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Mozgásba lendült a város

Mintegy ötszáz résztvevő tekert múlt vasárnap a Vasvilla családi kerékpártúrán. A 27 kilométeres Sopron–Fertőrákos–Balf–Sopron-távot sikeresen teljesítették a biciklizők. 
– A legfontosabb, hogy balesetmentes volt a kerékpártúra, nagy köszönet a rendőröknek, polgárőröknek és mentőknek – mondta Borossay György főszervező. – Két év kimaradt, 
kicsit bizony elszoktak az emberek a kerékpártúrától. A résztvevők között száz ajándékot, rengeteg kerékpárt sorsoltunk ki, nagyon jó volt a hangulat. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Százak két keréken

 Huszonöt év emlékei 

A feltörekvő virág

Sopron legrégibb temp-
loma, a Szent Mihály-
templom másfél éve 
újult meg példamutató 
módon: a teljes körű re-
konstrukcióból az orgo-
na felújítása sem maradt 
ki. A hangszert május-
ban áldotta meg Horváth 
Imre. – Különös jelentő-
séggel bír hívő közössé-
günk számára az orgona, 
hiszen az orgonamuzsika 
szerves része a liturgiá-
nak – emelte ki Sopron 
városplébánosa.
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Sopronért emlékéremmel ismerte el a Hunyadi-iskola eredményes oktatói, nevelői 
munkáját az önkormányzat – a díjat az intézmény evangélikus fenntartásba vé-
telének 25. évfordulóját ünneplő gálán adta át dr. Simon István.

A tipikusan kerti növénynek számító kardvirágot balkon-
ládába nem szokták ültetni. Csodálatos dísze lehet vi-
szont a virágágyásunknak. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Megújult  
az orgona
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Királynők és királyok 

Megkezdődött a fertőrákosi barlangszínház idei évada. A Punnany 
Massif zenekar nyitotta meg a 2022-es szezont, amely a Királynők 
és királyok címet kapta. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Sopron idén is csatlakozott a kihívás napjához. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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KÖVES ANDREA

Sopron legrégibb 
temploma, a Szent Mi-
hály-templom másfél 
éve újult meg példa-
mutató módon: a tel-
jes körű rekonstrukció-
ból az orgona felújítása 
sem maradt ki, a hang-
szert májusban áldot-
ta meg Horváth Imre 
városplébános.

– Különös jelentőséggel bír 
hívő közösségünk számára 
az orgona, hiszen az orgona-
muzsika szerves része a li-
turgiának – emelte ki Sop-
ron városplébánosa. – Egy 
lélekemelő üzenettel is ren-
delkezik a hangszer: ahogy 
a sok-sok sok síp egy egysé-
get, harmóniát képez, az jel-
képezi, hogy az itt összegyűlt 
emberek is egységben, har-
móniában dicsőítik Istent és 
szolgálják őt.

A Szent Mihály-templom 
orgonáját a budapesti  Rieger 
Ottó-féle orgonagyár készí-
tette, a hangszerben részben 
felhasználták a templom ko-
rábbi, Karl Hesse 1866-ban 
készült orgonájának egyes 
sípsorait. A templom belső-
építészeti stílusának megfe-
lelő, régi, neogótikus szekrény 
két–két szélső sípmezőjét is 

megtartották, és a középrész 
elhagyásával új, szélesebb 
sípmezőt építettek.  Riegerék 
elektromos vezérlésű, három 
manuálos új orgonáját 1943. 
augusztus 20-án szentelték 
fel. A hangszeren évtizede-
ken át csak kisebb javításo-
kat végeztek. Bár hosszú ide-
ig nem került rossz állapotba, 
hiszen a több mint hétszáz 
éves, vastag falú templom 

hőmérséklete nagyon lassan 
hűl le, és nagyon lassan me-
legszik föl, ami kedvező kö-
rülmény egy orgona számá-
ra, ám közel 80 év után most 
már ráfért a teljes körű felújí-
tás. A munkálatok a templom 
rekonstrukciójával párhu-
zamosan kezdődtek: Paulus 
Frigyes orgonaépítő műhelyé-
ben sípról sípra újították fel a 
hangszert a mesteremberek. 

Az orgonán az utolsó munká-
latokat az elmúlt hetekben fe-
jezték be, így kerülhetett sor 
a hangszer ünnepélyes megál-
dására. A Szent Mihály-temp-
lom különleges akusztikájá-
nak köszönhetően az orgona 
még csodálatosabban szól a 
szentmiséken, esküvőkön.

– Az ünnepélyes megáldá-
son nem véletlenül XVI. Be-
nedek pápa Regensburgban, 

2006. szeptember 13-án el-
mondott orgonamegáldó imá-
ját választottam, mert ennél 
csodálatosabban nem lehet-
ne összefoglalni, mit jelent a 
szent zene és az orgona a li-
turgia szolgálatában – mu-
tatott rá Imre atya. –„Ahogy 
a sok síp egyetlen hangban 
egyesül, így egyesítsd, ké-
rünk, az Egyház minden tag-
ját a testvéri szeretetben!”.

