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Koloszár Enikőt is láthattuk az egyik 
legnépszerűbb televíziós műsor-
ban: az Exatlonban töltött három 
hetet. A soproni fitneszbajnok 
– személyi edző rengeteg él-
ményt kapott a műsortól, a „no-
mád” körülmények után pedig az 
itthoni életét is felértékelte. Enikőt 
meglepte, hogy Sopronban sokan 
megállítják az utcán, közös fotót ké-
szítenek vele. 

CsomagolásmentesenCsomagolásmentesen

Környezettudatosság: megnyílt Sopron Környezettudatosság: megnyílt Sopron 
első csomagolásmentes boltjaelső csomagolásmentes boltja

Látványos mozzanattal folytatódott az elmúlt napokban az M85-ös gyorsforgalmi út soproni 
szakaszának építése: 40 hídgerendát emeltek be a vasúti sínek fölé. A kivitelezés ütemezetten halad, 
Sopron térségében is javában tart az úttest aszfaltozása. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS 

M85: aszfaltozás és hídépítés

Kupagyőztes a Sopron Megállítják 
az utcán

Új játszótér  Új játszótér  
és kondiparkés kondipark

A megszokottnál jó-
val melegebb, tavaszi-
as időjárás lehetővé te-
szi, hogy nekilássunk 
a nagyobb kerti mun-
káknak, például a gyü-
mölcsfák metszésének. 
Ha már fagymentes az 
idő, beiktathatjuk a na-
pirendünkbe az úgyne-
vezett lemosópermete-
zést. Mivel a vegetációs 
időszak előtt vagyunk 
még, nincs lombozat, 
amelyet károsíthatnánk, 
így nagy lémennyiség-
gel dolgozhatunk.
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Megvédte címét a Sopron Basket: a Pécsett rendezett magyar kupa 
nyolcasdöntőjét magabiztosan nyerte Gáspár Dávid együttese  
– a fiatal szakember így megszerezte első trófeáját soproni  
színekben. FOTÓ: MTI – SÓKI TAMÁS

A gyerekek nagy örömmel vették birtokba a 
Kőműves közi parkban épült játszóteret. A kö-
zelmúltban városunkban több helyszínen is új 
közösségi teret alakítottak ki. 

Tavaszi 
munkák
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Pfeiffer Judit környezettudatos kezdeményezése

Csomagolásmentesen
KÖVES ANDREA

Megnyílt 
Sopron el-
ső csoma-
golásmen-

tes boltja, amelynek 
fő célja a környezet-
tudatos vásárlási kul-
túra kialakítása, a ház-
tartási hulladékok 
csökkentése.

Dekagramm – hirdeti a cégér a 
letisztult stílusú, barátságos üz-
let ajtaján. Már az elnevezés is 
sokatmondó. A portékák gusz-
tusos üvegekben sorakoznak a 
polcokon, a mérleg mellett fából 
készített kisebb-nagyobb merő-
kanalak sorakoznak. Az üzletben 
mind a beszállításban, mind az 
árusítás során mindenféle cso-
magolást igyekeznek kiküszö-
bölni: textilzsákokban, üvegek-
ben, papírdobozokban folyik a 
vásárlás, nejlonzacskó egyálta-
lán nincs a boltban. A csinos 
üzlet lelke Pfeiffer Judit, aki há-
rom gyermeket nevel, és úgy 
érzi, ezzel a környezettudatos 
kezdeményezéssel az ő látás-
módjukat is formálja. Sőt, azo-
két a kisebb-nagyobb gyereke-
két is, akik szüleikkel betérnek 
vásárolni. Örömmel tapasztalja, 
hogy Sopronban egyre több az 
ökotudatos fogyasztó. 

– Az üzlet amellett, hogy al-
ternatívát nyújt a hulladékok 

csökkentésére, egyfajta szelle-
mi kis közösségé is válik a ter-
veim szerint – mesélte  Pfeiffer 
Judit. – Van egy kis sarkunk, 
ahol meg lehet pihenni, öt-
leteket cserélni, tapasztala-
tokat megosztani egy finom 
kávé mellett a környezet meg-
óvásának lehetőségeiről, egy 
„zöldebb” háztartásról. Úgy 
érzem, aki hozzánk betér, az 
előbb-utóbb, ha felkeres egy 
nagyobb áruházat, ott sem 

nyúl majd a nejlonzacskókhoz, 
pillepalackokhoz. 

Judit folyamatosan keresi az 
új, környékbeli kistermelőket, 
hiszen az üzlet egyik nagy eré-
nye, hogy elsősorban az ő ter-
mékeik teszik ki a kínálatot. 
A bolt az élelmiszerek és ter-
mészetes tisztító- és tisztálko-
dószerek széles skáláját kínálja. 
A hazai gyártású lisztek, cuk-
rok, fűszerek, sók mellett fű-
szerek széles választéka, olajok, 

szörpök, lekvárok, házi tojás-
ból készített tészták, teák, ká-
vék, számos magféleség sora-
kozik a polcokon. A különleges 
eceteket egy idős bácsi készíti, 
aki már évtizedek óta űzi külön-
leges mesterségét. Judit számos 
tervet dédelget még magában, 
így a jövőben például a kimért 
belga csoki mellett hazai csoko-
ládékészítő csomagolásmentes 
termékeivel is szeretné még bő-
víteni a kínálatot.

Panoráma

Múzeumteremtők
DR. TÓTH IMRE

Mindketten megke-
rülhetetlenné tették 
magukat, ha Sopron 
történelméről esik szó 
– így jellemezhetjük 
Csatkai Endrét és Kör-
nyei Attilát. A Sopro-
ni Múzeum egykori 
igazgatói ugyanazon 
a napon hagyták itt 
ezt a világot. 

„Az ő munkássága legnagyobb 
eredményének valóban azt tar-
tom, hogy a Sopron-ismeret vá-
rosunkban közkincs lett, hogy 
mi, a munka folytatói, a tovább-
élők Csatkai Endre élete, mun-
kája eredményeként (...) meg-
ismerve, kritikus szemlélettel 
tudjuk szeretni városunkat, és 
hogy valamennyiünkben erős 
a szándék Sopron szolgálatá-
ra.” Ezt írta Környei Attila előd-
je és tanítómestere, Csatkai 
Endre munkásságáról 1971-ben. 
Mindketten a Soproni Múzeum, 
pontosabban annak elődintéz-
ményének szolgálatában álltak. 

Csatkai Endre 1896-ban szü-
letett Darufalván (Drassburg, 
Ausztria). A Pázmány Péter Tu-
dományegyetemen szerezte 
meg diplomáját, majd dokto-
rált és kandidátus lett. 1945-től 
1963-ig bízták rá a városi mú-
zeum vezetését. Főszerkesztője 
volt a Soproni Szemlének, 1954-
ben Kossuth-díjat kapott. A ná-
la 44 évvel fiatalabb Környei 
Attila akkor vette kézbe okleve-
lét az ELTE-én, amikor Csatkai 

visszavonult a múzeum éléről. 
Friss diplomájával az akkori 
Liszt Ferenc (ma: Soproni) Mú-
zeumban talált munkát és hiva-
tást. 1973-ban megvédte doktori 
értekezését, 1987-ben kandidá-
tusi fokozatot szerzett. 1973-ban 
a nagycenki Széchenyi-emlék-
múzeum, 1990-től párhuzamo-
san a Soproni Múzeum igazga-
tója is lett. 

Sok mindenben mások vol-
tak, mást gondoltak a múze-
umról is, és maga a múzeum 
is más volt Csatkai és Környei 
idejében. De mindketten mú-
zeumteremtők voltak, megke-
rülhetetlenné tették magukat, 
ha Sopron történelméről esik 
szó. Mindketten pedagógusok 
voltak – katedra nélkül. Mind-
ketten jó adag civil kurázsit hor-
doztak, amellyel – ha szükség 
volt rá – éltek, és szót emeltek 
a bajok ellen. Mindketten ural-
ták és szerették a magyar nyel-
vet. Mindkettejüknek az volt a 
credója, hogy a tudomány ered-
ménye ne maradjon a kutatók 

magántulajdona, a múzeum 
pedig bocsássa közre a tudását.

Csatkai ismeretszerző és isme-
retterjesztő munkája az az ugró-
deszka, amelyről a múzeum ma 
is elrugaszkodik, ha a közönség-
hez akar szólni. Környeié pedig 
a minőség, amely nem engedi, 
hogy az elrugaszkodás közben 
talajt veszítsünk, és elszakad-
junk azokról az alapértékektől és 
attól a hitelességtől, amely való-
jában a múzeum legértékesebb 
kincse. Hiába változnak a kö-
rülmények, van olyan örökség, 
amely addig aktuális, amíg vi-
lág a világ. Ezek közé tartozik az 
a mindenre kiterjedő kíváncsi-
ság, ami Csatkai végtelen sokasá-
gú írásainak hűvös jegyzékéből 
is átsugárzik. És ezek közé soro-
landó Környei elképesztő kö-
telességtudata, ami átsegítette 
minden nehézségen, leszámít-
va a legnehezebbet, az utolsót. 

Mindketten ugyanazon a na-
pon, március 12-én hagyták itt 
ezt a világot. Csatkai Endre 50, 
Környei Attila 20 évvel ezelőtt.

Mennyi csomagoló-
anyagot használ?

KOVÁCS-DÖMÖTÖRI 
NOÉMI:
Bevásárláskor mindig vi-
szek magammal táskát. Ha 
tehetem, akkor a boltokban 
a pékárukat papírzacskóba 
teszem. Az is jó dolog, hogy 
egyre több boltban lehet 
vászontáskákat vásárolni.

BALOG KRISZTINA: 
Nemcsak a boltokban, ha-
nem például az ajándéko-
zásnál is fontos ez a kérdés. 
Ha tehetem, saját magam 
készítem el ezeket, illetve 
olyan terméket vásárolok, 
amit utólag már nem kell 
becsomagolni. 

ZÁKÁNY TERÉZIA:
Emlékszem, gyermekko-
romban, hatvan évvel ez-
előtt kukoricahéjból font 
táskákkal jártunk a boltba, 
a tejnek pedig külön kan-
nája volt. A műanyag akko-
riban még szinte ismeret-
len volt, több természetes 
anyagot használtunk.

KOVÁCS KRISZTIÁN:
Az ember sokszor ne-
héz helyzetbe kerül, hi-
szen a boltokban egyes 
termékek, élelmiszerek 
már előre műanyag zsu-
gorba vannak csomagol-
va. Ugyanakkor igyekszem 
odafigyelni, hogy vásárlás-
kor minél kevesebb hulla-
dék keletkezzen.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›

Az üzlet egyfajta szellemi kis közösségé is válik a terveim szerint – mondta Az üzlet egyfajta szellemi kis közösségé is válik a terveim szerint – mondta 
Pfeiffer Judit Pfeiffer Judit FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Csatkai Endre Környei AttilaCsatkai Endre Környei Attila

PLUZSIK TAMÁS

Vidám hangulat, ünnepi fogások – zsidó va-
csoraestet rendezett a purim előestéjén a 
Liszt-központban a Soproni Zsidó Hitközség.

A purim a zsidóság egyik leg-
nagyobb megemlékezése, a per-
zsa uralom alatt élő zsidó kö-
zösség megmenekülését tartják 
számon ekkor.

– A purim egy híd, dátum sze-
rint lényegében félúton a far-
sang és a húsvét között. Mégpe-
dig egy fura híd, hisz az egyetlen 
olyan ünnepünk, amikor nem-
csak szabad, hanem kell is alko-
holt fogyasztanunk – mondta 
Büchler András, a Soproni Zsi-
dó Hitközség elnöke. – Közössé-
günk lassan, de biztosan növek-
szik, ezért nagyon fontos, hogy 

hidakat találjunk a város teljes 
lakossága felé, hogy ezek a hi-
dak egyúttal pillérei is legyenek 
egy szebb és boldogabb világ-
nak. Mindezek jegyében ren-
deztük meg ezt a mai, purimi 
vacsoraestünket is. 

A rendezvényen részt vett 
dr. Farkas Ciprián is, aki köszön-
tőjében kiemelte, hogy a helyi 
zsidóság évszázadok óta szerves 
részét alkotja Sopronnak.

– A zsidóság tudása, szorgal-
ma és gazdag kultúrája színesí-
tette és színesíti ma is városunk 
mindennapjait – hangsúlyozta a 

polgármester. – Tudjuk, hogy a 
Civitas Fidelissima egyik leghű-
ségesebb polgárai voltak ők. Vá-
rosunk egyik legfontosabb tör-
ténelmi pillanatában, az 1921-es 
népszavazás előtt a magyar ha-
zához való hűséges ragaszkodá-
suknak adtak hangot. Személy 
szerint pedig nagyon örülök 
annak, hogy a soproni zsidóság 
kulturális élete az elmúlt évek-
ben megerősödött, és nagyon 
szépen fejlődik. A fejlődésnek 
a jele ez a mai rendezvény is.

