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INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

Múzeum: értékteremtő híd

Játékos hangszerbemutatóval és koncerttel várja a soproni iskolák elsőseit a Horváth József Alapfokú Művészeti Iskola Zene*Vár sorozata. Idén 7 általános iskola 19 elsős 
 osztálya látogat az intézménybe. A programsorozat első állomásán a fafúvós hangszerekkel ismerkedtek meg a gyerekek. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Kavalkád a Zene*Várban

A Közti II. a terembajnok

A dESZKától a Madáchig
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Véget ért múlt hétvégén a Sopron városi teremlabdarúgó-bajnokság. Tíz csapat vett 
részt a küzdelmekben, amelyet a Közti II. (narancssárgában) nyert, miután a 
döntőben 8–1-re legyőzte a Gigant együttesét. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Emlékeznek a Valahol Európában Ficsúrjára? Vagy a 2021-
es Sztárban sztár leszek! soproni indulójára? Ő Szaszák 
Zsolt, aki azóta számos hazai színpadon állt már, jelenleg 
pedig a Madách Színházban játszik főszerepet.

A ház legyen 
értünk!

8

Kiválóan szerepel az idei bajnokságban a SMAFC 1860 Soproni 
Egyetem férfi kosárlabdacsapata. Az alakulat a harmadik helyen áll 
a tabellán az NB I. B zöld csoportjában. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Hamarosan megnyitja kapuit Sopron új múzeumnegyede. 
FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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Okostelefon és -tévé, 
robotporszívó, appliká-
ciók – ma már számtalan 
háztartás részei az okos-
eszközök. Sopronban is 
egyre többen kérik az in-
telligens rendszerek ki-
építését, ez összességé-
ben az ingatlan árának 
körülbelül 10 százaléká-
ba kerül. Hosszú távon 
jelentős költséget lehet 
megtakarítani az esz-
közökkel, ráadásul ké-
nyelmesebbé is teszik a 
mindennapokat.

Harmadik a SMAFC
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Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a kommunizmus 
áldozatainak tiszteletére rendezett megemlékezésre hívja a város polgárait.

Helyszín:

 új Szent Mihály temető, 
Szántó Róbert  főhadnagy sírja

Időpont: 

2023. február 24., péntek 10 óra
Emlékbeszédet mond: 

DR. FARKAS CIPRIÁN 
POLGÁRMESTER

„A jövendő nemzedékek előtt kötelességünk feljegyezni a 20. század bűneit 
és biztosítani, hogy azok soha nem ismétlődhetnek” 

/Milan Kundera/

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a kommunizmus 

A KOMMUNIZMUS ALDOZATAINAK 
EMLEKNAPJARA

.
. .

..
meghivo

A faragott kövek, az utcák, meg a terek némán is üzennek, sugallanak, ta-
nítanak. Megmutatják, merre kell menni. Nemcsak a fizikai valónkban ka-
nyarítjuk rajtuk az életünket, de a szellemünkkel is olykor új irányokat ve-
szünk. Tanítanak minket összetartozásra, szeretetre, szépségre. Az életre. 
Sorozatunk szerzője is sokat tanult a soproni macskaköveket járva…

(24.) A váltás persze nem volt 
könnyű. A korábbiaknál is 
alaposabban kellett megis-
mernem a soproni és a város 
környéki közélet folyamata-
it, finomszerkezetét, intéz-
ményeit és vezetőit, az állam-
párt különböző szintű helyi 
szervezeteinek funkcioná-
riusait, s ami a legfontosabb: 
meg kellett tanulnom világo-
san, közérthetően fogalmaz-
ni, hogy az olvasó valóban azt 
értse, amit az adott témáról 
közölni akarok. Bizonyos ri-
tuálékat persze be kellett tar-
tani. Például, hogy a Magyar-
országon tartózkodó szovjet 
hadsereg „ideiglenesen állo-
másozik” az országban. Ettől 
eltekintve (a hetvenes évek-
ben vagyunk!) szabad volt a 

pálya a témaválasztásban és 
a szövegek megformálásá-
ban. A helyi hatalmasságok 
érzékenységét azért ajánla-
tos volt figyelembe venni, már 
csak azért is, mert közülük, 
igaz, csak néhányan felfelé 
pillantva mindig igyekeztek 
túlteljesíteni.

Főszerkesztőként Lónyai 
Sándor megkapta a Magyar 
Távirati Iroda különböző fo-
kozatú bizalmas jelentéseit 
és a nyugat-európai sajtó je-
lentősebb kiadványait, köz-
tük a Spiegel című nyugat-né-
met heti hírmagazint, amit, 
kérésemre, mindjárt a kez-
detekben rendszeresen át-
adott/ elküldött nekem ol-
vasásra. A Spiegel abban 
az időben folytatásokban 

közölte Heinrich Böll, Nobel-
díjas író Katerina Blum el-
vesztett tisztessége című re-
gényét, ami az Axel Springer 
jobboldali eszmeiségű kiadó 
kiadásában megjelenő, több-
milliós példányszámú bulvár-
lap, a Bild-Zeitung munkatár-
sainak aljasságait leplezte 
le regényes formában. A re-
gény egymást követő epizód-
jait éjszakánként a Torna utca 
6. alatti szoba–konyhás laká-
sunk konyháján olvastam 
nagy lelkesedéssel és érdek-
lődéssel. Ha jól emlékszem, 
később tán recenziót is elkö-
vettem róla a Kisalföldben. 
Egyébként ennek az irodalmi 
élménynek még két alkalom-
mal is jelentősége lesz a ké-
sőbbi életemben.

1974 augusztusában megis-
mertem későbbi feleségemet, 
a Sopronkövesdről származó 
dr. Pete Ilonát, aki Győrben, a 
megyei kórház II. számú bel-
gyógyászatán dolgozott orvos-
ként. 1975. március elsején kö-
töttünk házasságot.

Már több hónapja soproni 
tudósítóként dolgoztam, ami-
kor azt kértem Lónyai Sán-
dortól, hogy előbb-utóbb hadd 
kerüljek a győri szerkesztő-
ségbe, mert a távházassággal 
járó bonyodalmak (az egyik 
hétvégén feleségem utazott 
Győrből Sopronba, a másik 
hétvégén én utaztam Sopron-
ból Győrbe) egyre több gon-
dot jelentettek. Némi türelmet 
kért, de végül is 1975 őszén le-
hetővé tette, hogy Győrbe köl-
tözhettem feleségemhez, az 
adyvárosi panelrengetegbe, a 
Munkásőr út 60. alá. Ezzel el-
kezdődtek győri éveim, ami 
már egy másik, két évtizedig 
tartó történet. 
(Folytatjuk.)

Soproni évek:  Dr. Kloss Andor önéletrajzi feljegyzései

Visszapillantás alkonyatkor

AKI A MÚLTRÓL MESÉL:  Kloss Andor 1941-ben 
született Sopronban. A Széchenyi István reálgim-
náziumban érettségizett, majd a debreceni egye-
temen magyar–történelem szakon diplomázott. 
1966 és 1974 között a soproni Roth erdészeti tech-
nikumban volt kollégiumi nevelőtanár. 1974 és 
1994 között a Kisalföld munkatársa, 1989 és 1994 

között a lap főszerkesztője volt. 1985 és 1989 között az újságírói, 
szerkesztői munkája mellett a győri Műhely című folyóirat főszer-
kesztőjeként, 1994 és 1998 között pedig egy budapesti kiadó nyolc 
megyei napilapjának koordinátoraként dolgozott. 1998 és 2005 kö-
zött a Tvr-hét lapcsalád főszerkesztője, 2005 és 2012 között kiadó-
ja tanácsadója volt. Válogatott jegyzetei, interjúi, tanulmányai több 
kiadásban is megjelentek. 

Kérjen segítséget, ha áldozat!
CZETIN ZOLTÁN  

Kirabolták az utcán, betörtek a laká-
sába, telefonos átverés áldozata lett 
– sajnos mindegyik előfordul. Az azon-
nali veszteségen kívül ezek a helyze-
tek sokszor hónapokra megkeserítik 
a sértettek életét. Éppen ezért fontos 
az áldozatsegítés. 

Ma már nem csodálkozunk azon, hogy min-
dennek van világnapja: február 22. példá-
ul a bűncselekmények áldozataié. Ilyenkor 
az áldozatsegítés magyarországi rendszeré-
re, annak fontosságára hívják fel a figyelmet a 
szakemberek. 

– Segítséget kaphat, aki Magyarország te-
rületén bűncselekmény, illetve tulajdon elleni 
szabálysértés sértettjévé vált – kezdte Babella-
Lukács Katalin rendőr őrnagy, a Soproni Rendőr-
kapitányság kiemelt bűnmegelőzési főelőadója. 
– Már a feljelentés felvételekor vagy a kihallga-
táskor tájékoztatják a kollégáim erről a lehe-

tőségről az áldozatokat. Sok esetben jogosult 
a segítségre egy tanú, egy hozzátartozó is. 

Mindennap 24 órán keresztül működik az 
ingyenesen hívható 0680/225–225-ös áldo-
zatsegítő vonal. Ezt bárki hívhatja, aki úgy ér-
zi, hogy áldozatként segítségre szorul. Nemcsak 
a rendőrségi ügyek szereplői csöröghetnek, de 
például polgári peres eljárásokban is lehet ta-
nácsot kérni. 

– A területileg illetékes áldozatsegítő köz-
pont Szombathelyen van, de a legtöbb ügyet te-
lefonon, e-mailen keresztül lehet intézni velük 
– folytatta Babella-Lukács Katalin. – Hogy mi-
ben tudnak segíteni? Például jogi tanácsot, tá-
jékoztatást adnak, érzelmi támogatást, szük-
ség esetén pszichológus segítségét biztosítják. 
Azonnali pénzügyi segítséget is lehet kérni in-
dokolt estben, amikor például a bűncselekmény 
miatt veszélybe kerül az ember lakhatása, lét-
fenntartása. Szükség esetén igazolást állítanak 
ki az áldozati státuszról. 

A szakember tapasztalatai szerint Sopronban 
is egyre többen élnek a lehetőséggel, és keresik 
fel az áldozatvédelmi szakembereket. 

RENDŐRSÉGI  sorozat

Folytatódhat a vasútállomás felújítása
Új peron és perontetők, liftek, az aluljáró 
meghosszabbítása a soproni vasútállomá-
son – többek között ezeket a fejlesztéseket tar-
talmazza az a tervdokumentáció, amely a GYSEV 
Zrt. megbízásából készül. 

A Magyar Közlönyben megjelent kormányha-
tározat alapján biztosított a tervek elkészülésé-
hez szükséges 642 millió forintos forrás. A tervek 
szerint a soproni állomáson a jelenlegi nemzet-
közi peron helyén egy új, nagyobb, „Z” alakú pe-

ront építenek fel az V. és a VIII. számú vágányok 
közötti területen. Átalakítják a vágányokat is, 
így az állomáson nagyobb vonatforgalmat tud-
nak majd kezelni. Fontos része a fejlesztésnek az 
akadálymentes közlekedést biztosító liftek kiépí-
tése. Emellett Harka állomáson új üzemi épület 
is készül. 

A tervezési projekt keretében részletes megva-
lósíthatósági tanulmány, engedélyezési és kivite-
li tervek készülnek az idei évben. 
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Tudja, hol van a Thur-
ner Mihály utca? Va-
jon kiről nevezték el a 
Károly-magaslati utat? 
És ki volt István bíró? 
Sorozatunkban neve-
zetes soproni utcákon 
kalandozunk.

Az 1800-as évektől Sopron 
középkori városszerkezete 
kedvezőtlenné vált a városia-
sodással együtt járó minden-
napi életvitelhez. A városfa-
lat körbeölelő Várkerületen és 
tereken utcanyitások váltak 
szükségessé, hogy a modern 
kor közlekedési elvárásaihoz 
igazodjanak. Az 1860-as évek 
végén az egykori várárok víz-
elvezető csatornáján nyílt 
meg a Torna utca, majd az 
1930-as években az Árpád ut-
ca. A környék átalakítása több 
évtizeden át zajlott, majd az 
1992-ben elfogadott rendezé-
si terv alapján kezdték meg 
a két utcát összekötő prome-
nád kialakítását, amelynek ki-
indulópontja a ’80-as évek ele-
jén megnyitott Ikva és Fenyő 
nagyáruházak voltak. A Fü-
redi sétányt 1995-ben nyitot-
ták meg, ezzel a modern építé-
szet jeles alakjának állítottak 
emléket.

Az utca megvalósításához 
a Várkerület házaihoz tarto-
zó, hosszan hátrafelé húzódó 
kerteket kellett felszámolni. 
Az utca elnevezésének ötletét 

az adta, hogy a Várkerület 67-
es számú ház és telek (Füre-
di-ház) hátsó traktusa is az 
építési területre esett. Ez Fü-
redi Sándor orvos és fia, Osz-
kár lakóháza volt, amely mö-
gött később a Paprétig tartó 
kertben Oszkár a saját villá-
ját is megépítette. Néhány év 
alatt alakult ki az utca mai ké-
pe, melyben modern lakóhá-
zak készültek földszinten el-
helyezett üzlethelyiségekkel.