Közel 80 év után újult meg most a Szent Mihály-templom orgonája – csodálatosan szól a szentmiséken, esküvőkön. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

A Szent Mihály-templomnak  különleges az akusztikája

Megújult a hangszerek királya

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a

LACKNER KRISTÓF KÖZIGAZGATÁSI 
ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM KERETÉBEN 

VALÓ FOGLALKOZTATÁSRA
Pályázati feltételek:
A Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíjról szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2014.(VI.3.) 
önkormányzati rendelete alapján:

• felsőfokú iskolai végzettség,
• a pályázat benyújtásakor be nem töltött 30. életév,
• magyar állampolgárság,
• munkaviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, köztisztviselői, kormánytisztviselői, közalkalmazotti, 

bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, ügyészi szolgálati, valamint hivatásos szolgálati 
jogviszonyban nem állhat, és

• megfelel a pályázati felhívásban foglalt egyéb feltételeknek.
Az ösztöndíj program keretében:
az ösztöndíjat elnyert személy szakmai gyakorlaton vesz részt a Polgármesteri Hivatal meghatározott szervezeti egységénél. 
A pályázatnak tartalmaznia kell:

• önéletrajzot, a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
• a felsőfokú végzettséget igazoló diploma másolatát,
• személyi igazolvány másolatát,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást.

Az ösztöndíj havi összegét a jegyző állapítja meg, amely nem lehet kevesebb a mindenkori garantált 
bérminimum összegénél (jelenleg: bruttó 260.000 Ft). 
További információ kérhető:
Pesky Ibolya személyzeti, bér- és munkaügyi csoportvezetőtől a 99/515–117-es telefonszámon.
A jelentkezéseket 2022. augusztus 26-ig az alábbi címre várjuk:

Dr. Sárvári Szabolcs jegyző
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

9400 Sopron, Fő tér 1.
A borítékra kérjük ráírni:  „Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj”

A pályázatokat a jegyzo@sopron-ph.hu (mellékleteket kérjük csatolni) e-mail-címre is be lehet nyújtani.
A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok 2022. augusztus 31. napjáig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt 
a pályázók meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak. 
A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

Az ösztöndíjas program határozott időre szól: 2022. szeptember 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig. 

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT Ne szemeteljen soha, sehol!  
CZETIN ZOLTÁN  

Félig kiürült festékes flakonok, törött palák, ki-
szuperált hűtő, tévé – kiábrándító látvány, amikor 
ezeket pillantjuk meg egy elhagyott területen, er-
dőszélen vagy a szelektív hulladékgyűjtő mellett. 
A szemetelők sokszor nincsenek tisztában azzal, 
hogy bűncselekményt követnek el. 
Nem szabad eldobni! – már 
a legtöbb kisgyerek is tud-
ja, hogy az üres flakon, szal-
véta, zsebkendő a kukába va-
ló. Ahogy a cigarettacsikk is. 
Mégis sokszor látunk ilyene-
ket szanaszét. Ráadásul nem-
csak az apróságok végzik az ut-
cán, hanem sokszor az építési 
hulladék is. 

– A közelmúltban két olyan 
esetünk is volt, amikor építési 
hulladékot: konkrétan tetőpa-
lát raktak le illegálisan – kezdte 
Babella-Lukács Katalin rendőr 
őrnagy, a Soproni Rendőrkapi-
tányság kiemelt bűnmegelő-

zési főelőadója. – Fontos tud-
ni, hogy aki a hatóság által 
nem engedélyezett helyre te-
szi a hulladékot, az bűncselek-
ményt követ el. Aki pedig ve-
szélyes hulladékot rak le, az 
még súlyosabb elbírálás alá 
esik, akár 5 év szabadságvesz-
téssel is büntethető. 

És hogy mi számít veszélyes 
hulladéknak? Például az előbb 
említett pala vagy a festékes 
flakonok, az akkumulátorok. 
A szakember szerint nagyon 
fontos, hogy a környezetünk 
védelmében ezeket is megfe-
lelő helyre juttassuk. 

– Egy építkezés során a tu-
lajdonosnak a kötelessége gon-
doskodni ezeknek a veszélyes 
anyagoknak a szabályos elszál-
lításáról – folytatta Babella-
Lukács Katalin. – Tudjuk, hogy 
ez sokszor költséges eljárás, 
ugyanakkor társadalmi szinten 
fontos a felelősségvállalás. 

Sopronban az STKH Harkai 
úti átrakóállomásán kommu-
nális és lomhulladékot tudnak 
a lakosok elhelyezni, a cséri 
telepen kommunális és lom-
hulladék, építési törmelék és 
föld lerakására van lehetőség. 
A zöldudvarokban le lehet ad-
ni a használt motor- és kenő-
olajat, elemeket és akkumulá-
torokat, veszélyes anyagokat 
tartalmazó, kiselejtezett elekt-
romos berendezéseket (példá-
ul hűtő, tévé), festékhulladékot 
és göngyöleget. Ezek átvételé-
nek módjáról a részleteket az 
stkh.hu oldalon találják meg. 

