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A gyermek jelenti a jövőt
Sopronban mindössze egy-egy olyan nap volt januárban és februárban, amely a meteorológia szerint nem volt szeles. Közös volt az is ezekben a hónapokban, hogy mindegyik-
ben mértek közel 100 kilométer/ órás széllökést. Az adatokat a kurucdombi meteorológiai állomáson rögzítik. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: FILEP ISTVÁN

Final Four a Salamancával

Üde százszorszép

– Minden magyar em-
bernek, így a soproniak-
nak is fontos, hogy foly-
tatódjon az a munka, 
amit az Orbán kormány 
2010-ben elkezdett – je-
lentette ki a Soproni Té-
mának adott interjúban 
dr. Magas László. Sop-
ron díszpolgára sze-
rint a Modern Városok 
Program kulcsfontossá-
gú, amelynek eredmé-
nyét valamennyien érez-
zük, látjuk.
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A Sopron Basket a spanyol Salamanca együttesével játszik az Euroliga négyesdöntő-
jének első összecsapásán. Közben a hazai bajnokság utolsó mérkőzésén  
a Szekszárd ellen nyert Gáspár Dávid csapata. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A Magyarországon őshonos gombvirág vagy százszorszép 
az elöregedő füveket teljesen be tudja lepni aranyos fehér 
virágaival. Nemesített változatai rózsaszínben és piros-
ban is kaphatóak a virágüzletekben. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Szavazzunk  
a folytatásra!
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Ezüstért küzdenek 

Jelenleg a százhalombattaiakkal szerepelnek az NB II-ben a soproni 
rögbisek, jövőre viszont ismét önállóan indulnának. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Letették Sopron legnagyobb bölcsődéjének alapkövét. LÁTVÁNYTERV
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 Sopron a legszelesebb város
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HUSZÁR JUDIT

Ott vannak a városi rendezvényeken, alapkőletételeken és ava-
tásokon, baleseteknél, illetve koncerteken. Szóval mindenhol, 
ahol történik valami. És mindig van náluk kamera. Galambos 
Attila és Riba Szabolcs videofelvételeit évtizedek óta láthatjuk 

a soproni tévékben. A magyar sajtó napja alkalmából városi elismerést kap-
tak, így most saját maguk kerültek a reflektorfénybe…
– Az első kép, ami beugrik 
rólad, Attila, hogy városi 
rendezvényeken minden-
kivel kezet fogsz, minden-
kihez van egy jó szavad. 
Szabolcs, rólad pedig az, 
amikor Kolontáron gya-
logoltunk együtt a vörös 
iszappal elöntött vasúti 
síneken. 

G. A. – Több mint három 
évtizede vagyok a pályán, 
tényleg ismerek mindenkit. 
Együtt nőttem fel azokkal 
az emberekkel, akik napja-
ink fontos szereplőivé váltak. 
A rendszerváltás óta végigka-
meráztam a történelmünket, 
ott voltam az első páneurópai 
pikniken, láttam a határon az 
őrtüzeket, Antall Józsefhez 
olyan közel álltam, hogy szin-
te szó szerint arrébb tettek a 
testőrei. 

R. Sz. – Egy szerencsés 
időszakban kezdtük mi a 
munkánkat, tényleg renge-
teg fontos eseményre eljutot-
tunk, olyan helyekre is, ahova 
csak kevesek. Az elmúlt idő-
szakban az összes soproni fej-
lesztést végigkísérhettük, az 
alapkőletételektől egészen az 
átadásokig – a szemünk előtt 
nőtt ki a földből az új Lőver 

uszoda, készült el az M85-ös 
autóút. 

– Melyek voltak a leg-
emlékezetesebb forgatása-
itok?

G. A. – 2003-ban, amikor 
leégett a gyertyagyár, akkor a 
tűzoltókkal együtt ott voltam 
az események sűrűjében. Em-
lékszem, a cipőm talpa meg-
olvadt, mert olyan forró volt a 
talaj alattam. 

R. Sz. – Kolontárral kezd-
ted, számomra is nagyon 
meghatározó volt az az idő-
szak. 54 alkalommal jártam 
ott pár hónapon belül, a tragé-
dia másnapján már forgattam. 

– Ezek tragikus esemé-
nyek, de gondolom, hogy sok 
felemelő szituáció is volt. 

G. A. – Persze! Én emoci-
onális ember vagyok, nagyon 
szeretem a gyerekeket, a ba-
bákat, különösen azóta, hogy 
megszületett a kislányom. 
Mindig megérintenek az em-
beri történetek, az évek során 
azt is meg kellett tanulnom, 
hogy különválasszam a mun-
kát és az érzéseimet. 

R. Sz. – Nagyon szeretek 
repülni, így számomra fontos 
élmény, amikor Szentkirály-
szabadjáról felszállhattunk, 

vagy amikor ugorhattam tan-
demernyővel. De az is nagyon 
emlékezetes, amikor eljutot-
tam például az utolsó műkö-
dő szénbányába. 

– Lehet, furcsán hang-
zik a kérdés, de fel kell ten-
nem: van értelme a mun-
kátoknak? 

G. A. – Van! Amikor meg-
történik egy esemény, akkor 
nem lehet jelen mindenki. 
A mi feladatunk, hogy doku-
mentáljunk, tájékoztassuk a 
soproniakat. Soha nem lehet 
öncélú a munkánk, nem a sa-
ját szórakoztatásunkra dolgo-
zunk, ez egy fajta szolgálat. 

R. Sz. – A középkori króni-
kásokhoz hasonlítom magun-
kat. A munkánk sokszor az 
idővel értékelődik fel. Ugyan-
akkor mindig meg kell felel-
nünk a jelen kihívásainak, 
például a technika fejlődését 
folyamatosan követjük. 

– Meglepődtetek a dí-
jon? Milyen érzés, hogy ti 
kaptátok? 

G. A. – Meglepődtünk, 
igen, és nagyon jólesett. Sze-
retném is megköszönni azok-
nak, akik felterjesztettek, akik 
odaítélték és azoknak is, akik 
utána gratuláltak. Nagyon sok 

üzenetet kaptam, nem is gon-
doltam volna. 

R. Sz. – Azért is feleme-
lő érzés, mert úgy emlék-
szem, hogy korábban techni-
kai munkatársak nem kaptak 
ilyen elismerést. Nyilván an-
nak is szól, hogy már több év-
tizede vagyunk a pályán, de 
reméljük, hogy még van előt-
tünk feladat bőven. 

GALAMBOS ATTILA:  1989 óta operatőr, az egyetem videolabor-
ja iskolázta be még a Magyar Televízió kihelyezett stúdiójában. 
Sopronból készített kollégáival tudósításokat a győri és szombat-
helyi regionális televízióknak, majd a H&H – később Sopron TV 
munkatársa lett. 
RIBA SZABOLCS:  2000-ben a Magyar Televízió Soproni Körze-
ti Stúdiójában kezdett dolgozni technikusként, majd hamarosan 
operatőr lett. Közben elvégezte a Teleschola televíziós iskola ope-
ratőr szakát. Indulása óta oszlopos tagja a Pulzus, később a Sop-
ron Televíziónak.

Galambos Attila (b) és Riba Szabolcs (j) a Sopron TV stúdiójában. Az operatőrök mindennap 
azon dolgoznak, hogy dokumentálják a városunkban és a környéken történt eseményeket. 

A tároló önmagában 
nem védi a biciklit
CZETIN ZOLTÁN

A tavasszal együtt elkezdődött a kerékpáros sze-
zon. Újságunkban két hete már írtunk arról, hogy 
hogyan legyünk biztonságban két keréken – most 
hasznos tanácsokat adunk ahhoz, hogy a biciklink 
se tűnjön el…

Csak egy percre ugrottam be 
a boltba. Csak addig hagytam 
ott, amíg befutottam a gyere-
kért. Ugye, ismerős monda-
tok? Sajnos sokszor úgy foly-
tatódnak, hogy amire kiértem, 
már nem volt meg a bicajom…

– A kerékpárt mindig le 
kell zárni, akkor is, ha csak 
egy percre hagyjuk az utcán! 
– kezdte Babella-Lukács Ka-
talin rendőr őrnagy, a Sopro-
ni Rendőrkapitányság kiemelt 
bűnmegelőzési főelőadója. 
– Az is lényeges, hogy ne csak 
egymáshoz zárjuk a kerékpá-
rokat, hanem mindig valami-
hez rögzítsük azokat! Sopron-
ban nagyon sok helyen van 
kerékpártároló, használjuk 
ezeket! 

Az olcsóbb zárakat metsző-
ollóval egy pillanat alatt el le-
het vágni, a komolyabb szer-
kezeteket viszont lényegesen 
nehezebb eltávolítani, így 

ezek jobban garantálják a biz-
tonságot. Minél drágább a bi-
ciklink, annál drágább zárat is 
érdemes venni hozzá. 

A szakembertől megtud-
tuk: többször előfordul, hogy 
a lezárt kerékpár kosarában 
maradnak az értékek, miköz-
ben onnan csak egy mozdulat 
elemelni azokat. 

– A társasházak közös táro-
lóiban is zárjuk le a kerékpáro-
kat! – folytatta Babella-Lukács 
Katalin. – Sokszor nyitva ma-
radnak az ajtók, olyanok is 
betérhetnek a lépcsőházakba, 
akik nem ott laknak, és pár 
perc alatt megkárosíthatnak 
bennünket. 

Az őrnagy szerint a biciklis 
ruha nemcsak kényelmes vi-
selet a sportoláshoz, de a sok 
zsebe alkalmas arra is, hogy 
biztonságban tároljuk értéke-
inket. Használjuk ki ezt a lehe-
tőséget is! 

RENDŐRSÉGI  sorozat

Tudja, hol van a 
 Thurner Mihály utca? 
Vajon kiről nevezték el 
a Károlymagaslati utat? 
És ki volt István bíró? 
Sorozatunkban neve-
zetes soproni utcákon 
kalandozunk.

A Mikoviny utca és a Lövér 
körút között húzódik az 500 
méter hosszú Károlymagasla-
ti út, amelyet csakúgy, mint a 
Károly-magaslatot és a Károly-
kilátót Romwalter Károlyról 
neveztek el.

Romwalter Károly Kősze-
gen született 1825. május 16-
án. Egy helybéli nyomdában 
tanult, majd ugyanott segéd-
ként dolgozott, ezután Bécs-
ben és Pozsonyban képeztette 
magát. Városunkba 1846-ban 
érkezett, és hamarosan már 
a Kulcsár-féle nyomda mű-
vezetőjeként dolgozott. Miu-
tán Lenck Sámuel megvásá-
rolta a nyomdát, Romwaltert 
tette meg üzletvezetőnek, 
aki 1850-ben megvásárolta 
munkahelyét. 

A Harmónia című hetila-
pot 1861-ben alapította. Az új-
ság 1864-ben már Oedenbur-
ger Lokal-Blatt (Soproni Helyi 
Lap) néven jelent meg, 1867-től 

Oedenburger Bote (Soproni 
Hírvivő) volt a címe. 1882-től 
1944-es megszűnéséig a már 
naponta megjelenő újság az 
Oedenburger Zeitung (Sopro-
ni Újság) nevet viselte. Rom-
walter emellett egy magyar 
nyelvű, szintén Soproni Újság 
című lapot is kiadott. Ma Vár-
kerület 104. a címe a háznak, 
ahol a családi nyomda volt, 
fia, Alfréd itt szerkesztette a 
város másik magyar újságját.

Romwalter Károly tag-
ja volt a város köztörvényha-

tósági bizottságának és vá-
lasztmányi tagja a Soproni 
Városszépítő Egyesületnek. 
A természetkedvelő nyom-
dász 1876-ban „messzelátó 
torony” tervét nyújtotta be 
a városnak, melyet fiával sa-
ját költségükön ácsoltattak 
meg, és az oda vezető utat is 
kialakíttatta. A kilátót először 
Karlsruhe (Károly békéje) név-
re keresztelte, majd áthúzta a 
szót, és fölé írta a Karlshöhe, 
azaz a Károly-magaslat szót, 
erről kapta új nevét a Váris.

A már 60 éves nyomdaipa-
ros 1886-ban elsőrangú útika-
lauzt adott ki, amelynek bőví-
tett változata is megjelent. 
A Károlymagaslati utat még 
életében, 1900-ban nevezték 
el róla. 1902-ben hunyt el, ha-
lálhíréről az általa alapított 
újságok számoltak be.

(Cikkünkhöz a Soproni 
Szemlében, az Aranykönyvben 
és a Soproni Széchenyi István 
Városi Könyvtár honlapján 
található információkat hasz-
náltuk fel.) 

Híres soproniak nyomában:  Romwalter Károly, az újságalapító

A nyomdaiparos utcája

A Mikoviny utca és a Lövér körút között található az 500 méter hosszú Károlymagaslati út. 
1900-ban nevezték el Romwalter Károlyról. FOTÓK: FILEP ISTVÁN, SZIVK

A XXI. század videós krónikásai:  Galambos Attila és Riba Szabolcs soproni operatőrök

Emberek a kamera túloldalán

FO
TÓ

: F
IL

EP
 IS

TV
ÁN



Városi hírek2022. március 23. 3CIVITAS FIDELISSIMA Soproni Téma

VARGA SÁNDOR: 
Nem szeretem, hogy bármer-
re megyek, bármerre fordu-
lok, mindig szembe fúj a szél. 
Az ágfalvi lakóparkban lakom, 
ott még rosszabb a helyzet. 
A múltkor szabadtéren fociz-
tunk, hát, nem volt kellemes. 
Szeles időben jobban szere-
tek kosárlabdázni, mert az 
edzés teremben van.

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.

