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A birkapásztor legendája
A május a természet bocsánatkérése a február miatt – talán ismerik az idézetet. Városunkban is kibontotta szárnyait május, volt olyan nap, hogy nyári melegben, máskor 
„aranyat érő” esőben sétálhattunk. Megteltek a parkok, játszóterek, sokan gyönyörködtek a panorámában a Koronázó-dombon. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Ismét nézők előtt

Közösségi élmény

„Békeidőkben” általában 
sétáló, futó, bicikliző 
emberekkel találkozunk 
a Lövérekben. Az utóbbi 
hónapokban megválto-
zott a szanatórium kör-
nyéke... Március 7. óta 
több mint 50 ezer adag 
koronavírus elleni vakci-
nát adtak be a Várisi úti 
rehabilitációs intézet-
ben. Naponta hatvanfős 
egészségügyi személy-
zet és 20 katona, önkén-
tes fáradozik azon, hogy 
gördülékenyen menjen 
az oltás. 53
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Közel két hónapnyi szünet után újra nézők előtt szerepeltek a soproni színé-
szek, múlt héten a Római karnevál című előadást láthatták a Liszt-központban. 
A nagyszínpadon május 21-én folytatódik az évad A padlás (felvételünkön) című 
produkcióval. FOTÓ: SOPRONI PETŐFI SZÍNHÁZ – SZITA MÁRTON 

A nyári szünet közeledtével egyre több szülőben vetődik 
fel a kérdés: miként tölthetné élménydúsan gyermeke a 
vakációt. Ennek egyik legjobb módja a táborozás, Sopron-
ban a kínálat nagyon széles.

Az oltás  
csapatmunka
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Bravúros bronzérem

Folytatja menetelését a Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia.  
Az utánpótlás-egyesület U14-es csapata bronzérmet szerzett  
a bajnokságban (felvételünkön), az U16-osok a 4. helyen végeztek.

 Sorozatunkban ezúttal Brennbergbánya titkai tárulnak fel. 

Újra zöldbe öltözött a város
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KÖVES ANDREA

Egy veterán járműnek mesés törté-
nete, lelke van – vallják a soproni 
Autó–Motor Veterán Club tagjai. Az 
egyesületet 24 éve jegyezték be hiva-

talosan, ám már a hetvenes években is tevékeny-
kedett Liszt Ferenc Járműtörténeti Klub néven.
Veterán emléktúrák, látvá-
nyos bemutatók, nagyszabású 
találkozók szervezése és sok-
sok baráti beszélgetés jellem-
zi a 32 fős klub tevékenységét. 

– Már az alapítótársa-
ság is nagyon összetartó 
csapat volt, mind a mai na-
pig hálásak vagyunk Gime-
si Szabolcs egykor elnökünk 
odaadó munkájáért, közös-
ségformáló tevékenységéért 
– mesélte a klub jelenlegi el-
nöke, Schlosser Zoltán. – Az 

oldtimerek iránti szenvedély 
minden tagunk életében fon-
tos szerepet tölt be: többsé-
günk saját maga is rendelke-
zik egy-egy féltve őrzött és 
folyamatosan karbantartott 
veterán járművel. A domon-
kos szerzetes nagybácsim 
1972-ben vett egy új Volkswa-
gen Bogár autót, később ezt a 
járművet a családnak ajándé-
kozta, még az építkezésnél is 
remekül megállta a helyét, ide 
vezethető vissza a „Bogarak” 

iránti vonzódásom. A mosta-
ni autóm is ilyen típusú, egy 
1970-es kabrió, amelyet a csa-
ládom talált nekem 19 eszten-
dővel ezelőtt. Azóta újítom, 
szépítem, nagyon a szívem-
hez nőtt. A szenvedély pedig 
fertőző, hiszen a fiamnak is 
van egy 1960-as Volkswagen 
Bogara, egy 1983-as Porsché-
je, a lányomé az egykori régi 
családi „Bogár”. 

A klub elnöke és a tagok 
többsége saját maga tart-
ja karban veterán járművét. 
Csak úgy szállnak az órák, 
amikor szeretett, matuzsá-
lemkorú autójukat, motorju-
kat „bütykölik”, vagy éppen 
alkatrészekre vadásznak. 
Arra sem sajnálják az időt és 
energiát, ha épp az ország 
másik felére kell utazni egy-
egy hiányzó alkatrészért. 

A járművek csak akkor visel-
hetik a veterán jelzőt, azaz az 
OT rendszámot, ha 30 évesnél 
idősebbek, illetve a jármű ere-
deti műszaki jellemzőit nem 
változtatták meg. 

Nem csupán a klub tagjai 
körében népszerűek az old-
timerek, hiszen a Soproni 
Ünnepi Hetek keretén belül 
megrendezett veteránautó- 
és -motor-találkozókon több 
ezer látogató gyönyörködik a 
csodálatosan karbantartott 
járművekben. A közönség is-
mét megteheti mindezt júni-
us 6-án, vasárnap a Szappan-
főző körúti nagy parkolóban, 
ha a járványügyi rendelke-
zések engedik, mert a tervek 
szerint megtartják a látvá-
nyos veteránjármű-kiállítást 
és a hozzákapcsolódó alkat-
részbörzét is.

Schlosser Zoltán és 1970-es Volkswagen Bogara – 19 éve talált rá a családja az autóra, melyet azóta újít, szépít. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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MUNKATÁRSUNKTÓL

A soproni rendőrök, valamint a tűzoltók helyt-
állását köszönte meg a város nevében dr. Farkas 
Ciprián polgármester, aki  jutalmakat is átadott 
az elmúlt héten.

Múlt kedden elsőként a Sop-
roni Rendőrkapitányságot ke-
reste fel dr. Farkas Ciprián 
polgármester. Az állomány-
gyűlésen adták át az országos 
és megyei díjakat. Az év me-
gyei rendészeti szakembe-
re Földvári Tamás címzetes 
rendőr törzsőrmester, az év 
megyei határrendésze pedig 
Vass Csaba címzetes rendőr 
főtörzszászlós lett. A városve-
zető a közbiztonság megerősí-
tése és biztosítása érdekében 
végzett kiemelkedő munká-
jáért tíz rendőrt részesített 
dicséretben. Emellett a kapi-
tányság további 20 dolgozója 
kapott elismerést. 

– A Soproni Rendőrkapi-
tányság munkatársai átérzik 
annak a felelősségét, hogy a 
leghűségesebb városban tel-
jesítenek szolgálatot – közölte 
dr. Farkas Ciprián, aki a rend-
őrségre is elvitte a 100 évvel 
ezelőtti népszavazásra emlé-
keztető centenáriumi zászlót, 
amit kitűztek az intézmény 
homlokzatára.

Dr. Herczeg Zoltán rendőr 
alezredes, a rendőrkapitány-
ság vezetője kiemelte: tavaly 
március óta az alapfeladataik 
mellett a koronavírus-járvány 
miatt több lett a munkájuk. 
Ide tartozott a határellenőrzés 
visszaállítása, a hatósági házi 

karanténba került személyek 
ellenőrzése, valamint a kijárá-
si korlátozások betartatása is.

Dr. Farkas Ciprián más-
nap a Soproni Katasztrófavé-
delmi Kirendeltséget kereste 
fel. – Szent Flórián napja al-
kalmából illő, hogy a polgár-
mesterek meglátogassák a 
településükön lévő tűzoltósá-
gokat – emelte ki a városve-
zető. – A koronavírus-járvány 
mindannyiunkat, így a tűzol-
tókat is komoly kihívás elé ál-
lította, ennek ellenére helyt-
állnak minden helyzetben. 
Fontos lépés, hogy megkezdő-
dött a Soproni Rendészeti In-
tegrált Központ kivitelezése, 
így Magyarországon elsőként 
Sopronban egy modern, a kor 
elvárásainak megfelelő létesít-
ményben végezhetik munká-
jukat a rendőrök és a tűzoltók.

A polgármester az esemé-
nyen öt tűzoltónak adott át ju-
talmat, amelyet az állomány 
nevében Molnár Sándor tűz-
oltó ezredes, a Soproni Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség 
vezetője köszönt meg. – A ki-
rendeltségen közel százan dol-
gozunk – tette hozzá az alez-
redes. – A csapategység kiváló, 
így minden olyan problémával 
megbirkózunk, amely Sopron-
ban, illetve az illetékességi te-
rületünkön adódik.

Rendőrök és tűzoltók 
kaptak elismerést 

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

– Egy pillanatig sem gondolkodtam, amikor meg-
láttam az utcán egy földön fekvő férfit. Azonnal 
tudtam, cselekednem kell – nyilatkozta lapunk-
nak Soós Zoltán, aki elsőként kezdte a rosszul 
lett ember újraélesztését.

„Példaértékű tettrekészséget 
tapasztaltak bajtársaink Soós 
Zoltán soproni lakostól. Az ut-
cán sétálva egy fekvő embert 
talált, volt bátorsága megszó-
lítani és megvizsgálni a be-
teget, miután észlelte, hogy 
nincs légzése és keringése, 
megkezdte az újraélesztést, 
és hívta a mentőket. A men-
tők kiérkezése után is aktívan 
részt vett az újraélesztésben. 
Nagyon köszönjük a munká-
ját!” – adták hírül a soproni 
mentők a közösségi oldalu-
kon, ahol a hozzászólók egy-
behangzóan ismerték el a férfi 
önzetlen tevékenységét.

– A gyermekemért mentem 
bölcsődébe múlt szerda dél-
után a Felsőbüki Nagy Pál ut-
cában, amikor az intézmény 
melletti utcasarkon egy földön 
fekvő férfit vettem észre – idéz-
te fel lapunknak a történteket 

Soós Zoltán. – Azonnal érez-
tem, hogy cselekednem kell, 
félreálltam az autóval, és ro-
hantam a bácsihoz. A sopron-
kőhidai fegyházban dolgozom, 
így tudtam, hogy ilyen esetben 
meg kell nézni az illető légzé-
sét, illetve azt is, van-e pulzu-
sa. Közben pedig hívtam a 112-
es segélyvonalat. Ezt követően 
a soproni mentők irányításá-
val kezdtem meg az újraélesz-
tést. Nagyon hamar kiérkezett 
az első mentőegység, majd a 
második kocsi is. A mentést 
ekkor Bodnár Ádám egykori 
kollégám vette át.

Soós Zoltán mindvégig 
a helyszínen maradt, hátha 
hasznára lehet a szakembe-
reknek, illetve azért is, hogy 
egy esetleges eljárás során ta-
nú legyen.

– Egy f iatal férf i jött 
oda hozzám, és segített az 

elején – folytatta Soós Zol-
tán. – A mentésirányítás egy 
okostelefonos alkalmazá-
son keresztül olyan civilt is 
a helyszínre riasztott, aki 
már rendelkezik újraélesz-
tési ismeretekkel. Ő is a 

segítségünkre sietett. Sajnos, 
a megfeszített próbálkozása-
ink ellenére elveszítettük a 
bácsit. Napokkal az eset után 
is sokat gondolok minderre, 
de úgy vélem, minden tőlem 
telhetőt megtettem.

Soós Zoltán:  Úgy vélem, minden tőlem telhetőt megtettem

Példaértékű tettrekészség

Soós Zoltán a Felsőbüki Nagy Pál utcában vette észre a bajba ju-
tott férfit. Azonnal tudta, hogy mit kell tennie. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A veteránok rajongói
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Megkezdődik a Soproni Gyógyközpont nővérszál-
lójának belső felújítása, a rekonstrukció 400 mil-
lió forintból valósulhat meg.

A fejlesztés keretében moder-
nizálják a lakóegységeket: fel-
újítják a padozatot és a burko-
latokat, korszerűsítik a fűtés-, 
víz- és csatornarendszert, va-
lamint az elektromos hálóza-
tot. Új kényelmi és konyhai 
bútorzat, szaniterek is érkez-
nek a lakóegységekbe.

A fejlesztések kapcsolód-
nak a nővérszálló 2017-ben 
befejeződött, mintegy 84 mil-
lió forint értékű energeti-
kai beruházásához, amikor 

megtörtént az épület külső 
felújítása, a nyílászárók cse-
réje és a napelemes rendszer 
kiépítése.

A mostani felújítás után je-
lentősen javulnak a soproni 
egészségügyi dolgozók lak-
hatási körülményei. A nővér-
szállóban negyvenhat lakó-
egység van, ezekben a kórház 
alkalmazásában álló orvo-
soknak és szakdolgozóknak 
biztosítanak kedvezményes 
szállást. 

Megújul a nővérszálló

A nővérszálló külső felújítása 2017-ben zárult, most belülről 
teszik rendbe az épületet. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MUNKATÁRSUNKTÓL

Sopron változatos és 
gazdag történelme so-
kakat érdekel – soroza-
tunkban a különböző 
városrészek kialakulá-
sáról, elnevezéséről, 
érdekes históriáiról 
írunk. Ezúttal Brenn-
bergbánya titkai tá-
rulnak fel. 
Az ország legrégebbi szénbá-
nyájának otthont adó Brenn-
bergbánya (németül Brenn-
berg) egy szétszórt szerkezetű 
település, amely összesen 16 
kisebb-nagyobb telepből áll. 
A legenda szerint egy birka-
pásztor 1752-ben tüzet gyúj-
tott, hogy melegedjen, majd 
amikor el akarta oltani, a tűz 
tovább égett, sőt a tűzrakóhe-
lyen másnap is izzott a szén. 
Egy másik történet szerint egy 
Rieger nevű szénégető boksá-
ja (kúp alakú farakás) sehogy 
sem akart elaludni, mert a 
boksát egy elfedett kőszénki-
búvás fölé telepíthette. Ez az 
égést tovább táplálta, ami mi-
att a hegy is égni kezdett. Az 
égő hegyet németül brennen-
der Bergnek mondják, ebből 
született a Brennberg. 

