 
didergünk, 
és attól ret-

tegünk, hogy az enyhe tél-
nek meglesz a böjtje, előbb 
vagy utóbb beköszönt a ta-
vasz. Talán ha néhány pil-
lantást vetünk a színpompás 
idei trendekre, az a kedélyál-
lapotunkra is üdítően hat.
Idén is kihirdette a Pantone 
az év színét, ami nem más, 
mint a Living Coral, vagy-
is az élénk korall. Az ameri-
kai cég azzal indokolta a vá-
lasztását, hogy ez a meleg 
és tápláló szín kényelmet, 
biztonságot és energiát su-
gároz magából, erre pedig 
sokunknak szüksége lehet a 
folyamatosan változó világ-
ban. Továbbra sem kell bú-
csút intenünk a fehérnek, 
ami elegánsnak és frissnek 
mutatja viselőjét, mellette 
azonban megjelenik a visz-
szafogott zabszín is. A cse-
resznyepiros és a púderkék 
kifejezetten nőies árnyala-

tok, a körömvirág pedig lé-
gies anyagokon mutat jól. 
Idén a kifutók kedvencei 
voltak a szűk fazonú, test-
re simuló biciklis nadrá-
gok, melyeket a tervezők 
feltűnő oversized felsőré-
szekkel társítottak. Nép-
szerű lesz minden, amit a 
napfényes Kalifornia ih-
letett: a szörfszerelé-
seket idéző pálmaleve-
lek, cápák, színátmene-
tes felsők és batikolt 
anyagok. A szezon 
meghatározó ruha-
darabja az overál, ami 
élénk, vibráló színek-
ben ugyanolyan diva-
tosnak számít, mint 
visszafogott bézs-
ben és fehérben. 
Újra virágkorát éli a 
folklór: szinte min-
den darabon megje-
lenik valamilyen népi 
motívum. Visszatér-
nek a ’30-as éveket 
idéző puffos ujjak, 
valamint a fodrok. 
A farmert sosem 
lehet megunni, 
ezúttal azonban a 

nadrágok szárain változtat-
tak egy kicsit a tervezők: a 
felhajtások és az egykor na-
gyon menő cipzárok vissza-
térnek. A ’80-as évek mint-
ha sosem akarna véget érni, 
az idei tavaszi–nyári kollek-
ciókban nemcsak a hatal-

mas vállakkal ékesí-
tett partiruhák, de 
az összetéveszt-
hetetlen kőmosott 
farmer is ezt az év-

tizedet idézi. Ismét 
előtérbe kerülnek 
a hímzett farme-
rek, ezúttal meg-
lepően vissza-
fogott változa-
tokban. Szinte 
minden ruha-
darabot feltű-
nő, óriási mas-
nik díszítenek, 
amelyeket tűz-
hetünk a dere-
kunkra, a ruhánk 

vállára, de akár a 
kalapunkra is, 
utóbbi ugyanis 
az idei szettek 
szinte elmarad-

hatatlan kelléke.

Sanzon, dzsessz és salsa bohém, szerethető módon

Zaz ismét hazánkban
KÓCZÁN BÁLINT

Napjaink egyik legnépszerűbb fran-
cia énekesnője Isabelle Geffroy – 
művésznevén Zaz visszatér Buda-
pestre. A helyes énekesnő bohém, 

bájos kis világába invitálja a közönséget.  

Isabelle énekesnői karrierje 
2001-ben kezdődött egy Fifty 
Fingers nevű blues-zenekarban. 
Több dzsesszformációban is fel-
tűnt, majd úgy döntött, szóló-
ban is kipróbálja magát. 2010-
es cím nélküli lemeze bomba-
sikernek bizonyult: a szaksajtó 
ódákat zengett róla, többszörös 
platinaminősítést ért el, külföl-
dön a legtöbbet játszott fran-
cia előadóvá vált. Az énekesnő 
bejárta a világot Németország-
tól kezdve Kanadán át egé-
szen Japánig.

Az azóta számos díjat (többek 
között francia és német Gram-
myt) bezsebelő Zaz sikere abban 
rejlik, hogy egy végtelenül sze-
rethető, bohém karakter. A bá-
jos előadó egy egészen egyedi 
atmoszférát teremt a sanzont, 
dzsesszt vagy éppen salsát ve-
gyítő zenéjével. A nemzetközi-
leg is hihetetlen sikereket elérő 
énekesnőt olyan legendákhoz 
hasonlítják, mint Edith Piaf 
vagy Ella Fitzgerald. 