A vacsoraest menüje hagyo-
mányos zsidó ételekből állt, így 
volt zsidótojással töltött para-
dicsom, sólet füstölt libamellel, 
édességnek pedig flódni. A va-
csoraesten részt vett Deutsch 
Péter rabbi, valamint Barcza 
Attila országgyűlési képviselő is. 

A zsidó közösség 
biztosan növekszik

Nagyon fontos, hogy hidakat találjunk a város teljes lakossága felé – mondta Nagyon fontos, hogy hidakat találjunk a város teljes lakossága felé – mondta 
Büchler András, a Soproni Zsidó Hitközség elnöke Büchler András, a Soproni Zsidó Hitközség elnöke FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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Tavaszi kerti munkák
MADARÁSZ RÉKA

A megszokottnál jóval 
melegebb, tavaszias 
időjárás lehetővé te-
szi, hogy nekilássunk 
a nagyobb kerti mun-
káknak: a gyümölcs-
fák metszésének, 
illetve a lemosóper-
metezésnek.

– Biztosan nagyon sok kerttu-
lajdonos elkezdte már a gyü-
mölcsfái metszését a kedvező, 
ám korántsem ideális januá-
ri–februári időjárás közepette 
– mondta lapunknak Horváth 
Gábor, a Roth Gyula Erdészeti, 
Faipari, Kertészeti, Környezet-
védelmi Szakgimnázium, Szak-
középiskola és Kollégium kerté-
szeti tangazdaságának vezetője. 
– Az almatermésűek – az alma, a 
körte, a birs és a naspolya – met-
szését követően március hónap-
ban sort keríthetünk a csonthé-
jasok (őszibarack, sárgabarack, 
cseresznye, meggy, szilva) met-
szésére is.

Ha már fagymentes az idő, 
a metszés végeztével beiktat-

hatjuk a napirendünkbe az 
úgynevezett lemosópermete-
zést. Mivel a vegetációs idő-
szak előtt vagyunk még, nincs 
lombozat, amelyet károsíthat-
nánk, így nagy lémennyiséggel 
dolgozhatunk – egyenletesen 
fedve a fa minden részét. Hogy 
miért fontos ez? A magasabb 
hatóanyag-tartalom kiváló al-
kalmat adhat a kórokozók és a 
kártevők gyérítésére. Rügyfaka-
dás után ezt a módszert a per-
zselés veszélye miatt már nem 
alkalmazhatjuk.

– A lemosópermetezéshez 
használhatunk réztartalmú 
szereket, amelyek a lisztharmat 

kivételével a legtöbb gomba és 
baktérium ellen védelmet nyúj-
tanak, kéntartalmúakat, ame-
lyek az áttelelő lisztharmat-
gombákat károsítják, illetve 
olajos készítményeket, amelyek 
különböző rovarok és atkakár-
tevők ellen hatásosak – tette 
hozzá a szakember. – Kereske-
delmi forgalomban léteznek 
kimondottan a tavaszi lemo-
sópermetezéshez ajánlott nö-
vényvédőszerek, amelyek akár 
mindhárom hatóanyagot is tar-
talmazhatják, így megfelelő vá-
lasztásnak bizonyulhatnak, ha 
kevésbé célzottan szándéko-
zunk permetezni.

Cserjés László amatőr sörfőző nyerte a sop-
roni sörgyár által immár másodszor meg-
hirdetett versenyt, s az ezzel járó egymillió 
forintot. A győztes receptje alapján készül 
2020-ban a Soproni Óvatos Duhaj sörkü-
lönlegességek családjának legújabb tagja.
– Néhány éve lelkes sörfogyasztóból ottho-
ni sörfőzővé váltam, miután egy barátom-
mal közösen főztünk egy IPA-t – árulta el 

Cserjés László. – Vannak kedvenc recept-
jeim, ezeket folyamatosan főzőm a csalá-
dom és barátaim nagy örömére. Ugyanak-
kor gyakran kísérletezem is. Legnagyobb 
rajongóm az édesanyám, aki biztatott a 
folytatásra.
A megmérettetésre 26-an adták be a sö-
rüket, közülük szakmai és fogyasztói zsű-
ri választotta ki a legjobbat.

A sörverseny győztese

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Ismét megszaporodtak az úgynevezett „uno-
kázós” csalási kísérletek, ezért fontos, hogy 
gyanakvóbbak legyünk. 

Ismét érkezett néhány bejelen-
tés a Soproni Rendőrkapitány-
ságra idős emberektől, akiket 
„unokázós” módszerrel akartak 
megkárosítani. – Nem újkeletű 
ez a fajta csalási módszer: tele-
fononál valaki, aki az idős ember 
rokonának, illetve annak isme-
rősének adja ki magát – mond-
ta Babelláné Lukács Katalin, a 
Soproni Rendőrkapitányság 

őrnagya, kiemelt bűnmegelő-
zési főelőadó. – Általában azt 
mondják, hogy bajba kerültek, 
sürgősen pénzre van szükségük. 
A mostani esetek különlegessé-
ge, hogy a telefonáló többször 
rendőrnek adta ki magát. Sze-
rencsére a bejelentők értesítet-
ték a hatóságot.

Ha kicsit is gyanakszunk ar-
ra, hogy tényleg hozzátartozónk 

kér-e telefonon segítséget, né-
hány személyes jellegű kérdés-
sel győződjünk meg arról, hogy 
valóban az van-e a vonalban, 
akinek kiadja magát. Esetleg 
menjünk el az állítólagos „bal-
eset” helyszínére, vagy a rend-
őrkapitányságon érdeklődjünk, 
történt-e egyáltalán baleset. Az 
is sokat segít a csalók lebukta-
tásánál, ha megjegyezzük a te-
lefonszámot, amiről a hívtak. 
Idegennek ne adjunk át pénzt, 
amennyiben az unoka bajba ke-
rül, jöjjön el személyesen, vagy 
közös rokon, ismerős érkezzen 
a pénzért.

„Unokáznak” a csalók
RENDŐRSÉGI SOROZAT

RÖVIDEN

Nem maradnak el az előadások
A városi ünnepséggel ellentétben nem maradnak el a Pro 
Kultúra március 15-i programjai – áll a szerkesztőségünk-
höz eljuttatott közleményben. A Maros Művészegyüttes 
Szép Palkó című táncjátéka délelőtt 11 órakor tekinthe-
tő meg a Soproni Petőfi Színházban, a huszáros családi 
nap pedig délután három órától egészen este hét óráig 
látogatható a Liszt-központban.

Látogatási tilalom a kórházban
Teljes látogatási tilalmat rendeltek el március 6-tól az inf-
luenzajárvány miatt a Soproni Gyógyközpontban. A kor-
látozás az intézmény minden osztályára és a rehabilitáci-
ós részlegre is kiterjed. A tilalom visszavonásig érvényes 
– közölte lapunkkal a gyógyközpont.

Önkéntes nap a botanikus kertben
Újabb önkéntes napot tartanak a Soproni Egyetem bo-
tanikus kertjében. Március 14-én 9.30-ra várják a segí-
tőket az üvegház előtt, ezúttal a felső kertben lévő asz-
faltos utakat takarítják le. 

›

Sok kerttulajdonos elkezdte már a metszéstSok kerttulajdonos elkezdte már a metszést
A világban lezajló globális külpolitikai kérdésekről is beszélt Sopronban 
dr. Nógrádi György. A kül- és biztonságpolitikai szakértő, egyetemi tanár a 
GYIK Rendezvényházban tartott rendhagyó osztályfőnöki órát középisko-
lás diákoknak Kovács László rendőr alezredes, a Soproni Rendőrkapitány-
ság bűnmegelőzési főtanácsadójának szervezésében. Az ismert médiasze-
mélyiség előadásában szólt a megváltozott európai biztonságpolitikáról, a 
migránskérdésről, valamint arról, hogy mi ebben a magyar rendőrség sze-
repe. A programon részt vett dr. Farkas Ciprián polgármester is.  
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Biztonságpolitikáról  
soproni fiataloknak

HORVÁTH FERENC

Elmarad a március 15-i központi vá-
risi ünnepség – jelentette be hétfőn 
délelőtt dr. Farkas Ciprián polgár-
mester. A rendkívüli sajtótájékozta-
tón jelen volt Gyenge Koppány, az 
önkormányzat védelmi referense.

A sajtótájékoztató előtt ülésezett a város vé-
delmi bizottsága, és a központi operatív törzs 
ajánlásait is figyelembe véve úgy döntött, 

hogy törli a március 15-i ünnepséget a sop-
roni emberek biztonsága érdekében. A pol-
gármester elmondta, már február elején kér-
te a védelmi bizottságot, hogy soros ülésén 
adjon tájékoztatást a koronavírus-helyzet-
ről, illetve, ha indokolt, a szükséges intéz-
kedésekről. 
Azóta a helyzet változott, a koronavírus ter-
jed, ezért vált szükségessé az újabb ülés, 
amelyen minden érintett szervezet képvi-
selője részt vett a kórháztól a tankerület és 
szakképzési centrumon, a városüzemelte-
tési és közlekedési cégeken át a katasztró-

favédelemig. Fontos információ volt, hogy 
a tájékoztató időpontjában nem volt koro-
navírussal fertőzött beteg a járásban. A pol-
gármester azonban kiemelte: az intézmé-
nyek felkészültek a fertőzés megjelenésére 
– ismert, hogy a kórházakban és szociá-
lis létesítményekben már Sopronban is lá-
togatási tilalom van érvényben – a gyógy-
központ megtette a lépéseket a karantén 
kialakítására. 
A március 15-i ünnepségen kívül (egyelőre) 
más rendezvény nem marad el, de előfordul-
hat, hogy a sportmérkőzéseket zárt kapuk 

mögött rendezik meg, de erről lapzártánk 
időpontjában még nem volt döntés. A kul-
turális rendezvények megtartása az intéz-
mények döntése – emelte ki a polgármester, 
aki arra is figyelmeztetett, hogy mindannyi-
unk felelőssége a védekezés. Ezért fontos a 
gyakori kézmosás, a közforgalmi helyeken, 
például a vasútállomásokon kihelyezett fer-
tőtlenítők használata.
Mint megtudtuk, a buszokat és a vonatokat 
rendszeresen fertőtlenítik. Egyelőre nem 
merült fel a vasúti közlekedés korlátozása 
Ausztria és Magyarország között.

Dr. Farkas Ciprián polgármester: Nekünk a legfontosabb a soproni emberek biztonsága!

Elmarad a március 15-i városi ünnepség

A Magyar Nemzeti Bank 2 arany, 8–10 ezüst és 2 önálló színesfém emlékérme kiadását tervezi jövőre  
a közkedvelt sorozatok folytatásaként vagy kultúrtörténeti, illetve születési évfordulókhoz kötődően. 
Jövőre a soproni népszavazás 100. évfordulóját ünnepeljük, ezért egy ezüst emlékérme kibocsátásával 
hívnák fel a figyelmet a centenáriumra. A 2021-es elképzelésekről egy szavazást is indítottak,  
a www.mnb.hu/bankjegy-es-erme/emlekermek/2021 internetes oldalon lehet leadni a voksokat  
az érmékre március 15-ig. A hetedik kérdés vonatkozik a soproni emlékérmére. 
A felvételen az Állami Leánygimnázium (jelenleg az AMI épülete) lépcsőjén álló és várakozó szavazók 
1921. december 14-én, a reggeli órákban FOTÓ: SCHAFFER ÁRMIN – SOPRONI MÚZEUM

Szavazzunk az emlékérmére!
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EZ LESZ…
Széchenyi Casino

Március 11., szerda 17 óra, Soproni Széchenyi István 
Gimnázium 
A tudomány nem elég, hogy megmentsük a Földet: 
pásztoroktól tanul az ökológus címmel Molnár Zsolt, az 
MTA doktora, Pro Natura-díjas etnoökológus előadása

Virágos Sopronért
Március 11. 17 óra, Ligneum látogatóközpont 
Az Egészséges, emberibb környezetért és a Virágos 
Sopronért rendezvénysorozat következő eseménye 

A MAORT-per 
Március 11. 18 óra, Pedagógusok Soproni 
Művelődési Háza
Szabotázs a népi demokrácia ellen? 
– dr. Soós István PhD. előadása

Tücsöklakodalom
Március 12., csütörtök 17 óra, Soproni Petőfi Színház
Mesekoncert gyerekeknek a Ghymes együttessel

Pódiumbeszélgetés Máltáról
Március 12. 18 óra, GYIK Rendezvényház
Előadók: Móritz Adrienn és Gőgh Tibor idegenvezetők

Az apostol
Március 13., péntek 18 óra, Liszt-központ
Előadja: Borbély Sándor színművész. A 2018. évi 
Kaleidoszkóp versfesztivál fődíjas előadása.