A bánya kezdetben a vá-
ros vagy bérlők kezelésében 
volt. A kitermelés a XVIII. szá-
zadban nem volt nyereséges, 
ezért gyakran szünetelt is. 
1793-ban egy bécsújhelyi vál-
lalkozói csoport érkezett, ami 
nagy lendületet adott a terme-
lésnek. Ekkor vetődött fel az a 
terv, hogy Brennbergbánya és 
Bécs között hajózható csator-
nát építsenek, ezzel lehetővé 
téve a szén olcsó eljuttatását 
a felhasználókhoz. Bécsújhe-
lyig a beruházás el is készült, 
a folytatás azonban meghiú-
sult a magyar földesurak el-
lenállása miatt. 

A legrégebbi magyar szén-
bánya még egy leget tud-
hat magáénak, 1939-ben itt 
kezdték meg az ország leg-
mélyebb aknájának, a 630 
méter mély Szent István-ak-
nának a mélyítését. Abban 
bíztak, hogy ez a létesítmény 
a bánya élettartamát további 
hosszú emberöltőkre bizto-
síthatja. A bányászatot azon-
ban a Rákosi-korban, 1952-
ben váratlanul leállították, 
mivel Trianon után a szén-
mezők jelentős része Ausztri-
ához került. A német nyelvű 
bányászcsaládokat másho-
va telepítették, óriási csapást 

mérve ezzel a mintegy 200 
éves bányászmúltra. 

Brennberg kapcsán meg 
kell említenünk a település 
nagy ismerőjét, Becher Nán-
dort. A településrész neve-
zetessége a kocsmatemp-
lom, amelyről lapunkban is 
írtunk (Kocsma a templom 
alatt, Soproni Téma, 2021. áp-
rilis 7.). Az itt lakók őrzik a bá-
nyászhagyományokat, ennek 
szép példája a nemrég átadott 
játszótér. 

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

Emlékek útján  – Vízi összeköttetést terveztek Bécs és Brennbergbánya között

A birkapásztor legendája

Brennbergbányán őrzik a hagyományokat, az új játszótéren a fajátékok is a bányászmúltat idézik.

MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

KOVÁCS GABRIELLA:
Általános iskolásként nya-
ranta többször is voltam tá-
borban Sopronban. Főként 
néptáncos és sportjellegű-
ek voltak ezek. Reggel men-
tem, és délután jöttem haza, 
hiszen bejárós foglalkozá-
sok voltak. Csak ajánlani tu-
dom mindenkinek, hogy az 
iskolai szünetben menjen el 
táborozni.

TAKÁCS GABRIELLA:
Tizenöt és tizenkettő éves 
gyermekeim vannak. Látom 
rajtuk, hogy mennyire meg-
viselte őket az elmúlt egy év, 
így fontos lenne számukra, 
hogy a nyáron kimozduljanak 
otthonról, és a kortársaikkal 
töltsenek rövidebb-hosszabb 
időt. A személyes találkozás-
ra az elmúlt hónapokban ke-
vés lehetőségük volt.

KALMÁR DÓRA: 
Emlékszem arra, hogy az ál-
talános iskolai osztályommal 
tanulmányi versenyen nyer-
tünk egy őrségi táborozást. 
Sokat viccelődtünk egymás-
sal, és abban az időszakban 
egész életre szóló barátságok 
alakultak ki. Emiatt is fontos 
szerintem, hogy a fiatalok, ha 
tehetik, nyaranta menjenek el 
egy táborba.

KLAUSZ KITTI:
Általános iskolás koromban 
nem voltam nagy táborba já-
ró. Nyaranta sokszor voltam 
a nagymamánál, illetve so-
kat játszottunk, mászkáltunk 
a barátnőimmel. Szép és em-
lékezetes időszakok voltak 
ezek. Idén érettségiztem, így 
mostanság sok időt töltöttem 
tanulással.

Hasznosak a táborok?

KÖVES ANDREA

A nyári szünet közeled-
tével egyre több szülő-
ben vetődik fel a kér-
dés: miként tölthetné 
élménydúsan gyerme-
ke a vakációt. Ennek 
egyik legjobb módja a 
táborozás, Sopronban a 
kínálat nagyon széles.

A táborok megrendezése elől 
elhárult az akadály, június el-
sejétől lehet tartani gyerektá-
borokat – mindezt Szentkirá-
lyi Alexandra kormányszóvivő 
jelentette be múlt héten. Az 
alkotásra vágyó gyermeke-
ket számos nyári kurzus vár-
ja, a mozgást kedvelők sok-
sok sportágat felvonultató 
tábor közül választhatnak, a 
kínálatban szerepel a média 
világát bemutató vagy éppen 
nyelvi tábor is. Adódik a kér-
dés: vajon miért jó a gyerek-
nek, ha nyáron egy vagy több 
hetet egy neki tetsző táborban 
tölt. A választ a téma iránt el-
kötelezett nyugdíjas pedagó-
gustól kaptuk meg, Majsa Im-
rénétől, a gyerekek szeretett 
Ági nénijétől, aki évek óta ve-
zeti a kalandos, élmények-
kel teli túratáborokat a váro-
si szabadidősport szövetség 
égisze alatt.

– A választás előtt érde-
mes a kiszemelt tábort kicsit 
feltérképezni – kezdte Majsa 
Imréné. – Ha lelkiismerete-
sen megszervezett táborról 
van szó, akkor abban az egy 

hétben minden esetben fej-
lődik a szocializációs kompe-
tencia: az egymásra figyelés, 
új kapcsolatokat alakítanak ki 
a gyerekek, nő az empátiájuk, 
erősödik a figyelmük, fejlődik 
a kommunikációs készségük, 
és gazdagodik az érzelemvilá-
guk. Az önértékelésük is nő, 
hiszen egy számukra addig 
ismeretlen szituációban áll-
ják meg a helyüket. Erősöd-
het bennük egymás munkájá-
nak a megbecsülése. Nagyon 
fontosnak tartom, hogy minél 
több csapatjáték gazdagítsa a 
tábor programját. 

Ági néni a túratáborokat 
is ennek jegyében szervezi. 
A természetjárást játékosan, 
élménydúsan szeretteti meg 
táborozóival. Az egy hét alatt 

a gyerekek elsajátítják a tér-
képolvasás, a tájoló és a GPS 
használatának az alapjait, és 
sok-sok izgalmas kirándulást 
tesznek a soproni és a város 
környéki erdőkben. Megta-
nulják tisztelni a természetet, 
megismerkednek a gyógynö-
vényekkel, az erdő fafajaival, 
a vadon élő állatokkal. 

– Lényegesnek tartom, 
hogy a szülők ne legyenek ki-
zárva a tábori élményekből, 

éppen ezért napi szinten tar-
tom velük a kapcsolatot – so-
rolta Ági néni. – Az utolsó nap 
pedig a szülőkkel együtt tá-
bortüzet gyújtunk, szalonnát 
sütünk, és jókat beszélgetünk 
a heti élményekről. Munká-
mat soproni túravezetők és 
középiskolás diákok is segí-
tik. Nincs annál jobb vissza-
jelzés, mint amikor egykori 
táborozóm tér vissza később 
hozzám segítőnek.

„Gazdagodik  a gyerekek érzelemvilága, nő az empátiája”

Nyári közösségi élmény

NYÁRI NAPKÖZI:  Sopron önkormányzata a Soproni Tankerületi 
Központtal együttműködve az idei esztendőben is biztosítja a Sop-
ronban élő általános iskolások számára a nyári időszakban a gyer-
mekfelügyeletet a már jól megszokott nyári napközi keretében. 
A reggel 8 és délután 4 óra közötti időszakban a gyermekek ren-
geteg helyszínre eljuthatnak, sok-sok élménnyel gazdagodhatnak 
az idei esztendőben is. 

Fontosak a közös élmények, ezért a túratábor végén a szülőkkel szalonnasütést tartanak.
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MADARÁSZ RÉKA

18 éve járja a világot Zelei József 
egyedülálló missziójával: a béke üze-
netét hordozza. Hisz abban, hogy 
amit tesz, azzal a változást szolgálja, 

és ő lehet a világ népei, kultúrái közti barátság és 
tolerancia közvetítője.
Zelei József a világ egyedü-
li kerékpáros békenagyköve-
te. Gandhi gyalogolt, Forrest 
Gump a filmben futott, ő ke-
rékpározik. Eddig 120 orszá-
got, államot keresett fel, az 
egyenlítő több mint kétszere-
sét, majdnem 90.000 kilomé-
tert tekert le, mind az öt kon-
tinensen járt. 

– Arra sem emlékszem, 
hogy járni vagy biciklizni ta-
nultam-e meg előbb. Az vi-
szont biztos, hogy már egé-
szen fiatalon is reggeltől estig 
tekertem – mesélte Zelei Jó-
zsef. – Az egyetem befejez-
tével saját céget alapítottam, 

melynek kötetlensége tette 
lehetővé, hogy ismét fellán-
goljon a gyerekkori szerelem: 
a kerékpár.

A Bükk és a Mátra emelke-
dői után az eltökélt kerékpá-
ros nekilódult a nagyvilágnak. 
Küldetéseként a világbéke de-
monstrálását tűzte ki, így 
született meg a Két Keréken 
a Nagyvilágban elnevezésű 
misszió. Az eszmei háttér tú-
ráinak lényeges eleme: a pél-
damutatás, a közösségépítő 
gondolatok mind-mind vál-
toztatásra ösztönzik talán a 
sokszor szinte emberfelet-
ti teljesítményekre képes Jó-
zsef követőit. 

– Mindig valamilyen ap-
ropóból szállok kerékpárra: 
az adott év békével, emberi-
séggel és magyarsággal kap-
csolatos emlékének, évfor-
dulójának üzenetét hirdetem 
– folytatta a béke elkötele-
zett híve. – Volt olyan például, 
hogy „a békés világért”, „a hát-
rányos megkülönböztetés el-
len”, tavaly pedig „a határain-
kon átívelő egységért” ültem 
nyeregbe. A következő túra 
gondolata szinte mindig teke-
rés közben merül fel bennem. 
A szervezés a hazaérkezést 

követő rövid pihenés után 
a következő indulásig tart. 
Mindig alaposan felkészülök, 
tanulmányozom az érintett 
országok történelmét, szoká-
sait. A misszió során igyek-
szem prominens személyisé-
gekkel is találkozni, az egyik 

legnagyobb megtiszteltetés 
az volt, amikor Ferenc pápa 
őszentsége fogadott.

A 2021-es túra közpon-
ti alakja Benyovszky Móric 
(1741–1786) lesz. A legendás 
utazó életének jelentős hely-
színeit járja be József, aki 

pénteken indul a parlament 
elől. Útközben – ha minden 
a terveknek megfelelően ala-
kul – Vlagyimir Putyin orosz 
államfővel találkozik. A misz-
szió során készített interjúk-
ból várhatóan videó és könyv 
is készül majd.

AJÁNLÓ:  Zelei Józsefet Hét-
köznapi hős című rovatunk-
ba Tóth Tünde Éva ajánlotta. 
Úgy gondolja, hogy a Sop-
ronban élő kerékpáros béke-
nagykövet méltó arra, hogy 
a város lakói jobban meg-
ismerjék. 2018-as magyar-
országi túrája során József 
Sopronban is ültetett béke-
fát a jelenlegi polgármester 
– akkor még városi tanács-
nok – dr. Farkas Ciprián tár-
saságában.

Zelei József több missziója során is érintette Sopront, 2018-ban békefát is ültetett a Deák téren. 

Egy kis jégverés ugyan félbe-
szakította vasárnap a Csalá-
di (Kaland)Kör programját, de 
ez sem akadályozta meg az 
érdeklődőket, hogy felkeres-
sék a legendás soproni csalá-
dok emlékeit. Az egykori fé-
nyes palotákat, sokat megélt 
lakóházakat, hajdani gyára-
kat és titokzatos műhelyeket 
végigjárva olyan kérdések-
re is választ kaptak a belvá-
rosi túra teljesítői, mint pél-
dául mekkora volt valójában a 
legnagyobb magyar, mennyit 
„nyom a latban” ma egy sop-
roni család, vagy éppen, hogy 
hol csapoltak először a vidéki 
Magyarországon hűtött sört. 

A kalandjáték során arra is 
fény derült, hol sütötték a múlt 
század elején a legendás Roth-
patkót, és vajon mitől volt illa-
tos a Monarchia-szerte nép-
szerű „Hillebrandin”-likőr.

Akik szorgalmasan végig-
járták az ajánlott útvonalat, 
a program utolsó állomásán 
egy igazi soproni „családfá-
val” gazdagodtak. A program 
célja az volt, hogy értékes időt 
töltsenek együtt a családok a 
belvárosban. Az idősebbek 
nosztalgiázhattak, a szülők a 
város történetével ismerked-
hettek, a gyerekek pedig min-
den helyszínen felfedezhettek 
valami játékosat.

Családi (Kaland)Kör
Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról mutatunk be 
részletet, olvasóinknak pedig az a feladatuk, hogy a részletből felis-
merjék az egészet, és megírják nekünk, melyik alkotást rejtettük el. 

Azok között, akik a helyes megfejtést május 26-ig beküldik a Soproni Téma, 9400 Sop-
ron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu címre, ajándékot sorsolunk ki. Ápri-
lis 28-i rejtvényünk megfejtése: Almásy Tibor emléktáblája, a helyes megfej-
tőnk: Borsos Ferenc, Sopron, Paprét.

Almásy Tibor emléktáblája – Táncsics Mihály utca 8.