AZ ELŐÍTÉLETEK 
LEKÜZDÉSÉÉRT
A lelki egészségmegőrzés és 
az oktatás területén tevé-
kenykedik a 2009-ben alakult 
Medical Mental Alapítvány.

– Kiemelten fontos szá-
munkra, hogy a pszichiát-
riát körülvevő előítéleteket 
megingassuk – emelte ki Be-
lényessy Éva kuratóriumi 
titkár, aki dr. Payer Erzsé-
bet elnökkel közösen szer-
vezi az alapítvány munkáját. 
– Több mint tíz éve foglalko-
zunk kábítószer-függőséget 

megelőző felvilágosító szol-
gáltatással. Drogprevenciós 
programot 12 és 18 évesek-
nek is szerveztük. Évente 
részt veszünk a középiskolák 
egészségnapjain, de ott va-
gyunk a VOLT Fesztiválon is.

Az alapítvány három éve 
vette át a Pszi-faktor tehet-
ségkutató megrendezését. 
Az első ilyen program a 70-
es évek második felében a 
simasági rehabilitációs in-
tézetben volt dr. Makkos 
László igazgató–főorvos öt-
lete alapján, a szervezésben 
és kivitelezésben Belényessy 

Ibolya és Belényessy Albert 
munkája adta a vezérfona-
lat. A rendezvény a pszichi-
átriai betegek, a pszicho-
szociális fogyatékkal élők, 
valamint a fogyatékkal élők 
számára társasági esemény, 
ahol a magukban rejlő érté-
keket megmutathatják, ba-
rátságokat köthetnek, és 
bemutatkozhatnak a nyil-
vánosságnak. Tavaly a vá-
ros támogatásával elkezdtek 
tervezni és kivitelezni egy 
a pszichiátriai betegek szá-
mára támogatott lakhatási 
lehetőséget.

FELADATUK 
A TEHETSÉGGONDOZÁS
A több mint három évti-
zedes múlttal rendelkező 
Alapítvány a Zeneiskoláért 
neve sokatmondó: több terü-
leten is segíti az intézmény 
tevékenységét.

– 1991-ben a zeneiskola ak-
kori tantestülete hozta létre 
az alapítványt hármas cél-
kitűzéssel – kezdte Lampert 
Tünde kuratóriumi elnök, a 
Horváth József Alkalmazott 
Művészeti Iskola igazgatója. 
– Egyrészt az akkor még az 
Erzsébet utcában található 

épület karbantartásában, 
állagmegóvásában vett részt, 
szerepet vállalt a hangszerál-
lomány javításában, illetve a 
műszaki felszereltség fejlesz-
tésében is. Horváth Rudolf-
nak, a zeneiskola korábbi 
igazgatójának, illetve az ala-
pítvány akkori kuratóriumi 
elnökének halála után mó-
dosultak a feladatok. Kibő-
vült a célok listája: támogat-
ja a zeneiskolás növendékek 
versenyen való részvételét, 
fontos a tehetséggondozás 
és a testvérvárosi kapcsola-
tok ápolása is.

Az alapítvány számos vá-
rosi pályázaton vett részt, a 
Virágos Sopronért környe-
zetszépítő versenyen pél-
dául 2019-ben előkelő helye-
zést ért el. 

Az adók egyszázalékos be-
vételéből elsősorban új hang-
szereket vásárolnak, illetve a 
javíttatásukat végzik. Az ala-
pítvány a nívós versenyekre, 
így az országos oboa- és fa-
gottversenyre is felajánl kü-
löndíjakat, a 2000-es évek-
ben pedig finanszírozta az 
összes zongoratanári terem-
ben a hangszerek felújítását. 

A pszichiátriai betegek bemutatkozhatnak a Pszi-faktor tehetségkutatón. A zeneiskola népszerű táborát évről évre támogatja az alapítvány.

MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

KISS ATTILÁNÉ:
Aki Sopronban nőtt fel, az 
tudja, hogy az erős széllöké-
sekre itt mindig számítani 
kell. Nemrég hallottam elő-
ször a helyi közmondást, mi-
szerint Sopronban vagy esik, 
vagy a szél fúj, vagy haran-
goznak. Ez valóban így van, 
jót nevettem rajta.

RINNER GYULA: 
A Kutyahegyen lakom, ahol 
mindig nagyon erősek a szél-
lökések. Telefonos applikáci-
óval ezt nyomon is követem. 
Régen gyakran azt hittük, el-
visz minket egy-egy lökés, 
de mióta beépültebb az ut-
cánk, a házak jobban megtö-
rik a szelet.

GROMA JÓZSEF:
Hét éve élek Sopronban, de 
már előtte is tudtam, hogy 
szeles városként tartják szá-
mon. A Wiedenben lakom, 
a tetőtérben van a hálószo-
bám. Meg kell mondanom, 
éjszakánként néha olyan zajt 
csap az erős szél, hogy alig le-
het tőle aludni. 

Zavarja a szeles időjárás?

ELEK SZILVESZTER

Sopronban mindössze egy-egy olyan nap volt ja-
nuárban és februárban, amely a meteorológia 
szerint nem volt szeles. Közös volt az is ezekben 
a hónapokban, hogy mindegyikben mértek váro-
sunkban közel 100 kilométer/ órás széllökést.

„Sopronban vagy fúj a szél, 
vagy esik az eső, vagy haran-
goznak” – idézte az ismert ál-
lítást Kiss Márton, az Orszá-
gos Meteorológiai Szolgálat 
Soproni Meteorológiai Ob-
szervatóriumának észlelőhá-
lózati koordinátora. – Sopron 
az ország legszelesebb váro-
sa. A meteorológiában sze-
les napról akkor beszélünk, 
ha a napi legerősebb széllö-
kés eléri vagy meghaladja a 
36 kilométer/ órát. 2021-ben 
242, 2020-ban 238, 2019-ben 
261 ilyen napot rögzítettünk 
vá rosu n kba n , m i közben 

Szombathelyen 142-őt, 139-et 
és 157-et. A soproni szélnek 
domborzati okai vannak. Vá-
rosunk az Alpok északi olda-
lán helyezkedik el, és a Kár-
pátok vonulatai távol vannak 
tőlünk. Így a jellemző észak-
nyugati áramlás szabad utat 
talál a hegyek közti meden-
cében. Ugyanez igaz fordított 
esetben is, délkeleti irányból 
pedig a Kisalföld felől fújó szél 
tud jelentősen megerősödni.

Az elmúlt évek legerősebb 
széllökése a 2017. augusz-
tus 10-i zivatarhoz köthető, 
amikor 137,2 kilométer/ órás 

értéket mértek a szakembe-
rek. Az idei év eleje is hozott 
figyelemre méltó adatokat. Ja-
nuárban 17, februárban 18 na-
pon fordult elő viharos széllö-
kés, és egy-egy nap volt csak, 
amikor nem beszélhettünk 
szeles időjárásról. A legerő-
sebb széllökés januárban 96,5 
kilométer/ órás volt, 17-én, 
míg február 7-én 92,2 kilomé-
ter/ órás ostromolta a várost.

– Megyénkben évente át-
lagosan 300 esetben vonul-
nak a tűzoltók viharkárok 
miatt – emelte ki Ruskáné 
Takács Anita tűzoltó száza-
dos, a Győr–Moson–Sopron 
Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság szóvivője. – 2022-
ben 50 esetben riasztották a 
tűzoltókat a soproni kataszt-
rófavédelmi kirendeltség mű-
ködési területén viharkárok-
hoz. Január közepén és végén 
is volt viharos szél, amikor 
megyeszerte vonulniuk kel-
lett a tűzoltóknak. Sok eset-
ben útra dőlt, forgalmi aka-
dályt jelentő fákat kellett 
eltávolítani, de többször elő-
fordult, hogy a tetőt bontotta 
meg a viharos szél. 

A szóvivő kiemelte: ahová 
az OMSZ narancs figyelmez-
tetést ad ki, ott szinte biztos, 
hogy számíthatunk az előre 
jelzett jelenségre.

A soproni légmozgásnak  elsősorban domborzati okai vannak

A legszelesebb város

AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT  hazánkban 
130 mérőállomáson figyeli a szelet. A szervezet az aktuális ada-
tok mellett a közelgő veszélyt is nagy gonddal értékeli. A webol-
dalán folyamatosan frissülnek a figyelmeztető előrejelzések és 
a riasztások.

Sopronban januárban 17, februárban 18 napon volt viharos a szél – az erről szóló diagrammokat mutatja Kiss Márton (jobbra fent). 
Ezeket az adatokat, ahogyan a napsütéses órák számát is a kurucdombi meteorológiai állomáson rögzítik. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

Hétfőn kezdődött és egészen péntekig tart a Nemzedékek he-
te című rendezvény a Balfi úti idősek otthonában. A program 
célja, hogy a járvány után ismét összekösse a múlt, jelen és jö-
vő generációit. 

EGYÜTT A GENERÁCIÓK

KULTÚRA, SPORT, EGÉSZSÉG

Civil szervezetek Sopronért



SOPRONITEMA
HIVATALOSVárosi hírek 2022. március 23.4 Soproni Téma

ETZL EDGÁR

Átadták a Fertőrákos és Balf között található Csár-
da Természetvédelmi Központot. A több mint 100 
éves épületből kialakított attrakció a Fertő tó ve-
zetett kenutúráinak fontos állomása lesz.

A beruházás az osztrák és a 
magyar nemzeti park összefo-
gásával, határon átnyúló pro-
jekt részeként készült el. Az 
épület eredetileg halászcsár-
daként működött, a vasfügy-
gyöny kialakításáig a környék 
egyik legnépszerűbb helye 
volt, ezt követően gazdátlan-
ná vált, és folyamatosan rom-
lott az állapota. A Fertő–Han-
ság Nemzeti Park 2000-ben 
vásárolta meg az ingatlant 
azért, hogy a későbbiekben 

ökoturisztikai és kutatói cé-
lokra használja.

A megújult csárdaépü-
letben található bemutató-
teremben számos érdekes 
eszköz segíti a látogatók is-
meretszerzését. A világító 
asztalon például áttetsző tér-
képeken vethetik össze a Fer-
tő tó mai és régi állapotát, egy 
ötletes társasjáték segítsé-
gével pedig megismerhetik a 
nemzeti parkban élő kecske-
békák és füstifecskék életét. 

Az épület a magyar és oszt-
rák természetvédelmi őrszol-
gálatának és a határon átnyú-
ló, közös kutatói munkának is 
otthont ad.

A csárda történetének 
és új funkciójának ismerte-
tése után Roth Matthaea, a 
Fertő–Hanság Nemzeti Park 
igazgatója köszönetet mon-
dott a fejlesztésben részt vevő 
szervezeteknek.

– Napjainkban egyre töb-
ben akarják szabadidejü-
ket aktív kikapcsolódással a 

szabadban tölteni, ezt segítik 
az ilyen fejlesztések – fogal-
mazott Rácz András, az Ag-
rárminisztérium környeze-
tért felelős államtitkára.

– A beruházás remekül 
illeszkedik a Sopron–Fer-
tő turisztikai fejlesztései-
nek sorába. A nemzeti park 
modernizálását több milli-
árd forinttal támogatta a kor-
mányzat az elmúlt tíz évben 
– mondta az átadón Barcza 
 Attila, Sopron és térsége or-
szággyűlési képviselője.

ÉVTIZEDEKEN ÁT A TERMÉSZETÉRT:  Az eseményen Roth 
Matthaea elismerő oklevelet adott át a nemzeti park két nyugdíj-
ba vonuló munkatársának. Dr. Ambrus András természetmegőrzési 
szakreferens és Fülöp Tibor természetvédelmi őr több mint negy-
ven éven át szolgálta a magyar természetvédelem ügyét.

A Balf határában lévő csárda épületéből természetvédelmi központot alakítottak ki, a bemutatóteremben számos érdekesség 
helyet kapott, megismerhetjük a környék élővilágát is. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

EZ LESZ…  – programajánló

Több soproni szakember is rangos elismerésben részesült a 
március 15-i nemzeti ünnep alkalmából. 

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vett át Ábrahám 
Gábor dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettestől a karme-
lita kolostorban. A TAEG Zrt. Síkvidéki Erdészetének nyugal-
mazott kerületvezető erdész–vadásza a magyar erdő- és vad-
gazdálkodás terén végzett, közel 3 évtizedes, példaértékű 
munkája elismeréseként kapta az érdemkeresztet.

Áder János köztársasági elnök Magyar Arany Érdemkereszt 
kitüntetést adományozott dr. Molnár Csillának. A Soproni 
Egyetem egyetemi docense a kommunikációtudományok terü-
letén több évtizede magas színvonalon végzett kutatói–okta-
tói munkája és oktatásfejlesztő tevékenysége elismeréseként 
kapta a kitüntetést. 

Zöld Toll díjban részesült dr. Gerencsér Kinga, a Soproni 
Egyetem címzetes egyetemi tanára. Az elismerést Nagy István 
agrárminiszter adta át a Szépművészeti Múzeumban. Dr. Ge-
rencsér Kinga a Zöld Toll díjat a korszerű fafelhasználás terén 
végzett kiemelkedő oktatási, kutatási és szakírói tevékenysé-
gével érdemelte ki. 

