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Sopron elismerte sportolóit

Nagy erőkkel halad az M85-ös bécsi-dombi alagútjának építése. Az északi, azaz jobb oldali járatban a bányászok komoly akadályba ütköztek, itt az elmúlt napokban sikerült túlha-
ladni a nehézséget okozó kőpadon, már elérték a 281 méteres alagútszelvényt. Az alagút déli járatában pedig már 600 méterre jutottak a szakemberek. FOTÓ: SDD KONZORCIUM

Látványos tündérjáték

A vadaspark lakói

Az április 3-i országgyű-
lési választásra készül 
az ország. Négy jelöl-
tet vett nyilvántartás-
ba Győr–Moson–Sop-
ron megye 4. számú 
választókerületében az 
Országgyűlési Egyéni 
Választókerületi Válasz-
tási Bizottság (OEVB), és 
kisorsolta, hogy ki, há-
nyadik helyen szerepel 
a szavazólapon. Fontos: 
a 2020. március 11. előtt 
lejárt iratokkal nem 
lehet szavazni. 3
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Több korosztálynak szóló, látványos, zenés tündérjátékkal kedveskedik nézőinek a 
Petőfi Színház. A soproni társulat a Zentai Magyar Kamaraszínházzal együtt állí-
totta színpadra az Ördögölő Józsiást. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Tudja mi az a rudli? Melyik állat dagonyázik, és milyen a 
döhér bika? Új sorozatunkban az Erdő Háza vadasparkjá-
nak lakóit mutatjuk be – ezúttal a dámszarvasokat.
FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Hamarosan 
döntünk

7

Dupla siker a pécsiek ellen

Mindkét pécsi csapat ellen nyert múlt héten a Sopron Basket. Elsőként 
az NKA Universitas PEAC (felvételünkön) ellen léptek parkettre a sop-
roni kosaras hölgyek, akik 76–48 arányban diadalmaskodtak, aztán a 
PINKK Pécsi 424 otthonában nyertek 83–40-re. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Összesen 189 egyéni versenyzőt, valamint csapatot díjaztak 
a Novomatic-arénában  a 33. Sportgálán. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

M85: készül az alagút
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Újabb alapkőletétel 
Eszterházán – Magyar-
ország legnagyobb 
barokk–rokokó mű-
emlékkastélyának fej-
lesztése mintegy 2,6 
milliárd forintos állami 
támogatásnak köszön-
hetően most tovább 
folytatódik.
Folyamatosan dolgoznak az 
építészek és restaurátorok 
Fertődön, egymás után újul-
nak meg az Esterházy-kas-
tély különböző pontjai. Múlt 
héten tették le a fejlesztés 
újabb alapkövét, megszépül 
a nyugati szárny háromszin-
tes épületrésze is. A fejlesztés 
részeként új kiállítótermet is 
kialakítanak, valamint meg-
újítják például a vakolatot, a 
parkettákat és a szigetelést. 

– Célunk, hogy a turiz-
musvezérelt örökségfejlesz-
tésekkel egyre szélesebb tár-
sadalmi rétegeket szólítsunk 
meg, valamennyi korcsoport 
számára adjunk tartalmas 
élményeket – fogalmazott a 
projektindító rendezvényen 
Egresitsné Firtl Katalin, az 
Eszterháza Kulturális, Ku-
tató- és Fesztiválközpont 
Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezetője.

Dr. György István, a Minisz-
terelnökség területi közigaz-
gatásért felelős államtitkára 
kiemelte: a fertődi kastély a 
kormány számára nem csu-
pán turisztikai látványosság, 
hanem a nemzeti örökség ék-
köve, a kulturális élet egyik 
zászlóshajója és a nemzetkö-
zi zenei élet bázisa is.

– Az alapkő letétele egy je-
lentős mérföldkő a térségünk 

fejlesztésében, amelynek 
eredményeképpen méltó 
rangját nyeri vissza az Ester-
házy-kastély – fogalmazott 
beszédében Barcza Attila, 

Sopron és térsége országgyű-
lési képviselője. 

Az alapkövet és az időkap-
szulát XIII. Galántai Esterhá-
zy II. Antal herceg és felesége, 

Esterházy Szvetlána, Barcza 
Attila, dr. György István, illet-
ve Egresitsné Firtl Katalin, va-
lamint a kivitelezők képvise-
lői helyezték el.

Esterházy-kastély:  2,6 milliárd forintból folytatódik a fejlesztés

A nemzeti örökség ékköve

A FEJLESZTÉSRŐL SZÁMOKBAN:  A fejlesztés során a kivitelezők 3380 négyzetméter díszvakola-
tot készítenek, kialakítanak egy 540 négyzetméteres kiállítóteret, 250 kőelemet gyártanak, 649 négy-
zetméter intarziás parkettát fektetnek le. Emellett 193,5 négyzetméter felületen utólagos vízszigete-
lést, 690 négyzetméter felületen talajnedvesség elleni védőréteget alakítanak ki, továbbá elvégzik 
a szükséges elektromos és gépészeti munkálatokat. (Forrás: magyarepitok.hu)

Az Esterházy-kastély nyugati szárnyának háromszintes épületrészében hamarosan új kiállítóteret is kialakítanak. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

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 Ágfalvi úti lakótelepen, a 
Csata utca és a Kertvárosi ut-
ca között húzódik a 450 méter 
hosszú Heimler Károly utca. 
A szakasz keleti oldala társas-
házas övezet, a „kanyar után” 
pedig kertvárosi házak sze-
gélyezik. Az utcát 1996-ban 
nevezték el a város egykori 
rendőrfőkapitányáról, aki a 
városszépítő egyesület har-
madik elnöke, egyben a Sopro-
ni Szemle megalapítója is volt.

Heimler Károly 1877. októ-
ber 18-án született Sopron-
ban. 1896-ban érettségizett az 
evangélikus líceumban, utána 
jogot tanult Budapesten, Po-
zsonyban, majd Kolozsvárott, 
ahol doktorátusát szerezte. 
Heimler 1905-ben lett a városi 
rendőrség alkapitánya, ebben 
az évben lépett be a városszé-
pítő egyesületbe. Hamarosan 
az egyesület választmányi 
tagja, majd alelnöke lett, 1914-
ben pedig elnökké választot-
ták. A rendőrség főkapitányi 
pozícióját 1908 és 1920 között 
töltötte be. 1903-tól 1919-ig a 
Széchenyi Páholy tagjaként 

szabadkőműves volt. Ezért 
nem vették át az államrendőr-
ség szolgálatába, így 1925-től 
főjegyzőként és árvaszéki el-
nökként foglalatoskodott. Az 
evangélikus egyházközségnél 
presbiteri feladatokat látott el. 

Elnöksége alatt az egyesü-
let számos helyen fejlesztette 
a várost: a Bécsi-dombon nép-
parkot alakított ki, rendezte a 
Sas teret, felállította a Kos-
suth Lajos utcai barométert, 
valamint a koronázó-dombi 
emlékoszlopot. Modernizál-
ta a Tómalom strandfürdőt, 
és pihenőpadokat telepített 
az erdei sétányokra. Heimler 

Károly segítette az új Károly-
kilátó építésének finanszí-
rozását. Az egyesület meg-
vásárolta és felújította a 
Hubertusz-vadászházat, va-
lamint kialakította a Printz- 
és Muck-pihenőt. Emléktáb-
lát állított Mátyás királynak, 
Zrínyi Miklós költő–hadve-
zérnek, Csányi János króni-
kásnak és Lehár Ferenc zene-
szerzőnek. A ma is élő Virágos 
Sopronért mozgalom szintén 
Heimler nevéhez fűződik.

Számos soproni témájú 
helytörténeti, képes- és úti-
könyv szerzője volt. 85 évvel 
ezelőtt, 1937. március 5-én a 

választmányi ülésen felvetet-
te egy várostörténeti folyóirat 
ötletét, a Soproni Szemle első 
száma pedig még abban az év-
ben megjelent.

A város lelkes fejlesztő-
je 1937-ben vonult nyugdíjba. 
1943-ban agyvérzés érte, 1954. 
szeptember 7-i haláláig karos-
székben töltötte életét. Vagyo-
nának nagy részét közérdekű 
célra hagyta.

(Írásunkhoz a Heimler Ká-
roly által alapított, ma is meg-
jelenő Soproni Szemlében 
található információkat, va-
lamint az Aranykönyvet hasz-
náltuk fel.)

Híres soproniak nyomában:  Heimler Károly a Soproni Szemle alapítója is volt

A rendőrfőkapitány utcája

Az Ágfalvi úti lakótelepen lévő, 450 méter hosszú utca 1996 óta viseli Heimler Károly nevét. 
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Rendhagyó akciót in-
dított a Soproni TIT. 
A társaság képzőművé-
szek, tehetséges diá-
kok és fotósok jelent-
kezését várja – az ő 
alkotásaikat árverezi 
el, a bevételt pedig az 
állatvédőknek ajánlja. 

– Álmodtunk egy nagyot a 
Soproni TIT-ben, és alkotás-
ra hívtuk a soproni és Sopron 
környéki képzőművészeket, 
tehetséges diákokat, lelkes 
fotósokat, alkalmazott művé-
szeket, hogy egy-egy „állati” 
remekművel, állatos fotóval 
járuljanak hozzá gyűjtésünk-
höz – kezdte Varga-Ley Szil-
via, a Soproni TIT ügyvezető-
je. – Nagyon örülünk, hogy a 
felhívásunkra azonnal jelent-
kezett Sárközi Évi festőmű-
vész is Budapestről, aki szin-
tén adott egy képet. 

A soproni művészek sem 
tétlenkedtek, többen felaján-
lották már az alkotásaikat, 
hogy támogassák a nemes 
célt. Az akció még nem zá-
rult le, az érdeklődők egészen 
március 18-ig felvehetik a kap-
csolatot a Soproni TIT munka-
társaival, és csatlakozhatnak 
a gyűjtéshez. 

A festményeket, fotókat 
hamarosan bárki megvásá-
rolhatja, a bevételből a sopro-
ni állatvédőket és segítőiket 
(Molnár Irén, Soproni Állat- 
és Természetvédők Egyesüle-
te, Nektek Ugatunk Állatvédő 
Egyesület, MacskAngyal Ci-
camentő Alapítvány, Sopro-
ni Madármentők Alapítvány) 
támogatják. 

– Licitálni április 1. és 30. 
között a Soproni TIT face-
book-oldalán lehet – folytatta 
Varga-Ley Szilvia. – Fontos-
nak tartottuk az ügy felkaro-
lását, azoknak a megsegíté-
sére gyűjtünk, akik ebben – a 
néha kegyetlen – világban ta-
lán a legvédtelenebbek. 

Állatvédelmi licit

Gyűjtések
Sopronban több civil szer-
vezet indított gyűjtést az 
Ukrajnából érkező mene-
külteknek. A Harkai Ka-
ritásznál matracokat, 
takarókat, plédeket és kon-
zerveket várnak. Hason-
ló adományokkal fordul-
hatnak a jótékonykodók a 
Határok Nélkül Alapítvány 
Szent Márton Házához is. 
Nagy szükség van a baba-
kocsikra is. Összefogott a 
két soproni Lions Club is, 
amelyek tartós élelmiszert 
gyűjtenek. A részletekről a 
civil szervezetek, valamint 
a Soproni Téma hivatalos 
facebook-oldalán is tájé-
kozódhatnak. A civileken 
kívül még a politikai pár-
tok is várják a felajánláso-
kat a soproni irodáikban.

A gyermekekért
Megtartotta éves szakmai 
tanácskozását a Sopron és 
Környéke Család- és Gyer-
mekjóléti Ellátás Intéze-
te hétfőn a városházán. 
A megbeszélésén részt 
vettek az oktatási intéz-
mények képviselői, védő-
nők, a gyermekjóléti szol-
gálat szakemberei, de a 
rendőrség munkatársai is. 
A résztvevőket dr. Farkas 
Ciprián polgármester kö-
szöntötte, aki kiemelte: 
a gyermekvédelem min-
den társadalomban kulcs-
kérdés. A tanácskozáson 
részt vett Csiszár Szabolcs 
alpolgármester is. 
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KÖVES ANDREA

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

SZENVEDÉLYÜK A FOTÓZÁS
Az ország legaktívabb és leg-
sikeresebb fotóművészeti 
alkotócsoportja – méltán le-
het így jellemezni a Soproni 
Fotóklub Egyesületet, amely 
több mint egy évszázados 
múltra tekint vissza.

