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A Buschenschankok otthonai

Az ütemterveknek megfelelően halad az új sportuszoda építése a Lövérekben. A létesítmény próbaüzeme várhatóan áprilisban kezdődik, üzembe helyezik a vízforgatót, a víztisz-
tító berendezést, a lifteket, a medencék vizét pedig 27 Celsius-fokosra fűtik fel. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Támogatás 
a vállalkozásoknak

Tervek a vízimentőknek
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A saját források mellett több mint 50 millió forintos pályázati támogatásból is fej-
leszt a Csonka és Fiai Kft. Igaz, a támogatási feltételek szigorúak, de ezek is ar-
ra ösztönzik a vállalkozókat, hogy a legjobbat hozzák ki magukból.

A Soproni Egyetem Simonyi-karának hallgatói tervezik a 
Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának eszközeit. 
Az első prototípus a nyár elején már meg is jelenhet.

Felkészültek  
az oltásra 
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 Győztes fiatal BMX-es

A tavalyi évet veretlenül zárta a BMX Sopron SE versenyzője,  
Farkas Bendegúz – felvételünkön elöl. A fiatal fiú heti öt napon edz, 
emellett kitűnő tanuló. 

A gazdanegyed városrész titkai tárulnak fel. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Próbaüzem előtt az uszoda

A 65 év feletti és a króni-
kus betegek oltását ké-
szítik elő, közel kétszáz 
82 év feletti idős em-
bert pedig már beoltot-
tak a gyógyközpontban. 
A diagnosztikai tömbben 
alakították ki az oltópon-
tot, ahol egyszerre akár 
20 oltóhely is működ-
het. – Minden szükséges 
személyi és tárgyi felté-
tel rendelkezésünkre áll 
– nyilatkozta dr. Molnár 
Sándor PhD, a kórház 
főigazgatója. 
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MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

NÉMETH JÁNOS:
Az idei nyár is munkával te-
lik, így nyaralásra valószínű-
leg nem jut idő. Szállást nem 
foglalunk le előre, hiszen 
nem tudhatjuk, hogy mi lesz 
egy vagy két hónap múlva. Az 
ismerőseim közül senki nem 
tervez külföldi utazást. 

SZALAI TÍMEA: 
A belföldi szállást olyan fel-
tételekkel foglaltuk le, hogy 
pénzt nem utaltunk előre, és 
három nappal az utazás kez-
dete előtt minden következ-
mény nélkül lemondhatjuk 
azt. Várjuk már, hogy az élet 
ismét visszatérjen a régi ke-
rékvágásba.

RÁTKOVICS ROLAND:
A terveink szerint májusban 
utazunk el néhány napra. 
A szállást már lefoglaltuk, na-
gyon bízunk benne, hogy ad-
digra már javul a helyzet, és 
nem kell lemondanunk. Akkor 
egy kicsit együtt lehet és pi-
henhet a család.

SZALAY RÓBERTNÉ:
Az utazás szempontjából ne-
héz előre tervezni, hiszen 
sok még a bizonytalanság, 
és a vírushelyzet miatt gyor-
san megváltozhatnak a dol-
gok. A korábbi években sem 
nagyon utaztunk el nyaralni. 
Lehetséges, hogy idén itthon 
maradunk. Fő a biztonság!

Tervez utazást?

KÖVES ANDREA

A soproni utazási irodák is nehéz 
helyzetbe kerültek a járványügyi 
korlátozások miatt. Ennek ellenére 
többségük számos ajánlattal készül. 

A közelmúltban készült el az 
 Escort Tourist 2021-es kataló-
gusa. Az iroda tulajdonos–ve-
zetője bízik abban, hogy nem 
hiába állították össze a tar-
talmas programfüzetüket. 
– Úgy érzem, hogy egy olyan 
utazási irodának, mint ami-
lyen a mienk, a lassan egy-
éves kihagyás ellenére tennie 
kell a dolgát: nem hagyhat-
juk magukra az utazóinkat 
– mondta Krisch Magdolna. 
– Most postázzuk törzsven-
dégeinknek az idei katalógu-
sunkat. Az irodák többsége 

valamilyen kedvezménnyel 
várja az ügyfeleket. Nálunk a 
lehető legkedvezőbb kondíci-
ókkal, előleg fizetése nélkül 
lehet jelentkezni március vé-
géig az idei utakra.

Mint az iroda vezetője ki-
emelte: bíznak abban, hogy a 
késő tavaszi, nyári utak már 
szabadon indulhatnak.

– Utasaimat egész évben 
azzal nyugtatom, hogy semmi 
nem tart örökké – emelte ki 
Horváth Médea, a Sister Tra-
vel Utazási Iroda tulajdonos–
vezetője. – Személy szerint 

optimistán állok az idei sze-
zon elé, mert hiszem, hogy ez 
a nyár már felszabadultabb és 
nyitottabb lesz. Szerencsések 
vagyunk, mert saját irodában 
tulajdonosként dolgozunk, de 
így sem könnyű átvészelnünk 
a nehéz időszakot. Rövidített 
nyitvatartással várjuk az uta-
sainkat. Úgy érzem, ismét fel-
értékelődött az utazási irodák 
munkája, mert naprakész in-
formációkat és az utazás biz-
tonságát tudják nyújtani.

Sümeghy Gyöngyi idegen-
vezető az elmúlt három évti-
zedben számtalan csoportot 
kalauzolt Európa-szerte. A bő-
röndjét hónapok óta nem ve-
hette elő a koronavírus okozta 
veszélyhelyzet miatt. A karan-
ténban sem ült tétlenül: meg-
álmodta a Mesélő Sopron el-
nevezésű sétasorozatát. Az 

egyik izgalmas vezetése az 
Ikva-patakhoz és környéké-
hez kapcsolódik. A kezdemé-
nyezést a Kisfaludy Fejlesztési 
Program is támogatásra mél-
tónak találta. 

– Az idegenvezetők életé-
ben a tél a felkészülésé, a ta-
nulásé. Most rendezzük az új 
információkat, dolgozzuk ki 
egy-egy út anyagát – mesélte 
az idegenvezető. – Úgy látom, 
az irodák optimisták a hely-
zettel kapcsolatban, de azért 
a kínálatukban észrevehe-
tő, hogy több a rövidebb és a 
belföldi úti cél. Bízom benne, 
hogy tavasszal ezek a magyar-
országi kirándulások már in-
dulhatnak. Remélhetőleg az 
oltásnak köszönhetően nyár-
ra már rendeződik a helyzet, 
és a társasutak külföldre is 
mehetnek.

A 2019-es szüreti napokon zsúfolásig megtelt emberekkel a Várkerület. Az idegenforgalmi szakemberek is visszasírják a tömeg-
rendezvényeket, várják, hogy újra szabadon lehessen utazni. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

 Bíznak a szezonban

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet határozott idejű

ADÓIGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐI
munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek: 
• egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség, 
• számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség

Előnyt jelent:
Közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett gyakorlat.

Munkakör fő tartalma: 
• jogszerű és szakszerű elsőfokú adóhatósági ügyintézés helyi iparűzési adó, építményadó, magánszemély 

kommunális adója és talajterhelési díj vonatkozásában és az adó-végrehajtási feladatok ellátása során;
• fizetési könnyítés iránti kérelem döntésre történő előkészítése; 
• adóellenőrzés helyszínen vagy a rendelkezésre átadott iratanyag összevetése 

saját nyilvántartással az osztályon; helyszíni szemle lefolytatása

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• önéletrajzot a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
• az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát, 
• előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott 

összeférhetetlenségi ok a  pályázat benyújtásakor fennáll-e,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást,
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban közölt személyes adatokat a pályázati eljárásban részt vevők kezeljék.

Illetmény és juttatások:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.

A kinevezés határozott időre szól. A próbaidő: 6 hónap.

További információ kérhető Gintnerné Orbán Mária adóügyi osztályvezető helyettestől a 99/515–114-es hivatali telefonszámon.

A jelentkezéseket 2021. február 28-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron, Fő tér 1. 

 A borítékra kérjük ráírni „Adóigazgatási ügyintéző”!

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok 2021. március 15. napjáig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a pályázók 
meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak, és a sikertelen pályázatokat 
visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és a pályázó személyes adatait az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi 
rendelete a GDPR előírásainak megfelelően kezeljük. 

Az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT

PLUZSIK TAMÁS

Egy érdekes, a maga nemében kuriózumnak szá-
mító fotóra lettem figyelmes egy budapesti on-
line árverésen. Az eredetiben viszonylag nagy 
méretű, tűéles kontaktmásolat a Soproni Magyar 
Férfi Dalkört ábrázolja. 

Mint ahogy a fotó készítőjé-
nek nevére, úgy a felvétel ké-
szítésének időpontjára is csak 
következtetni lehet – vélhető-
leg valamikor a 19. század vé-
gén állíthatta össze műtermé-
ben a csoportképet az egykori 
kolléga.

Hogy magáról a Sopro-
ni Magyar Férfi Dalkörről 
többet megtudjak, valamint 
hogy biztatást nyerjek az uni-
kális fotó megvásárlására, se-
gítségül hívtam Nagy Alpár 

nyugalmazott tanszékveze-
tő főiskolai docenst, a Liszt 
Ferenc Társaság Soproni Ta-
gozatának volt vezetőjét, aki 
több munkájában is foglalko-
zott Sopron zenetörténetével, 
így a kórusmuzsikával is.

– Sopron város dalos kul-
túrájának gyökerei a XVI–
XVII. századba nyúlnak visz-
sza, bár az első dalegylet, 
melynek alapítója, Süssmann 
Károly, az evangélikus temp-
lom orgonistája, csak 1844 

májusában mutatkozott be. 
A fotón is szereplő kórus előd-
je, az Oedenburger Männer-
gesangverein 1875-ben ala-
kult, majd hamarosan nevet 
változtatott, előbb Sopro-
ni Férfidalárda, majd 1881-
től „Magyar ajakról magyar 
szívhez zengjen dalunk, míg 
magyar lesz” jelszóval, Ka-
pi Gyula vezetésével Soproni 
Magyar Férfi Dalkör néven lé-
pett közönség elé. 

1925 nyarán, a kórus alapí-
tásának ötvenedik évforduló-
ján a Magyar Dalosszövetség 
országos dalosversenyt ren-
dezett Sopronban, melyen 
126 kórus vett részt. A korabe-
li meghívón ez a mondat sze-
repelt: „Szállj meg ott, hol víg 
danára gyűlnek, Rossz szívű-
ek dalra nem hevülnek.”.

Kórusmuzsika a múltból

A Soproni Magyar Férfi Dalkör egy 19. század végi csoportképen. FOTÓREPRODUKCIÓ: PLUZSIK TAMÁS
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Elkezdődik 
a konzultáció
Ezen a héten kezdődik az on-
line konzultáció az élet újrain-
dításáról, a kormány döntött 
az ehhez szükséges forrás biz-
tosításáról és a technikai le-
bonyolításról – jelentette be 
a kormányszóvivő.

Szentkirályi Alexandra a 
Kormányinfón közölte: a kon-
zultáció a már ismert vakci-
nainfo.gov.hu felületen ke-
resztül zajlik. 

Itt már elvégezték a szük-
séges technikai változtatá-
sokat, hogy mindenki ki tud-
ja tölteni a kérdőívet. 

A kormányszóvivő ar-
ra biztatott mindenkit, hogy 
mondja el véleményét, hiszen 
a járványügyi szakemberek ál-
láspontja mellett a kormány 
az emberek véleményére is 
ugyanúgy számít.

Emlékeztetett: tavaly is 
így történt, amikor a járvány 
elleni védekezésről kérdez-
te a kormány az embereket, 
és sikerült kialakítani azo-
kat az egyetértési pontokat, 
amelyek mentén november 
óta zajlik a védekezés.

P. HORVÁTH 
LÁSZLÓ

Az ütem-
terveknek 
megfele-

lően halad az új sport-
uszoda építése a Lövé-
rekben. A létesítmény 
próbaüzeme várhatóan 
áprilisban kezdődik.

– A Modern Városok Program 
legnagyobb vállalása, hogy 
felépül az új soproni sport-
uszoda – mondta dr. Farkas 
Ciprián polgármester abban a 
videóban, amelyben végigjár-
ta a város legjelentősebb beru-
házásait. – A létesítménnyel 
elkészül az ország második 
legnagyobb sportuszodája. 
Ez a fejlesztés arra ösztönöz 
bennünket, hogy Sopront fel-
tegyük a hazai és a nemzet-
közi vizessportok térképére. 
Miután elkészül, nemcsak a 
soproni vízisportot és az úsz-
ni vágyók életét fogja kiszol-
gálni ez az épület, hanem hisz-
szük azt, hogy jelentős hazai 
és nemzetközi sportrendez-
vények megtartására is alkal-
mas lesz. Reméljük továbbá, 
hogy a létesítmény az edző-
tábor-turizmusnak is kedvelt 
helyszínévé válik.

– A Lövérekben az ütem-
tervnek megfelelően halad 
a WHB és a FÉSZ Zrt. kon-
zorciumában a sportuszo-
da megépítése – tudta meg 
lapunk Khaut Andrástól, a 
FÉSZ Zrt. igazgatótanácsá-
nak elnökétől. – Az öltözők, 
vizesblokkok, a gépészeti sze-
relések, valamint a villanysze-
relés készültségi foka megha-
ladja a nyolcvan százalékot. 

A létesítmény fűtése elindult, 
és a napokban megkezdődött 
az egyik nagymedence burko-
lása is. A belső munkálatokkal 
együtt párhuzamosan törté-
nik a külső tereprendezés.