Bagossy Brothers Company  
– telt ház 

Március 13. 20 óra, GYIK Rendezvényház

Márai Sándor: A gyertyák csonkig 
égnek

Március 14., szombat 15 óra Liszt-központ
További időpont: március 14. 19 óra

Jazz & Bor bérlet
Március 14. 19 óra, Liszt-központ
Albert Elemér (cimbalom), Kónyai Flórián (zongora), 
Migovics Zoltán (harmonika)

Maros Művészegyüttes: Szép Palkó
Március 15., vasárnap 11 óra, Soproni Petőfi Színház
Szabad belépés

Vitézkedő
Március 15. 15 óra, Liszt-központ
Huszáros családi nap – a díszvendég János vitéz 
lesz, akinek „hiteles történetét” Boka Gábor játssza 
el. A lányokat „Iluska-iskolába”, a fiúkat „Jánoskolába” 
hívják, lesz huszárkaszinó, kukoricán térdeplés, lovak 
ugratása, kardcsörtetés, zsinórozás és bajuszok 
pedergetése.

Maros Művészegyüttes:  
Valaki jár a fák hegyén

Március 16., hétfő 18 óra, Soproni Petőfi Színház
A műsor Kányádi Sándor szellemiségét idézi meg 
verseivel és elévülhetetlen gondolatvilágával

Családi modellek 
Március 17., kedd 17 óra, Széchenyi István 
Városi Könyvtár
Kadlecsik Zoltán evangélikus lelkész, mentálhigiénés 
szakember előadása 

Alzheimer Café
Március 17. 17 óra, Pannonia Hotel
Ki jogosult ápolási díjra? Hogyan és hol lehet 
kérelmezni? címmel Tóth Judit, a soproni járási hivatal 
szociális hatósági ügyintézője tart előadást 

Elmúlt idők – Sopron régi fotókon
Március 17. 18 óra, Soproni TIT 
Bolodár Zoltán, a Soproni Múzeum fotó–adattárosának 
előadása, ahol a megszokott „dieboldos” képeken kívül 
egy eddig kevésbé ismert világ is megjelenik, többek 
között a soproni üzemek, közintézmények a szociofotó 
kategóriájába sorolható ábrázolásain. 

Crescendo hangversenybérlet
Március 18., szerda 18 óra, Liszt-központ
A Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar bérleti 
sorozata, ezúttal ALL’UNGHERESE címmel Haydn és 
Brahms magyaros kamarazenéit hallhatja a közönség 

Élj szívből!
Március 18. 19 óra, GYIK Rendezvényház 
Dr. Csernus Imre előadása 
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MÉDIAPARTNEREINK:

A Fertőn az első strandot Széchenyi István építtette

Legendás fürdők

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A soproni polgárság kedvelt fürdő-, csóna-
kázó-, vitorlázóhelye volt a Fertő tó. Az első 
strand 1839-ban nyílt Fertőbozon, majd 1920-
ban Balf és Fertőrákos között, valamint néhány 
évre rá Fertőrákoson is nyílt hasonló hely.

Egykor pezsgő vízi élet folyt a 
Fertő tavon. Igaz, a szeszélyes 
vízállás nagyban befolyásolta, 
hogy hol és meddig működhe-
tett egy-egy fürdőhely.

– A feljegyzések szerint Sop-
ron térségében az első strandot 
Fertőbozon Széchenyi István 
kezdeményezésére 1839-ben 
nyitották meg – mondta la-
punknak Németh László nyu-
galmazott vízügyi szakember, 
aki a tervek szerint a soproni TIT 
szabadegyetemén április 28-án 

tart a témáról előadást. – A hely 
a szárazság, illetve a Sopron vár-
megyétől érkezett büntetés mi-
att zárt be. A vármegye azt kifo-
gásolta, hogy túl kevés ingyenes 
vízfelületet biztosítottak a rá-
szorultaknak. A gróf vitatta a 
döntést, de nem szállt harcba. 
A strandot végül 1853-ban a fia, 
Széchenyi Béla nyitotta meg új-
ból, de ekkor is csak rövid ide-
ig működött.

A soproni polgárság azonban 
igényelte a Fertő tavi fürdő-, 

csónakázó-, vitorlázólehetősé-
geket. Így az 1920-as években 
az Unger–Pittner mérnökpá-
ros elképzelései nyomán nyílt 
egy strand Balf és Fertőrákos kö-
zött, mélyen bent a Fertő tóban, 
ez egy évtizednyi működés után 
zárt be. Az ingadozó vízállást 
úgy próbálták meg kiküszöböl-
ni, hogy létrehoztak egy kilenc-
ven méterszer kilencven méter 
kerületű, két méter mély me-
dencét, amelybe a vizet a tóból 
vezették be. A hely az egyik ter-
vező után kapta a Pittner-fürdő 

nevet. A létesítmény ma foko-
zottan védett, a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park területén fekszik, 
horgásztóként üzemel. 

A jelenlegi fertőrákosi strand 
közelében az 1930-as években 
kezdődött az építkezés: a sopro-
ni cserkészegyesületek tagjai ala-
kították ki a fürdő- és a csónaká-
zóhelyet. A vitorlásélet alapjait 
is ekkor tették le. A kormányzat 
támogatásának köszönhetően 
pedig a közelmúltban jelentős 
turisztikai fejlesztések kezdőd-
tek el a Fertőrákosi-öbölben.

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

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

Hétköznapi hősöket keresünk!

SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

A Kapisztrán-szószék  
a Kecske-templomban
A Sopron Fő terén lévő Nagyboldog-
asszony tiszteletére szentelt kora 
gótikus templomban, népies nevén 
Kecske-templomban két szószék van. 
A padsorok fölé magasodó, levéldí-
szekkel, szobrokkal, domborművek-
kel díszített „hagyományos” szószék, 
mely a II. vatikáni zsinatig (1962–1965) 
a prédikálás színhelyéül szolgált, a 
XVIII. században készült. A templom 
északi falán, a Széchényiek síremléke 
mellett mintegy megbújva még egy 
szószék található a templomban, mely 
része a magyar történelemnek, ugyan-
is a hagyomány szerint erről, az egyko-
ron fából készült szószékről prédikált, 
mondott buzdító beszédet Giovanni 
di Capestrano, azaz Kapisztrán János 
(1386–1456) a kereszt, a kereszténység 
megvédése érdekében. Az 1724-ben 
szentté avatott ferences rendi szerze-
test a spanyol származású III. Kallixtusz 

pápa (1378–1458) bízta meg, hogy hir-
desse Magyarországon a török elleni 
hadjáratot. Kapisztrán 1456. április 15-
én indult el Budáról, hogy országszer-
te meghirdesse a keresztes hadjáratot, 
így érkezett Sopronba is. Prédikációját 
és buzdító beszédét valószínűleg a Fő 
téren mondta el, arról a bizonyos fá-
ból készült szószékről, melyet később 
márvánnyal burkoltak, és ma a temp-
lom egyik értékes és becses darabja.

EPILÓGUS: A nándorfehérvári diadal 
1456 júliusában volt. Alig három hét-
tel később, augusztus 11-én pestisben 
meghalt a „törökverő” Hunyadi Já-
nos, október végén pedig a mai Hor-
vátországban lévő újlaki (Ilok) feren-
ces kolostorban úgyszintén pestisben 
meghalt Kapisztrán János is. A pápá-
tól kapott kereszttel ékesített ruhá-
ban itt is temették el, de nem sokáig 

nyugodhatott békében, ugyanis ami-
kor 1526-ban ide is betörtek a törökök, 
Kapisztrán János holttestét a nagysző-
lősi ferences kolostorba menekítették. 
A reformáció idején, amikor Nagy-
szőlős hűbérura protestáns hitre tért, 
feldúlták a kolostort, a szerzeteseket 
megölték vagy elűzték, a templomban 
található ereklyéket, így vélhetőleg Ka-
pisztrán János földi maradványait is a 
rendház kútjába dobták – a holttest-
nek örökre nyoma veszett...

FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Fürdőzök a Pittner-strandon Fürdőzök a Pittner-strandon FORRÁS: FORTEPAN.HUFORRÁS: FORTEPAN.HU

FÜRDŐHÁZI CSÁRDA: Az 1880-as években Balf és Fertőrá-
kos között, az úgynevezett fürdőházi tócsák mellett, a parton 
létesült egy csárda. A visszahúzódó víz miatt azonban a nyílt 
vizes területek mind megszűntek, egyre nagyobb részt foglalt 
el a nádas, így a csárda is bezárt. A Fényes Pincészettel szem-
ben lévő romos épület maradványai viszont ma is láthatóak.
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Tudom, vannak, akik tagadják Kos-
suth Lajos örökségét, mondván, 
semmi kézzelfoghatót nem hagyott az utókorra. Bez-
zeg Széchenyi István, aki nélkül ma már elképzelhe-
tetlen lenne a modern Magyarország. A reformkor két 
legnagyobb személyiségének ilyetén szembeállítása 
nem csupán hozzájuk mérve méltatlan, de azokról 
is elmond sok mindent, akik így vélekednek. Szeren-
csére nincsenek sokan. Mert a magyarok szívében 
Széchenyi és Kossuth együtt él, még akkor is, ha tud-

juk, hogy nem egyfor-
mán képzelték el Ma-
gyarország jövőjét, de 
volt egy „pillanat”, ami-
kor mégis azonos úton 
haladtak, hogy aztán 
ismét eltávolodjanak 
egymástól. Széchenyi 
munkássága életünk 
szinte minden terüle-
tén még napjainkban 
is érezhető. Sopron-
ban különösen nagy a 
kultusza a legnagyobb 
magyarnak, hiszen ezer 
meg egy szállal kötődik 

a vidékhez és városunkhoz. Nem véletlen, hogy a vá-
ros már 1835-ben tiszteletbeli polgárává választotta, 
azaz ő lett Sopron első díszpolgára. Azt, amit Szé-
chenyi a maga korában tett az ország (és szűkebb 
régiónk) érdekében, felülmúlhatatlan. Ebben köz-
megegyezés van. Kossuth szerepe talán nem ennyi-
re egyértelmű, hiszen ő a radikális megoldások híve 
volt. Éppen ezért nem érdemtelenül lett 1848/49 ve-
zére. Annak a forradalomnak és szabadságharcnak, 
amelynek emléke beleégette magát a magyarok lel-
kébe, és amely Szent István augusztus 20-i emlé-
kezetével együtt a legmagyarabb ünnep napjaikban 
is. Kossuth nem a gazdaságban alkotott maradan-
dót, hanem magyarságtudatunkban, identitásunk-
ban. Mint ahogy Széchenyi nélkül más utat járt vol-
na be a magyar ipar fejlődése, úgy Kossuth nélkül is 
más lenne nemzettudatunk, de egyénenként is más-
képp élnénk meg hazaszeretetünket. A kérdés, hogy 
ilyen összevetésben – mármint, hogy mit hagytak 
az utókorra – lehet-e akármilyen összehasonlítást 
tenni a két korszakos egyéniség között. Nyilvánva-
lóan nem, és nem is érdemes. Hogy kettejük politi-
kai jellegű vitájában kinek volt igaza, azt döntsék el 
a történészek, de hát minden csak nézőpont kérdé-
se. Bárhogyan is alakul kettejük hivatalos megítélé-
se, egy dolog azonban változatlan marad: semmi és 
senki sem mozdíthatja ki őket az emberek szívéből, 
senki és semmi sem foszthatja meg őket az embe-
rek szeretetétől és tiszteletétől.

„Azt, amit Széchenyi 
a maga korában tett 
az ország (és szű-
kebb régiónk) érdeké-
ben, felülmúlhatatlan. 
Ebben közmegegyezés 
van. Kossuth szerepe 
talán nem ennyire 
egyértelmű, hiszen ő a 
radikális megoldások 
híve volt. Éppen ezért 
nem érdemtelenül lett 
1848/49 vezére.”

Horváth Ferenc jegyzete

Szeretet  
és tisztelet

M85: a munka a terveknek megfelelő ütemben halad 

Aszfaltozás és hídépítés

Díj Sopron szolgálatáért 

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Látványos mozzanattal folytatódott 
az elmúlt napokban az M85-ös 
gyorsforgalmi út soproni szakaszá-
nak kivitelezése: 40 hídgerendát 

emeltek be a vasúti sínek fölé. 

A Sopron–Szombathely-vasút-
vonal fölé, Harka térségében 
emelték be múlt héten a híd-
gerendákat. A 40 darab előre-
gyártott vasbeton elem egyen-
ként 17,7, illetve 25,7 tonna súlyú 
volt. A beemelést egy 450 ton-
na teherbírású autódaruval 

végezték el. A műtárgyak vas-
úton érkeztek Dunaújvárosból 
a soproni állomásra, onnan pe-
dig közúton szállították a hely-
színre az elemeket. A további 
munkálatok várhatóan április-
ban folytatódnak. Ekkor a ter-
vek szerint egy napig a vasúti 

forgalom szünetel majd, hiszen 
a gerendák a villamos felsőveze-
ték felett futnak majd.

Az útépítéssel kapcsolatos 
további fejlemény, hogy javá-
ban tart az úttest aszfaltozá-
sa Sopron térségében. A köz-
úti forgalmat időszakosan – az 
aszfaltot, földet szállító teher-
autók ki- és bekanyarodásának 
idejére – megállítják. A kivitele-
ző arra kéri az autósokat, hogy 
fokozott óvatossággal haladja-
nak, és mindenhol tartsák be a 
sebességkorlátozást. 