Almásy Tibor (1913–2005) légvédelmi tüzér 
főhadnagy a második világháború utolsó 
hónapjaiban a soproni Ferenc József gya-
logsági laktanya parancsnoka volt. „1945. 
március 30-án mintegy négyszáz, halálra 
rémült munkaszolgálatost (közöttük volt 
Vajk Arthur, a brennbergi bánya elhurcolt 
igazgatója, Füredi Oszkár építész, Ascher 
Oszkár előadóművész – a szerk.), valamint 
a 27. székely hadosztály kötelékébe beosz-
tott munkaszolgálatos századok életben 
maradottjait kísérték be hozzánk. Kijelen-
tettem előttük: itt egyiküknek sem lehet 
bántódása, mosakodjanak, borotválkozza-
nak meg, és öltözzenek át honvédruhába. 
Alighogy ez történt, jött egy nyilas »kiürí-
tési kormánybiztos«, és elrendelte a zsidó 
munkaszolgálatosok likvidálását vagy át-
adását az SS-nek. Miután a menekülő ma-
gyar egységek, nyilas fegyveres bandák, 
SS- és Wehrmacht-csapatok bemehettek a 
48-as laktanyába is, félő volt, hogy fölfe-
dezik a sok száz átöltöztetett munkaszolgá-
latost. Vöröskereszt-karszalagos, németül 
beszélő őrséget rendeltem a kapukhoz, és 
kiírattam: Flekktífusz, belépni tilos! Mesz-
sze elkerültek bennünket.” – írta vissza-

emlékezésében Almásy Tibor, akit 1948-
ban kémkedés vádjával (házkutatás során 
1, azaz egy dollárt találtak a lakásában) le-
tartóztattak. A később íróként (is) híres-
sé vált Berkesi András volt a kihallgatója. 
Többször összeverték, ítélet nélkül Kistar-
csára internálták, majd 1956-ban Kanadá-
ba emigrált. 1987-ben a jeruzsálemi Yad 
Vasemben fát ültettek a tiszteletére, és ki-
tüntették az Izraeli Becsületrend legmaga-
sabb fokozatával. 
Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

HOL JÁRUNK?  – rejtvény

Hétköznapi hős:  Zelei Józsefet személyesen fogadta Ferenc pápa is

Kerékpáros békenagykövet Reviczky Gábor 
Sopronban
Az idén 70. születésnapját 
ünneplő Tanulmányi Erdő-
gazdaság Zrt.-hez látoga-
tott Reviczky Gábor. A Kos-
suth-díjas színművész egy 
érdeklődő természetba-
rát szemszögéből mutat-
ja be a TAEG tevékenysé-
gét. Az anyag hamarosan 
látható lesz az M5 Erdei 
utakon Reviczky Gáborral 
című műsorban. A szín-
művész felkereste a Sop-
roni Egyetemet is, ahol 
prof. dr. Fábián Attila rek-
tor fogadta.

Újra zakatol  
a múzeumvasút
Május 22-től ismét menet-
rendszerűen közlekednek a 
vonatok a Nagycenki Szé-
chenyi Múzeumvasúton. 
A pünkösdi hétvégén a vo-
natozás mellett rengeteg 
érdekesség várja a láto-
gatókat. 

RÖVIDEN

Elhunyt  
Bujdosó Alpár
Életének 85. évében elhunyt 
a Civitas Fidelissima-díjjal 
kitüntetett Bujdosó Alpár. 
1956-ban harmadéves erdő-
mérnök-hallgató volt, október 
22-én levezető elnöke lett az 
első soproni diákparlament-
nek, majd a soproni MEFESZ 
ideiglenes intézőbizottságá-
nak elnökévé választották. Ki-
emelkedő szerepe volt abban, 
hogy Sopronban vér nélkül ért 
véget a forradalom. 
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Ápolók napja és támogatás a gyógyközpontnak
A Soproni Gyógyközpontban is megem-
lékeztek az ápolók nemzetközi napjáról. 
Dr. Molnár Sándor PhD főigazgató és Farkas 
Andrea ápolási igazgató mondott köszöne-
tet a szakdolgozói közösségnek a betegellá-
tásban tanúsított tevékenységéért és a jár-
vány ideje alatt végzett szolgálatáért.

– Az elmúlt évünket a koronavírus ha-
tározta meg, de a nehézségek mellett lát-
tam a szakdolgozóink töretlen hitét és szak-
mai alázatát – mondta dr. Molnár Sándor. 
 Farkas Andrea hozzátette: az ápolók egy-
mást támogató közösségként állnak helyt 
a mindennapokban. 

A kórházzal kapcsolatos hír, hogy a kö-
zelmúltban adott át a traumatológiai osz-
tály számára 500 ezer forintos támogatást 
a Rotary Club Sopron. A felajánlásból el-
végzik az osztály külső nyílászáróinak hő-
védő fóliázását, így tovább javul a betegek 
és a dolgozók komfortérzete.

„...folytatódhatnak azok a 
nagy közösségi fejleszté-
sek, amelyek szép lassan 
átformálják országunkat: 
a Modern Városok és a 
Magyar Falu Program, és 
általában a vidékfejlesz-
tés, az autóút-hálózat 
építése, a közutak korsze-
rűsítése, a turizmus fel-
tételeinek megteremtése, 
bővítése.”

JEGYZET

Nincs lazítás
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Lehet, hogy ilyenkor, járvány idején talán unal-
mas téma pénzügyekről írni, de egykettőre eljön 
az idő, amikor majd igenis sokak érdeklődését 
kelti fel, hogy mit tartalmaz az ország 2022-es 
költségvetése. Annál is inkább, mert mindany-
nyian érdekeltek vagyunk, s egyáltalán nem 

mindegy, hogy mire 
számíthatnak példá-
ul a nyugdíjasok, a 
munkavállalók vagy 
éppen a 25 év alatti 
fiatalok. Persze a leg-
fontosabb, hogy újra 
felszálló ágba kerül-
jön a gazdaság, mert 
ez jelenti minden más 
kiadás alapját. Nos, 
a pénzügyminiszter 
tervezetében, ame-
lyet már benyújtott 
az Országgyűlésnek, 

jövőre 5,2 százalékos növekedéssel számol. Ez 
lehetővé teszi, hogy a gazdaság támogatása 
mellett megmaradhassanak a családvédelmi 
és támogatási programok, folytatódhasson a 
13. havi nyugdíj visszaépítése (jövőre már plusz 
félhavi nyugdíjat kapnak a jogosultak), és a már 
megszokott kiegészítési formákról sem kell le-
mondaniuk a szépkorúaknak. Új elem lesz a 25 
év alattiak adómentessége, tovább csökkennek 
a munkáltatói terhek. A tervek szerint elkezdő-
dik minden idők legnagyobb gazdaság újraindí-
tási programja, mintegy 7308 milliárd forintból.

Hosszasan lehetne böngészni, hogy mire, 
mennyit fordít a kormány, de egyet még érde-
mes kiemelni. Az egészségügyre 2884 milliárd 
forintot, az ideinél 769 milliárddal többet tervez 
a költségvetés. Az átlagos bérnövekedés várha-
tóan 8 százalék körül alakul.

Tudom, ezek a számok így túl ridegek, de 
majd másképp nézünk rájuk, ha jön a nyugdíj, 
vagy a fiatalok többet tehetnek félre például csa-
ládalapításra vagy otthonteremtésre, amelyet 
továbbra is kiemelten segít a kormány. Az sem 
elhanyagolható, hogy folytatódhatnak azok a 
nagy közösségi fejlesztések, amelyek szép las-
san átformálják országunkat: a Modern Váro-
sok és a Magyar Falu Program, és általában a 
vidékfejlesztés, az autóút-hálózat építése, a köz-
utak korszerűsítése, a turizmus feltételeinek 
megteremtése, bővítése.

Gondoljuk csak át, hogy mi minden történt 
eddig Sopronban, és mi várható a következő 
évben, években! Folytatódik az M85-ös építése, 
őszre befejezik a parkolóházat, tart – minden 
gáncsoskodás és rosszindulat ellenére – a Fer-
tő tavi program megvalósítása, körvonalazódik 
az egykorvolt 48-as laktanyában a rendészeti 
központ és az új ipari park kialakítása, már ki-
írták a tervpályázatot konferencia-központra. 
Folyamatos a parkerdő fejlesztése, új bölcsőde 
és óvoda épül, és még folytathatnám a sort. És 
ezek csak a jéghegy csúcsai a számos, már fo-
lyamatban lévő, illetve tervezett soproni fejlesz-
tés mellett. Jövőre sem marad el az intézmények 
és az úthálózat korszerűsítése. Ha így nézzük, 
egyáltalán nem mindegy, hogy mire és mennyi 
jut az ország pénzéből. Sopron az elmúlt évek 
nagy nyertese volt – köszönhetően egy tudatos 
és komplex városfejlesztési koncepciónak –, és 
nem alaptalan a feltételezés, hogy ez a tenden-
cia jövőre sem torpan meg. 

Nincs lazítás jövőre sem!

HUSZÁR JUDIT

„Békeidők-
ben” álta-
lában sé-
táló, futó, 

bicikliző emberekkel 
találkozunk a Lövérek-
ben. Az utóbbi hóna-
pokban megváltozott 
a szanatórium környé-
ke... Március 7. óta több 
mint 50 ezer adag koro-
navírus elleni vakcinát 
adtak be a Várisi úti re-
habilitációs intézetben.

Két és fél hónapja folyamato-
san nyitva vannak a kapui a 
Soproni Gyógyközpont oltó-
pontjának. Egyszerre akár 20 
helyen tudnak vakcinát bead-
ni, most átlagosan 10–12 oltó-
hely működik. Minden nap 
hatvanfős egészségügyi sze-
mélyzet és körülbelül 20 kato-
na, valamint önkéntes fárado-
zik azon, hogy gördülékenyen 
menjen az oltás. 

– Az oltási terv alapján dol-
gozunk, amelyet a megyei vé-
delmi bizottság és a megyei 
tiszti főorvos határoz meg 
– kezdte Farkas Andrea, a 
Soproni Gyógyközpont ápo-
lási igazgatója. – Az oltóanyag 
a kórház gyógyszertárába ér-
kezik, a gyógyszerészek ve-
szik át. Ők általában már reg-
gel 4-kor kezdik a munkát, 
ugyanis ahhoz, hogy 7-re itt 
legyen az oltóanyag, nekik 
mindent elő kell készíteni. 
A Pfizer/BioNTech vakcinája 
például kis ampullákban ér-
kezik, amelyet hat részre osz-
tanak, kiadagolnak, azonosí-
tóval látnak el. 

Az oltóanyaggal a kórház-
nak szigorúan el kell szá-
molnia, a központi koordi-
nációs iroda feladata annak 

a megszervezése, hogy vala-
mennyi vakcinát be tudják 
adni a jelentkezőknek. Elő-
fordul, hogy valaki megbeteg-
szik, vagy egyéb ok miatt nem 
tud megjelenni a kapott idő-
pontban. Ilyenkor a megüre-
sedett helyeket újabb behívá-
sokkal töltik fel.

– Ritkán kerül szóba, de 
fontos az oltás gazdasági hát-
tere, a kollégáinknak komoly 
logisztikai feladat az oltáshoz 
szükséges eszközök: tűk, fecs-
kendők, fertőtlenítőszerek 
folyamatos beszerzése, biz-
tosítása, ahogy nem feledkez-
hetünk meg a takarítók mun-
kájáról sem, akik minden nap 
az oltás után fertőtlenítik az 
egész épületet – tette hozzá 
Farkas Andrea. 

Az oltópont általában reg-
gel 8-tól 16 óráig van nyitva, 
de kampányoltások esetében 

már 7-től este 7-ig fogadják 
az embereket. Minden héten 
szerveznek délutáni oltást, 
hogy munka után is legyen le-
hetőség felvenni a vakcinát. 
A különböző oltóanyagokat, 
valamint a különböző oltá-
sokra érkezőket is elkülönít-
ve kezelik, a kismamákat pe-
dig a többiektől elszeparáltan 
fogadták. Most a 18 év alatti-
ak oltása ad extra feladatot, 
amelyben a gyermekorvosok 
is részt vesznek. 

– Naponta 6–8 orvos dol-
gozik a Várisi úton – folytatta 
dr. Vida Ildikó oltópontveze-
tő főorvos. – Ők többségében 
a kórház szakorvosai, de be-
segítenek háziorvosok, fogor-
vosok is, illetve vannak olyan 
nyugdíjas kollégák, akik ön-
kéntesként dolgoznak itt heti 
több napon. Természetesen 
az orvosok mellett az ápolók, 

asszisztensek munkája is 
kulcsfontosságú. 

Az elmúlt hetek tapaszta-
latai szerint az emberek fe-
gyelmezetten érkeznek az 
időpontokra, ugyanakkor az 
utóbbi időben előfordult, hogy 
többen nem vették fel a máso-
dik vakcinát. Így viszont az ol-
tás nem éri el a célját, nem ala-
kul ki a megfelelő védettség. 
Fontos, hogy már mindenki, 
aki regisztrált az oltásra, fog-
lalhat magának időpontot a 
www.eeszt.gov.hu oldalon 
keresztül.

– Már többféle oltóanyag a 
rendelkezésre áll az oltópon-
ton, így lehet választani vakci-
nát is, időpontot is – hangsú-
lyozta dr. Vida Ildikó. – Nagy 
most az egyének felelőssége. 
Mindenkinek azt javaslom, 
hogy regisztráljon, és vegye 
igénybe az oltást!

Mindenkinek  azt javasolják, hogy regisztráljon, és oltassa be magát!

Az oltás csapatmunka

Az oltóponton nincs hétvége – Farkas Andrea (b), a Soproni Gyógyközpont ápolási igazgatója és 
dr. Vida Ildikó (j) oltópontvezető főorvos kollégáival azon dolgozik, hogy minél gördülékenyeb-
ben kapják meg a koronavírus elleni vakcinát a regisztráltak. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

KORONAVÍRUS  aktuális

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 HŐSÖK

Orbán Viktor: Hatmillió magyar beoltott a cél 
– Legkorábban Magyarország térhet vissza Európá-
ban a normális élethez, de ez nem jelenti azt, hogy a 
járvány megszűnt volna – jelentette ki a miniszterel-
nök a Kossuth rádióban.