– Már az alakulás évében, 
1906-ban egy nemzetközi ki-
állítást szervezett a klub, 
amely azóta is kötelez minket 
– mesélte Hipságh Gyöngyi, 
a fotóklub elnöke. – Jelenleg 
húsz tagunk van, akadnak 
közöttünk hivatásos fotó-
sok, és vagyunk mi, a lelkes 
amatőrök. Büszkék vagyunk 
nemzetközi sikereinkre, 

többségünk eredményei 
alapján nemzetközi vagy ha-
zai fotóművészeti diplomá-
val is rendelkezik. Aktívan 
kivesszük a részünket mind 
a hazai, mind a nemzetkö-
zi fotóséletből: ennek jegyé-
ben minden évben hirdetünk 
egy-egy pályázatot. A nem-
zetközi megmérettetésre a 
világ minden tájáról, Auszt-
ráliától Norvégiáig érkez-
nek hozzánk pályázati anya-
gok. Hazánkban egyedül a mi 
egyesületünk szervez ilyen 

jellegű nemzetközi megmé-
rettetést a fotóklubok közül. 
Idén lesz húszéves a magyar 
fotográfia napja alkalmából 
a Várkerületen, a Mária-szo-
bornál rendezett szabadté-
ri kiállításunk. A színházzal 
is szoros a kapcsolatunk, a 
Sopron Balett elmúlt tíz évét 
végigfotóztuk.

A fotóklub tagjai csütör-
tökönként találkoznak egy-
mással: ilyenkor beszélik 
meg az éves tematikát, tárgy- 
és csendéletfotózássa l, 

képértékeléssel töltik idejü-
ket, a természetbe is eljárnak 
együtt fotózni, a közös túrák 
is összetartják a közösséget. 
Az egyesület legidősebb tagja 
90 esztendős, de várják a fia-
talokat is soraikba. 

ISMERETEKET ADNAK ÁT
A tudomány és a kultúra új-
donságainak, eredményei-
nek bemutatása, tovább-
adása, megőrzése – ezek a 
legfőbb célkitűzései a Sopro-
ni TIT-nek.

– A soproni egyesület szo-
rosan kapcsolódik az orszá-
gos TIT szövetséghez. Ra-
gaszkodva az immár több 
mint 180 éves tradíciónk-
hoz ma is a tudományos is-
meretterjesztést tekintjük a 
legfontosabb feladatunknak, 
azonban élünk a XXI. száza-
di, modern ismeretterjeszté-
si lehetőségekkel is – emelte 
ki Varga-Ley Szilvia, a Sopro-
ni TIT ügyvezetője. 

Az önálló egyesület 2005-
ös megalakulása óta sza-

badegyetemi előadás-so-
rozatokat, workshopokat, 
alkotóköröket, fiatal kuta-
tók kutatási eredményeinek 
bemutatását, művészeti be-
mutatókat, tematikus nyá-
ri táborokat kínál az érdek-
lődőknek. A civil szervezet 
nagy hangsúlyt fektet nemze-
ti örökségünk, a helytörténet, 
valamint az egészségmegőr-
zés témakörére. Program-
jainak résztvevői soproni és 
Sopron környéki felnőttek, 
de az utóbbi években egyre 
több általános és középisko-
lás diákot, egyetemistát is si-
került megszólítania. 

Rendezvényei szinte min-
dig ingyenesen látogathatók, 
valamint élő online közvetí-
tésben is elérhetők. A szer-
vezéshez és lebonyolításhoz 
szükséges anyagi fedezetet 
elsősorban pályázati forrá-
sokból, kis hányadban vál-
lalkozói tevékenységből 
teremtik meg. Előadóik a vá-
ros tudományos, kulturális 
és oktatási intézményeinek 
ismert és elismert kuta-
tói, munkatársai, a Soproni 
Egyetem hallgatói, de orszá-
gos hírű közreműködőket is 
rendszeresen felkérnek. 

A Soproni TIT számtalan programot szervez, népszerűek a 
péntek délutáni szabadegyetemi előadásai. 

A Sopron Balett fennállása 10. évfordulója alkalmából kiállítás 
is nyílt a Liszt-központban a Soproni Fotóklub felvételeiből.

MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

DEÁK ADÉL: 
Ha valaki nem veszi a fárad-
ságot, hogy a szavazatával ál-
lást foglaljon, akkor utána ne 
elégedetlenkedjen! Én bizto-
san elmegyek, hiszen most 
szavazhatok először. A korom-
beli ismerőseim mind elmen-
nek, izgatottak, hogy végre 
lesz egy kis beleszólásuk a 
dolgokba.

PATAKI GYÖRGY:
Természetes, hogy elmegyek 
szavazni. Nemcsak az isme-
rősökkel beszélgetek a témá-
ról, de minden nap követem 
a közéleti híreket a televízió-
ban, a rádióban és az újságok-
ban is. Ha az ember nem tá-
jékozott, nem tud megfontolt 
döntést hozni.

BÖRÖNDI JÓZSEF: 
Az összes választásra és nép-
szavazásra elmegyek, mert 
ezt állampolgári kötelessé-
gemnek érzem. A rendszer-
váltás után édesanyám elő-
ször nem akart részt venni a 
választásokon. Sikerült meg-
győznöm, együtt mentünk 
szavazni.

SZŐKE ENIKŐ: 
Fontos, hogy megértsék az 
emberek, hogy ilyenkor tény-
leg mindenkinek ugyanannyit 
ér a véleménye. Ugyan uno-
káim még nem érték el a vá-
lasztókort, de ha eljön az idő, 
bátorítani fogom őket, hogy 
éljenek a demokrácia adta le-
hetőséggel.

Elmegy szavazni?

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS 2022. ÁPRILIS 3.
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Az április 3-i országgyű-
lési választásra készül 
az ország. Írásunkból 
megtudhatják, hogy kik 
és milyen sorrendben 
szerepelnek a soproni 
szavazólapon, és me-
lyek a legfontosabb vá-
lasztási tudnivalók.

A február 25-i határidőig hat 
jelölt adta le az összegyűj-
tött ajánlásokat a soproni vá-
lasztási irodánál, közülük 
négyet vett nyilvántartásba 
Győr–Moson–Sopron megye 
4. számú választókerületé-
ben az Országgyűlési Egyéni 
Választókerületi Választási 
Bizottság (OEVB). A jelöltek a 
sorsolás szerint a következő 
sorrendben szerepelnek majd 
a szavazólapokon:

Barcza Attila (Fidesz–
KDNP), Horváth Gábor (Mi Ha-
zánk), Sala Zoltán (Megoldás 
Mozgalom), dr. Brenner Kolo-
man (DK–Jobbik–Momentum–
MSZP–LMP–Párbeszéd).

Sopronban 50 szavazókör 
van, ebből 40 akadálymente-
sített. A legtöbben, 1432-en az 
Ady Endre út 176. szám alatti 
óvoda, a legkevesebben, 632-
en pedig a Balfi úti idősek ott-
hona egy-egy szavazókörében 
adhatják le voksukat. 

A szavazókörökben a sza-
vazatszámláló bizottság 

(SzSzB) tagjai végzik a fel-
adatokat. Dr. Sárvári Sza-
bolcs jegyzőtől megtudtuk, 
városunkban idén 272 civil 
jelentkezett a bizottságokba, 
melléjük az arra jogosult szer-
vezetek delegálnak tagokat. 
A szavazatszámláló bizottsá-
gok a voksolás 6 órai kezdé-
se előtt előkészítik a szavazó-
lapokat, és ellenőrzik, hogy a 
helyiség készen áll-e a válasz-
tók fogadására. Az elsőként 
érkező választópolgárral kö-
zösen megvizsgálják az ur-
nákat, amelyeknek megfelelő 
állapotban, üresnek kell len-
niük. Ezután lezárják azokat.

A szavazás 19 óráig tart, ek-
kor a szavazóhelyiségeket be 
kell zárni. Akik ilyenkor még 
sorban állnak, leadhatják a 

voksukat, de a később érke-
zők már nem.

Az urnákat a helyszínen 
bontják fel az SzSzB tagjai, a 
szavazatokat addig számol-
ják, amíg kétszer ugyanolyan 
eredményt nem kapnak. Az 
erről készült jegyzőkönyvet, 
illetve a választással kapcso-
latos iratokat a tagok közösen 
elviszik a helyi választási iro-
dába. Itt újabb ellenőrzés kö-
vetkezik, majd az adatokat 
rögzítik a választás informati-
kai rendszerében. Az előzetes 
eredményeket a valasztas.hu 

oldalon teszik közzé, viszont 
a külképviseleti voksolások, 
valamint átjelentkezések mi-
att a választás hivatalos vég-
eredménye csak április 9-én 
várható. Az esetleges jogor-
voslatok ezután következnek. 
A választás eredményét az 
egyéni körzetekben az OEVB, 
a listás eredményt (legké-
sőbb április 22-ig) a Nemzeti 
Választási Bizottság állapítja 
meg és hozza nyilvánosságra.

A választási iratokat a helyi 
választási iroda őrzi, majd jú-
lius 4-én megsemmisíti.

A 2020. március 11.  előtt lejárt iratokkal nem lehet szavazni!

Hamarosan döntünk

FONTOS INFORMÁCIÓK:  A járvány miatt bevezetett veszélyhely-
zet idején lejárt okmányok érvényesek lesznek, azonban a 2020. 
március 11. előtt lejárt iratokkal nem lehet voksolni. Ha valaki a sza-
vazatát elrontotta, az urnába dobás előtt egyszer kérhet új lapot.

Április 3-án reggel 6 és este 7 között lehet voksolni – városunkban összesen 50 szavazókört 
 jelöltek ki. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ – ARCHÍVUM

KULTÚRA, SPORT, EGÉSZSÉG

Civil szervezetek Sopronért
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ELEK SZILVESZTER

Sopronban több tucat defibrillátor 
várja, hogy egy bátor civil megragad-
ja, ha baj van. Városunk mentőállo-
másának dolgozói is kiemelik: az éle-

tért való küzdelemben minden pillanat számít.

– A soproniak segítőkészek: ha 
valaki rosszul lesz, vagy bal-
esetet szenved közterületen, 
nem hagyják magára – osz-
totta meg velünk tapasztala-
tait Csillag Zoltán, a Soproni 
Mentőállomás mentőápolója 
és kommunikációs munka-
társa. Ennek különös jelentő-
sége van keringésleállás ese-
tén. – A túlélési lánc nulladik 
lépése, hogy az illető felis-
merje: valaki nagy veszélyben 
van, azonnal meg kell kezde-
ni a beavatkozást. A mentő-
szolgálat rendszerét úgy ala-
kították ki, hogy az is segíteni 
tudjon az életért vívott harc-
ban, aki soha nem tanult első-
segélynyújtást. Már az is ren-
geteget jelent, ha a laikus hív 

egy mentőt. Ezután a mentés-
irányító úgyis elmondja neki a 
további lépéseket, például tá-
jékoztatja, hogy honnan tud a 
helyszínre juttatni egy félau-
tomata defibrillátort.

A forgalmas helyeken, 
például turistalátványossá-
goknál, vasútállomásokon 
elhelyezett félautomata de-
fibrillátor egy kulcsfontossá-
gú eszköz a segítő szándékú 
laikus, a bajbajutott és a men-
tők számára egyaránt. – Min-
denkit arra biztatok, hogy 
bátran használja ezeket szük-
ség esetén – mondta  Csillag 
Zoltán. – Az eszköz jól érthe-
tően elmagyaráz minden lé-
pést, hibázni szinte lehetet-
len vele. Sopronban könnyen 

hozzáférhetők ezek a beren-
dezések, a város aránylag jól 
ellátott velük. Akinek okoste-
lefonja van, a SzívCity alkal-
mazás jól áttekinthető térké-
pének köszönhetően nagyon 
könnyen megtalálhatja az új-
raélesztő készülékeket.

A mentőápolótól megtud-
tuk: ha valaki tanult elsőse-
gélynyújtást, az sokkal bizto-
sabban megőrzi hidegvérét a 
sürgős esetekben. Az Orszá-
gos Mentőszolgálat a mun-
káltatókkal együtt folyama-
tosan dolgozik azért, hogy 
minél többeknek legyen ilyen 
képesítésük. Vannak, akiknek 
jogszabályi kötelezettségük, 
hogy a saját cégükön belül el-
sősegélynyújtó tanfolyamo-
kat indítsanak. A képzéseken 

részt vevők digitális és gya-
korlati oktatásban is része-
sülnek, amiért tanúsítványt 
kapnak. Csillag Zoltán maga 
is tart ilyen kurzusokat. Úgy 
tapasztalja, hogy Sopronban 
egyre több munkahelyi kö-
zösség ismeri fel a gyors el-
sősegélynyújtás fontosságát, 
így olyan cégek is kérik, hogy 
tartsanak képzéseket, ame-
lyeknél ezt a jogszabály nem 
írja elő.

Hogy minél korábban tud-
ják az emberek elsajátítani a 
segítségnyújtáshoz szükséges 
alapokat, a mentők városunk-
ban is részt vesznek az iskolák 
projektnapjain, illetve a pálya-
választási akciók során tarta-
nak bemutatókat. Ezeket nagy 
érdeklődés övezi.