A nagyszabású terv egy 
európai színvonalú sétálóut-
ca valóra váltása volt. Ennek 
jelentős eleme volt a Kupola 
üzletház és a Várkerületet a 
sétánnyal összekötő Korona 
Üzletház. Utóbbit az 1700-as 

években épített Magyar Ki-
rály fogadó műemléki épületé-
ben alakították ki (Várkerület 
73.). A mai napig számos üzlet 
és cukrászda működik a sétá-
lóudvarban, az emeleten pe-
dig irodákat, rendelőket hoz-
tak létre.

A Füredi sétány vízióját 
az hívta életre, hogy a ’80-as 
években fellendülő osztrák 
bevásárlóturizmus örökké 

tartani fog. A sétány ma is a 
belváros egyik legegysége-
sebb és legszebb modern ut-
cája, amely – ha kisebb for-
galommal is, de – életképes 
a jelenleg fénykorukat élő vá-
rosszéli hipermarketek „nyo-
mása” ellenére.

A Füredi sétány történetét 
Bolodár Zoltánnal, a Soproni 
Múzeum munkatársával jár-
tuk körbe.

Sopronban járunk:  Balatonfürednek nincs köze a Füredi sétányhoz

A kortárs építész utcája

A Füredi sétányt 1995-ben nyitották meg, ezzel Füredi Oszkárnak, a modern építészet jeles 
alakjának állítottak emléket. FOTÓK: FILEP ISTVÁN ÉS SOPRONI MÚZEUM 

Hagyományosan a hűség napi ünnepségsorozat-
hoz kapcsolódóan adják át Sopron legrangosabb 
elismeréseit. 2022-ben a Sopron Kiváló Pedagó-
gusa díjat Dukkonné Horváth Mártának ítélte a 
közgyűlés. 

A Sopron Kiváló Pedagógu-
sa díj a város fiatalságának 
oktatása, nevelése terén ki-
magasló teljesítményt nyújtó 
magánszemélyek részére ado-
mányozható, és évente ketten 
kapják meg. Egyikük Dukkon-
né Horváth Márta volt. 

Dukkonné Horváth Már-
ta 38 éve a Deák Téri Általá-
nos Iskola nevelőtestületének 
tagja. Az osztályából kike-
rült tanulók iránt rendsze-
resen érdeklődik, régi tanít-
ványai közül többen gyakran 
visszatérnek, hogy újra talál-
kozzanak vele. Következetes, 

gyermekszerető, szakmailag 
felkészült, hivatásszerető pe-
dagógus, aki kérlelhetetlenül 
a gyermekek érdekeit tartja 
szem előtt. Ő dolgozta ki és 
vezette be a törpsulis foglal-
kozások tematikáját, ahol a 
nagycsoportos, iskolába ké-
szülő óvodások játékos isko-
la-előkészítő foglalkozáso-
kon vehetnek részt. Ezekben 
a komplex tevékenységekben 
ötvöződik a mozgás, a ritmus, 
a dal, a mese és a kézműves-
ség. Dukkonné Horváth Már-
ta nyugdíj előtt áll, jelenleg az 
utolsó osztályát tanítja.

Kiváló pedagógus

Dukkonné Horváth Márta a városvezetéstől vette át a Sopron 
Kiváló Pedagógusa díjat. FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

FÜREDI OSZKÁR (1890–1978)  a Bauhaus szelleméhez kötődő, 
radikális építészet egyik legkiválóbb hazai képviselője, merész 
stílusával hívta fel magára a figyelmet. Jelentős alkotásai közé 
tartozik többek között a Trebitsch-féle selyemgyár, a zsidó aggok 
háza (a mai Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet épülete), a volt 
Erdei Fürdő (a mai Lőver uszoda elődje) modernizálása, bővítése.

MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

GYIMESI GÁBOR:  Van egy 
okostévénk, ami a két kisgye-
rekünk miatt fontos, hiszen 
ők erről a készülékről néz-
nek meséket. A konnektorok 
áramellátását okostelefonról 
irányítjuk, a karácsonyfa vilá-
gítását például így kapcsol-
tuk ki-be.

ORBÁN BENCE:  Hangmér-
nökként dolgozom, a mun-
kámhoz hozzátartoznak az 
ilyen kellékek. Az okosórá-
kat például feleslegesnek 
tartom, de ha valaki eléggé 
ért az okoseszközökhöz, ak-
kor azok megkönnyítik a min-
dennapjait.

RUNG TÍMEA:  Több ilyen 
eszközünk is van az okoste-
lefonon kívül. Karácsonyra 
lett robotporszívónk, ami na-
gyon jó dolog és nagy segít-
ség, napi szinten használjuk. 
A webkameránk „babysitter-
ként” működik, látjuk rajta a 
gyerekeket.

SZÁRI ÉVA:  Két hónapja van 
robotporszívónk, szerettük 
volna kipróbálni, milyen. Van-
nak macskáink és kutyánk, 
miattuk fontos is a rendsze-
res takarítás, ezért napon-
ta használjuk. Okostévénk is 
van még, illetve okostelefont 
is használunk.

Használ okoseszközöket?

GYŐRI-VARGA NÓRA

Okostelefon és -tévé, 
robotporszívó, appli-
kációk – ma már szám-
talan háztartás ré-
szei az okoseszközök. 
Vajon miket tud egy 
okosotthon, és mi-
ben más az intelligens 
épületautomatizálás?

Amikor teendőink elvégzé-
sére a nap 24 órája nem elég, 
a porszívózás többször várat 
magára. Ha reggel égve felej-
tettük a villanyt, de csak ké-
ső délután vesszük észre, fel-
merülhet az igény: elkelne egy 
kis segítség. Valami, ami he-
lyettünk elvégzi a feladatokat 
– erre az okoseszközök jó al-
ternatívát nyújthatnak. – Egy 
okosotthon esetén olyan esz-
közök összességéről beszé-
lünk, amelyek tabletről, mo-
biltelefonról applikációkkal 
működtethetők, önállóan sza-
bályozhatók – kezdte Kecskés 
Péter, a Digitop Kft. ügyveze-
tő igazgatója. – Szigetrend-
szerben funkcionálnak, kü-
lön applikációja van például 
a fűtésszabályozásnak, a vi-
lágításvezérlésnek vagy az 
áramellátásnak a konnekto-
rokban. Mivel ezek különál-
ló eszközök, funkcionalitá-
sukban nem összevonhatók, 

nem tud egyik a másikról. In-
telligens épületautomatizálás 
esetén azonban egy rendszer-
ként működik minden.

Ha egy okosotthonban 24 
fokot szeretnénk egy helyiség-
ben, megadjuk a hőmérsékle-
tet, és az mindig 24 fok lesz, 
amíg át nem állítjuk. Egy in-
telligens otthont üzemmódok 
(például jelenlét, alvás) alap-
ján tudunk vezérelni, az épü-
let igénye mindig más.

– A jelenlét-érzékelő és 
mozgásérzékelő között az a 
különbség, hogy előbbi nem-
csak mozgást észlel, hanem a 
hangérzékelő segítségével a 

környezeti zajokat azonosíta-
ni tudja – folytatta a szakem-
ber. – Érzékeli, hogy beszélge-
tünk, jelen vagyunk: ellenőrzi 
a fényviszonyokat, világítást 
kapcsol vagy redőnyt enged le, 
nézi a hőmérsékletet, elindítja 
a fűtést/ hűtést, ha szükséges. 
Az épületautomatizálás célja, 
hogy a kényelmet maxima-
lizáljuk, a költségeket csök-
kentsük: a ház legyen értünk, 
és ne fordítva!

A rendszer bizonyos hely-
zetekben képes „döntést hoz-
ni”, egyes rutinok előre „meg-
taníthatók” neki: vízbetörés 
esetén elzárja a vízvezeté-

ket, és jelez a tulajdonosnak 
(például ha a mosogatógép-
ből valamiért kifolyik a víz), 
irányítja a világítást, a fű-
tést, a szellőztetést, a locso-
lást. Figyeli és eldönti, mely 
fogyasztók, mikor és milyen 
üzemmódban működjenek. 
A Sopronban is egyre népsze-
rűbb intelligens rendszerek 
kiépítése körülbelül az ingat-
lan árának 10 százalékával 
egyezik meg, gázfűtés esetén 
mintegy felére csökkenhet-
nek a költségek. Az intelligens 
ház energiafogyasztás szem-
pontjából akár önellátó, öko-
lábnyoma kisebb.

A cél  a költségek csökkentése, a kényelem fokozása

A ház legyen értünk!

– Intelligens épületautomatizálás esetén egy rendszerként működik minden okoseszköz – 
magyarázta Kecskés Péter, a Digitop Kft. ügyvezető igazgatója. FOTÓK: MÉSZÁROS MÁRK
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Görög Ibolya protokollszakértő március elején 
a Pedagógusok Soproni Művelődési Házának 
vendége lesz. Előadását nagy érdeklődés öve-
zi. Az elismert szakemberrel beszélgettem en-
nek kapcsán.

– Mennyiben változott pro-
tokollszakértői munká-
ja az elmúlt években, évti-
zedekben?

– A protokoll lényegét te-
kintve politikafüggetlen, pont 
azért, mert a jelzések, viselke-
dési normák megsértése vagy 
be nem tartása is jelentéssel 
bír. Sajnos egyre-másra lá-
tom, ahogy megsértik a szabá-
lyokat, például egy rosszul ki-
rakott zászlórenddel vagy egy 
helytelen szalagátvágással, 
hogy egy-egy médiafellépést 
már ne is említsek. De nem 
adom fel, továbbra is „terjesz-
tem a tant”.

– Napjaink viselkedés-
kultúrájának egyik meg-
határozó eleme a durvább 
hangnem, amely elsősor-
ban az online térben jele-
nik meg. Milyen veszélyeket 
rejt mindez magában egy 
protokollszakértő szemszö-
géből nézve?

– Az eldurvult közbeszéd 
nagyon zavar, mert a nyel-
vünket gyalázza meg. A glo-
balizáció miatt annyira ke-
vés dolog maradt a miénk, a 
nyelvünket őrizni kellene. Ha 
valaki mondja, hogy „hú, ezt 
elb..m”– azonnal rákérdezek, 

hogy „elrontottad?”. Hadd 
hallja, hogy van a káromko-
dáson kívül számos árnyal-
tabb megfogalmazás! Az on-
line térben magát alázza meg, 
aki név nélkül csak durván, 
alpárian odaír valamit. Biz-
tos, hogy szóban nem merné 
kimondani, pláne nem a meg-
szólított illető szemébe.

– A helyes viselkedéskul-
túra döntő lehet egy állásin-
terjú során. Milyen fontos 
szempontokat tanácsol-
na ezzel kapcsolatban az in-
terjúra készülődőknek?

– A legfontosabb tanács: 
mielőtt belépne, húzza ki ma-
gát, emelje meg a fejét, moso-
lyogjon! Az állásinterjún so-
ha nem alárendelt, hanem 
egyenrangú fél, mert viszi a 
tudását, nézzük, mit adnak 
érte. Majd ha felveszik, akkor 
lesz beosztott. Tehát ha ne-
tán lekezelően szólnak hoz-
zá, ültében is egyenesedjen 
ki a dereka, emelje fel a fejét, 
és pici hallgatással reagáljon! 
Soha ne kezdje el a tegező-
dést a kérdezővel! Várja meg, 
amíg kérdezik, és ne eressze 
hosszú lére a mondandóját… 
sorolhatnám a tanácsaimat 
reggelig.

– A gyerekek nevelésé-
ben a minta a legmegha-
tározóbb. Mire érdemes 
figyelni szülőként, hogy 
a viselkedéskultúra terén 
jó mintát nyújtsunk gyer-
mekeinknek?

– Egyszer felhívott egy 
hölgy, hogy hány éves korban 
kell elkezdeni nevelni a gyere-
ket. Mondtam, hogy már ké-
ső. A szülő feladata nemcsak 
az, hogy anyagilag biztosít-
sa a gyerek létszükségleteit, 
hanem az, hogy tanácsaival, 
szigorával, kérésével, szere-
tetével készítse fel az életre. 

Attól, hogy „Köszönj, kisfiam, 
ha belépsz!” – még nem sé-
rül a gyerek egyénisége, ami-
re mostanság hivatkoznak. 
Ha csak felnő a gyerek, mint a 
vadgomba, nem fog tudni be-
illeszkedni a társadalomba, és 
örök vesztes marad.

– Mi a legszebb a hi-
vatásában?

– A legszebb, hogy olyas-
mit tanítok, terjesztek, ami-
ben szívem legmélyéből hi-
szek. Ezt az emberek érzik, 
és ha tízből már csak három 
jobban viselkedik, én már 
győztem.

Görög Ibolya szerint az online térben magát alázza meg, aki 
név nélkül csak durván, alpárian odaír valamit.