RENDŐRSÉGI  sorozat

Májusi 
közgyűlés
Sopronért emlékérmet kapott 
a Hunyadi-iskola, elfogadták 
a költségvetési rendelet mó-
dosítását, a rendőrség éves 
beszámolóját – múlt csütör-
tökön ismét közgyűlést tar-
tottak Sopronban. A városi 
képviselők a rendes ülésen 
15, a rendkívülin 5 napirendi 
pontról döntöttek. Többek kö-
zött határoztak arról is, hogy 
az önkormányzat csatlakozik 
a Bursa Hungarica felsőokta-
tási ösztöndíjpályázat 2023-
as kiírásához. Megszavazták 
a 2022-es költségvetési ren-
delet módosítását, így több 
millió forintos önkormány-
zati támogatásban részesül-
nek a város óvodái, bölcső-
déi. A közgyűlés elfogadta 
dr. Herczeg Zoltán rendőr al-
ezredes, a Soproni Rendőr-
kapitányság vezetőjének 
beszámolóját a 2021-es köz-
biztonsági helyzetről. A város 
Sopronért emlékérmet ado-
mányozott az egyházi fenn-
tartásba vételének 25. jubile-
umát ünneplő Hunyadi János 
Evangélikus Óvoda és Általá-
nos Iskolának. A képviselők 
elfogadták még a Pro Kultú-
ra 2022-es üzleti tervét, mó-
dosították az önkormány-
zat vagyonáról, a tulajdonosi 
jogkörök gyakorlásának és ke-
zelésének szabályozásáról 
szóló rendeleteket, szavaztak 
a Sopron Holdinggal kötött 
vállalkozási szerződés módo-
sításáról is. 

Tévesen írtuk – elnézést kérünk! 
Újságunk múlt heti számában, a Modern építész 
utcája című írásunkban tévesen közöltük, hogy 
a Winkler utat Winkler Oszkárról, a közismert 
soproni építészről nevezték el. A valóság ezzel 
szemben a következő:

„Winkler Adolf ügyvéd Győrött született, és 
Bécsben halt meg. Negyedszázadot töltött el vá-
rosunk kongresszusi izraelita hitközségének élén 
mint annak elnöke … A szerpentin helyén volt az 
ügyvéd lővere. Azzal a feltétellel hagyta a városra, 

hogy fiatalon elhunyt fiának (dr. Winkler Ernőnek) 
az emlékét valamiképpen örökítsék meg. A város 
a már 1891 óta tervezgetett kanyargós út megépí-
tésével és elnevezésével teljesítette a kérést még 
a húszas évek végén”– olvasható Hárs József hely-
történész emlékhonlapján.

A súlyos hibáért minden érintettől és olvasó-
inktól is elnézést kérünk. Hivatalos weboldalun-
kon, a sopronitema.hu-n közzétettük a Winkler út 
részletes bemutatását.
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MUNKATÁRSAINKTÓL

Sopronért emlék-
éremmel ismerte el a 
 Hunyadi-iskola ered-
ményes oktatói, neve-
lői munkáját az önkor-
mányzat – a díjat az 
intézmény evangéli-
kus fenntartásba véte-
lének 25. évfordulóját 
ünneplő gálán adta át 
dr. Simon István. 

A Hunyadi János Evangéli-
kus Általános Iskola és Óvo-
da 1956-ban még állami intéz-
ményként kezdte működését. 
1996-ban vette át a fenntar-
tását az evangélikus egyház, 
azon belül is a helyi evangéli-
kus gyülekezet. A 25 éves év-
forduló tavaly volt, ám a pan-
démia miatt csak tavasztól 
vált lehetővé a jubileumi prog-
ramok megszervezése. Múlt 
pénteken nagyszabású gá-
lát tartottak a Liszt-központ-
ban, amelyen a városvezetés 
mellett az intézmény egykori 
és jelenlegi oktatói, diákjai is 
részt vettek. 

– Izgalmas időszak volt és 
nagy munka – így emlékezett 
a 25 évvel ezelőtt kezdődő idő-
szakra Rajnai Károly, aki 1995-
től 2020-ig vezette az intéz-
ményt. – A legbüszkébb nem 
is az elért tanulmányi ered-
ményekre vagyok, hanem ar-
ra, hogy azt láttam: szeretnek 
iskolába járni a diákjaink. Eb-
ben döntő szerepük volt a pe-
dagógus kollégáknak, akikre 
mindig számíthattam. 

A gálán Raffai Balázs jelen-
legi igazgató is megköszönte a 

pedagógusok munkáját, vala-
mint a szülők együttműködé-
sét. Az evangélikus egyház 
nevében dr. Tóth Károly igaz-
gató lelkész köszöntötte a szü-
letésnapos iskolát. Az ünnepi 
műsorban felléptek az intéz-
mény óvodásai, jelenlegi és 
korábbi diákjai, valamint az 
iskola kamarakórusa is. 

– Az önkormányzat figye-
lemmel kíséri a városi intéz-
mények működését, fejlődé-
sét – mondta dr. Simon István 
alpolgármester. – Örömmel 
mondhatom, hogy elégedettek 
vagyunk az itteni kitűnő okta-
tó, nevelő munkával, amelyet  

Sopronért emlékérem kitün-
tetéssel díjazott a képviselő-
testület. 

Az oklevelet és az emlék-
érmet dr. Simon István, vala-
mint Abdai Zsolt önkormány-
zati képviselő adta át Raffai 
Balázsnak. 

ÜNNEPI PROGRAMOK 
– A programsorozatot már 
„megelőlegezte” az idei nap-
tárunk, amely az elmúlt 25 
év képeiből tartalmaz váloga-
tást – tudtuk meg Raffai Ba-
lázs igazgatótól. – Iskolánk 
aulájában hétről hétre meg-
újuló, tematikus kiállításokkal 

készültünk az alkalomra: volt 
köztük versvadászat, „Mer-
re jártunk?” címmel a Ba-
rangoló és a Medvetalp Túra-
csoportunk színes élményeit 
felvonultató gyűjtemény, illet-
ve a nyelvoktatást középpont-
ba állító válogatás, továbbá a 
hunyadis lelki életet összegző 
üzenet. 