A SZÍVCITY  térképe alapján a következő helyeken van Sopronban 
köztéri félautomata defibrillátor: Állomás u. 2. és 11., Bajcsy-Zsi-
linszky u. 9., Bánfalvi út 180., Deák tér 51., Csepel u. 2., Fenyves 
sor 10., Fő tér 1., Ipar krt. 19. és 21. valamint 30., Lackner Kristóf 
u. 35. és 48., Liszt Ferenc u. 2., Lövér krt. 82., Mátyás király u. 19., 
Tűzoltó köz 2., Vándor Sándor u. 1. és Várisi út 4.

Csillag Zoltán az egyik soproni mentőautóban lévő defibrillátort mutatja. Hasonló szerkezetek több forgalmas helyen is találha-
tóak városukban – a szakember (szükség esetén) ezek használatára bátorít mindenkit. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Kelekótya haramiák
Március 2., szerda 10 óra, Liszt-központ
Veres András – zenés bábjáték
További időpontok: március 7. 10 óra,  
március 8. 10 óra, március 9. 10 óra 

Ördögölő Józsiás
Március 2. 17 óra, Soproni Petőfi Színház 
Tamási Áron – Szarka Gyula zenés tündérjáték
További időpontok: március 3. 17 óra,  
március 4. 19 óra, március 5. 19 óra, március 7. 17 óra, 
március 8. 17 óra

Emigránsok
Március 3., csütörtök 15 óra, Liszt-központ
Sławomir Mrożek drámája húsba vágó és lélekbe markoló 
kérdéseket feszeget a hazájukat különböző okokból elhagyó 
emberekről. 
További időpontok: március 3. 19 óra,  
március 4. 19 óra, március 7. 15 és 19 óra 

A szabad világ és a tiltott zóna:  
Florida és Csernobil
Március 4., péntek 17.30, Soproni TIT 
Nagy Péter világutazó, író, idegenvezető előadása

Széchenyi
Március 4. 19 óra, Soproni Petőfi Színház 
Németh László drámája 1946-ban született, és az elmegyógy-
intézetbe zárt Széchenyi István gróf életének végső dilemmá-
ját tárja elénk. 

Góbé lemezbemutató
Március 4. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Hooligans koncert
Március 4. 19 óra, Hangár Music Garden

Európa Kiadó Love 2020 koncert
Március 5., szombat 19 óra, Búgócsiga Akusz-
tik Garden

Azahriah koncert 
Március 5. 20 óra, Hangár Music Garden

2000 év történelem 2000 lépésben
Március 6., vasárnap 10 óra, Tourinform iroda 

Beethoven Sopronban
Március 6. 11 óra, Liszt-központ
Zenés családi nap 

Mazsola és Tádé
Március 6. 16 óra, GYIK Rendezvényház 
Zenés bábjáték, előadja a Budapesti Ametist Bábszínház

Széchenyi Casino
Március 9., szerda 17 óra, Széchenyi-gimnázium
Kóbor György: Fenntartható energetikai jövőkép

EZ LESZ…  – programajánlóFontos,  hogy gyorsan felismerjük, ha valaki veszélyben van

Köztünk élő hősök

#MÁRCIUS15
2022. MÁRCIUS 15. (kedd) - SOPRON | PETŐFI TÉR

10.00 Ünnepi műsor / előtte térzene, huszárok bevonulása

ÜNNEPI BESZÉDET MOND:

BARCZA ATTILA
SOPRON ÉS TÉRSÉGE ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE

KÖZREMŰKÖDIK: JUVENTUS KONCERT FÚVÓSZENEKAR, SOPRONI HUSZÁR HAGYOMÁNYŐRZŐ 
EGYESÜLET, SOPRON VÁROS FÚVÓSZENEKARA, HORVÁTH ISTVÁN ÉS KRISZTA KINGA 

OPERAÉNEKESEK, RAGÁNY MISA ÉNEKES, MAROS MŰVÉSZEGYÜTTES

11.00 A Maros Művészegyüttes Ábel című mesejátéka 
a Petőfi Színházban. A belépés ingyenes!

Az ünnepi műsor esőhelyszíne a Petőfi Színház.

Március 13. a BelvárosbanHuszárVasárnap
Részletek: www.prokultura.hu
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MUNKATÁRSUNKTÓL

Főhajtással és koszorúzással emlékeztek a kom-
munista diktatúrák áldozataira. A sopronkőhidai 
rabtemetőben Barcza Attila hangsúlyozta: meg 
kell becsülnünk azt a mai Magyarországot, ahol 
biztonságban élhetünk, ahol jövőt tervezhetünk. 

A kommunizmus áldozatai-
ra emlékeztek múlt pénteken 
a sopronkőhidai rabtemető-
ben. Mint ismert, az 1956-os 
események után kivégzett 9 
forradalmárt (Czifrik Lajost, 
Földes Gábort, Gulyás Lajost, 
Kiss Antalt, Tihanyi Árpá-
dot, Török Istvánt, Weintra-
ger Lászlót, Zsigmond Imrét 
és Szigethy Attilát) Jánostele-
pen temették el. Az egykori sí-
rok helyén ma kopjafa és kőha-
lom emlékeztet a történtekre. 

– A kommunista dikta-
túrák halálos áldozatainak 

számát világviszonylatban 
100 millióra becsülik, az 1945-
ben megszállt országokban 
pedig egymilliónál is többen 
vesztették életüket – hang-
súlyozta Barcza Attila a sop-
ronkőhidai megemlékezésen. 
Sopron és térsége országgyű-
lési képviselője kiemelte: meg 
kell becsülnünk azt a mai Ma-
gyarországot, ahol biztonság-
ban élhetünk, ahol jövőt ter-
vezhetünk, ahol családunk, 
otthonunk létét nem veszé-
lyeztetik diktatórikus erők. 
Kötelességünk megvédeni 

mai szabadságunkat, a mai 
biztonságunkat, azt, ahova 
eljutottunk.

A rendezvényen részt vett 
dr. Farkas Ciprián, Sopron 
polgármestere, dr. Simon Ist-
ván és Csiszár Szabolcs al-
polgármester, a soproni kép-
viselő-testület több tagja, 
intézményvezetők, közremű-
ködtek a soproni önkéntes te-
rületvédelmi tartalékosok is. 

A résztvevők a Sopronkő-
hidai Fegyház és Börtön fa-
lán elhelyezett Gulag emlék-
táblánál is megemlékeztek 

az 1945-ben a Szovjetunióba 
elhurcoltakról. Az ünnep-
ség a Szent Mihály-temető-
ben folytatódott, ahol Szántó 
Róbert nyughelyénél csen-
des főhajtás mellett koszorút 
és az emlékezés virágait he-
lyezték el.

Február 25-ét 2000-ben 
nyilvánították a kommunista 
diktatúrák áldozatainak em-
léknapjává. 1947-ben ezen a 
napon tartóztatták le jogelle-
nesen Kovács Bélát, a Függet-
len Kisgazdapárt főtitkárát a 
megszálló szovjet hatóságok.

Nemzeti emlékhely lett  a sopronkőhidai rabtemető is

 Megtört sorsok
A városvezetés nevében dr. Simon István, dr. Farkas Ciprián, Barcza Attila és Csiszár Szabolcs helyezte el az emlékezés virágait a 
sopronkőhidai rabtemetőben. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Sopronban a hűség napján adják át a város leg-
rangosabb kitüntetéseit. 2021-ben a Sopron  Ifjú 
Tehetsége díjat Czupy Hanna Katalin kapta. Az 
ifjú zenész betegsége miatt később vette át az 
elismerést.  

Czupy Hanna Katalin zeneis-
kolai tanulmányait már elsős 
korában elkezdte. Mintegy 
családi hagyományként báty-
ja után ő is a fuvolát válasz-
totta hangszeréül. Szereplé-
sei, versenyeredményei évről 
évre sokasodtak és sokasod-
nak most is. Országos és nem-
zetközi versenyeken szerzett 
arany minősítést és dobogós 
helyezéseket. Maximalizmu-
sa, lelkesedése még az elmúlt 
években, a pandémia alatt sem 
hagyott alább, a helyzethez 

igazodva online regionális, 
országos és nemzetközi ver-
senyeken vett részt, nívódíjat, 
dobogós helyezéseket elér-
ve. Hanna zeneiskolai sike-
rei mellett a Soproni Széche-
nyi István Gimnázium kitűnő 
tanulója, számos tanulmányi 
versenyen képviselte iskolá-
ját. Két alkalommal első díjat 
nyert a Kazinczy szépkiejté-
si versenyen. Aktívan sportol, 
versenyszerűen úszik. Tervei 
között szerepel, hogy hivatá-
sának választja a zenét. 

Az ifjú tehetség zenei pályára készül 

Czupy Hanna Katalin dr. Farkas Ciprián polgármestertől vette 
át a Sopron Ifjú Tehetsége díjat. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

„Sokszor felmerül bennem: 
az élményért jönnek az 
emberek és azt igyekez-
nek megörökíteni fotóval, 
vagy maga a fénykép (és a 
közösségi oldalon poszto-
lása) a cél?”

JEGYZET

Okosan szeretni
HUSZÁR JUDIT 

Megdöbbenve olvastam a közelmúltban egy 
szakmai anyagban, hogy az USA nemzeti park-
jai már a 20. század közepétől a túlterheléssel 
küzdöttek. Túl sok volt a látogató, úgy fogal-
maztak, hogy „halálra szerették” az emberek a 
környezetet. Furcsa szószerkezet, ugye? Nem 

kellett sokat gon-
dolkodnom, hamar 
eszembe jutottak a 
saját történeteim. 
Például az, amikor 
tavaly Csáfordjános-
fára utaztunk, hogy 
megnézzük a tőzi-
kést. Valóban csodá-
latos élmény, amikor 

több százezer (vagy millió) tő virágzó növény 
terül el az ember lába előtt, amikor szinte sző-
nyeget alkot a kedves virág. Az viszont már ke-
vésbé kellemes, amikor úgy érzi az ember, hogy 
tolja a tömeg a tanösvényen, nem tud nyugod-
tan nézelődni, mert akkor vagy ő lép valaki 
tyúkszemére, vagy a sajátján landol közel száz 
kiló. Sokszor felmerül bennem: az élményért 
jönnek az emberek, és azt igyekeznek megörö-
kíteni fotóval, vagy maga a fénykép (és a közös-
ségi oldalon posztolása) a cél? Talán jobb, ha 
nem tudom, hogy mi a többség válasza. De visz-
szatérve a kellemetlenségekhez: az sem túl jó él-
mény, amikor fél órát áll a faluban a dugóban 
az autós, mindenki idegeskedve keresi a par-
kolóhelyet. Szegény helyiekről nem is beszélve, 
akiknek ilyenkor pár hétre teljesen felbolydul 
az életük. Aztán ott a „szemétügy”. Felfoghatat-
lan számomra, hogy hogyan kerülhetnek mű-
anyag flakonok, színes csokis papírok, csipszes 
zacskók a mezőre. De ugyanígy azt sem értet-
tem, amikor a közelmúltban a soproni Boszor-
kány tanösvény egyik pecsételő pontján talál-
tam a fatörzsben kiürült üdítős flaskát. És hogy 
mindezért ki a felelős? Mi. A tömeg. Túl sokan, 
túl gyorsan akarjuk felfedezni a természetet, 
többen úgy, hogy közben az alapszabályokat 
sem tartják be.

Néha furcsának tűnhetnek bizonyos szabá-
lyok: a Hévízi-csatornán például korlátozták 
a vízi túrázás idejét és a kirándulók számát. 
A Rábán azt javasolják, hogy bizonyos idősza-
kokban ne kössenek ki a vadregényes kanya-
rulatokban a kenuzók. Hogy mindezt miért? 
A túl sok túrázó zavarja a védett madarak köl-
tését, ráadásul egyes fajok például a földön épí-
tik meg fészküket, amelyet könnyen eltaposhat 
egy kiránduló.

Szóval a szabályok, korlátozások nem öncé-
lúak, hanem azért hozzák őket a szakemberek, 
hogy fenntartsák az egyensúlyt. Hogy miköz-
ben jól érezzük magunkat a természetben, ne 
okozzunk maradandó károkat.

Tudom, ma mindenki amatőr természetvé-
delmi szakember, és pontosan tudja, hogy mit 
szabad és mit nem. A szabályokat pedig simán 
felülbírálja. De ne felejtsük el: attól, hogy pél-
dául a digitális oktatás alatt tanultunk a saját 
gyerekünkkel, még nem lettünk pedagógusok. 
Ahogy fodrász sem lettem, amikor legutóbb si-
került egyenesen levágnom a kislányom ha-
ját. De még Michelin-csillagos séf sem, amikor 
tűrhetően sikerült a tarja. Száz szónak is egy 
vége: szerintem jobban tesszük, ha hiszünk a 
szakembereknek. A nemzeti parkok munkatár-
sai nem véletlenül hoznak meg bizonyos sza-
bályokat, és kérnek bizonyos dolgokat. Rájuk 
hallgassunk inkább, ne az okoskodó társaink-
ra! Ha így cselekszünk, akkor közösen tehe-
tünk a természetünk megóvásáért, azért, hogy 
még sokáig tudjunk gyönyörködni az erdőkben, 
a rétekben, tavakban. Szeressük okosan a ter-
mészetet! Is…

Nagy erőkkel halad az M85-ös bécsi-dombi alagútjának 
építése. Mint arról lapunkban többször is beszámoltunk, 
az északi, azaz jobb oldali járatban a bányászok komoly 
akadályba ütköztek. Itt az elmúlt napokban sikerült túlha-
ladni a nehézséget okozó kőpadon, már elérték a 281 mé-
teres alagútszelvényt. Az alagút déli (bal oldali) járatában 
gyorsabban halad a munka, itt már 600 méterre jutottak a 
szakemberek. Előreláthatóan március közepén kezdődhet 
az első vészátjáró kivitelezésének előkészítése. 