Zaz egy roppant sűrű, élmé-
nyekkel és koncertekkel teli 
időszakban döntött úgy, hogy 

elkészíti harmadik, Effet Miroir 
című nagylemezét. A személyes 
hangvételű anyag olyan témá-
kat dolgoz fel, mint saját karri-
erje, vágyai és félelmei.

A francia tehetség majdnem 
napra pontosan három évvel 
első Budapest parkos koncert-
je után tér vissza a fővárosba. 
Július 21-én jól bevált slágereit 
és új dalait is előadja a roppant 
szerethető énekes hölgy.

Mint ismert, a nyolcadik szériás X-Fak-
tor mentorházáig jutott a What’sUpCi 
tavaly. A kópházi zenekar a tehetség-
kutató után sem pihen, február 16-án 
nagy bulira készül Sopronban.
– A verseny tapasztalatait szeretnénk 
minél hamarabb átültetni az idén ter-
vezett koncertjeinkbe, és természe-
tesen eleget tenni a tévés megjelenés 
után érkezett felkéréseknek – avatott 
be a What’sUpCi terveibe Szabó Laci, 
a zenekar billentyűs–énekese. 
A formáció az X-Faktor után egyre 
több helyen szerepel. – Januárban a 
bécsi schönbrunni 72. horvát bálon 

való megmutatkozásunk után újabb 
debütálás következik, amit mond-
hatjuk, hogy a tévés szereplés gene-
rált. Előzenekarként egy országosan 
befutott banda előtt fellépni több, 
mint megtiszteltetés, amire rögtön 
igent mondtunk.
A What’sUpCi február 16-án, szom-
baton 20 órától zenél az Ocho Macho 
koncertje előtt a Hangár Music Gar-
denben, amire telt házat várnak.
A kópházi és környékbeli muzsikusok 
az évek során megszokott fesztiválok-
ra idén is ellátogatnak, illetve tarto-
gatnak néhány ínyenc összeállítást a 

közönségünknek. A csapat 5 éves szü-
letésnapi koncertje május körül várha-
tó a Búgócsiga Akusztik Gardenben. 
– Nyáron negyedik alkalommal ven-
nénk részt a VOLT Fesztiválon, amire 
remélhetőleg az X-Faktor után szin-
tén meghívást kapunk. A panyolai Pá-
linkafesztiválon már biztosan ott le-
szünk augusztusban. Emellett a két 
éve telt házzal bemutatott What’sUp-
Ci &  Friends koncert második részé-
nek előkészítése zajlik, amit ezúttal a 
Soproni Petőfi Színházban vagy a Liszt 
Ferenc Kulturális Központban terve-
zünk tartani.

What’sUpCi: Faktorokkal tovább

 A kópházi What’sUpCi zenekar az X-Faktorban is sikerrel szerepelt FOTÓ: RTL KLUB

RÖVIDEN

Marshmello új stílusban
A világ egyik legnépszerűbb DJ–producere tavaly sikere-
sen lázban tartotta rajongóit megjelenéseivel. Marshmel-
lo egy év alatt szinte a teljes zenei palettán végigment, 
pop, rock és old-school elektronikus dalokat juttatott a 
slágerlisták élére, most pedig a népszerű amerikai rap-
perrel, Roddy Ricch-csel készült zseniális mestermunká-
jával borzolja a kedélyeket. 
A producer sikereire a Forbes is felfigyelt, hiszen tavaly 
megérdemelten kapott helyet a „30 Under 30”, vagyis a 
„30 sikeres fiatal 30 alatt” listán.

›
Újabb magyar siker a nemzetközi porondon. Lenyűgözően 
szép kishazánkban forgatta legújabb videoklipjének nagy 
részét az oxfordi alternatív együttes, a Foals. A klip fősze-
replői a Renoirból ismert francia Christa Théret, illetve a 
Trónok harcának Brandon Starkja, Isaac Hempstead Wright.
Az Exits zseniális dobás a bandától, amely felvezeti a hama-
rosan megjelenő Everything Not Saved Will Be Lost című al-
bumot. A videoklip egy megfoghatatlan disztópia, fantasz-
tikus játék az elmével, ezt az érzést pedig nemcsak a vi-
deokliptől, hanem az új albumtól is elvárhatják a rajongók.

Nálunk forgattak

Budapesten július 21-én jól bevált slágereit  
és új dalait is előadja a népszerű francia énekesnő