Az iskolának annak idején 
volt egy híres ének tagozata, 
ahova a jelenlegi tantestület 
több tagja is járt. Összefog-
tak a tanárok, kamarakórust 
alakítottak, ami a pandémia 
alatt túlélésre biztatta őket és 
a hallgatóságukat. A népessé 

duzzadt tanári kamarakó-
rus az évfordulóról 25 dallal 
emlékezett meg. Ez a néhány 
hét bővelkedett sportesemé-
nyekben is: volt gyalogtúra, 
illetve 25 kilométeres kerék-
pártúra, de természetesen a 
kosárlabda sem maradhatott 
ki a sorból. Újságot adtak ki 
volt és jelenlegi tanulók írá-
saival, rajz- és fotópályázatot 
írtak ki a 25 éves évforduló 
témakörében.

– A hagyományos Szent 
György-napra a logórajzo-
ló pályázat nyerteseinek il-
lusztrációival díszített pólók-
kal készültünk – folytatta az 

igazgató. – A csütörtöki csen-
des napot a hálaadás szelle-
misége hatotta át: visszate-
kintettünk az elmúlt 25 évre, 
melynek tapasztalatait igyek-
szünk beépíteni a jövőterve-
zésbe. Mivel én csak két éve 
érkeztem az iskolába, az elő-
deim és a kollégáim munkáját 
dicsérem.

A csendes napot egy drón 
segítségével készült iskolai fo-
tó tetézte be, amelyhez a piros 
és fehér ruhába öltözött taná-
rok és diákok szív alakban so-
rakoztak fel. Ezután közösen 
elültettek egy általuk készített 
hálaszalaggal ékesített fát. 

Rajnai Károly:  A legbüszkébb arra vagyok, hogy szeretnek iskolába járni a diákjaink

Hunyadi-iskola: 25 év emlékei

MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

MÁCSADI LÁSZLÓ: 
Elégedett vagyok a közbiz-
tonsággal, esténként nyu-
godtan indulnunk sétálni a 
feleségemmel. Nem szok-
tam „gyanús alakokat” lát-
ni, viszont rendőrökkel 
rendszeresen találkozom, 
ami megnyugtat. 

PÓCZÁNÉ HAINZ  
KRISZTINA:
Reggel nagyon korán, 4 óra-
kor indulok dolgozni, ami-
kor még sötét van. Szinte 
minden nap látok rendőr-
autót, egyáltalán nem fé-
lek. Szerencsére a környe-
zetemben sem történt 
senkivel aggasztó eset. 

PETRÓ ATTILA: 
Szerintem még tűrhető 
a helyzet. A 10 éves fiam 
már közlekedhet egyedül, 
de attól félek, hogy mire a 
kisebb lányaim 14 évesek 
lesznek, már nem merem 
elengedni őket felnőtt nél-
kül. Megnyugtatna, ha több 
rendőr lenne az utakon. 

Elégedett a soproni 
közbiztonsággal?

A HAGYOMÁNYOKNAK MEGFELELŐEN idén is a bánfalvi Hősi temetőben tartották a magyar 
hősök emlékünnepét. – Tisztelet és megbecsülés azokért az áldozatokért, melyeket hőseink hoz-
tak a magyar nemzet fennmaradásáért. Hősökre továbbra is szükség van, ezért reméljük, hogy a 
sors ad nemzetünknek még sok hőst, de kevés mártírt – fogalmazott a vasárnap délelőtti rendez-
vényen dr. Simon István. Sopron alpolgármestere Magas Ádám és Stöckert Tamás önkormányzati 
képviselővel együtt helyezett el koszorút a hősi emlékmű talapzatánál. Az ünnepségen közremű-
ködött a Bánfalvi Kórus, a Soproni Honvéd Hagyományőrző Egyesület, a Soproni Huszár Hagyo-
mányőrző Egyesület, valamint tangóharmonikán Erőss Sándor, klarinéton Baranyai Károly, trom-
bitán pedig Szabó Richárd. 

A magyar hősök emlékünnepét május utolsó vasárnapján tartják azokra a magyar katonákra és 
civilekre emlékezve, akik az életüket áldozták Magyarországért. Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

„HŐSÖKRE TOVÁBBRA IS SZÜKSÉG VAN”

Az ünnepi műsorban felléptek az intézmény óvodásai, jelenlegi és korábbi diákjai, valamint az iskola kamarakórusa, de itt adták át a Sopronért emlékérmet is.

Támogatás  
a kórháznak
Ötmillió forinttal támogat-
ta a Videoton Holding Zrt. a 
Soproni Erzsébet Kórházért 
Alapítványt. Az adományt a 
vállalat az ápolási terület esz-
közállományának fejlesztésé-
re ajánlotta fel.

Farkas Andrea ápolá-
si igazgató elmondta: 9 fek-
vőbeteg-osztályra érkeztek 
műszerek és eszközök. Kor-
szerű, a legújabb elvárások-
nak is megfelelő vérmele-
gítő készülékeket, a súlyos 
állapotú betegek higiénés el-
látását megkönnyítő ülőko-
csikat, mellkasi és végtagi 
rögzítőket, digitális és órás 
vérnyomásmérőket, valamint 
hordozható monitort, gyógy-
szerhűtőt és kötözőkocsit is 
beszereztek az adományból. 