• Általános segélyhívó  112
• Mentők      104
• Orvosi ügyelet 312-010
• Soproni Gyógyközpont     

központi szám  514-200 
előjegyzés  514-205, 514-206

• Soproni Katasztrófavédel-
mi Kirendeltség (Tűzoltó-
ság, Polgári Védelem) 
 105, 510-672,  510-617

• Rendőrség      107, 311-234
• Előfizetői tudakozó  11818
• Belföldi tudakozó  11800
• Polgármesteri hivatal      

 06-80/204-322, 515-100
• Soproni Polgárőr 

Egyesület      06-30/385-5732

• Sopron Holding    514-600 
• Közútkezelés  515-123
• Gyermekjóléti szolgálat      

 524-361

• Soproni Szociális 
Intézmény      506-400

• Támogató szolgálat     
 06-20/395-9040

• Családsegítő szolgálat 
   524-361

• Családok Átmeneti 
Otthona      524-362

• Pártfogó felügyelet      
 508-126, 508-395, 508-392

• Telefonos lelki  
első  segély-szolgálat     
 116-123

• Drog stop      06-80/505-678
• Magyar Autóklub      188
• Áramszolgáltató      

 06-80/533-533
• Vízszolgáltató       519-100
• Gázszolgáltató      

 06-80/440-141
• MÁV      06-1/3 49 49 49
• GYSEV      577-212
• Kisalföld Volán      313-130

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK

Fókuszban a történelem
Február 22., szerda 15 óra, Pedagógusok Soproni 
Művelődési Háza
Sipos Bence médiaművész díjnyertes ismeretterjesztő filmjei 
a Taródi várról és a fertőrákosi Mithras-szentélyről.

Régi idők dalai
Február 22. 18 óra, pedagógusok művelődési háza
Szabó Miklós nyugalmazott igazgató: A ’30-as, ’40-es évek 
magyar slágerei közkívánatra újra

Orosz Gyuri: Hova-hova? – önálló est
Február 23., csütörtök 19 óra, Hotel Sopron 

A kommunizmus áldozatainak 
emléknapja
Február 24., péntek 10 óra, új Szent Mihály-temető
Emlékbeszédet mond: dr. Farkas Ciprián polgármester

New Wave of Sop-Rock
Február 24. 16 óra, Hangár Music Garden
Fellépők: Ennyi Jutott, Killersick, Morte Silmoris, Needle 
Jim, Noizbo!z, Nope, Neuropsy, Plasticocean, Silver Rivolta, 
Simple Fools, Visionless Humanity

Lakatos László önálló estje
Február 24. 18 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Misztikus Sopron – ingyenes séta
Február 25., szombat 11 óra, Tourinform iroda

Birdo – fotókiállítás
Február 25. 11 óra, Liszt-központ 
A tárlat megtekinthető március 15-ig 10–18 óráig. 

Helló Tavasz – kézműves workshop
Február 25. 14 óra, Soproni Kézműves Műhelyek, 
Deák tér 14.

Csoportterápia – mjúzikelkámedi
Február 25. 19 óra, Liszt-központ
Bolba Tamás – Szente Vajk – Galambos Attila 
További időpontok: február 26. 15 és 19 óra

5. Idegenvezetők Világnapja
Február 26., vasárnap 10 órától, Várkerület

A hiteles tanító ember – 
protokolltanácsok pedagógusoknak
Március 1., szerda 15 óra, Pedagógusok Soproni 
Művelődési Háza
Görög Ibolya protokollszakértő, író előadása 

Tóth Viktor tercett – CsigArt Jazz
Március 1. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Manuel lemezbemutató
Március 3., péntek 19 óra, Hangár Music Garden

Teddy Harpo – Crazy Daisy Jug Band
Március 3. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

EZ LESZ…  – programajánló

Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról mutatunk be részletet, olvasó-
inknak pedig az a feladatuk, hogy a részletből felismerjék az egészet, és megírják nekünk, 
melyik alkotást rejtettük el. Azok között, akik a helyes megfejtést március 1-ig beküldik 
a Soproni Téma, 9400 Sopron, Liszt Ferenc utca 1. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu 
e-mail-címre, ajándékot sorsolunk ki.

Február 8-i képrejtvényünk megfejtése: Diebold Károly emléktáblája, 
nyertesünk: Horváth Csilla Katalin.

Diebold Károly emléktáblája – Móricz Zsigmond utca 2.
Diebold Károly (1896–1969) Sárszentlő-
rincen született, de már tíz hónapos korá-
ban Sopronba került. A művészetek irán-
ti szeretetet és tehetséget örökségként 
kapta, ugyanis tanító édesapja kitűnően 
rajzolt. 

A soproni állami reáliskolában a kivá-
ló pedagógus, Seemann Kálmán irányítá-
sa alapján fejlődött rajz- és festőkészsége. 
Az érettségit követően behívták katonának, 
lényegében végigharcolta az első világhá-
borút, majd leszerelése után a budapesti 
József Nádor Műszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetem mérnöki karának lett a hallga-
tója. Kitűnő tanuló volt, de özvegy édes-
anyja nem tudta anyagilag a kiadásokat 
fedezni, ezért hazajött Sopronba, és a Sel-
tenhofer Frigyes Fiai Szivattyúgyár és Ha-
rangöntödében helyezkedett el, ahol szor-
galma és rátermettsége következtében 
hamarosan cégvezetőnek nevezték ki. Ek-
kor fordult figyelme a fényképezés felé, jár-
ta Sopron utcáit, és kereste azokat a hely-
zeteket, melyek még a várost jól ismerők 
előtt is annak új arcát mutatták. Így szüle-
tett meg 1932-ben a Soproni Képeskönyv, 
melynek nagy részét Diebold Károly fény-
képezte, majd 1939-ben Heimler Károly, 
a Soproni Városszépítő Egyesület elnö-
ke az egyesület 75 éves fennállása alkal-
mából kiadott „Sopron város műemlékei” 
című kiadvány fotóinak elkészítésével is 

őt bízta meg. 1931-ben a Várkerületen, 
majd később a Mátyás király utcában nyi-
tott  DIEBOLD FOTO néven műtermet, me-
lyet 1951-ben megszüntetett, és a soproni 
egyetemen helyezkedett el. Megalakítot-
ta és vezette az egyetemi fotólaboratóriu-
mot. Aktív élete végéig itt tevékenykedett, 
számos rangos kiadványt gazdagítva felvé-
teleivel. 1957-ben a Nemzeti Fotóművésze-
ti Szövetségek (Federation Internationale 
de l’Art Photographique) díszoklevéllel 
tagjai sorába fogadta. 

A 73. életévében elhunyt Diebold Ká-
rolyt úgy emlegették, mint a fotózás köl-

tőjét. „Nincs Sopronnak, egy emberöltő 
soproni életének olyan témája, amelyre ne 
találnánk a Diebold-életműben néhány ki-
tűnő felvételt.” (Környei Attila) Hagyaté-
kát, mely mintegy 25.000 negatív és több 
ezer nagyítás, a Soproni Múzeum őrzi.
Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

HOL JÁRUNK?  – rejtvény

Görög Ibolya:   Az eldurvult közbeszéd nagyon zavar

Hisz a hivatásában…
Erdőművelési munkák
A sörházdombi parkerdőben az erdészeti hatóság engedélye és 
felügyelete mellett a Sopron Holding Zrt. és munkatársai erdő-
művelési munkálatokat végeznek. A beteg, elszáradt és baleset-
veszélyes fákat eltávolítják az alapállomány megóvása mellett.
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Hamarosan megnyitja kapuit Sopron 
új múzeumnegyede, amely európai 
szinten is kiemelkedő. A város jelen-
leg folyó legnagyobb beruházása a 

múlt és a jövő közé épít egy értékmentő és érték-
teremtő hidat.
A múzeumneg yed építé-
si munkálatai befejeződtek, 
most következik a „finom-
hangolás” időszaka. Az épít-
kezés során összekötötték a 
Fabricius-, a Storno- és a kö-
zelmúltig lakóházként mű-
ködő Tábornok-házat. A fej-
lesztés során átalakították és 
felújították a Tábornok-házat, 
egy látványos üvegkupolával 
fedték be, ezzel egy tágas, im-
pozáns fogadóteret is kialakí-
tottak. Megújult a Fabricius-
ház és a Storno-ház mögötti 
függőkert is. A múzeumne-
gyed kiállításai több ponton 
kacsolódnak egymáshoz, lán-
colatot alkotva mutatják be 
Sopron történetét, városunk 
történelmi szerepét. 

– Mindannyian várjuk már 
a XXI. századot idéző Soproni 
Múzeumnegyed megnyitását, 
amely napjainkban Sopron 
legnagyobb és legértékesebb 

beruházása – nyilatkozta ér-
deklődésünkre dr. Farkas 
Ciprián. A polgármester ki-
emelte, Sopron a kultúra vá-
rosa is, ezért 
is fontos érté-
keink modern, 
a mai kor igé-
nyeinek meg-
felelő feltárása, 
b e m u t a t á s a . 
A múzeumban 
pá ratla n je-
lentőségű tár-
gyi és szellemi 
anyag halmozódott fel, ame-
lyeknek kiállításokba ren-
dezését jelenleg is végzik az 
intézmény szakemberei, hi-
szen az építkezés fizikai ré-
sze már befejeződött. – An-
nak ellenére, hogy háború 
zajlik a szomszédunkban, az 
uniós szankciók negatív ha-
tásai – energiaválság, infláció 
– pedig minket, soproniakat 

is sújtanak, kiemelkedő ered-
mény, hogy a városban nem 
álltak le a fejlesztések, a szak-
emberek folyamatosan dol-
goznak. Ennek a folyamatnak 
az egyik csúcspontja a Sopro-
ni Múzeumnegyed kialakítá-
sa. A városvezetés a kormány 
támogatásával mindent elkö-
vet, hogy a soproni emberek 
a lehető legkisebb sérülések-
kel kerüljenek ki a válsághely-
zetből. Abból a válsághely-
zetből, amelybe önhibánkon 

kívül kerültünk. 
A soproniak ér-
dekében nem is-
merünk kompro-
misszumokat.

– Megkezdőd-
tek a kiállítá-
sok berendezési 
munkálatai, ven-
dégeinket több 
izgalmas, új tár-

lat is várja, amelyek a XXI. 
század múzeumlátogatóinak 
az elvárásait tartják szem 
előtt. Számos infokommuni-
kációs eszközzel, filmvetíté-
sekkel, interaktív elemekkel 
tesszük élménydússá a lá-
togatást – emelte ki dr. Tóth 
Imre a múzeumnegyed be-
járása során. A Soproni Mú-
zeum igazgatója szerint a 

g y űjteménykomplex umra 
– amellett, hogy rendkívül iz-
galmas építészeti és kiállítá-
si megoldásokat kínál – legin-
kább a modernitás a jellemző. 
Az új kiállítások – a Sopron és 
a korona, az Otthon a város-
ban című tárlatok, a Mátyás 
királyról szóló bemutató – is 
ennek jegyében születnek. 

– A látványos munkák mel-
lett nagyon sok háttérfelada-
tunk van, amelyek a hatékony 
működést segítik majd – foly-
tatta dr. Tóth Imre. – Meg kell 
terveznünk, hogy ebben az 
impozáns épületegyüttes-
ben miként zajlik majd a lá-
togatók kalauzolása, milyen 
jegykombinációkat kínálunk 
majd a vendégeinknek. A kiál-
lításrendezéssel párhuzamo-
san zajlik a kommunikációs 
és az informatikai rendsze-
rek tartalmainak előállítása. 
Terveink szerint heteken be-
lül elvégezzük az utolsó simí-
tásokat, tavasz első felében 
megkezdhetjük a próbaüze-
met, a turistaszezon kezdeté-
re pedig a lehető legfelkészül-
tebben, egy országos szinten 
is egyedülálló gyűjtemény-
komplexummal várjuk majd 
mind a soproniakat, mind a 
turistákat.

Országos szinten is  egyedülálló gyűjteménykomplexum készül

Értékteremtő híd

– Megkezdődtek a kiállítások berendezési munkálatai, vendégeinket több izgalmas, új tárlat is várja, amelyek a XXI. század múze-
umlátogatóinak az elvárásait tartják szem előtt – mondta lapunknak dr. Tóth Imre, a Soproni Múzeum igazgatója. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

Életmentő tűzszünet és béketárgyalás szükséges
– HA 2022 VOLT A LEGNEHEZEBB, AK-
KOR 2023 LESZ A LEGVESZÉLYESEBB 
ÉV A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA; a lassan 
már állandósult migráció mellett két új el-
lenség, veszély leselkedik ránk: a háború és 
az infláció – mondta Orbán Viktor a Várkert 
Bazárban tartott évértékelő beszédében. 
A miniszterelnök hangsúlyozta: életeket 
csak tűzszünettel és azonnali béketárgyalá-
sokkal lehet megmenteni.

– Egymillió ember állt munkába, so-
ha nem dolgoztak ennyien Magyarországon 
– jelentette ki. A miniszterelnök hozzátette: 
a magyar gazdaság háromszorosára növeke-
dett, és már a minimálbér is nagyobb, mint 
az átlagbér volt a szocialisták alatt. 

– Ha Magyarországot meg akarjuk óvni, 
ha békés életet akarunk magunknak, csak 
egyetlen választásunk marad: az orosz–
ukrán háborúból ki kell maradni – mond-
ta  Orbán Viktor. 

A szankciók négyezer milliárd forintot 
vettek ki a magyarok zsebéből 2022-ben.