A bécsi-dombi alagút az M85-ös út ötödik szakaszának 
része. A 780 méteres járatok segítségével a gyorsforgal-
mi utat a felszíni telkek érintése nélkül vezetik át a 84-
es főút nyugati oldalára, így az elérheti az országhatárt.  
FOTÓ: SDD KONZORCIUM

M85: KÉSZÜL AZ ALAGÚT
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MÉDIAPARTNEREINK

NEMZETI EMLÉKHELY:  Múlt szerdán Budapesten, az új közte-
metőben is megemlékeztek a kommunizmus áldozatairól – ezen 
a rendezvényen Rétvári Bence államtitkár mellett Barcza Atti-
la országgyűlési képviselő is beszédet mondott. Itt jelentették 
be, hogy  a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság javaslatá-
ra az Országgyűlés beemelte a nemzeti emlékhelyek sorába a vá-
ci, a márianosztrai és a sopronkőhidai rabtemetőt is.
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ETZL EDGÁR

Tudja mi az a rudli? Melyik állat da-
gonyázik, és milyen a döhér bika? Új 
sorozatunkban az Erdő Háza lakóit 
mutatjuk be.

Tavaly nyári átadása óta több 
mint húszezer turistát von-
zott a Muck új látványossá-
ga, az Erdő Háza. Az ökotu-
risztikai látogatóközpont a 
Tanulmányi Erdőgazdaság 

által szervezett nyári tábo-
roknak is fontos állomásává 
vált. A nyár végén az itt tábo-
rozó gyerekek nevezhették el 
a vadaspark néhány lakóját. 
Választásuk egy alkalommal 

pont az európai dámva-
dak (Dama dama) példányá-
ra esett.

– A dámvadnak három 
színváltozata él hazánkban: 
a rozsdabarna, a sötét és a 
világos. A vadasparkban élő 
négy dámtehén közül egy sö-
tét, egy pedig világos, utóbbit 
a gyerekek kívánságára Hó-
fehérkének kereszteltük el 
– magyarázta Sárközy Áron, 
az Erdő Háza ökoturisztikai 
asszisztense.

Hófehérke és társai sze-
rencsésebbek, mint a szom-
szédos kifutó nagyobb testű 
gímszarvasai: a dámok kö-
zött él ugyanis a Rudi nevű 
bika, aki egyenesen a Mar-
git-szigetről érkezett az Erdő 
Házába. – Úgy sejtjük, hogy a 
tehenek közül legalább kettő 
vemhes – tudtuk meg Sárkö-
zy Árontól, aki azt is elárulta, 
hogy a borjak a tavasz végétől 
a nyár elejéig tartó ellési idő 
során jöhetnek világra.

A dámok agancsa augusz-
tusra fejlődik ki, amelyet a 
következő tavaszig viselnek. 
Több hullajtás után viszont el-
laposodva nő vissza a csont-
képződmény, amelyet lapát-
nak nevezünk. Az elhullajtott 
agancsokat az erdőgazdaság 
engedélye nélkül tilos gyűjteni.

A faj üzekedési idősza-
kát a szaknyelv barcogásnak 
hívja. A bikák szeptember-
ben már összemérik lapát-
jaikat, októberre kikaparják 

a barcogóteknőjüket, mely-
be kényelmesen bele tudnak 
feküdni. A bikák jellegzetes, 
gurgulázó hanggal csalogat-
ják a teheneket, akik az agancs 
és az erőnlét alapján választa-
nak a hímek közül, akik éven-
te több tehenet „borítanak”. 
A bikáknak fontos, hogy jó 
kondiban legyenek, hiszen eb-
ben az időszakban a folyama-
tos aktivitás miatt alig esznek, 
a nász végére súlyuknak jelen-
tős részét elveszíthetik.

A dámbikák  130 kilogrammosra is nőhetnek, agancshullatásuk hamarosan kezdődik

A vadaspark sokszínű lakói

Az Erdő Háza vadasparkjához fahídon keresztül juthatunk, így fentről láthatjuk a kifutókat. Rudi, Hófehérke és a többi dámvad gyakran együtt keres árnyékot a fák között. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

MADARÁSZ RÉKA

Ölelkező maci- és róka-
család, szerelmes csi-
gák és nyuszik – ezek-
kel hívta fel magára 
a „nagyközönség” fi-
gyelmét Nagy-Som-
lai Helga, aki fából 
készült játékaival pró-
bára teszi a gyermekek 
ügyességét is.
Mindig is szerette a fát Helga, 
ám közelebbi kapcsolata ez-
zel a megújuló és természe-
tes anyaggal csak néhány éve 
kezdődött. 

– A fa adott volt, hiszen 
a férjem asztalos, és 20 éve 
élünk együtt – mesélte. – Kez-
detben bútorfelújítással fog-
lalkoztam, és volt egy saját kis 
üzletem is a Magyar utcában. 
Egyszer egy lány behozott ne-
kem egy tálcányi fadarabot, 
hogy fessem le. Amikor el-
készült, egy kirakó állt össze 
belőle. Annyira magával ra-
gadott, hogy elkezdtem ilye-
neket alkotni, persze a férjem 
segítségével, aki rögtön tud-
ta, hogy milyen gép szüksé-
ges hozzá.

Az első állatfigura egy kis-
elefánt volt az anyukájával, 
ezután jött a papa- és a mama-
maci a bocsával, majd a többi 
cukiság – immár Helga saját 
tervei alapján.

– Ebben a tevékenység-
ben azt élvezem a leginkább, 
hogy a munkáimat a saját 

kezemmel hozom létre tö-
mörfából (juhar, kőris, cse-
resznye és dió) a folyamat 
elejétől a végéig – tette hozzá 
lelkesen. – Először kiválasz-
tom a fát a fatelepen, aztán 
felvágjuk a megfelelő méret-
re, utána felrajzolom rá a for-
mát, lombfűrésszel kivágom, 
majd lecsiszolom, lefestem és 
olajozom.

Az állatfigurák és ölelke-
ző állatcsaládok mellett egy 
szakember segítségével Helga 
rétegelt nyírfából CNC-maró-
géppel építő- és logikai fejlesz-
tőjátékokat, valamint bükkfá-
ból tanulótáblákat is készít.

– A figuráimra óriási igény 
van, ám a kreativitásomat in-
kább a kirakójátékok készí-
tése során tudom megélni 

– folytatta a kétgyer-
mekes anyuka. – Ezeket én 
találom ki és rajzolom meg. 
Többször rendeltek már tő-
lem életeseményt, esetleg 
hobbit megörökítő kirakót 
felnőtteknek valamilyen jeles 
alkalomra, és nagy örömmel 
láttam neki a feladatnak.

Azoknak, akik otthon sze-
retnének fával foglalkozni, 
Helga azt javasolja, hogy elő-
ször is szerezzenek be egy 
asztali lombfűrészt. Fontos, 
hogy a fa, amivel dolgoznak, 
ki legyen szárítva és tömör-
fa legyen. Helga játékai gyer-
mekbarátok és CE tanúsít-
vánnyal rendelkeznek, vagyis 
arra is érdemes odafigyelni, 
hogy ártalmatlan anyagokkal 
kezeljük le a fát.

Természetes játékok

Nagy-Somlai Helga munka (és egyben 
alkotás) közben. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐI
munkakör betöltésére 

Pályázati feltételek:
• Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, 

statisztikai, illetve mérlegképes könyvelői szakképesítés,
• Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, 

mérlegképes könyvelői, logisztikai szakképesítés,
• számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet használat),
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség.

Előnyt jelent:
• Közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett gyakorlat,
• ASP-szakrendszer ismerete.

Munkakör fő tartalma:  
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei pénzügyi és számviteli feladatainak ellátása 
(utalás előkészítése, könyvelés, jelentések készítése).

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 Németh-Károly Anita mb. osztályvezetőtől a 99/515–141-es hivatali telefonszámon.

A jelentkezéseket 2022. március 18-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: „Intézményi költségvetési és számviteli ügyintéző”

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok 2022. március 27. 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
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ELEK SZILVESZTER

Tíz éve várják a soproni hősöknek emléket állító 
tárgyakkal teli vitrinek az érdeklődőket a Lábas-
házban. A Huszármúzeum népszerűségét fenntar-
tói elhivatottságának köszönheti.

Akármilyen veszély is lesel-
kedett rájuk, lovaik hátán 
vállvetve vágtattak az ellen-
ség felé, és a végsőkig küzdöt-
tek. Ők a magyar huszárok, 
akiknek gondolkodásmód-
ja a mai napig iránymutató a 
Soproni Huszár Hagyomány-
őrző Egyesület tagjai számá-
ra. – Fontosnak tartjuk, hogy 
ezt a szellemiséget minden-
ki megismerhesse – emelte 
ki Grubits Róbert, az egyesü-
let elnöke. – Ezért alapítottuk 
tíz éve múzeumunkat, amely 
a Császári és Királyi 9. gróf 
Nádasdy Ferenc Huszárez-
rednek állít emléket. A fegy-
verekből, egyenruhákból, fel-
szerelésekből, könyvekből, 
kitüntetésekből és fotókból 
álló, máig országosan egye-
dülálló kollekcióval kézzel-
foghatóan tudjuk bemutatni 
hőseink örökségét.

A Huszármúzeumban 
nyílt napok sorát tartották az 
elmúlt tíz évben. A tárlat tár-
gyait olykor az egyesület tagjai 
„hadba viszik”, hogy a bemu-
tatókat tarthassanak velük. 
Ezek egyfajta verbunkok is – a 
hagyományőrzők szeretnék 
lenyűgözni a fiatalokat, hogy 
később beálljanak soraikba. 
Nagy csinnadrattával ünnep-
lik a kiállítótér fennállásá-
nak 10. évfordulóját is. – A Pro 
Kultúra Sopronnal közös ren-
dezvényünk során, március 
13-án 10 órától szakmai ve-
zetéseket tartunk a Huszár-
múzeumban, 14 órától pedig 
5 helyszínes családi kalandjá-
ték veszi kezdetét. Lesznek lo-
vas járőrök és katonazenekar 
is, a Liszt-központ előtt pedig 
ág y ú dördül 
majd el – zár-
ta az elnök.

Fényes kardok  
a hősök emlékére

A Huszármúzeumban március 13-án vezetéseket tartanak, er-
re már készülnek a Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület 
tagjai – mondta Grubits Róbert elnök. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

PLUZSIK TAMÁS 

Több korosztálynak szóló, látványos, zenés tün-
dérjátékkal kedveskedik nézőinek a Petőfi Szín-
ház. A soproni társulat a Zentai Magyar Kamara-
színházzal együtt állította színpadra az Ördögölő 
Józsiást – nagy sikerrel.

Tamási Áron Ördögölő Józsi-
ás című műve egyszerre szól 
tündérekről, ördögökről, ha-
talomról, árulásról, hazasze-
retetről, hűségről, szerelem-
ről és természetesen, anélkül 
hogy elárulnánk a titkokat: 
a végén a jó győz a gonosz fe-
lett. Az 1950-es évek elején 
született a mű, amikor Tamá-
si Áron mesébe bújtatta, mit 
gondol az akkori rendszerről. 

Talán mondanunk sem kell, 
hogy bemutatóról így szó sem 
lehetett. Egy évvel az 1956-
os forradalmat követően va-
sárnap délelőtti matiné kere-
tében a budapesti Nemzeti 
Színház műsorra tűzte a da-
rabot, de a bemutató ekkor is 
elmaradt... Nyilván, a regná-
ló hatalom magát inkább Bak-
szénnek, az ördög megbízott-
jának, mintsem Józsiásnak, a 

nép küldöttének érezte. Az ős-
bemutatóra még további ne-
gyed századot kellett várni, 
amikor is Gali László rende-
zésében a Debreceni Csoko-
nai Színház társulata mutatta 
be a tündérjátékot. 

– Az Ördögölő Józsiás 
egy olyan tanmese, mint Jó-
nás sorsa az Ószövetségben 
– mondta Pataki András, a da-
rab rendezője és díszletterve-
zője. – Tamási Áron elénk tár 
egy olyan történetet, melynek 
hátterében ott van a kultú-
ránk, a világunk, a motívuma-
ink, az elmúlt évszázadaink.