RANGOS ELISMERÉSEK

Fertő-part:  Újabb turisztikai attrakciót adtak át a kirándulóknak

Csárdából látogatóközpont

Anyaság szobor – Soproni Horváth József utca 4.
A jereváni Zöld Ág Bölcsőde kerítése 
előtt lévő, egy tömbből kifaragott szobor 
 Veszprémi Imre (1932–2013) Munkácsy-dí-
jas szobrászművész alkotása. Maga a kom-
pozíció, a gyermekét szorosan magához 
ölelő anya, jól kifejezi a kicsi gyermek és 
édesanyja szoros és gyengéd kapcsolatát. 
„Szobraim jelek, amelyek harcot és meg-
nyugvást, magányt és szerelmet, elválást 
és összetartozást, termékenységet és ál-
dozatot, de mindig az ember örök győzel-
mét mutatják” – fogalmazta meg művészi 
hitvallását Somogyi József Kossuth-díjas 
szobrászművész tanítványa, aki a Képző-
művészeti Főiskolán 1958-ban diplomá-
zott. A kő, a márvány, a gránit szerelme-

se volt. Alkotóélete során saját számításai 
szerint mintegy 200 tonna követ munkált 
meg. Sopronban két alkalommal volt egyé-
ni kiállítása a művésznek: Kezek – vonzások 
– kövek címmel 1977-ben a mai Fő téren, 
majd 1994-ben a Soproni Tavaszi Napok 
keretében a Lábasházban láthatták újsze-
rű alkotásait a soproniak. Az Anyaság cí-
met viselő szobrot 1977-ben állították fel az 
északnyugati városrész panelépületei kö-
zött, az akkor még Munkásőr utcának ne-
vezett közterületen. Ez az utca 1991 óta a 
Munkácsy-díjas festőművész, Soproni Hor-
váth József nevét viseli.

Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

LÁTTA MÁR?  – épületek, szobrok, műemlékek

Elhunyt Légrádi Imre és Palotai György
A közelmúltban hunyt el két legendás soproni pedagógus, Légrádi Imre és Palotai György. Emléküket megőrizzük, 
nyugodjanak békében! 

 Dr. Farkas Ciprián Dr. Simon István Csiszár Szabolcs
 polgármester alpolgármester alpolgármester

Légrádi Imre 1933-ban született Sopronbánfalván, matematika–
fizika szakos középiskolai tanár, szakfelügyelő, igazgatóhelyettes, 
Sopron város díszpolgára (2012) volt. Pályáját Csornán kezdte, majd 
a soproni Kellner Sándor Általános Iskolában tanított. 1960-ban át-
helyezték a Széchenyi István Gimnáziumba, szinte egész tevékeny-
sége ehhez az intézményhez kötődött, innen ment nyugdíjba, de ez 
után is visszajárt tanítani.

Palotai György szintén emblematikus pedagógus volt városunk-
ban. A Soproni Széchenyi István Gimnáziumnak 1981 és 1991 között 
volt az igazgatója. Szerette a szakmai kihívásokat, ezt az is bizonyít-
ja, hogy két igazgatói ciklus után elvállalta a soproni önkormányzat 
oktatáspolitikai osztályának vezetését, amelyet nyugdíjba vonulá-
sáig irányított. Ezután felkérték a Soproni Gyógyközpont fejleszté-
sének koordinálására is. 

Örökkön örökké – Pilinszky emlékére
Március 23., szerda 15 óra, Pedagógusok Soproni Mű-
velődési Háza 
Előadja: Tallián Mariann és Lázár Balázs színművész

Drumwork shop Tatai Tamással
Március 23. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Dumaszínház: Hadházi László
Március 24., csütörtök 18 óra, Liszt-központ

A Kolja című film vetítése
Március 24. 18 óra, pedagógusok művelődési háza 

Könyvcserebere
Március 25., péntek 10–18 óra, Széchenyi István Váro-
si Könyvtár Gyermekkönyvtára

Honeybeast koncert
Március 25. 19 óra, Soproni Petőfi Színház 

Anna and the Barbies koncert 
Március 25. 19 óra, Hangár Music Garden

Emigránsok
Március 25. 19 óra, Liszt-központ

Isten és a világ 
Március 26., szombat 17 óra, Munkácsy-terem
Tóth Csaba Munkácsy-díjas festőművész kiállítása. Megte-
kinthető április 24-ig.

Táncgála – Álmok, könnyek, szerelem
Március 26. 19 óra, Soproni Petőfi Színház 

Passion Project/ DasModel/ Heyoka 
Talk koncert
Március 26. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Ifjú titánok – stand up est
Március 26. 19 óra, Civitas Pinceszínház

Soproni országos érembörze
Március 27., vasárnap 8–12 óra, GYIK Rendezvényház 

Aranyvonat Kultúr/túra
Március 27. 9.45, régi ágfalvi vasútállomás

2000 év történelem 2000 lépésben
Március 27. 10 óra, séta a Tourinform irodától 

Vastag Csaba koncert 
Március 27. 19 óra, Soproni Petőfi Színház 
A Petőfi Klub nyitókoncertje

István király
Március 28., hétfő 15 óra, Soproni Petőfi Színház 
További időpontok: március 29. 12 és 17 óra

Jövőválasztás – Soproni Kálvin Kör 
Március 29., kedd 18 óra, református templom 
Kohán Mátyás előadása

Egyetemi kedd EXTRA
Március 29. 22.30, Hangár Music Garden

HealthTech
Március 30., szerda 18 óra, Pannonia Hotel
Startup Lab és Pannonia Hotel eseménye 

Vargabetűk 
Március 30. 19 óra, Soproni Petőfi Színház 
Varga Róbert vendége Nagy Gábor színművész

Retrojátékkatona-kiállítás
Válogatás Horváth Csaba gyűjteményéből – látogat-
ható április 11-ig. 
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– Minden magyar embernek, így a soproniaknak 
is fontos, hogy folytatódjon az a munka, amit az 
Orbán kormány 2010-ben elkezdett – jelentette 
ki a Soproni Témának adott interjúban dr. Magas 
László, Sopron díszpolgára.

– Választásra készül az or-
szág. Önnek van tapasztala-
ta, rálátása Sopron életére. 
Mit gondol, az elmúlt évek-
ben – mondjuk összehason-
lítva a 2010 előtti időszak-
kal – milyen fejlődési utat 
járt be a város? 

– A Medgyessy, Gyur-
csány, Bajnai kormányok ide-
jén egyre nehezebb helyzetbe 
kerültek az önkormányza-
tok. Sopronban a rendkívül 
szerteágazó intézményi há-
lózat működtetése rengeteg 
pénzt igényelt. Akkor lélegez-
hettünk fel, amikor az Orbán 
kormány 2012-ben megsza-
badította a várost a mintegy 
15 milliárd forintos adósság-
tól. 2015-ben városunkban 
indította útjára Orbán Vik-
tor a Modern Városok Prog-
ramot, amelynek eredmé-
nyét mindannyian érezzük, 
látjuk. Csupán néhányat em-
lítenék, megújult a belváros, 
elkészült és Sopronig ér az 
autóút, már birtokba vehet-
tük az ország egyik legszebb 
uszodáját, felépült az ország 
első rendészeti integrált köz-
pontja. Megújult a Szent Mi-
hály-templom, a Lenck-villa, 
felújítottunk számos iskolát, 
óvodát és bölcsődét, folyama-
tosan korszerűsödik a Sopro-
ni Gyógyközpont.

– Az április 3-i válasz-
táson négyen szerepelnek 
majd a szavazólapon, de ér-
demben a Fidesz–KDNP és 
az ellenzéki tömörülés je-
löltje méretteti meg magát. 
Ön szerint mi szól mellettük 
és ellenük?

– Barcza Attila a Fidesz–
KDNP jelöltje, őt régóta isme-
rem. Együtt voltunk önkor-
mányzati képviselők, fiatalon 
is fogékony volt a közügyek 

iránt. A térség látványos fej-
lődése az ő érdekérvényesítő 
képességének is köszönhe-
tő, ezért támogatom őt, hogy 
négyévi parlamenti munkáját 
április 3. után is folytathassa.

Brenner Koloman az el-
lenzék jelöltje, akit én Kál-
mán néven ismertem meg. 
Évtizedekig nem hallottunk 
róla, érthető, hiszen az álta-
la „gyűlölt városban”, az „élő-
halottaknak” titulált soproni-
ak között nyilván nem érezte 
jól magát. Bizonyára politikai 
haszon vezérelte a szélsőjobb-
oldali pártba, amely szivár-
ványkoalíciójának egyéni kép-
viselőjelöltje lett. Arról, hogy 
mit képvisel, mindent elárul a 
Márki-Zay Péterrel készült kö-
zös választási plakátja. Tehát 
egyetért Gyurcsány és Márki-
Zay politikájával. Ostobaság-
nak tartja a rezsicsökkentést, 
nemet mond a családtámo-
gatásra, az adócsökkentés-
re, a minimálbérre, a 13. havi 
nyugdíjra és a gyermekvédel-
mi népszavazásra. Ugyanak-
kor igent mond a migrációra 
és a háborúra.

– Véleménye szerint az 
ukrán–orosz háború mi-
lyen hatással lesz, lehet 
a választásokra? A balolda-
li ellenzék fegyvereket és 
magyar katonákat küldene 
Ukrajnába, elzárná a gáz-
csapokat.

– Az orosz–ukrán hábo-
rú és az oroszokra kivetett 
szankciók hatását nincs em-
ber, aki ma meg tudja mon-
dani. Egy biztos, az ellenzék 
vezető politikusainak, élü-
kön a miniszterelnök-jelölt-
jének az a követelése, hogy 
küldjünk katonákat és fegy-
vert az ukránok megsegíté-
sére, hihetetlen felelőtlenség. 

Nincs magyar család, akinek 
ne lenne tragikus emléke a 
mások érdekei miatt vívott 
háborúkról. Senki sem akar-
ja férjét, fiait, barátját, jegye-
sét, társát háborúba küldeni. 
Nekem is van három fiam, né-
hány hónap múlva két hadkö-
teles korú unokám. Isten óvja 
őket ettől az őrült gondolattól! 
A gázcsapok elzárását és Paks 
II. építésének leállítását már 
régóta követelik az ellenzék 
sötétzöld képviselői. Ennek 
következménye négy–ötszö-
rösére emelkedő rezsikölt-
ségek, összeomló gazdaság, 
egekbe szökő munkanélküli-
ség lenne. A kételkedők kér-
dezzék meg német barátai-
kat, ismerőseiket!

– Sopron és a soproni 
emberek mit nyernek, ha az 

 Orbán Viktor vezette kor-
mány folytathatná a 2010-
ben elkezdett munkát?

– Minden magyar em-
bernek, így a soproniak-
nak is fontos, hogy folyta-
tódjon az a munka, amit az 
Orbán kormány 2010-ben 
elkezdett. Őrizze meg a rezsi-
csökkentést, a családtámoga-
tást, ne engedje a migrációt, 
védje meg a gyermekeinket 
az LMBTQ ideológiától! Foly-
tatódjanak Sopronban az el-
indított beruházások: Fertő 
tavi szabadidőközpont, a Mú-
zeumnegyed, az ipari park és 
konferencia-központ! Legfon-
tosabb azonban, hogy tovább-
ra is határozottan képviselje 
az Európai Unióban a magyar 
érdekeket, és őrizze meg ha-
zánk békéjét!

JEGYZET

Nézzünk  
a dolgok mögé!

HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Ez a mostani választási kampány sajnos nem 
nélkülözi a horrorisztikus elemeket. Azon már 
szerintem túl vannak a választók, hogy az el-
lenzék miniszterelnök-jelöltje szó szerint össze-
vissza beszél. Az emberek ugyanis „beárazták” 
eddigi ámokfutását, s nem véletlenül szerepel 
meglehetősen hátul a politikusok népszerűsé-
gi listáján, amelyet Orbán Viktor vezet. A he-
lyében azon azért elgondolkodnék, hogy még 

az „összefogás” több 
politikusa is meg-
előzi őt. De hát ez le-
gyen az ő gondjuk! 
Ami mostanában in-
kább aggasztó, hogy 
hiába próbálja ki-
magyarázni magát, 
gyakorlatilag hábo-

rús uszítást végez. Mert miként lehetne más-
képp értelmezni, hogy küldjünk katonákat és 
fegyvereket Ukrajnába? Még akkor sem lenne 
ez helytálló, ha a NATO keretében képzelné el 
Magyarország szerepvállalását. Hogy mennyi-
re tájékozatlan, azt mi sem bizonyítja egyértel-
műbben, hogy a NATO főtitkára kijelentette, a 
védelmi szervezet nem avatkozik sem katonák-
kal, sem fegyverekkel ebbe a háborúba, mert az 
valóban egy újabb világháborúhoz vezetne. En-
nek az igazságát nem nehéz belátni, az ellenzék 
miniszterelnök-jelöltje azonban nem érzékeli a 
veszélyt. Fontosabb számára, hogy mondjon 
valamit, s másra hárítsa a felelősséget.

Ugyanilyen felelőtlen magatartást tükröz, 
amikor azt mondja, hogy zárjuk el az Oroszor-
szágból jövő gázvezeték csapját. Hogy ne ha-
zai érveket sorakoztassak fel, talán elég annyi, 
hogy Németország sem teszi ezt, mert ellenkez-
ne nemzeti (gazdasági) érdekeivel. Igaz, a fele-
lőtlen és ostoba magatartás sohasem az ország, 
az emberek érdekeit tartja szem előtt, sokkal in-
kább a hatalom megszerzését. Ami döbbenetes, 
hogy (Márki-Zay egyértelmű kijelentése szerint) 
a kommunistákat és a fasisztákat is képviselő 
„összefogás” egyetlen tagja sem állt ki, s kért el-
nézést helyette is. Nem, inkább lapulnak. Csend-
ben van soproni képviselőjelöltjük is.