– Már most vagy két tucat intézkedést 
hoztunk, amelyekkel védjük a vállalatokat 
és a családokat. Ezt tesszük, ezért egy át-
lagos család a rezsicsökkentett árakon ke-
resztül havi 181 ezer forintot spórol. Ez 
egész Európában egyedülálló. A baloldal 
az élelmiszer-árstop visszavonását köve-
teli, de az marad, amíg az inflációt csök-
kenő pályára tudjuk állítani. A baloldal 

a lakossági kamatstop megszüntetését is 
követeli, nem meglepő módon a bankok-
kal együtt. De a kamatstop háromszázöt-
venezer családot véd a kamatok bakugrá-
sai ellen, s amíg nem kezdenek zsugorodni, 
a stopnak is maradnia kell – hangsúlyozta a 
miniszterelnök, aki bejelentette: idén má-
justól buszra és vonatra egyaránt érvényes 
havi vármegye- és országbérleteket vezet-
nek be. Előbbi 9450, utóbbi 18.900 forint-
ba kerül majd. 

A beszéd utolsó perceiben a kormányfő 
kitért a múlt héten kitört, nagy port kava-
ró iskolai botrányra is. – A pedofíliára nincs 
bocsánat. A gyerek szent és sérthetetlen 
– szögezte le. 

JEGYZET

(Fél)fordulat?
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Amikor először olvastam, azt hittem, rosszul 
látom a sorokat, ezért újraértelmeztem a szöve-
get, de kiderült, szó sincs tévedésről, nem az éj-
szakában kuszálódtak össze a gondolataim…

Már nyolc éve, hogy Magyarországra nem-
telen vádak sokaságát zúdítják, s ebben nem 
volt és most sincs sok különbség az európai 

bal- és jobboldal kö-
zött. Amikor elárasz-
tották hazánkat és 
Európát a migránsok 
(figyelem, nem azok-
ról írok, akik jogosan 
és törvényesen kér-
tek és kérnek mene-
dékjogot), megsértve 
hazánk sérthetetlen-
ségét, s erőszakosan 
lépték át határun-
kat, akkor a magyar 
kormány határozott 
és egyértelmű állás-
pontot alakított ki: 

mindent el kell követni az áradat feltartózta-
tása érdekében. Azóta is fenntartjuk elidege-
níthetetlen jogunkat, hogy eldönthessük, kivel 
élünk együtt. A kormány megteremtette a jogi 
feltételeket, majd felépítette a határainkat (és 
Európa határait) védő kerítést. Ez a lépés felbő-
szítette a másképp gondolkodókat. Azokat, akik 
úgy vélték, jöjjenek csak a migránsok, nem szá-
mít, hogy más kultúrát és vallást képviselnek 
(ami önmagában természetesen nem probléma, 
csak az, ha erőszakosan visszaélnek vele), hogy 
a kiszemelt városokban gettósodnak, hogy el-
sősorban csak a segélyek és nem a munka ér-
dekli őket, hogy adott esetben az erőszaktól sem 
riadnak vissza. Szóval minden rosszat elmond-
tak rólunk. Emlékeznek még Werner Faymann 
korábbi osztrák kancellár – 2015-ös – nyilat-
kozatára, amelyben egyszerűen „lenácizta” a 
magyarokat? Igen, a magyarokat, mert azt ak-
kor is lehetett tudni, hogy miképp vélekedik a 
lakosság döntő többsége erről a kérdésről. Az 
az osztrák kancellár vélekedett így a magya-
rokról, akinek hazájában őrjöngve fogadták 
az immár német diktátorként visszatérő hon-
fitársukat. Kérem, nézzék csak vissza a filmfel-
vételeket, és lapozzák át a korabeli sajtót! Igen, 
Hitlert megváltóként fogadták. Természetesen 
eszemben sincs osztrák barátainkra ráhúzni 
a náci jelzőt, mert tudom, hogy ők is megszen-
vedték hazájuk függetlenségének elvesztését, 
s hogy mennyi véráldozatukba került az a né-
hány év. Ráadásul napjaink osztrák kancellár-
ja már teljesen másképp látja a dolgokat. És azt 
is tudom, hogy bizony országunkban is voltak 
olyanok, akik mindent elkövettek Hitler „barát-
ságáért”. No, de ez már a múlt, térjünk vissza 
a jelenbe!

A jelen pedig, hogy az Európai Bizottság el-
nöke és az EP néppárti frakcióvezetője arról be-
szélt (erről olvastam azon az éjszakán), hogy 
meg kell erősíteni Európa külső határait, akár 
kerítések árán is. Ezzel hivatalosan is elismer-
ték, hogy a magyaroknak a kezdetektől fogva 
igazuk van. A február 9-i uniós csúcson pedig 
ismét szóba került a migráció, a külső határok 
megerősítése, a menekültügyi kérdés, de arról 
(most még) nem szóltak a hírek, hogy az unió 
hozzájárul a magyar határvédelem, a kerítés-
építés költségeihez. Ami viszont biztató, hogy 
nyolc év küzdelem után legalább a retorikában 
diadalmaskodott a magyar álláspont.

Innen már csak pár lépés (?) a teljes fordulat. 

Újra látogatható a mauzóleum
Február 14-től ismét látogatható a nagycenki Széchényi-mau-
zóleum keddtől vasárnapig 9 és 17 óra között. Bejelentkezés: 
info@szechenyiorokseg.hu

RÖVIDEN

„A jelen pedig, hogy az 
Európai Bizottság elnöke 
és az EP néppárti frakció-
vezetője arról beszélt 
(erről olvastam azon az 
éjszakán), hogy meg kell 
erősíteni Európa külső 
határait, akár kerítések 
árán is. Ezzel hivatalosan 
is elismerték, hogy a ma-
gyaroknak a kezdetektől 
fogva igazuk van.”

„Sopron a kultúra vá-
rosa is, ezért is fontos 
értékeink modern, a 
mai kor igényeinek 
megfelelő feltárása, 
bemutatása.” 

DR. FARKAS CIPRIÁN
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Sopron egyik legszebb 
és egyúttal legkülönle-
gesebb üzleti portáljá-
val minden bizonnyal 
a várkerületi Oroszlán 
Gyógyszertár rendel-
kezik, amely idén ün-
nepli alapításának 400. 
évfordulóját. 

Arany Sas néven Pralich Péter 
nyitotta meg Sopron máso-
dik gyógyszertárát 1623-ban, 
amely akkor még a Várkerü-
let 31. alatt működött. Néhány 
évvel később kapta az Arany 
Oroszlán nevet, és csak bő 
egy évszázaddal később, 1724-
ben költözött át a mai helyé-
re, a Várkerület 29-be. Ekkor 
a patika tulajdonosa Johann 
Bartho lomäus Ehrlinger volt, 
aki nemcsak gyógyszerész-
ként, hanem Sopron város-
bírájaként és belső tanácso-
saként is részt vett a város 
közéletében. Az érdekes, mű-
vészi kivitelezésű portál elké-
szíttetése a gyógyszertár ké-
sőbbi tulajdonosának, Vajkai 
Molnár Lajosnak köszönhető. 
Ő a 20. század első éveiben a 
pécsi Zsolnay porcelángyárat 
bízta meg az egyedi pyrográ-
nit kerámia kivitelezésével. 
Különlegessége még a patiká-
nak a bécsi tervezésű, de két 

kiváló soproni asztalosmes-
ter, Freud János és Miszkie-
vitz Gyula által készített, neo-
rokokó stílusú bútorzat, mely 
védett műemlék. Az egybe-
épült bútor érdekessége, hogy 
csak külön leírás alapján lehet 
szétbontani és összerakni. 
A mindezeken túl még meg-
annyi gyógyszerésztörténeti 
emléket és érdekességet rejtő 
patika negyed százada a Raga-
sits család tulajdonában van. 

– Édesanyám, Ragasitsné 
dr. Susovits Erzsébet 1979-ben 

pályakezdő gyógyszerészként 
kezdett itt dolgozni, majd 
1993-ban kinevezték a gyógy-
szertár vezetőjének, de ak-
kor még a megyei gyógyszer-
tári központokhoz tartoztak 
– tudtuk meg dr. Ragasits Ju-
dittól. Az okleveles gyógysze-
rész (miután 2012-ben átvet-
te diplomáját a Semmelweis 
Egyetem Gyógyszerésztudo-
mányi Karán) édesanyjához 
hasonlóan szintén az Orosz-
lán Gyógyszertárban kezd-
te szakmai életpályáját, évek 

óta közösen vezetik a klasszi-
kus patikát.

Az Oroszlán Gyógyszer-
tár privatizációjára 1997-ben 
került sor, de ekkor Ragasits-
né dr. Susovits Erzsébet még 
csak az üzemeltetési jogot 
kapta meg, maga az épület to-
vábbra is önkormányzati tu-
lajdonban maradt egészen 
2012-ig, amikor azt is megvá-
sárolhatta a család.

– Sajátos érzés ezek között 
a falak között dolgozni, olyan 
nagyhírű elődök nyomdokába 

lépni, mint Bartholomäus Ehr-
linger, Vajkai Molnár Lajos, 
Jéhn Antal, Nikolics Milivoj és 
az ő fia, a Sopron díszpolgára-
ként is tisztelt Nikolics Károly 
– folytatta dr. Ragasits Judit. 
– Esetenként ugyan nem köny-
nyű összeegyeztetni a műem-
léki védettségből eredő kötele-
zettségeket a mai egészségügyi 
követelményrendszerrel, de 
mindezen apróbb-nagyobb ne-
hézségekért kárpótol az a mi-
liő, ami nap mint nap körül-
vesz bennünket.

Az Oroszlán patika  bútorzata védett, neorokokó stílusú műemlék

Négyszáz éves gyógyszertár

Dr. Ragasits Judit édesanyjával közösen vezeti az Oroszlán Gyógyszertárat. FOTÓK: PLUZSIK TAMÁS 

ZÖLD HÍREK

MADARÁSZ RÉKA

Téli vitaminszükségletünket tabletták helyett fű-
szerekkel is fedezhetjük. A legjobb, ha a fűszer-
növényeket mi magunk termesztjük.

Nem kell belőlük sok, a leg-
többjükből egy cserép is ele-
gendő. Még a panellakásban is 
megélnek, ráadásul a környe-
zetünknek is üde színfoltjai le-
hetnek – ilyenek a fűszernövé-
nyek. A kakukkfűnek például 
jelentős a kalcium-, a foszfor-, 
a kálium- és a béta-karotin-
tartalma. Van benne még vas, 
mangán, réz, cink és magné-
zium is, továbbá A-, B1-, B2-, 
B3-, B5-, B6- és C-vitamin. Jó 
szolgálatot tehet légúti meg-
betegedések esetén, továbbá 
erősíti a csecsemőmirigyet. 

– A kakukkfű a fény- és 
melegigényes, déli fekvésű 
helyeket kedveli. A napsü-
tötte teraszon vagy az ablak-
párkányon elhelyezve főzés 
közben is könnyen hozzáfér-
hetünk – ajánlja Hajdú Vero-
nika gyógynövénytermesztő. 
– Közepesen vízigényes, fia-
tal korában jobban igényli a 
rendszeres öntözést, a pan-
gó vizet azonban kerüljük! 
A porhanyós, laza szerkeze-
tű, tápanyagban dús, jó víz-
gazdálkodású talajban érzi 
jól magát. 

Mivel évelő növény, ezért 
olyan helyet találjunk számá-
ra, ahol előreláthatólag 5–6 
évig nem lesz útban! A ka-
kukkfű szaporítására több-
féle módszer is elterjedt, de a 
leggyakoribb a magvetés és a 
dugványozás. 

– A magot március elején 
érdemes elvetni – folytatta a 
szakember. – Fóliába vagy na-
posabb, meleg ablakba helyez-
zük el, és vékonyan takarjuk le 
földdel! Ha biztosra akarunk 
menni, vagy időt szeretnénk 
spórolni, célszerű előnevelt, 
életerős palántákat vásárol-
ni, melyeket május végén, jú-
niusban ültessünk ki, ha már 
elég meleg a talaj! Dugványo-
záshoz az idősebb bokorról 
10–12 centiméteres oldalhaj-
tást vágjunk le! 

Varázserejű fűszernövények

A kakukkfű a fény- és melegigényes, déli fekvésű helyeket kedveli. FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÜGYINTÉZŐI 
köztisztviselői állás betöltésére

Munkakör alkalmazási feltételei:
• felsőoktatásban szerzett közszolgálati,

műszaki 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: 
• közigazgatási gyakorlat, • önálló munkavégzés

Munkakör fő tartalma:   
Víziközművekkel, fürdőkkel kapcsolatos feladatellátás, klímavédelemmel összefüggő feladatok, közreműködés az energetikai fel-
adatok ellátásában, valamint pályázatok készítésében és megvalósításában. A karácsonyi díszvilágítással összefüggő feladatok. Köz-
reműködés stratégiák elkészítésében és stratégiai döntések alátámasztó dokumentumainak előkészítésében.

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 határozatlan időre szól. A próbaidő: 6 hónap.
További információ kérhető Papné Horváth Barbara osztályvezetőtől a 99/515–123-as telefonszámon.

A jelentkezéseket 2023. március 14-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző részére

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – 9400 Sopron, Fő tér 1.
A borítékra kérjük ráírni: „Városgazdálkodási ügyintéző munkakör”

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok 2023. március 31. napjáig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a pályázók meg-
hallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak, a sikertelen pályázatokat 
visszaküldjük. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az adatkezelés célja a városgazdálkodási ügyintézői munkakörre megfelelő pályázó 
kiválasztása, a pályázat elbírálása. Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájáruló nyilatkozatával a pályázó kifejezetten 
írásban hozzájárul valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatkezelő az adatokat az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdése a) pontja alapján kezeli. Az adatokat a polgármesteri hi-
vatal illetékes ügyintézői dolgozzák fel, kizárólag ők és az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg.