A munka ütemezetten ha-
lad, jelenleg úgy tűnik, hogy 

tartható a Csorna–Sopron–Tó-
malom (Fertőrákos) közötti sza-
kaszokon az idén év végi átadá-
si határidő.

Lapunk folyamatosan nyo-
mon követi a gyorsforgal-
mi út építését. Az elmúlt heti 
számunkban (Soproni Téma, 
2020. március 4., 5. oldal, Új te-
hermentesítő út) arról számol-
tunk be, hogy a tervek szerint a 
3,6 kilométer hosszú északnyu-
gati elkerülőút az Ágfalvi úttól 
indulva az M85-ös gyorsforgal-
mi utat Sopron-nyugat csomó-
pontnál éri el. Az átadás határ-
ideje 2024. június vége.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Sopronban a hűség 
napján adják át a vá-
ros legrangosabb ki-
tüntetéseit. 2019-ben 
a Sopron Szolgála-
táért-díjat Kovács 
László Gyulának 
ítélték oda. 

A díj olyan embernek ado-
mányozható, aki Sopron köz-
igazgatási területén teljesít 
szolgálatot, és kimagasló tevé-
kenységet folytatott a bűnmeg-
előzés, a bűnüldözés, az igazság-
szolgáltatás, a közbiztonság, a 
tűzoltás, kárelhárítás, tűzmeg-
előzés, egészségügyi szolgálat 
területén, vagy Sopron város 

különböző fenntartású szerve-
inél. 2019-ben a Sopron Szol-
gálatáért-díjat Kovács László 
Gyula szenior rendőr alezre-
des vette át. 

Kovács László Gyula  Nicken 
született, a határőrség állomá-

nyába 1977-ben került, ahol 
2000-ig szolgált. A Soproni 
Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztályának állományába 2013-
ban lépett. Szakmai vezetője az 
iskolai bűnmegelőzési tanács-
adói programnak. Folyamato-

san tematikus előadásokkal és 
általa szervezett kiállításokkal 
hívja fel a fiatal korosztály fi-
gyelmét a bűncselekmények, 
különösen a drogfogyasztás 
és a kiskorúak sérelmére elkö-
vetett szexuális és erőszakos 
bűncselekmények veszélyeire, 
elhárítási lehetőségeire. A város 
sportklubjainál is aktív preven-
ciós tevékenységet végez. Rend-
szeresen részt vesz az oktatási 
intézmények fegyelmi tanácsa-
inak ülésén, továbbá előadá-
sokat tart a nyugdíjas klubok 
kérésére is. A VOLT Fesztivál 
közönsége biztonságban érez-
heti magát többek között az ő 
munkájának köszönhetően is. 
Sikereiért öt alkalommal része-
sítette a rendőrség elismerés-
ben. Kovács László Gyula idén 
nyugdíjba vonul. 

Átalakítás miatt várhatóan 
április második feléig zár-
va tart a Szent György utca 
2. szám alatt lévő tourin-
form iroda.
– A Magyar Turisztikai Ügy-
nökség úgy határozott, 
hogy a tourinform irodák-
nál országosan egységes 
arculatot alakít ki, a belvá-
rosi helyünket pedig refe-
renciairodának választot-
ták ki – mondta lapunknak 
Kovács-Gazdag Nikolet-
ta, a Sopron Régió Turisz-
tikai Központ Nonprofit 
Kft. ügyvezetője. – A fel-
újításhoz szükséges forrást 
az ügynökség biztosítja. 
A munkák elkészültével ta-

nácsokat adhatunk mind-
azoknak, akik a jövőben 
turisztikai irodát nyitná-
nak, illetve személyesen is 
megtekinthetik, hogy eh-
hez milyen szakmai, arcu-
lati elvárások szükségesek.
Megtudtuk, a munkála-
tok ideje alatt sem marad 
a város információs pont 
nélkül. A várkerületi iro-
dában minden nap 9–17 
óra, a Tűztorony lábánál 
pedig ugyancsak napon-
ta 10–18 óra között várják 
az érdeklődőket. A Sopron 
kártyával kapcsolatos sze-
mélyes ügyintézést a Vár-
kerületen lévő irodában le-
het megtenni.

Megújul a tourinform

MUNKATÁRSUNKTÓL

A közelmúltban városunkban több helyszínen is 
új közösségi teret alakítottak ki.

A Kőműves közi parkban kialakított játszótér iránt a vele 
szemben elhelyezkedő, 2013-ban átadott, 44 férőhelyes 
Csodaország Bölcsőde miatt jelentős igény mutatkozott. 
Itt nyolc játszóeszközt helyeztek el: van kombinált egyen-
súlyozó pálya, mászóvár, háromtornyos vár, mókuskerék, 
kombinált hinta, homokozóhajó, mérleghinta, láncos híd. 
Az egyes elemek köré ütéscsillapítókat is kialakítottak. A te-
rületre emellett szemeteseket és padokat is kitettek. A ját-
szótér biztonságát kerítés garantálja, parkosítással tették 
szebbé a környezetet.
Egy másik, régóta várt közterületi fejlesztés az Aranyhegyen 
történt. Ebbe a városrészbe többen költöztek be az elmúlt 
évtizedben, ám egyetlen sportpálya sem volt itt. A közel-

múltban átadott kondipark ezt a hiányt kívánta enyhíteni, 
egyben közösségi és találkahelyet kínálva a kamaszok és 
fiatal felnőttek számára.

Új játszótér és kondipark

Ütemezetten halad a kivitelezés, Sopron térségében is javában tart az úttest aszfaltozása Ütemezetten halad a kivitelezés, Sopron térségében is javában tart az úttest aszfaltozása 
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Kovács László Gyula a hűség napon vette át az Kovács László Gyula a hűség napon vette át az 
elismerést a város vezetőitől elismerést a város vezetőitől FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

A gyerekek nagy örömére a Kőműves közi A gyerekek nagy örömére a Kőműves közi 
parkban új játszótér épült parkban új játszótér épült FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

RÖVIDEN

Borászok borásza
Három soproni – Horváth József (Ráspi), Luka Enikő, Franz 
Weninger – is bekerült hazánk 50 legjobb borásza közé. 
A díjakat az idén hatodszor, Budapesten megrendezett 
Borkonferencia keretében adták át az elmúlt héten.

›
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2000
Felgyújtja magát a Fő 
téren
A lakbéremelés miatti végső 
elkeseredésében Horváth Géza, 
Brennbergbányán élő nyugdí-
jas fejében még az az ötlet is 
megfordult, hogy tiltakozása 
jeléül felgyújtja magát. A 67 
éves férfi nyugdíjas feleségé-
vel együtt él egy félkomfortos, 
72 négyzetméteres lakásban. Az 
eddigi kétezer forintos lakbé-
rüket csaknem tízezer forintra 
emelték, e mellé jön a tizen-
négyezer forintos rezsi, illetve 
a több ezer forintos gyógyszer-
költség, és jóformán semmi sem 
marad a kettőjük nyugdíjából. 
Horváth Géza tehetetlenségé-
ben gondolt arra, hogy kimegy 
a Fő térre, és a polgármesteri 
hivatal előtt leönti magát egy 
kanna benzinnel, és utána 
meggyújt egy szál gyufát... Az 
elkeseredett nyugdíjas lakbér-
csökkentésre vonatkozó bead-
ványára a napokban érkezett 
válasz, amelyben az önkor-
mányzat 3000 forinttal csök-
kentette a bérleti díját, de 
Horváth Géza úgy gondolja, 

számára ez sem jelent megol-
dást. (Kisalföld) 

1950
Munkára, harcra kész!
MHK (Munkára, Harcra Kész) 
kerékpáros verseny Sopronban. 
Az MHK próbákra való készü-
lődés jegyében a SFAC szak-
maközi kerékpáros és motoros 
versenyt rendezett Sopronban. 
Eredmények: motorkerékpá-
rosok futama (táv 22.5 km): 
1. Keresztény (Sopronkőhida, 
125 kcm Csepel), 2. Kovács 
(Tűgyár, 100 kcm Csepel). 
Kerékpár: 21–36 évesek részére 
(táv 15 kilométer) 1. Hartmann 
(Vasöntöde), 32:11, 2. Molnár 
(Postás). Kerékpár 16–21 évesek 
részére: (táv 15 kilométer): 1. 
Kollmann (Pamutipar), 2. Vida 
(Sotex), 3. Ruzsovits (Tűgyár). 
(Népsport)

1900
Forrai Terike sikere 
Sopronban
A soproni teátrumban állandó 
érdeklődés mellett játszik az 
ottani színtársulat. A legutóbbi 
időben az újabb operettek egész 

sora került színre. A Görög 
rabszolga című darabot vagy 
nyolcszor adták elő telt ház 
előtt, mely előadásokon a 
közönség kivált Forrai Terikét, 
a társulat elragadó primadon-
náját tüntette ki zajos tetszés-
sel, s éppen a legutóbbi előa-
dáson gazdag virágajándékkal 
is meglepte. (Magyar Nemzet)
Szövetségi 
tornaünnepély
Az 1900. évi Sopronban tar-
tandó VI. országos szövetségi 
tornaünnepély torna-főverse-
nyének nyújtó gyakorlatai a 
következők lesznek: 1. lendülés 
lebegő támaszba, egy szabad 
kelep hátra, fél óriás kelep fel-
lendülés, bukó billenés, mellső 
kelep előre és tompor átlendü-
lés hátsó oldalállásba; 2. felto-
lódás mellső oldal támaszba, 
páros karral fél fordulattal 
támaszcsere hátsó oldaltá-
maszba, leereszkedés, hátsó 
függő mérlegbe alsó fogás-
sal, átguggolás ülő tartásba és 
leugrás. (Sportvilág) 

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

Liszt-társaság: havonta tartanak rendezvényeket

Az életmű hű ápolói
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Az elmúlt években je-
lentősen megnőtt a 
Liszt Ferenc Társaság 
soproni tagozatának 
létszáma, szinte ha-
vonta tartanak ren-
dezvényeket. Tervük, 
hogy ismét legyen 
emlékszobája a vi-
lághírű magyar zene-
szerzőnek Sopronban.

Nagy siker volt a Liszt Ferenc 
Társaság soproni tagozatának  
legutóbbi rendezvénye, ame-
lyen az ausztriai Grazból érke-
zett Kristin Sophie Hütter adott 
zongoraesetet.

– A Pannonia Hotelben iga-
zi otthonra leltünk, a legtöbb 
összejövetelünket is itt tartjuk 
– mondta Bencsik Erzsébet, a 
tagozat vezetője. – Szinte min-
den hónapban van összejöve-
telünk. Az ilyen alkalmakkor 
túl azon, hogy válogatást mu-
tatunk be Liszt Ferenc gazdag 
életművéből, igyekszünk to-
vább „fűszerezni” a kínálatot. 
Április 18-án a 250 éve szüle-
tett Beethoven egy-egy műve 
is műsorra kerül. Az esten elő-
adást tart majd Eckhardt Má-
ria Liszt-kutató, Széchenyi-dí-
jas zenetörténész, aki egyben 
a Liszt Ferenc Társaság társel-
nöke. Fontosnak tartjuk, hogy 

minden évben október 22-én 
megemlékezzünk a világhí-
rű zeneszerző születésnapjá-
ról. Rendszeresen járok hazai 
és külföldi mesterkurzusokra. 
Igyekszem minél több fiatal te-
hetséget felkutatni és meghív-
ni őket Sopronba, hogy adjanak 
elő egy-egy Liszt művet.

Bencsik Erzsébet 2013-ban 
vette át a tagozat vezetését, 
mára sikerült elérni, hogy 
több mint hetvenen vannak. 
Összetartó közösség jött lét-
re, nagy örömükre mind több 

„külsőst” is vendégül láthatnak 
a rendezvényeiken.

– Liszt Ferenc ezer szállal kö-
tődött ide, a világban mindig 
Sopron vármegyei útlevéllel 
járt. Szerette városunkat, büszke 
volt Sopronra, magyarnak val-
lotta magát – folytatta Bencsik 

Erzsébet. – A Lenck-villában volt 
egykor a Liszt-hagyaték egy ré-
sze, köztük a zongorája is. Az 
anyag szétszóródott. Tervünk, 
hogy létrehozzunk egy Liszt-
emlékszobát. Itt helyet kaphat-
na a zongora és azok a tárgyak, 
amelyeket felkutatunk.  

Visszavonul 30 év 
után az elnök
MADARÁSZ RÉKA

Harminc év vezetőségi munka után Keresztény 
Richárd nem jelöltette magát a Soproni Képző-
művészeti Társaság elnöki posztjára. A gazdag 
tapasztalatokkal rendelkező művészetpártoló a 
jövőben is segíti a szervezet tevékenységét.

A közelmúltban a Soproni Kép-
zőművészeti Társaság közgyű-
lést tartott, amelyen a következő 
négyéves ciklusra új vezetősé-
get választott. Az elnök Jakabné 
Tóth Márta, az alelnök Herczeg 
Anikó lett, a titkári feladatokat 
a jövőben is Füzi Edit látja el.