Várhatóan áprilisban kez-
dődik a létesítmény próba-
üzeme. Üzembe helyezik a 
vízforgatót, a víztisztító be-
rendezést, de még a lifteket 
is. A medencék vizét pedig 27 

Celsius-fokosra fűtik fel. Fon-
tos, az uszoda főbejárata a De-
ákkúti úthoz kerül majd át. Az 
utat kicsit közelebb hozták a 

létesítményhez, így a 160 férő-
helyes parkolót is itt alakítják 
ki. A parkolók nagy részének 
burkolása már megtörtént.

Az ország második legnagyobb  sportuszodája épül Sopronban

Próbaüzem előtt az uszoda

AZ USZODA ELEMEI
A sportuszodában az ötvenméteres mellett lesz még egy kisebb, 
huszonöt méteres medence is. Épül kettő tanmedence, valamint 
kettő kör alakú jakuzzi, szaunával és gőzkabinnal. Az edzőterem 
mellett büfét is kialakítanak. A szurkolók pedig a több mint ezer-
fős lelátón nézhetik majd a sporteseményeket.

A sportuszoda alapterülete 11 ezer négyzetméter, egy légtérben alakítják ki az ötvenméteres és a bemelegítő-, valamint a tan-
medencéket, jakuzzit, szaunát, gőzkabint. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Rendszeresen érkeznek az 
üzenetek a Soproni Múzeum-
ba, sokan érdeklődnek, hogy 
mikor lehet újra felmenni a 
Tűztoronyba. – Jó érzés, hogy 
nemcsak nekünk hiányoznak 
a vendégek, hanem nekik is a 
múzeumi látnivalók – mond-
ta lapunknak Szabadhegyi 
Zita, a Soproni Múzeum kö-
zönségkapcsolati munkatár-
sa, megyei múzeumi koordi-
nátor. – A „legédesebb” üzenet 
Molnár Ákosné Orbán Évától 
érkezett. A következőt írta: 
„Kedves Tűztorony! Szeret-
ném megosztani Önökkel a 
lányom alkotását, ami egy új-
ragondolt almás pite soproni 
verzióban. Már nagyon vár-
juk, hogy kinyissanak!”. 

Az almás pitéről készült fo-
tó nagyon népszerű lett a kö-
zösségi oldalon is. Az alkotó, 
Hofmeister Fanni közgazdász-

ként dolgozik Budapesten, de 
soproni születésűként mindig 
fontos szerepet játszik életé-
ben a szülővárosa. 

A Tűztorony, amint a jár-
ványügyi helyzet engedi, 
megnyitja kapuit, több újdon-
sággal is készülnek a szakem-
berek. A Lenck-villáéhoz ha-
sonlóan megújul a shop, ahol 
a Tűztorony-emblémával el-
látott termékeket lehet majd 
kapni – természetesen a ko-
rábbi népszerű ajándékok to-
vábbra is a kínálatban marad-
nak, de kiegészülnek új, friss 
termékekkel. A bolt egyéb-
ként nemcsak a Tűztorony-
ban újul meg, hanem a Macs-
kakő Gyermekmúzeumban 
is. Fontos információ még, 
hogy a Soproni Múzeumne-
gyed építési munkálatai mi-
att a Storno-ház csak a felújí-
tás után lesz újra látogatható. 

Tűztorony 
almás pitéből

Hofmeister Fanni Tűztornyot ábrázoló sütije népszerű lett a 
múzeum közösségi oldalán.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Sopron változatos és 
gazdag történelme so-
kakat érdekel – soroza-
tunkban a különböző 
városrészek kialakulá-
sáról, elnevezéséről, 
érdekes históriáiról 
írunk. Ezúttal a gazda-
negyed városrész titkai 
tárulnak fel.
Nemcsak a múltban, de nap-
jainkban is változatos a  balfi 
vagy fertői külváros elneve-
zése, hiszen gazda- vagy pon-
cichternegyednek is hívjuk 
sokszor.

A városrészt a Várkerület 
felől, az Ikvahídon keresztül 
érjük el. Az Ikvahidat, amely 
alatt folyik az Ikva-patak, egy-
kor Ispotály hídnak is hívták, 
mivel a jelenlegi 2-es számú 
ház helyén állt a középkori 
johannita ispotály. A hídról 
jobbra haladva érjük el a Bal-
fi utcát, amelyet már 1413-ban 
Schrippergasse néven emlí-
tettek. Az utca német nevét 
valószínűleg a Fertőszéplakra 
vezető útról kapta, mivel ezen 
a településen a XV. században 
jelentős, a soproni kereske-
dők által is látogatott vásárok 
voltak. A Balfi utcában jelleg-
zetes poncichterházakat lát-
hatunk. Ezekre a keskeny ut-
cafront, az udvaron hosszan 
hátranyúló további lakrészek 

és gazdasági épületek jellem-
zőek. Az épületek alatt pedig 
szinte minden esetben boros-
pincét építettek. 

A városrész és egyben Sop-
ron szimbolikus temploma a 
Szent Mihály-templom. A je-
lenlegi épületről már a XIII. 
század utolsó negyedéből van-
nak adataink. Jelenlegi for-
máját a XV. század második 
felében kapta. Ez összefüg-
gésben áll azzal, hogy a város 
ebben az időben gazdaságilag 

megerősödött, így tudta fi-
nanszírozni a nagyszabású 
belső és külső építkezéseket. 

A Gazda utca német elne-
vezése, a „Wieden” középko-
ri eredetű, jelentése dotáció, 
javadalom, juttatás. A város-
plébános ugyanis ebből az ut-
cából nagyobb bordézsmát 
kapott. Magyar elnevezése 
csak 1947 óta hivatalos.

Ennél a városrésznél érde-
mes a jellegzetes soproni bor-
kimérést, a Buschenschankot 

is megemlíteni. A soproni 
polgárok ugyanis a közép-
kor óta meghatározott idő-
ben és meghatározott ideig, 
jellemzően évente egy-két al-
kalommal egy-két héten át a 
saját borukat kedvezménye-
sen adhatták el saját házuk-
nál. A cégérük a kiakasztott 
fenyőág volt.

Az írás elkészítésben köz-
reműködött dr. Krisch András, 
a Soproni Evangélikus Gyűjte-
mények vezetője.

Emlékek útján  – A gazdanegyed több százéves története 

A Buschenschankok otthonai

A városrész és egyben Sopron szimbolikus épülete a Szent Mihály-templom. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Nem kapta meg 
az újságot?

Terjesztési reklamáció: 

+3620/368-2027
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A saját források mellett 
pályázati támogatásból 
is fejleszt a Csonka és 
Fiai Kft. Igaz, a támoga-
tási feltételek szigorú-
ak, de ezek is arra ösz-
tönzik a vállalkozókat, 
hogy a legjobbat hoz-
zák ki magukból.

Mint arról lapunkban be-
számoltunk (A jövő soproni 
építése, Soproni Téma, 2021. 
február 10.), tavaly a soproni 
vállalkozásokhoz közel 827 
millió forint vissza nem té-
rítendő pályázati forrás ér-
kezett. Beruházásaik és fej-
lesztéseik összértéke több 
mint 1 milliárd 340 millió fo-
rint volt. A Széchenyi Prog-
ramiroda lapunak elküldött 
– nyilvános – adatbázisá-
ban szerepel, hogy a Gazda-
ságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Program keretében 
a 48 helyi cég között a Cson-
ka és Fiai Kft. technológiai 

fejlesztésre több mint 57 
millió forint pályázati támo-
gatást nyert el. A beruházás 
összértéke mintegy 82 mil-
lió forint.

– A kormány érezhető 
szándéka, hogy minden egyes 
forint jó helyre kerüljön, és 
a lehető legjobban haszno-
suljon, azokból új fejleszté-
sek jöjjenek létre, legyenek új 
munkahelyek – szűrte le a ta-
pasztalataikat Csonka László 
és Csonka Zoltán, a Csonka és 
Fiai Kft. tulajdonos–vezetői. 
– A pályázat előkészítése ta-
valy májusban kezdődött, és 
végül szeptemberben írtuk 

alá a szerződést. Az elmúlt év 
a koronavírus-járvány miatt 
rendkívül nehéz volt. A hazai 
és a külföldi gazdasági hely-
zet is tartogatott kockázato-
kat. Mindent összevetve úgy 
döntöttünk, hogy „előremene-
külünk”, és a saját forrásaink 
mellett a pályázati támogatást 
felhasználva fejlesztünk. En-
nek köszönhetően egy új, kor-
szerű gyártósort állíthatunk 
üzembe. A jövőbeli fejlesztési 

céljaink között meghatározó 
szerep jut a szabadalommal 
védett napkollektor-fejlesz-
tésnek. Valljuk, akkor lehe-
tünk sikeresek, ha a mosta-
ni helyzetből megerősödve 
jövünk ki.

Mint megtudtuk, tavaly 
a cégcsoport hazai forgalma 
némileg csökkent, de ezt el-
lensúlyozta, hogy több ter-
méket exportálhattak, mint 
korábban.

Csonka és Fiai Kft.:  több mint 80 milliós fejlesztés pályázati segítséggel

Vállalkozások támogatása

A CÉGRŐL:  A Csonka Glas Kft.-t Csonka Tivadar alapította 1982-
ben. A családi vállalkozás napjainkban már az öt kontinens 52 or-
szágba szállít háztartási és laboratóriumi üvegeszközöket. A több 
mint hatvan alkalmazottat foglalkoztató cég a soproni központ 
mellett jelen van Budapesten, valamint a németországi Jéna vá-
rosában is.

Több mint 60 alkalmazott dolgozik a Csonka Glas Kft.-nél – háztartási és laboratóriumi üvegeket készítenek. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Szerencsés 
történet
Modrián Ferenc olvasónk szép 
történetet osztott meg szer-
kesztőségünkkel. Elmondása 
szerint február 9-én 12 óra 15 
perckor az egyik Győri úti üz-
letközpont előtt a bevásárló-
kocsiknál felejtette a tárcáját, 
pénzzel, bankkártyákkal és az 
irataival együtt. Néhány óra 
múlva vette észre, hogy mi 
történt. Visszament a hely-
színre, és a boltban érdek-
lődött, hogy nem adták-e le 
a tárcáját. Legnagyobb meg-
döbbenésére és örömére egy 
tisztességes vásárló találta 
meg, aki bevitte a boltba. Így 
a történet szerencsésen vég-
ződött. Modrián Ferenc csak 
azt sajnálja, hogy nem tud kö-
szönetet mondani a becsüle-
tes megtalálónak, mert nem 
adott meg sem nevet, sem 
pedig elérhetőséget.

Játékunkban egy neves épület-
ről vagy köztéri alkotásról mu-
tatunk be részletet, olvasóink-
nak pedig az a feladatuk, hogy 
a részletből felismerjék az egé-
szet, és megírják nekünk, me-
lyik alkotást rejtettük el. Azok 
között, akik helyes megfejtést 
február 24-ig beküldik a Sopro-
ni Téma, 9400 Sopron, Pf. 241. 
vagy a szerkesztoseg@sopro-
nitema címre, ajándékot sor-
solunk ki.

Február 3-i rejtvényünk megfejtése: Horváth József emléktáblája a Szélmalom utcá-
ban, a helyes megfejtőnk: Hipságh Gyöngyi.

Horváth József emléktáblája
A Pro Urbe Sopron díjjal és Lackner Kristóf-ér-
deméremmel kitüntetett Horváth József hege-
dűművész, zeneszerző, zenepedagógus, a sop-
roni zeneiskola egykori igazgatója 1900. március 
19-én született Szombathelyen. A budapesti Ze-
neakadémia négy évfolyamát három év alatt vé-
gezte el, majd a budapesti Operaház zenekará-
ban lett elsőhegedűs, emellett Weiner Leótól 
tanult zeneszerzést. 1925-ben került Sopronba, 
öt évvel később pedig őt nevezték ki a Soproni 
Zeneegyesület Államilag Engedélyezett Zeneis-
kolájába igazgatónak. Felesége, Cserneki és Tar-
keöi Dessewffy Izabella (1896–1975), a Magyar 
Királyi Operaház magánénekese, „Sopron csa-
logánya” az iskola zenetanszakát vezette. 1930-
tól egészen nyugdíjazásáig Horváth József volt a 
művészeti vezetője a Soproni Liszt Ferenc Szim-
fonikus Zenekarnak. Több mint háromszáz alka-
lommal vezényelte a zenekart. A zeneiskola név-
adója 1979. december 19-én hunyt el. Az egykori 
igazgató, Horváth József fej domborművét, mely 
lánya, Dessewffy-Horváth Marietta (1930–2009) 
alkotása, eredetileg a Liszt-központ első emele-
tén, a hangversenyterem két bejárati ajtaja kö-

zött avatták fel 1989-ben, a Liszt Ferenc Zene-
egyesület megalakulásának 160. évfordulóján, 
majd az a jezsuita konviktusnak épült, 2001 és 
2003 között felújított és az új helyen megnyi-
tott zeneiskola Szélmalom utcai homlokzatán 
helyezték el. A külön táblán lévő szöveg Solt-
ra E. Tamás szobrász- és éremművész munkája.

HOL JÁRUNK? – rejtvény

A globalizáció 
korszaka
Február 23-án kedden 18 óra-
kor Kiss Endre, a MTA dokto-
ra, egyetemi tanár tart online 
előadást Globalizáció és jö-
vő címmel a TIT szabadegye-
temén. A programon a globa-
lizáció korszakában kialakuló 
jövőről lesz szó. Közvetítés: 
https://stit.my.webex.
com/meet/stit

FO
TÓ

 É
S 

SZ
ÖV

EG
: P

LU
ZS

IK
 TA

M
ÁS

 Új vezérigazgató a TAEG Zrt. élén
Sopron városát és az egyetem kapcsolatát érin-
tő kérdésekről egyeztetett az elmúlt héten 
dr. Farkas Ciprián polgármester, dr. Simon Ist-
ván, valamint Csiszár Szabolcs alpolgármester 
Csányi Sándorral, a Soproni Egyetemért Alapít-

vány kuratóriumának elnökével. A találkozón 
részt vett Zambó Péter erdőkért és földügyekért 
felelős államtitkár is. Az eseményen mutatko-
zott be Sándor Gyula, a Tanulmányi Erdőgazda-
ság Zrt. új vezérigazgatója.