Miközben az unió a magyarországi válasz-
tások tisztaságáért aggódik (fogadni mernék, 
hogy nem találnak majd semmiféle manipulá-
lást, netán csalást), addig egyes vezetői durván 
beavatkoznak a magyar választásokba. A kö-
zelmúltban például az Európai Parlament alel-
nöke arra kérte a magyarokat, hogy „Nézzenek 
a dolgok mögé, és ne essenek Orbán csapdájá-
ba, ne higgyenek a Patyomkin-világnak, amit 
felépített!”. Tulajdonképpen egyetértek vele, 
kis módosítással: valóban nézzünk a dolgok 
mögé, de ne essünk az ellenzék csapdájába, s 
ne higgyünk annak az ellenzék által összetá-
kolt álomvilágnak, amelyben a fő cél az eddigi 
eredmények lerombolása, a nemzet egységének 
szétverése, a családok és a nyugdíjasok helyze-
tének lerontása!

Nekünk itt, Sopronban is van féltenivalónk. 
A város fejlődése szempontjából egy, az ötvenes 
éveket idéző állapotot teremtenének például a 
már megvalósulás alatt álló fejlesztések leállí-
tásával. Szó szerint a jövőnk a tét. Ezért aztán 
valóban jó alaposan nézzünk a dolgok mögé, 
mielőtt döntünk, hogy kit támogatunk szava-
zatunkkal!

„…a felelőtlen és ostoba 
magatartás sohasem az or-
szág, az emberek érdekeit 
tartja szem előtt, sokkal 
inkább a hatalom meg-
szerzését.”

Szerkesztőségünk elkötelezett a soproni emberek bemutatása 
mellett. Olyan embereket keresünk, akik szűkebb–tágabb kör-
nyezetükben valamiért kiérdemelték a körülöttük élők szere-
tetét, tiszteletét. Bárki, akire felnéznek olvasóink! Ha ismer-
nek ilyen embert a környezetükben, írják meg nekünk, hogy ki 
ő, hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának róla örömmel!
szerkesztoseg@sopronitema.hu

HÉTKÖZNAPI HŐSÖKSopronban a hűség napján adják át a város leg-
rangosabb kitüntetéseit. 2021-ben a Sopronért 
Emlékérmet Marosiné Németh Mária, Pados Noel 
és Pluzsik Tamás is átvette.

A h aj lék t a l a nel l át á sba n 
nyújtott kimagasló munká-
ja és a szakterület fejlesz-
tése kapcsán elért jelentős 

eredményeinek elismerése-
ként Sopronért Emlékérmet 
kapott Marosiné Németh 
Mária, a Soproni Szociális 

Intézmény Hajléktalanokat 
Ellátó Intézetének vezetője.

A soproni kosárlabdázás-
ban végzett több évtizedes 
kiemelkedő háttérmunkájáért 
és a város jó hírének öregbíté-
séért Sopronért Emlékérem-
ben részesült Pados Noel 
edző, a Sopron Basket kom-
munikációs vezetője.

Sopron és a soproni pol-
gárok múltjának kutatása, a 
helytörténeti ismeretanyag 
gondozása és ismertetése, a 
város jelenének a következő 
generációk számára történő 
dokumentálása miatt az ön-
kormányzat Sopronért Em-
lékérmet adományozott kollé-
gánk, Pluzsik Tamás részére.

Marosiné Németh Mária, Pados Noel és Pluzsik Tamás a hűség napján vették át a Sopronért Emlékérmet. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

Sopronért emlékérmesek

Dr. Magas László:  Látványosan fejlődött térségünk

Szavazzunk a folytatásra!

– 2015-ben városunkban indította útjára Orbán Viktor a Mo-
dern Városok Programot, amelynek eredményét mindannyian 
érezzük, látjuk – hangsúlyozta dr. Magas László, Sopron dísz-
polgára. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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ETZL EDGÁR

Tudja, mi 
az a rud-
li? Melyik 
állat da-

gonyázik, és milyen 
a döhér bika? Soroza-
tunkban az Erdő Háza 
lakóit mutatjuk be.

Az Erdő Háza nemcsak inter-
aktív kiállítótermének, de az 
itt található vadasparknak 
is köszönheti népszerűsé-
gét. A kifutókban öt hazánk-
ban megtalálható nagyvadfaj 
egyedei is láthatók. Lapunk-
ban az agancshullajtás kap-
csán már írtunk a gím- és 
dámszarvasokról, valamint 
az őzekről. Él azonban itt egy 
faj, amelynek tagjai sosem ve-
tik le fejdíszüket.

– A kosnak nevezett hím 
muflonok nem agancsot, ha-
nem szarvat növesztenek. Ez 
nem csont, hanem szarukép-
ződmény – tudtuk meg Sárkö-
zy Árontól, az Erdő Háza öko-
turisztikai asszisztensétől. 
Elmondása szerint a kosok 
egész életük során növesztik 
a formája miatt csigának neve-
zett tülkös fejdíszüket. A csi-
gán található redők alapján 
megállapítható az állat kora is.

Nyájnak nevezett csapa-
tukban jelenleg négy egyed 
él: két nőstény, azaz juh, 

valamint egy nőstény bárány, 
utóbbit az első ellésig jerké-
nek nevezik. Ezen kívül egy 
kos legel itt, akit gondozói Gé-
zának neveztek el. Mindnyá-
jan a budakeszi vadasparkból 
érkeztek a Muckra. Nem vé-
letlenül hasonlítanak a birkák 
a muflonokra, hiszen a kuta-
tók szerint a két faj közös őstől 
származik. Az ökoturisztikai 
asszisztens elmondása sze-
rint a vadon élő muflonokra is 
jellemző, hogy nagy nyájakba 
csoportosulnak, ahol kosok és 
juhok vegyesen élnek együtt. 
A birkákhoz hasonlóan a ju-
hok gyakran bégetnek is.

Berregésnek hívott üzeke-
dési időszakuk októberben 

kezdődik. A kosok ilyenkor 
akár 10–20 méter távolság-
ból nekifutva csapják össze 
szarvaikat. Az ellés a tavasz 
folyamán történik. Áron és 
munkatársai remélik, hogy 
születnek idén kisbárányok.

Az ökoturisztikai asszisz-
tens elmondta, a nyáj szeret 
napozni. Ha a kifutójuknál lé-
vő nasicsúszdán eleséget ön-
tenek a látogatók, akkor az 

állatok közelebb jönnek a fa-
hídhoz, így közelről is meg-
számlálhatók Géza évgyűrűi.

A muflon nem őshonos ál-
lat kontinensünkön, az ázsiai 
Kaukázus és Zagrosz-hegy-
ségből származik. Szardí-
nián, illetve Napóleon szülő-
helyén, Korzikán élnek nagy 
nyájaik. Néha Ausztria terü-
letéről átkószálnak a soproni 
Dudlesz-erdőbe.

Erdő Háza:  A muflonok nem hullatják fejdíszüket

Napóleon juhai a Muckon

MI ŐSHONOS?  Bár a természetjárók nemcsak állatok, de növé-
nyek kapcsán is találkozhatnak az „őshonos” kifejezéssel, nem 
biztos, hogy mindenki tisztában van a jelentésével. A Kárpát-me-
dence területén azok az élőlények számítanak őshonosnak, ame-
lyek nem behurcolás vagy betelepítés eredményeként legalább 
kétezer éve élnek itt.

A hím muflonok egész életükben növesztik a – csigának is nevezett – szarvukat. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

ETZL EDGÁR

Közelednek a mele-
gebb évszakok, ér-
demes időben végig-
gondolni az autónkkal 
kapcsolatos teendő-
ket, hogy biztonságban 
közlekedhessünk.

– Ha a napi átlaghőmérséklet 
eléri a 8–9 fokot, eljött a téli 
gumi cseréjének ideje – mond-
ta Gátfalvi Csaba, a Magyar 
Autóklub műszaki igazgató-
ja. Elmondása szerint a hideg 
időre tervezett abroncs sokkal 
puhább, mint a nyári: a nap 
által felmelegített aszfalton 
gyorsan kopásnak indul. Ez-
által nő az autó féktávolsága, 
és romlik a kanyarstabilitás, 
ami balesetveszélyes lehet.

Persze láttunk már olyat, 
hogy áprilisban hó esett, de 
a szakember szerint nyárig 
ne várjunk a cserével! – A té-
li gumik mélyebben bordázot-
tak, hogy hóban és nedves, hi-
deg aszfalton is biztosítsák a 
tapadást – magyarázta a szak-
ember. – Ez a meleg időjárás-
sal viszont teherré válik. A na-
gyobb felületű téli gumiknak 
nagyobb a légellenállása, ami 
nemcsak zajossá teszi az uta-
zást, de az üzemanyag-fo-
gyasztást is növeli.

– A téli jégbordák, illetve 
az úthibák miatt a futómű-
veket tavasszal újra kell állí-
tani. A nem megfelelő beál-
lítás akadályozhatja, hogy az 

abroncs megfelelően tapad-
jon az úthoz, menet közben 
az autó jobbra vagy balra húz-
hat, mindez a gumik arányta-
lan kopásán túl számos alkat-
részt közvetetten károsíthat 
– sorolta Gátfalvi Csaba.

Kiegyensúlyozott vezeté-
si stílus mellett egy garnitúra 
gumiabroncs akár 4–5 éven 
át is szolgálhatja a biztonsá-
gunkat, ha használaton kívül 
megfelelően tároljuk. A le-
szerelt téli gumikat tisztítás 
után valamilyen felületkeze-
lő anyaggal bekenve száraz, 

hűvös helyen tartsuk! Az ab-
roncsok felnivel együtt egy-
másra fektetve, felni nélkül 
pedig élére állítva is tárolha-
tók, utóbbi esetben érdemes 
néhány hetente egy negyed 
fordulatot gördíteni rajtuk.

A szakember javasol-
ja, hogy a cserét műhely-
ben végeztessük, hiszen ott 
van lehetőség a centrírozta-
tásra is. A kerekek kiegyen-
súlyozásával csökken azok 
rezgése, így nem károsod-
nak az alkatrészek, és nő az 
utazásbiztonság.

Négy keréken tavasszal

MIKORI AZ ABRONCS?  A gumikon megtalálható DOT-számból 
megtudhatjuk, hogy melyik év hányadik hetében gyártották. Bár 
sokan használt gumik vásárlásával takarítanak meg pénzt, a szak-
emberek ettől óvva intenek.

Hazánkban nem kötelező a téli abroncsok használata, de legtöb-
ben feltetetik ezeket. Most eljött a csere ideje. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MADARÁSZ RÉKA

A Magyarországon ős-
honos gombvirág vagy 
százszorszép az elöre-
gedő füveket teljesen 
be tudja lepni aranyos 
kis fehér virágaival. 
Nemesített változa-
tai rózsaszínben és pi-
rosban is kaphatóak a 
virágüzletekben.
Az egyes helyeken gombocs-
kának hívott növénynek ren-
geteg elnevezését gyűjtötték 
össze. Hívják többek között 
boglárkának, bojtikának, 
csibevirágnak és gombostű-
virágnak is. A franciák hús-
vétkának nevezik, a német 
„libavirág” pedig onnan szár-
mazik, hogy gyakran nyílik a 
libalegelőkön. Angol neve, „a 
nappal szeme” arra utal, hogy 
sugárvirágai estére becsu-
kódnak. Balkonládákban és 
ágyásokban egyaránt jól érzi 
magát. Kétnyári növény, ame-
lyet tavasszal kell elültetni.

– Az ehető növények kö-
zé tartozik. Zsenge leve-
leit saláta közé szokták 
keverni, így fokozza az anyag-
cserét, a bimbóit pedig gyak-
ran áztatják sós vízbe, és ön-
tik fel tárkonyecettel, hogy a 

kapribogyóéhoz hasonló ízvi-
lágot kapjanak – tudtuk meg 
Zügn Judit virágüzlet-tulajdo-
nostól. – Tápanyagdús, sem-
leges talajba érdemes ültetni. 
A napfényes és a félárnyékos 
helyeket egyaránt kedveli.

Az aranyos kis növény 
egész tavasszal ontja a virá-
gokat egészen a nagy melegek 
beköszöntéig. Ha a hervadt 
virágokat folyamatosan eltá-
volítjuk róla, akkor nemcsak 
meg tudjuk hosszabbítani a 
virágzását, hanem sűrűbben 
is fognak nőni a bimbói. Ké-
nyesnek nem nevezhető, ezért 
sem a betegségektől, sem a 
kártevőktől nem kell tarta-
nunk, a tápoldatozást viszont 
meghálálja.

– A nedves talajt szereti, a 
pangó víz azonban nagy el-
lensége: ha a cserép alján a 
víz nem tud kifolyni, elpusz-
tul – folytatta a virágkötő. 
– Kizárólag magvetéssel sza-
porítható. Az elvirágzás után 
összegyűjthetjük róla a ma-
gokat, és a következő évben 
elültethetjük azokat. Akinek 
legalább egyszer volt már 
százszorszép a kertjében, an-
nál a szegletekben szívesen 
előbújik. Arra azonban ügyel-
jünk, hogy a magot az elvetés 
után ne takarjuk le földdel, 
mert a csírázáshoz fényre van 
szüksége!

A növény ehető:  Leveleit saláta közé keverik

Üde százszorszép

www.facebook.com/ 
sopronitemahivatalos
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PLUZSIK TAMÁS

Kétszáz évvel ezelőtt, 1822. március 18-án szüle-
tett a poroszországi Osterfeldben Laehne Frigyes 
evangélikus reáliskolai tanár, a róla elnevezett 
országos hírű soproni nevelőintézet és gimnázi-
um megalapítója.