Az állás betölthető az elbírálást követően azonnal.  

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

PÁLYÁZAT

Tedd jobbá  
a világot! 
Ismét rajzpályázatot hirdet 
a víz világnapja alkalmá-
ból a Soproni Vízmű Zrt. 
Óvodások, valamint álta-
lános iskolások alkotásait 
várják a Légy te a változás, 
és tedd jobbá a világot! té-
mában. A képek bármilyen 
technikával készülhetnek, 
A/4 vagy A/3 méretben 
lehet személyesen lead-
ni, illetve postázni azokat 
február 28-ig a vízmű iro-
dájába (Bartók B. utca 42.). 

A világnap apropójá-
ból nyílt napot is szer-
veznek március 22-én, 
szerdán 8 órától. A prog-
ramra általános és közép-
iskolás, valamint óvodás 
gyerekeket várnak pedagó-
gusokkal. Jelentkezni már-
cius 8-ig lehet. 

További információk: 
www.sopronivizmu.hu 

Az év madárfotó-
sai Sopronban 
A Birdo Az év madárfotósa 
2022 fotópályázat díjnyer-
tes alkotásait mutatják 
be Sopronban. A tárlatot 
február 25-én, szomba-
ton 11-kor nyitják meg a 
Liszt-központban és egé-
szen március 15-ig megte-
kinthető. A fotópályázat-
ra 2880 fotóval neveztek a 
résztvevők, ezek közül ki-
lenc kategóriában össze-
sen 49 alkotást értékelt 
a zsűri.
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KÖVES ANDREA

Játékos hangszerbe-
mutatóval és kon-
certtel várja a sopro-
ni iskolák elsőseit a 
Horváth József Alap-
fokú Művészeti Iskola 
 Zene*Vár sorozata.

A hangszerbemutató prog-
ram immáron két évtizedes 
múltra tekint vissza. Kezde-
tek óta nem változott a soro-
zat legfőbb célkitűzése: él-
ménydúsan megismertetni a 
gyerekekkel a hangszereket, 
felfedezni kevésbé ismert 
eszközök szépségeit, játéko-
san belekóstolni a koncertek 
világába. Idén 7 általános is-
kola 19 elsős osztálya négy al-
kalommal látogat el a zeneis-
kolába közel 500 kisiskolással 
és tanítóikkal.

A gyerekek lelkesen ismer-
kedtek a február közepén út-
jára indult programsorozat 

első részében a fafúvós hang-
szerekkel. Szaktanárok kala-
uzolásával fedezhették fel a 
furulyát, a fuvolát, az oboát, a 
klarinétot és a fagottot. A be-
mutatót a hagyományokhoz 
híven zenével tarkított me-
se zárta Prokofjev: Péter és a 
farkas című művéből. 

A Zene*Vár sorozatot 
Schárfy Zoltánné Halmos Eri-
ka vezeti, aki hisz abban, hogy 
a zene világába élményeken 
keresztül lehet elkalauzolni a 
gyerekeket. 

A kisiskolások március-
ban a húros hangszerekkel 
ismerkedhetnek meg, majd a 
rézfúvós hangszerek világá-
ban mélyedhetnek el, utolsó 
alkalommal pedig a zongora 
és az ütőhangszerek hangjait 
élvezhetik. A hagyományok-
nak megfelelően a program-
sorozathoz egy rajzpályázat 
is kapcsolódik, a foglalkozá-
sokon átélt élményeket felidé-
ző alkotásokkal pályázhatnak 
az elsősök. A legjobb rajzokat 
díjazzák.

Hangszerkavalkád  
a Zene*Várban

A programsorozat első részében a fafúvós hangszerekkel is-
merkedtek meg a diákok. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

GYŐRI-VARGA NÓRA

Emlékeznek a Valahol Európában Fi-
csúrjára? Vagy a 2021-es Sztárban 
sztár leszek! soproni indulójára? Ő 
Szaszák Zsolt, aki azóta számos ha-

zai színpadon állt már, jelenleg pedig a Madách 
Színházban játszik főszerepet.
– Bár most távol vagy Sop-
rontól, milyen szerepe van 
a városnak az életedben?

– Ha nem a Petőfi-iskolába 
jártam volna, ma valószínű-
leg nem lennék ezen a pályán. 
Néptáncból tehetségtelen 
voltam, de énekelni tudtam. 
Varjaskéri Anita tanárnőhöz 
különórákra jártam, népdal-
éneklő versenyeken vettem 
részt, 12–13 évesen kiemelt 
arany minősítést kaptam. 
Egy idő után úgy éreztem, ez 
a műfaj megy, új kihívás, fel-
adat kell, így jött a KOMISZ & 
dESZKa Társulat. Nélkülük 
sem tartanék itt. Betuker Bo-
tondot, a vezetőnket az érde-
kelte, hogy én milyen vagyok, 
mindig ebből indult ki, nem 
pedig abból, hogy ő milyennek 

képzelt el engem vagy a szere-
pemet. A szakmán belül ezt 
nagyon kevesen csinálják így. 
Sok színpadi gyakorlatot és 
bátorságot köszönhetek neki, 
a dESZKás éveknek.

– Azóta több neves hazai 
színházban játszottál már. 
A 2021-es Sztárban sztár le-
szek! szereplésed ehhez ké-
pest egészen más műfaj volt.

– Akkoriban szerződtetett 
a Szegedi Nemzeti Színház, 
de a Covid miatt be is zárt, 
én meg hirtelen nem tudtam, 
mihez kezdjek. Háromszor 
hívtak a műsorba, három-
szor mondtam nemet. Végül 
megkérdeztem a színházat, 
számít-e egy casting során, 
ha szerepelek ilyen show-
ban. Azt mondták számít, így 

beneveztem. A műsor celeb-
részét, hogy eladjam magam, 
és szimpatikus legyek, nem 
szerettem. Én azért mentem 
oda, hogy dolgozzak, 5000 
százalékon teljesítsek, és bár 
nem ez volt a legjobb taktika, 
a zsűri és a közönség sokáig 
szeretett.

– Most a Madách Szín-
házban játszol főszerepet 
a József és a színes széles-
vásznú álomkabát című da-
rabban, melyben Paudits 
Béla is az elődeid között 
volt. Milyen érzés?

– Nagyon megtisztelő, 
ahogy az is, hogy a szakma 
elitjével dolgozhatok együtt 
a legmagasabb színvonalon. 
Szolnoki Tibor – aki a darab-
ban az édesapámat alakítja 

– hozott nekem egy három-
kötetes könyvet, amelyet még 
Paudits Bélától kapott azzal 
az utasítással, hogy adja to-
vább annak, akit méltónak 
tart rá. Ez a könyv most ná-
lam van, és az utódomra vár. 
Óriási érzés.

– Mire vágysz még ennyi 
siker után?

– Mindig főszerepeket 
szerettem volna játszani a 
legnagyobb színházakban, és 
ennek az ára sosem érdekelt, 
nagyon keményen dolgoztam 
mindig is. Nagy álmom, hogy 
egyszer majd egyetemi szin-
ten oktathassak, mert kutya-
kötelességemnek érzem, hogy 
a lehetőségeket, a tehetséget, 
amit kaptam, visszaszolgál-
tathassam a világnak.

Szaszák Zsolt:  Szeretném visszaadni mindazt, amit kaptam

A dESZKától a Madáchig

SZASZÁK ZSOLT  1999. február 4-én született Békéscsabán. Öt-
éves volt, amikor a szüleivel Sopronba költöztek. A Petőfi Sándor 
Általános Iskola és AMI, majd a Vasvilla diákja lett, 2020-ban vég-
zett a Pesti Broadway Stúdióban mint zenés színész. Pályafutását 
Sopronban, a KOMISZ & dESZKa Társulat tagjaként kezdte, később 
játszott a Budapesti Operettszínházban, a Szegedi Nemzeti Szín-
házban, a Veszprémi Petőfi Színházban, a székesfehérvári Vörös-
marty Színházban. Jelenleg a Madách Színház művésze.

Szaszák Zsolt (hátul középen) a közelmúltban járt Sopronban, és találkozott a dESZKa Társulat jelenlegi tagjaival is.

2003
Újoncok a Matáv 
Sopronnál
Miközben kedden az ország 
nagy részében havazott, Sop-
ronban elmaradt az égi áldás, 
így aztán semmi akadálya nem 
volt annak, hogy a Matáv Sop-
ron az Ágfalvi úti egykori Va-
sas-pályán lejátssza törökor-
szági túrája előtti utolsó hazai 
edzőmérkőzését. A Matters-
burg elleni mérkőzésen, me-
lyen a soproni csapat 2:1-re 
győzött, a Matáv újonnan iga-
zolt játékosa, Bagoly Gábor 
volt a főszereplő, aki tíz perc-
cel pályára lépése után, Tóth 
István nagyszerű átadását kö-
vetően fejelte a vendégek há-
lójába a labdát. A hazaiaknál 
egyébként nemcsak a volt du-
naújvárosi középpályás, hanem 

a másik új szerzemény, Balas-
kó Iván is debütált. (Nemze-
ti Sport)

1963
Szlávik és Bendli 
brillírozott
Vasárnap került sor a Közép-
iskolás Kupa középdöntőjé-
re. A férficsapatok közül a 
Zalaegerszegi Csány Közgaz-
dasági Technikum Sopronban 
szenvedett vereséget a Berzse-
nyi Gimnázium jó képességű 
együttesétől. Soproni Berzse-
nyi Gimnázium – Zalaegerszegi 
Csány Közgazdasági Technikum 
106:58. A soproni együttes kez-
dő ötöse egyesületi játékos, sőt 
közülük hárman NB II-es csapat 
tagjai. Magassági fölényüket jól 
kihasználták. Jellemző, hogy a 
helyi csapat két legmagasabbja, 

Szlávik és Bendli összesen 60 
pontot dobott. Igazságos ered-
mény született, a jobbik csapat 
jutott tovább. (Zalai Hírlap)

1943
Figyelmetlen szekér
Ma délelőtt könnyen végzetes-
sé válható szerencsétlenség 
történt. Autóval haladt egy is-
mert soproni katonatiszt az Ó-
gabona téren, hogy hivatalos 
dolgait végezze el. Abban a pil-
lanatban, amikor befordult az 
utcába, a bal oldalon szénássze-
keret pillantott meg. Azonnal 
megpróbált fékezni, de ez csak 
utolsó pillanatban sikerült, ak-
kor is csak úgy, hogy hatalmas 
defektet kapott. Mindezt mi-
ért? Mert a szekérrel gazdáink 
nem tudnak közlekedni. Erre és 
a hasonló esetekre nyomatéko-

san felhívjuk a rendőrség figyel-
mét. Nyomatékkal hassanak 
oda, hogy a helytelenül közle-
kedőket komolyan büntessék 
meg! (Új Sopronvármegye)

Élelmiszerjegyet kaptak 
Sopronban a kutyák
Sopron város polgármestere az 
ottani állatvédő egyesület kéré-
sére élelmiszerjegyet juttatott 
a kutyáknak. Az állatvédők az-
zal indokolták kérelmüket, hogy 
számos hadbavonultnak itthon 
maradt hozzátartozói kényte-
lenek házőrző kutyát tartani. 
A luxuskutyák számára nem ad-
tak élelmiszerjegyet (…) Sopron 
az első város Magyarországon, 
ahol francia példára bevezették 
a hűséges állatok számára is az 
élelmiszerjegyet. (Esti Újság)
Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

315 ÉVVEL EZELŐTT,  1708. február 28-án a kurucok 4500 fős 
serege Bánfalváról Sopron elé érkezett, és a had Ausztria fe-
lé elvonult.

255 ÉVVEL EZELŐTT,  1768. február 27-én komoly károkat 
okozó földrengés volt Alsó-Ausztriában. Erről az eseményről 
több híradás is ismeretes Sopronból, illetve a vármegyéből, 
amelyek azonban egymásnak jelentős mértékben ellentmon-
danak: „Sopron. 1768. február 27-én reggel 3 órakor oly erős 
földrengés volt, hogy a szobákban és a házakban minden meg-
rázkódott, sőt, még a városháza tornyán a tűzjelző harang is 
megkondult. Egyébként kár nem történt.”; „… földalatti rugás, 
… erős anyagból épült házak omlottak be, öregebb és rosszabb 
épületek vagy bedőltek, vagy le kellett őket rombolni.”. Az 5,6 
magnitúdó erősségű földmozgás egyébként a legerősebbek kö-
zé tartozik, amit Sopronban valaha érzékelni lehetett.

105 ÉVVEL EZELŐTT,  1918. február 26-án született Kálózon 
Takács Zoltán erdőmérnök, tanár. Sopronban hunyt el 1989. jú-
nius 9-én.

110 ÉVVEL EZELŐTT,  1913. február 28-án született a Sopron 
megyei Lakompakon (ma: Lackenbach) Kálmán Béla akadémi-
kus, finnugor nyelvész. Debrecenben hunyt el 1997. augusz-
tus 22-én.