– 1989-ben adták át a Várkerü-
let Galériát, és szerveztük meg 
az akkor még laza társulásként 
újjáalakult Soproni Képzőmű-
vészeti Kör első kiállítását – tud-
tuk meg Keresztény Richárdtól, 
aki ettől az időponttól kezdve a 
vezetőség tagja – kezdetben tit-
kár, később elnök – volt. – Négy 
év múlva 17 fővel alapítottuk 
meg hivatalosan a jelenlegi tár-
saságot, közülük kilencen ma is 
a tagjaink számát gyarapítják.

Az indulás óta a társaság 250–
300 kiállításon volt érdekelt 
(Sopronban a Várkerület Galéri-
ában és a Festőteremben, Buda-
pesten, Oroszlányban, Pécsett, 
Hegykőn, Fertődön). Több tárla-
tot szerveztek osztrák, szlovák, 
erdélyi és német társaságokkal 
együtt. A külföldi partnerekkel 
közösen kiállítottak több hely-
színen is, többek között a Fes-
tőteremben, Németországban, 
Ausztriában, Franciaországban. 
A jogelőd kör 1897-es megala-
kulása óta megünnepelték a 

jubileumi évfordulókat is, ezek 
közül a 120.-at a Munkácsy-te-
remben tartották.

– Továbbra is a Soproni Kép-
zőművészeti Társaság tagja ma-
radok, és próbálom támogatni 
az új vezetőség munkáját – tet-
te hozzá Keresztény Richárd, 
aki a társaság örökös tisztelet-
beli elnöke marad. – Szerencsés-
nek tartom, hogy nem teljesen 
kezdők kerültek a társaság élé-
re, hiszen Jakabné Tóth Már-
ti alelnökként, Füzi Edit pedig 
titkárként szerzett már sokré-
tű tapasztalatokat. Bízom ben-
ne, hogy sikerül tartanunk azt 
a szintet, amit az elmúlt négy 
évben elértünk.

Kultúra, művészetek

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

TITKÁRSÁGI ÜGYINTÉZŐ   
határozatlan idejű munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
• gimnáziumi vagy szakközépiskolai érettségi,
• számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• 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,
• gépírói ismeret és gyakorlat.

Munkakör fő tartalma:  
Jegyzői titkársági feladatok ellátása (ügyiratok érkeztetése, iktatása, kezelése; posta intézése; határidők figyelemmel kísérése; 
gépelési feladatok ellátása stb.). A jegyző és az aljegyző munkavégzéséhez szükséges szervezési feladatok ellátása.

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 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 dr. Kovács Gábor aljegyzőtől a 99/515–113-as telefonszámon.

A jelentkezéseket 2020. március 22-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: „titkársági ügyintézői munkakör”

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok 2020. március 31-ig 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
SIMA 50: Megnyílt Kottrik Zoltán alkotóművész Sima 50 című 
kiállítása a Várkerület Galériában. A Soproni Képzőművésze-
ti Kör által szervezett tárlat március 18-ig, naponta (vasárnap 
és hétfő kivételével) 15 és 18 óra között látható. www.sopronitema.hu

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

AZ INTERNETEN IS!

A Liszt-társaság legutóbbi rendezvényén Kristin Sophie Hütter adott A Liszt-társaság legutóbbi rendezvényén Kristin Sophie Hütter adott 
zongoraestet zongoraestet FOTÓ: NÉMETH PÉTERFOTÓ: NÉMETH PÉTER

A LISZT-TÁRSASÁGRÓL
A legelső Liszt-társaság 1893-ban alakult meg Budapesten. 
Tevékenységüket a II. világháború után betiltották. Az egye-
sületet végük 1973-ban sikerült ismét újraéleszteni. Első vi-
déki tagozatként a soproni jött létre 1974-ben.

Keresztény Richárd  Keresztény Richárd  
FOTÓ: NÉMETH PÉTERFOTÓ: NÉMETH PÉTER
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LELÁTÓ

Kosárlabda
Március 11.,  
szerda 19 óra, 
Novomatic-aréna
Sopron KC – Szolnoki 
Olajbányász

Március 13., péntek  
19 óra, Krasznai 
Ferenc Sportcsarnok
Soproni MAFC – CKE

Március 14., 
szombat 18 óra, 
Novomatic-aréna
Sopron Basket 
– PINKK–Pécsi 424

Március 15.,  
vasárnap 8 óra, 
Novomatic-aréna
IX. Molnár Csaba 
Emléktorna

Március 18.,  
szerda 19 óra, 
Novomatic-aréna
Sopron KC – Pécsi 
VSK–VEOLIA 

Március 19., 
csütörtök 9.30, 
Novomatic-aréna
Diákolimpia –  fiú 
megyei döntő

Labdarúgás
Március 14., szombat 
15 óra, városi stadion
SC Sopron 
– Lébény SE

Teke
Március 15.,  
vasárnap 10 óra,  
Győri úti tekepálya
Turris SE Sopron 
– Győrújfalu TCSE

›

Fantasztikus hangulatot teremtett a közönség az arénában

SKC: bravúrgyőzelem
MUNKATÁRSUNKTÓL

Óriási bravúrt haj-
tott végre a Sopron 
KC, miután a bajnok-
ságban vezető, végső 
győzelemre is esélyes 
Falco KC ellen győzni 
tudott hazai pályán.

A hosszú bajnoki szünet után 
múlt szombaton ismét pályá-
ra lépett a Sopron KC. A szom-
bathelyiek elleni meccsen telt 
ház, rengeteg hazai és sok ven-
dégdrukker várta a csapatokat. 
A meccs első perceiben elhúzott 
a Falco, azonban az SKC nagyot 
küzdött és Rivers kosaraival 
egyenlített. A második negyed-
ben Fazekas, majd Supola pont-
jaival már vezetett is az SKC, a 
vendégek időkérése után ezút-
tal a szombathelyiek egalizál-
tak (43–43).

Szünet után ellépett a Falco, 
de Supola Zoltán ismét jókor 
szerzett pontokat. A soproni 
kosaras az egész meccsen ki-
válóan játszott: 12 pontja mel-
lett 4 kiharcolt faultja és szin-
tén 4 gólpassza is volt. Jogela a 
pontokat, Thompson a gólpasz-
szokat gyűjtötte szorgalmasan, 
Carter pedig nagyot küzdött a 
palánk alatt, amelynek köszön-
hetően a hazaiak megnyerték 
a lepattanócsatát. A jó sopro-
ni védekezés és csapatjáték 
mellett a vendégek többször 

hibáztak. A meccs hajrájában 
soproni vezetésnél is megre-
megtek a szombathelyi kezek, 
így a közönség hatalmas örö-
mére bravúrgyőzelmet szerzett 
az SKC. A végeredmény: Sopron 
KC – Falco KC: 79–74.

– Kiváló mérkőzés volt, 
amely a közönségnek köszön-
hetően óriási hangulatban zaj-
lott – mondta Kostas Flevarakis 
vezetőedző. – A győzelem kul-
csa az volt, hogy minden játé-
kosom, aki ma pályára lépett, 

hozzá tudott tenni a csapat tel-
jesítményéhez. Ezzel a hozzáál-
lással nyerhetünk további fon-
tos meccseket is.

Az SKC szerda este 7 órakor 
szintén hazai pályán, a Szolnoki 
Olajbányász ellen lép parkettre.

Focihétvége 
vereségekkel

Éjszakai minitúra
MUNKATÁRSUNKTÓL

Közel nyolcvanan vettek részt 
a Shotokan Tigrisek SE éjszakai 
családi minitúráján. Az egyesü-
let elnöke, Gáncs Krisztián el-
mondta: az indulásnál elég zord 
volt az időjárás, azonban a szél 
és a csepegő eső sem tudta el-
venni a túrázók kedvét. – Kicsik 
és nagyok közösen tették meg az 
5 kilométeres távot a sötét erdő-
ben – nyilatkozta Gáncs Kriszti-
án. – A Hotel Sziesztától indul-
va a sípályának vettük az irányt, 

majd onnan a Károly-kilátó kö-
vetkezett. A kalandpark parko-
lóján keresztül a Sörházdombi 
kilátóig mentünk, ahol minden-
ki kedvére gyönyörködhetett a 
város esti fényeiben. Itt már az 
időjárás is kegyes volt a túrázók-
kal, hiszen közben megszűnt a 
szél, és a felhők is elmentek. En-
nek köszönhetően, akik felmen-
tek a kilátóba, nemcsak a várost, 
de a csillagos eget is megcsodál-
hatták. A gyerekek és a felnőt-
tek is élvezték a két és fél órás 
programot.

Sport

Sopron MJV Önkormányzatának Közgyűlése 285/2014. (XI.27.) sz. határozatával elfogadta 
Sopron Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (ITS), mely a 2014–
2020-as EU-s tervezési időszak városi/ várostérségi szintű fejlesztési elképzeléseit foglalta 
rendszerbe. A TOP-6.3.2-15 konstrukció keretében Sopron MJV Önkormányzata több mint 2 
milliárd Ft támogatást nyert el a Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a 
klímatudatosság jegyében című projekt megvalósítására. Az akcióterületi szemléletű projekt 
legnagyobb beruházási eleme egy új parkolóház felépítése az Árpád utcában, melyet a 
Paprét zöldfelületének megújítása egészít ki. A projekt előkészítése jelentős időigénnyel 
bírt, mivel a parkolóház esetében számos előre nem látható, az előkészítést hátráltató 
tényező merült fel a régészeti feltárás során, melynek eredményeként jelentős áttervezés 
vált szükségessé. Mostanra a projekt-előkészítés zárása közeledik, melyhez kapcsolódóan a 
Magyar Államkincstár az ITS módosítását írta elő két pontban:

1.  A belváros akcióterületet határoló utcák felsorolásának pontosítása vált szükségessé 
(az eredeti változatban nem került nevesítésre a 8. sz. vasúti fővonalat és a 
Frankenburg utat összekötő Csengery utca).

2.  Az Árpád utcai parkolóház név szerinti beemelése a belvárosi akcióterület 
projekttervei közé – ez a korábbi „Paprét rekonstrukciója” elnevezésű projektterv 
kibővítésével valósult meg.

Fenti módosítások átvezetése mellett a partnerségi egyeztetési terv államigazgatási szervekre 
vonatkozó része aktualizálódott a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 9. melléklet szerint. 
A dokumentum minden más része változatlan maradt – nem történt teljes körű felülvizsgálat 
vagy aktualizálás sem a helyzetfeltárás adatai és főbb megállapításai, sem pedig a stratégiai 
célok vonatkozásában, csupán a Zöldülő Belváros projekt megvalósításához szükséges 
előfeltételeket teljesíti a frissített stratégia. Teljes körű felülvizsgálat a 2021–26-os időszak 
strukturális forrásaira vonatkozó, uniós szintű tárgyalássorozat lezárását követően várható.

Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az ITS módosításának tervezetét a Polgármesteri Hivatal 
aulájában (9400 Sopron, Fő tér 1. sz. alatt) 

2020. március 12. – 2020. március 27-ig
közzéteszem.

A tervezet Sopron város honlapján (www.sopron.hu) a gyorsmenü „Koncepciók, tervezetek” 
menüpont alatt is megtekinthető, elérhető.

A közzététel ideje alatt minden érintett észrevételt tehet a kifüggesztett anyagokkal 
kapcsolatban a foepitesz@sopron.hu e-mail-címre küldve, valamint elhelyezheti véleményét 
a főporta előtt kihelyezett véleményládában.

Tisztelettel:
dr. Farkas Ciprián

polgármester

Sopron Megyei Jogú Város

KÖZLEMÉNY

A bajnokságot vezető Falcót óriási csatában győzte le az SKC A bajnokságot vezető Falcót óriási csatában győzte le az SKC FOTÓ: NÉMETH PÉTERFOTÓ: NÉMETH PÉTER

PÁDER VILMOS

A szurkolók nagy bánatára váro-
sunk megyei I. osztályú csapa-
tai vereséggel zárták a hétvégét. 
Mindkét együttesnél fájó a pontok 

elvesztése, mivel a SFAC a bennmaradásért, az 
SC Sopron a feljutásért küzd. 

A listavezető SC Sopron 3–1-es 
vereséget szenvedett Kapuvá-
ron. A rivális Csorna viszont 
3–0-ra győzött a Gönyű ellen, 
így ledolgozta hárompontos 
hátrányát, csak rosszabb gólkü-
lönbsége miatt szorult a máso-
dik helyre. A tabella harmadik 
helyén a Kapuvár áll. Minden 
bizonnyal e három együttes kö-
zül kerül ki a bajnok. A sopro-
ni fiatalok küzdöttek, nagyon 
akartak, de a Kapuvár zárt vé-
delmét nem tudták átjátszani. 
Sok pontatlanság csúszott já-
tékukba, aminek egyenes kö-
vetkezménye lett a vereség. Re-
mélhetőleg csak átmeneti volt 
a sikertelenség, a játékosok ha-
mar feldolgozzák a kudarcot, s 
még pontosabban, fegyelmezet-
tebben, tudatosabban és agresz-
szívabban játszanak. Szükség is 
lesz az eredményes focira, mivel 
a sorsolás szerint jövő héten a 
trónkövetelő Csorna ellen kell 
bizonyítani, ráadásul idegen-
ben. Galambosék mentségére 
jegyezzük meg, hogy sikeres ti-
zenhét fordulón vannak túl, s ez 
idáig veretlenek voltak. A héten, 
szombaton hazai pályán a Lé-
bény ellen kell kijavítani a ka-
puvári fiaskót.