A HÓNAP FOTÓJA  – pályázat

– ezzel a címmel folytatódik 
pályázatunk. Februárban is 
keressük a hónap fotóját! 
Egy jelentkező maximum ket-
tő színes, legalább 3000 pixel 
szélességű képpel nevezhet, 
a fényképeket jpg formátum-
ban várjuk. A beküldött fotók 
közül kiválasztjuk az általunk 
legjobbnak ítélt alkotást, 
amelyet a Soproni Téma már-
cius 3-i számában közlünk. 
Valamennyi nevező képét 
megtekinthetik a későbbiek-
ben honlapunkon, a  
www.sopronitema.hu-n. 
A fényképeket február 24-ig 
várjuk e-mailben a szerkesz-
toseg@sopronitema.hu 
e-mail-címre. 
FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: FILEP ISTVÁN

„Akinek nincs múltja, 
annak jövője sincs”
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Jelenleg a 65 év feletti és a króni-
kus betegek oltását készítik elő, kö-
zel kétszáz 82 év feletti idős em-
bert pedig már beoltottak a Soproni 

Gyógyközpontban. – A diagnosztikai tömbben 
alakítottuk ki az oltópontot, ahol egyszerre akár 
20 oltóhely is működhet – nyilatkozta a Sop-
roni Témának dr. Molnár Sándor PhD, a kórház 
főigazgatója. 

– Hány oltóhely működik 
a Soproni Gyógyközpont-
ban? Pontosan hol alakítot-
ták ki azokat?

– Nyolc oltóhely működik 
a diagnosztikai tömbben ki-
alakított oltóponton, ami 
az V. számú épület emele-
tén található. Felkészültünk 
a tömeges oltásokra is, ha 
szükséges, akkor további 12 
oltóhelyet nyitunk meg, eh-
hez minden szükséges sze-
mélyi és tárgyi feltétel ren-
delkezésünkre áll. 

– Hányan és kik végzik az 
oltásokat?

– Felkészült oltóteam mű-
ködik nálunk. Az oltópontnak 
van vezető orvosa, gyógysze-
része, ápolója, higiénés szak-
embere, akik az adott napi 
oltási tervhez igazodva meg-
tervezik, egyeztetik, koordi-
nálják a feladatokat. Emel-
lett több mobil oltócsoportot 
is felállítottunk, ők az elmúlt 
időszakban Sopron és a ré-
gió idősotthonaiban, szociá-
lis intézményeiben adták be a 
vakcinát a bentlakóknak és a 
dolgozóknak. 

– Eddig hányan kapták 
meg a koronavírus elleni 
oltást a Soproni Gyógyköz-
pontban? 

– Már befejeződött az 
egészségügyi dolgozók és az 
egészségügyben foglalkozta-
tottak oltása. Február köze-
pére megtörténik a szociális 
otthonokban lakók és dolgo-
zók második körös vakciná-
lása is. További közel kétszáz 
82 év feletti idős embert is 
beoltottunk már. Eddig több 
mint 2000 oltást adtak be a 
munkatársaink. Jelenleg a 65 

év feletti és a krónikus bete-
gek oltását készítjük elő.

– Hogyan oldják meg, 
hogy a tömeges oltások 
beindulásakor ne legyen 
zsúfoltság?

– Az oltópont kijelölésé-
nél elsődleges szempont volt, 
hogy olyan helyszínt válasz-
szunk, ahol egyszerre több 
ember biztonságos várakozá-
sa és megfigyelése is megold-
ható. A diagnosztikai tömb 
váróhelyiségeiben a védő-
távolság betartásával is ké-
nyelmesen el tudjuk helyez-
ni a várakozókat, akik előre 
egyeztetett időpontban ér-
keznek. Egyirányúsítottuk a 
betegutakat, elkülönítettük a 
bejárati és kijárati pontokat. 
Mindezen intézkedésekkel el-
kerülhető a feltorlódás.

– Hogyan értesítik az 
embereket?

– Az oltásokra az Opera-
tív Törzs által közzétett ol-
tási tervnek megfelelően, a 
központi regisztrációs lista 
alapján hívják be a jelentkező-
ket. Az értesítés azokon az el-
érhetőségeken történik, ame-
lyeket az oltásra jelentkezők a 
regisztráció során megadtak. 

– Mit kell magunkkal vin-
nünk az oltáshoz?

– Az oltásra mindenkinek 
magával kell hoznia az oltás 
beadásához szükséges hoz-
zájáruló nyilatkozatot, ame-
lyet a www.koronavirus.gov.
hu oldal „Tájékoztatók” me-
nüpontjából lehet letölte-
ni. A személyazonosításhoz 
szükségesek továbbá a sze-
mélyi okmányok is (szemé-
lyi igazolvány, lakcímkártya, 
TAJ-kártya). A rendszeresen 

szedett gyógyszerek listája is 
fontos, hiszen előzetesen az 
oltóorvos részletesen kikér-
dezi a beteget az esetleges ko-
rábbi betegségeiről, a kizáró 
okokról, és minden esetben ő 
dönt az oltás beadhatóságáról. 

– Milyen dokumentumot 
kapnak azok, akiket már 
beoltottak?

– Jelenleg minden beoltott 
egy oltási igazolást kap, ame-
lyen fel van tüntetve az ese-
dékes második oltás időpontja 

is, továbbá hogy melyik vakci-
nát és mikor kapta meg. Ezen 
kívül minden esetben rögzít-
jük az Elektronikus Egészség-
ügyi Szolgáltatási Térben is az 
oltás megtörténtét. Ha az ol-
tás beadása akadályba ütkö-
zik (például megbetegszik va-
laki), akkor meg kell várni a 
gyógyulást, az oltásra pedig új 
időpontot kap. Ilyen esetben 
telefonon jelezni kell az oltó-
pontnak, hogy az oltáson nem 
tudunk megjelenni. 

Több mobil oltócsoportot is felállítottak, ők az elmúlt idő-
szakban Sopron és a régió idősotthonaiban, szociális intézmé-
nyeiben adták be a vakcinát a bentlakóknak és a dolgozóknak. 
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

– Ítélet született a sopro-
ni mélygarázs ügyében – je-
lentette be a Sopron TV-ben 
dr. Farkas Ciprián. A polgár-
mester ismertette: még 2006-
ban indult meg az első per, 
amelyet 2016-ban újabb jogi 
eljárás követett. 

– A szocialista városvezetés 
kötött szerződést egy bankkal, 
amely ha érvényes maradt vol-
na, akkor 24 év alatt összesen 

4,5 milliárd forintot fizetett 
volna Sopron városa azért, 
hogy a tulajdonába kerüljön a 
mélygarázs – kezdte a történet 
felelevenítését dr. Farkas Cip-
rián. – Miután az új, dr. Fodor 
Tamás vezette városvezetés 
megkezdte a munkát, úgy ta-
lálta, hogy ez egy méltányta-
lan helyzet, és azonnal meg-
indította a pert. Az első ítélet 
szerint a város 1,1 milliárd 

forintért cserébe tulajdonjogot 
szerzett a mélygarázs felett. 

Ezt az ítéletet viszont a 
bank megtámadta, így öt éve 
megindult az újabb jogi eljá-
rás. A bank jogalap nélküli gaz-
dagodásra hivatkozva követelt 
2,8 milliárd forintot az önkor-
mányzattól a mélygarázsért. 

– Ez az eljárás a napokban 
ért véget a Kúria előtt, amely 
nem találta megalapozottnak 

a bank igényét – tette hozzá a 
polgármester. – Fontos elmon-
dani, hogy az elődöm vezette 
önkormányzat jó döntést ho-
zott, és helyesen cselekedett, 
amikor elindította a pert, így 
ugyanis 1,1 milliárd forintért 
a város tulajdonába került a 
mélygarázs. Most végre pont 
került az ügy végére, a város 
megtakarított több mint há-
rom milliárd forintot. 

Nyert a város – véget ért a mélygarázsper

Holding: környezetbarát és gazdaságos új kazán
Lezárult az a beruházás, amelynek kereté-
ben a Sopron Holding Zrt. Hőközpont ut-
cai telephelyén üzembe állították a 17 me-
gaWatt hőteljesítményű földgáztüzelésű, 
kondenzációs gázkazánt. A 400 millió fo-
rintos beruházást a magyar kormány tá-
mogatásának köszönhetően végezhette el 
a holding. A fejlesztés után tovább javult 

az ellátás biztonsága, illetve színvonala 
– minderről lapunkban már beszámoltunk 
(Új kazán adja a meleget, Soproni Téma, 
2020. október 28.).

– A korszerűsítés keretein belül cserél-
tük le az 1983-ban üzembe helyezett szov-
jet gyártmányú, mára már jelentősen el-
avult fűtőolaj- és földgáztüzelésű kazánt  

– közölte Varga Zoltán, a Sopron Holding 
vezérigazgatója. – Összegezve: a beruhá-
zás egyszerre szolgálja a távhőszolgáltatás 
biztonságát, valamint a korszerű techno-
lógiából adódóan kevesebb földgázzal is 
előállítható lesz a korábbi hőmennyiség, 
így csökken a környezetbe jutó káros anyag 
mennyisége is.

„Remélem, csak keveseket 
sikerült (sikerül) becsap-
niuk, mert ha nem, akkor 
sok ember megbetegedé-
se és sajnos halála szárad 
majd a lelkükön.”

JEGYZET

Hangzavar
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

A jelek szerint nem csitul az oltásellenes, az em-
berek megbetegedéséért kiáltozó ellenzéki se-
rénykedés. Igen, nem tévedés: ugyanis azok, 
akik a magyar kutatók és orvosok tudását, mun-
káját minden alapot nélkülözően hazugságok-
kal cáfolva semmibe veszik, azok úgy próbálják 

a kormányt bemocs-
kolni, hogy közben le-
rombolják az embe-
rek hitét és bizalmát 
az oltás iránt. Ar-
ról nincs kimutatás, 
hogy ezt hány ember-
nél érték el. Remélem, 
csak keveseket sike-

rült (sikerül) becsapniuk, mert ha nem, akkor 
sok ember megbetegedése és sajnos halála szá-
rad majd a lelkükön. Erre talán nem is gondol-
nak, amikor megpróbálják az éppen szóba jö-
hető vakcinától eltéríteni az embereket, legyen 
az orosz vagy akár a kínai oltóanyag. Vagy na-
gyon is gondolnak? Emlékszünk még arra, hogy 
az egyik ellenzéki politikus tavasszal azon saj-
nálkozott valamelyik televíziós csatornán, hogy 
kevés a halott? Voltak, akik emberkísérlettel és 
nyomásgyakorlással vádolták a kormányt, 
mert sürgette például az orosz vakcina hazai 
engedélyezését. Igaz, azt nem tették hozzá, hogy 
a „sürgetés” csak a bürokráciára vonatkozott, 
nem pedig a szükséges és elengedhetetlen biz-
tonsági vizsgálatokra. A vizsgálatokkal, illetve 
azok feltételezett elmaradásával kapcsolatban 
pedig a közelmúltban egy ügyvédjük büntetőjo-
gi felelősséggel fenyegetőzött.

Bevallom, én egyetértek azzal, ha valaki fel-
veti a büntetőjogi felelősséget, persze csak ak-
kor, ha az valóban indokolt és megalapozott. 
Gyanítom, az említett ügyvéd felvetése nem állja 
meg a helyét, mert hogy az orosz vakcina bizton-
ságos (rövidesen kiderülhet ugyanez a kínairól 
is), azt már nyugati tudományos lap is megerő-
sítette, igazolva a mi szakembereink álláspont-
ját. És az sem véletlen, hogy egyre több uniós 
politikus és egészségügyi szakember szorgal-
mazza az orosz oltóanyag engedélyezését. Őket 
hallgatva bizonyára megnyúlt az arcuk, és elsá-
padtak azok, akik korábban éppen Brüsszelben 
támadták a magyar eljárást. Szóval helyes a fe-
lelősség felvetése, de az én értelmezésem szerint 
azokkal szemben, akik hazugságokat és rémhí-
reket terjesztenek, azokkal szemben, akiknek 
nem számít, hány ember lesz beteg, vagy meny-
nyien halnak meg. Azokkal szemben, akiknek az 
az érdekük, hogy minél súlyosabb legyen a jár-
vány, mert akkor a kormányt vádolhatják, hogy 
rosszul kezelte a pandémiát, ezért aztán alkal-
matlan az ország vezetésére. Mert ne feledjük, 
közeleg 2022, a választás éve!

Az egész történetben az a szomorú, hogy míg 
a társadalom – hitem és tapasztalatom szerint 
– nagyobbik része a fogát összeszorítva, össze-
fogva küzd a járvány ellen, addig sajnos akad-
nak, akik hangzavart okozva használják ki az 
emberek elesettségét és félelmét. Ezért aljas az, 
amit tesznek, újra és újra.

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 segítő tanácsadó, egy közösség szervezője 
vagy aktív tagja. Szóval bárki, akire felnéznek olvasóink! Ha is-
mernek 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@sopronitema.hu e-mail-cím-
re várjuk!