A felajánlás hozzájárult 
a Sürgősségi Betegellátó Osz-
tályon létrejött új nővéröltöző 
kialakításához is.

Az eszközök átadása-
kor Farkas Andrea elmondta: 
örömmel fogadták az ápolási 
terület célzott támogatását, 
hiszen ezzel a betegellátást 
és közvetetten a szakdolgo-
zók munkáját is segítetik. 
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KÖVES 
ANDREA

Közeledik 
június első 
vasárnap-

ja, azaz a pedagógus-
nap. Molnár Lászlóné 
Gréti nénit négy évtize-
de, Mauczkáné Vörös 
Mónikát pedig két év-
tizede köszöntik ezen 
a napon a kisdiákok. 
Mindketten a Deák téri 
Általános Iskolában ta-
nítanak, ráadásul Mó-
nikának egykor Gréti 
néni volt a tanítója...

Egy tanítási nap délutánján 
találkoztunk Gréti néni osz-
tályának a termében, ahova 
Mónika nem egyedül érke-
zett: kisfiával, Matyival, akit 
szintén „a világ legjobb taní-
tó nénije” vezet be a betűk és 
számok birodalmába. 

– Jól láthatóan nagyon 
meghitt a viszony kettőjük 
között. Első találkozásuk 
óta több évtized is eltelt…

– Nagyon mély és szeretet-
teljes emlékeket őrzök arról az 
időszakról. Máig emlékszem, 
hogy micsoda megnyugvást 
nyújtott Gréti néni mosolya, 
kedves szavai, amikor kis el-
sősként félve átléptem az is-
kola kapuját. Annyira sok sze-
retet kaptunk tőle, ami mind 
a mai napig meghatározó 
számomra, a pályaválasztá-
somban is befolyásolt. A sors 
érdekessége, hogy pályakez-
dőként én taníthattam Gréti 
néni kislányát: Juditkát, ké-
sőbb elvégeztem az ELTE-n a 
német szakot, és felsőben is 

taníthattam, sőt osztályfőnö-
ke is voltam. Most pedig a kis-
fiam tanulhat nagy örömömre 
Gréti néninél.

– Gréti néni! Melyek 
azok az értékek, amelyek 
vezérlik a tanítás során?

– Mindig azt szoktam 
mondani, hogy le kell hajolni 
a gyerekekhez, hogy fel tud-
juk őket emelni. Ekkor tu-
dunk együtt szárnyalni ve-
lük, az akadályokat közösen 
leküzdeni. Amikor elsősként 
megérkezik egy kisgyerek, a 
szülők nagyon féltik, a legdrá-
gább kincsüket bízzák ránk. 
Ha szeretettel, odafigyeléssel 
fordulunk egy gyerek felé, fi-
gyelembe vesszük, hogy min-
den gyerek más és más, akkor 
előbb-utóbb megtalálhatjuk a 
hozzájuk vezető utat. Nagyon 

fontosnak tartom a kölcsönös 
tiszteletet egymás felé. Hosz-
szú évek óta nálam a hétfői 
napok egy kis beszélgetőkör-
rel indulnak, ahol akinek van 
kedve, mesélhet mindarról, 
ami vele történt. Mint egy vi-
rág nyílnak meg előbb-utóbb 
a gyerekek.

– Kíváncsi lennék, Móni-
ka, hogy mindezekből az ér-
tékekből melyeket sikerült 
átmenteni saját pályafutá-
sa során?

– Csodálatos példát kap-
tam tőle: megtanultam, meny-
nyire fontos, hogy a közös-
ségben egymásra figyeljünk, 
mind erkölcsileg, mind mód-
szertanilag a legjobb nevelést 
kaptam Gréti nénitől. Élveze-
tesek, játékosak voltak az órái. 
Ennyi idős fejjel nem arra 

emlékszem az iskolából, hogy 
tanulnunk kellett, hanem 
sok-sok meghatározó, kedves 
emlék jut eszembe. Öröm-
mel látom, hogy mint nálunk 
egykoron, a másodikos kisfi-
am osztályának is mennyi él-
ménydús programot szervez 
Gréti néni.

– Látom bepárosodott 
Gréti néni szeme…

– Igazi ajándék számom-
ra Mónika szavait hallgatni. 
Négy évtizede minden reggel 
örömmel lépek be az iskola 
kapuján, várom a gyerekekkel 
való találkozást. Ha egy mon-
datba kellene összefoglalnom 
a szeretett pályám legfőbb 
ajándékát: „Sokat adok a gye-
rekeknek, de sokszorosát ka-
pom vissza tőlük.”. A legcso-
dálatosabb pálya a miénk.

Molnár Lászlóné Gréti néni, tanítványa, Matyi és Mauczkáné Vörös Mónika. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

TEMATIKUS PROGRAMOK: 
Senior átmozgató torna  
a Lövérekben
Június 1. 9 óra, Várisi út 2.
Séta a Felsőlövérekben  
a Taródi vár látogatásával
Június 3. 15 óra, Lőver uszoda buszmegálló 
Erdei séta a Lövérekben
Június 4. 10 óra, Hotel Lövér 
2000 év nyomában Sopron utcáin
Június 5. 10 óra, Tourinform iroda

Regisztráció: www.visitsopron.com
Vidám tanévzáró
Június 1., szerda 15 óra, Pedagógusok Soproni  
Művelődési Háza 
Játékok, képes összeállítás az év eseményeiről

VIII. Sarkady Sándor Versmondó 
Verseny
Június 2–4., Pedagógusok Soproni  
Művelődési Háza 
Összezárva 
Június 2., csütörtök 19 óra, Liszt-központ
Kortárs dráma – két különböző habitusú, szemléletű, világlá-
tású hölgy (Oszvald Marika és Fodor Zsóka), akik megpróbál-
nak kezdeni valamit a nem kívánt helyzettel, azzal, hogy szo-
batársak lettek. 