40 ÉVVEL EZELŐTT,  1983. február 14-én hunyt el Budapesten 
Piri Kálmán festőművész. Az Iparművészeti Iskolában tanult, 
majd 1927 és 1931 között a Képzőművészeti Főiskolán folytatta 
tanulmányait, ahol Glatz Oszkár tanítványa volt. 1938-ban raj-
zolóként került a Honvédelmi Minisztériumhoz. 1908. január 
29-én született Sopronban.

15 ÉVVEL EZELŐTT,  2008. február 29-én emlékeztek a NYME 
Erdőmérnöki Kar fennállásának 200. évfordulójára az Erdésze-
ti Múzeum alma mater kiállításán.

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

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző
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Véget ért múlt hétvégén a Sopron városi terem-
labdarúgó-bajnokság. Tíz csapat vett részt a küz-
delemben, amelyet a Közti II. nyert, miután a 
döntőben 8–1-re legyőzte a Gigant együttesét. 

Az alsó ágon a Séf Mogul Fer-
tőrákos bizonyult a legjobb-
nak, ugyanis a vigaszág finá-
léját 8–4-re nyerte a No Name 
ellen. A kispályás futballmér-
kőzéseket a Gárdonyi torna-
csarnokában rendezték, öt 
hétvégén át játszottak mecs-
cseket a csapatok.

– A pálya adottságaihoz iga-
zítottuk a kiírást, ezért dön-
töttünk a 4+1-es felállás mel-
lett – mondta Szabó György, 
a Sopron Városi Szabadidő-
sport Szövetség Kispályás 
Bizottságának vezetője. – Ez 
közelebb áll a futsalhoz, hi-
szen ott is négy játékos és egy 

kapus van a pályán, ugyanak-
kor olyan szempontból mégis 
teremfoci volt, hogy teremlab-
dával játszottak a csapatok, az 
oldalvonalnál pedig palánkot 
lehetett használni.

A szervezők szerint a 
legfontosabb az volt, hogy 
sportszerű mérkőzéseket 
játsszanak a csapatok, és fo-
cizhassanak a téli időszak-
ban is.

– Alapvető célunk a terem-
labdarúgó-bajnoksággal, hogy 
kitöltsük azt a holt időt, ami az 
őszi és tavaszi szezon között 
van a kispályás focistáknak, 

hiszen mindenki tud mozog-
ni egy jót a teremben is – tet-
te hozzá Szabó György. – Azt 
vártuk, hogy legalább tizen-
hat csapat fog nevezni, végül 
tíz együttes tette ezt meg, ez-
zel együtt a hangulat, a közeg 
kiváló volt. Láthattunk pa-
rázs meccseket, így összessé-
gében azt mondhatom, hogy a 
terembajnokság idén is elérte 
a célját.

A döntők után a díjátadó 
következett: az okleveleket 
és serlegeket Csiszár Sza-
bolcs, Sopron alpolgármeste-
re adta át.

Sportszerű mérkőzéseket  játszottak a tornán a csapatok

A Közti II. a terembajnok

Idén összesen öt hétvégén játszottak meccseket a kispályás terembajnokságban – a döntőt szombaton rendezték, amelyet a 
Közti II. (narancssárgában) nyert a Gigant együttese ellen. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

KOSÁRLABDA
Sopron Basket – Atomerőmű-KSC 

Szekszárd
Magyar Kupa, negyeddöntő, Sopron, február 16.

59–38  
(22–9, 13–6, 9–12, 15–11)

Sopron:  
Fegyverneky 2, Böröndy V. 8,  

Kunek 11/9, Brooks 13, 
Magbegor 9  

Csere: Turner 6, Varga A. 4, 
Stankovic 4, Czukor 2

Szekszárd:  
Studer 2, Mányoky 3/3,  
Miklós, Krnjic 6, Goree 4  

Csere: Bálint R. 5,  
Horváth D.,  

Szücs

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

Vezetőedző:  
Zeljko Djokic

DVTK-Hun-Therm – Sopron Basket
Bajnoki mérkőzés, Miskolc, február 19.

48–65 
(7–30, 17–7, 11–13, 13–15)

Diósgyőr:  
Aho N. 5/3, Aho T. 5/3, 

Guirantes 6, Garbin 5/3,  
Ch. Green 13.  

Csere: Kányási 4,  
Kiss A., Bacsó, Bernáth 6/3, 

Grigalauskyte 4

Sopron:  
Turner 11, Fegyverneky 13/3,  

Sitku Zs. 2, Brooks 12, 
Magbegor 13.  

Csere: Varga A. 2,  
Böröndy V. 5/3, Czukor 2,  

Sztankovics 5, Kunek

Vezetőedző:  
Völgyi Péter

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

Egis Körmend – Sopron KC
Bajnoki mérkőzés, Körmend, február 15. 

82–96  
(24–31, 23–26, 22–22, 13–17)

Körmend:  
Chambers 22/12, Edwards 7,  

Ferencz 5/3, Durázi 12/6, 
Omenaka 11.  

Csere: Kiss M. 3/3, Cakarun 9, 
Mitchell 13/3

Sopron:  
Joseph 17/3, Jones 22/9, 

Valerio-Bodon 11/9,  
Barnett 21/6, Durham 12.  

Csere: Molnár M. 3, Supola 4, 
Shine 6/3, Csendes

Vezetőedző:  
Kocsis Tamás

Vezetőedző:  
Kostas Flevarakis
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Kiválóan szerepel az 
idei bajnokságban a 
SMAFC 1860 Soproni 
Egyetem férfi kosárlab-
dacsapata. Az alakulat 
a harmadik helyen áll a 
tabellán az NB I. B zöld 
csoportjában. 

– Az elmúlt években bizony 
többször is rezgett a léc, nem 
volt biztos a bent maradá-
sunk – kezdte Farkas Dávid, 
a SMAFC 1860 Soproni Egye-
tem vezetőedzője. – A vezető-
séggel egyeztetve idén is azt a 
célt határoztuk meg, hogy ki-
harcoljuk a tagságot a követ-
kező szezonra ugyanebben a 
csoportban. Aztán elkezdtek 
jönni az eredmények, több 
bravúrgyőzelmünk is van, 
dobogós helyen állunk. Evés 
közben jött meg az étvágy, 
szeretnénk megtartani ezt 
a pozíciót, hiszen a bajnoki 
alapszakasz után nálunk is 
rájátszás következik. Ha har-
madikként végzünk, akkor 
a hatodikkal kezdjük a play 
 offot, de miénk lesz a hazai 
pálya előnye.

A szakember szerint ko-
moly bravúr, hogy mindezt 
kizárólag hazai játékosokkal 
érték el. A SMAFC felnőttcsa-
pata leginkább a Sportiskola 

által kinevelt vagy még az aka-
démián játszó fiatalokra épül. 
Meghatározó játékos például 
Flasár Botond, aki csak idén 
tölti be a 18. életévét, de edző-
je szerint már most úgy ko-
sárlabdázik, mintha már 
többéves felnőtt rutinja len-
ne. Szintén a felnőttegyüttest 
erősíti az egy évvel fiatalabb 
Bősze Gergő. A fiataloknak 
kiváló fejlődési lehetőség, 
hogy már felnőttcsapatban 
szerepelhetnek.

– Fontos számunkra, hogy 
három játékosunk, akik az 
SKC felnőtt keretéhez tartoz-
nak, mely mérkőzéseken tud-
nak rendelkezésünkre állni 
– tette hozzá Farkas Dávid. 
– Csendes Péter, Csátaljay Pé-
ter és Schöll Ricsi játéka meg-
határozza a mérkőzéseinket, 
tőlük sokat várunk, de a töb-
biek is kitesznek magukért. 
A tavalyi csapatból 12-en tá-
voztak, tehát szinte teljesen 
új együttest alakítottam ki a 
szezonra. A soproni fiatalokra 
épített együttesünk pedig ki-
válóan megállja a helyét, ami 
nagy öröm nekem mint első-
éves felnőtt vezetőedzőnek.

A szakember elmondása 
szerint az NB I. B zöld cso-
portjában is egyre jellemzőbb, 
hogy légiósokat igazolnak. 
A csoportban kiemelkedő 
Budafok és Miskolc mellett 
több más csapat is élt ezzel a 
lehetőséggel. 

Bronzérmes 
helyen a SMAFC

Kosárlabda
Február 23., 
csütörtök 18.30, 
Novomatic-aréna
Sopron Basket 
– Basket Landes
Február 26., 
vasárnap 14.05, 
Novomatic-aréna
Sopron Basket – KSC 
Szekszárd
Február 28., kedd 9 óra, 
Novomatic-aréna
Diákolimpia lány IV. 
korcsoport megyei döntő
Február 28., 
kedd 10.30, 
Novomatic-aréna
Diákolimpia fiú III. 
korcsoport megyei döntő

Túrázás 
Február 25., szombat  
7 óra, Sport Söröző
Télen a kéken

Vízilabda
Február 26., vasárnap 
13 óra, Lőver uszoda
Országos utánpótlás-
bajnokság

LELÁTÓ

RÁZÓ LÁSZLÓ

A Sopron Basket játékosa, Varga Alíz 
közreműködésével kiharcolta a sze-
replést a júniusi Európa-bajnokságon 
a magyar női kosárlabda-válogatott. 

A sorsdöntő, Románia elleni mérkőzésen 11 pon-
tot szerzett a 21 éves magasbedobó.
– A magyar válogatott kiju-
tott az Európa-bajnokság-
ra, mennyire volt elvárás ez 
a nemzeti csapattól?

– Először is hadd mond-
jam el, hogy hatalmas ered-
ménynek tartom a kijutást a 
kontinenstornára! Tudtuk, 
hogy olyan csoportba kerül-
tünk, amelyből lehetséges a 
kvalifikáció, és az is ismert 
volt, hogy az orosz és a fehér-
orosz együttes kiesésével ko-
molyabb esélyeink vannak. 
A válogatott elvárta magától, 
hogy résztvevői legyünk az 
Eb-nek, és ez végül sikerült is.

– Minek köszönhető a si-
keres selejtezősorozat?

– Így, hogy év közben két-
szer, novemberben és febru-
árban van összetartás, elég 
kevés idő áll rendelkezésünk-
re a válogatottnál. Más játék-
rendszert kell elsajátítaniuk 
a kosárlabdázóknak, mint a 
klubcsapataikban. Ismerjük 
egymást a csapattagokkal, 
sokakkal már az utánpótlás-
válogatottaknál is együtt sze-
repeltünk, de lehetett érez-
ni, hogy nem úgy mennek 

a passzok, nem volt akkora 
összhang. Ennek ellenére jól 
játszottunk, sokszor a szí-
vünk vitt bennünket előre, 
nagyon akartuk az Eb-t a lá-
nyokkal. Rengeteget számí-
tott a hazai közönség mind az 
Izland, mind pedig a Románia 
elleni mérkőzésen.

– Az utóbbi selejtező-
kön meghatározó tagja vol-
tál a nemzeti együttesnek, 
hogy láttad a saját játékod?

– Nagyon örültem annak, 
hogy Székely Norbert szövet-
ségi kapitány komolyabb já-
téklehetőséget adott az utób-
bi időben. Korábban is voltam 
már válogatott, de csak kevés 
játékperc jutott nekem. Most 
viszont lehetett érezni, hogy 
számít rám a szakmai stáb, 
úgy érzem, megháláltam a ne-
kem szavazott bizalmat.

– Ezzel a jó játékkal gya-
korlatilag megváltottad a je-
gyed a júniusi szlovén–izra-
eli közös rendezésű Eb-re?

– Nem, szó sincs erről, so-
sem lehet benne biztos egy 
játékos, hogy ott lesz majd 
a 12-es keretben. A nyári 

összetartáson sok energiát 
fogok abba fektetni, hogy mi-
nél többet mutassak magam-
ból. Sok jó játékos áll a szak-
mai stáb rendelkezésére, én 
azt ígérhetem, hogy minden 
tőlem telhetőt megteszek 
azért, hogy ott lehessek az 
Európa-bajnokságon.

– Negyedik évedet töltöd 
Sopronban, Euroliga-győz-
tes vagy és felnőtt váloga-

tott. Milyen céljaid vannak 
még a kosárlabdával?

– Úgy érzem, hogy az el-
múlt négy szezon mindegyi-
ke más volt, rengeteg tapasz-
talatot gyűjtöttem, komoly 
rutint szereztem. Meg kel-
lett tanulnom azt is, hogy 
egy játékos életében vannak 
jobb és kevésbé sikeres idő-
szakok, de ebből is építkez-
ni kell. Ha például nem megy 

annyira a dobás, a többi játék-
elemben kell a csapat haszná-
ra válnom. A szakmai stáb bi-
zalmát folyamatosan érzem 
Sopronban, szeretném, ha az 
idei Sopron Basket is kihozná 
a szezonból a maximumot. 
A válogatottnál pedig az első 
számú célom, hogy ott legyek 
júniusban a magyar nemzeti 
együttes első Európa-bajnoki 
meccsén.