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK

www.sopronitema.hu

Gyógyközpont:  a diagnosztikai tömbben fogadják az embereket

Felkészültek az oltásra

VAKCINAÚTLEVÉL ÉS TÖMEGES OLTÁS  – Ha a kínai vakci-
nával is elindulhat az oltás, húsvétig minden regisztrált, tehát 
mintegy 2,5 millió embert, beolthatnak – ez mondta Orbán Vik-
tor. A miniszterelnök szerint további szigorításokra nincs szükség. 
Közben a védettséget igazoló okmány bevezetését jelentette be 
a kormány. A vakcinaútlevelet azok kapják meg, akik igazoltan át-
estek a koronavírus-fertőzésen, vagy megvan mindkettő védőol-
tásuk. Az ingyenes kártyát az állam postázza, érvényességi ideje 
nincs, viszont az igazolt felgyógyulás után hat hónapig érvényes. 
A kártya személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmutatásával 
együtt lesz érvényes, és az egyes adatokat angolul is tartalmaz-
za. További részletek a pénteken megjelent Magyar Közlönyben. 
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Beszéljük meg!
Belegondolt már, hogy a háztartások-
ban keletkező hulladék kezelése szinte 
csak akkor beszédtéma, ha valamilyen 
problémaként merül fel? Nem jött meg a számla, nem ürítették 
a kommunális kukát, szeméthalom csúfítja a szelektív gyűjtő-
sziget környékét... Az esetleges nehézségekről természetesen 
beszélnünk kell, már csak azért is, mert ezek hátterében sok-
szor olyan szabályok elmulasztása állhat, amiről már kevesebb 
szó esik. Írásainkban bemutatjuk, hogy a lakosságnak milyen 
törvény vagy rendelet által meghatározott háztartási hulladék-
kezelésre vonatkozó előírásokra kell figyelnie, hogy annak el-
szállítása zavartalan lehessen.

Jól tettem, hogy ide tettem?
Kukát kihúzni a ház elé mindenki tud, fölösleges erről beszél-
ni – legyinthetne. De ha már bosszantotta fel a szomszéd egy 
rossz helyen hagyott kukával, vagy az ürítési nap végén hulla-
dékkal teli kuka látványa lepte meg, akkor hamar egyértelművé 
válik, hogy azért akad itt néhány szabály, amelyre megéri odafi-
gyelni. Mutatjuk is a 7 legfontosabbat, amely után a „Drágám, 
ugye, kihúztad a kukát?” helyett az „Ugye, jó helyre húztad a 
kukát?” kérdés hangzik majd el esténként otthon.

A kuka kihelyezésének 7 egyszerű szabálya
1.  A kukákat reggel 5 óráig kell kihelyezni az ingatlanok elé, 

méghozzá jól látható helyre, közterületre.
2.  Mindezt úgy, hogy a kihelyezett edény semmiképpen 

sem veszélyeztetheti vagy akadályozhatja a gyalogos és a 
gépjárműforgalmat.

3.  És persze olyan helyre kell kihúzni a kukát, hogy az hulla-
dékgyűjtő gépjárművel könnyedén megközelíthető legyen.

4.  Hulladékgyűjtő célgéppel nem megközelíthető ingatlanok 
esetén hulladék csak a közszolgáltató és az önkormányzat 
által közösen kijelölt helyekre, módon és időpontig kerül-
het kihelyezésre.

5.  A közszolgáltatónak fel nem róható okból elmaradt ürítést 
(például: szabálytalanul parkoló gépjárművek, útlezárások) 
az akadály elhárulása után, a következő járatrend szerinti 
gyűjtési napon pótolják.

6.  Téli időszakban a kihelyezett gyűjtőedény és az úttest kö-
zött legalább 1 méter széles átjárót köteles létesíteni, hogy 
a gyűjtőedény kezelése a hó miatt akadályba ne ütközzék.

7.  Az ürítési rend egész évben változatlan, akkor is, ha az ürí-
tési nap ünnep- vagy munkaszüneti napra esik. Ünnep- és 
munkaszüneti napokon, valamint nagy meleg esetén az 
STKH kollégái a gyűjtést a megszokottnál korábban kezd-
hetik, ilyenkor az edényeket kérik előző este kihelyezni a 
közterületre.
Forrás: stkh.hu 

KUKAHÍRADÓ

MADARÁSZ RÉKA

A pozsgás növények rengeteg színben és válto-
zatban kaphatóak. Népszerűek dekorációs elem-
ként is, ha viszont élővirágként kívánunk bennük 
minél tovább gyönyörködni, oda kell figyelnünk 
a gondozásukra.

A pozsgás növények vagy 
szukkulensek megvastago-
dott törzsükben, leveleikben 
vizet tárolnak. Azért is ked-
velik őket annyira a virágkö-
tészetben, mert – víztározó 
szerepük miatt – a gyökerük 
nélkül is hónapokig elállnak. 
Remekül használhatóak ko-
szorúkhoz, faliképekhez, 
díszdobozokhoz. Leggyako-
ribb csoportjaik a szemölcs-
liliomok, a kövirózsafélék és a 
varjúhájak. Utóbbiak család-
jába tartozik a pozsgafa vagy 
majomfa, ami nem azonos a 
majomkenyérfával.

– A pozsgás növényeknek jó 
vízáteresztő-képességű talaj-
ra van szükségük. Ha otthon 
keverjük ki a földjüket, min-
denképp tegyünk bele perlitet 
vagy apró kavicsokat! – tud-
tuk meg Zügn Judit virágüz-
let-tulajdonostól. – A nem át-
telelő fajták tavasztól őszig jól 

érzik magukat a szabadban. 
Legjobb 5 és 10 fok között, fé-
nyes helyen teleltetni őket, az 
5 fok alatti hőmérsékletet már 
nehezen viselik. Fontos, hogy 
olyan edénybe ültessük őket, 
amelynek alul van kifolyó-
nyílása. Szobai tartás esetén 
lényeges, hogy a kaspó aljá-
ra kavicsréteget helyezzünk. 
Ültetéskor érdemes a föld te-
tejére nagyobb kavicsokat 
tennünk.

A szukkulensek a legfény-
igényesebb növények kö-
zé tartoznak. Ablakban kell 
őket tartani, ami lehet akár 
a fűtőtest fölött is. A tűző na-
pot is bírják, viszont ha ki-
visszük őket a szabadba, fo-
kozatosan szoktassuk őket a 
meleghez, nehogy megégje-
nek a leveleik! 

– A legtöbb pozsgás a túl-
öntözés következtében pusz-
tul el – folytatta a szakember. 

– Mivel a levelükben lévő víz-
ből hónapokig képesek elélni, 
ezért nagyon kevés vizet igé-
nyelnek. Mindig meg kell fog-
ni a földjüket, és csak ha na-
gyon száraz, akkor kell őket 
meglocsolni. Arra is érdemes 
odafigyelni, hogy a víz mindig 
a földjükre kerüljön, soha ne a 
levelükre. A levelek ráncoso-

dása jelzi a túlöntözést, ami 
már a rothadás előjele.

Judit óva int minket attól, 
hogy a – mostanában rend-
kívül divatos – zárt üvegekbe 
ültetett példányokból vásá-
roljunk, ugyanis az óriási pá-
ratartalom miatt ezek az élő-
lények némi szenvedés után 
gyorsan elpusztulnak.

Hálás pozsgás növények

– A pozsgás növényeknek jó vízáteresztő-képességű talajra és 
kevés öntözésre van szükségük – tudtuk meg Zügn Judit virág-
üzlet-tulajdonostól. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

KÖVES ANDREA

A tudatos kutya- és cicatartás fontos eleme az 
ivartalanítás: a nem kívánt kölykök születé-
sén túl kedvencünk egészsége is múlhat rajta. 
A témával kapcsolatban nagyon sok a tévhit – er-
re figyelmeztet a szakember.

– Egy felelős állattartó számá-
ra nem lehet kérdés az ivarta-
lanítás, ez alól csupán egy szűk 
kör: a tenyésztők képeznek ki-
vételt – mondta dr. Inotai-Wil-
fing Judit állatorvos. – Az ivar-
talanítással nem csupán a 
felesleges szaporulat ellen te-
szünk, hanem számos egész-
ségügyi problémától óvjuk 
meg kedvenceinket. A cicák-
nál sok betegség terjed érint-
kezéssel, ennek kockázata 

egy kijárós macskánál jóval 
nagyobb. Számos, a hormo-
nok által diktált harci sérülést 
szerezhetnek a kandúrok, ha 
nincsenek ivartalanítva, rá-
adásul a csavargás közben a 
baleset veszélye is fennáll. Az 
ivartalanított cica akár a 15–
18 évet is megélheti, az ivaros 
társainak általában ennél jóval 
kevesebb adatik meg. 

A szakember felsorolt 
a kutyák ivartalanításával 

kapcsolatos pozitívumokat 
is: a szukáknál megelőzhető 
a beavatkozással a gennyes 
méhgyulladás, csökkenthet-
jük a rosszindulatú emlőda-
ganatok kockázatát, a kan ku-
tyáknál szintén elkerülhetjük 
a későbbi daganatokat, illetve 
a hormonok diktálta szöké-
si kedvet is csökkentjük. Szá-
mos tévhit terjeng az ivartala-
nítással kapcsolatban. Sokan 
emlegetik az anyai ösztönö-
ket, ezzel kapcsolatban az ál-
latorvos kiemelte: a kutyák, 
cicák nem vágynak a család-
alapításra, a kölykök szülé-
sére, ez pusztán hormonáli-
san irányított ösztön náluk. 
Sokan tartanak attól, hogy az 
ivartalanítás növeli az elhí-
zás kockázatát. Minimálisan 

hajlamosíthat, ám az elhízást 
leginkább a kevés mozgás és 
a nem megfelelően kialakított 
étrend okozza. 

– Azt is sokaktól hallom, 
hogy azért tartanak a kutyák 
ivartalanításától, mert fél-
nek, hogy megváltozik a ked-
vencük személyisége. Bátran 
állíthatom, hogy ez nem felel 
meg a valóságnak – fűzte hoz-
zá a szakember, aki a kutyu-
sa mellett mind az öt cicáját 
ivartalanította.

Az ivartalanítás rutinmű-
tét. A varratszedésig, ami ál-
talában egy hét után esedé-
kes, gondoskodni kell a heg 
védelméről, a legmegbízha-
tóbb a „galléros” megoldás. 
Normális esetben a seb gyö-
nyörűen begyógyul magától. 

Dr. Inotai-Wilfing Judit állatorvos a saját kutyáját és cicáit is ivartalanította. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Kerékpárosbarát  
fejlesztések 
Komplex kerékpárosbarát idegenforgalmi fejlesztés valósul meg 
a Sopron–Fertő kiemelt turisztikai térségben. A projekt részeként 
utakat újítanak fel, szervizpontok, kölcsönzők és pihenőpontok 
hálózata jön létre – tájékoztatta lapunkat a Sopron–Fertő Turisz-
tikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

A tervek szerint megújul a Sopron–Fertőrákos közötti kerékpár-
út, Fertőrákoson a Patak sor útburkolata, Fertőújlakon pedig a Fő 
utca. Fertődön kerékpáros információs és túraközpont jön majd 
létre. A többfunkciós létesítmény családok és mozgáskorlátozot-
tak számára is biztosítja a szükséges eszközöket.

A projektnek köszönhetően összesen 17 helyszínen lesznek ke-
rékpáros megállópontok. Sopronban, Fertőrákoson, Fertőbozon, 
Hidegségen, Fertőhomokon, Hegykőn, Fertődön, Sarródon, Sop-
ronhorpácson, Zsirán, Röjtökmuzsajon és Bükön lehet majd ké-
nyelmesen megpihenni. Három helyszínen forgalomszámlálókat 
is üzembe állítanak. A szenzorokkal felszerelt eszközök a kerék-
párosok mellett az arra közlekedőknek is információkkal szolgál-
nak a térség aktuális időjárási adatairól. Ezek az adatok már most 
is elérhetőek a www.eco-public.com oldalon. 

A fejlesztés célja a Sopron–Fertő turisztikai térség teljes terü-
letén a kerékpárosturizmus élénkítése és kerékpárosbarát szol-
gáltatások fejlesztése.

Az ivartalanítással  óvjuk állatainkat, hosszabb életet élhetnek

Tudatos állattartás

Pályázat a gazdáknak
Mintegy 1500 milliárd forint értékben írnak ki pályázatokat a 
gazdák és az élelmiszeripar számára idén a vidék megerősíté-
se és versenyképességének növelése, a foglalkoztatás bővülé-
se érdekében – mondta az agrárminiszter. Nagy István hangsú-
lyozta: 2021-ben és 2022-ben arra készülnek, hogy rendkívüli 
mértékű forrást biztosítsanak a megújuló vidékfejlesztéshez, 
hogy az újraindításnak hosszú távú hatásai legyenek. (mti)

RÖVIDEN
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P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Több mint ezerkétszáz bohócot „halmozott fel” 
az évek során Jankóné Wilfing Mária. A gyűjtő ke-
resi annak a lehetőségét, hogy miként mutathat-
ná meg a soproniaknak a bohócseregét.

Éppen egy hete számolta ösz-
sze, illetve végzett a bohóc-
gyűjteményének katalogizálá-
sával Jankóné Wilfing Mária. 
– Amire a munka végére ér-
tem, már öt újabb kis figurát 
kaptam – mondta lapunknak 
a szenvedélyes gyűjtő. – Az el-
ső bohócot még 2008 őszén 
vásároltam. Azóta pedig bár-
merre is járok az országban, 
a világban, mindig keresem 
ezeket. Bármilyen furcsán 
hangzik, de számomra fontos, 
hogy olyan arcuknak kell len-
niük, amelyekről sugárzik a 
„gyere velem” érzése. A bohó-
caim kilencvenkilenc száza-
lékára emlékszem. Eddig még 
sosem fordult elő, hogy olyat 
vásároltam volna, amely már 
része a gyűjteményemnek. 