Pünkösd Eszterházán
Június 3–9., Fertőd, Esterházy-kastély
Séta az angolkertben, a rózsakertben, a kastélymúzeumban 
és a franciaparkban, fotókiállítás a Rózsaházban, üvegfestés 
Balogh Eszterrel, előadás a Marionettszínházban. Regisztrá-
ció a programokra június 2-ig: info@eszterhaza.hu
Nemzeti összetartozás napja
Június 3., péntek 17 óra, Barátság park 
Újvári Gábor fotóművész kiállítása 
Június 3. 18 óra, Torony Galéria – megnyitó
Kötetlen beszélgetés Ujvári Gábor fotóművésszel, G. Nagy 
László fotográfussal és Griechisch Tamás fotóriporterrel. 

Crescendo – Händel és Mozart
Június 3. 18 óra, Kecske-templom
Az április 27-re meghirdetett hangverseny pótlása 

Berci hazatalál
Június 3. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
100 év – 100 történet 
Június 4., szombat 17 óra, Pedagógusok Soproni  
Művelődési Háza 
A Vallomások Sopronról című könyv bemutatója.  
Közreműködik az Art Líra együttes.

„Azért vannak a jó barátok”
Június 4. 19 óra, Pedagógusok Soproni  
Művelődési Háza 
Zenés est Máté Péter dalaiból. Közreműködik: Haász Sándor 
– ének, Váradi Albert – zongora.

Az Ég tartja a Földet – musical
Június 4. 20 óra, fertőrákosi barlangszínház
Freeday Band koncert
Június 4. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
Pünkösdi fesztivál 
Június 4. 22 óra, gokartpálya
Retró buli: dj Deka & Miss Chrisstyn, Happy Gang,  
Csordás Tibi, dj Dominique

Sopron Gospel – pünkösdi koncert
Június 6., hétfő 17 óra, evangélikus templom 

EZ LESZ…  – programajánló

Rákosi Mátyás emléktáblája nyomában
Hetven évvel ezelőtt „lázban 
égett” az ország, Rákosi Mátyás 
60. születésnapjának megün-
neplése minden mást háttérbe 
szorított. 

A korabeli vicc szerint az országra szóló ce-
remónia után nem sokkal két könyvesbol-
tos beszélgetett a börtöncellában:

– Te miért ülsz?
– Mert elfelejtettem kidekorálni a kira-

katot Rákosi elvtárs születésnapján. És te?
– Én kidekoráltam ugyan, de Lenin meg 

Sztálin közé raktam Rákosi képét.
– És ez volt a baj?
– Nem. Csak elfelejtettem a kirakatból 

kivenni Victor Hugo regényét, a Nyomo-
rultakat.

Sopron sem maradt ki az ünneplésből, 
a gyárak, üzemek ajándékokat küldtek „né-
pünk bölcs vezérének”, a Széchenyi-gimná-
zium falára pedig felkerült a fotón látható 
vörösmárvány emléktábla: „Ebben az isko-
lában tanult 1902–5 évben (helyesen: 1902. 
és 1905. között – a szerk.) a munkásmozga-
lom nagy harcosa, a magyar nép szeretett 
vezére, Rákosi Mátyás.”

1952-ben még élt Rákosi egykori osz-
tályfőnöke, dr. Stodolni Gyula (1857–1957) 
is, aki magyar és német nyelvet, valamint 
történelmet tanított Rosenfeld Mátyásnak 

(édesapja, Rosenfeld József terményke-
reskedő 1904 januárjában kapta meg a bel-
ügyminisztériumi jóváhagyást a családnév 
Rákosira történő magyarosítására). A volt 
osztályfőnök kiváló tanulóként emlékezett 
a „szeretett vezérre”. 1952-ben éltek Sop-
ronban egykori osztálytársai is, így például 
dr. Hollós Richárd, a jeles orvos, a soproni 
kórház későbbi igazgatója, aki a születés-
nap alkalmából így nyilatkozott Rákosi-
ról egy újságnak: „Rendkívül éles eszű fiú 

volt, mindannyian szerettük szerénységé-
ért, szorgalmáért és tudásáért. A legjobb 
barát volt, mindenkinek szívesen segített, 
a közös szórakozásokban, játékokban pe-
dig mindig az elsők között volt.”. A vörös-
márvány emléktáblát 1957-ben leszerelték 
a gimnázium faláról, majd itt-ott hányó-
dott, néhány évvel ezelőtt pedig magántu-
lajdonba került. Ma egy soproni, Deák téri 
retró söröző falát „díszíti”.
Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

LÁTTA MÁR?  – soproni épületek, szobrok, műemlékek

Szakmai kitüntetések 
Kovács Tibor Bogdánfy Ödön-emlékérmet, Mészáros Imre pe-
dig Pro Aqua emlékérmet kapott a Magyar Hidrológiai Társa-
ság éves közgyűlésén. Mindketten a társaság soproni terüle-
ti szervezetének tagjai. 