Az előadás különleges ér-
téke az élő zene, annak hang-
zásvilága, az, hogy az előadás 
zenekara a Kossuth-díjas 

Szarka Gyula vezetésével vé-
gig a színpadon, pontosab-
ban a színpad fölött játszik. 
Az előadás címszerepében 
Papp Attilát, Jázminaként 
pedig Molnár Anikót láthat-
juk. A főördög, Bakszén sze-
repét Savanyu Gergely ala-
kítja, Lámsza király Pelsőczy 
László. A Sopron Balett tagjai 
mellett a további szerepekben 
Major Zsoltot, Kisfaludy Zsó-
fiát, Farkas Tamást, Horányi 
Lászlót, Marosszéki Tamást, 
Kósa Zsoltot, Verebes Juditot, 
Dévai Zoltánt, Szilágyi Áront 
és Virág Györgyöt láthatjuk. 
A táncokat Demcsák Ottó ko-
reografálta, míg a rendkívül 
látványos jelmezeket Szélyes 
Andrea tervezte.

– Az Ördögölő Józsiás egy olyan tanmese, mint Jónás sorsa az Ószövetségben – mondta Pataki András, a darab rendezője. 

1987
Korszerű vendéglátás 
Sopronban
Messze földön híre van a Lövér 
Hotel nászutas programjának. 
A vasúttal érkező nászutasokat 
taxival várják. Megkülönbözte-
tett bánásmódban van részük, 
ingyen fogyaszthatnak a mi-
nibárból. A Dentálcooppal és 
az Állami Szanatóriummal kö-
zösen fogászati rendelőt léte-
sítettek, ahol svájci anyaggal 
és technikával dolgoznak a fo-
gászok, természetesen kon-
vertibilis valutáért. Az idei év 
szeptemberében megkezdi mű-
ködését a HungarHotels Válla-
lat, valamint a Soproni Vendég-
látó Szakmunkásképző Intézet 
kísérleti tagozatának működé-
se a Pannónia Szálló udvarán 
felépült iskolában, ahol az or-
szág minden részéből érke-
ző felszolgálókat és szakácso-
kat képeznek. A Szent György 
utcában a közismert Eggen-
berg-házban még az idén meg-
nyitnak egy reprezentatív cuk-
rászdát. Megkezdik a Hungária 
Snack Bár és a Borostyán cuk-
rászda felújítását, az utóbbi-
nak a profilváltoztatásáról is 

tárgyalnak, tudtuk meg Vránich 
Istvántól, a HungarHotels terü-
leti igazgatójától. (Kisalföld)

1952
Ökölvívás
A Sopronban rendezett Loko-
motív területi egyéni ökölvívó-
bajnokságon a szombathelyi 
Lokomotív versenyzői három 
első helyet szereztek. Könnyű-
súlyban Szekér, nagyváltóban 
Horváth, nehézsúlyban Kele-
men lett első. Harmatsúlyban 
Sávoly második helyezést ért 
el. A celldömölki Molnár kö-
zépsúlyban első lett. A verse-
nyen Szombathely, Sopron, Ta-
polca és Celldömölk versenyzői 
indultak, szám szerint 45-en. 
A verseny keretében a szombat-
helyi és a soproni Lokomotív ifi 
csapatai is megmérkőztek egy-
mással. A szombathelyi ifik 9:3 
arányban nyertek. (Vasmegye)

1917
Brennbergbányán 
szünetel a munka
Szombat óta a brennbergi bá-
nyában szünetel a munka. 
A munkát nem munkáshiány 
miatt kellett beszüntetni, ha-

nem azért, mert a tárnák falának 
alátámasztásához szükséges 
dúcfát nem lehet utánpótol-
ni. A bánya szünetelése termé-
szetesen a várost is érzékenyen 
érinti. Ezután elmarad az a ke-
vés szén is, amivel eddig Sop-
ron szénhiányán némileg eny-
híteni tudtak. Hír még, hogy a 
brennbergi tífuszjárvány úgy-
szólván teljesen megszűnt. Alig 
fordul már elő egy-két megbe-
tegedés, és az összes betegek 
a gyógyulás útján vannak. A kis 
bányászvárosnak nagy meg-
könnyebbülést jelent a tífusz-
járvány megszűnése. (Sopro-
ni Napló)

Cigarettát  
a sebesülteknek
Forster Gusztáv a polgármes-
ter rendelkezésére bocsátott 
100.000 szivarkahüvelyt a se-
besült és lábadozó katonák 
részére. Aki a sebesült és lá-
badozó katonák részére szi-
varkát tömni óhajt, a tanács 
iktató hivatalában átveheti a 
szivarkahüvelyt. A tömött szi-
varkát szintén az iktató hiva-
talban kell leadni. A sebesült 
és lábadozó katonák között va-
ló kiosztásról a város gondos-
kodik. (Soproni Napló)

1882
Dicsérendő törekvés 
Sopronban
Sopronban SOPRONI MAGYAR 
KERESKEDELMI KÖR címmel 
ügybuzgó, kereskedő ifjak egy-
letet alakítottak, amelynek 
czélja, a miniszterileg is jóvá-
hagyott alapszabályok szerint 
a nem magyar ajkúaknak alkal-
mat s módot nyújtani a magyar 
nyelv elsajátítására, a nemzeti 
közérzületet fejleszteni, a ma-
gyar közmívelődést előmozdí-
tani. (…) fő czéljául tűzte ki a 
kör Sopronban hazánk anya-
nyelvét a kereskedelem téren 
terjeszteni, amely tekintetben 
bizony nemcsak Sopron, hanem 
nagyobb városaink legnagyobb 
része is még meglehetősen 
hátra van. (…) nem egy üzletet 
találunk, amely még mindig 
német nyelven vezeti könyve-
it. Azért nem eléggé méltány-
landó és dicsérendő törekvés-
nek tartjuk a lelkes soproni 
kereskedő ifjak mozgalmát, és 
őszintén kívánunk kitartást és 
sikert hazafias működésükhöz. 
(Kecskemét)
Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

405 ÉVVEL EZELŐTT,  1617. márciusban hunyt el Sopronban 
Faut Márk evangélikus vallású, humanista krónikaíró, városbí-
ró, városi tanácsos, országgyűlési követ, a Soproni Nemes Tu-
dós Társaság egyik alapítója. Megírta a város 1526–1616 közötti 
krónikáját, a soproni polgárokat érintő események mellett is-
mertette az európai történéseket is. Faut Márk 1565 körül szü-
letett Sopronban.

230 ÉVVEL EZELŐTT,  1792-ben forró tavasz követte az enyhe, 
meleg telet. „Február végén a legtöbb gyümölcsfa virágdísz-
ben állott, és márciusban olyan forróság van, amilyen ember-
emlékezet óta nem volt.”

180 ÉVVEL EZELŐTT,  1842. március 7-én hunyt el felsőszo-
pori Tóth József vármegyei ülnök, az Esterházyak jogtanácso-
sa, a Soproni Zeneegyesület első elnöke.

130 ÉVVEL EZELŐTT,  1892. március 7-én hunyt el Sopronban 
Tóth István festőművész.

115 ÉVVEL EZELŐTT,  1907. március 2-án született Sopronban 
Tompos Ernő építészmérnök, heraldikus. Sopron város mérnö-
ki hivatalában dolgozott, többek között az óvóhelyek építését 
bízták rá. Nyugdíjasként heraldikai kutatást folytatott.

85 ÉVVEL EZELŐTT,  1937. március 5-én Heimler Károly rend-
őrfőkapitány, a városszépítő egyesület elnöke a választmányi 
ülésen vetette fel először a Soproni Szemle indításának gon-
dolatát, egy olyan tudományos jellegű lapét, amiben csak sop-
roni és Sopron megyei vonatkozású dolgozatokat közölnének 
hasonlóan a már létező, nagy múltú városok ilyen jellegű kiad-
ványaihoz. (További részletek újságunk 2. oldalán.)

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

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

Ördögölő Józsiás:  Az előadás különleges értéke az élő zene

 Látványos tündérjáték
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RÁZÓ LÁSZLÓ

Elképesztő 
sorozatot 
produkált 
november-

től februárig a Sopron 
KC. A férfi kosárlab-
dacsapat tizenhárom 
meccsen keresztül 
őrizte veretlenségét. 
Az együttes rutinos já-
tékosa, Takács Norbert 
azt mondta: nagyon jó 
ez a széria, ugyanak-
kor önmagában nem 
sokat ér. 

– Babonás vagy?
– Nem, nem vagyok babo-

nás – bár, ki tudja, lehet, hogy 
van valami abban, hogy épp a 
tizenharmadik győzelmünk 
után jött a kecskeméti vere-
ség… De komolyra fordítva a 
szót: már korábban benne volt 
a levegőben, hogy előbb-utóbb 
kikapunk, igaz, ez a széria a 
legszebb elképzeléseinket is 
felülmúlta. Most bajnoki szü-
net van, mentálisan és fizikai-
lag is fáradt volt már a csapat. 
Jól jön egy kis pihenés, fel-
frissülés, utána pedig szeret-
nénk belemenni egy hasonló-
an eredményes szériába.

– Játékosként belül-
ről hogy látod, mik az ösz-
szetevői ennek a sikerso-
rozatnak?

– A csapat összeért, és 
minden egyes játékosnak 
megtalálta a helyét a szakmai 

stáb. Kostas Flevarakis sze-
mélyisége sokat számít, jó a 
hangulat az öltözőben, kiala-
kult a csapatban a hierarchia, 
mindenki önbizalommal tel-
ve lép parkettre. Amit kiemel-
nék: a védekezésünk nagyon 
összeállt, mind a 13 győztes 
meccsen helyén volt, és eb-
ből a jó védekezésből tudtuk 
a támadásokat szervezni. Ez 
a sikerszériánk egyik legfőbb 
összetevője.

– Mi a te szereped a mos-
tani csapatban?

– A fiatalszabály miatt ál-
talában a második félidőben 
kapok szerepet, akkor viszont 
szinte folyamatosan pályán 
vagyok. Ez mentálisan és fizi-
kailag is nagyon nehéz, mert 

a 13-ból talán két könnyebb 
meccsünk volt, a találkozók 
többsége kiélezett maradt az 
utolsó pillanatokig. Voltak 
olyan meccsek, amikor kivá-
lóan szolgáltak ki a társak, és 
a dobás is extrán ment. Emel-
lett a védekezésben van kulcs-
szerepem, a mozgás mellett a 
társak irányításával, kommu-
nikálással próbálom együtt 
tartani a csapatvédekezést. 
Örömmel tapasztaltam, hogy 
szinte minden mérkőzésen 
volt olyan magyar kosara-
sunk, aki előre tudott lépni, 
akár meghatározó, akár ki-
egészítő szerepben.

– Milyen szerepléssel 
lennél elégedett az idei baj-
nokságban?

– Csapaton belül már 
többször beszélgettünk er-
ről… Szép dolog a tizenhár-
mas győzelmi széria, de ön-
magában semmit sem ér, 
kivéve ha a bajnokság végén 
is fel tudunk mutatni vala-
mit. Azt gondolom, egy érmes 
helyezés a bajnokságban meg-
koronázná az idei teljesítmé-
nyünket. Egy biztos: a szurko-
lók nagyon megérdemelnék a 
csapat sikerét. Elképesztően 
látványos volt, hogy a győzel-
mek hatására mennyire be-
indult a kosárlabdaélet Sop-
ronban, meccsről meccsre 
többen és hangosabban druk-
koltak nekünk. Szeretnénk 
mindezt egy év végi jó ered-
ménnyel meghálálni.

Takács Norbert  szerint az SKC védekezése kiválóan összeállt

Az éremszerzés a cél

Takács Norbert (k) szerint a szurkolók nagyon megérdemelnék a csapat sikerét. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

PAPP GYŐZŐ

Sopron labdarúgó múltjában vannak olyan di-
cső fejezetek, amelyeket magyar válogatott já-
tékosok írtak a szereplésükkel. Összesen hat 
olyan futballistát találunk, aki a város színeit 
képviselve húzhatta magára a nagyválogatott cí-
meres mezét.
A „hatok” bemutatása előtt 
érdemes egy kicsit elidőzni 
a múltban, hiszen rajtuk kí-
vül többen vannak olyanok, 
akik Sopronban születtek, a 
karrierjük innen indult vagy 
éppen itt fejeződött be, és a 
köztes időszakban nem sop-
roniként jutottak szóhoz a 
legjobbak között. Ilyen labda-
rúgó volt – a teljesség igénye 
nélkül – Babos Gábor, Csapó 
Károly és Kocsis István is.

A MATÁVOT ERŐSÍTETTÉK
Sopron története során elő-
ször 1993-ban lépett be az ál-
mok kapuján, az előtte lévő 
időszakban a városban ját-
szóknak nem volt esélyük 
bekerülni a nagyválogatott-
ba. Az SLC csak két évet töl-
tött az NB I-ben, majd utána 
2000-ben jött a következő él-
vonalbeli résztvevő, a Matáv 
FC Sopron. A bordó–szürkék 
nyolc szezonban szerepeltek 
az első osztályban, miközben 
Magyar Kupát nyertek. Jobb 

játékosok alkották, mint ko-
rábban az SLC-t, nem vélet-
len, hogy mind a hat soproni 
válogatott közülük került ki.