Laehne Frigyes (egyes írás-
mód szerint Lähne) 1838 és 
1842 között a weissenfelsi sze-
mináriumban tanult, majd 
három éven át a berlini egye-
temen képezte magát, ahol 
elsősorban filozófiai és ter-
mészettudományi tanulmá-
nyokat folytatott. 1845-ben 
meghívták tanárnak Felső-
lövőre (Oberschützen), mivel 
nem tudott magyarul, ha-
marosan Debrecenbe ment 
„magyar nyelvre”. Itt megis-
merkedett Petőfivel, aki fel-
jegyzései szerint azt mondta 
neki: „Ha egy magyar nem is-
meri az anyanyelvét, az rossz 
hazafi, de aki nem ért néme-
tül vagy franciául, az nem mű-
velt ember...”.  Laehne honvéd 
tüzérként részt vett a sza-
badságharcban, majd annak 
bukását követően Svájcban 
telepedett le, jómódú csalá-
doknál nevelő volt. Néhány 
év múlva, immáron a ma-
gyar nyelv birtokában ismét 
visszatért Felsőlövőre tanár-
nak, hamarosan azonban el-
fogadta a meghívást a soproni 
evangélikus reáliskolába, és 
végleg letelepült Sopronban. 
Reáliskolai tanárkodása mel-
lett egy kis létszámú inter-
nátust is nyitott, mely alapul 
szolgált a később kiváló hír-
névnek örvendő, Bécsi utcai 
iskolájának. Nemcsak az or-
szág távoli részeiből, de még a 
kiváló iskolákban bővelkedő 
Bécsből is Sopronba, a Laeh-
ne-féle tanintézetbe küldték 

a jómódú családok gyermekei-
ket, így többek között 1878 és 
1882 között itt végezte gimná-
ziumi tanulmányait a későb-
bi kormányzó, Horthy Miklós 
is. Az ő osztálytársa volt az 
1895 és 1899 közötti minisz-
terelnök, báró Bánffy Dezső 
fia, a későbbi legendás iroda-
lompártoló báró Bánffy Fe-
renc, valamint a ma is létező 
mosonmagyaróvári Kühne 
Mezőgazdasági Gépgyár ala-
pítójának fia, Kühne Károly. 
Az iskolának egyik bentlakó 
híres tanára volt a hazai kar-
tográfia megalapítója, Kogu-
towitz Manó geográfus és 
térképész, aki egy leányszök-
tetés miatt került Sopronba, 
majd Laehne Frigyes iskolá-
jában rajzot, matematikát és 
francia nyelvet oktatott.

Laehne Frigyes 1881. de-
cember 9-én halt meg, de az 
általa alapított iskola tovább 
működött. Egykori tanárai, 
illetve 1891-től fia, Laehne Vil-
mos (1862–1918) vitte tovább az 
iskolát. Az ő halála egyúttal a 
legendás intézmény megszű-
nését is jelentette. Sajnos az 
egykor nagy kiterjedésű épü-
lettömb nagy része elpusztult 
a második világháborús bom-
bázások során, a kétemele-
tes homlokrész (Bécsi utca 
45.) egy része azonban ma is 
áll, lakások vannak benne. 
A közelmúltig (talán még ma 
is?) arra a kérdésre, hogy hol 
laksz, az ott élők rendszerint 
így válaszolnak: „a Léniben”…

Laehne Frigyes, 
az iskolaalapító

ELEK SZILVESZTER

A békéért és a háború elől menekülő 
gyermekekért szólalt meg múlt szer-
dán Mága Zoltán hegedűje a soproni 
evangélikus templomban. A művész a 

100 templomi jótékonysági koncertsorozat sopro-
ni állomásán ismert zenészekkel lépett fel.
– Harmadik alkalommal ren-
dezzük meg a 100 templomi 
jótékonysági koncertsoroza-
tunkat – emelte ki köszöntő-
jében Mága Zoltán. – Nagyon 
sikeres a missziónk, hiszen 
az elmúlt kétszáz koncertün-
kön a rengeteg érdeklődőnek 
és a magyar kormánynak kö-
szönhetően több százmil-
lió forint értékben sikerült 
támogatnunk a bajban lévő 

embertársainkat hazánkban 
és a határon túl. Segítettünk 
gyermekeknek és szépko-
rúaknak, kórházaknak egy-
aránt, de nagyon sokszor 
templomok felújításáért vagy 
társadalmi békéért is megszó-
lalt a hegedűm.

A művész kiemelte: az 
idei ökumenikus, karita-
tív koncertsorozat azért 
jött létre, hogy segítséget 

nyújthassanak a koronaví-
rus elleni védekezésben dol-
gozóknak, a hátrányos hely-
zetű vagy gyógyulásra váró 
gyermekeknek, árváknak és 
kórházaknak. – A helyzet fe-
lülírta ezt a küldetésünket, 
ezért úgy döntöttünk a mű-
vésztársaimmal, hogy ennek 
a koncertnek az adományait 
is a háború elől menekülők-
nek ajánljuk föl – tette hozzá 
Mága Zoltán. – Ez rendkívül 
fontos küldetés, ezért nagyon 

örülök, hogy ilyen sokan jöt-
tek el a soproni koncertre. 
A közönség miatt is mindig 
szívesen jövök ide, a leghűsé-
gesebb városba.

A rendezvényen a hegedű-
művésszel fellépett Zsédenyi 
Adrienn eMeRTon-díjas éne-
kesnő, Boncsér Gergely opera-
énekes és Sasvári Sándor éne-
kes. A program során 600 ezer 
forint gyűlt össze.

A koncerten részt vettek 
Sopron vezetői is.

Mága Zoltán:  A közönség miatt is mindig szívesen jövök Sopronba

Összefogás a zene szárnyán

A KONCERT FELLÉPŐI LÁTOGATÁST TETTEK  a soproni vá-
rosházán is, ahol dr. Farkas Ciprián polgármester, Barcza Attila, 
Sopron és térsége országgyűlési képviselője, valamint Csiszár 
Szabolcs alpolgármester fogadta őket. A rendezvényen dr. Farkas 
Ciprián kiemelte: a koncertnek otthont adó evangélikus templom 
fontos kincse a városnak.

Mága Zoltán zenésztársaival a soproni jótékonysági koncertjén is a háború elől menekülőknek gyűjtött. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

1982
Soproni sikerek 
A megyei utánpótlás vívóbaj-
nokságot Sopronban rendez-
ték meg. A serdülő lányoknál 
Káldy (Győri Magasépítő) a tőr-
verseny győztese, az ifjúságiak-
nál Peczár (SSE) volt a legjobb, 
míg a fiúknál Bors (SSE) a ser-
dülő kardbajnok. A hét végén 
rendezte meg Győrben a me-
gyei teniszszövetség az idény-
nyitó fedett pályás megyei 
egyéni bajnokságot. A verseny, 
amelyen hét szakosztály hat-
van versenyzője indult, jó fel-
készülést jelentett megyénk 
élversenyzőinek. A férfi egyes 
győztese a soproni Babos Csa-
ba lett. (Kisalföld)

1942
A Törtetők  
Sopronban
A soproni Városi Színház-
ban Galetta Ferenc színigaz-
gató társulata március 17-én, 
kedden este színre hozza Illés 
Endre Törtetők című nagysike-
rű vígjátékát. A főbb szerepeket 
Bánó Mihály, Vihary Hédi,  Soós 
Lajos, D. Szabó József, Eger vári 

Béla és Sipos Gyula játssza. 
(Reggeli Magyarország)

Fölényes soproni győzelem
Nagy örömet váltott ki Sopron-
ban az SVSE 4:1-es győzelme a 
Szombathelyi Haladás felett. 
A jó talajú pályán így állt fel a 
soproni csapat: Mátrai – vitéz 
Horváth, Konrád – Kalocsai, 
Kőmíves, Vermes – Fekete, Pa-
dos, Palánkai, Budai, Tóth. Az 
SVSE ötletesen, frissen és jól 
játszott. A Haladás nagy csaló-
dást keltett, és még durván is 
játszott. Az SVSE játékán meg-
látszott a gondos előkészítés. 
Az eredmény a legszebb re-
ményekre jogosítja a sopro-
ni vasutasok szurkolótáborát. 
Győzelmével az SVSE az NB II. 
Zrínyi-csoportjának a második 
helyére került. (Nemzeti Sport)

1932
Sopron polgármesterét 
fogadja a pápa
Magyarbarát olasz ifjak, az 
Amici della Ungheria egyesü-
letének néhány tagja Terranova 
diákvezér vezetésével nemré-
giben megfordult Sopronban, 
ahol magyaros vendégszere-

tettel fogadták őket. Ennek vi-
szonzására az egyesület most 
meghívta vitéz Simon Elemér 
főispánt, Thurner Mihály pol-
gármestert, Farkas István vá-
rosi tanácsost és Horváth Ist-
ván külügyi szakos egyetemi 
hallgatót vendégül a Marcia su 
Roma jubileumi ünnepségei-
re. A magyar vendégek látoga-
tásuk alkalmával kihallgatáson 
fognak megjelenni XI. Piusz pá-
pánál, III. Viktor Emánuel olasz 
királynál és a Ducénél. (MTI)   

1922
Lovasversenyek 
Sopronban
A Soproni Úrlovas Egylet Sig-
ray Antal gróf elnöklésével 
választmányi ülést tartott, 
amelyen elhatározta, hogy a 
Budapesti Lovaregylettel szo-
ros együttműködésben újra 
feléleszti a hajdani híres sop-
roni lóversenyéletet. Az egylet 
május végén szeretné megtar-
tani az első tavaszi lóversenyt 
hat programszámmal, még pe-
dig két akadály-, két gát- és két 
síkversennyel fél- és telivér lo-
vak számára. A nyár folyamán 
Concours-Hippique-t (díjlo-

vaglásból, különböző követel-
ményű díjugratásokból, fogat-
mérkőzésekből álló verseny – a 
szerk.), szeptemberre pedig há-
romnapos nagy meetinget ter-
veznek. A gyönyörű soproni ló-
versenypálya rendbehozatalát 
Beck József dr. ügyvédre bíz-
ták. (MTI)

Megható megemlékezés 
a Szent Mihály-temetőben
A márciusi ünnepségek leg-
meghatóbb része az volt, ami-
kor az őszi nyugat-magyaror-
szági harcokban Ágfalvánál 
elesett és a soproni Szent Mi-
hály-temetőben eltemetett hő-
sök sírját megkoszorúzták. Igen 
nagyszámú közönség Fertsák 
Jenő dr. főispán és Thurner Mi-
hály dr. polgármester vezeté-
sével kivonult a temetőbe Sze-
chányi Elemér és Machatsek 
Gyula sírjához. A sírnál az Er-
dőmérnöki Főiskola ifjúsága az 
elhunyt bajtársak kedvenc nó-
táját énekelte el hegedűkíséret 
mellett, azután emlékbeszéd-
ben méltatták a hősök érdeme-
it. (MTI)

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

160 ÉVVEL EZELŐTT,  1862. március 25-én született Sopron-
ban Pruzsinszky János író, filozófiai doktor, állami főgimnáziu-
mi rendes tanár. Az evangélikus gimnáziumban tanult, a tanári 
képesítés megszerzése után a Magyar Tanárképző Gyakorló Fő-
gimnázium igazgatója, tankerületi főigazgató volt.

105 ÉVVEL EZELŐTT,  1917. március 25-én Manninger Vilmos 
dr. úgy határozott, hogy édesapja emlékére a Sopronbánfalván 
levő nyári lakot és a hozzá tartozó telket erdei iskola létesítésé-
re ajánlja fel. A „tüdőbetegség felé hajló gyermekek gondozá-
sára” létesítette volna az intézményt, erről a szándékáról tár-
gyalt a soproni díszpanér-egyesület választmánya.

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

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

Laehne Frigyes és az általa alapított egykori iskola épülete.  
FOTÓ, FOTÓREPRODUKCIÓ: PLUZSIK TAMÁS 
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MOLNÁR 
ZOLTÁN

Újabb ve-
reség – az 
NB III-as 

labdarúgó-bajnokság 
26. fordulójában az FC 
Nagykanizsa ellen ka-
pott ki 3–1-re a Sop-
ron. Bő egy hónap el-
telt a tavaszi rajt óta, 
erről és a jövőről is 
beszélgettünk Bücs 
Zsolttal, az SC Sopron 
vezetőedzőjével. 
– Hat bajnoki mérkőzésen 
vagytok túl. Hogy értékel-
néd a csapat eddigi telje-
sítményét?

– Játékban és pontokban, 
valamint a csapattól, beleért-
ve magamat is többet vártam. 
A Balatonfüred elleni találko-
zó számomra a legnagyobb 
csalódás, ennek ellenére 
minden mérkőzésen léptünk 
valamennyit előre. Bármi-
lyen furcsán is hangzik, de 
a listavezető elleni vereség-
nél nyújtottuk eddig a legjobb 
teljesítményünket.

– Az utóbbi összecsapá-
sokat nézve a csapat játé-
ka egyértelműen javulást 
mutatott. Mit gondolsz, mi 
szükséges ahhoz, hogy jöj-
jön végre a siker is?

– Sokat gondolkozom 
ezen, talán ha kicsit több hi-
tünk és önbizalmunk lenne, 
akkor akár több csapat ellen 
is máshogy alakulhatott vol-
na a mérkőzések kimenetele. 
A csapat egy részénél szerin-
tem csupán a felfogással van 
gond, ami olyan apróságokat 
is jelenthet, mint például egy-
egy visszafutás elmaradása. 
Ezen minél hamarabb változ-
tatnunk kell.

– Sérülések és eltiltások 
miatt nincs könnyű helyzet-
ben a csapat. Mindamellett 
jó pár utánpótlás-játékos 
is játéklehetőséghez jutott 

már. Milyen most a keret 
összetétele?