Orbán Viktor azt kérte, min-
denki tartsa be azokat a sza-
bályokat, amelyek a biztonsá-
gos élethez szükségesek. Több 
mint 4,7 millió magyar kap-
ta meg az első koronavírus el-
leni oltását, egyes becslések 
szerint pünkösd környékén el-
érheti az ötmilliót a beoltottak 
száma. Esküvőket május 28-tól 

lehet tartani, bizonyos tömeg-
rendezvényeken azonban au-
gusztus elejéig, közepéig csak 
védettségi igazolvánnyal lehet 
részt venni.

– A regisztráltak száma alap-
ján nem lehetetlen, hogy a be-
oltottak száma eléri a hatmilli-
ót, de csak az embereken múlik, 
egyéni döntésük és felelőssé-

gük, hogy felveszik-e az oltást 
– hangsúlyozta a kormányfő.

Az átoltottsági mutató sze-
rint Magyarország jelenleg a vi-
lágon a tizedik, Európában pe-
dig az első.

Orbán Viktor szerint az ol-
tások tekintetében a nyugat-
európai országok egy-két hó-
nappal Magyarország mögött 
vannak, és nincs másik uniós 
állam, ahol olyan „plázaszerű 
kiszolgálás lenne” vakcinákból, 
mint Magyarországon. Míg itt-
hon most már a 16–18 éveseket 

oltják, Nyugat-Európában még 
a nyugdíjasokat. 

A kormányfő elmondta: 
ha túl vannak a 16–18 évesek ol-
tásán, akkor hetente 150 ezer 18 
év feletti kérhet Pfizer-oltást. 

– Mindenki biztos lehet ab-
ban, hogyha esetleg kell har-
madik oltás, az is elérhető lesz 
a magyaroknak – közölte Orbán 
Viktor, hozzátéve: hétfőtől már 
a világ bármely pontján élő ma-
gyar állampolgár regisztrálhat, 
és Magyarországon meg is kap-
hatja az oltását. Forrás: mti
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MADARÁSZ RÉKA

Lassan itt az ideje an-
nak, hogy a szobanövé-
nyeink is részesei le-
hessenek a nap áldásos 
hatásainak. Aki néhány 
egyszerű szabályt tisz-
teletben tart, óriási fej-
lődést tapasztalhat a 
kedvenceinél.

A szobanövények nagy része 
szereti a meleget és a napsü-
tést. Ezeknél a fajtáknál úgy 
tudunk látványos fejlődést, 
növekedést elérni, ha kitesz-
szük őket a szabadba, és en-
nek megfelelően gondozzuk 
őket. Ilyen növények a pálma-
félék, a korallvirág, a pozsgá-
sok, a kaktuszok, a fikuszfaj-
ták és a szobafenyők.

– Akinek van egy szép kert-
je, esetleg erkélye, annak fon-
tos gondosan megválasztania 
a növények helyét – tudtuk 
meg Zügn Judit virágüzlet-
tulajdonostól. – Figyelembe 
kell vennünk a növény igénye-
it: melyek bírják a tűző napot 
– pálmák, kaktuszok, pozsgá-
sok –, és melyek azok – fiku-
szok, szobafenyő –, amelyek a 
félárnyékban érzik jól magu-
kat. A kihelyezésre május vé-
gén érdemes sort keríteni.

Az erős napfényhez foko-
zatosan kell hozzászoktatni 

a növényeket, különben akár 
egy nap alatt is kiéghetnek, 
esetenként annyira megég-
het a levélzetük, hogy ez visz-
szavetheti őket a fejlődésben. 
Először lehetőleg olyan árnyé-
kos helyet találjunk nekik, 
ahova a kora délelőtti vagy ké-
ső délutáni órákban süt a nap, 

majd egyre naposabb és napo-
sabb részekre helyezhetjük 
át őket. 

– A hely kiválasztásánál 
fontos mérlegelnünk az eset-
leges viharokat is, úgy kell le-
tenni a növényeket, hogy a 
szél ne tudja felborítani őket 
– folytatta a virágkötő. – Ha 

eső éri őket, akkor nem sza-
bad alátétet használni, mivel 
nem tesz jót nekik, ha napokig 
állnak a vízben. Az öntözési 
renden is érdemes változtat-
ni: a kinti időjárásnak megfe-
lelően kell locsolni őket, ha az 
erős napsütés kiszárítja a ta-
lajukat, akkor akár naponta.

Hetente szükséges tápol-
datozni a virágokat, mert  
felgyorsul a fotoszintézis, a 
növekedés, így a tápanyag-
igényük is nagyobb lesz. Aki 
ezekre az elvekre odafigyel, 
az akár egy nyár alatt is ha-
talmas növekedést érhet el a 
szobanövényeinél.

Hetente szükséges  tápoldatozni az erkélyre, kertbe kihelyezett virágokat

Szobanövények a szabadban

Fontos gondosan megválasztani a növények helyét, amikor kirakjuk őket az erkélyre – hangsúlyozta Zügn Judit. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Emlékpad  
és csemete
Öt esztendővel ezelőtt 
avatták fel a Soproni Park-
erdőben a Madarak és Fák 
Napja Emlékerdőt. Akkor 
90 csemetét ültettek el, ma 
már 600 fa díszíti ezt az er-
dőrészletet. Idén a ma-
darak és fák napján újabb 
csemetével, egy nyír-
rel gazdagodott a terület, 
emellett egy emlékpadot 
is felavattak a helyszínen 
egy szűk körű ünnepség ke-
retében. A madarak és fák 
napjának az a célja, hogy 
különböző megemlékezé-
sekkel, rendezvényekkel a 
társadalom, különösen az 
ifjúság természetvédelem 
iránti elkötelezettségét ki-
alakítsa, elmélyítse.

Támogatás 
állattartóknak
Megötszörözte az állat-
tartó telepek korszerűsí-
tésére kiírt pályázatok ke-
retösszegét a kormány, az 
érintettek 50 helyett 260 
milliárd forintot kaphat-
nak – jelentette be Nagy 
István. – Az emelés meg-
határozó az agrárium jövő-
je szempontjából. Nehéz 
időszakon vagyunk túl, az 
afrikai sertéspestis és a 
madárinfluenza is sújtot-
ta a Covid mellett a gaz-
daságot, ám az agrár- és 
élelmiszergazdaság nem 
állt le – mondta az agrár-
miniszter.

ZÖLD HÍREK

MUNKATÁRSUNKTÓL

A tervek szerint közös-
ségi összefogással, 
társadalmi munkában 
mentenék meg, illet-
ve újítanák fel a Sopro-
ni borvidéken az egyik 
még megmaradt csősz-
házat. Az épületet kul-
csosházként szeretnék 
üzemeltetni.
A Soproni borvidék egyik jel-
legzetessége, hogy nincsenek 
borospincék a dűlőkben. A sző-
lőt a gazdák bent a városban, 
saját házuknál dolgozták fel. 
Így a szőlőterületen házakat 
építettek, ahova visszahúzód-
hattak a csőszök az eső elől, il-
letve ott tárolták a szerszámo-
kat. Az egyik ilyen jellegzetes 
csőszház a Fehér út mellett 
állt. Erre egy évtizeddel ezelőtt 
rádőlt egy fa, ezért az épületet 
később lebontották.

Balf és Fertőrákos kö-
zött azonban még megtalál-
ható egy ház, amelyet a Sop-
roni Borvidék Hegyközségi 
Tanácsa szeretne megmen-
teni. Az épületet korábban 
az önkormányzat adta át a 
hegyközségnek.

– A tervek szerint összefo-
gással, szőlészek, borászok be-
vonásával közösen újítanánk 
fel idén ősszel a csőszházat, 
amelyet várhatóan jövő nyáron 
át is adunk – mondta lapunk-
nak Molnár Ákos, a tanács 
elnöke. – Az újjáépített, ki-

bővített létesítményt kulcsos-
házként szeretnénk üzemel-
tetni. A borászok tarthatnak 
itt bemutatókat, borkósto-
lókat, illetve fogadhatják az 

üzleti partnereiket. A csősz-
házból csodás rálátás nyílik a 
tájra, a borvidék Fertő tó felőli 
oldalára. Továbbá a dűlőtúrák 
egyik állomása is lehet. 

Megmentik a csőszházat?

A tervek szerint ősszel elkezdik a Balf és Fertőrákos között lé-
vő csőszház felújítását. FOTÓ: KOCSIS MIKLÓS

Mézillatú foganőtt fű
A Tolvaj-árokban most nyílik a hagymás fogasír. Ez a halványlila 
színű virág rendszertani besorolás szerint – többek között – a ká-
poszta, a brokkoli, a karfiol, a karalábé, a retek és a torma rokona. 
Nevét a levelek tövében megjelenő kis hagymácskákról kapta, me-
lyek ehetők, az ízük a karalábéra emlékeztet. Régen „foganőtt fű-
nek” is hívták épp ezekre a kis sarjrügyekre utalva, melyeket a nép-
nyelv fogaknak, illetve hagymáknak nevezett. A hagymás fogasír 
sok C-vitamint tartalmaz, valaha tüdővész, skorbut és fogínygyul-
ladás gyógyítására használták, utóbbi szerepét a nevében őrzi.

Most nyílik Mária füve
A keresztes galaj, más néven mezei jázmin, keresztfű a legenda 
szerint a betlehemi jászol szalmája közt is ott volt. Levelei, virá-
gai négyes osztásúak, egyenlő szárú keresztet formázva. „Mária 
füvének” tartják. A mézillatú virágokkal teli herbája, azaz föld fe-
letti virágzó része gyógynövény volt, ma kevésbé ismert. Erős fő-
zetét „nyavalyatörés” (epilepszia), hisztéria, különféle idegi alapú 
fejfájások esetén használták, külsőleg kiütéseket borogattak vele. 
Fotók és szöveg: Benke Éva

Segítsük  
a fecskéket!
A molnár- és füsti fecskék fé-
szeképítésének segítéséhez 
mesterséges sárgyűjtőhelyek 
létrehozását javasolja a Ma-
gyar Madártani és Természet-
védelmi Egyesület.

A természetvédők felhív-
ták a figyelmet arra, hogy 
nehezen indult az amúgy is 
megfogyatkozott állományú 
molnár- és füsti fecskék köl-
tése idén tavasszal is: az el-
húzódó hűvös idő miatt vo-
nulásuk legalább két hetet 
csúszik. A fecskék sárból ké-
szítik el és tatarozzák fészke-
iket, de azokon a helyeken, 
ahol aszfalttal, betonnal, tér-
burkoló kővel fedték le a ta-
lajt, nem találnak maguknak 
kellő mennyiségű építőanya-
got. Emellett az egyre gyako-
ribbá váló aszályos tavaszok, 
nyárelők is gondot okoznak. 
Ezen a természetes és a kihe-
lyezett fészkek, fészektelepek 
közelében mesterséges sár-
gyűjtőhelyek létesítésével és 
fenntartásával lehet segíteni.

A szakemberek azt java-
solták, a kisforgalmú utak 
földes padkáján, gyártelepek 
udvarán slag vagy vödör se-
gítségével asztalnyi területet 
iszapoljunk be, majd addig 
locsoljuk a vizet, amíg a talaj 
többet már nem tud beszívni. 
Ezután néhány naponta új-
ra locsoljuk a területet, folya-
matosan lágy saras állagban 
tartva azt. 

KIK VOLTAK A CSŐSZÖK?  A szőlőcsőszt, vagy más néven szőlő-
pásztort rendszerint augusztus–november hónapokra fogadták fel 
a gazdák. Felügyeletük pedig általában a hegybíró vagy csőszbíró 
feladata volt. A csőszök tartották távol a szőlőtől az állatokat, ma-
darakat – ehhez saját maguk készítettek riogató eszközöket. Emel-
lett feladatuk volt a lopások megakadályozása is – ha ez nem si-
került, illetve a tolvajt nem tudták megnevezni, akkor maguknak 
kellett megtéríteni a károkat. A csőszök ideiglenes kunyhókban 
laktak, munkájukért előre meghatározott bért kaptak.
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P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A tervek szerint július elején tartják 
meg a soproni kórusünnepet. Az el-
múlt egy évben a soproni kórusok 
sem léphettek fel közönség előtt, 

így már nagyon várják, hogy a nyár közepén ismét 
koncertezhessenek.
A koronavírus-járvány alat-
ti időszakban is folyamatosan 
készültek, gyakoroltak a sop-
roni énekkarok, kórusok tag-
jai. – A Kőszegen élő Szilágyi 
Miklós karnagy mindenki-
nek készített hangzó anyago-
kat, így a tagok az otthonuk-
ban gyakoroltak – mondta 
lapunknak Takács Eszter, a 
Fidelissima Vegyeskar Sop-
ron titkára. – Ez azonban nem 
ugyanaz, mint amikor közö-
sen egy teremben próbálunk. 
Erre egyébként készen ál-
lunk, ugyanis kicsinosítottuk 

a próbahelyünket. Szeretnénk 
majd részt venni a július ele-
jén tartandó kórusünnepen. 
Emellett készülünk arra is, 
hogy ősztől ismét koncertez-
zünk. Van egy elmaradt Szoko-
lay-emlékkoncertünk, továb-
bá szeretnénk egy keresztény 
imádságokat felvonultató, élet-
hálaadó előadást bemutatni.

A Liszt Ferenc Peda-
gógus Énekkar tagjai sem 
tudtak próbálni az elmúlt 
időszakban.