Nagy Tamás (1976-ban 
született) volt a város első 
nagyválogatott labdarúgója. 
A kopaszodó ballábas szélső 
egyetlen alkalommal kapott 
lehetőséget: 2001. március 
7-én Ammanban Jordánia el-
len (1–1) lépett pályára. Össze-
sen háromszor volt válogatott, 
és érdekesség, hogy valameny-
nyi fellépésén más-más klu-
bot képviselt. 

Pintér Zoltán (1977) szin-
tén egy mérkőzésen szerepelt. 
A mokány, kemény középpá-
lyás 2002. május 8-án Pécsett 
Horvátország ellen játszott. 
A 0–2-re végződött találkozón 
kezdőként 56 percet töltött a 
pályán Gellei Imre szövetségi 
kapitány jóvoltából.

Pető Zoltán (1974) atlan-
tai olimpikonként és kétsze-
res válogatottként került Sop-
ronba. A ballábas, erőteljes 

védő a Matáv FC tagjaként 
2003–2004-ben további 6 al-
kalommal játszott a nem-
zeti csapatban (Észtország 
0–1, Lettország 2–1, Románia 
0–3, Wales 1–2, Brazília 1–4, 
Kína 1–2).

Huszti Szabolcs (1983) 
2004. április 25-én Zalaeger-
szegen Japán ellen debütált. 
A bemutatkozása jól sikerült, 
hiszen a 3–2-es sikerből a 
győztes góllal vette ki a részét 

– a 91. percben lőtte. Ezt köve-
tően a Puskás stadionban Bra-
zília (1–4), majd Tiencsinben 
Kína (1–2) ellen is szerepelt. 
Soproni színekben utoljára 
2004 júniusában Kaisersla-
uternben játszott, amikor a 
magyar csapat bravúros tel-
jesítménnyel 2–0-ra legyőzte 
Németországot. 

Tóth Mihály (1974) ugyan-
csak Japán ellen mutatko-
zott be, így nyugodt szívvel 

leírhatjuk, hogy ez a zalaeger-
szegi meccs jelentős volt a Ma-
táv FC Sopron szempontjából, 
hiszen a klub két újoncot is 
avatott. A gólerős csatár kezdő 
volt, és a 82. percig kapott le-
hetőséget. Az NB I. gólkirálya-
ként ünnepelték a 2003/04-es 
idényben.

Horváth András (1980) 
Sopron 6. és eddigi utolsó vá-
logatott játékosa. A középpá-
lyás emlékezetes premiert 

tudhat magáénak, hiszen egy 
bombagóllal vette ki a részét 
a 2006. augusztus 16-án Graz-
ban Ausztria ellen aratott 2–1-
es diadalból. Még egy alka-
lommal került be a csapatba, 
a Szusza stadionban Norvégia 
4–1-re győzött egy fájó emlékű 
Eb-selejtezőn.

A soproni labdarúgás je-
lenlegi erejét látva a hetedik 
válogatott játékos még jó ideig 
várat magára…

Sopronból hatan címeres mezben

Tóth Mihály és Huszti Szabolcs a japánok elleni mérkőzésen. Horváth András öröme a bombagólja után.

KOSÁRLABDA-EREDMÉNYEK:
Sopron Basket – NKA Universitas PEAC

Bajnoki mérkőzés, Sopron, február 24.

76–48  
(22–15, 19–13, 22–15, 13–5)

Sopron Basket:  
Fegyverneky 7/3,  
N. Jovanovics 7/3,  

Williams 13/3, Varga A. 6/6, 
Határ 9.  

Csere: Brooks 20/6,  
Czukor 7/3, Varga S. 5/3, Sitku 2. 

PEAC:  
Dudásová 9/6, Wentzel 3/3, 
Marshall, Nelson 8, Kiss 14. 

Csere: Brajkovics 2,  
Szűcs R., Sarok 3/3,  
Simon 9/9, Selcová. 

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

Vezetőedző:  
Csirke Ferenc 

PINKK PÉCSI 424 – Sopron Basket
Bajnoki mérkőzés, Kozármisleny, február 26.

40–83  
(8–20, 9–25, 12–19, 11–19)

PINKK:  
Mujovics 11, Szücs L., Vincze 5, 
Jáhni 2, Davis 7/3, Zsilinszki, 

Tenyér 9, Horváth B. 1, 
Kovács R. 2, Pucz, Földing, 

Borbás 3/3.

Sopron Basket:  
Fegyverneky 2, Williams 3, 
Czukor 11/6, Varga A. 22/6, 

Dolson 13. Csere: Brooks 10/3, 
N. Jovanovics 8, Sitku 10, 

Varga S. 4, Molnárová. 

Vezetőedző:  
Kovács Dénes

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

LABDARÚGÁS
TARR Andráshida SC – SC Sopron

NB III. nyugati csoport, február 27.

1–5 (1–3)

Gólszerző:  
Pataky Gergő

Gólszerzők:  
Krizsonits Mátyás, Pető 

Benjámin (2), Bokán Zsolt, 
Jakab Gábor (11-es)

Vezetőedző:  
Dobos Sándor

Vezetőedző:  
Bücs Zsolt
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Tollaslabda
Március 5., szombat  
10 óra, Gárdonyi-iskola
Felnőtt országos 
csapatbajnokság  
VI. osztály II. forduló

Kosárlabda
Március 5., szombat  
18 óra, Novomatic- 
aréna
Sopron Basket – DVTK 

Természetjárás
Március 5., szombat 
18.30, indulás és 
érkezés: Lőver uszoda
Éjszakai családi minitúra

Vízilabda
Március 6., vasárnap  
13 óra, Lőver uszoda
DVL gyermek I. bajnokság

Labdarúgás
Március 6., vasárnap  
15 óra, városi stadion
SC Sopron  
– Kaposvári Rákóczi FC

LELÁTÓ

RÁZÓ LÁSZLÓ

A hagyományokhoz híven idén ismét február-
ban köszöntötte városunk a legeredménye-
sebb soproni sportolókat. Összesen 189 egyé-
ni versenyzőt, valamint csapatot díjaztak a 
Novomatic-arénában.

A tavalyi évben a pandémia 
miatt augusztusban és sza-
badtéri helyszínen tartot-
ták meg a sportgálát. Idén 
ismét visszatért az élet a nor-
mál kerékvágásba. Azokat a 
versenyzőket várták szom-
baton a nagyszabású sport-
rendezvényre, akik országos 
vagy nemzetközi megmé-
rettetéseken eredményesen 

szerepeltek, öregbítve ezzel 
városunk hírnevét.

– Sopron nemzeti sport-
város, a sportgála pedig kivá-
ló alkalom arra, hogy a város 
nagyrabecsülését fejezze ki a 
sportolók teljesítménye előtt 
– ezt már városunk polgár-
mestere mondta a 33. Sport-
gála közönségének. Dr.  Farkas 
Ciprián szerint bőven van kit 

díjazni, hiszen sportolóink 
évről évre elhalmoznak ben-
nünket örömmel, mosolyt 
csalnak az arcunkra, szur-
kolhatunk nekik a lelátókon, 
a medence partján, a tatami 
szélén vagy épp a szorítóköte-
lek között, mindez nagyszerű.

A sportot támogatni kell: 
az önkormányzat mindent 
megtesz azért, hogy biztosí-
tottak legyenek a feltételek 
akár a szakmai háttérre, akár 
a létesítményekre gondolunk, 
így azok, akik mozogni szeret-
nének, tetszés szerint választ-
hatnak a különböző sport-
ágak közül.

Barcza Attila, Sopron és 
térsége országgyűlési kép-

viselője a gálán hangsúlyoz-
ta: nagyon büszkék lehetünk 
azokra a sportolókra, akiket 
meghívtak és díjaztak. – Kü-
lön szeretném kiemelni, hogy 
idén a 2021-es sportteljesít-
ményeket ismertük el, a tava-
lyi esztendő pedig a járvány 
miatt nagyon nehéz év volt. 
Külön köszönet illeti az edző-
ket, sportolókat, szülőket és 
mindenkit, aki lehetővé tette 
a versenyzők számára a szép 
eredmények elérését – mond-
ta az országgyűlési képviselő.

A sportgála fantasztikus 
hangulatban zajlott, sporto-
lókkal, szülőkkel, érdeklődők-
kel, edzőkkel telt meg az aré-
na, a fellépő a Zanzibar volt.

A sportolóknak Barcza 
 Attila országgyűlési képvise-
lő, dr. Farkas Ciprián polgár-
mester és Csiszár Szabolcs 
alpolgármester adta át az 
elismeréseket. 

Idén is bőven volt kit ün-
nepelni: összesen 189 egyéni 
sportolót vagy csapatot szó-
lítottak színpadra a moderá-
torok. A gyermek–serdülő ka-
tegóriában negyvenkilenc, az 
if júsági–junior korcsoport-
ban hetvenhat, míg a felnőt-
tek mezőnyében hatvannégy 
versenyzőt vagy csapatot dí-
jazhattak az országos bajnok-
ságon, Európa-bajnokságon, 
illetve világbajnokságon elért 
helyezések alapján.

„Külön köszönet illeti  a fiatalok mellett a szüleiket és az edzőiket is”

Sopron elismerte sportolóit

A gyermek–serdülő kategóriában 49, az ifjúsági–junior korcsoportban 76, míg a felnőttek mezőnyében 64 versenyzőt díjaztak a 33. Sportgálán. Felvételünkön  
dr. Farkas Ciprián polgármester és Barcza Attila országgyűlési képviselő adja át az elismeréseket. FOTÓK: FILEP ISTVÁN 

MUNKATÁRSUNKTÓL

Áprilisban már a fel-
nőttek mezőnyében 
is megméreti magát 
a soproni Börzsei Za-
lán. A fiatal úszó után-
pótlásversenyeken 
szerzett már orszá-
gos bajnoki elsőséget, 
emellett több érmes 
helyezése is van.
– Gyors, hát, mell, pillangó, 
esetleg vegyes? 

– Egyértelműen a mell-
úszás! Az ok pedig egészen 
egyszerű: kiskorom óta eb-
ben az úszásnemben érem el 
a legkomolyabb eredménye-
ket, és ez az, amit a leginkább 
kedvelek.

– Van kedvenced, pél-
daképed a felnőttek me-
zőnyéből?

– Van természetesen: a 
brit színekben versenyző 
Adam Peaty, aki – talán nem 
meglepően – szintén mell-
úszó. Olimpiai bajnok, több-
szörös Európa-bajnok és vi-
lágbajnoki győztes, igazi 
példakép számomra.

– T i z en né g y éve s en 
már komoly eredményeid 
vannak, országos bajnok-
ságokon értél el dobogós 

helyezéseket. Szerinted ez 
minek köszönhető?

– Véleményem szerint első-
sorban annak köszönhetem a 
sikereimet, hogy az edzésen 
keményen és tudatosan dol-
gozom – akkor is, amikor ne-
héz. Az mindenképp kell a si-
kerhez, hogy a tréningeken jól 
dolgozzak, beletegyem a meg-
felelő mennyiségű munkát.

– Az úszás „faltól falig” 
mozgás. Nem unalmas?

– Nyilván vannak olyan 
pillanatok, amikor beüt a fá-
radtság, és már mennék haza, 
de ha vannak céljaim – már-
pedig vannak –, akkor ezeket 
a pillanatokat úgy tudom át-
vészelni, hogy a célomra össz-
pontosítok. Ez pedig a minél 
jobb időeredmény elérése.

–  Hogy látod jelenleg, 
a felnőttek mezőnyében 
is az élvonalhoz tartoz-
hatsz majd?

– Remélem, hogy a felnőt-
teknél is megállom a helyem, 
ez is egy célom, de addig is na-
gyon fontos, hogy úgy dolgoz-
zam végig az edzéseket, olyan 
hozzáállással és intenzitás-
sal, ahogy eddig. Április végén 
lesz az idei felnőtt országos 
bajnokság, ahol idén először 
én is részt veszek. Bízom ben-
ne, hogy olyan eredményt si-
kerül elérni, amelyre Sopron-
ban is büszkék lehetnek.