– Sérültjeink közül re-
mélhetőleg Gáncs Gergőre és 
Tóth Adriánra is újra százszá-
zalékos állapotban számítha-
tunk a közeljövőben. Addig 
is próbáljuk a tehetségesebb 
ifijátékosokkal pótolni őket, 
viszont ebben a helyzetben, 
amikor minden héten fontos 
pontokért küzdünk, az ő be-
építésük is nagyobb nehézsé-
get jelent.

– Mit vársz a követke-
ző fordulóktól, reálisan 
nézve mi az, amivel elége-
dett lennél?

– A hétvégén, valamint az 
azt követő idegenbeli találko-
zókon is délelőtt lépünk pá-
lyára, ami nem könnyíti meg a 
dolgunkat. A hangsúly inkább 
a hazai mérkőzéseken lesz, de 
idegenben is szeretnénk meg-
lepetéseket okozni. Ha ezek-
ből a kulcsfontosságúakat 
meg tudjunk nyerni, akkor a 
bennmaradás is sikerülni fog. 

A következő fordulóban 
a 14. Mol Fehérvár FC II. lesz 
az ellenfél idegenben. Ősszel 
2–2-es döntetlen született. 
A találkozót március 27-én 11 
órakor rendezik a Mol Aréna 
Sóstó pályáján. 

A hétvégén a Nagykanizsa ellen ugyan sikerült gólt lőnie az SC Sopronnak, de végül magabizto-
san, 3–1 arányban nyert a zalai ellenfél. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MUNKATÁRSUNKTÓL

A hétcsapatos NB II-ben 
szerepelnek a soproni 
rögbisek, akik tovább-
ra is várják a sport iránt 
érdeklődőket. Jelenleg 
a százhalombattaiak-
kal közösen játszanak 
a másodosztályban, 
jövőre viszont ismét 
önállóan indulnának. 
A csapatról és terveik-
rők Orbán Szilárd játé-
kossal beszélgettünk.
– Hogy lettek a Soproni Sa-
sokból Fekete Sasok?

– Korábban önállóan, Sop-
roni Sasok néven indultunk a 
másodosztályban. Azonban 
a 15-ös rögbi nagyon ember-
igényes sport: egyszerre ti-
zenöt játékos van a pályán, 
és minimum 2–3 embernek a 
kispadon is ülnie kell. Sajnos 
kevesen voltunk, ezért idén 
közös csapatot indítottunk a 
Százhalombattai Bulldogok-
kal. Nekik van első osztályú 
csapatuk is, a fiatalok, illet-
ve azok a játékosok, akiknek 
több gyakorlásra van szük-
ségük, az NB II-ben szerepel-
nek. Ennek a másodosztályú 
együttesnek volt a neve a Fe-
kete Sereg, a kettőt ötvöztük, 
így lett a nevünk idén Feke-
te Sasok.

– Hogy szerepeltek?

– Hét csapat alkotja a me-
zőnyt, mi a második–harma-
dik helyért vagyunk verseny-
ben, nagyjából ez a realitás. 
Azt azért hozzá kell tennem, 
hogy amennyiben bajnoksá-
got nyernénk, nem tudnánk 
az NB I-es induláshoz szük-
séges feltételeket megterem-
teni. Azonban fontos célunk, 
hogy növeljük játékosaink 
számát, mert ez biztosíthat-
ja, hogy ismét önállóan indul-
junk a bajnokságban.

– Mennyire erős a má-
sodosztály a rögbiben?

– Magyarországon a rög-
bisport jelenleg teljesen ama-
tőr szinten szerveződik, az 
NB I-es játékosok sem kapnak 

fizetést. Ettől függetlenül pör-
gős iramú, kemény mérkőzé-
sek vannak nemcsak az első, 
hanem a másodosztályban is. 
Ha focis hasonlattal élnék, azt 
mondanám, hogy a rögbi NB II. 
nagyjából a labdarúgó megyei 
első osztály színvonala.

– Hány edzéssel készül-
tök a meccsekre?

– Hétköznap két edzé-
sünk van, hétfőn és csütörtö-
kön 18.30-kor, illetve van egy 
tréning szombaton reggel 8 
órakor. Ebből is látszik, hogy 
komolyan vesszük a munkát, 
felkészülünk a mérkőzések-
re. Hiába amatőr a bajnok-
ság, a hozzáállásunk nem le-
het amatőr.

– Mennyire fontos a fizi-
kum a rögbisportban?

– Természetesen van szá-
mos olyan helyzet a mérkő-
zéseken – mint például a to-
longások – amikor az a csapat 
kerül jobb helyzetbe, amelyik-
nek jobb fizikumú, erősebb 
sportolói vannak. Nálunk is 
játszanak kimondottan erős, 
akár 120 kilós játékosok. De 
a rögbi nemcsak erről szól, 
ott vannak például a szélsők, 
akiknek az a dolguk, hogy mi-
nél gyorsabban az ellenfél 
alapvonala mögé, a célterület-
re juttassák a labdát. Náluk és 
sok más játékosunknál jóval 
inkább az atlétikusság, mint-
sem az erős fizikum dominál. 

Pörgős iramú, kemény mérkőzések vannak nemcsak az első osztályú rögbiben, hanem az NB II-
ben is. A soproniak az utóbbi bajnokságban játszanak. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Szkanderbajnok 
Győzött a szkander országos bajnokságon Matusek Miklós. A sop-
roni férfi a 65 kilogrammosok kategóriájában indult a madarasi 
megmérettetésen, és mindkét kezével nyert. A sportoló áprilisban 
a nemzeti döntőn, majd májusban a bukaresti Európa-bajnokságon 
indul. Világszerte egyre népszerűbb sport a szkander, Magyaror-
szágon több mint háromszáz aktív versenyző van. 

Magyarországon a rögbisport  jelenleg teljesen amatőr szinten szerveződik

Ezüstért küzdenek a Fekete Sasok
Három érem a kard világkupán 
A magyar férfiválogatott és Szilágyi Áron arany-, a női csapat 
bronzérmet nyert a hétvégi kard világkupán. A férfiak Budapes-
ten mérték össze tudásukat, a csapatok versenyében 23 váloga-
tott indult, ezek között diadalmaskodott a Szilágyi Áron, Szat-
mári András, Decsi Tamás, Iliász Nikolász összeállítású hazai 
együttes. A háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áron már a va-
sárnapi csapatverseny előtt, szombaton nyert egy aranyérmet 
egyéniben. A női kardcsapat Isztambulban versenyzett és nyert 
bronzérmet a világkupa-megmérettetésen. A válogatott tagjai 
Pusztai Liza, Katona Renáta, Battai Sugár, Szűcs Luca voltak. 

RÖVIDEN

KOSÁRLABDA-EREDMÉNYEK:
Sopron Basket –  

KSC Atomerőmű Szekszárd
Bajnoki mérkőzés, Sopron, március 19.

88–50  
(19–10, 26–18, 21–12, 22–10)

Sopron:  
January, N. Jovanovics 9/3, 

Williams 8/6, Varga A. 8,  
Határ 14. Csere: Fegyverneky 5, 

Brooks 10, Varga S. 5/3,  
Dolson 12/3, Czukor 17/12

Szekszárd:  
Studer 14/6, Morgan 2,  
Mányoky 5/3, Goree 7,  

Milics 13/3.  
Csere: Krnjics 4, Bálint 4,  

Holcz 1, Horváth D.
Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

Megbízott edző:  
Horváth Zsófia

Sopron KC – Kaposvári KK 
Bajnoki mérkőzés, Sopron, március 19.

92–94 
(25–18, 21–17, 19–24, 20–26, 7–9) 

Az eredmény hosszabbítás után alakult ki.
Sopron:  

Mack 9/3, Myers 24/9,  
Boroisov 20/12, Sitku 8/3, 

Montgomery 22
Csere: Werner, Supola 2, 

Fazekas, Q. Ford 7/3

Kaposvári KK:  
Hillard 19/6, Price 32/18,  

Plézer, X. Ford 29,  
Martin 6

Csere: Krnjajski,  
Puska, Bogdán 3/3

Vezetőedző:  
Kostas Flevarakis

Vezetőedző:  
Nikola Lazics

LABDARÚGÁS
SC Sopron – FC Nagykanizsa

NB III. nyugati csoport, március 20.

1–3 (0–1)
Gólszerző:  

Krizsonits Mátyás
Gólszerzők:  

Lőrincz Bence, János Norbert, 
Török Milán

Vezetőedző:  
Bücs Zsolt

Vezetőedző:  
Gombos Zsolt

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

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

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

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

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

Egyesület      06-30/385-5732

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

 524-361

• Soproni Szociális 
Intézmény      506-400

• Támogató szolgálat     
 06-20/395-9040

• Családsegítő szolgálat 
   524-361

• Családok Átmeneti 
Otthona      524-362

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

• Telefonos lelki  
első  segély-szolgálat     
 116-123

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

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

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

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK

SC Sopron:  23 ponttal a 18. helyen áll a csapat a tabellán

Elmaradó eredmények
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A Sopron Basket a spanyol Sa-
lamanca együttesével mérkő-
zik az Euroliga négyesdöntő-
jének első összecsapásán. Az 
korábban is biztos volt, hogy 
spanyol együttes lesz a Gás-
pár tanítványok ellenfele, hi-
szen a négy közé jutásért két 
hispán csapat küzdött. A Sa-
lamanca végül 2–1-re nyerte a 
párosmérkőzést a Girona el-
len, így biztosította helyét a 
legjobb 4 között.

– Alapvetően számítot-
tunk rá, hogy a Salamanca ki-
használja pályaelőnyét, így is 
alakult a párharc – mondta 

Laczka Miklós másodedző. 
– A Girona és a Salamanca is 
nagyon erős csapat, ezen a 
szinten már nincsenek olyan 
nagy különbségek, biztos, 
hogy rendkívül kiélezett mér-
kőzés vár ránk a Final Four 
elődöntőjében. A Salamanca 
teljesítményét eddig is figyel-
tük, nyomon követtük, a kö-
vetkező napokban pedig rész-
letesebben is feltérképezzük 
az együttest. 

A Final4-t április 8. és 10. 
között rendezik, az még lap-
zártánkig nem derült ki, hogy 
melyik városban.

A szakember hozzátet-
te: fontos eredmény, hogy a 
Szekszárd hétvégi legyőzésé-
vel biztosította alapszakasz-
győzelmét a hazai bajnokság-
ban a Sopron. 

– Nagyon keményen edzet-
tünk a Szekszárd elleni mér-
kőzést megelőző napokban, 
és egy nagyon fontos mecs-
csen tudtunk magabiztos 
győzelmet aratni – tette hoz-
zá Laczka Miklós. – Ez azt mu-
tatja számunkra, hogy jó úton 
járunk, pályaelőnnyel vár-
hatjuk a magyar bajnokság 
rájátszását. 

PAPP GYŐZŐ

Sopron 
sportéle-
tében je-
les dátum 

1992. november 14. 
A fennállásának 50. ju-
bileumát ünneplő Ma-
gyar Kosárlabdázók 
Országos Szövetsége 
ugyanis a magyar váro-
sok közül elsőnek ekkor 
adta át a kosárlabdázás 
városa kitüntetést egy 
rangos férfi válogatott 
mérkőzés szünetében. 

A meccs tétje egyébként az 
volt, ha hazánk legjobbjai leg-
alább tizenkét ponttal legyő-
zik Romániát, akkor az Eb kö-
zépdöntőjében tovább élnek a 
reményeink, ha nem, akkor… 
Egy magyar–román mérkőzés 
minden sportágban kiemel-
kedő esemény, a sportcent-
rum nézőterét ezért is zsúfo-
lásig töltötték meg a magyar 
sikerre áhítozó szurkolók. 

Érdekesség, hogy két ké-
sőbbi NBA-játékos, Dávid Kor-
nél, illetve Gheorghe Muresan 
szórta a pontokat az ellenfél 
palánkja alatt. Kétségtelenül 
a román óriás volt a nagyobb 
sztár, aki akkoriban még 
„csak” a francia  Pau-Orthez 
csapatát erősítette. A magas-
ságát illetően többféle adat 
látott napvilágot, a skála 

228 és 234 centméter között 
mozgott. 

Sopronban Muresant a be-
mutatásától kezdve valameny-
nyi megmozdulásáig élénk 
füttykoncert kísérte. Ez nem 
igazán zavarta Európa legma-
gasabb kosarasát, aki későbbi 
pályafutása során aztán nem-
csak az öreg kontinensen, ha-
nem az NBA-ben is kiérdemel-
te ugyanezt a címet.  

– A VIP-tribünön az egykori 
kiváló osztrák kosaras, Erich 
Tecka mellett ültem, akivel 
sokat beszélgettem Muresan-
ról – mesélte Bácskai Kornél, 
az MKOSZ akkori elnökségi 

tagja. – Csak nevetett, amikor 
megkérdeztem tőle, hogy ját-
szott-e valaha ilyen magas já-
tékos ellen. Arra emlékszem, 
hogy a mieink nem nagyon 
bírtak vele, közeli pontokat 
szerzett és zsákolt. A magyar 
válogatott keret tagja volt a 
soproni Sterbenz Tamás is, 
sajnáltuk, hogy hazai közön-
ség előtt nem kapott legalább 
pár perc játékidőt.

A csodálatos soproni es-
tén a magyar győzelem (87–
79) ugyan megszületett, de 
sajnos nem a kívánt mérték-
ben. Ezzel együtt is emléke-
zetes maradt.

Final Four: a Salamanca  
a Sopron első ellenfele

Dávidék az óriás ellen

A hazai bajnokság utolsó mérkőzésén a Szekszárd ellen nyert a Sopron Basket. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
Muresan középen, mellette Ardelean (5) és Orosz.