RÖVIDEN

Szabadtéri istentisztelet 
Június 6-án, pünkösdhétfőn 10 órakor úrvacsorával egybekötött 
szabadtéri istentiszteletet tart a Fertő–Hanság Nemzeti Park Lász-
lómajor Látogatóközpontjában a Soproni Református Egyházköz-
ség. Az istentiszteletre szeretettel várják a soproni és környéki re-
formátus egyháztagokat és minden érdeklődőt.

„Sokat adok a gyerekeknek,  de sokszorosát kapom vissza tőlük”

Együtt szárnyalnak…
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MUNKATÁRSUNKTÓL

Égig érő csúszda, ugrálóvárak, a színpadon pe-
dig szórakoztató produkciók – idén is tartalmas 
programokat kínált a városi gyermeknap a legki-
sebbeknek és szüleiknek. 

Nyüzsgő méhkasra emlékez-
tetett szombaton a soproni 
Kodály tér: színes légvárak-
kal, csúszdákkal, medencék-
kel, színpaddal és rengeteg 
kisgyerekes családdal népe-
sült be a Jereván szíve. Már 
hagyomány, hogy minden 

évben itt tartják a városi 
gyermeknapot. 

– A rendezvényt minden 
alkalommal igyekszünk él-
ménytelivé tenni, hiszen a kö-
zösen megélt élmény az, ami 
maradandó – mondta Tóth 
Éva önkormányzati képviselő, 

a Jereván Településrészi Ön-
kormányzat elnöke. – A városi 
gyermeknap az egyik legnép-
szerűbb, de mindenképpen a 
legörömtelibb családi prog-
ram, ahol jó együtt lennie a 
közösségnek.

Barcza Attila, Sopron és 
térsége országgyűlési képvi-
selője megnyitóbeszédében 
hangsúlyozta: a Jereván or-
szágos viszonylatban is a leg-
szebb lakótelepek egyike, a 
sok zöld felülettel kiváló hely-
színe a városi gyereknapnak. 

Az ünnepélyes megnyitón 
jelen volt Csiszár Szabolcs al-
polgármester és Magas Ádám 
önkormányzati képviselő is. 

A rendezvényen népszerű 
volt a kézműveskedés, sokan 
festettek az arcukra, de a lufi-
hajtogató bohócnál is sorban 
álltak a gyerekek. Több tucat-
nyian beszálltak a rendőrau-
tóba, és elindították a sziré-
nát, de láthattak tűzoltóautót 
és rabomobilt is a résztvevők. 
A színpadon a helyi diákcso-
portok mellett felléptek nép-
szerű együttesek is. 

A Jereván országos viszonylatban is  a legszebb lakótelepek egyike

A gyermekek ünnepe

Az ugrálóvárak mellett az egyik legnépszerűbb játék az óriáscsúszda volt az idei gyereknapon is. FOTÓK: NÉMETH PÉTER

„Timi fantasztikus ered-
ményeket ért el, s biztos 
vagyok abban, hogy ko-
rántsem tehet még pontot 
sikerlistája végére. Még 
akkor sem, ha vannak 
gyengébb időszakai épp-
úgy, mint minden sporto-
lónak.”

JEGYZET

Szeretünk, Timi
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Bevallom, szomorúan olvastam a közelmúlt-
ban Babos Timi elkeseredett sorait, amelyeket 
az Instagram oldalán tett közzé, majd több hír-
portál is idézte. Minden idők egyik legjobb ma-
gyar női teniszezője belefáradt a rosszindulatú 
bejegyzésekbe, a kicsinyes bántásokba. Timit, 

bejegyzése szerint, 
szinte mindenért kri-
tizálják, akkor is, ha 
nyer, akkor is, ha ve-
szít. Mint írja: „Ezek-
nek az embereknek 
fogalmuk sincs, hogy 
mennyit készülök, 
edzek, küzdök, meny-
nyit agyalok, szenve-
dek, erőlködök, hogy 
jobb lehessek”.

Timinek nyilván nincs rá szüksége, hogy má-
sok védjék meg, a jelek szerint megteszi ezt sa-
ját maga. S milyen jól teszi! Mert akik rosszin-
dulatúan bírálják, azoknak valóban fogalmuk 
sem lehet arról, hogy mivel jár az élsport. Meny-
nyi áldozatot és verejtéket követel a tehetségen 
túl, hogy valaki a világ legjobbjai közé kerüljön! 
Ezt csak az tudja, aki naponta vállalja a gyöt-
relmeket. Mert ne higgyük, hogy a profi sport 
csak az örömökről és – siker esetén – a pénz szá-
molásáról szól! És akkor még nem beszéltünk 
a kockázatról, hiszen elég egy rossz mozdulat, 
s máris véget érhet az ígéretes karrier. Azok, 
akik nemtelenül támadják Babos Timit, elkép-
zelni sem tudják, hogy milyen súlyú felelősséget 
cipel napról napra, s ez a súly csak növekszik 
az eredményeivel párhuzamosan. Tény, minden 
sportoló, különösen, aki sikeres, előbb-utóbb át-
érzi, hogy mivel tartozik annak a közösségnek, 
amelyből kiemelkedett, mivel tartozik a szurko-
lóknak, akik kudarcok esetén képesek mindent 
korábbi örömöt elfelejteni, sajnos…