Börzsei Zalán  tizennégy évesen már a felnőtt bajnokságra készül

A céljaira összpontosít

Börzsei Zalán a Széchy Tamás Sportiskola növendékeként már országos bajnoki címmel rendel-
kezik, jelenleg a Szent Orsolya Gimnázium 8. osztályos kisgimnazistája. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

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

(Tűzoltóság, Polgári Védelem)   .    .    .   105, 510-672, 510-617
• Rendőrség     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .107, 311-234
• Előfizetői tudakozó    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  11818
• Belföldi tudakozó  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  11800
• Polgármesteri hivatal        .    .    .    .    .    .06-80/204-322, 515-100
• Soproni Polgárőr Egyesület        .    .    .    .    .    .    06-30/385-5732
• Sopron Holding központi szám .    .    .    .    .    .    .    .    .   514-600 
• Közútkezelés .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   515-123
• Soproni Szociális Intézmény         .    .    .    .    .    .    .    .   506-400
• Gyermekjóléti szolgálat         .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   524-361
• Támogató szolgálat       .    .    .    .    .    .    .    .    .    06-20/395-9040
• Családsegítő szolgálat    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   524-361
• Családok Átmeneti Otthona      .    .    .    .    .    .    .    .    .   524-362
• Pártfogó felügyelet        .    .    .    .    .    . 508-126, 508-395, 508-392
• Telefonos lelki elsősegély-szolgálat         .    .    .    .    .   116-123
• Drog stop        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  06-80/505-678
• Magyar Autóklub        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 188
• Áramszolgáltató         .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  06-80/533-533
• Vízszolgáltató         .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   519-100
• Gázszolgáltató        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  06-80/440-141
• MÁV        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .06-1/3 49 49 49
• GYSEV         .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   577-212
• Kisalföld Volán      .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   313-130

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK

Szenzációs győzelem 
Világbajnoki selejtezőn nyert 88–84-re Montenegró ellen a magyar 
férfi kosárlabda-válogatott. A nemzeti kosárcsapat történelmi si-
kert ért el, hiszen először győzte le idegenben ellenfelét, és má-
sodik győzelmét szerezte meg a selejtezők során. Ivkovics Sztojan 
csapata négy forduló után két győzelemmel és két vereséggel áll 
(a harmadik helyen) az E-csoportban. Legközelebb Portugália el-
len játszik július elsején a válogatott, majd július 4-én Franciaor-
szág ellen lép parkettre. A csoportból az első három helyezett jut 
be az európai selejtező második körébe.

Fucsovics 35.
Az orosz Danyiil Medve-
gyev áll a férfi teniszezők 
legfrissebb világranglistá-
jának élén. Fucsovics Már-
ton egy helyet előre lépve 
lett a 35. A nők között az 
ausztrál nyílt bajnokság ha-
zai bajnoka, Ashleigh Barty 
vezet, a legjobb magyar je-
lenleg Udvardy Panna, aki 
a múlt heti pozícióját meg-
őrizve a 83. Jani Réka Luca 
a 151., Babos Tímea újabb 
pontokat veszítve a 216. 

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

MOTTÓ

Michael Ende:  
A végtelen 
történet 
Bux Barnabás Boldizsár szá-
mára, aki nem különöseb-
ben okos vagy szép, viszont 
gyönyörű történeteket tud 
mesélni, valóra válik min-
den gyermek álma: egy 
rejtélyes könyv olvasá-
sa közben hirtelen átkerül 
a mesébe, s ő lesz Fantá-
zia birodalmának legfon-
tosabb lakója, megmentő-
je, akinek meséi nyomán új 
lények és tájak keletkeznek.

KÖNYVAJÁNLÓ

MADARÁSZ RÉKA

A magyar parasport napja alkalmából 
a Hunyadi-iskola tanulói meghallgat-
hatták, illetve meg is tapasztalhat-
ták, hogy a fogyatékkal élők milyen 

mindennapi problémákkal küzdenek. A program 
célja a gyermekek érzékenyítése volt.
2017 óta február 22-e a ma-
gyar parasport napja. Az 
országos kezdeményezés-
hez már akkor csatlakozott 
a Hunyadi János Evangéli-
kus Óvoda és Általános Isko-
la is, ám a járványhelyzet mi-
att évek óta nem volt alkalom 

a megemlékezésre. Idén vi-
szont annál színesebb prog-
ramok várták a diákokat.

– A tornatermünkben két 
parasportoló, Inczédi Ger-
gely és Tamás fiam, aki 7 év-
vel ezelőtt veszítette el a jobb 
kezét, oktatta kerekesszékes 

kosárlabdára a diákokat – tud-
tuk meg Palkovits Tamás pe-
dagógustól. – Ép kosaras ta-
nulók ültek kerekesszékbe, 
és tapasztalhatták meg, hogy 
így nem is annyira egyszerű 
bedobni a labdát. Eközben az 
aulában osztályonként három 
fiú és három lány beszélge-
tett dr. Bihari Csaba kerekes-
székes kosarassal és kézilab-
dázóval, aki rendszeresen 
túrázik és az utóbbi időben 
íjászkodik is. 

Az aulában zajló esemé-
nyeket a többiek kivetítőn kö-
vethették nyomon. A rendez-
vény második felében Lévay 

Petra paralimpikon jelentke-
zett be online. Petra a Végtag-
hiányos Gyermekekért Alapít-
vány elnökeként egy kisfilmet 
mutatott a diákoknak egy vég-
taghiányos család életéről, 
ezután pedig a gyerekek any-
nyira érdeklődőnek bizonyul-
tak, hogy a kérdéseiknek vé-
ge-hossza nem volt. Palkovits 
Tamás előadását a magyar pa-
rasportolókról ugyancsak kí-
váncsian hallgatták.

– Mi, ép emberek nem is 
gondolnánk, hogy egy fogya-
tékkal élő akár egy olyan hét-
köznapi cselekvés, mint pél-
dául egy levél feladása során 

is mennyi megoldandó prob-
lémával szembesül – folytatta 
a testnevelés–biológia szakos 
tanár. – A rendezvénnyel egy-
részt az volt a célunk, hogy a 
diákok ezt közvetlenül meg-
tapasztalhassák, másrészt 
pedig, hogy megtanulják, mi-
ként lehet természetesen és 
emberhez méltó módon viszo-
nyulni a fogyatékkal élőkhöz. 
Igyekeztünk azt is tudatosí-
tani, hogy a jövő nemzedéke-
ként az ő feladatuk is, hogy 
ha döntéshelyzetbe kerülnek, 
gondoljanak sérült embertár-
saikra is, és segítsenek nekik, 
amiben csak tudnak.

Ép kosaras tanulók ültek kerekesszékbe, és megtapasztalták, hogy így nem is egyszerű bedobni a labdát. A diákok beszélgettek is a parasportolókkal. 

„Mindenki 
egész élete so-
rán megy, anél-
kül, hogy a kö-
vetkező lépést 
ismerné, anél-
kül, hogy tud-
ná, a következő 
lépésnél szilárd 
talajra lép-e, 
vagy már a Sem-
mibe botlik. Ez 
a világ olyan bi-
zonytalan, hogy 
minden lépé-
sünk: döntés.”
Michael Ende  
(1929–1995) német író

MADARÁSZ RÉKA

Első helyezést ért 
el három versével 
A szeretet ereje című 
pályázaton Tóth Viola. 
A széchenyis lány ko-
rábban komolyabban 
foglalkozott a tánccal, 
a közelmúltban pedig 
barátnőjével írói ön-
képzőkört alapított.
Tóth Viola a családjával Szé-
kesfehérvárról költözött Sop-
ronba. Még berzsenyis diák-
ként lett harmadik helyezett 
Az erdő álma elnevezésű pá-
lyázaton. Borostyán éj című 
verse be is került a pályázat 
könyvébe.

– Nem tudom, mióta írok 
verseket, de az biztos, hogy ez 
volt az első, amire azt mond-
tam, hogy „Hű, de jó lett!”. 
A zsűri Weöres Sándor költe-
ményeihez hasonlította – me-
sélte. – Hogy hogyan lettem 
széchenyis? Még Székesfe-
hérváron kezdtem el 12 évesen 
táncolni contemporaryt, ami 
a modern tánc és a klasszikus 
balett keveréke volt, emellett 6 
évig szertornáztam. Sopron-
ba költöztünk, beiratkoztam a 
Berzsenyibe, majd teljesült a 

nagy álmom: felvettek a győri 
balettiskolába.

Itt jött rá Viola, hogy a ba-
lettművészek stresszes éle-
te túl kötött számára. Éppen 

azt veszi el tőle, ami mindig 
is vonzotta a táncban: a spon-
tán, szívből jövő mozgásban 
rejlő végtelen örömöt és sza-
badságot. Bár a mesterek 

szerették volna, ha marad, a 
lány ekkor már döntött: a Sop-
roni Széchenyi István Gimná-
ziumban folytatta tanulmá-
nyait, ahol most a 10.C-be jár.

– A magyartanárom, Ko-
vácsné Bella Irén javaslatá-
ra bemutattam két versemet 
az osztályomnak, és a tanár-
nő rögtön lelkesen el is kezdte 
elemezni őket – folytatta. – Ő 
ajánlotta figyelmembe a Kár-
pát-medencei A szeretet ereje 
című pályázatot is. Ekkor ha-
tároztam el, hogy írói önkép-
zőkört alapítok a barátnőm-
mel, Újvári Dórával. Most már 
tízen vagyunk, és összekötjük 
a kellemest a hasznossal: úgy 
tanulunk, hogy közben élvez-
zük is a tevékenységet.

Viola számára nagyon ne-
héz döntés volt, hogy otthagy-
ta a balettiskolát. Mint mond-
ta, nem adta fel, csak egy 
másik utat választott: most 
már jobban érdekli a pszi-
chológia és a tervezői pályák 
(divattervező vagy lakberen-
dező). A sors majd eldönti, 
merre tovább.

Tóth Viola  írói önképzőkört alapított barátaival, melynek már 10 tagja van

Szeretetből szőtt versek

TÓTH VIOLA EGYIK DÍJNYERTES VERSE: HAJNAL A SZŐLŐBEN 
Nem maradt néma ez a hajnal./ Vele ébredt a szőlő./ A fecskék nyarat hívó hangja,/ betöltötte az ég csar-
nokait./ Langyos szellő poroszkált/ a még álmodó szőlőfürtök között,/ felkavarva a csillagok nyomát, a 
port./ A Nap végig futtatta tekintetét a békés kacsokon,/ majd e gondos pillanat után/ átölelte kebelé-
vel a tájat,/ szeretettel ébresztve/ a szénabálán saját dallamában alvó tücsköt.

Tóth Viola Borostyán éj című verse bekerült Az erdő álma pá-
lyázat könyvébe. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A rendezvényen  a diákok megtapasztalták, hogy milyen a sérültek élete

Parasportolók a Hunyadiban

Együttműködés a kamarával
Megállapodást írt alá a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) és a 
Soproni Egyetem, melynek célja a folyamatos együttműködés a 
képzések és a kutatások területén. A Soproni Egyetem és a Ma-
gyar Mérnöki Kamara közötti együttműködés hosszú múltra te-
kint vissza. Az egyetem elsősorban az Erdőmérnöki, Faipari és 
Agrárműszaki Tagozaton keresztül kapcsolódik a kamarához. 

Wagner Ernő, az MMK elnöke a megállapodás aláírásakor el-
mondta: a kamara egyik feladata, hogy a szervezet megújulá-
sa kapcsán egy a fiatalokat segítő, a környezetvédelmet szem 
előtt tartó és ösztönző szervezet jöjjön létre. 

Prof. dr Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora kiemelte: 
az intézmény célja, hogy nyitottsága, rugalmassága megerő-
södjön és olyan megállapodásokat kössön, amely nemcsak a je-
len, hanem a jövő nemzedékének is szilárd alapokat biztosít. 

A tankerülettől kapták a laptopokat 
Ahogy arról újságunk múlt heti számában is beszámoltunk, si-
keresen zárultak a rendhagyó órák a Soproni Széchenyi István 
Gimnáziumban – az innovatív osztályok tanulói a csapatmun-
ka során jobban megismerték egymást, teljesen összehango-
lódtak. Az intézményben 2020. őszén indították az egyedülálló 
képzési formát, amelynek lényege, hogy csak az idegennyelv-
órákon használnak a diákok tankönyveket, minden mást lapto-
pon tanulnak. A számítástechnikai eszközöket a Soproni Tanke-
rületi Központ saját forrásból biztosította a középiskolásoknak. 

RÖVIDEN
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„Csak” magas vérnyomás
Teljes joggal szerepel a címben az idézőjel! Ugyanis, ha vala-
kinek tartósan magas a vérnyomása, azaz magasvérnyomás-
-betegséggel él, akkor az egyáltalán nem „csak”. Ez a jelen-
ség, betegség ugyanis már az ütőereink (sőt, az egész keringési 
rendszerünk) megváltozott, kóros működésének a jele. Azaz a 
magasvérnyomás-betegség lényegében már érbetegséget je-
lez. Csakhogy a vérnyomásunk az egyik legdinamikusabban 
változó, mérhető élettani paraméterünk. Hasonlóan, mint a 
pulzusszámunkat számos külső és belső tényező, körülmény 
befolyásolja. Emiatt egyáltalán nem mindegy, hogy mikor, ho-
gyan, hányszor… mérjük, és hogyan értékeljük az adatokat. Az 
viszont tuti, hogy akár már igazoltan magasvérnyomás-beteg 
valaki, akár az átlagosnál nagyobb arra az esélye, mérnie, ön-
ellenőriznie érdemes. 