Igaz, a férjemtől, a családta-
goktól, a barátaimtól kapok 
olyat, ami már megvan. Ezt a 
tényt mindig szomorúan köz-
löm velük, aztán a „fölösleges” 
bohócokat elajándékozom. 
Öröm látni, amikor a kisgye-
rekek a kezükbe veszik ezeket 
a figurákat.

Megtudtuk, a nem min-
dennapi gyűjteménynek egy 
szoba ad helyet. A porcelán-
ból, textilből, kerámiából ké-
szült bohócok a vitrinekben 
egymás mögött több sorban 
helyezkednek el. Jankóné 
Wilfing Mária most azt ter-
vezi, hogy a teljes gyűjtemé-
nyét bemutatja a soproniak-
nak. Ehhez pedig megfelelő 
helyet keres, fontos, hogy a 
teljes szett egyben maradjon.

Új helyet keres  
1200 bohócnak

Jankóné Wilfing Mária különleges bohócgyűjteményével.  
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

PLUZSIK TAMÁS

Németh László Széche-
nyi című történelmi 
drámájának bemuta-
tójára készül a Soproni 
Petőfi Színház társu-
lata. A darab címsze-
replője Széles Tamás 
színművész.

– Ismerős a hangja, hisz 
szinkronszínészként gyak-
ran halljuk, de színészként 
első alkalommal láthatjuk 
a városban. 

– Saját produkcióban elő-
ször játszom Sopronban, de 
sok-sok évvel ezelőtt egy ta-
vaszi fesztiválon bemutatott 
darabban a Radnóti Színház 
színészeként vendégszerepel-
tem már a teátrumban, Cse-
hov Sirály című színművében 
Trepljovot alakítottam.

– Hogyan találta meg önt 
Németh László történelmi 
drámájának címszerepe?  

– Szolnokon A mi kis váro-
sunk című Thornton Wilder 
darabban játszottam, melyet 
Pataki András rendezett. Az 
egyik szünetben beszélget-
tünk, és elmondtam, hogy a 
terveim között szerepel egy 
monodráma megírása a leg-
nagyobb magyarról, ugyanis 
nagyon érdekel az ő sorsa, ha-
lálának a körülményei. Nem 
sokkal később felhívott tele-
fonon András, hogy lenne-e 
kedvem eljátszani Sopronban 
Németh László darabjában 
Széchenyi szerepét. Erre én 
örömmel és gondolkodás nél-
kül mondtam igent, bár tud-
tam, hogy ez egy elképesz-
tően nagy kihívás, egy nehéz 
szerep, hisz ezer színnel kell 

színpadra állítani az állam-
férfit. Most, amikor lassan a 
próbafolyamat végéhez érke-
zünk, még világosabban áll 
előttem Széchenyi alakja, aki 
nagyon összetett személyi-
ség, hisz a kamaszos játékos-
ságához párosult egy elké-
pesztően izzó érzelmi világ, 
a folyamatos gyanakváshoz 
a féltés a család és a feleség 
iránt, és még sorolhatnám. 
Jó volna mindezekből minél 
többet megmutatni majd a 
színpadon. Időközben egyéb-
ként hatodfeles jambusban, 
Vörösmarty szókészletével 

megírtam Mon Széchenyi 
címmel azt a bizonyos mo-
nodrámát, mely annak idején 
Szolnokon elindítója volt an-
nak a gondolatnak, hogy ma 
itt játszhatok.  

– Hogy érzi magát Sop-
ronban, milyenek a társak?

– Sopron még ebben a ne-
héz helyzetben is gyönyörű, 
és elvarázsol. A kollégákról 
nem is beszélve, hisz nagyon 
sokrétű, sokszínű, tehetséges 
társaság jött itt össze. A ren-
dező Csiszár Imre, a Lonovics 
érseket alakító Boráros Im-
re, valamint a jelmeztervező 

Szakács Györgyi személyében 
három Kossuth-díjas is jegyzi 
a darabot.

– Mikor láthatja a közön-
ség az előadást?

– Ennél nehezebb és fáj-
dalmasabb kérdést nehéz fel-
tenni. Nem tudjuk, a próbafo-
lyamat végén járunk, néhány 
napon belül bemutatásra kész 
az előadás. A járvány többször 
átírta a teátrum műsortervét,  
szinte lehetetlen a színház ve-
zetésének így tervezni. Van 
egy sarokpont: szeptember 21-
én lesz Széchenyi István szü-
letésének 230. évfordulója…

Bemutatóra készülve:  beszélgetés Széles Tamással 

„Az én Széchenyim”

– Örömmel és gondolkodás nélkül mondtam igent – nyilatkozta a soproni szerepléséről Széles 
Tamás, aki Széchenyi Istvánt alakítja a történelmi drámában. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

1996
Lába kelt a bundáknak
Tegnapra virradó éjjel betör-
tek a soproni Szent György ut-
ca 2. szám alatti szőrmeüzlet-
be. A tulajdonos elmondta, 
hogy üzletükhöz közeli laká-
sukban, mint mindig, a mínusz 
tizenvalahány fok hideg elle-
nére is, nyitott ablak mellett 
aludtak, de semmi különö-
set nem észleltek. Az üzlet ri-
asztója sem szólalt meg. Csak 
reggel fedezték fel, hogy is-
meretlenek a szőrmebolt tör-
hetetlen üveggel ellátott vas-
ajtóját szabályosan kiemelték 
az ajtókeretből, s legalább 15 
darab értékes bundával távoz-
tak. A hívatlan látogatók kizáró-
lag a legértékesebb, a nerc- és 
a csincsillabundákat vitték ma-
gukkal, melyek összértéke 8–10 
millió forintra tehető. A rendőr-
ség megkezdte az ügy kivizsgá-
lását. (Kisalföld)

Sítúrázás
Essék néhány szó a hazai síte-
repekről! Budapesten a Sza-
badsághegy közismert lejtői 

a Normafánál felvonó nélküli 
„gyalogsízést” kínálnak, a Pi-
lisben Dobogókő, a Börzsöny-
ben Hideghegy és Kemence 
korszerű felvonókkal rendelke-
zik. A Mátrában Kékestetőn és 
Galyatetőn felvonók és a Kékes-
re „nonstop” buszjáratok teszik 
gondtalanná a feljutást a csú-
csokra. A Bükk hegységben van 
hazánk legkorszerűbben gépe-
sített síterepe, ahol 9 felvo-
nó, közöttük egy tányéros él-
vezetes sízést garantálnak, de 
jók a lehetőségek a Bakonyban 
és Sopronban is. A sítúrázók-
nak még nagyobb a választé-
ka, csaknem valamennyi jel-
zett turistaút sízhető. (Turista 
Magazin)

1981
Drótkötélvasút a 
Károly-magaslatra! 
A Győr–Sopron–Ebenfurti Vas-
út, mely állítólag azért nem lett 
államosítva, mert svájci bank-
érdekeltség, most az enge-
délyokirat szerint bérbe vette a 
csonka MÁV-vonalakat is, töb-
bek között Sopron Déli pálya-

udvart, valamint a Bécsújhely 
felé vezető MÁV-fővonalnak 
Ágfalván át az országhatá-
rig terjedő magyar szakaszát. 
Nagy beruházásokat végzett 
eddig is a GYSEV, és még újab-
bakat is tervez: a Lövérekben 
szép szállodát (Hotel Lokomo-
tív) épített étteremmel és uta-
zási irodával, amelyet most 120 
szobával, bárral, kongresszusi 
teremmel, uszodával és szau-
nával fog bővíteni. Gyógyfür-
dőt tervez Balfon, drótkötélvas-
utat a Károly-magaslatra, és így 
tovább. (Krónika)

Munkásőr-egységgyűlés 
Sopronban
A munkásőrség Sopron városi 
és járási Kellner Sándor zászló-
alja vasárnap tartotta ünnepé-
lyes egységgyűlését. A rendez-
vényen részt vett és felszólalt 
Borbély Sándor, a munkásőrség 
országos parancsnoka. A tava-
lyi eredményekről beszámol-
va a gyűlésen elmondták, hogy 
a munkásőrök fegyelmezetten 
tettek eleget pártmegbízatá-
suknak, példásan látták el fel-
adataikat. Ezzel elnyerték a me-
gyei parancsnokság legjobb 

egysége kitüntető címet, a ve-
le járó vándorserleget és ok-
levelet. Az ülésen a leszerelő 
munkásőrök emlékérmet kap-
tak, majd a munkásőrjelöltek 
tettek esküt. (Népszabadság)

1931
Meghalt Bechtl Hermann
Szomorú véget ért egy egykor 
neves festőművész karrierje. 
Ezelőtt 58 évvel született Sop-
ronban Bechtl Hermann, Bechtl 
György cs. és kir. tábornok fia, 
aki neves festőművésszé vált, a 
belga király udvari festője volt. 
A háború alatt a németek a há-
zát rommá lőttek, képei elpusz-
tultak. Két évvel ezelőtt felesé-
gével együtt koldusszegényen 
visszatért Sopronba. Azóta szü-
lővárosában tengette életét, 
most a halál megváltotta szen-
vedéseitől. Régi vágya teljese-
dett azzal, hogy magyar földön, 
Sopronban temették el, ahová 
mindig is visszavágyott. (Pes-
ti Napló)

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

175 ÉVVEL EZELŐTT,  1846. február 6-án hunyt el Sopronban 
(I.) Seltenhofer Frigyes harangöntő. Zwickauban (ma Németor-
szág) született 1800 körül.

175 ÉVVEL EZELŐTT,  1846. február 5-én született Sopronban 
Winkler Lajos író, újságíró, iskolaigazgató, pedagógiai szakíró. 
Sopronban, az evangélikus líceumban és a szemináriumban ta-
nult. Sátoraljaújhelyen hunyt el 1912. június 30-án.

130 ÉVVEL EZELŐTT,  1891. február 6-án hunyt el Sopronban 
Hahnenkamp József népiskolai tanító, igazgató. Fehéregyhá-
zán (ma Donnerskirchen, Ausztria) született 1814. június 23-án.

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

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

Rajz- és esszépályázat
A magyar zászló és címer emléknapja alkalmából rajz- és esszé-
pályázatot hirdetett a Nemzetstratégiai Kutatóintézet. A szerve-
zők a korcsoportok első három legjobbnak ítélt alkotóit tárgy- és 
könyvjutalomban részesítik, valamint a kiemelkedő pályamunká-
kat különdíjjal is jutalmazhatják. A rajzpályázat zsűrijének elnöke 
Jankovics Marcell grafikusművész, filmrendező, tagjai között van 
Erfán Ferenc festőművész, Rényi Krisztina grafikusművész, Mol-
nár János festőművész, grafikusművész és Tóth Norbert, a Forrás 
Művészeti Intézet igazgatója. Az esszépályázat alkotásait értéke-
lő zsűri elnöke Takaró Mihály író, irodalomtörténész, tagja továb-
bá Sebők Melinda irodalomtörténész. A pályázat eredményét a 
http://nski.hu oldalon teszik közzé legkésőbb március 16-án, a 
magyar zászló és címer emléknapján. 
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MOLNÁR 
ZOLTÁN

Bő más-
fél hét van 
még hátra 

a férfi labdarúgó NB III. 
nyugati csoportjának 
tavaszi rajtjáig. Az SC 
Sopron felnőttcsapata 
motiváltan, egy jól si-
került felkészülés után 
várja a bajnoki szezon 
folytatását. 

Már több mint egy hónapja 
tart a téli alapozás az SC Sop-
ron első csapatánál. Weitner 
Ádám együttese három felké-
szülési mérkőzésen is túl van, 
a jövő hétvégén pedig meg-
kezdődik számára a 2020/21-
es szezon második fele. A srá-
cok az eddigi 21 mérkőzésen 
36 pontot gyűjtöttek, ezzel pe-
dig a 6. helyről várják a folyta-
tást. Ennek apropóján a csa-
pat meghatározó játékosait 
kérdeztük a jelenlegi helyzet-
ről és a kitűzött célokról.

– Az alapozás első fele fi-
zikai felkészüléssel telt, a 
második részében pedig a 
taktikáé és az edzőmérkő-
zéseké a főszerep – kezdte 
Baranyai Norbert csapatka-
pitány. – Úgy érzem, az ed-
dig elvégzett munka jól sike-
rült, mindenkin látszik, hogy 

motivált, és már várjuk a baj-
nokság kezdetét. Személy 
szerint nagyon jó állapotban 
érzem magam, nem hátrálta-
tott sérülés vagy betegség, és 
a frissesség is kezd visszatér-
ni a lábaimba.

– Az első két hétben na-
gyobb terhelést kapott a 
csapat, az erőnlét rend-
be tétele volt az elsődleges 
szempont – folytatta Kustor 
Noel házi gólkirály, aki ősz-
szel 12 találatot szerzett, így 

holtversenyben a 3. helyen áll 
a bajnokság góllövőlistáján. 
– Az edzőmérkőzések után 
azt gondolom, jól ment a játék. 
Reális célként tűztem ki ma-
gam elé, hogy a góljaim szá-
mát meg szeretném duplázni, 
és akkor már azt mondhatom, 
hogy sikeres szezont zártam.

A csapattársait ebben 
megerősítette Pető Benjámin 
is, akit már a bajnoki rajtról 
is kérdeztünk. – Két idegen-
beli mérkőzéssel kezdődik a 

tavasz, nehéz mérkőzésekre 
számítok, de nagy löketet ad-
hat a csapatnak, ha egy bra-
vúros idegenbeli győzelem-
mel kezdenénk a bajnokságot 
– mondta Pető.

– Mindenki nagyon moti-
vált, és érződik, hogy napról 
napra fejlődni szeretne mind 
egyénileg, mind pedig csa-
patszinten. Célunk, hogy mi-
nél több pontot szerezzünk, 
és előrébb lépjünk a tabellán 
– zárta Baranyai Norbert.