 – Az első félidőben még jól 
fociztunk, irányítottuk a játékot, 
de a második gól után nem volt 
olyan játékos, akiben lett vol-
na erő a fordításra – nyilatkoz-
ta Horváth Csaba vezetőedző. 
– A kontrajátékot és a pontrú-
gásokat gyakoroltuk, mégis ab-
ból kaptuk a gólokat.

– Labdabirtoklásunk hetven–
harminc százalékos volt, sajnos 
a helyzetkihasználásunkra ez 
nem mondható el – tette hoz-
zá Bausz Róbert egykori labda-
rúgó. – Nincs egy rutinos kö-
zéppályásunk, felállt védelem 

ellen tanácstalanok vagyunk. 
Eredményességben kell javul-
nunk, de pánik nincs, lesznek 
még meglepetések.

– A csapat idáig sok örömet 
szerzett, sajnos a tavaszi szezont 
nehezen kezdte – mondta Baán 
Csaba szurkoló. – Ahhoz, hogy 
bajnokságot nyerjünk, maga-
sabb fordulatra kell kapcsolni.

A SFAC labdarúgói hazai pá-
lyán 4–0-s vereséget szenved-
tek, de a gólkülönbség nem re-
ális. Katona Sándor tanítványai 
60 percig jól fociztak, játékukkal 
meglepték a bajnokság negyedik 
helyén álló vitnyédieket. Sorra 
vezették a jobbnál jobb támadá-
sokat, de az i-re a pontot nem 
tudták feltenni. Ahogy ilyenkor 
lenni szokott, a sok kihagyott 
helyzet után a vendégek a sem-
miből szereztek egy lesgyanús 
gólt. Ezután az egyik meghatá-
rozó soproni játékos piros lapot 
kapott, s ekkor eldőlt a találkozó. 
A megújult SFAC játéka a vereség 
ellenére nem okozott csalódást. 

– Az első félidőben jól ját-
szottunk, sajnos kaptunk egy 
lesgólt, majd egy piros lapot, s 
ez már sok volt nekünk – érté-
kelt Katona Sándor vezetőedző. 
– Bár kikaptunk, a játékunkkal 
elégedett vagyok, a Vitnyéd jobb 
csapat, tapasztalt labdarúgókból 
áll, az eredmény túlzott. Az ed-
digi két fordulóban látottakra 
tudunk építeni.

– Meglepett a SFAC jó játéka, 
50–60 percig nyomás alatt tar-
totta a vendég csapatot. Két ba-
ki eldöntötte a találkozót – tette 
hozzá Pécsi Ágoston szövetsé-
gi ellenőr.

Az Anger réti fiúk hétvégén 
Gönyűn bizonyíthatják, hogy 
nem csak fellángolás volt a 
jó játékuk. 

Fucsovics Márton három 
szettben legyőzte Ruben 
Bemelmanst szomba-
ton a debreceni Magyar-
ország–Belgium tenisz 
Davis Kupa-selejtező zá-
rómérkőzésén. Így a ma-

gyarok 3–2-re megnyer-
ték a párharcot.
A magyar válogatott a vi-
lág legjobb együtteseivel 
küzdhet majd meg novem-
berben a 18 csapatos mad-
ridi Davis Kupa döntőben. 

Döntőben a magyarok
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RÁZÓ LÁSZLÓ

Megvédte címét a Sopron Basket: 
a Pécsett rendezett magyar ku-
pa nyolcasdöntőjét magabiztosan 
nyerte Gáspár Dávid együttese – a 

fiatal szakember így megszerezte első trófeáját 
soproni színekben.

Esélyesként utazott a pécsi ku-
padöntőre a Sopron Basket női 
kosárlabdacsapata még akkor is, 
ha köztudott volt, hogy a négy 
közé jutásért játszott meccs 
beillik majd egy előrehozott 
döntőnek. A sorsolás szeszé-
lye folytán ugyanis a bajnoki 
alapszakasz győztese és máso-
dik helyezettje, azaz a Sopron 
Basket és a DVTK csapott ösz-
sze a nyolc között. A mérkőzé-
sen hatalmas taktikai csata dúlt, 

mindkét együttes a védekezésre 
koncentrált, kevés pont esett a 
találkozón. A második negyed-
től vezetett a Sopron Basket, a 
hajrában ugyan két pontra fel-
jött a Diósgyőr, utána azonban 
ismét soproni pontok követ-
keztek. A végeredmény: Sop-
ron Basket – Aluinvent DVTK 
Miskolc: 62–55. 

Az elődöntőben nagy megle-
petésre nem a házigazda PEAC-
Pécs, hanem a baranyai csapatot 

a negyeddöntőben legyőző 
TFSE-MTK volt a soproniak el-
lenfele. Természetesen óriási 
lelkesedéssel játszott a fővárosi 
csapat, amely vezetett is egy ne-
gyed után. A Sopron védekezése 
nem zárt jól a meccsen, a veze-
tést ugyan átvette a csapat, de 
továbbra is viszonylag sok pon-
tot kapott a címvédő, a mérkő-
zés így csak a hajrában dőlt el. 
A végeredmény: Sopron Basket 
– TFSE-MTK: 99–90.

Városunk együttese így so-
rozatban 15. (!) alkalommal 
játszhatott kupadöntőt. A finá-
léban a Szekszárd volt Fegyver-
nekyék ellenfele. A két csapat 
meccse a „megszokott” kore-
ográfia szerint nagy küzdel-
met és kevés pontot hozott: a 
második etapban nyolc sopro-
ni és tizenegy szekszárdi pont 

esett. Nagyszünet után Wenin-
ger és Crvendakic kiváló ütem-
ben szereztek találatokat, a tíz 
pont körüli különbség pedig 

megmaradt a meccs végéig úgy, 
hogy a tolnai csapat az utolsó 
negyedben mindössze 4 pont-
ra volt képes. Ezzel eldőlt, hogy 

a Sopron megszerezte történe-
te 9. kupasikerét és megvéd-
te címét a magyar kupában! 
A végeredmény: Sopron Bas-
ket – Atomerőmű KSC Szek-
szárd 54–42.

– A fináléban a védekezésre 
koncentráltunk, ez volt a kulcs 
a győzelemhez – mondta a ku-
pagyőzelem után Gáspár Dá-
vid vezetőedző. – Nagyon jól 
teljesítettek a lányok, min-
denkire büszke vagyok a csa-
patból. Az elődöntőhöz képest 
sokat javult a védekezésünk, 
ismét bizonyítottuk, hogy eb-
ben mi vagyunk az ország egyik 
legjobbja.

A Sopron Basket szomba-
ton hazai pályán zárja a bajno-
ki alapszakaszt: a PINKK Pécsi 
424 elleni találkozó este 6 óra-
kor kezdődik.

Gáspár Dávid: Nagyon jól teljesítettek a lányok, mindenkire büszke vagyok

Ismét kupagyőztes a Sopron

Sport

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

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

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

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

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

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

Közútkezelés  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  515-123

Soproni Szociális Intézmény    .  .  .  .  .  .  .  . 506-400
Gyermekjóléti szolgálat    .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 524-361
Támogató szolgálat   .  .  .  .  .  .  .  .  06-20/395-9040
Családsegítő szolgálat   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  524-361
Családok Átmeneti Otthona    .  .  .  .  .  .  .  . 524-362
Pártfogó felügyelet   .  .  .  .508-126, 508-395, 508-392
Telefonos lelki elsősegély-szolgálat    .  .  .  .  .  116-123
Drog stop   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06-80/505-678

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

SZOLGÁLTATÓK

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

UTAZÁS

MÁV  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 06-40/49-490-49
GYSEV  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   577-212
Kisalföld Volán   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  313-130

KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK

Tollaslabda: soproni forduló

MUNKATÁRSUNKTÓL

Városunkban rendezték a hétvégén a tollas-
labda felnőtt III. osztályú országos csapatbaj-
nokság aktuális fordulóját. 

Kocsis Attila, a Soproni Tollas-
labda Egyesület elnöke elmond-
ta: négy csapat szerepel a cso-
portjukban, a feljutásra esélyes 
Győr mellett a Tapolca és a 
Veszprém tollaslabdázói érkez-
tek Sopronba.

– Nekünk alapvetően nem 
célunk a feljutás, ezzel együtt a 
második hely megszerzéséért 
mindent megteszünk – nyilat-
kozta Kocsis Attila. – Úgy gon-
dolom, a Tapolca és a Veszprém 
csapatainál jobbak vagyunk. 

A másodosztályú szerepléshez 
azonban sem az infrastruktu-
rális háttér, sem a játékosállo-
mány nem biztosított.

Egy-egy hétvégi fordulóban 
mind a négy csapat találkozik a 
másik három ellenféllel. Öt ösz-
szecsapásból áll egy meccs: női 
egyes, férfi egyes, női és férfi, va-
lamint vegyes páros mérkőzé-
seken dől el a győzelmek sorsa. 

– Jelenleg kilenc igazolt ver-
senyzőnk van, négy hölgy és 

öt férfi – folytatta Kocsis Atti-
la egyesületi elnök, aki szintén 
meghatározó tagja az NB III-as 
tollaslabdacsapatnak. – Az ak-
tuális összeállítás több dolog-
tól függ, a sérülések mellett pél-
dául befolyásolja az is, hogy az 
egyetemista korú felnőtt játé-
kosaink hol folytatják tanulmá-
nyaikat. Büszkék vagyunk arra, 
hogy a jelenlegi igazolt tollas-
labdázók közül hét saját neve-
lésű játékosunk.

A Soproni Tollaslabda Egyesület igazolt sportolóinak többsége saját nevelésű játékos A Soproni Tollaslabda Egyesület igazolt sportolóinak többsége saját nevelésű játékos FOTÓ: NÉMETH PÉTERFOTÓ: NÉMETH PÉTER

A Sopron Basket csapata örül a 9. magyar kupa győzelmének a pécsi sportcsarnokban A Sopron Basket csapata örül a 9. magyar kupa győzelmének a pécsi sportcsarnokban FOTÓK: MTI – SÓKI TAMÁSFOTÓK: MTI – SÓKI TAMÁS

Fegyverneky Zsófia (b) és Theodoreán Alexandra (j) Fegyverneky Zsófia (b) és Theodoreán Alexandra (j) 
a Sopron Basket – Szekszárd mérkőzésena Sopron Basket – Szekszárd mérkőzésen
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!›

A HÉT MOTTÓJA:

„Előbb-utóbb 
kipusztítjuk egymást 
– azaz magunkat –, 
és átadjuk a bolygót 

valami rendesebb 
fajnak. Mert azzal 
a lénnyel, amelyik 
képes feláldozni 
a saját gyerekeit, 

hogy így rendezze 
el a nézeteltéréseit, 
valami alapvetően 

hibádzik.”

Suzanne Collins  
(amerikai írónő)

KÖNYVAJÁNLÓ

Suzanne 
Collins: Az 
éhezők viadala

A közeljövő egy sötét vi-
lágában tizenkét fiú és ti-
zenkét lány küzd egy-
mással egy élő televíziós 
show-ban, aminek a címe 
Az éhezők viadala. Egyet-
len szabály van: ölj vagy 
megölnek. Amikor a ti-
zenhat éves Katniss Ever-
deen a húgát mentve ön-
ként jelentkezik, hogy 
részt vegyen a viadalon, 
az felér egy halálos ítélet-
tel. De Katniss már nem 
fél a haláltól. A túlélés a 
vérében van.

›

160 évvel ezelőtt, 1860. 
március 2-án hunyt el Csor-
nán Szenczy Imre József 
botanikus, klasszika-filoló-
gus, műfordító, premontrei 
szerzetes, az MTA levelező 
tagja. Szombathelyen szü-
letett 1798. július 8-án.

125 évvel ezelőtt, 1895 
márciusában alapították 
a Soproni Sörgyárat (Első 
Soproni Serfőzde és Malá-
tagyár Részvénytársaság). 
A cég alapítói brünni rész-
vényesek és soproni nagy-
kereskedők voltak. A gyár-
ban a termelés 1896. január 
2-án kezdődött el.

55 évvel ezelőtt, 1965 már-
ciusában Sopron környé-
kén rekordmennyiségű eső 
esett, mely nagy árvizet oko-
zott az Ikván, és a Fertő tó 
vízszintjét is soha nem lá-
tott mértékben emelte meg 
(115,6 centiméter volt).