Varga Alíz:  Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy ott lehessek az Eb-n

Meghálálná a bizalmat

Varga Alíz (labdával) négy pontot szerzett a Szekszárd ellen – a Sopron Basket magabiztos já-
tékkal jutott a legjobb 4 közé a Magyar Kupában. A magasbedobó a klubjában és a válogatott-
ban is bizonyítana. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

PLUZSIK TAMÁS

43 év után nyert újra a Sopron férfi kosárlab-
dacsapata Körmenden. Megkerestük az akkori 
együttes egyik játékosát, Palotai Gábort, aki me-
sélt az 1980-as mérkőzésről is. 

„Hat meccs után végre sike-
rült nyerni, ráadásul a Kör-
mend otthonában, ahol a 
Sopron negyven év alatt csak 
egyszer tudott győzni, ha jók 
az ismereteim. Örülünk, hogy 
sikerült megtörni ezt az átkot 
és a saját rossz szériánkat is” 
– nyilatkozta Kostas Flevara-
kis, a Sopron KC vezetőedző-
je a tizennégy pontos ven-
déggyőzelmet követően múlt 
szerdán a körmendi sport-
csarnokban. A mester majd-
nem jól emlékezett… Azért 
csak majdnem, mert több 
mint 43 éve, egészen ponto-
san 1980. január 26-án, szom-
baton győzött Körmenden a 
Sárossy Elemér edző által irá-
nyított Soproni SE. Az akko-
ri soproni csapat és a dobott 
pontok száma: Gyurácz L. (14), 
Palack (7), Honti (20), Palotai 
(8), Balogh (17). Cserék: Varga 
(4), Petik (2), Molnár. Az akkor 
pályára lépő együttes egyik 
tagját, Palotai Gábort keres-
tük fel otthonában, hogy osz-
sza meg velünk emlékeit a 43 
évvel ezelőtti, 72–67-es sop-
roni győzelemmel végződött 
mérkőzésről.

– Sajnos már csak hárman 
élünk az akkor pályára lé-
pett csapatból: Gyurácz La-
jos, Petik István és én – kezd-
te a visszaemlékezést Palotai 
Gábor. – A körmendi meccsek 
mindig nagyon élesek voltak, 
Sopronhoz hasonlóan Kör-
menden is rendkívül fanati-
kus volt a szurkológárda, a 
viszonylag kisméretű terem-
ben pedig egy gombostűt sem 
lehetett volna leejteni, szinte 
izzott a lelátó. Őszintén meg-
mondom, nagyon távol van 
már, nemcsak ez a mérkőzés, 
hanem sajnos az én kosaras 
múltam is, de ahogy most el-
olvastam Weisz Ferenc bará-
tunk Kisalföldben megjelent 
tudósítását a mérkőzésről, 
szinte filmszerűen pereg le 
néhány momentum. Például 
az, hogy az edzőnket, Sáros-
sy Elemért kivezették a te-
remből, és ellenem is techni-
kait ítéltek, ami velem nagyon 
ritkán fordult elő. Emlékszem 
Honti Öcsi kiváló játékára, ez 
volt az első meccse soproni 
színekben, Balogh Sanyi pe-
dig nemcsak csapatkapitány-
ként, hanem játékosként is 

példakép volt mindnyájunk 
számára. És még egy emlék: 
másnap ugyanez a csapat 
idehaza két ponttal megverte 
a  Videotont is. 

Az akkori SSE-ben csak 
magyar játékosok szerepel-
tek, sőt, lényegében soproni 
volt a csapat. A mostani kez-
dőötös viszont idegenlégió-
sokból állt... 

– Megváltozott a világ, ez-
zel együtt a sport is, ezt ha 

nehéz szívvel is, de tudomá-
sul veszem – folytatta Palo-
tai Gábor. – Hogy használt 
vagy használ-e ez a hazai ko-
sárlabdának? Őszintén meg-
mondom, nem ezt látom. A te-
hetséges fiatalok a kispadon 
ülnek, leginkább csak statisz-
taszerepet kapnak. Arról nem 
is beszélve, hogy a mai „sop-
roni” kezdőötös lehet, hogy jö-
vőre más színekben, ellenünk 
fog játszani…

Az 1980-as SSE-ben  csak magyar játékosok szerepeltek

Sikerült megtörni az átkot...

– A körmendi meccsek mindig nagyon élesek voltak, Sopron-
hoz hasonlóan Körmenden is rendkívül fanatikus volt a szurko-
lógárda – emlékezett Palotai Gábor. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Bowling-
kupa
Nyolcvan nevező indult a 
II. All Star Kupán Sopronban. 
Múlt csütörtöktől jöttek össze 
az ország legjobb bowlingjá-
tékosai városunkban. A ku-
pa selejtezőkkel kezdődött, a 
döntőket és az eredményhir-
detést vasárnap tartották. 
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„A fiatalok lel-
kesedésének 
van valami kü-
lönleges szép-
sége, még ha a 
végén sokszor 
ostobaságot csi-
nálnak is.”
Bjorn Andreas 
Bull-Hansen  
(1972–) norvég blogger, 
regényíró, forgatókönyv-
író és YouTuber

MOTTÓ

Bjorn Andreas 
Bull-Hansen: 
A viking – Egy 
jomsviking 
története
A 10. század végén az if-
jú Thorstein családját le-
mészárolják, belőle pedig 
rabszolga lesz. Élete azon-
ban szerencsés fordula-
tot vesz, felszabadítják, és 
csendes életet él egy ha-
lászfaluban. A múltja elől 
viszont nem futhat el, és 
hamarosan csatlakozik a 
híres–hírhedt jomsviking 
zsoldoscsapathoz. Katona-
ként azonban megkerülhe-
tetlenné válik, hogy előbb-
utóbb találkozzon azzal az 
emberrel, aki a családját 
elpusztította.

KÖNYVAJÁNLÓ

MADARÁSZ RÉKA

Sorozatunkban olyan 
fiatalok életét követ-
jük nyomon, akiket 10 
évvel ezelőtt már be-
mutattunk újságunk-
ban. Fodor Hanna még 
a Szegedi Tudomány-
egyetem Általános Or-
vostudományi Karának 
hallgatójaként nyerte el 
a Széchenyi István Ta-
nulmányi Ösztöndíjat.

Mivel akkor éppen Németor-
szágban, a drezdai egyetemen 
tanult, nem tudtunk vele sze-
mélyesen beszélni. Most vi-
szont már Sopronban él.

– 2015 nyarán végeztem 
az egyetemen, majd Győr-
ben gyermekgyógyász rezi-
densként kezdtem dolgoz-
ni – mesélte Fodor Hanna. 
– Meghatározó időszak volt 
ez számunkra. A férjemmel 
együtt jó barátokra találtunk, 
és csatlakoztunk egy ökume-
nikus házicsoporthoz, ahol 
mindig tudtunk lelkileg töl-
tődni. Ádámmal 2016-ban 
házasodtunk össze, majd 
kétévenként születtek gyer-
mekeink, Gellért, Sámuel 
és Mátyás.

Hanna nagy álma vált va-
lóra azzal, hogy másfél évvel 

ezelőtt Sopronba költözött a 
család, ráadásul egyutcányi-
ra laknak attól a háztól, ahol 
felnőtt. Szívmelengető érzés 
találkozni a régi ismerősök-
kel: Gellért óvó nénijével, aki 
az övé is volt, illetve az egyko-
ri úszóedzőjével, akihez most 
babaúszásra járnak. Hanna 
ugyanis több mint tíz évig 
úszott, mielőtt az érdeklődése 

a zene felé fordult. Alkalman-
ként most is fuvolázik, főleg 
a gyerekeknek, de a Juventus 
Koncert Fúvószenekar jubile-
umi koncertjén, illetve a bán-
falvi evangélikus gyülekezet-
ben is zenélt együtt társaival.

– Négy éve gyesen va-
gyok, az anyai szerep nagyon 
fontos számomra – folytat-
ta. – Közben elvégeztem egy 

kétéves egészségtudományi 
szakfordító–tolmács kép-
zést, így nem szakadtam el 
az egészségügytől. Január óta 
egy szakmailag és emberi-
leg is példaértékű házi gyer-
mekorvos mellett tanulok he-
ti egy-két alkalommal, hogy 
visszarázódjam a munkába. 
A gyermekgyógyászat érde-
kel elsősorban, de a jövőben 

az is fontos számomra, hogy 
a család és a munka egyensú-
lyát megtaláljam.

Áldott időszak ez Hanna 
számára: a férje grafikusként 
otthonról dolgozik, így ren-
geteget segít neki a szüleivel 
együtt. Az egykori tehetséges 
diák élvezi, hogy anyaként is 
ki tud teljesedni, miközben a 
tanulásra is jut ideje.

Tehetségek 10 éve és napjainkban:  Bemutatkozik Fodor Hanna

Anyaság és orvosi hivatás

Fodor Hanna 10 évvel ezelőtt és napjainkban, családjával. A fiatal doktornő jelenleg gyesen van, de készül visszatérni a szakmá-
jához – elsősorban a gyermekgyógyászat érdekli. FOTÓK: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM ÉS FILEP ISTVÁN

MADARÁSZ RÉKA

Nemcsak versenyeken 
indul, zenél és színész-
kedik, hanem még is-
kolája diákönkormány-
zatának is az elnöke 
Kiss Nimród Dénes. 
A sokoldalú fiú a követ-
kező tanévtől szeretné 
kipróbálni a kollégiu-
mi életet. 
Tavaly a Petőfi Sándor sza-
valóversenyen elért megyei 
második helyezés mellett 
Nimród részt vett a Bolyai ma-
tematika csapatversenyen is. 
A Ki tud többet Petőfiről? cí-
mű online csapatvetélkedőre 
pedig éppen a beszélgetésünk 
előtt nevezett be.

– A mostani nyolcadikosok 
a pandémia miatt rengeteg 
olyan versenyen nem indul-
hattak, ahol jó eséllyel pályáz-
hattak volna rangos helyezé-
sekre – osztotta meg velünk 
tapasztalatait Sléber Tibor-
né, aki a Deák Téri Általános 
Iskolában Nimród osztály-
főnöke. – Amikor valamelyik 
iskolai ünnepély előtt Nim-
ródnak a magyartanára oda-
ad egy verset, mindig meg-
döbbenve meséli a tanáriban, 
hogy már első olvasásra olyan 
átéléssel adja elő, hogy szinte 
beleborsódzik. Ez valószínű-
leg a színészi „múltjának” is 
köszönhető.

A tehetséges fiatalember 
kapcsolata a színjátszással 

akkor kezdődött, amikor Né-
meth Ervin egyik kamarada-
rabjának megtekintése után 
a dramaturggal beszélgettek. 
Nimród annyira értelmesen 
szólt hozzá a témához, hogy 
a drámatanár szerepet aján-
lott neki a Kamaszszületés cí-
mű darabban. Nem ez volt az 
egyetlen színészi tapasztala-
ta: a KultPetőfin a költő uno-
katestvérét alakította.

– Remélem, hogy itt még 
nem fejeződik be a színészi 
pályafutásom. Szívesen foly-
tatnám akár Sopronban, akár 
máshol – fűzte hozzá moso-
lyogva. – A következő tanév-
től a Czuczor Gergely Bencés 
Gimnázium és Kollégium-
ban szeretném megkezdeni 
a tanulmányaimat. Egyrészt 

azért, mert rengeteg jót hal-
lottam a győri iskoláról, más-
részt azért is, mert a csa-
ládunk életében rendkívül 
fontos szerepet játszik a ró-
mai katolikus vallás.

Nimród gyerekkora óta 
klarinétozik, az idei évtől 
tagja a zeneiskola fúvószene-
karának is. Ráadásul kitűnő 
tanuló, tele dicséretes ötö-
sökkel. Rengeteget olvas, di-
áktársai őt választották meg 
a diákönkormányzat elnöké-
nek. Azóta a diákönkormány-
zatot segítő tanár jobbkeze 
lett, hiszen a melegszívű fiú-
ra mindig, mindenben lehet 
számítani. Ő a nagybetűs ba-
rát, akit semmilyen helyzet-
ben nem hagy el a humora, és 
akire büszke az egész iskola.

Mindig lehet rá számítani

Kiss Nimród Dénes szavaló- és matematikaversenyen is szép 
eredményt ért el. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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Minden alapok alapja
Ha egészségvédelemről beszélünk, akkor minden alapok alap-
ja az életmódunk.

Egyáltalán nem egyszerű megfogalmazni, mi is az életmód, 
hiszen nagy szavakkal kifejezve az életmódunk mi magunk va-
gyunk. Amit és ahogy csinálunk nap nap után. Egészségvédel-
mileg a legfontosabb eleme a hatékony stresszkezelés (ez lel-
ki egészségünk alfája és omegája), az egészséges étrend és 
a rendszeres fizikai izommunka (vagy ennek pótlására a sport) 
és persze a dohányfüstmentesség... 

Sajnos, orvosi rendelőben nem általános, hogy ezekről ér-
demi szó esik. Ha igen, akkor pedig sokan nem is értik, „hogy 
jön ez ide”. Pedig stresszel terhelten, szorongásban élve vagy 
elhízottan, dohányosan eleve rosszak az életkilátásaink.

Próbálhatjuk ezen kulcsproblémák következményeit ilyen-
olyan csodagyógyszerekkel ellensúlyozni, de az alapok rende-
zése nélkül ez eleve nem vagy csak ideig-óráig sikerülhet.