SC Sopron:  javában tart a felkészülés a folytatódó szezonra

Tavasszal is csak előre

Pető Benjámin (b) és Baranyai Norbert (j) edzés közben. Mindkét játékos lelkesen készül a tava-
szi szezonra. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Jégkorong
Február 20., szombat  
9 óra, műjégpálya
Felnőtt jégkorongtorna

Február 21., vasárnap 
10 óra, műjégpálya
U16-os torna

Kosárlabda
Február 26., péntek  
19 óra, Krasznai Ferenc 
Sportcsarnok
SMAFC  
– Vásárhelyi Kosársuli

LELÁTÓ

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Folytatódtak a mérkőzések az elmúlt hétvégén a 
megyei első osztályú labdarúgó-bajnokságban, a 
SFAC is pályára lépett. A másodosztályú SVSE szá-
mára március 13-án kezdődik a pontvadászat.

A SFAC most pótolta az ősz-
szel Csorna ellen elhalasztott 
meccsét, amelyen 5–1-es vere-
séget szenvedett.

A megyei elsőosztályban 
szereplő SFAC 1900 együtte-
sében focizik tavasztól a ka-
pus Gyűrű László (Kapuvár), 
Barkovics Károly (Nagycenk) 
és Horváth Péter (Ausztria). 
Petrik Szabolcs Petőházára 
igazolt. A vezetőedző tovább-
ra is Katona Sándor. A sopro-
ni csapat, amennyiben az idő-
járás is lehetővé teszi, akkor a 
hétvégén Lébénybe látogat.

– A felkészülést már janu-
ár elején elkezdtük – mond-
ta Ábrahám Tibor, az egye-
sület elnöke. – Az első 

edzőmérkőzésünket a Mo-
sonmagyaróvár ellen elvesz-
tettük, de a játékosoknak 
nagy önbizalmat ad az NB III-
ban szereplő Tatabánya elleni 
1–0-s siker. A harmadik mecs-
csen is tovább folytatódott a 
jó szereplés: a Rábapordány 
ellen is nyert a SFAC.

Ábrahám Tibor szólt az 
utánpótláscsapatok helyzeté-
ről is. Az U19-es, illetve az U17-
es fiatalok az NB III-as bajnok-
ságban szerepelnek, csakúgy, 
mint az SC Sopron ifjoncai. 
A 19-es korosztályú csapat a 
közelmúltban nagy megle-
petésre idegenben győzte le 
a tabella második helyén ál-
ló szombathelyi Haladást. 

A következő fordulóban váro-
si rangadó volt, ugyanis az SC 
Sopron elleni hétvégi mérkő-
zésen 3–0-ra kaptak ki.

A tervek szerint a megyei 
II. osztály első tavaszi for-
dulóját március 13-án rende-
zik, az SVSE számára is ekkor 
kezdődik a pontvadászat. Az 
együttes az őszi forduló után 
a negyedik helyen áll a 14 csa-
patos tabellán. Mivel a Sop-
ronkövesd visszalépett a baj-
nokságtól, így a listavezető 
Szany legyőzése esetén a lila-
fehér együttes feljöhet a má-
sodik helyre.

– A csapat az év eleje óta 
folyamatosan edz, eddig már 
hat felkészülési meccsen va-
gyunk túl – tudatta lapunkkal 
Mozsolits Jenő vezetőedző. 
–  Ősszel több játékosunk is 
sérüléssel bajlódott, ők mind 
felépültek. Egy igazolásunk 
volt: Vörös Attila Ausztriá-
ból tért haza Sopronba. A fiúk 
várják már a tavaszi rajtot.

Pályán a megyei focisták

Babos, Fucsovics: vereségek
A soproni Babos Tímea kikapott az orosz Anasz-
taszija Potapovától az ausztrál nyílt teniszbaj-
nokság második fordulójában. – Sajnálom ezt a 
meccset, abszolút rajtam múlt, kifejezetten rosz-
szul játszottam, több volt ebben – közölte Ba-
bos Tímea. 

A sportoló minden bizonnyal úgy gondolta, 
hogy a vereségre a legjobb gyógyír a verseny, így 
részt vett az ugyancsak Melbourne-ben zajló ke-
ménypályás női tenisztornán. A belépő ugyanak-

kor nem sikerült jól, az első fordulóban kikapott 
a belga Greet Minnenntől, így a napokban haza-
utazott Ausztráliából. A tervei szerint legközelebb 
márciusban Lyonban fog versenyezni.

A férfiak mezőnyében Fucsovics Márton nagy 
formában versenyzett az ausztrál nyílt tenisz-
bajnokságom. A harmadik fordulóban azonban 
nem bírt a tizennegyedik helyen kiemelt  Milos 
Raoniccsal: négy szettben kapott ki kanadai 
ellenfelétől.

BL-meccsek 
a Puskás 
Arénában 
Rangos, nemzetközi labda-
rúgó-mérkőzéseknek ad ott-
hont a budapesti Puskás Aré-
na. A Bajnokok Ligája (BL) 
nyolcaddöntőben a RB Leipzig 
– Liverpool FC összecsapást 
lapzártánk után, kedden ját-
szották. A német csapat azért 
nem tudta hazai pályán fogad-
ni az angol bajnokság listave-
zetőjét, mert a német hatósá-
gok lezárták a határokat olyan 
országok, így Nagy-Britannia 
előtt is, ahol a koronavírus új 
variánsa terjed.

A már említett okok mi-
att február 21-én 21 órától 
ugyancsak a Puskás Aréna ad 
otthont a Borussia Mönchen-
gladbach – Manchester City 
párharc első mérkőzésé-
nek a labdarúgó BL nyolcad-
döntőjében.

Az európai labdarúgó-szö-
vetség (UEFA) szerint a Puskás 
Aréna kifogástalan házigaz-
dája volt a Bayern München  
– Sevilla UEFA Szuperkupá-
nak, a Ferencváros Juven-
tus és Barcelona elleni Baj-
nokok Ligája-mérkőzésének, 
számos válogatott-összecsa-
pásnak, illetve a Magyar Ku-
pa döntőjének. A létesítményt 
az UEFA az eddigi rendezések 
tapasztalatai miatt ajánlot-
ta a Bajnokok Ligája egyenes 
kiesési szakaszában szereplő 
csapatoknak.

Nézők nélkül?
– Erősen kérdéses a szur-
kolók jelenléte májusban 
a budapesti úszó Euró-
pa-bajnokságon – közölte 
Wladár Sándor, a Magyar 
Úszó Szövetség (MÚSZ) 
elnöke. 

Mint ismeretes, a ko-
ronavírus-járvány miatt 
tavalyról idénre halasz-
tották az úszó, műugró, 
műúszó és nyílt vízi úszó 
Eb-t. A kontinenstorna, 
amelynek a Duna Aré-
na és a Lupa-tó ad otthon, 
a tervek szerint május 10-
én rajtol. A fő versenyszá-
mokat – az úszóviadalokat 
– május 17. és 23. között 
tartják.

RÖVIDEN

www.sopronitema.hu
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RÁZÓ LÁSZLÓ

A héten szerdán és szombaton is 
idegenben lép pályára a Sopron 
Basket: Gáspár Dávid tanítványai 
Szekszárdon, majd Győrben játsza-

nak rangadót. A csapat továbbra is veretlen a 
bajnokságban.
Múlt hétvégén leginkább 
edzőmeccs-kategóriába sorol-
ható találkozón léptek pályára 
a soproni csapat tagjai. A Lu-
dovika-FCSM Csata együtte-
se a bajnoki mérkőzés első 
negyedében mindössze 3 (!) 
pontot tudott dobni. A győze-
lem tehát nem volt kérdéses, 
sokkal inkább az, hogy meny-
nyi lesz a különbség a mérkő-
zés végén. Nos, a száz pontot 
végül nem érte el a hazai csa-
pat, de ellenfelének csak 33 
egységet engedélyezett. A fia-
talok közül Czukor Dalma és 
Varga Alíz is 13 pontot szer-
zett a találkozón, Határ Bet-
ti pedig 20 pontjával jelezte, 
hogy megtartotta a váloga-
tottban mutatott jó formáját. 
A végeredmény: Sopron Bas-
ket – Ludovika-FCSM Csa-
ta: 98–33.

– Energikusan és pon-
tosan kosárlabdáztunk, ott 
folytattuk tehát, ahol abba-
hagytuk. Bármilyen felállás-
ban voltunk épp a pályán, 
intenzíven, koncentráltan 

játszottunk, gratulálok a 
csapatnak, egyúttal sok si-
kert kívánok ellenfelünk-
nek! – mondta Gáspár Dávid 
vezetőedző.

A Sopron Basket szerdán 
este 6 órától Szekszárdon ját-
szik, majd szombaton 17 órá-
tól a Győr otthonában lép par-
kettre. Komoly erőpróba vár 
tehát Fegyvernekyékre, hi-
szen a győri együttes a má-
sodik, a Szekszárd pedig a 
harmadik helyet foglalja el a 
tabellán.

– Két erős csapatról beszé-
lünk, méghozzá olyan együt-
tesekről, akikkel a Magyar 
Kupa nyolcasdöntőjében is 
találkozhatunk – mondta 
Laczka Miklós, a Sopron Bas-
ket másodedzője. – Azt nem 
mondom, hogy külön készü-
lünk a két csapat elleni fellé-
pésre, de tény, hogy mindkét 
rangadón idegenben lépünk 
pályára, így fokozott odafi-
gyeléssel, intenzitással kell 
kosárlabdáznunk, ha győzni 
szeretnénk.

KIVÁLÓ VÉDEKEZÉS 
A SIKEREK KULCSA
Laczka Miklós másodedző 
szerint a csapatvédekezés az 
alapja a Sopron Basket ed-
digi kiemelkedő eredmény-
sorának. A szakember azt 
mondta: érdemes megnézni a 
statisztikákat, amelyek alap-
ján az Euroligában is a sopro-
ni együttes az egyik legjobban 
védekező csapat.

– Átlagban az egyik leg-
kevesebb pontot kaptuk, pe-
dig nagyon erős ellenfelekkel 
mérkőztünk – kezdte Lacz-
ka Miklós. – Fontos volt az is, 
hogy az ellenfeleinknél meg-
határozó játékosokat tudtunk 
kikapcsolni a játékból, ezzel 
arra kényszerítettük őket, 
hogy eltérjenek az erede-
ti stratégiájuktól. Támadás-
ban többnyire a maximális 

fegyelmezettség és szerve-
zettség jellemezte a játékun-
kat, ennek köszönhető, hogy 
redukálni tudtuk a hibáinkat 
a támadójátékban.

A Sopron Basket fiatal, har-
mincéves másodedzője hoz-
zátette: segítette a csapatot, 
hogy négy mérkőzést is hazai 
pályán játszhattak, ugyanak-
kor nem ez volt a sikerek leg-
főbb összetevője. A Bourges 

elleni meccsen – amikor a ha-
zai pályán játszó franciák élet-
halál mérkőzést vívtak – ide-
genben is győzni tudtak, és a 
másik francia rivális, a Basket 
Landes együttesével szemben 
is Franciaországban nyertek. 
Kérdés, hogy mire lesz elég a 
folytatásban az eddigi kiemel-
kedő szereplés.

– Fegyverneky Zsófi fogal-
mazta meg egy interjúban, 
hogy az Euroligában a legjobb 
négy közé vezető út már csak 
nagyon nehéz ellenfél legyő-
zésével járható – tette hozzá 
Laczka Miklós. – A Lyon gya-
korlatilag sztárcsapat, több 
olyan kosarasa is van, aki 
egyedül is képes dönteni egy 
adott mérkőzésen. Nagyon ke-
mény küzdelem vár ránk, de 
látunk esélyt a továbbjutásra, 
hiszen nálunk kiváló a csapat-
kémia, és óriási a nyerni aka-
rás a csapattagokban. Ezért is 
tudtunk csoportgyőztesként 
továbblépni.

A szakember szerint a si-
keres szereplésük annak is 
köszönhető, hogy kizárólag az 
előttük álló feladatra, mérkő-
zésre koncentrálnak. Fontos, 
hogy a következő hetekben az 
edzések hatékonyságát maxi-
malizálja a csapat, mert ez ad 
esélyt ara, hogy a hazai rang-
adókon és az Euroliga-mérkő-
zéseken is sikerrel lépjenek 
pályára.

Laczka Miklós másodedző szerint  a csapatvédekezés a siker alapja 

Sopron Basket: kétszer idegenben

A Sopron Basket a Ludovika-FCSM Csata ellen szinte edzőmeccset játszott, a Szekszárd és a 
Győr elleni mérkőzéseken azonban igazi erőpróba vár a soproni hölgyekre. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Tizenhárom forduló 
után továbbra is harc-
ban van a rájátszást 
érő helyekért a Sopro-
ni Tigrisek NB II-es férfi 
kosárlabdacsapata. 
Ba log h Gergely játékos –
edzőként irányítja a Tigrisek 
NB II-es csapatát. A szakem-
ber elmondta: az őszi hóna-
pokban csapatukat sem ke-
rülte el a koronavírus, többen 
megbetegedtek, és hosszabb 
időt karanténban kellett töl-
teniük. November közepére 
aztán a játékosok vissza tud-
tak állni az edzésmunkába, 
azóta magasabb színvonalon 
edzenek. 

– Jómagam még küzdök a 
koronavírus okozta szövőd-
ménnyel, egyelőre nem játsz-
hatok, így viszont edzőként 
több energiát tudok a hibák 
javítására és a játék finomítá-
sára fordítani – hangsúlyoz-
ta Balogh Gergely. – Nagyon 
lelkes és intelligens társaság 
alkotja az idei csapat magját, 
akikkel régóta ismerjük egy-
mást mint csapattárs vagy 
egykori ellenfél. Egy hul-
lámhosszon vagyunk, köny-
nyű a kommunikáció, és 
mindenki partner a kemény 
edzésmunkában.