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

Ez történt 
Sopronban

Rögtönzés: a soproni fiatalok nyitása a költészet felé

Modern irodalom
MUNKATÁRSUNKTÓL

Sopronban is egyre 
népszerűbb a fiatalok 
körében az a modern, 
rögtönzésre épülő 
költészeti stílus, amely 
közönség előtt előad-
va hatásos.

A Zenés Slam Projekt elneve-
zésű, tavaly alakult formáció 
nagy sikert aratott a soproni 
fiatalok által szervezett, „Add-
Tovább-Literatura” legutóbbi 
irodalmi estjén. A különleges 
csapat oszlopos tagjai: Tóth 
Fanni slammer és Fajkusz Do-
monkos nagybőgős.

– A slam nem vers a szó ha-
gyományos értelmében, még-
is talán ehhez áll a legközelebb 
– mesélte Tóth Fanni, a Széche-
nyi István Gimnázium egykori 
tanulója, aki jelenleg művészet-
történész szakos hallgató, és sa-
ját maga is rendszeresen szín-
padra áll, hogy írásait előadja. 
– Engem teljesen elvarázsolt ez 
a műfaj: vannak szövegek, amik 
egyszerűen kiíródnak belőlem, 
és vannak, amelyeken napokig 
rágódok. A legnagyobb biztatást 
ezen a téren középiskolás taná-
romtól, Kovácsné Bella Irén-
től kaptam. 

Öt soproni slammer négy fia-
tal zenésszel fogott össze, hogy 

valami különlegest hozzon létre 
ebből a stílusból.

– Nálunk az az egyedi, hogy 
a szövegeket élő zene kíséri, 
amelyeket az írások ihletnek: 
ez még ütősebbé, erőteljesebbé 
teszi a produkciót – tette hozzá 
Fajkusz Domonkos építőmér-
nök-hallgató, aki nagybőgős-
ként járul hozzá a különleges 
élményhez. – Sopronban több 
rendezvényen is élvezhetjük 
a slam poetryt, mindenkivel 

jóban vagyunk, eljárunk egy-
más programjaira, hiszen en-
nek éppen az a lényege, hogy 
minél többeket fertőzzön meg 
az irodalomnak ez a 21. száza-
di formája. Nagyszerű érzés 
volt, amikor a Literaturán több 
mint százan voltak kíváncsiak 
az egymást váltó slammerekre 
és zenészekre. 

Fanni szerint a legnagysze-
rűbb a kezdeményezésben, 
hogy hatására a fiatalok közül 

sokkal többen nyúlnak verses-
kötetek után, nyitottabbá vál-
nak az irodalom felé.

Aki belekóstolna ebbe az iz-
galmas, kreatív világba, azt leg-
közelebb a Búgócsigában már-
cius 26-án várja egy fesztivál, 
ahol saját szövegeikkel lépnek 
színpadra a csapat tagjai, va-
lamint vállalkozó kedvű slam-
merek mérettetik meg magu-
kat zsűri előtt egy slam poetry 
verseny keretében.

Soproni fiatalok

Országos döntőben  
a Kazinczy-versenyen

Második lett a Kazinczy-díj Ala-
pítvány Szép magyar beszéd 
megyei versenyén, ezzel to-
vábbjutott az országos döntőbe 
Bor Eszter, a Berzsenyi Líceum 
9. osztályos tanulója. – Amióta 
megtanultam olvasni, nem bí-
rom abbahagyni. Mindig van 
könyv a közelemben, és szere-
tek hangosan olvasni – mesélte 

a diáklány. – Kiskoromban rend-
szeresen játszottam azt, hogy 
tévébemondó vagyok, a fertődi 
iskolában, otthon, a nagyobb csa-
ládban is mindig én szavaltam 
vagy mondtam ünnepi köszön-
tőt. Esztert az iskolai fordulóra a 
magyartanára, Horváthné Barti 
Anikó készítette fel, a megyeire 
pedig Tölli Balázs igazgató. 

Az „AddTovább-Literatura” legutóbbi irodalmi estje nagy siker voltAz „AddTovább-Literatura” legutóbbi irodalmi estje nagy siker volt

RÖVIDEN

Erdőmérnökök 
erdélyi képzése

A Soproni Egyetem és 
a Sapientia Erdélyi Ma-
gyar Tudományegyetem 
közös szándéka volt, 
hogy Erdélyben ma-
gyar nyelvű erdőmér-
nökképzés indulhasson. 
A kezdeményezés siker-
rel járt, ugyanis az ille-
tékes hatóság döntése 
értelmében idén ősszel 
elindulhat a leendő er-
dőmérnökök oktatása.
A Soproni Egyetemen 
már ki is választották 
azokat a tanárokat, akik 
Sepsiszentgyörgyön 
fognak majd oktatni. 
(Csíkszeredában a ’90-
es évek végén távokta-
tás formában már mű-
ködött erdészeti képzés). 
Dr. Náhlik András, a 
Soproni Egyetem ko-
lozsvári származású 
rektora a további lé-
pésekről folyamato-
san egyeztet a Sapen-
tia Egyetem rektorával, 
dr. Dávid Lászlóval, va-
lamint dr. Kelemen And-
rás dékánnal is.
A képzés elindításához 
az is hozzájárult, hogy 
a magyar kormány 4,15 
milliárd forinttal támo-
gatta a Sapientia Ala-
pítványt. A kampusz tíz 
hektáron kap helyet. Az 
erdélyi tudományegye-
tem jelenleg 30 alapsza-
kot és 12 mesterszakot 
működtet. 

›

Gergő kiváló matekos
MADARÁSZ RÉKA

Rózsás Gergely ugyan még csak ötödikes a 
soproni Líceumban, de máris dicsőséget hozott 
iskolájának. A szorgalmas diák idén az összes 
meghirdetett matematikaversenyre jelentkezett, 
és mindenhol szép eredményeket ért el. 

Gergő többek között továbbju-
tott a Marót Rezső matematika-
versenyen a megyei fordulóra, 
a Zrínyi Ilona matematikaver-
senyen pedig a megye tíz leg-
jobbja között szerepelt. Az ered-
ményhirdetés március 9-én volt 
Győrben. Legkiemelkedőbb 

eredménye a Győr–Moson–Sop-
ron megyei matematikaverseny 
első helyezése. A nívós megmé-
rettetésnek két fordulója volt, 
egy az iskolán belül, egy pedig 
központilag.

– Gergely kiemelkedően 
ügyes és szorgalmas. Az iskolai 

tanórákon kívül önállóan gya-
korol, és készül a versenyek-
re – mesélte Balogh Réka, Ger-
gely felkészítő tanára. – Nagyon 
örülök, hogy taníthatom. Úgy 
érzem, sikerei ösztönzik a töb-
bi diákot is.

Rózsás Gergő már a Sopro-
ni Gárdonyi Géza Általános Is-
kolában elkezdett versenyez-
ni akkori matematikatanára, 
Locsmándi Katalin javaslatá-
ra. A Berzsenyibe azért jelent-
kezett negyedik osztály után, 
mert nem szeretett volna meg-
válni legjobb barátjától, akivel 
végül itt is osztálytársak let-
tek. A döntését azóta sem bán-
ta meg. A mosolygós fiú má-
sik szenvedélye a futball, amit 
szintén azért szeret, mert van 
benne logika.

– Focista szeretnék lenni 
– mondta Gergely. – Óvodás 
korom óta játszom az SC Sop-
ron csapatában, hetente négy 
edzésen veszek részt a hétvégi 
bajnoki meccseken kívül. Védő 
vagyok, de az edzőm próbál más 
posztokon is játszatni, így már 
középpályás is voltam. A foci-
ban ugyanúgy gondolkodni kell, 
mint a matek esetében, jó előre 
látni, hogy miből, mi jöhet ki, 
mikor, kinek érdemes passzol-
ni a labdát.

A kisgimnazista szabadide-
jében mostanában szívesen ol-
vas. Ehhez a tevékenységhez a 
Harry Potter hozta meg a ked-
vét, már az ötödik résznél tart. 
Tetszik neki az izgalmas törté-
net, úgy beleéli magát a szerep-
lők kalandjaiba, mintha maga is 
ott lenne.

A Soproni Egyetemen mindig is fontos volt a selmeci di-
ákhagyományok ápolása. Régi hagyományt elevenítet-
tek fel a csütörtök este tartott közgazdász szakesten is. 
Az eseményen részt vett dr. Farkas Ciprián polgármes-
ter, valamint dr. Sárvári Szabolcs jegyző.
– Nincsen Sopron egyetem nélkül, és hiszem, hogy az 
egyetem sem létezhet Sopron nélkül – mondta dr. Farkas 
Ciprián. – A város büszke arra, hogy otthont adhat az in-
tézménynek és fényes jövőt remél neki.

Közgazdász szakest

Bor Eszter mindig rajongott a könyvekértBor Eszter mindig rajongott a könyvekért

Rózsás Gergely Rózsás Gergely FOTÓ: NÉMETH PÉTERFOTÓ: NÉMETH PÉTER
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MAGYARUL KELL 
MONDANI ÉS… ÍRNI! 

Mindig elszomorít, amikor 
azzal szembesülök, hogy 
valaki a bajáról azt sem tud-
ja, hogy van. Mondjuk, ami-
kor az orvosi papírjain már 
8–10 éve szerepel egy kód-
szám, meg az, hogy NIDDM, 
de az illető nem tudja, hogy 
cukorbeteg. Honnan is tud-
ná, ha nem mondták el szá-
mára érthetően! Emiatt az-
tán miért is foglalkozna 
például az étrendjével, ha 
nem is tudja, hogy a kor-
rekt problémamegoldásá-
hoz először az étrendi/ élet-

módi szokásait kell tisztázni 
és szükség szerint átalakí-
tani. Sajnos nem a konkrét 
példa a probléma, hanem az 
a gyakorlat (tisztelet a kivé-
telnek), hogy manapság (is) 
orvosi szakszavakkal, azok 
rövidítéseivel teletömve ké-
szülnek a páciens számára 
így teljesen érthetetlen or-
vosi zárójelentések és am-
buláns lapok. Javaslom, a 
lényeget mindig fogalmaz-
zunk meg a lehető legegy-
szerűbben és… magyarul!
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

MÁRCIUS 11–17.

Az ügyeleti szolgálat minden nap (hétfőtől vasárnapig) este 8 
órától reggel 8 óráig tart. Ez alól kivétel március 15., amikor az 

ügyelet reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig lesz.

›

VÁRJUK OLVASÓINK LEVELEIT!
Segítsen nekünk! Ossza meg véleményét szerkesztőségünkkel! 
Van egy jó története? Ismer érdekes embereket? 

Szerkesszük közösen a Soproni Témát!  
szerkesztoseg@sopronitema.hu

Tallózó

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket március 18-ig várjuk a Soproni Téma, 
9401 Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre, illetve személyesen is leadhatják azokat a 
Liszt-központ (Sopron, Liszt Ferenc utca 1.) portáján. A helyes megfejtők között a Rubikon páneurópai piknikkel fog-
lalkozó különszámát sorsoljuk ki, melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Február 26-i rejtvényünk megfejtése: szökőév. Szerencsés megfejtőnk: Cséry Katalin, Sopron, Mátyás király utca. 

KERESZT-
REJTVÉNY

Március 11.,  
szerda

Szebellédy gyógyszertár  
Deák tér 35. 

99/505–469

Március 12.,  
csütörtök 

Than Károly gyógyszertár  
Újteleki u. 54. 

99/510–787

Március 13.,  
péntek 

Patikaplus gyógyszertár  
Határdomb u. 2., Alphapark 

99/505–220

Március 14.,  
szombat 

Patikaplus gyógyszertár  
Selmeci u.15–17., Interspar 

99/505–472

Március 15.,  
vasárnap 

Arany Kígyó gyógyszertár  
Magyar u. 6. 

99/311–732

Március 16.,  
hétfő 

BENU Állomás gyógyszertár  
Mátyás király u. 23. 

99/312–437

Március 17.,  
kedd 

Erzsébet gyógyszertár  
Győri u. 15. 

99/311–254

Alma és fája

A sport szeretete összeköt
PLUZSIK TAMÁS

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

ért díjjal is kitüntetett dr. Tvordy György kosár-
labda-játékosként és edzőként is sikeres volt, 
Gábor fia bár a kosárlabdában is tehetséges 
volt, mégis a sí mellett döntött.

1969-ben az év kosárlabdázó-
jának választották dr. Tvodry 
Györgyöt. Egy statisztika sze-
rint pályafutása több mint 
300 bajnoki mérkőzésén közel 
nyolcezer pontot dobott, egy 
Diósgyőr elleni kupameccsen 
például több mint ötvenet, úgy, 
hogy abban az időben még nem 
volt hárompontos kosár. 