– A Carmina Buranát ko-
rábban már elénekeltük,  így 

most csak „fel kell frissíte-
nünk”, és a tervek szerint a 
barlangszínházban június-
ban adjuk elő – közölte Mak-
kos Ágnes karnagy. – Szeret-
nénk továbbá részt venni az 
Énekel az ország találkozón 
is. Ennek keretében az éneke-
sek és énekkarok lehetőséget 
kapnak arra, hogy – egy közös 
kórustábort követően – a Mű-
vészetek Palotája színpadán 
a Bartók Béla Nemzeti Hang-
versenyteremben mutassák 

be a zeneirodalom kiemelke-
dő oratóriumainak egyikét.

– Amint lehetőség nyílik 
a személyes jelenlétű próbák 
megtartására, akkor meg-
kezdjük ezeket – nyilatkozta 
Kocsis-Holper Zoltán, a Kórus 
Spontánusz karnagya. – Kü-
lön tematikával egyelőre nem 
készülünk. Sokkal fontosabb 
számunkra, hogy másfél év 
után ismét együtt lehessünk, 
oldjuk az ebben az időszakban 
felgyűlt feszültséget.

Kultúra, művészetek

Az elmúlt héten ötödször rendezték meg a kö-
zösségek hete rendezvénysorozatot, amelyhez a 
Széchenyi István Városi Könyvtár is csatlakozott. 
A programon több tucatnyian vettek részt. 

A közösségek hete rendez-
vénysorozat célja, hogy fel-
hívja a figyelmet a közössé-
gek megtartó erejére.

– A népszavazás centená-
riumához kapcsolódva hív-
tuk barangolásra a csalá-
dokat, baráti társaságokat 
– közölte Horváth Csaba, a 
könyvár igazgatója. – A kö-
zösségi oldalunkról letölthe-
tő térképen olyan helyszíne-
ket jelöltünk, ahol száz éve 
fontos események történtek. 
A versenyzők feladata az volt, 
hogy felkeressék ezeket a he-
lyeket, készítsenek ott szelfi-
ket, majd a fotókat a népsza-
vazáshoz kötődő kérdéssor 
megválaszolásával küldjék 
be hozzánk. A legügyeseb-
bek értékes könyvjutalomban 
részesültek. 

A rendezvénysorozat ré-
sze volt „A Zöld, zöldebb, 

legzöldebb programok” című 
online könyvajánló,  amely a 
környezetünk megóvásának 
szükségességére hívta fel a 
figyelmet. 

– Olvasóinkat hagyomá-
nyos, kipróbált receptek 
gyűjtésére, elfeledett ízek új-
ra felfedezésére is invitáltuk 
– folytatta Horváth Csaba. 
– Szinte mindannyiunk fiók-
jában akadnak olyan receptek, 
amelyek nagyszüleink, déd-
szüleink kedvelt ételeit örökí-
tik tovább; máshogy használt 
alapanyagokkal, fűszerekkel, 
amelyek egykor elhagyhatat-
lan részei voltak ételeiknek. 
Arra buzdítottuk a játékban 
résztvevőket, hogy osszuk meg 
egymással rejtett kincseinket.

A nagy érdeklődésre va-
ló tekintettel a könyvtár úgy 
tervezi, hogy jövőre is csatla-
kozik a kezdeményezéshez.

Közösségek hete  
a könyvtárban

– Várjuk a személyes találkozást – mondta 
 Takács Eszter, a Fidelissima Vegyeskar titkára.

Közel két hónapnyi szünet 
után újra nézők előtt szerepel-
tek a soproni színészek. Má-
jus 13-án mutatták be a Ró-
mai karnevál című előadást 
a Liszt-központban. A kama-
raprodukció nézőtere szinte 
teljesen megtelt. A közönség 
fegyelmezetten, maszkban 
érkezett az előadásra, s bár 
a törvényi előírások szerint 
nem kötelező hordaniuk azt a 
színházban, mégis sokan ma-

gukon hagyták. A színészek 
az előadás végén hálás vastap-
sot kaptak teljesítményükért. 

A Római karnevál tovább-
ra is szerepel a Soproni Pető-
fi Színház műsorán a kamara 
játszóhelyen. A nagyszínpa-
don május 21-én folytatódik az 
évad A padlás című produkci-
óval. A bérletes és jegyet vál-
tó nézők előzetes regisztrá-
ció után tekinthetik meg az 
előadásokat. 

Ismét nézők előtt

Pénteken A padlással (felvételünkön) folytatódik az évad  
a Soproni Petőfi Színházban. FOTÓ: SZITA MÁRTON

Az énekkarok  tagjai is várják, hogy újra felléphessenek

„Ünnepre” készülnek

KÓRUSÜNNEP  Az 5. Szólam Alapítvány idén július 10-én tartaná 
a kórusünnepet, feltéve ha a járványügyi szabályok ezt lehetővé 
teszik. – A találkozó tavaly elmaradt, az idei rendezvény biztosan 
más lesz, mint ami a korábbi években volt – tudatta Bognár Lász-
ló, az alapítvány kuratóriumi elnöke. – A helyszínt még nem vá-
lasztottuk ki, de az bizonyos, hogy lélekemelő öröméneklésre szá-
míthat a közönség. Fontos, hogy a soproni, illetve a város környéki 
kórusok életjelet adhassanak magukról. Eddig már több egyesü-
let is visszajelzett, hogy szívesen eljön a nyár közepén Sopronba.

A tervek szerint idén július 10-én tartanák meg Sopronban a 3. kórusünnepet – 
a rendezvény korábban nagyon népszerű volt. FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM 

2001
Olimpiai bajnokok  
a Lövér uszodában
Sopron lassan a vízilabda vá-
rosa címet is kiérdemli, hiszen 
több mint egy évtizede ad ott-
hont a sportág egy-egy jelentős 
eseményének. Számos világ-
klasszis megfordult már a Lö-
vér uszoda vizében, és így lesz 
ez május 24-én este hét órakor 
is, amikor a Whirlpool vízilab-
da-parádét rendezik meg a hű-
ség városában. 

A sydneyi olimpiai bajnok 
együttes valamennyi tagja itt 
lesz Sopronban, sőt, az Euró-
pa-bajnokságra készülő ke-
ret játékosai is vízbe száll-
nak majd. Mint képviselőjük, 
Märcz Tamás, aki egyébként 
szerepelt az 1992-ben éppen 
Sopronban junior Európa-baj-
nokságot nyert magyar válo-
gatottban, közölte, négyne-
gyedesre tervezik a játékot, 
ott, a vízilabda klasszikus 

szabályai mellett, helyet kap 
a pankráció, a kétkezes játék, 
valamint az is, hogy a pólósok 
csak a gyengébbik kezükkel lő-
hetik a gólokat. Akik maguk is 
vágyat éreznek majd a moz-
gásra, azokról Schobert Nor-
bert bemelegítő show-ja gon-
doskodik. (Kisalföld)

1961
Soproni játékos  
a válogatottban 
Ritka jelenség, hogy az orszá-
gos válogatott összeállításánál 
NB III-as játékost is figyelem-
be vesznek. Ez történt most Fe-
rencz Gyulával, az SVSE fiatal 
középhátvédjével, akit a B-vá-
logatott kialakításánál szemelt 
ki a szövetségi kapitány. A múlt 
heti válogatóedzés után szerdán 
a szabad Algéria labdarúgói el-
len játszott előkészületi mér-
kőzést a magyar B-válogatott, 
és az együttesnek tagja volt Fe-
rencz is. Helyet kap-e a váloga-

tottban? Erről folyt a találgatás 
a nézők soraiban. Egyöntetű vé-
lemény szerint nehéz dolga lesz, 
ha Várhidit és a többi NB I-es kö-
zéphátvédet ki akarja szorítani, 
de képességei alkalmassá teszik 
a válogatottságra! (Kisalföld)

1921
Mi a szereplési 
viszketegség? 
Sopronban az egyik tanár azt 
a kijelentést tette egyik társá-
ra, hogy szereplési viszketeg-
ségben szenved. Erre az ille-
tő becsületsértés címén vádat 
emeltetett ellene, s a Soproni 
Járásbíróság a tanárt becsület-
sértés miatt el is ítélte. Felleb-
bezés folytán ebben az ügyben 
most a törvényszék döntött, 
amely a vádlottat azzal men-
tette föl, hogy ha valakire azt 
mondják, hogy szereplési visz-
ketegségben szenved, az nem 
megbélyegző, és így nem is le-
het becsületsértő. (Pesti Hírlap) 

Szalagszentelés Sopronban
A selmecbányai bányász- és er-
dészifjúság, amely Selmecbá-
nya megszállása óta Sopron-
ban folytatja tanulmányait, 
mint nekünk Sopronból jelen-
tik, minap tartotta meg hagyo-
mányos szalagszentelését. 

A negyedéves hallgatók 
ilyenkor zöld selyemkarszala-
got szentelnek fel. (Új Barázda)

Álláshirdetés
A Sopron Forgalmi Bank RT 
Sopronban pályázatot hirdet 
magyar–német levelezői ál-
lásra. Csakis mindkét nyelvet 
írásban és szóban tökéletesen 
tudó, hosszabb gyakorlatú, a 
gép- és gyorsírásban jártas, 
teljesen önálló munkaerők ad-
ják be fizetési igényükkel meg-
jelölt, s bizonyítványokkal fel-
szerelt pályázatukat. Határidő: 
1921. május 25. Az állás azon-
nal elfoglalandó. (hirdetés a 
Magyar Kereskedők Lapjában)
Összeállította: Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

365 ÉVVEL EZELŐTT,  1656. május 23-án hunyt el Sopronban 
Rauch András zeneszerző, karnagy, a Szent Mihály-templom or-
gonistája. Pottendorfban született 1592-ben.

225 ÉVVEL EZELŐTT,  1796. május 23-án született Sopron-
ban Stingl Vince keramikus, a herendi porcelángyár alapítója. 
Elhunyt 1851 körül.

115 ÉVVEL EZELŐTT,  1906. május 23-án született Boldog-
asszonyban (ma: Frauenkirchen) Roisz Vilmos konstruktivista 
festő, több művészeti alapítvány létrehozója. Hosszú évekig 
Sopronban élt és alkotott. Szigetváron hunyt el 1997. augusz-
tus 27-én.

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

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző
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MOLNÁR 
ZOLTÁN

Utoljára 
duplázott a 
szezonban 

az SC Sopron NB III-as 
együttese. A piros-fe-
hérek szerdán a MOL 
Fehérvár FC II. csapatát 
győzték le 2–0 arány-
ban, vasárnap pedig 
hazai környezetben 
játszottak gól nélküli 
döntetlent az FC Nagy-
kanizsa ellen.
Az idegenbeli mérkőzés elle-
nére bátran kezdett a Sopron, 
és már a találkozó elején át-
vette az irányítást. Ennek meg 
is lett az eredménye, ugyanis 
Pető Benjámin találata révén 
már a 11. percben előnyhöz ju-
tottak a vendégek. Ezt köve-
tően sem álltak meg a sopro-
niak, Keresztes Krisztián a 
saját térfeléről indulva hoz-
ta fel a labdát, az akció végén 
aztán Gere Richárdhoz pasz-
szolt, aki 16 méterről lőtt a ka-
puba, ezzel pedig a 20. perc-
ben már 0–2-t mutatott a MOL 
Aréna Sóstó eredményjelzője. 

A mérkőzés további része ki-
egyenlített játékot hozott, egy-
két nagyobb fehérvári hely-
zettel, de az eredmény már 
nem változott. 

A hétvégi FC Nagykanizsa 
elleni mérkőzés már kevésbé 
volt eseménydús. Az első fél-
időben nagyobb helyzet egyik 
oldalon sem alakult ki, csu-
pán egy rendkívüli esőszünet 
zavarta meg a játékosokat. 
A második játékrészben már 
jobban kirajzolódott a hazaiak 

kezdeményezése. Kalmár Do-
minik, Baranyai Norbert, va-
lamint Kocsis Ármin is veszé-
lyeztetett az ellenfél kapuja 
előtt, a próbálkozások azon-
ban gólt nem értek.

– Az látszik, hogy rendkí-
vül sokat fejlődött a csapatom, 
mindkét mérkőzésen jól fociz-
tunk, a Nagykanizsa ellen a já-
tékunkból csak a gól hiányzott 
– értékelt Weitner Ádám veze-
tőedző. – Bízom benne, hogy 
fejlődésünk töretlen marad 

a jövőben, és akkor lehetnek 
merészebb álmaink is.

Az utolsó előtti fordulóban 
a 11. helyezett Bicskei TC ott-
honában szerepel az SC Sop-
ron csapata. Az összecsapást 

vasárnap 18 órai kezdet-
tel rendezik majd a bicskei 
sporttelepen. 

Az SC Sopron 2 fordulóval 
a bajnokság vége előtt a 7. hely-
ről várja a találkozót.

Egy győzelem, egy döntetlen  a múlt hétről, vasárnap Bicskén folytatják 

SC Sopron: A fejlődés útja

TOVÁBBI SOPRONI EREDMÉNYEK:   
Női NB II. nyugati csoport 26. forduló: Vikino Mester-Metis 
– SC Sopron: 5–1
Megyei I. bajnokság 28. forduló: SFAC 1900 SE – Üstökös FC 
Bácsa: 1–4
Megyei II. bajnokság 23. forduló: SVSE – MET-NA-Veszkény: 3–0

A Nagykanizsa ellen nem sikerült gólt szereznie a soproni csapatnak, 0–0-s eredménnyel zárult az összecsapás. FOTÓ: NÉMETH PÉTER 

PLUZSIK TAMÁS

Sopronból elszárma-
zottak, de a szívük 
mélyén ma is sopro-
niak szerte a világban 
megtalálhatóak. Ku-
ni Dorn-Provencher, 
vagyis Dorn Kunigun-
da 2006-ban a VasVillá-
ban érettségizett, majd 
még ebben az évben 
elnyert egy ösztöndí-
jat az USA-ba, a Kansasi 
Egyetemre.
Dorn Kunigunda az SVSE te-
niszcsapatában játszott a szu-
perligában, egyéniben pedig 
többszörös korosztályos ma-
gyar bajnok volt. Edzője Úr 
Csaba és Papp Sándor volt. 
Kunit telefonon hívtuk fel. 