Teke
Március 26., szombat 
14 óra, Győri úti 
tekepálya
Soproni Sörgurítók SE 
– Herend VTK

Március 27., vasárnap 
10 óra, Győri úti 
tekepálya
Soproni Turris SE 
– Zalaszentgróti TK

Labdarúgás
Március 26., szombat 
16 óra, Anger 
sporttelep
Soproni FAC 1900 
– Pannonhalma Horn SE

Kosárlabda
Március 28., hétfő 9 
óra, Novomatic-aréna
Diákolimpia fiú kosárlabda 
III. kcs. megyei döntő

Március 29., kedd  
9 óra, Novomatic-aréna
Diákolimpia lány 
kosárlabda IV. kcs. 

LELÁTÓ

RÁZÓ LÁSZLÓ

Bokasérü-
lése után 
visszatért 
a pályára 

Supola Zoltán. Az SKC 
rutinos bedobója szep-
tember végén szenve-
dett súlyos bokatörést. 
Most azt mondja, fájda-
lom nélkül tud pályára 
lépni, ugyanakkor még 
egy korrekciós műtét 
vár rá a bajnokság után.
– Pontosan mennyit hagy-
tál ki az idei szezonban?

– Sajnos az idény nagy 
részét rehabilitációval töl-
töttem. Szeptember 29-én a 
 Falco elleni meccsen történt 
a rendkívül szerencsétlen 
szituáció: ráestek a bokámra, 
amely eltört. A szombathelyi 
csapat orvosa, dr. Bauer Ot-
tó végtelenül segítőkész volt, 
még aznap este megműtött. 
Hét csavarral rögzített egy le-
mezt a bokámban, a műtét na-
gyon jól sikerült, viszont érte-
lemszerűen a rehabilitáció 
hosszú volt. 

– Meddig marad a rögzí-
tés a bokádban?

– Általában az ilyen mű-
téteknél egy év után távolít-
ják el a rögzítést. Épp a minap 

egyeztettem Bauer doktor úr-
ral, abban maradtunk, hogy 
június végén vagy július elején 
elvégzi a korrekciós beavatko-
zást. Ez azt is jelentheti, hogy 
a következő szezont már 100 
százalékos állapotban kezd-
hetem meg.

– Milyen érzés ismét pá-
lyán lenni, mennyire zavar 
a rögzítés a mozgásban?

– Nagyon vártam már a 
pillanatot, hogy ismét pályán 

lehessek, nem is számítottam 
arra, hogy mindjárt az első 
meccsemen 17 perc játékidőt 
kapok. Fájdalmat nem érez-
tem, aminek örülök, viszont a 
rögzítő lemez azért behatárol-
ja a bokám mozgását, ez így is 
marad addig, amíg el nem tá-
volítják. Nyilván kell a meccs-
rutin is egy ilyen hosszú kiha-
gyás után.

– Az SKC ősz óta kivá-
ló formában van, szerinted 

milyen eredményt érhet el 
a csapat idén?

– Nagyon örültem annak, 
hogy a fiúk ilyen kiváló győ-
zelmi sorozatot produkáltak, 
persze jó lett volna aktív ré-
szese lenni ennek a sikeres 
időszaknak. Természetesen 
lesz még sok kemény mecs-
csünk idén, ha matematikai-
lag még nem is egészen biz-
tos, de azért úgy számolok, 
hogy a felsőházba kerülünk 

a középszakaszban. Ez nagy 
siker, ugyanakkor azt is je-
lenti, hogy a bajnokság leg-
jobb négy együttese lesz az 
ellenfelünk, ráadásul heti két 
mérkőzést játszunk majd. 
Ha a tudásunkhoz mérten 
vagy kicsit jobban kosárlab-
dázunk a középszakaszban, 
akkor bekerülhetünk a leg-
jobb négy közé, az pedig au-
tomatikus pályaelőnyt jelent 
a rájátszásban.

„Nagyon örültem,  hogy a fiúk ilyen kiváló győzelmi sorozatot produkáltak”

Ismét a pályán Supola Zoltán

– Sok kemény meccsünk lesz, úgy számolok, hogy a felsőházba kerülünk a középszakaszban – mondta a sérülése után visszatérő 
Supola Zoltán (j2). Hétvégén is hősiesen küzdött az SKC, de 92–94-re hosszabbításban kikapott a Kaposvártól. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A Visegrádi Alap támoga-
tásával rendezett harmad-
szor nemzetközi edzőtá-
bort a Shotokan Tigrisek 
SE. Pénteken és szomba-
ton több mint százan vet-
tek részt a tréningeken, va-
sárnap a V4 Tigrisek Karate 
Kupával zárult a program. 
Az eseményen köszöntőt 
mondott Csiszár Szabolcs 
alpolgármester is. 

EDZŐTÁBOR
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„Az intelli-
gencia az em-
beriség egyik 
legnagyobb ado-
mánya. De a tu-
dásra való törek-
vés túlságosan 
is gyakran kiszo-
rítja a szeretetre 
való törekvést.”
Daniel Keyes  
(1927–2014) amerikai író

MOTTÓ

Daniel Keyes: 
Virágot 
Algernonnak
Charlie, aki egy nyolcéves 
gyermek értelmi színvona-
lával bír, aláveti magát egy 
műtétnek – akárcsak Alger-
non, a laboratóriumi egér 
–, amelynek révén szuper-
intelligenssé válik. Élete 
teljesen megváltozik, új 
távlatok és új kapcsolatok 
nyílnak meg előtte, de kér-
dés, hogy az időleges, na-
gyobb intelligencia vajon 
nagyobb boldogságot is 
hoz-e magával…

KÖNYVAJÁNLÓ

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

MADARÁSZ RÉKA

A nemezművesség 
alapjaival ismertet-
te meg a Handler-tech-
nikum leendő divat-
szabóit M. Horváth 
Adrienn. A soproni 
származású kézmű-
vesoktató hosszú évek 
óta gyakorolja a népi 
textilművességet.
Már a Széchenyi István Gim-
názium tanulójaként lelkes 
híve volt Adrienn Rónai Judit 
néprajz szakkörének. Miután 
magyar szakos tanári és nép-
rajzkutató diplomát szerzett, 
a Benedek Elek Óvóképző Fő-
iskolán tanársegédként be-
szédművelést és népköltésze-
tet oktatott. 

– A második nomád nem-
zedék tagjaként nyári alkotó-
táborokban Magyarlukafán 
találkoztam a kosárkötéssel, 
a nemezeléssel, a szövéssel, a 
bőrművességgel és a fazekas-
sággal – mesélte. – Ma már 
abban a szerencsés helyzet-
ben vagyok, hogy amit fiata-
lon megtanultam, azt tovább 
is tudom adni.

Adrienn a családjával Pi-
lisszentlászlóra költözött, 
amikor négy gyermekük kö-
zül az első iskoláskorúvá vált. 
Fiatal anyukaként elvégezte 

a Waldorf Pedagógiai Inté-
zet kézimunkatanári sza-
kát, majd a Nádudvari Népi 
Kismesterségek, Szolgáltató 
Mesterségek Szakiskolájának 
népi kézműves takács szakát.

– Így ért össze a tanári és 
a néprajzkutatói diplomám 
– tette hozzá mosolyogva. 
– Most Waldorf-iskolákban 
tanítok. A gyapjúfeldolgozás 
folyamatát kísérjük végig. 
Miközben a gyerekek megta-
pasztalják, hogyan lesz a bá-
rány piszkos gyapjából fonál, 
ők maguk is egy belső úton 
haladnak végig: ahogy az 
anyag egyre rendezettebbé 

válik a kezük által, úgy a lel-
kük is egy alkímiai folyama-
ton megy keresztül. Azért 
járom az iskolákat, mert sze-
retnék másoknak is lehetősé-
get adni arra, hogy átélhessék, 
amit az őseink, akiknél még 
nem különült el annyira a kül-
ső és a belső, vagyis a fizikai 
és a lélek mélyén ható munka. 

Azzal, hogy Adrienn ráta-
lált az útjára, egyben vissza-
tért a gyökereihez is: egyik 
nagymamája ugyanis a sző-
nyeggyárban, a másik pedig 
a selyemgyárban dolgozott 
Sopronban.

Nemezeléssel őseink útján

M. Horváth Adrienn a Handler-
iskola diákjait ismertette meg 
a nemezművességgel. 

facebook.com/
sopronitema 
hivatalos

Kutatási 
program 
A Soproni Egyetem kétmil-
liárd forintos kutatási prog-
ram elindulását jelentette be, 
melyben az erdőalapú gazda-
ság gyakorlati megvalósításá-
nak lehetőségeit vizsgálja.

– Folyamatosan nő Ma-
gyarország fával borított te-
rülete, miközben egyre több, 
fenntartható módon felhasz-
nálható faanyaggal rendelke-
zünk – mondta Zambó Péter 
erdőkért felelős államtitkár 
az erdők nemzetközi nap-
ja alkalmából tartott sajtótá-
jékoztatón. A Soproni Egye-
tem ugyanekkor kétmilliárd 
forintos kutatási program el-
indulását jelentette be. Prof. 
dr. Fábián Attila, az egyetem 
rektora hangsúlyozta: az ösz-
szesen 150 szakember közre-
működésével megvalósuló 
ErdőLab projekt célja, hogy 
az erdőalapú gazdaság terü-
letén valós megoldási lehe-
tőségeket kínáljon a klíma-
változás kihívásaira. Ehhez 
új, egységes rendszerben 
szemléli az erdőgazdálko-
dás, a faipar, a közgazdaság-
tan és a társadalomtudomá-
nyok szempontjait.

Nem kapta meg 
az újságot?

Terjesztési reklamáció: 

+3620/368-2027

HUSZÁR JUDIT

Letették Sopron legnagyobb bölcsődéjének alap-
kövét. A Hillebrand utcában építik fel kormány-
zati támogatásból a bölcsődét, ahol összesen 84 
gyermeket fogadnak majd. – Örömteli, hogy egyre 
több gyermek születik Sopronban, ezért igény van 
a fejlesztésre – mondta a helyszínen Barcza Attila. 
Munkagépek dolgoznak az 
Anger réti pálya mellett, le-
kerítették a Hillebrand utca 
sarkán lévő 15 ezer négyzet-
méteres területet. Itt építik fel 
az új bölcsődét, amelyben hat 
csoportszobában összesen 84 
kisgyermeket fogadnak majd. 
A munkát március első napja-
iban kezdték a szakemberek, 
a tervek szerint 14 hónap alatt 
készülnek el. 

– 2010-ben polgári fordulat 
következett Magyarországon, 

a gazdaság talpra állt, előtér-
be kerültek a családok – fogal-
mazott az alapkőletétel előtt 
Barcza Attila, Sopron és tér-
sége országgyűlési képviselő-
je. – Számunkra a gyermekek 
jelentik a jövőt, és szerencsére 
elmondhatjuk, hogy gyarapo-
dik az ország, azon belül pe-
dig Sopron is. A gyermekvál-
lalást ösztönzik a különböző 
családtámogatások, például 
a csok, az adókedvezmény, a 
nagyszülői gyed. Örömteli, 

hogy ma letehetjük Sopron 
legnagyobb bölcsődéjének 
alapkövét. 

– A városfejlesztés jelen-
tős része az önkormányzati 
intézmények modernizálása 
– folytatta dr. Farkas Ciprián 
polgármester. – Elsődleges, 
hogy a gyermekek egészsé-
ges és jó körülmények között 
nevelkedjenek, éppen ezért 
alakítottunk ki új szárnyat a 
közelmúltban a Szarvkői úti 
bölcsődében, valamint ké-
szül a Halász utcában egy új 
egyházi bölcsőde és óvoda. 

Természetesen a jövőben a 
többi önkormányzati intéz-
ményt is fejlesztjük, illetve az 
evangélikus egyháznak átad-
tuk itt, a Hillebrand utcában 
a bölcsőde melletti területet, 
ahol óvodát alakít ki.

Az új bölcsőde egyszintes 
lesz, a fűtését hőszivattyús 
gépészeti rendszer biztosít-
ja. Az akadálymentes épület 
mellett összesen 23 parkolót, 
valamint kerékpártárolókat is 
kialakítanak, illetve lesz egy 
közel 500 négyzetméteres fe-
dett–árnyékolt terasza is.

AZ ALAPKŐLETÉTEL RÉSZTVEVŐI:  A bölcsőde alapkövét 
Barcza Attila országgyűlési képviselő, dr. Farkas Ciprián polgár-
mester, dr. Simon István, valamint Csiszár Szabolcs alpolgármes-
ter, illetve Bognár László, a kivitelező Swietelsky Magyarország 
Kft. területi igazgatója tette le. A rendezvényen részt vett számos 
önkormányzati képviselő, intézményvezető is.

Az új bölcsőde épülete egyszintes, akadálymentes lesz, összesen hat csoportszobát alakítanak ki benne. LÁTVÁNYTERV

A gyermek jelenti a jövőt
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„Csillag-vizsgáló?” 
Eddig sosem írtam az űrről. Most sem fogok. Arról a Covid-idő-
szak óta még gyorsabban terjedő gyakorlatról szeretném gon-
dolataimat megosztani, ami a „magánlabor” és a „szeretném 
tudni, hogy”... kölcsönös egymásra találásából kialakul. 

Mint egy bevásárlócentrumban elkezdtek az emberek min-
denfélét (esetünkben laborvizsgálatot) rendelni maguknak, 
mert az majd „megmutatja”. Az ilyen-olyan „csomagok” fel-
ajánlása/ ajánlása roppant csábító. Nyilván mindenki tudni sze-
retné, hogy..., és vesz egy… „Covid-csomagot”, meg egy „má-
jat” vagy „eret–szívet”. Aztán nekifekszik az internetnek, és 
kikeresi, mit jelentenek a „csillagok”.