Minden alapok alapja, egészségünk kulcsa ugyanis az 
életmódunk. 
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen könyvet a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket március 1-ig várjuk a Soproni Téma, 9400 Sopron, 
Liszt Ferenc utca 1. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között könyvet sorsolunk ki, melyet a 
szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Február 8-ai rejtvényünk megfejtése: „A szabadság egyúttal lehetőség is”. Szerencsés megfejtőnk: Straszner Ti-
borné, Sopron, Kolostor utca.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Február 22-től február 28-ig. Az ügyeleti idő este 8 órától 
másnap reggel 8 óráig tart.

Február 22.,  
szerda 

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

Február 23., 
csütörtök 

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

Február 24.,  
péntek 

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

Február 25., 
szombat 

Király gyógyszertár  
Várkerület 114. 99/508–242

Február 26., 
vasárnap 

Korona gyógyszertár  
Várkerület 73. 99/505–865

Február 27.,  
hétfő 

Lövér gyógyszertár  
Béke u. 4. 99/508–614

Február 28.,  
kedd 

BENU Medicina gyógyszertár  
Erzsébet u. 6. 99/505–500

„Egymás részévé váltunk”
PLUZSIK 
TAMÁS

Bizonyára 
sokan ál-
modoznak 
az egész 

életen át tartó szerelem-
ről, és vannak olyan sze-
rencsések, akiknek ez 
meg is adatott. Soroza-
tunkban olyan soproni 
házaspárokkal beszél-
getünk, akik talán tud-
ják a hosszú és boldog 
házasság titkát. Leg-
alábbis az életük példa 
lehet erre. 

– Ötödéves faiparimérnök-hall-
gató voltam, amikor az újon-
nan érkezett lányok között fel-
tűnt egy mindig vidám, ezer 
foggal mosolygó balekina. So-
kan legyeskedtek körülötte, 
én is kerestem erre az alkal-
mat, ami a papréti korcsolya-
pályán érkezett el – kezdte 
dr. Molnár László.

– Az első egyetemi vizsga-
hónapom volt, úgyhogy jól-
esett időnkén elszakadni a kol-
légiumi tanulóból, és kimenni 
a Paprétre korcsolyázni – foly-
tatta dr. Molnárné Barcza Ilona, 
akinek talán véletlenül vagy ép-
pen készakarva gyakran leesett 
a sapkája. Ezt a nyomába szegő-
dő „öreg firma” mindig udvari-
asan fölkapta a jégről és vissza-
adta. Természetesen Laci volt 
a segítőkész „sapkabegyűjtő”, 
aki egyszer-egyszer a jégről is 
fölsegítette Ilonát.

– Bár a kollégiumban talál-
kozgattunk, de különösebb foly-
tatása nem lett a papréti korcso-
lyázásnak, mígnem elérkezett 
Laci valétabálja, 1966 májusá-
ban a Fenyves Szállodában, ahol 
nagyon sokat táncoltunk együtt. 
Lényegében itt fordult komoly-
ra a dolog – mondta Ilona.

A valétabál utáni napon 
a Széchenyi téri Kékfrankosban 
már együtt ebédeltek, soká-
ig őrizték is a korabeli étlapot. 
László készült az államvizsgájá-
ra, Ili pedig az első évet lezáró 
vizsgahónappal volt elfoglalva, 
de azért szakítottak időt nagy 
kirándulásokra is. Végzését kö-
vetően Laci Szombathelyen ka-
pott állást, de rendszeresen 
jött Sopronba, úgyhogy tervez-
getni tudták közös jövőjüket. 
Ennek első állomása az eljegy-
zésük volt 1967 karácsonyán Ili 
szüleinél, Tapolcán. A követ-
kező év nyarán, július 30-án 

a pannonhalmi Szent Márton-
bazilika oltára előtt esküdtek 
egymásnak örök hűséget. 

– Az esküvő és a Lupa-szige-
ti nászút után Ili negyedéves-
ként folytatta tanulmányait, 
engem pedig Szabó Dénes pro-
fesszor úr visszahívott az egye-
tem faipari géptan tanszéké-
re oktatónak, úgyhogy ismét 
mindketten egyetemi polgárok 
lettünk, de a kollégiumi létet 
albérletre cseréltük – mesélte 
dr. Molnár László.

1970-ben Ilona átvette ok-
leveles faipari mérnöki diplo-
máját, és még ebben az évben 
a Kőfaragó téri lakótelepen hoz-

zájutottak első saját tulajdo-
nú, közös otthonukhoz, egy 40 
négyzetméteres, szövetkeze-
ti öröklakáshoz, ahová egy év-
vel később megszületett Zsolt, 
majd két év múlva Balázs.

– Még kimondani is hihe-
tetlen, 55 éves házasok leszünk 
ebben az évben. Úgy peregtek 
le az évek a papréti korcsolyá-
zás óta, hogy szinte észre sem 
vettük – fogalmazott Ilona. 

– Ennyi év után egymás ré-
szévé váltunk, és ha vissza le-
hetne forgatni életünk kerekét, 
úgy hiszem, semmit nem ten-
nénk másképp, így volt szép, és 
így jó ma is – zárta László.

Dr. Molnárné Barcza Ilona és dr. Molnár László 1968. július 30-án a pannonhalmi Szent Már-
ton-bazilika oltára előtt esküdött egymásnak örök hűséget. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

DR. MOLNÁRNÉ BARCZA ILONA  1946-ban született Tapol-
cán. Dolgozott az egykori soproni városi tanács építési osztá-
lyán, egyéni vállalkozóként ment nyugdíjba 2003-ban.
DR. MOLNÁR LÁSZLÓ  címzetes egyetemi docens 1941-ben 
született Sopronhorpácson. A Soproni Egyetem oktatójaként 
ment nyugdíjba 2008-ban. 

EGYÜTT ÉVTIZEDEKEN ÁT  – soproni házaspárok mesélnek
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KÓCZÁN 
BÁLINT

Egy éve 
alakult 
Sopron el-

ső operastúdiója, az 
Opera Stúdió Sopron. 
Életre hívása egy rég-
óta dédelgetett vágya 
volt Zsubrits Katalin-
nak. A soproni szüle-
tésű zongoraművész 
szeretne adni valamit a 
városnak, amire maga 
is büszke lehet.
– Milyen céllal hozta létre 
az operastúdiót?

– A programot tavaly feb-
ruárban alapítottam azzal a 
céllal, hogy fiatal művészek 
mesterkurzusok keretein be-
lül találkozhassanak 30–40 
éves színpadi tapasztalattal 
rendelkező művészekkel (ope-
raénekesek, karmesterek, 
rendezők, korrepetítorok), és 
tanulhassanak tőlük. Ezek 
a mesterkurzusok a soproni 
zeneszerető, érdeklődő láto-
gatók számára is látogathatók 
voltak eddig a „Hogyan készül 
az operaénekes?” sorozatunk-
ban, amely betekintést nyújt a 
fiatal operaénekesek szakmai 
képzésének részleteibe.

– Milyen programokat 
emelne ki?

– Tavaly február óta ösz-
szesen hat programunk és 
egy nagy gálakoncertünk volt 
olyan művészek közreműkö-

désével, mint prof. dr. Temesi 
Mária, Lukács László, Hon-
gyu Chen, Maestro Alessan-
do Pagliazzi és Dénes István, 
Toronykőy Attila és jóma-
gam. Programom célja az is, 
hogy komoly szakmai tudá-
sú művészeket hozzak össze 
egy magasabb cél érdekében, 
mely alapvetően az önzetlen 
tudásmegosztás és a fiatal ge-
neráció felkarolása. Szakmai 
körökön belül úgy gondolom, 
hogy még nagyobb összefo-
gásra lenne szükség.

– Mit jelent Önnek a ze-
ne, az opera?

– Olyan Istentől kapott 
rendet és struktúrát jelent, 
mely tartalmában szépség-
gel, harmóniával, békével, át-
nemesített érzésekkel és sze-
retettel áthatott. Még ha vad, 

negatív érzelmeket ábrázol is, 
ezt a magasabb rendű struk-
túrát és szervező elvet hasz-
nálja fel. A mai világ körü-
löttünk egyre furcsább irány 
felé halad, és úgy gondolom, 
hogy mind a kollektív, mind 
az egyéni emberi élet szint-
jén egyre nagyobb szükség 
van a zenének erre a rendte-
remtő és egyben gyógyító ké-
pességére. Az Emirátusokban 
négy évig voltam egy indiai 
alapítású magánkórház zon-
goristája, és a saját szemem-
mel láttam napi szinten a 
zene gyógyító erejét. Aki mű-
vészi tehetséget kap, annak 
kötelessége, felelőssége azt 
kimunkálni és szétáraszta-
ni, hogy ezáltal szebb és jobb 
világot teremtsen maga kö-
rül akár kicsiben (szűkebb 

köreiben), akár nagyban (is-
mert művészként).

– Milyen tervei vannak 
még?

– A jövőben azt terve-
zem, hogy kitekintünk majd a 
dzsessz, a musical és az ope-
rett világa felé is. Április 1-jén 
és 2-án Váczi Eszter és Kónyai 
Tibor egy dzsesszhétvége, 
ugyanebben a hónapban pe-
dig Sasvári Sándor egy musi-
cal felsőfokon hétvége keretén 
belül avatja majd be a szakmai 
érdeklődőket a dzsesszének, 
improvizáció, illetve a musi-
calszerepek világába. Most 
jutottunk el oda, hogy koncer-
tek keretén belül lenne kiket 
bemutatni, fel-felbukkantak 
nagyon kimagasló tehetsé-
gek, akiket a városnak is hal-
lania kell.

Sztárok itt és ott

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

– Tavaly február óta összesen hat programja és egy nagy gálakoncertje volt az Opera Stúdió 
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NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

Időutazó tavaszi divat
MADARÁSZ RÉKA

Ahogy már megszokhattuk a divat vi-
lágában, nincs új a nap alatt: az idei ta-
vaszi–nyári szezonban a ’80-as, ’90-es 
évek vonalaival találkozhatunk, ám a 

tavalyihoz képest még „eltúlzottabb” változatban.

Idén sem mondhatunk búcsút a 
rikító színeknek. Ezúttal a pin-
ké és a magentáé a főszerep, de 
hódít a neonzöld és a sárga is. 
Az intenzív árnyalatok mellett 
találkozhatunk lágy és klasszi-
kus tavaszi színekkel is, például 
a bézzsel vagy a világoskékkel. 

– A kifutókon a sokszínű-
ségre helyeződött a hangsúly 
– tudtuk meg Szilágyi Katalin 
divat- és stílustervezőtől. – Az 
idei trend legjellemzőbb da-
rabjai a bő szabású nadrágok 
és a túlméretezett blézerek, 
az utóbbiak egyre nagyobbak. 
Az aszimmetrikus szabásvona-
lak vagy a hölgyek egyik vállát, 
vagy az egyik lábukat enge-
dik láttatni. A feltűnő, muta-
tós holmikat már nem kell az 
ünnepnapokra tartogatnunk. 
A fehérnemű stílusban készült, 
kis szatén ruhák például reme-

kül kombinálhatóak egy bő fe-
hér inggel, de akár farmert is 
felvehetünk alájuk. 

Még mindig menő a mini, 
de az igazi sláger a maxi. A ru-
hák egyenes szabásvonala le-
zseren követi az alakot. Idén is 
elmondhatjuk, hogy a farmer 
talán soha nem megy ki a di-
vatból. A nadrágok bő szárral 
és gyakran kőmosott anyagból 
készülnek. A derekuk tovább-
ra is magasított, és általában 
apró topokkal hordják.

– Nagy népszerűségnek ör-
vendenek a változatos anyagok-
ból – tüll, csipke, necc – varrt, 
áttetsző felsőrészek, melyek 
remekül mutatnak farmerral és 
blézer alatt. Szinte minden di-
vatháznál megjelennek a  finom 
és elegáns, szépen kidolgozott 
csillogó felületek, a ragyogás 
ugyanis már nem csak az alkal-

mi ruhák privilégiuma. Ezt mi 
sem bizonyítja jobban, mint az, 
hogy még a sportruházaton is 
megjelenik.

Akárcsak a ruhák, a ki-
egészítők is színesek és fel-
tűnőek. A táskák flitteresek 
és/ vagy rojtosak. Ami ré-
gen alkalminak számí-
tott, azt ma már nyu-
godtan párosíthatjuk 
hétköznapi ruhák-
kal is. Ugyanez 
igaz a cipőkre is.

– Az idei trend 
legjellemzőbb 
darabjai a bő 
szabású nad-
rágok – tudtuk 
meg Szilágyi 
Katalin divat- 
és stíluster-
vezőtől. FOTÓ: 
 CSIGÓ GERGELY
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BULI VAN!  – zenei ajánló

Manuel lemezbemutató – Idegen Tour
Március 3., péntek 19 óra, Hangár Music Garden
A 2023-as szezonban Manuel már teljes zenekari kísérettel lép 
színpadra, így a legismertebb dalait is új köntösben hozza el 
a soproni közönségnek az Idegen Tour keretében. Ráadásul új 
nagylemezének szerzeményeit is előadja a Hangárban már-
cius 3-án.

Zsubrits Katalin:  A zenei tehetséggel jobb világot teremthetünk

Egyéves az operastúdió