A játékos–edző hozzá-
tette: a csapattagok nagy ré-
sze rutinos kosaras, koráb-
ban szép eredményeket értek 
el. Ezt a magot egészíti ki 

néhány ügyes fiatal, akik na-
gyon sokat tanulhatnak ru-
tinos társaik mozdulataiból, 
megoldásaiból. 

– Az alázat, a győzni aka-
rás és a játék iránti szenve-
dély az, ami motiválja ezt a 
csapatot, nincs szükségünk 
külső motivációra, mindenki 
ugyanazt akarja, így minden 
energiánkat a legjobb straté-
giák kidolgozására és begya-
korlására fordíthatjuk. Öröm 
látni kívülről, ahogy a 40-es 
éveiben járó játékosaink, a 
játék hevében, a pályán min-
dent bevetve „lefutják” vagy 
„leugorják” az ellenfél 15–20 

évvel fiatalabb kosárlabdá-
zóit, és erőn felül mindent 
megtesznek a győzelemért. 
A csapattagok között baráti 
a kapcsolat, és mivel renge-
teg tapasztalattal rendelke-
zik legtöbbjük, ezért minden 
szituációt kielemzünk, meg-
beszélünk az edzések, mér-
kőzések után. 

Balogh Gergely szerint leg-
fontosabb céljuk, hogy beke-
rüljenek a nyugati csoport 
legjobb 4 helyezettje közé, így 
részt vehessenek a rájátszás-
ban. Ehhez a hazai győzelmek 
mellett néhány bravúros ide-
genbeli siker is szükséges.

MUNKATÁRSUNKTÓL

A tavalyi évet veretle-
nül zárta a BMX Sopron 
SE versenyzője,  Farkas 
Bendegúz. A fiatal 
fiú heti öt napon edz, 
emellett kitűnő tanuló. 
A 13 éves Farkas Bendegúz az 
összes nemzetközi és hazai 
rendezésű futamot megnyer-
te tavaly, amelyen elindult – ez 
összesen tizenhárom győzel-
met jelent. Kiemelkedő ered-
mény volt, hogy a Nemzetkö-
zi Kerékpáros Szövetség által 
is jegyzett, úgynevezett C1-es 
kategóriájú prágai megméret-
tetés, a King Of Praha verse-
nyen is első helyen tudott vé-
gezni. Az pedig csak emeli a 
siker értékét, hogy a csehor-
szági viadalon eddig magyar 
utánpótláskorú versenyző so-
ha nem nyert.

– Rengeteget edzettem, 
úgy érzem, ennek tavaly lett 
meg az eredménye – mondta 
Bendegúz. – Az erőnléti mel-
lett lelki felkészülésre is szük-
ségem volt ahhoz, hogy ezeket 
az eredményeket el tudjam ér-
ni. Hetente általában 5 napot 
edzek, a fizikai tréningek mel-
lett sokat gyakorlom a techni-
kai elemeket is. Csak akkor 
hagyok ki edzést, ha nagyon 
sok a tanulnivaló. 

Bendegúz valóban nem ha-
nyagolja el a tanulást a sport 

kedvéért, hiszen tavaly kitű-
nő lett a bizonyítványa. Sze-
retne idén is dobogós helyezé-
seket szerezni, később pedig 
világversenyekre is eljutni a 
BMX-sportban. 

– Bendegúz 7 éves kora 
óta versenyez, rengeteg időt 
és energiát fordítottam ar-
ra, hogy a technikai feltéte-
leket megteremtsük, gya-
korolhasson, vagy például 
eljusson a versenyek hely-
színére – mondta  Bendegúz 
édesapja, Farkas Kálmán, a 

BMX Sopron SE elnöke. – Örü-
lök a sikereinek, a tavalyi év 
kiemelkedő volt számára, ez-
zel együtt ennyi idősen még 
nehéz megjósolni, milyen 
eredményeket érhet el ké-
sőbb. Jómagam a motorsport 
szerelmese vagyok, de egye-
sületi elnökként komoly rálá-
tásom van a hazai és nemzet-
közi BMX-sportra, ezt a tudást 
és tapasztalatot pedig nem-
csak Bendegúz, hanem az ösz-
szes soproni versenyző érde-
kében próbálom kihasználni.

NB II: jól állnak a Tigrisek Farkas Bendegúz  minden futamon nyert, ahol elindult

Győztes fiatal BMX-es

A Soproni Tigrisek NB II-es csapata jó úton jár a kitűzött cél fe-
lé, szeretne a legjobb négy között végezni. 

Farkas Bendegúz tavaly külföldön és Magyarországon sem ta-
lált legyőzőre.
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A Soproni Egyetem Simonyi-karának hallgatói 
tervezik a Vízimentők Magyarországi Szakszolgá-
latának eszközeit. Az első prototípus a nyár ele-
jén már meg is jelenhet.

– Ha belegondolunk, hogy a 
balatoni strandokon mennyi 
minden változott az elmúlt 
húsz évben, a vízimentő esz-
közök modernizációja is ak-
tuális lett – mondta Joóbné 
dr. Preklet Edina oktatási dé-
kánhelyettes. – Megszoktuk 
ezeket a tárgyakat, ezért ta-
lán észre sem vesszük, ha el-
avultak. Formatervező-hall-
gatóink nagy lelkesedéssel 
vetették bele magukat az ötle-
telésbe, az előzetes tervezés-
be, már születtek figyelemre-
méltó tervek. A valós munka a 
napokban kezdődik.

A dékánhelyettes hozzá-
tette: segítségükre volt Bagyó 
Sándor, a Vízimentők Ma-
gyarországi Egyesületének el-
nöke, aki szakértőként beszélt 
az elvárásokról. A vízparti, 
úgynevezett „Baywatch-to-
rony” megépítésén közösen 
dolgoznak a faiparimérnök-, 

a formatervező-, valamint az 
építészhallgatók. A cél kö-
zös: a tárgyak legyenek er-
gonomikusak, felhasználó-
barátok, valamint könnyen 
gyárthatóak.

– A vízibalesetek elhárí-
tása mellett fontos a gyer-
mekeknél és a fiataloknál a 
megelőzés – folytatta Joób-
né dr. Preklet Edina. – Igaz, 
a felnőttekben is újra és új-
ra tudatosítani kell, hogy a 
strandolás nem veszélytelen. 
Meg kell tanítani, hogy a sa-
ját és társaik életére hogyan 
vigyázhatnak egy vízparti 
helyzetben. A mai kor embe-
rére – a tapasztaláson kívül 
– a vizuális ingerek hatnak 
jelentősen, így a tervezőgra-
fikus-hallgatóink számára ez 
kiváló kreatív terep. Mindezt 
az informatikushallgatók 
mobilapplikációs fejleszté-
sekkel tudják támogatni.

Soproni fiatalok

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

„A boldogság 
legmagasabb 
rendű formáját 
a felebarátaink 
iránti önzetlen 
barátságban ta-
láljuk meg.” 

Erich Wolf Segal  
Golden Globe-díjas 
amerikai producer, 
forgatókönyvíró, tanár

MOTTÓ

Erich Segal:  
Szerelmi törté-
net – Love Story
Rómeó és Júlia drámá-
ja mellett ez a világ leg-
ismertebb szerelmi törté-
nete, mely a szerzőjét egy 
csapásra világhírűvé tet-
te, harminchárom nyelven 
olvasható, a regényből ké-
szült filmet pedig (Ryan 
O’Neal és Ali MacGraw fő-
szereplésével) Oscar-díjjal 
jutalmazták.

KÖNYVAJÁNLÓ

MADARÁSZ RÉKA

Nem mindennapi szak-
párt választott Men-
tes Alexa Dóra: az ELTE 
matematika – ének-ze-
ne osztatlan tanárkép-
zésének hallgatója. 
A Széchenyi-ösztön-
díj egyik idei nyer-
tese már most alig 
győzi a rengeteg 
magántanítványt.

Alexának a zene mindig is 
élete meghatározó része volt. 
6–7 éves kora óta zongorázik. 
A Berzsenyi Líceumban jött 
rá, hogy nagyon érdekli a ma-
tek is. Mivel a mérnöki pálya 
egyáltalán nem vonzotta, vi-
szont az osztálytársainak szí-
vesen segített az érettségire 
való felkészülésben, egyenes 
út vezetett a tanári szakra.

– Negyedéves vagyok, de 
mivel matematikából koráb-
ban elvégeztem a mintatan-
terv szerint később elvég-
zendő órákat, a következő 
tanévben mindössze egy tár-
gyam lesz – mesélte a ked-
ves lány. – Szeretném fej-
leszteni a nyelvtudásomat, 
ezért elképzelhető, hogy né-
hány hónapra kimegyek 

Nagy-Britanniába, Németor-
szágba vagy Franciaországba.

Alexa tavalyelőtt már részt 
vett az OTDK-n (Országos 

Tudományos Diákköri Kon-
ferencia), az utolsó pillanat-
ban ugrott be egy fiú mellé 
zongorakísérőnek, aki végül 

is – a segítségével – második 
helyezést ért el. Idén is készül 
az országos megmérettetésre, 
kicsit azonban a megszokottól 
eltérő formában.

– Hárman fogjuk előadni 
Mendelssohn három duett-
jét: a két társam énekel, én 
pedig zongorán kísérem őket 
– folytatta Alexa. – Most, hogy 
a pandémia miatt nincs lehe-
tőség a koncertezésre, visz-
szatérünk a régi hagyomá-
nyokhoz, és a családi körben 
népszerű szalonzene min-
tájára örömzenélünk a négy 
fal között. A bírálóbizottság 
a beküldött videónkat fogja 
értékelni.

Az ígéretes zongorista idő-
közben arra is rájött, hogy a 
matematika és a zene meny-
nyire közel áll egymáshoz. 
Már régóta ad online formá-
ban magánórákat Sopronban, 
illetve Budapesten, és annak 
ellenére, hogy nem hirde-
ti magát sehol, folyamatosan 
jelentkeznek nála az újabb és 
újabb tanítványok.  Alexa a 
kollégium (vírushelyzet mi-
atti) bezárása után szükségét 
érezte, hogy kitaláljon magá-
nak valamilyen új elfoglalt-
ságot: így jött a túrázás és a 
biciklizés. A Széchenyi-ösz-
töndíjat nem szeretné gyor-
san elkölteni, inkább félrete-
szi a külföldi tanulmányaira.

Mentes Alexa Dóra  már kisgyermekkora óta zongorázik

Ígéretes pedagógusjelölt

A Baywatch-torony soproni ötletterve.
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KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK Tervek a vízimentőknek

Erdőismereti vetélkedő középiskolásoknak
Az erdők láthatatlan értékeit járja körbe a kö-
zépiskolásoknak szervezett Fedezd fel az örök-
séged! nevet viselő erdőismereti vetélkedő. Az 
Országos Erdészeti Egyesület által ötödik alka-
lommal meghirdetett verseny hagyományosan 
online keretek között zajlik, így a jelenlegi jár-

ványhelyzetben is biztonságosan megrendezhe-
tő. A vetélkedő idén csatlakozik a mintegy 1500 
iskola részvételével zajló fenntarthatósági téma-
hét programsorozathoz.

A háromtagú csapatok jelentkezését február 
28-ig várják.

Színész-
palánták
A Deák Téri Általános Iskola 
három tanulója is szerepelt 
a Soproni Petőfi Színházban. 
Kisfaludy Mihálynak és Kiss 
Benjáminnak nincsenek szí-
nészi ambíciói, Makár Eszter-
nek viszont annál inkább.

Eszter kiskora óta színész-
nőnek készül, ugyanis édesap-
ját, Makár István táncost ren-
getegszer látta a színpadon.

– Hatéves koromban egy 
csillagkutató versenyen má-
sodik, a korosztályomban el-
ső helyezést értem el – me-
sélte a mosolygós hatodik 
osztályos. – Egy castingon 
válogattak be a Valahol Euró-
pában című musicalbe, aztán 
statiszta voltam a Zenta című 
rockoperában is. – Imádok 
táncolni és énekelni, úgyhogy 
az Eötvös-iskola művészeti 
osztályának elvégzése után 
a Színművészeti Egyetemre 
készülök.

Az 5. osztályos Beni a Sta-
bat Materben lépett fel, de 
a színészi ábrándok helyett 
a focival vannak komolyabb 
tervei. Misi a testvére javas-
latára döntött úgy, hogy meg-
próbálkozik a színjátszással: 
a Zentában először angyal-
kát, majd elrabolt kisgyerme-
ket alakított. A negyedikes 
fiú nagyon szívesen alkot, ké-
sőbb talán festőművész lesz.

Mentes Alexa Dóra a pandémia miatt nem tud koncerteken fel-
lépni, ezért a családi körben örömzenél a négy fal között.  
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Keresztféléves felsőoktatási hallgatók
Mintegy hatezer jelentkezőből 5231-en jutottak be egyetem-
re, főiskolára vagy felsőoktatási szakképzésre a keresztféléves 
felvételi eljárás során, amelyen tavalyhoz képest ezerrel több 
hallgató szerepelt sikeresen. – Az adatok alapján egyre népsze-
rűbbek a mesterképzések, az informatikai és műszaki szakok 
– közölte Schanda Tamás parlamenti államtitkár.