A probléma csak az, hogy „átgondolós/ értelmezős” csoma-
got nem lehet hozzá venni, és alapismeretek nélkül a netbe is 
csak belekavarodik az ember. 

Általában mégiscsak szükség lesz egy orvosdoktorra. Akkor 
pedig eleve érdemesebb (és olcsóbb) azt rendelni, aminek az 
adott esetben értelme van. 
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket március 30-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.).
Március 9-i rejtvényünk megfejtése: „A tűnődés a vesztesek stratégiája”. Szerencsés megfejtőnk: Honti Dénesné.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Március 23-tól 29-ig. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig es-
te 8 órától reggel 8 óráig tart.

Március 23., 
szerda 

Korona gyógyszertár  
Várkerület 73. 99/505–865

Március 24., 
csütörtök 

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

Március 25., 
péntek 

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

Március 26., 
szombat 

Oroszlán gyógyszertár  
Várkerület 29. 99/524–005

Március 27., 
vasárnap 

Segítő Mária gyógyszertár 
Béke u. 13. 99/523–232

Március 28., 
hétfő 

Sepia gyógyszertár  
Ipar krt. 30., Tesco 99/702–012

Március 29., 
kedd 

Szebellédy gyógyszertár  
Deák tér 35. 99/505–469

Tradíció volt a vegytisztítás
SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK  – Gecseg Gyula

PLUZSIK 
TAMÁS

„ Sopron, 
te  lelkünk 
éltető 
láng! Hű őr 

az ősi végeken” – hangza-
nak Sarkady Sándor so-
rai a város himnuszában. 
Vallják ezt azok, akik 
már nemzedékek óta itt 
élnek, és azok is, akik el-
szakadtak Soprontól.

Gecseg Gyula a Berzsenyi-gim-
náziumban érettségizett, majd 
ezt követően fényképésznek, 
fotóriporternek készült, a csa-
ládi házuk padlásszobájában 
be is rendezett egy fotólabort. 
Végül hallgatott az atyai szó-
ra, mondván, vegytisztításra 
mindig szükség van. Édesap-
ja halála után az édesanyjával, 
a közkedvelt Tini nénivel foly-
tatta a vállalkozást, majd 1982-
ben elsősorban egészségügyi 
megfontolásból befejezték a 
vegytisztítást. Ezt követően fe-
leségével előbb illatszerboltot 
üzemeltettek, majd fehérne-
műt és divat kiegészítő cikke-
ket árusítottak.

– Felmenőim több gene-
ráción keresztül kelmefestés-
sel, majd később vegytisztí-
tással foglalkoztak – kezdte 
Gecseg Gyula. – A Komárom-
ból származó Gecseg Gyu-
la dédapám 1869-ben szer-
zett mesterlevelet Győrben, 
ott volt az üzlete is a Festő ut-
cában. A kékfestők virágko-

ra ebben az utcában egészen 
1908-ig tartott, ekkor elterel-
ték a Rábcát, így a kelmefes-
tők víz nélkül maradtak. A csa-
lád ekkor Sopronba költözött, 
dédapám az Újteleki utca 14-
ben folytatta tovább a mester-
séget, a nagyapám pedig a Vár-
kerület 19-ben, a Siess-házban 
nyitott üzletet. Nagyapának hű 
társa és segítője volt a nagy-
anyám, Vas Leontin, aki édes-

anyja révén németajkú volt. 
Nagyszüleim az 1920-as évek-
ben vásárolták meg a Várkerü-
let 21. szám alatti házat, ahol 
ezt követően hatvan évig műkö-
dött a vegytisztító és kelmefes-
tő bolt. Nagymama itt készítet-
te azokat a pliszírozott (ráncos, 
redős – szerk.) szoknyákat is, 
melyek hozzátartoztak a Zrínyi 
Ilona Honvédtiszti Leánynevelő 
Intézet egyenruhájához. 

– A nagyapa korai halála mi-
att Jenő édesapámnak már fia-
talon be kellett állnia a mun-
kaasztal mellé, előbb csak 
segédkezett az édesanyjá-
nak, majd hamarosan átvet-
te az üzem vezetését – foly-
tatta Gecseg Gyula. – A háború 
előestéjén házasodott össze 
az édesanyámmal, Sandy Kle-
mentínával, de boldogságuk 
nem tartott sokáig, mert édes-
apámat behívták katonának. 
Apu megjárta a Don-kanyart, 
ahol súlyos fagyási sérülése-
ket szenvedett, de egy barát-
ja segítségével szerencsésen 
hazakerült, hogy aztán megér-
je a következő traumát, ugyan-
is idős édesanyja 1946-ban 
felkerült a kitelepítendők lis-
tájára, de végül „Leo mama” 
a szülővárosában maradhatott. 
Az államosítást viszonylag sze-
rencsésen vészeltük át, hisz 
a házat és az üzemet ugyan ál-
lamosították, majd népgazda-
sági érdekből hamarosan visz-
szaadták a szüleimnek. 

Bármennyire is romanti-
kusnak tűnik a családi üzem, 
a szakmai hivatás generáció-
ról generációra való átörökíté-
se, ez komoly áldozatokkal is 
járt. A vegyszerekkel való mun-
ka több családtagnak is súlyos 
egészségkárosodást okozott.

Gecseg Gyula édesapja halála után az édesanyjával folytatta 
a vegytisztító vállalkozást. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

CSALÁDI HÁTTÉR:  Gecseg Gyula 1946-ban született Sopronban. Édesapja vegytisztító és kelme-
festő mester volt. Édesanyja előbb a Schwarz posztóscégnél volt eladó, majd a háztartást vezette, 
emellett a saját boltjukban tevékenykedett. Felesége, Hollósy Katalin vendéglátóipari szakképe-
sítést szerzett, majd a várkerületi Intertourist boltban dolgozott, később pedig a saját üzletüket 
vezette. András fiuk számítógép-grafikával foglalkozik, Attila pedig német–esztétika szakon dip-
lomázott, jelenleg Ausztriában dolgozik.
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alkotásai hétről hétre.

Általános problémát  dolgoz fel a zenekar új dalában

Honeybeast Cirkusz

A Honeybeast legújabb, Pánik című dalához készült videoklipjében egészen a gyermekkori traumákig nyúl vissza. 

Impresszum: Soproni Téma – Ingyenes közösségi hetilap, ISSN: 2063-2339 | Alapító főszerkesztő: Horváth Ferenc, szerkesztőségvezető: Huszár Judit | Szerkesztőség: 9400 Sopron, Liszt Ferenc utca 1., 99/517–534, szerkesztoseg@
sopronitema.hu, www.sopronitema.hu, facebook.com/sopronitemahivatalos | Kiadó: Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 9400 Sopron, Liszt Ferenc utca 1., 99/517–500, felelős kiadó: dr. Ragány Misa ügyvezető igazgató | Nyomtatás: 
Mediaworks Hungary Zrt. 9021 Győr, Újlak u. 4/A, felelős vezető: Szabady Balázs műszaki igazgató | Terjesztés: Savaria Post Kft. 27.170 példányban, sopron@savariapost.hu, TERJESZTÉSI REKLAMÁCIÓ: +3620/368-2027
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Natúr, bio vagy biodinamikus?
MADARÁSZ RÉKA

Egyre többen tartják fontosnak, hogy 
az általuk használt készítmények ter-
mészetes összetevőket tartalmazza-
nak. Nézzük, hogy mi a különbség a 

natúr, a bio- és a biodinamikus gazdálkodásból szár-
mazó alapanyagú kozmetikumok között!
A drogériák polcain sorakozó 
termékeket vizsgálgatva ren-
geteg kifejezéssel találkozha-
tunk. Ha tudatosan szeretnénk 
vásárolni, nem árt, ha tudjuk, 
hogy a kozmetikumok szakmai, 
bőrgyógyászati és toxikológiai 
szempontok alapján több cso-
portba sorolhatók.

– A hétköznapi kozmetiku-
mok is tartalmaznak természe-
tes hatóanyagokat, ám ezeket 
a gyógynövény- és gyümölcs-
kivonatokat szintetikus környe-
zetbe – például tartósítószere-
ket is tartalmazó krémekbe 
– dolgozzák bele – tudtuk meg 
Mesterházy Márta kozmetikus-

mestertől. – Ezekre szokták rá-
írni azt, hogy „természetes 
hatóanyagokkal”.

A natúr kozmetikumok nem 
tartalmaznak mesterséges ada-
lékanyagot, illatanyagot, szín-
anyagot, tartósítószert (pa-
rabén), illetve szilikonokat, 
alapolajuk pedig növényi ere-
detű. Az ásványi olajok ugyan-
is szintén természetes eredetű-
ek, de mégsem célszerű azokat 
kozmetikumokban használni, 
mivel nem tudnak a bőrön ke-
resztül felszívódni.

– Az organikus vagy biokoz-
metikumoknak még komolyabb 
szempontrendszernek kell 

megfelelniük – folytatta Már-
ti. – A kijelölt minősítő szer-
vezet évente legalább egyszer 
ellenőrzi, hogy a felhasznált 
növények bio- vagy ökológiai 
gazdálkodásból származnak-e, 
hogy a receptúra, a gyártási fo-
lyamat, a raktározás és a címké-
zés az előírtaknak megfelelően 
történik-e.

A biodinamikus jelző 
– a kozmetikumok összetéte-
lére, azok beszerzési helyé-

re és termesztésére vonatko-
zik – még ennél is komolyabb 
szabályok teljesülésére utal. 
Ezeknek a készítményeknek 
minimum 66 százalékban nö-
vényeket kell tartalmazniuk. 
Az egyik legrégebbi és legszi-
gorúbb, nemzetközileg is elis-
mert német bio minősítés a De-
meter, amelyet a legtisztább, 
legtermészetesebb, biodina-
mikus gazdálkodásból szárma-
zó termékek kapnak meg.

Fontos a körültekintés akkor is, ha kozmetikumokat vásáro-
lunk és használunk. FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

KÓCZÁN BÁLINT

A Honey beast Cirkusz turnéja kereté-
ben érkezik Sopronba március 25-én, 
pénteken. A népszerű formáció nem-
rég új klippel is jelentkezett, amely-

nek középpontjában a Pánik áll. 

Filmszerűen peregnek a múlt 
képei a Honeybeast legújabb 
videoklipjében, amelyek egé-
szen a gyermekkori traumá-
kig nyúlnak vissza. Dudás Ba-
lázs rendezésében ismét egy 
katartikus kisfilm született. 
A Pánik bizonyos értelemben 
a korábban megjelent klipjük, 
a Cirkusz előzménysztorija, 
amely egy szakítás történetét 
dolgozta fel.

A nemrég megjelent Pá-
nikban a zenekar és a rendező 
azt boncolgatja, hogy milyen 

korábbi, rossz minták lehet-
nek a felelősek azért, hogy 
tönkremegy egy kapcsolat. 
A főszereplő (Hermányi Ma-
riann) gyermekkorába repíti 
vissza a nézőket a videó, ahol 
igazán közelről lehet megta-
pasztalni a szülői viselkedés-
minták hatásait.

– Nagyon szeretem ezt a 
kisfilmet, azért is, mert ez 
sokkal több, mint amit mos-
tanában elvárunk egy kliptől. 
Ahogy azt Dudás Balázstól 
megszoktuk, nem illusztrálja 

a dalokat, nem a szöveget jele-
níti meg, hanem új dimenzió-
kat nyit – mesélte Bencsik-Ko-
vács Zoltán. 

A zenekar dalszerző–gitá-
rosa hozzátette, a klip a szöveg 
nyitósorait gondolja tovább, 
az első refréntől kibontakozó 
szerelmi tematikáról látszó-
lag nem vesz tudomást, még-
is hasonló utat jár be, mint a 
dal. A sötét kétségbeeséstől a 
félénk, de eltökélt reményig.

– A kisfilm egy gyermekko-
ri traumát idéz fel, ezt oldja fel 
sajátos eszközeivel, a dal egy új 
szerelem mindent elsöprő és 
mindent feloldó eufóriájának, 
valamint az álmaitól, illúziói-
tól megfosztott, sok mindent 
megélt és túlélt, felnőtt nő ez-
zel kapcsolatos kételyeinek 
vallomása. Ami a klipet és a 
dalt összetartja, az valahol 

nagyon mélyen, rejtve zajlik, 
de csodálatosan működik.

Tarján Zsófi szerint a Pánik 
az a dal, amit szívesen hallgat, 
akár többször egymás után. 
– Könnyen tudok vele azono-
sulni, egyszerre fejezi ki az 
igazságot, a reményt és a sza-
baddá válás gondolatát – val-
lotta be az énekesnő.

A Pánik a formáció soproni 
koncertjén is felcsendül majd. 
A Cirkusz névre keresztelt or-
szágos turné pár hete indult, 
egyik csúcspontja a Buda-
pest Park nyitóhetén, április 
23-án lesz.

ZENEI AJÁNLÓ

DR BRS – Jöhet még egy
Szédületes „orvossággal” állt elő az utóbbi évek egyik legke-
resettebb DJ/ producere, DR BRS. A „Jöhet még egy” az R&B 
stílus forró hangulatát idézi, miközben mondataival igazi frics-
kát mutat a bulizni vágyóknak. Az újdonsághoz egy zseniális, 
egyben szürreális videó is forgott, amelyben Atka igazán pro-
fi tánctudását is bemutatja.

HONEYBEAST CIRKUSZ: 
 A Honeybeast ezúttal a Sop-
roni Petőfi Színházban lép fel. 
A koncert március 25-én, pén-
teken 19 órakor kezdődik. 