– A tenisz révén kerültem 
az USA-ba. Kaptam egy sport-
ösztöndíjat, aminek elnyeré-
sében, majd később az itteni 
beilleszkedésemben is nagy 
segítségemre volt Babos Zsu-
zsi, aki ekkor már ugyanezt az 
utat járta, a Kaliforniai Egye-
tem hallgatója és sportolója 
volt. Kommunikáció és újság-
írás szakon két diplomát sze-
reztem. Ötödéves koromban 
amellett, hogy játszottam az 
egyetem csapatában, edzős-
ködtem is, illetve egy marke-
tingcégnél dolgoztam.

– Hogyan alakult ezután 
az életed? 

– Óriási élmény volt szá-
momra, hogy a világ egyik leg-
jobb tenisztrénere, Nick Bo-
lettieri mellett dolgozhattam. 

2013 és 2017 között az ő flori-
dai teniszakadémiáján vol-
tam edző, ahol olyan legendá-
kat ismerhettem meg, mint a 
huszonötszörös Grand Slam-
győztes Martina Hingis vagy 
Tommy Haas. Floridában is-
mertem meg a férjemet, ott 
született meg a kislányunk is.

– Jelenleg hol éltek?
– Florida „nem jött be” 

egyikünknek sem, úgyhogy 
visszaköltöztünk Kansas City-
be, egészen pontosan Over-
land Parkba. Nekem mindig 
is Sopron lesz az elsőszámú 
otthonom, de ezt szorosan 
követi ez a Blue River partján 
fekvő gyönyörű város és kör-
nyéke, mely sok tekintetben 

hasonlít a hazai tájra, úgy-
hogy nem kell becsuknom a 
szemem ahhoz, hogy otthon 
érezzem magam. Férjem, Jeff 
egy telekommunikációs cég-
nél programmenedzser, én 
pedig egy pénzügy-technoló-
giai cégnél dolgozom.

– Mikor látunk Sop-
ronban?

– Ez most a járvány miatt 
egy nagyon nehéz kérdés. Ha 
minden igaz, és a pandémia is 
megengedi, akkor a szüleim 
augusztusban jönnek, kará-
csonyra pedig talán mi is me-
hetünk haza – igen, így mon-
dom, hogy haza, mert haza is 
megyünk és immáron haza 
is jövünk.

A tenisz vitte az USA-ba

Dorn Kunigunda anyukaként is edző maradt, most Narah lányá-
val foglalkozik. FOTÓ: KUNI DORN-PROVENCHER

MUNKATÁRUNKTÓL

Folytatja menetelését a Soproni Sportiskola Ko-
sárlabda Akadémia. Az utánpótlás-egyesület 
U14-es csapata bronzérmet szerzett a bajnokság-
ban, az U16-osok pedig a 4. helyen végeztek.

A sportiskola U14-es együtte-
se a nyolcasdöntő első össze-
csapásán a nagykőrösi Pityke 
kosársuli csapatát győzte le. 
Az elődöntőben a végső győz-
tes, házigazda Vasas állítot-
ta meg a soproniakat, ezután 
következett a Sopron–Pécs 
örökrangadó. Szünetben még 
16 ponttal vezetett a Pécs, in-
nen sikerült óriási bravúrral 
fordítani és nyerni.

– Nálunk nem volt egyé-
nieskedés, csapatként ját-
szottuk végig a nyolcasdöntő 

meccseit is – értékelt Bali 
Ádám, az SSIKA U14-es csa-
patának vezetőedzője. – Az 
volt a célunk, hogy minél több 
gólpasszt gyűjtsünk a mecs-
cseken, nagyon együtt tudtak 
gondolkodni a srácok. Ha pe-
dig gyengébb periódusba ke-
rültünk, mindig volt valaki, 
aki extrát tudott nyújtani. 

A sportiskola U16-os együt-
tese a négy közé jutásért a 
Dombóvárt győzte le, a Rátgé-
ber Akadémia azonban meg-
álljt parancsolt Misa Popadic 

együttesének. A Budapesti 
Honvéd ellen játszott bronz-
meccs óriási izgalmakat ho-
zott, végül két ponttal marad-
tak le a dobogóról a soproniak.

– Büszke vagyok a srácok-
ra, 10 hónap kemény munká-
ja van abban, hogy a négy közé 
tudtunk kerülni – mondta Mi-
sa Popadic, az U16-os együt-
tes vezetőedzője. – A Dombó-
vár ellen kiválóan játszottunk, 
sajnos a bronzmeccsre nem 
maradt elég energiánk, nem 
tudtunk kellően koncentrálni, 
a végjátékban pedig szeren-
csénk sem volt. Külön büsz-
keség, hogy játékosunk, Flasár 
Botond bekerült a nyolcasdön-
tő legjobb ötösébe. Köszönjük 
a sportiskola támogatását, 
enélkül nem értünk volna el 
ilyen kiváló eredményt.

Sportiskola:  csapatként játszották végig a nyolcasdöntőt

Bravúros bronzérem

A Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia U16-os csapata (felvételünkön) negyedikként vég-
zett az idei bajnokságban, az U14-es együttes (címlapunkon) pedig bronzérmet nyert.

Nem kapta meg  
az újságot?

Terjesztési reklamáció: 
+3620/368-2027

Ígéretes 
pályaíjász
Magyar Balázs, a Líceum 7. a 
osztályos diákja a szezon ver-
senyeredményei alapján el-
nyerte a nyugat-dunántúli 
régió év utánpótlás pályaíjá-
sza címet. 

A sportban, rajzban és ze-
nében is tehetséges fiú az el-
múlt évben nagy energiákat 
fektetett az íjászatba. Nem-
csak az edzéseken készült lel-
kiismeretesen, hanem csa-
ládjával együtt ott volt szinte 
minden szóba jöhető ver-
senyen. Az Alpokalja Íjász 
Sportegyesület versenyző-
je szorgalmasan gyűjtötte az 
érmeket, ráadásul sportjá-
nak három kategóriájában is: 
a 3D-s, a terep- és a pályaíjá-
szatnak is ifjú reménysége. 

– Mind a három kategóriát 
szeretem, mindegyik másért 
izgalmas, és másként jelent 
kihívást. Nehezen tudnék vá-
lasztani. Amíg van időm, sze-
retném tovább űzni mind-
egyiket – mondta Balázs, aki 
arról álmodik, egyszer kijut 
íjával az olimpiára is. 
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RÁZÓ LÁSZLÓ

Ismét bajnoki címet szerzett a Sopro-
ni Tigrisek kerekesszékes kosárlab-
dacsapata. A sorsdöntő mérkőzéseket 
városunkban rendezték a hétvégén. 

A Novomatic-arénában múlt 
vasárnap bonyolították le a 
kerekesszékes kosárlabda-
bajnokság ötödik fordulóját. 
Az első meccs volt a játék-
nap kisdöntője, hiszen a Sop-
roni Tigrisek a Törekvés SE 
együttesével játszott. Soproni 

győzelem esetén egyértelmű-
vé vált, hogy a hátralévő for-
duló eredményétől függet-
lenül bajnok lesz a soproni 
csapat. A Tigrisek kerekesszé-
kes csapata kellő koncentrált-
sággal lépett pályára, és 52–39 
arányban tudott győzni, ezzel 

eldőlt, hogy a soproni csapat 
megvédte bajnoki címét.

A játéknap másik, soproni 
érdekeltségű mérkőzésén ma-
gabiztosan, 59–38-ra győztek 
a Tigisek a DVTK ellen.

– Tavaly elmaradt a bajnok-
ság, és idén sem volt könnyű 
a helyzetünk a koronavírus 
miatt – mondta Nagy Tamás, 
a Soproni Tigrisek SE elnö-
ke. – Volt egy sajnálatos ha-
láleset a csapatunkban, és 
volt olyan játékos, aki karan-
tén miatt nem vehetett részt 
a legutóbbi játéknapon. Már 

februárban láttam, hogy ke-
vesen vagyunk, ezért két te-
hetséges, délvidéki kosarassal 
állapodtunk meg, ők ketten 
most is sokat segítettek. Óri-
ási eredmény, hogy ilyen ne-
héz körülmények között is 
meg tudtuk védeni a bajnoki 
címünket, köszönet a játéko-
soknak és vezetőedzőnknek!

A kerekesszékes kosárlab-
da-bajnokságban a júniusi, 
utolsó fordulóban lép pályára 
legközelebb a Soproni Tigrisek 
együttese. A bajnoki cím azon-
ban már biztosan az övé. 

„Nehéz körülmények között  tudtuk megvédeni a címünket”

Ismét bajnok a Tigrisek

A Soproni Tigrisek SE kerekesszékes kosárlabdacsapata mind a két hétvégi meccsén nyert, így harmadszor szerzett bajnoki címet. 
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

RÁZÓ LÁSZLÓ

Még csak 21 esztendős, 
de egyre komolyabb 
szerepet kap a Sopron 
Basket együttesében 
Czukor Dalma. A fiatal 
játékost a csapat és a 
saját teljesítményéről, 
az idei sikerekről fag-
gattuk, és persze meg-
kérdeztük tőle azt is, 
lehet-e igazi soproni 
példakép a kosárpalán-
ták számára.
– Fantasztikus szezont 
zárt a csapat, belülről hogy 
láttad, minek köszönhetők 
a sikerek?

– Ahogy az elmúlt évek-
ben, úgy idén is egy nagyon jó 
csapatkohézió alakult ki. En-
nek köszönhető, hogy a ne-
héz helyzeteken is átsegítet-
tük egymást. Kiváló emberek 
és profi sportolók alkották a 
csapatot. 

– Hogy értékeled a saját 
teljesítményed? A bajnoki 
elődöntőben/ döntőben, Eu-
roliga bronzmeccsen is sok 
játékperced volt, kihoztad 
ebből a maximumot?

– Próbáltam minden já-
tékpercet a legjobban kihasz-
nálni, hasznosan játszani a 

mérkőzéseken és a csapatot 
segíteni. Úgy érzem, ez a sze-
zon végén sikerült a legjob-
ban. A nyár folyamán nagyon 
sokat kell egyénileg edzenem, 
hogy tovább fejlődjek, és a kö-
vetkező szezonban stabilizál-
jam ezt a formát.

– Az Euroliga-meccse-
ken különösen kiütközött, 
mennyire fizikális sport lett 
a kosárlabda. A nemzetközi 
szinthez neked is kell még 
erősíteni, izmot felszedni?

– Igen, valóban nagyon fi-
zikális lett a női kosárlabda 

is, természetesen nekem is 
kell erősödnöm, hogy a le-
pattanóért folyó harcokat 
meg tudjam nyerni. Emellett 
a gyorsaságomat, robbané-
konyságomat is fejlesztenem 
kell, ami mind támadásban, 
mind védekezésben segíteni 
fogja a teljesítményemet. 

– Soproni játékosként 
egyre meghatározóbb tag-
ja vagy a bajnokcsapatnak, 
lassan a fiatalok példaképe 
leszel, ez milyen érzés?

– Annak idején igazi kis-
darázsként csodáltam a 

felnőtt csapatban többek kö-
zött Honti Katát és Jecát (Jele-
na Brooks), vagy serdülőként 
Fegyverneky Zsófit, minden 
meccsen ott szurkoltam da-
razsas pólóban a lelátón. Ké-
sőbb ezekkel a fantasztikus 
játékosokkal együtt kosár-
labdázhattam, hatalmas ér-
zés volt Katával Magyar Kupát 
nyerni vagy Jecával és Zsófi-
val együtt játszani az Euroli-
ga Final Fourokon. Remélem, 
hamarosan én is példakép le-
hetek a darazsas fiatal játéko-
sok számára.

Czukor Dalma:  Próbálom tartani a szezon végén mutatott formám

A csapategység a siker titka

Czukor Dalma (k) 21 évesen egyre több lehetőséget kap a Sopron Basket csapatában.  
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM 

MUNKATÁRSUNKTÓL

Hárman távoznak és hárman érkeznek a Sopron 
Basket együtteséhez. A változásokat egy különle-
ges közönségtalálkozó keretében jelentette be a 
klub ügyvezetője, Török Zoltán.

A sportvezető megköszönte 
Tina Krajisnik, Megan Wal-
ker és Varga Kamilla alázatos 
munkáját, egyben elmond-
ta azt is, hogy a szakmai stáb 
is változik egy helyen, mert 
Szegedi Róbert erőnléti edző 
máshol folytatja pályafutását.

A klubhoz újonnan igazoló 
játékosok közül elsőként Ne-
vena Jovanovic neve hangzott 
el. A kiváló kosárlabdázó a 
szerb válogatott tagjaként 
Európa-bajnoki címmel és 
olimpiai bronzéremmel ren-
delkezik. Centerposzton is 
erősít a Sopron Basket: Aby 
Gaye a francia Basket Lan-
des együttesétől érkezik vá-
rosunkba. Napheesa Collier 
pedig az Egyesült Államok-
ból jön majd Sopronba, igaz, 
némi késéssel, hiszen csak 
decembertől csatlakozik a 
kerethez.

– Nevena Jovanovic felada-
ta Sopronban is az a csupa-
szív, önfeláldozó szerepkör 
lesz, amit a szerb válogatott-
ban láttunk tőle – mondta 
az érkezőkről Török Zoltán. 
– Aby Gaye rendkívül jó adott-
ságokkal rendelkező játékos, 
aki a terveink szerint Határ 
Betti kiegészítője lesz a követ-
kező szezonban. Az amerikai 
UCONN Egyetemről kiváló 
képzéssel kerülnek ki játéko-
sok, Napheesa Collier pedig 
épp innen érkezik, igazi „kom-
bójátékos”, akivel tovább szé-
lesíthetjük a védekezési és tá-
madási repertoárunkat.