RÖVIDEN
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A klasszikusok
Néha olyan érzése lehet (még egy kardiológusnak is), mintha 
betegségként már „csak” a Covid létezne körülöttünk, pedig…
A nagy klasszikusok, az elhízás, cukorbaj, magas vérnyomás, 
vérzsírproblémák, dohányzás gyakorisága és jelentősége saj-
nos mit sem változott. Ezek talaján („ők” az úgynevezett klasz-
szikus, befolyásolható szív–érrendszeri rizikótényezők) pedig a 
szélütés, szívinfarktus, szívelégtelenség… sem lett mérhetően 
ritkább. Könnyen lehet viszont, hogy a nagy Covidra figyelésben 
többször sikkadnak el a nagy klasszikusokkal való teendőink, és 
lehet, sőt a jelek szerint biztos, hogy a szétziláltabb figyelmünk 
miatt sokkal nagyobb késéssel lépünk ezekkel a problémákkal 
a megoldás felé. Mindig egészben gondolkodjon/ gondolkod-
junk! Az egésznek pedig legfeljebb egy fontos, rendkívül szí-
nes (minden szervünket érintő!) új és részben még megisme-
résre váró eleme az esetleges Covid-fertőzésünk. 

Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket február 24-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 
különszámát sorsoljuk ki, melyet a szerencsés nyertes – a járványhelyzet elmúltával – a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sop-
ron, Liszt Ferenc u. 1.). Február 3-i rejtvényünk megfejtése: „Akinek nincs meleg otthona, annak hideg az egész világ”. 
Szerencsés megfejtőnk: Nagy Nóra, Sopron, Schönherr malom utca.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Február 17–23. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig este 8 órá-
tól reggel 8 óráig tart.

Február 17., 
szerda 

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

Február 18., 
csütörtök 

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

Február 19., 
péntek 

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

Február 20., 
szombat 

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

Február 21., 
vasárnap 

Ezüst Kehely gyógyszertár 
Kodály tér 12. 99/505–078

Február 22.,  
hétfő 

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

Február 23.,  
kedd 

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

Závotiné dr. Menner Julianna 30 éve dolgozik az egyetem Benedek-karán

Értékteremtő ősök útján

SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK  – Miskolcról a hűség városába

PLUZSIK TAMÁS

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

zedékek óta itt élnek, és azok is, akik elszakadtak 
Soprontól.
Závotiné dr. Menner Julianna 
Miskolcon érettségizett, majd 
a Bárczi Gusztáv Gyógypedagó-
giai Főiskolán logopédus taná-
ri diplomát szerzett. 1975-ben 
férjével Sopronban telepedett 
le. Több mint harminc éve a 
Soproni Egyetem Benedek Elek 
Pedagógia Karán tevékenyke-
dik, egyetemi docensként a 
gyógy- és segítő pedagógia té-
mában oktat. Pedagógiai te-
vékenysége elismeréseként 
2011-ben a Magyar Köztársasá-
gi Érdemkereszt kitüntetésben 
részesült. 

– A Menner ősök Brünn kör-
nyékén éltek, egyik felmenőm, 
Menner József színműíró még 
ott született 1774-ben – mesél-
te Závotiné dr. Menner Julian-
na. – Az ő testvére volt Menner 
Bernát ükapám, aki a 19. szá-
zad első évtizedeiben Tatán te-
lepedett le, ahol gróf Esterhá-
zy Miklós udvari zenésze lett, 
kinevezése szerint „Director 
Chori Dominalis Tatae”, vagy-
is akkori szóhasználattal élve 
„hangász igazgató”. A tatai ze-
neiskola az ő nevét viseli. Két 
házasságából tizenegy gyer-
meke született, köztük a déd-
apám, Menner Adolf, aki 1846-

ban a bécsi egyetem orvosi 
karára iratkozott be. Tanulmá-
nyait félbeszakította a szabad-
ságharc, beállt Görgey hadsere-
gébe, ahol orvosi szolgálataival 
nagy érdemeket vívott ki. Dip-
lomáját 1851-ben Pesten sze-
rezte. A széles érdeklődési kö-
rű, öt nyelvet beszélő orvos 
életpályája Edelényben tel-
jesedett ki, ahol előbb köror-
vosként tevékenykedett, majd 
megyei tiszti főorvosnak ne-
vezték ki.

– Ma Miskolc egyik városré-
sze Pereces, egykor virágzó bá-
nyásztelepülés, ahol Richárd 
nagyapám gyógyszerész volt, 
egyúttal nagylelkű támogató-
ja az úgy szociális, mint kultu-
rális területen tevékenykedő 
Bányamécs Egyesületnek – foly-
tatta a családtörténetet Závoti-
né dr. Menner Julianna. – Négy 
gyermeke közül Miklós bánya-
mérnökként Sopronban vég-

zett, főiskolásként neki is szere-
pe volt az 1921-es népszavazás 
sikerében. Zoltán gyógysze-
rész lett, majd 1945-ben német 
csengésű neve miatt begyűjtöt-
ték az oroszok, és egy szibéri-
ai munkatáborban lelte halálát. 
László jó nevű műépítész volt, 
míg édesapám, Menner Gábor 
jogot végzett, és nyugdíjazá-
sáig a közigazgatásban dolgo-
zott. Hitét, emberi tartását és 
derűjét megőrizve élete végé-
ig ő volt az egész család bás-

tyája. Édesanyám vendéglős 
család sarja, de oldalágon ro-
konságban voltak Baross Gábor 
„vasminiszterrel”. Nagyapám 
hosszú ideig bérelte a híres 
miskolci Hági éttermet. Édes-
anyámnak kiváló érzéke volt 
a művészetek iránt, ragyogó-
an rajzolt, amit Zsuzsa lányom 
vélhetőleg tőle örökölt. Büsz-
ke vagyok felmenőimre, akik 
– nyugodt szívvel mondhatom 
–, hogy mindnyájan értékterem-
tő emberek voltak.

Závotiné dr. Menner Julianna FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

CSALÁDI HÁTTÉR:  1953-ban született Miskolcon. Édesapja pénzügyi revizorként, édesanyja pe-
dig nyugdíjba vonulásáig egy középiskolai kollégium gazdasági vezetőjeként dolgozott. Férje, 
dr. Závoti József az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet igazgatója, illetve a Soproni Egye-
tem matematikaprofesszora volt. Zoltán fiuk közgazdász, elismert zenész, zeneszerző, egy hang-
szergyártó világcég hazai kereskedelmi igazgatója. Zsuzsa lányuk bölcsész, az ELTE BTK-n diplo-
mázott norvég–angol szakon.
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HUMORSAROK
Szénási Ferenc (Széna) soproni  karikaturista  
alkotásai hétről hétre.

NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

Merész tavaszi trend
MADARÁSZ RÉKA

Mindannyian vágyunk 
már a verőfényes napsü-
tésre. A reményteli ta-
vaszvárás a kreátorok 

kollekcióin is megmutatkozik. Az idei 
divattrend kulcsszavai: vidámság és 
kényelem.

A szezon legjellemzőbb ruhadarabjai közé tarto-
zik a melegítő. Természetesen készülhet pamut-
ból, de szövetből vagy akár finom szaténból és 
selyemből is. A rég elfeledett válltömések új-
ra virágkorukat élik. Nem rit-
ka, hogy a kifutókon extrém 
méreteket öltenek, mi viszont 
maradjunk inkább a szoli-
dabb változatoknál! Bármi-
lyen ruhadarabról van is szó, 
lehetőleg legyen puffos az uj-
ja – ráncolt, rakott vagy raffolt 
–, a széles vállú és a teltebb 
nők azonban vigyázzanak ez-
zel a fazonnal!

– Továbbra is a magas derekú nadrágok hó-
dítanak, a rövidebb felsőrész vagy top viszont 
egy keskeny sávot fedetlenül hagy a hölgyek 
hasából – tudtuk meg Szilágyi Katalin divat- és 
stílustervezőtől. – Továbbra sem kell megvál-
nunk a bokavillantós nadrágjainktól, azonban 

újra divatba jön a bő szárú pantalló is, ami sok-
szor annyira hosszú, hogy szinte elakad benne 
a lábunk.

Ahogy tavasszal már megszokhattuk, jöhet-
nek a virágok minden mennyiségben! Újdonság-
ként azonban az eddigieknél még erőteljesebb 
motívumokban és még vidámabb színekben 
pompázhatunk.

– A globális trendekhez igazodva a divat vi-
lágában is egyre nagyobb hangsúlyt kap a kör-
nyezetvédelem. A nagy tervezők szívesen merí-
tenek ihletet a természetből – még a divatszínek 
elnevezésében is – folytatta Kata. – A pasztell-
árnyalatok örök klasszikusnak számítanak. Egé-
szen különleges kombinációikkal is találkoz-

hatunk: kellemes hatást kelt 
például a halványlila, a hal-
ványzöld és a vízkék együt-
tese. Ugyanakkor az előző 
irányzat szöges ellentéte – az 
élénk tónusok, a feltűnő kont-
rasztok is menőnek számíta-
nak az idén. Üde színfolt lehet 
a hétköznapokra például a de-
rűs sárga szürkével párosítva, 
de a merészebbek viselhetik 

– a naplementét idéző – narancshéjjal vagy sáf-
ránnyal is.

Az idei divatpalettán helyet kapnak a hang-
súlyos színek: az organikus zöldek, az akvama-
rin kékeszöld, de a fakó farmerkék, a szürkéskék 
és az áfonyakék is.
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KÓCZÁN BÁLINT

Ahogy arról lapunk is beszámolt, 
Madarász Gábor „Madi” érdemel-
te ki idén Az év gitárosa elismerést 
a Petőfi Zenei Díjátadón. A soproni 

származású zenész, zeneszerző elképesztő pá-
lyát tudhat magáénak, és jelenleg is sok projek-
ten dolgozik.

– Hogy fogadtad az elis-
merést?

– Megmondom őszintén, 
meglepődtem. Nagyra értéke-
lem, mert ez egy szakmai díj.

– A pályád Sopronból 
indult, és sok mindent 
elértél…

– A kezdetektől fogva teli 
voltam ambícióval. Úgy érez-
tem, hogy Sopronban beszű-
kültek a lehetőségek, ezért 
Budapestre költöztem, ahol 
kinyílt előttem a világ. 1992-
ben elkezdtem különböző 
előadókkal dolgozni, és gyor-
san jöttek a sikerek. Az első 
budapesti koncertem például 
Kovács Ákossal a Népstadion-
ban volt a U2 előtt.

– Kikkel dolgoztál még 
együtt?

– Pierrot-val, aztán ott volt 
az Azok a fiúk formáció, meg-
alapítottuk Závodi Gáborral a 
Mex együttest, és hat lemezt 
adtunk ki. Somló Tomit is ki-
emelem. Aztán jöttek a rek-
lámzenék és filmzenék: Csini-
baba, Zimmer Feri, Állítsátok 
meg Terézanyut!, Csak szex 

és más semmi, Kaméleon… 
Emellett Hobót és Rúzsa Mag-
dit kell megemlítenem.

– Mi kellett ahhoz, hogy 
mindez összejöjjön?

– Jó kérdés. Kellett hozzá 
kapcsolatrendszer és nagyon 
nagy szerencse. A szerencse 
meg akkor jön, ha az ember 
tesz érte. Jó, ha az ember tud-
ja, hogy milyen helyekre jár-
jon, nekem pont szerencsém 
volt. Ha visszagondolok, a Ra-
dír együttesből indultam, in-
nen nyomultunk Budapes-
ten, és a zenekaron keresztül 
tudtam megismerkedni pár 
emberrel.

– Jelenleg mivel telnek 
a napjaid?

– A filmzene most is kitölti 
az életem egy részét. Emellett 
Pálvölgyi Gézával, Dorozsmai 
Petivel és Takáts Tomival lét-
rehoztunk egy közös formáci-
ót, és már sok új dal elkészült. 
Dolgozom egy önálló projek-
ten is, hiszen szólóanyag-
gal még nem jelentkeztem. 
Most pedig azért vagyok Sop-
ronban, mert Hoffer Peti 

barátommal és Kovács Barna-
bás basszusgitárossal gondol-
kodunk valami újban, meglát-
juk, mi lesz belőle.

– Ákossal milyen együtt 
dolgozni?

– Magdival tizenkét évig 
dolgoztunk együtt, sok dalt ír-
tunk közösen, két lemezt csi-
náltunk, a Tizenegy és az Érj 
hozzám című albumot, ami 
nagyon sikeres lett. De úgy 
éreztem, hogy váltani kell. 
Ákossal is születnek új dalok, 
legutóbbi közös munkánk 

például a Felemel. Tudni kell, 
hogy mi sohasem szakítottuk 
meg a kapcsolatot egymással. 
Közel 20 év után, 2001-ben lép-
tem ki az akkori produkciójá-
ból, és egy nagy kanyar után 
két éve visszatértem hozzá, de 
mindig nagyon jóban voltunk.

– Mit javasolsz azoknak 
a fiataloknak, akik befutott 
zenészek akarnak lenni?

– Tehetség, eltökéltség, 
szorgalom. Ha valamelyik 
hiányzik, akkor már nincs 
sok esély…

A soproni Madarász Gábor  lett Az év gitárosa cím nyertese

Madi és a legnagyobb nevek

Madarász Gábor nagyra értékeli Az év gitárosa díjat, mert ez 
egy szakmai elismerés. 

„A globális trendekhez iga-
zodva a divat világában is 
egyre nagyobb hangsúlyt 
kap a környezetvédelem. A 
nagy tervezők szívesen me-
rítenek ihletet a természet-
ből – még a divatszínek 
elnevezésében is.”

Sztárénekesek  
a barlangban
Kevesen tudják, hogy amikor a 
soproni színház vendégművésze, 
Stéphanie Schlesser Edith Piafot 
játszotta az Eiffel Torony Színház-
ban, pár háztömbnyire lakott at-
tól az épülettől, ahol a legendás 
művész született és gyerekeske-
dett. A hely szelleme megérintet-
te a fiatal színésznőt, aki nagy-
szabású zenés előadásra készül 
a fertőrákosi barlangszínházban. 
A Párizsi éjszakák tervezett be-
mutatója augusztus 21., amely-
ben nemzetközi sztárénekesek is 
fellépnek majd. 

RÖVIDEN