– Székesfehérvári születésű va-
gyok, a középiskola befejezéséig 
ott is éltem – kezdte dr. Tvordy 
György. – Édesapám kosárlabda-
bíró volt, NB I-es meccseket is ve-
zetett, melyekre még gyerekként 
nagyon sokszor elvitt engem is, 
így korán beleszerettem ebbe a 
sportágba. Abban az időben két 
első osztályú férficsapata is volt 
Székesfehérvárnak, az Építők és a 
Videoton, a meccsek pedig nem 
teremben, hanem a szabadban, 
salakos pályán folytak. Több eset-
ben azt a „nagyon fontos” felada-
tot bízták rám, hogy a palánkon 
lévő eredményjelző fém lapjait 

forgassam. Talán tízéves lehet-
tem, amikor az Építők gyerek-
csapatában elkezdtem kosarazni, 
Kadácsi Klára volt az első edzőm, 
majd 16 éves koromban már be-
kerültem az Építők NB I-es csa-
patának a keretébe, itt Bogár Pál 
volt a tréner. 1961-ben kezdtem 
el tanulmányaimat az akkori 

Erdészeti és Faipari Egyetem Er-
dőmérnöki Karán és egyúttal a 
kosárlabdázást is a SMAFC-ban. 
A megyei bajnokágból indulva 
évről évre feljebb jutottunk, így 
1964-ben már bronzérmesek 
voltunk az NB I-ben, 1965-ben 
pedig már válogatott játékos 
voltam, utóbb még összesen 43 
alkalommal.

– Természetesen a kosárlab-
da számomra is meghatározó 
volt, bár én pont abban az évben 
születtem, amikor édesapám 
befejezte aktív sportpályafutá-
sát – kapcsolódott a beszélge-
tésbe telefonon Tvordy Gábor, 
aki évek óta Zell am See-ben él, 
jelenleg pedig sikeres sítréner 
Sankt Moritz-ban. – Kissrácként 
Nigériában kezdtem el sportol-
ni, édesapám ugyanis három 

évig egy ottani főiskola oktató-
ja volt. Kosaraztunk, teniszez-
tünk, amit aztán a hazajövete-
lünk után is folytattam. Az első 
kosáredzőm Bakonyi Pista bá-
csi volt, majd folytatva a csalá-
di tradíciót játszottam a SMAFC-
ban is, ahol Vetési Imre volt az 
edzőm, akire nagy szeretettel 
emlékezem. És persze mindig 
ott volt a sí mint egy titkos, ki 
nem élt szenvedély, ami mára 
a hivatásom lett. Jelenleg Svájc 
legnagyobb kantonja, Grau-
bünden korosztályos váloga-
tottjának vagyok a síedzője, de 
dolgoztam például Wolfgang 
Hörllel is, aki szlalomban sike-
res világkupa versenyző volt. 
Sopron persze hiányzik, régen 
voltam otthon, de így mondom 
továbbra is: otthon…!

 Dr. Tvordy György  Dr. Tvordy György FOTÓ: PLUZSIK TAMÁSFOTÓ: PLUZSIK TAMÁS  Tvordy Gábor Tvordy Gábor
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KÓCZÁN 

BÁLINT

Koloszár 
Enikőt is 
láthattuk 

az egyik legnépsze-
rűbb televíziós mű-
sorban: az Exatlonban 
töltött három hetet. 
A soproni fitneszbaj-
nok – személyi edző 
élményeiről és tervei-
ről is mesélt a Sopro-
ni Témának.

– Hogy tekintesz vissza az 
Exatlonban töltött időszakra?

– Ha a versenyt nem is nyer-
tem meg, tapasztalatokkal 
mindenképpen gazdagodtam. 
Megtudtam például, milyen 
egy összetett, reality sportmű-
sorban versenyezni, ahol sokat 
számít a szerencse és persze az 
ügyesség. Fejben mindenképp 
erősebbnek kellett volna len-
nem, és talán másképp is lehe-
tett volna csinálni, hogy tovább 
menetelhessek. Ettől függetle-
nül rengeteg élményt kaptam a 
műsortól. A „nomád” körülmé-
nyek után pedig az itthoni éle-
temet is felértékelem. 

– Milyen volt a kapcsolat a 
soproni versenyzőkkel?

– Furcsa, de Csollány Szilvesz-
tert abszolút nem ismertem ad-
dig, Poór Brigit pedig csak látás-
ból. Szerencsére mindketten 
segítettek az érkezésem napján. 
Szilveszterrel nagyon jó barátsá-
got kötöttünk, és közös projek-
tet szeretnénk indítani. Brigivel 
megbeszéltük, hol edzünk majd, 
és mindenképp sütizünk együtt 
hármasban.

– Mennyiben változott meg 
az életed a műsor óta?

– Azt gondoltam, mikor haza-
jövök, minden ugyanolyan lesz, 

és annyira nem leszek „felismer-
hető”. Ezzel ellentétben sokan 
megállítanak, képet készítenek 
velem, gratulálnak. Ez az első 
pár napban furcsa volt, de na-
gyon örülök neki.

– Mik a terveid?
– Szeretnék edzőtáborokat 

szervezni, és a sportot, egész-
séges életmódot népszerűsíte-
ni. Iskolát is kinéztem magam-
nak, hogy képezzem magam, 
valamint a YouTube-csatorná-
mat szeretném fejleszteni. Ki 
tudja, mit tartogat még a jövő?

MADARÁSZ RÉKA

Közeledik a tavasz, lekerülnek a sapkák és lassan 
a többrétegnyi ruha is. Itt az ideje az újjászüle-
tésnek. Ha a külsőnkre egy kicsit jobban odafi-
gyelünk, az a lelkünkre is jó hatással lesz.

A szépészeti szakemberek 
egybehangzóan azt tartják 
a legfontosabbnak, hogy a 
táplálkozásra és a megfelelő 
mennyiségű folyadékbevi-
telre helyezzük a hangsúlyt, 
ha azt szeretnénk, hogy a 
bőrünk és a hajunk a lehető 
legragyogóbb legyen.
– Télen kifogynak a szerve-
zet tartalékai, ami meglátszik 
az arcbőrön is: karikás lehet a 
szem alja, jobban kirajzolód-
hatnak a májfoltok. Ilyenkor 
a napsütötte bőrszín sem rej-
ti el a hibákat. Ha a vitamino-
kat, nyomelemeket pótoljuk, 
megszépül a bőrünk is – tud-
tuk meg Szabó Ildikó mes-
terkozmetikustól. – Van egy 
olyan csodaszer, ami kívül-
belül meg tud fiatalítani ben-
nünket, mégpedig a fürjtojás. 
Rengeteg nélkülözhetetlen 
nyomelem, vitamin, értékes 
zsír és olaj található benne, 
de akár pakolást is készíthe-
tünk belőle, vagyis ehetjük 
és kenhetjük.

Ha nem akarunk fürjto-
jást tartalmazó luxuskré-
met vásárolni, akár házilag 
is előállíthatunk egy remek, 
bőrtípusunknak megfelelő 
kencét: a zsíros bőrűek két 
fürjtojássárgáját keverjenek 
össze egy kis citromlével, 
a ránctalanodni vá-
gyók pedig egy 
kis mézzel. Az 
elegyet hagy-
ják hatni kö-
rülbelül 20 
percig, majd 
mossák le.

– Mivel télen a hidegtől ki-
száradhat a hajunk, tavasz-
szal fokozottan oda kell 
figyelni az ápolására – foly-
tatta Bencs Judit Ilnamo 
fodrász. – Ilyenkor érdemes 
– főként a hosszú hajúaknak 
– megvágatni a hajvégei-
ket, illetve keveset copfoz-
ni. Arra is érdemes ügyelni, 
nehogy megfázzon a fejbő-
rünk, mert az korpásodás-
hoz vezethet.
A kiszáradt haj ápolására 
azt ajánlja a fodrász, hogy 

száraz hajra vigyünk 
fel pár csepp neem-, 
jojoba-, oliva- vagy 
kókuszolajat, nej-
lonfóliával tekerjük 
be, hagyjuk hatni 20 
percig, majd mossuk 
le a pakolást.

sarok

Ragyogjunk tavasszal is!

Koloszár Enikő: Sok élményt kaptam az Exatlontól

Megállítják az utcán

Koloszár Enikő három hétig szerepelt a televíziós Koloszár Enikő három hétig szerepelt a televíziós 
reality sportműsorbanreality sportműsorban

Öt évvel a Toronyiránt című al-
bum után új, szerzői lemezt adott 
ki  Sárdy Barbara Fejjel a dalnak cím-
mel. A lemezen közreműködnek a 
Papp–Sárdy Acoustic tagjai és más 
soproni művészek.

– Már időszerű volt, hogy kijöjjön egy új le-
mez – kezdte Sárdy Barbara. – Az elmúlt 
években a zenekari arculat sokat változott, 
hangsúlyosabbak lettek a vokális megszó-
lalások, és csendesebb, finomabb a hang-
szerelés. Tudatosan készültem arra, hogy 
megírjak egyedül egy egész lemezt.
A soproni énekes–dalszerző elmondta: na-
gyon sok témát érintett a korongon. – Ír-
tam hivatásról, zenéről, az Istenről, szere-
lemről, cirkuszról. Született dal édesapám 
emlékére, sőt még karácsonyi szám is felke-
rült rá. Műfajilag nem szeretem a korláto-
kat, beleőrülnék az unalomba, ha mondjuk, 
csak bluest kéne játszanom. Ezért változa-
tos stílusú az egész album. A legutolsó – ti-
zenegyedik – szám afféle bónusz track, ze-
néjét Papp Gyula, szövegét pedig a kiváló 
író, Szőcs Zoltán jegyzi.
Barbi soproni zenésztársairól, a lemez 
közreműködőiről csak szuperlatívuszok-
ban beszélt. Az ő tehetségük, tudásuk ren-

geteget hozzátett az álmaihoz. – Tudom, 
beérhetném azzal is, hogy feltöltöm az in-
ternetre a lemezt, mert persze szeretném, 
ha minél többekhez eljutna a zenénk. De 
valahogy nem érzem befejezettnek az al-
kotómunkát, ameddig nincs valóban kéz-
zelfogható eredménye, amíg nem tudom 
leemelni a polcról a CD-t. Szerencsére lé-
tezik egy bárki számára elérhető és lehető-
séget biztosító állami mecenatúra, a Nem-
zeti Kulturális Alap, aminek köszönhetően 
megjelenhetett ez a kiadvány.
Sárdy Barbara életét maximálisan kitölti a 
zene. Ha nem dalírással foglalkozik, akkor 
éneket tanít, vagy épp kórust vezet.

A zene tölti ki az életét
RÖVIDEN

Táncterápia 
receptre

A dance doctor ezúttal 
receptre írja fel a tánc-
terápiát! Sorry című gi-
gaslágere után egy friss, 
sikergyanús dallammal 
tért vissza Joel Corry. 
A dj nemrég ért auszt-
rál turnéja végére, de 
nem pihen: meg is ér-
kezett Lonely című új 
szerzeménye, ami egy 
igazi „feel-good” dal. 
Harlee gyorsan kitöröl-
hetetlenné válik majd az 
elektronikus zene ked-
velőinek füléből, a rá-
diók játszási listáiról és 
a klubok táncteréről. 
A Spotify-on rövid idő 
alatt több mint egymil-
lió streamet generált, és 
ez még csak a kezdet! 
A trackhez egy videó 
is forgott, amely 
igencsak ak-
tuális témát 
dolgoz fel: a 
te lefonfüg-
gőséget.

›

Öt évvel a Budapest 
parkos búcsúkoncert-
je után egy különle-
ges koncertre áll ösz-
sze a 25 éves HS7. 

A hazai könnyűzene egyik leg-
fontosabb zenekarának élet-
művét idézhetik fel a rajongók 

augusztus 1-jén a Budapest 
Parkban. Összesen két koncertet 
ad majd a formáció: a másik jú-
niusban a Fishing On Orfűn lesz.

Az 1995-ben alakult öttagú 
Heaven Street Seven kezdet-
ben angol nyelven írta dalait, 
a fordulópont pedig 2000-ben 
érkezett. Ekkor jelent meg Cu-
kor című nagylemez, amely már 

kizárólag magyar nyelvű szerze-
ményeket tartalmazott. A HS7 
innentől kezdve a hazai alter-
szcéna egyik legkiemelkedőbb 
és legkiválóbb zenekarává vált, 
két–háromévente ontotta ma-
gából az albumokat olyan kor-
szakos slágerekkel, mint a Hol 
van az a krézi srác?, a Sajnálom 
vagy a Dél-Amerika. 

Együtt a Heaven Street Seven
Pár hete jelent meg a Galantis dj-páros har-
madik albuma, a Church. A lemez vezető 
dala a Never Felt a Love Like This, amelyet 
Hook N Sling és Dotan közreműködésé-
vel készítettek el a srácok. Pörgős év áll a 
Galantis mögött, a páros Bones című me-
gaslágere hónapokig levakarhatatlan volt a 
slágerlistákról, a No Money című dal pedig 

több százmilliós streamet generált a zenei 
digitális platformokon. A Never Felt a Love 
Like This című újdonsághoz egy különle-
ges videoklip is készült. A szereplőket egy 
válogatásra hívták be, ahol a dalt kellett el-
játszaniuk – ők nem tudták, hogy felveszik 
őket, és előadásaikból készül majd el maga 
a klip. Az eredmény már látható! 

Új albumot adott ki a Galantis
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