Az ügyvezető új jelszót is 
hirdetett a következő szezon-
ra: „Nincs elveszett labda!”.

A múlt pénteken rendezett 
közönségtalálkozón a szurko-
lók állva tapsolták meg az idei 
sikercsapatot.

Sopron Basket: 
megvan a keret

Kosárlabda
Május 26., szerda 16 óra, Novomatic-aréna
Sportdarázs-SMAFC – NKA-PÉCS-PEAC

Tenisz
Május 28–30., péntek–vasárnap 15 óra, Hotel Sopron 
VÁKO páros férfi teniszverseny

LELÁTÓ

Karate edzőtábor Sopronban
Konferenciával, bírói továbbképzéssel, danvizsgával, verseny-
nyel is várják a sportolókat hétvégén Sopronban. Sikeresen pá-
lyázott egy Videgrádi 4-es karate edzőtáborra és továbbképzés-
re a Shotokan Tigrisek SE. A szlovák, cseh, lengyel és magyar 
vendégek mellett Ausztriából, Romániából és Hollandiából is 
érkeztek volna sportolók, edzők Sopronba. A koronavírus-jár-
vány miatt többször el kellett halasztani a rendezvényt. A kö-
zelmúltban életbe lépett enyhítések miatt a védettségi igazol-
vánnyal rendelkező magyar sportolók részt vehetnek a hétvégi 
programon személyesen, de a külföldiek csak online tudnak be-
kapcsolódni. Szombaton 10-kor lesz a megnyitó, majd egy kon-
ferencia, 4 edzés, bírói továbbképzés és danvizsga-felkészítő 
várja a résztvevőket – tájékoztatta lapunkat Gáncs Krisztián, a 
Shotokan Tigrisek SE elnöke. Vasárnap gyakorolhatnak a ver-
senyzők, és haladó kataedzést is tartanak, hétfőn pedig kon-
ferencia vár az edzőkre, klubvezetőkre. 

Asztalitenisz: vereség és győzelem
9–5-ös vereséget szenvedett a hétvégén Budapesten a Pénz-
ügyőr ellen a Turris SE NB I-es asztalitenisz-csapata. Ez-
zel eldőlt, hogy valószínűleg a 6. helyen végez az együttes a 
bajnokságban.

Az NB III-asok kitettek magukért, szép győzelmet (11–7) 
arattak a Győri Elektromos csapata ellen. A következő mecs-
cset az NB I-esek játsszák itthon, május 30-án a budapesti High 
 Life ellen.

A Turris játékosai egy veterán országos bajnokságon is részt 
vettek a közelmúltban. A Gödöllőn szervezett versenyen az 50–
60 évesek között Daru Zsolt első lett egyéniben és párosban 
is, dr. Fülöp József a 75–80 éveseknél egyéniben a 3. helyen 
végzett.

Ifjú bicajosok sikerei 
A Superior Team Sopron versenyzői hétvégén ismét Budaörsön 
mérették meg magukat a Vitanika ELEMInátor második fordu-
lójában. A kerékpárosok ezúttal is eredményesen szerepeltek. 
Kasnya Tamás U13-as korosztályban 9., Horváth Martin 11. lett. 
Steiner Beáta az U15-ösök között első helyen végzett,  Andó Bar-
na az U17-es mezőnyben második, Tamási Bulcsú pedig hato-
dik lett.

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

„Azzal az idővel 
kell foglalkoz-
nunk, ami meg-
adatik nekünk.”
J. R. R. Tolkien   
angol író, 
filológus, egyetemi 
professzor, festő

MOTTÓ

J. R. R. Tolkien: 
A Gyűrűk Ura
A Gyűrűk Ura fantaszti-
kus regény, tündérmese, a 
szerző A hobbit című mun-
kájának folytatása. A törté-
net címe Sauronra, Mordor 
Sötét Urára utal, ő a leg-
főbb gonosz a történet-
ben. Ő alkotta meg a Ha-
talom Gyűrűit és az Egy 
Gyűrűt, amivel a Hatalom 
Gyűrűinek urává vált. A re-
gény 1954–55-ös megjele-
nése óta világszerte több 
mint 150 millió példány-
ban kelt el.

KÖNYVAJÁNLÓ

MADARÁSZ RÉKA

Nemcsak a sportban el-
ért sikereire, hanem a 
tanulmányi eredmé-
nyeire is büszke le-
het Jámbor Soma. 
A Hunyadi-iskola 7.C 
osztályos diákja a sza-
badidejében modell-
vasútazik, álma egy 
terepasztal.
Soma már óvodásként úszott, 
és hat évvel ezelőtt döntött 
úgy, hogy kipróbálja a vízilab-
dát is. Abban, hogy azóta is a 
Soproni VSE tagja, a sporton 
kívül nagy szerepet játszik az 
is, hogy rendkívül összetar-
tó közösséggé szerveződött a 
csapat – a gyerekek és a szü-
lők egyaránt.

– A bátyám, László Bende-
gúz már a pécsi sportegyesü-
letnél vízilabdázik – mesélte 
a kedves fiú. – Azt szeretem 
ebben a sportágban, hogy sa-
játos keveréke a sakknak, a 
birkózásnak, az úszásnak és 
a kézilabdának, és nem utol-
sósorban az eszünket is kell 
hozzá használni.

Somának rengeteget jelen-
tett, hogy első óta TÉT (ter-
mészettudomány és techni-
ka) tagozatos osztályba jár. 
Természettudományos ér-
deklődését ugyanakkor a 

nagyapjának, a TAEG Zrt. nyu-
galmazott vezérigazgatójának 
is köszönheti, ugyanis renge-
teget jártak együtt erdőbe.

– Még hatodikban több-
ször is odasettenkedtem Ben-
dihez, amikor kémiát tanult, 
és már akkor mondtam ne-
ki, hogy szerintem én nagyon 
fogom szeretni ezt a tantár-
gyat – folytatta a mosolygós 

fiatalember. – Kémiaverse-
nyekről egyénileg és csapat-
ban is továbbjutottam. Leg-
utóbb egy nyelvtanverseny 
megyei fordulójára is beke-
rültem, de eredményesen 
szerepeltem matek-, hittan- 
és Reményik-megméretteté-
seken is, iskolánk természet-
járó versenyeit pedig mindig 
megnyertük.

Soma bekerült a Párizs 
2024-re szervezett U14-es 
vízilabda-válogatottba is. 
A tehetséges fiú egyébként 
hatalmas lexikális tudás-
sal rendelkezik. Már most 
tudja, hogy vegyészmérnök 
vagy kutatóorvos lesz. Ami-
kor pedig még üres órái is 
akadnak, a modellvasútjaival 
foglalatoskodik.

BERTHA 
ÁGNES

A felső ta-
gozato-
sok közel 

két hónapig, a középis-
kolások fél évig kény-
szerültek online ok-
tatásra. Az ezzel járó 
bezártság és elszige-
telődés néhányuknál 
pszichés problémákat, 
szorongást, félelmeket 
hozott. Ezek oldására 
is kiválóan alkalmas a 
drámajáték.

– A dráma szó jelentése: ten-
ni, cselekedni – hangsúlyoz-
ta Szeri-Füzi Réka drámape-
dagógus–gyógypedagógus. 
– A drámapedagógia nemcsak 
egy oktatási módszer, ami ki-
egészítheti a tanórákat: el-
sősorban a játszó személyre 
koncentrál, és pont az önis-
meret fejlesztése által segíti 
a kortárs kapcsolatok ideális 
működését is.

A játék olyan tevékeny-
ség, amely örömhormont 
termel kicsikben–nagyok-
ban, oldja a szorongást, eme-
li az energiaszintet, fejlesz-
ti a kreativitást és a társas 
kapcsolatokat. Mindezek-
re a jótékony hatásokra 
most, a hosszas bezártság és 

bizonytalanságérzet után kü-
lönösen nagy szükség van.

– A játékot nem lehet kor-
osztályhoz kötni – nyomaté-
kosítja Szeri-Füzi Réka. – Az 
óvodás–kisiskolás gyerekek 
örömmel kapcsolódnak be 
bármilyen játékba. Gyógy-
pedagógusként naponta ta-
pasztalom meg a középisko-
lásoknál, hogy akkor vagyok 
hatékony, ha úgy mennek el 
tőlem, hogy „De jót játszot-
tunk!”. Az újtól általában ide-
genkednek, ezen az elmúlt 

egy év járványhelyzete és a 
digitális munkarend sem se-
gített. Mindig fontos szem-
pont, hogy úgy állítsam össze 
a stúdiófoglalkozásokat vagy 
a tanórákat, hogy legyen a tar-
solyomban tartalék játék, hi-
szen a résztvevők aktuális 
számához, állapotához, kap-
csolatukhoz igazítva tudok 
eredményes lenni.

Réka a foglalkozások szer-
kesztésénél figyel arra, hogy 
a kitűzött fejlesztési célhoz 
megfelelő játéktípuscsoportot 

kapcsoljon. Jelenleg a szoron-
gásoldás és a motiváció fenn-
tartása a leghangsúlyosabb, 
ezért most leginkább lazí-
tó és koncentráló, gátlás- és 
feszültségoldó, önismereti, 
együttműködést fejlesztő, fi-
gyelemösszpontosító vagy bi-
zalomjátékokat használ. 

– Legnagyobb élményem a 
napi munkám során, mikor a 
kamaszok feldúlva érkeznek 
az órámra, majd 45 perc múl-
va újra mosolyogva távoznak 
– zárta Szeri-Füzi Réka.

Soma hobbija a modellvasutazás

„A szorongásoldás és a motiváció  fenntartása a hangsúlyos”

A varázsszó: játsszunk!

Jámbor Soma tehetséges vízilabdás, jó tanuló, szabadidejében pedig szívesen modellvasútazik. 
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A játék örömhormont termel kicsikben–nagyokban, oldja a szorongást, emeli az energiaszintet, 
fejleszti a kreativitást és a társas kapcsolatokat – éppen ezért hatékony a drámapedagógia. 

A Tücsöklakodalom című 
népszerű mesekoncerttel kö-
szönti a legkisebbeket gyer-
meknapon a Soproni Petőfi 
Színház. Május 29-én, szom-
baton délelőtt tizenegy és dél-
után három órakor kezdődik 
a program. Szarka Gyula és 
a vele érkező zenekara közös 
produkciójában Molnár Ani-
kó és  Papp Attila színművész 
játssza a főszerepet. A tavaszi 
emlékezetes, nagy sikerű pre-
mier után ismét felcsendül-
nek a generációkat összekötő, 
átölelő népdalfeldolgozások a 

leghűségesebb város teátru-
mában. Ghymeses hangzás-
világgal, fergeteges, játékos 
hangulatban, lendületesen, a 
Tücsökvőfély és a Tücsöknyo-
szolyólány vendéghívogató 
vidám, interaktív, szórakoz-
tató útjával együtt. Fontos in-
formáció a családoknak, ér-
deklődő nézőknek: a hatályos 
jogszabályok szerint 18 éven 
aluliak védettségi igazolvány 
nélkül látogathatják az elő-
adásokat, abban az esetben, 
ha felnőtt kísérőjük rendelke-
zik vele.

Tücsöklakodalom

Mesélő hangjegyek
Mesélő hangjegyek címmel rajzpályázatot hirdet általános iskolás 
gyermekeknek a Liszt Ferenc Kamarazenekar. A pályázatra  Haydn, 
 Bach és  Dvořák egy-egy híres zeneműve által ihletett rajzokat vár-
nak június 10-én éjfélig. A műveket a zenekar honlapján hallgat-
hatják meg az érdeklődők. A nyertesek lehetőséget kapnak arra, 
hogy személyesen találkozhassanak a zenekar tagjaival, kézbe ve-
hessék a mesterhangszereket, vagy online rajzoktatáson vegyenek 
részt. A különdíjazott intézmény számára pedig ingyenes, exklu-
zív koncertet ad a komolyzenei együttes. A nyertesek nevét júni-
us 14-én teszi közzé facebook-oldalán a kamarazenekar, a beér-
kezett pályázatok is itt kapnak publicitást. További információk a 
www.lfkz.hu honlapon találhatók.

www.facebook.com/ 
sopronitemahivatalos

Hiánypótlás 
felvételinél
Hiánypótlási felszólítást 
kapnak az E-felvételiben 
azok, akik nem töltöt-
tek fel minden szüksé-
ges iratot a felsőokta-
tási jelentkezésükhöz. 
A szakemberek a jelent-
kezések feldolgozásakor 
ellenőrzik, hogy minden 
szükséges dokumentu-
mot megkaptak-e. Ha ki-
derül, hogy a jelentkező 
hiányosan nyújtotta be 
a felvételi kérelmét, ak-
kor legkésőbb június 24-
ig hiánypótlási felszólí-
tást kap. A felszólítás az 
E-felvételiben nézhető 
meg, erről e-mail ben ér-
tesítik a jelentkezőt. A hi-
ányzó dokumentumokat a 
megadott határidőn belül 
– vagy ha még nem állnak 
rendelkezésre, akkor leg-
később július 8-ig – pótol-
nia kell a jelentkezőnek.

Széchenyis  
siker az Irinyi- 
versenyen
Bodnár Mária, a Széchenyi-
gimnázium 10. C osztályos 
tanulója hetedik helyezést 
ért el az Irinyi János orszá-
gos középiskolai kémia-
versenyen. Az idén ötven-
harmadszor megtartott 
megmérettetésre 1200 ta-
nuló jelentkezett, közü-
lük 197-en jutottak be a 
döntő hat kategóriájának 
egyikébe.