Hogy hogyan, arról hamarosan részletesen is írok.
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket március 9-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sopron 
Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a Rubikon különszámát sorsoljuk ki, melyet 
a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Február 16-i rejtvényünk megfejtése: „Minden út legnehezebb lépése az első”. Szerencsés megfejtőnk:  
Szabó Ferencné, Sopron, IV. László király utca.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Március 2-től 8-ig. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig este 
8 órától reggel 8 óráig tart.

Március 2., 
szerda 

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

Március 3., 
csütörtök 

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

Március 4.,  
péntek 

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

Március 5.,  
szombat 

Király gyógyszertár  
Várkerület 114. 99/508–241

Március 6., 
vasárnap 

Korona gyógyszertár  
Várkerület 73. 99/505–865

Március 7.,  
hétfő 

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

Március 8.,  
kedd 

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

A közös értékek összekötnek
EGYÜTT ÉVTIZEDEKEN ÁT  – soproni házaspárok mesélnek

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 beszélge-
tünk, akik talán tudják a 
hosszú és boldog házas-
ság titkát. Legalábbis az 
életük példa lehet erre. 

– Bár nagyon közel laktunk egy-
máshoz, talán öt ház volt közöt-
tünk a József Attila utcában, de 
mi Margittal nem vagy csak ép-
pen látásból ismertük egymást 
– kezdte Mühl Nándor. – Amikor 
én itthon voltam, akkor Margit 
egyetemista volt Budapesten, 
majd behívtak katonának. A le-
szerelésem után az öntödében 
dolgoztam, és közben a Mis-
kolci Műszaki Egyetemen vé-
geztem a kohómérnöki szakot. 
Akkoriban a Széchenyi-palotá-
ban működött a soproni MTESZ 
(Műszaki és Természettudomá-
nyi Egyesületek Szövetsége – a 
szerk.), melyben a magam te-
rületén én is tevékenykedtem, 
csakúgy, mint Sopron köz-
tiszteletben álló gyógysze-
része, későbbi díszpolgára, 
dr. Horváth Dénes is. Egy alka-
lommal odajött hozzám Dénes 
bácsi, hogy másnap menjek el 
hozzájuk, mert csak hárman 

vannak, hiányzik egy személy a 
kártyapartihoz.  

– Lehet, hogy egy kicsit 
mérges is voltam édesapá-
ra, hogy kvázi odarendelt egy 
fiatalembert a délutáni kár-
tyapartira – folytatta Mühlné 
dr. Horváth Margit. – Minden-
esetre Cicával, vagyis Németh 
Anna barátnőmmel együtt izga-
tottan vártuk a kártyapartnert. 
Később a kártyapartik elmarad-
tak, mi pedig egyre gyakrabban 
találkoztunk, volt, amikor Nán-
di elém jött a Wartburgjával, és 
megvárt a gyógyszertár előtt.

Mühl Nándorról tudni kell, 
hogy nagy focirajongó volt, 
ma is az. 

– Hová mégy fiam? Meccs 
lesz a tévében – mondta egy al-
kalommal az édesanyám. – De 
most nekem más dolgom van, 
Margittal van randevúm – vála-

szoltam neki, és már vettem is 
a kabátom. Elmosolyodott, és 
azt hiszem, akkor gondolta elő-
ször drága jó anyám, hogy „ko-
molyodik a dolog”. 

Mühl Nándor így nem lát-
ta azt a meccset, amikor Al-
bert és Dunai II. góljaival 2:0-
ra megvertük a cseheket, de 
talán annyira nem is bánja...

A fiataloknak 1969. augusz-
tus 19-én volt az esküvőjük 
a soproni evangélikus temp-
lomban, ahol Weltler Ödön lel-
kész fogta össze Margit és Nán-

dor kezét, és áldotta meg az 
ünneplő gyülekezettel együtt 
az ifjú párt.  

– Hogy van e titka a hosz-
szú és boldog házasságnak? 
Igen, van, és ez nem is olyan 
nagy titok, mindössze egy szó: 
a szeretet – válaszolta Margit. 
– Igen, ez a legfontosabb – vet-
te át a szót a feleségétől Nán-
dor –, de én még hozzátennék 
valamit: a közös értékek egy 
házasságban éppen olyan fon-
tosak és meghatározóak, mint 
a közös célok.

Mühlné dr. Horváth Margit és Mühl Nándor – a fiatalokat 1969-ben adta össze Weltler Ödön 
lelkész a soproni evangélikus templomban. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

MÜHLNÉ DR. HORVÁTH MARGIT  Lövőn született 1944-ben. 
A Budapesti Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudomá-
nyi Karán 1968-ban vette át diplomáját, majd 1972-ben gyógy-
szerhatástan–toxikológia szakvizsgát tett. A Béke úti Segítő 
Mária Gyógyszertár tulajdonosaként ment nyugdíjba 2020-ban.
MÜHL NÁNDOR 1938-ban született Sopronban. A Nehézipari 
Műszaki Egyetemen 1967-ben szerzett kohómérnöki diplomát. 
A Soproni Vasöntödéből ment nyugdíjba 1996-ban.

A rendezvényen  a diákok megtapasztalták, hogy milyen a sérültek élete

Parasportolók a Hunyadiban
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Szénási Ferenc (Széna) soproni  karikaturista  
alkotásai hétről hétre.

KÓCZÁN 
BÁLINT 

Sikeres és 
esemény-
dús hó-

napokat tudhat maga 
mögött Kónyai Tibor, 
hiszen két énekesnő-
vel is aktívan dolgozik. 
A soproni zongorista a 
közeljövőben a Budai 
Várban lép fel egy or-
szágos vetélkedő záró-
eseményén több sopro-
ni zenésztársával.
– Nem panaszkodhatom, hi-
szen a leállás után aktívan tel-
nek a napjaim. Két énekesnő-
vel is folyamatosan járjuk az 
országot – kezdte Kónyai Ti-
bor. A zongoraművész nép-
szerűsége töretlen, több te-
levízióműsorban is láthattuk.

– Liliennel koncertezhet-
tünk a pozsonyi kulturális 
magyar heteken, ezt követően 
pedig Stuttgartban, a Liszt In-
tézet pódiumán léptünk fel, de 
hallhattak minket a Budapest 
Jazz Clubban vagy Az év irodá-
ja díjátadó gálán is – folytatta 
a zenész. – A duó tízesztendős 
jubileumát ünnepli idén. Da-
mu Renátával pedig a Budafo-
ki Bornegyedben zenéltünk, 
eljutottunk Bodrogkeresztúr-
ra, a Keresztúri Estékre, vala-
mint a sárvári Zene Házába, 
ahol kiegészültünk Gyárfás 
István dzsesszgitárossal.

Kónyai Tibor számára a 
2022-es esztendő igazán len-
dületesen indult, hiszen 
flashmobon is részt vett, ahol 
filmelőzeteseket mutattak be. 
„Száz esztendő nem a világ, 
éljen a magyar szabadság!” 
– hangzott el Sopronban, a 
Fő téren rendezett zenés be-
mutatón, ahol a Csík zenekar 
Hazám, hazám című dalát 
Kónyai Tibor zongoraművész-
nek és társainak az előadásá-
ban hallhatták az érdeklődők.

A nemzeti érzelmű dalt a 
Béke – A nemzetek felett cí-
mű, a trianoni békediktátum 
megkötéséről szóló film sop-
roni bemutatása kapcsán ad-
ták elő száz mécses fénye 
mellett.

A program egyben egy kö-
zépiskolásoknak meghirde-
tett, országos vetélkedőt in-
dított el, amelyben a fiatal 
résztvevők a békediktátum-
mal kapcsolatos kérdésekre 
keresik a választ.

A vetélkedő díjátadásá-
ra ünnepélyes keretek között 
kerül sor március 4-én egy 
impozáns helyszínen, Buda-
pesten, a Budai Várban, ahol 
szintén felcsendül Kónyai Ti-
bor hangszerelésében a Ha-
zám, hazám című dal.

– Ebben a fantasztikus 
projektben Reni mellett olyan 
soproni művészek is közre-
működnek, mint Jacsó Erika, 
T. Horváth József, Drüszler 
Edit, Magyar Réka, Göndöcs 

Kata és Csiszér Júlia. Nagy 
öröm számomra, hogy ven-
dégművészként Dér Heni is 
csatlakozik a produkcióhoz.

A soproni zongorista–ze-
neszerző tavasszal is izgal-
mas napok elé néz: a tavalyi 
nagy sikerre való tekintet-
tel újabb felkérést kapott Vá-
czi Eszterrel együtt, de ez 
még nem minden. – Koráb-
ban már eljutottam a tenge-
rentúlra, de most ismét terv, 
hogy elrepüljek New York-
ba. Emellett természetesen 
a zeneszerzésről sem szeret-
nék lemondani, talán vala-
mikor jön egy újabb szóló- és 
duóalbum – zárta a hét szer-
zői lemezzel is büszkélkedő 
 Kónyai Tibor.

Kónyai Tibor  ismét eljuthat Amerikába, de új albummal is készül

Újragondolt dallamok

A Csík zenekar Hazám, hazám című dalát dolgozta fel Kónyai Tibor zongoraművész társaival.  
Ezt hamarosan a Budai Várban is előadják. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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A DIETETIKUS VÁLASZOL

Ismerje fel a keresztallergiát!
NÉMETH KINGA

Gyermekkori elhízás, cukorbetegség, 
szív- és érrendszeri gondok – napjaink-
ban mindegyik népbetegségnek szá-
mít. De mit tehetünk a megelőzésükért, 

hogy minél tovább, egészségesen éljünk? Rovatunk-
ban a dietetikus ad hasznos tippeket.  
Közeledik a tavasz, ezzel 
együtt megjelenhetnek a ti-
pikus allergiás tünetek: orrfo-
lyás, tüsszögés, szemviszke-
tés. Pollenallergiások körében 
egyre gyakoribb, hogy bizo-
nyos élelmiszerek, főként gyü-
mölcsök és zöldségfélék, dió-
félék, magvak fogyasztásakor 
is hasonló kellemetlensége-
ket észlelnek, ezt nevezzük 
keresztreakciónak (keresztal-
lergiának). 

Keresztallergia akkor alakul 
ki, ha bizonyos anyagok mole-
kuláris szerkezete hasonló, 
a szervezetbe kerülő anyagok 
kémiai szerkezete közötti kü-
lönbség kicsi, így a szervezet 
nem feltétlenül tud különbsé-
get tenni közöttük. Legtöbb-
ször a száj nyálkahártyájának 
hólyagosodása, ajakduzzanat, 
torok viszketése a jellemző 
tünet. Ezen kívül csalánkiütés 
is jelentkezhet a száj környé-

kén, ahol az étel érintkezett 
a bőrrel.

A leggyakoribb keresztre-
akciókat a nyírfa és a parlagfű 
pollenjei okozzák. Előbbi ke-
resztreakciót válthat ki a sár-
garépával, az almával, az őszi-
barackkal, a mogyoróval és 
a mandulával. A parlagfűre al-
lergiások pedig a görögdiny-
nye, a paradicsom, az ubor-
ka és a banán fogyasztásakor is 
tapasztalhatnak tüneteket. 

Érdemes dokumentálni, 
hogy mikor, mely élelmiszer 
fogyasztásakor következik be 
reakció, és szakember segít-
ségével kialakítani az allergén 
elkerülő étrendet, de szigo-
rú diétára nem feltétlenül van 
szükség. Szerencsére az aller-
giát okozó fehérjemolekulák 

nagy része hőérzékeny, tehát 
nem kell lemondanunk a fi-
nomságokról. Ez annyit jelent, 
hogy ha a nyers alma problé-
mát okoz, próbáljuk sütve, főz-
ve fogyasztani, például zabká-
sába belereszelve vagy almás 
piteként. Érdemes azt is kita-
pasztalni, hogy egész évben 
vagy csak az „allergiaszezon-
ban” okoz-e panaszt az adott 
élelmiszer. 

A keresztreaktivitás lehető-
sége bonyolulttá teheti a spe-
cifikus allergiák diagnoszti-
zálását. Amennyiben felmerül 
a gyanú, érdemes allergoló-
gus, immunológus szakor-
vossal felvenni a kapcsolatot. 
A molekuláris, komponensala-
pú allergiavizsgálatok ebben az 
esetben sokat segíthetnek.

BULI VAN!  – zenei ajánló
Hooligans és Torgua koncert
Március 4., péntek 19 óra, Hangár Music Garden
Sopronba érkezik egy régi nagy zenekar, amely még ma is ak-
tív. A Hooligans tavaly ünnepelte 25 éves fennállását. A ta-
gok zord megjelenésével (vad külső, tetoválások, piercingek) 
ellentétben zenéjükben gyakori motívumként szerepel a sze-
relem, a nők bálványozása, a hedonizmus. A népszerű banda 
2022-es „Zártosztály” turnéja keretében lép fel a Hangárban, 
ahol a Tortuga lesz a vendégzenekar.