RÖVIDEN
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Tanulni! Tanulni! Tanulni!
Olyan gyorsan változik körülöttünk a világ, hogy manapság 
tényleg az „élethossziglan tanulás” korszakát éljük. Ez az or-
vosi munka esetén egészen világos, sőt „központilag” is szer-
vezett, számon kért, ellenőrzött tanulás. Újra és újra papíron 
is igazolnunk kell, hogy haladunk a korral. 

Szükséges-e páciensként vagy hagyományosabb szóval be-
tegként is tanulni? Abszolút!

Hiszen meg kell értenünk, hogy mi a bajunk, és az a baj mi-
ért probléma (még akkor is, ha akár semmit nem érzünk belő-
le). Ehhez bizony tanulni kell. Tudnunk kell, hogy nap nap után 
mit tegyünk a nyavalyáinkkal (és miért). Mit kell ellenőriznünk, 
mit ellenőriztetnünk? Mivel, kihez forduljunk segítségért, mi-
kor és hogyan? Mit változtassunk az életmódunkon, étrendün-
kön? Mit szedjünk (és mit ne) és mikor, mennyit és hogyan?

A tudás nem csak hatalom. A tudás ennél sokkalta több. 
A tudás egészség. Viszont kérem, legyen körültekintő! Infor-
mációt csak személyre szabottan, tiszta forrásból merítsen!   
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket május 26-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sopron Pf. 
241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a Rubikon páneurópai piknikkel foglalkozó külön-
számát sorsoljuk ki, melyet a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.). Május 5-i rejtvé-
nyünk megfejtése: „Nincs semmi olyan ingatag, mint az ember.”. Szerencsés megfejtőnk: Kirádi Mihályné, Sopron. 

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Május 19–25. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig este 8 órá-
tól reggel 8 óráig tart. Ez alól kivétel pünkösdvasárnap és -hét-
fő, amikor a szolgálat reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig tart.

Május 19.,  
szerda 

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

Május 20., 
csütörtök 

Király gyógyszertár  
Várkerület 114. 99/508–242

Május 21.,  
péntek 

Korona gyógyszertár  
Várkerület 73. 99/505–865

Május 22., 
szombat 

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

Május 23., 
vasárnap 

Szebellédy gyógyszertár 
Deák tér 35. 99/505–469

Május 24.,  
hétfő 

Oroszlán gyógyszertár  
Várkerület 29. 99/524–005

Május 25.,  
kedd 

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

Kötelező „tárgy” a kosárlabda
ALMA ÉS FÁJA  – Szlávik Balázs és gyermekei

PLUZSIK 
TAMÁS

Az alma 
nem esik 
messze a 
fájától, 

tartja a mondás, mely-
nek igazságáért nem kell 
messzire menni Sopron-
ban sem. A szűkebb és 
tágabb Szlávik család-
ban „kötelező tantárgy” 
a kosárlabda. Szlávik 
Balázsnak mind a há-
rom gyermeke ennek a 
sportágnak a szerelmese 
– az édesapa legnagyobb 
örömére.
– Sportos család a miénk – kezd-
te Szlávik Balázs. – Édesapám a 
labdarúgópályát választotta, 
kapus volt, míg az egyik nagy-
bátyám, Szlávik Csaba sokszo-
ros magyar válogatott kosaras, 
majd később elismert játékve-
zető, még nekem is fújt mecs-
cset. Az, hogy én a kosárlabdát 
választottam, elsősorban Jocó 
bátyámnak köszönhetem, aki 
egyébként 51 évesen még ma 
is aktívan játszik az NB II-ben. 
A Hunyadiban Horváth Vince 
bácsi volt a testnevelőtanárom, 
ő küldött el az SSE-be, mert lá-
tott bennem tehetséget. A mai 
napig hálás vagyok érte, hisz 
rengeteg sikerélményt és bará-
tot adott számomra a kosárlab-
da. Varga Pista bácsi volt az első 
edzőm, az alapokat nála sajátí-
tottam el, de sokat köszönhe-
tek Erdész Nándornak, Stánicz 

Ferencnek, és még sorolhatnám 
azokat a neveket, akik mind-
mind meghatározóak voltak ab-
ban, hogy végül eljuthattam a 
Soproni Ászok NB I-es csapatá-
ba, ahol volt úgy, hogy egyszer-
re három Szlávik ült a kispadon. 
Végül 2004-ben a SMAFC-ban 
fejeztem be kosaras pályafutá-
somat, de talán a legemléke-
zetesebb mérkőzésem az volt, 
amikor a Szlávik család egy 
komplett csapattal állt fel egy 
meghívásos tornán, amit vé-
gül meg is nyertünk. Később is 
volt példa arra, hogy összeállt 
a „Szlávik team”, sőt talán még 
lesz a jövőben is.

– Ezek után talán termé-
szetes, hogy fel sem merült 
másik sportág a kosárlabdán 

kívül – vette át a szót a legidő-
sebb gyermek, Bence, aki most 
érettségizett, és a Testnevelé-
si Egyetemen készül tovább-
tanulni. – Az ovielőkészítővel 
kezdtem, majd egészen 18 éves 
koromig a Soproni Tigrisek csa-
patában játszottam, ahol tavaly 
elnyertem a Balogh Sándor-dí-
jat, most pedig a Sopron KC 
U20-as csapatával bejutottunk 
az országos döntőbe. 

– Azzal talán kicsit kilógok 
a sorból, hogy a kosár ovielőké-
szítő után én elmentem focizni 
az SLC-be, hogy aztán három év 
után, köszönhetően Halász Ta-
más edzőmnek, visszataláljak 
a kosárlabdapályára – mesélte 
Botond, aki a Soproni Tigrisek 
U18-as csapatát erősíti.

– Bátyáimnak hála itthon 
másról nem esik szó, csak a ko-
sárlabdáról – folytatta Bianka, 
aki a Soproni Darazsak serdü-
lőcsapatában játszik. – Rend-
szeresen kijártam Bence és 
Botond meccseire, így azt hi-
szem, teljesen természetes, 
hogy én is kosarazni kezdtem. 
Mindig eggyel feljebb is ját-
szottam, mint a korosztályom, 
ezért kaptam meg 2018-ban 
a Legszorgalmasabb Darázs dí-
jat, a közelmúltban pedig be-
válogattak korosztályom vá-
logatott keretébe, és ott van 
előttem a nagy cél, hogy egy-
szer bekerüljek a most éppen 
14. magyar bajnoki aranyát 
megszerzett Sopron Basket 
felnőttcsapatába.

Szlávik Bence, Szlávik Balázs, Szlávik Bianka és Szlávik Botond – mindannyian kosár-
labdáznak. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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HUMORSAROK
Szénási Ferenc (Széna) soproni  karikaturista  
alkotásai hétről hétre.

KÓCZÁN 
BÁLINT

Bár a pan-
démia a 
Fajkusz 

Banda működését is 
megnehezítette, de 
a soproni muzsiku-
sok továbbra is szeret-
nének értéket terem-
teni a népzenében és 
szórakoztatni a műfaj 
kedvelőit.

– Legutóbb közönség előtt 
szeptemberben játszottunk 
együtt, és utána tulajdon-
képpen elveszítettük azt az 
életformát, amiben évek óta 
élünk. Megszoktuk, hogy 
egy évben legalább 50–60 
muzsikálási alkalom adó-
dik, de a pandémia miatt ki-
zökkentünk ebből a ritmus-
ból – mesélte Fajkusz Attila. 
A Fajkusz Banda alapító tagja 
épp ezért örült is a lehetőség-
nek, hogy Tatusék konyhájá-
ban felléphettek. – Abszolút 
tetszett az ötlet. Már nem 
egyszer játszottunk disznó-
ölésen vagy főzőversenyen 
a bográcsok mellett. Az sem 
baj, hogy nem kellett egy tel-
jes koncertet adnunk. Figye-
lembe kell venni azt is, hogy 
képernyőn végignézni egy 
koncertet nem olyan hangu-
latú, mint élőben. Hálásak le-
hetünk Tatuséknak, hiszen 

ezernél több megtekintésünk 
van a világ minden tájáról, és 
ez nem olyan rossz a népzene 
tekintetében.

A Fajkusz Banda a korláto-
zás ideje alatt is készített on-
line anyagot. A zenekar veze-
tője elmondta: mindenkinek 
újdonság volt a helyzet és egy-
ben izgalmas kihívás is, ki, 
hogyan tud megjelenni az in-
terneten. – Készítettünk egy 
„Karantén kalotaszegit”, amit 
én otthon felhegedültem, az-
tán elküldtem a többieknek, 
és mindenki rájátszotta a sa-
ját hangszerét, a végén pedig 

Geri összerakta. Jó visszajel-
zések érkeztek – folytatta Faj-
kusz Attila.

Természetesen a soproni 
együttes számára hiányoz-
nak azok a fellépések, ame-
lyekre ebben az időszakban 
járni szoktak: – Szent György-
nap környékén a kalotaszegi 
Mérába szoktunk menni juh-
mérésre muzsikálni, és ezek-
ben a napokban szokott lenni 
a Mediawave hagyományos 
rendezvénye. Várjuk a Sop-
ron és a Pendelyes táncegyüt-
tesek évente megrendezett 
műsorát is, valamint a Sopron  

Folk Festet. Készülünk ugyan, 
de amíg nem lehet közös pró-
bákat tartani, addig a konkrét 
időpontot sem tudjuk megha-
tározni. Nagyon hiányoznak 
az erdélyi utazások is. Újabb 
zenéket tanulunk, próbáljuk 
frissíteni repertoárunkat, és 
reméljük, hogy élőben is meg 
tudjuk mutatni ezeket hama-
rosan. A Csoóri Sándor Alap 
támogatja a zenekart, és mi 
ennek megfelelően szeret-
nénk továbbra is értéket te-
remteni a népzenében és szó-
rakoztatni a műfaj kedvelőit 
– zárta Fajkusz Attila. 

Lelassította, de nem törte meg  a pandémia a Fajkusz Bandát

Népzenei értékteremtés

A Fajkusz Banda a korlátozás ideje alatt készített egy „Karantén kalotaszegit” is, valamint fellé-
pett Tatusék konyhájában. FOTÓ: MUSIC & JAM – THE KITCHEN SESSION LIVE
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NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

MADARÁSZ RÉKA

Egyre nagyobb válasz-
tékban állnak a rendel-
kezésünkre a bútor-
szövetek. Nemcsak az 
anyagok és a minták, ha-
nem a gyártás módja is 
eltér a korábbiaktól. 

– A régebbi, favázas bútorokat 
több okból is érdemes újrahúz-
ni: kényelmesek, már megszok-
tuk őket, és azt is csak kevesen 
tudják, hogy egy jó szakember 
még a formájukat is képes meg-
változtatni – tudtuk meg Grei-
linger Mihálytól, egy soproni 
lakástextildiszkont tulajdono-
sától. – Ma a szintetikus anya-
gok világában élünk, és a ve-
vők azt igénylik, hogy a szövet 
könnyen és gyorsan tisztítható 
legyen. 

Kétféle eljárással állítanak 
elő a gyártók víz- és portaszító 
szöveteket: vagy maga a szö-
vetszerkezet kap egyfajta film-
réteget, amely – a tisztítás, 

dörzsölés hatására – fokoza-
tosan veszít a kopásállósá-
gából. Az ezzel a módszerrel 
készült szövet a lakossági igé-
nyeket teljesen kielégíti. Az 
Aqua Clean technológia alkal-
mazása során a fonal kap vé-

delmet, és csak utána dolgoz-
zák bele a vászonba. Az ezzel 
az eljárással előállított szöve-
tek tartósabbak, azonban drá-
gábbak is. Az idők során a ha-
gyományos szövési eljárásokat 
felváltotta a kasírozás, vagy-

is amikor a szövet látható ol-
dalát egy hordozóanyaghoz 
ragasztják.

– A választásban egyre na-
gyobb szerepet kap a divat is 
– folytatta a szakember. – A ha-
gyományos, mintás szövetek 
helyett ma már inkább egyszí-
nű vagy fonalában színezett 
anyagokat részesítenek előny-
ben a vásárlók. Rendkívül nép-
szerűek a minimál stílusra jel-
lemző színek: a fehér, a fekete 
és a szürke. Én senkit nem be-
szélek rá semmire, hiszen akkor 
fogja igazán a magáénak érez-
ni a színt és a mintát, ha ő hoz-
za meg a döntést.

Sajnos még mindig kapha-
tóak a kereskedelmi forgalom-
ban olyan műbőrök, amelyek 
felülete 2–3 év alatt szétmál-
lik. A régi műbőr a PVC volt, 
amit azért cseréltek le ezek-
re az úgynevezett textilbőrök-
re, mert nem keltenek hideg-
érzetet. A valóban jó minőségű 
műbőrök kopásállósága maga-
sabb, mint a valódi bőröké, vi-
szont az áruk is eléggé borsos.

– A mintás szövetek helyett már inkább egyszínű anyagokat 
keresnek a vásárlók – mondta Greilinger Mihály, egy sopro-
ni lakástextildiszkont tulajdonosa. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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Változatos bútorszövetek

A SuperStereo, azaz Laskai Viktor ezúttal Völgyesi Gabival ké-
szül meghódítani a slágerlistákat. A közös munka jó hangulat-
ban, gördülékenyen zajlott, a végeredmény pedig egy igazán 
rádióbarát track lett.

– Szeretem azt az életérzést, amit a Holt-tenger ad. Segít 
abban, hogy ellazuljunk, és csak ússzunk az árral – mesélte 
a  Unique énekesnője. – A dal engem egy korábbi időszakba re-
pít, amikor még gondtalan gimnazista voltam, számomra az 
akkori élmény köszön benne vissza.

HOLT-TENGER