Timi fantasztikus eredményeket ért el, s biz-
tos vagyok abban, hogy korántsem tehet még 
pontot sikerlistája végére. Még akkor sem, ha 
vannak gyengébb időszakai éppúgy, mint min-
den sportolónak. De éppen ezekben a perió-
dusokban kellene segíteni, támogatni, hogy 
érezze: szeretik és bíznak benne. Nem pedig el-
árasztani gyávaságról, tudatlanságról és jel-
lemtelenségről árulkodó bejegyzésekkel. Ami 
vigasztaló lehet számára, hogy ezek a rosszin-
dulatú emberek, akik a sikerek idején is találtak 
hibát Timiben, kevesen vannak ahhoz az óriási 
többséghez képest, akik tisztelik eredményeit.

Ők azt üzenik: köszönjük és szeretünk, Timi! 

• 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

Kormánydöntés: megadóztatják az extraprofitot
Orbán Viktor miniszterelnök múlt szerdán 
jelentette be, hogy a kormány létrehoz egy 
rezsivédelmi és egy honvédelmi alapot, 
amelybe különböző cégek fizetik be extra-
profitjuk egy részét. Az intézkedések 2022-
re és 2023-ra korlátozódnak. Gulyás Gergely 

a másnapi Kormányinfón szólt a részletekről 
is, arról, hogy mely területeket és cégeket 
érinti a rendelet. Megtudtuk, mintegy 800 
milliárd forint pluszbevételre számít így a 
kormány. Elhangzott: május 27-től a hazai 
benzinkutakon csak magyar forgalmi en-

gedéllyel rendelkező autósok tankolhatnak 
hatósági áras üzemanyagot. Gulyás Gergely 
kijelentette, minden árstopról külön-külön 
döntenek majd, méghozzá június közepéig. 
A benzinárstop július elsejéig van érvény-
ben, ahogy az élelmiszerek hatósági ára is.
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Hamarosan beköszönt 
a nyár, kerti vetemé-
nyeseinkben pedig már 
meg is jelentek a gyo-
mok. Ráadásul még na-
ponta öntözni is kell. 
Talajtakarással azon-
ban jelentősen csök-
kenthető a gyomlá-
lással és a locsolással 
eltöltött idő is.

A talajtakarás vagy mulcsozás 
megvédi a talajt a kiszáradás-
tól, ami a csapadékban nem 
bővelkedő meleg évszakban 
különösen hasznos. 

– Távol tarthatjuk a gyo-
mok jelentős részét is, csak 
az agresszív gyomnövények 
– mint például az apró szulák 
– tudják áttörni a mulcsréte-
get, ezeket viszont kézzel is 
könnyedén kihúzhatjuk – tud-
tuk meg Horváth Gábortól, a 
Roth-technikum kertésze-
ti tangazdaságának vezetőjé-
től. – Javítjuk vele a termőta-
lajunk minőségét is, hiszen a 
talajlakó élőlények a szerves 
anyagot átalakítják a növé-
nyeink számára felvehető és 
hasznos tápanyagokká, ezen 
kívül a talajszerkezetre is jó-
tékony hatással van. Elkerül-
jük vele öntözéskor vagy egy 
erősebb nyári zápor után a sár 
felverődését, kevésbé fog rot-
hadni a termés, és csökken a 
gombás fertőzés veszélye is. 

A talajt takarhatjuk töb-
bek közt levágott fű nyesedé-
kével, felaprított lombbal vagy 
avarral, ágdarálás során kép-
ződött nyesedékkel és szalmá-
val is. Figyeljünk, hogy ezek 
mind szerves anyagok, így 
a lebomlásuk tovább folyta-
tódik, ami nitrogént von el a 
talajból. Következésképpen 
gondoskodni kell növényeink 
tápanyagellátásáról. 

– Ebben az időszakban a 
levágott fű nyesedéke áll leg-
nagyobb mennyiségben a 
rendelkezésünkre, ám en-
nek felhasználásánál is érde-
mes szem előtt tartani néhány 
dolgot – folytatta a kertgondo-
zás szakértője. – Az az ideális, 
ha már kiszáradt fűmulcsot 

terítünk a növények közé, de 
ha nem akarunk bajlódni a 
fű kiszárításával, a friss nye-
sedéket is felhasználhatjuk. 
Ebben az esetben azonban 
ügyeljük rá, hogy ne terítsük 
túl vastagon, mert befülled-
het, inkább többször keveseb-
bet szórjunk a talajra!

A fűmulcsot bokrok és sö-
vények alatt is használhatjuk. 
Kevésbé esztétikus ugyan, 
mint a fenyőkéreg, viszont 
pénztárcakímélő. Lehetőleg 
olyan nyesedéket használjuk, 
amelyben még nincsen érett 
gyommag, de a rendszeresen 
nyírt gyepnél ez a veszély nem 
is áll fenn. Vegyszerezett pá-
zsit nyesedékét ne használjuk 
fel erre a célra!

A talajtakarás előnyei

A talajt takarhatjuk többek közt levágott fű nyesedékével, fel-
aprított lombbal vagy avarral, ágdarálás során képződött nye-
sedékkel és szalmával is. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: FILEP ISTVÁN

1. Intézmények
2. Lakóközösségek
3. Családi házak

4. Balkon, erkély, terasz
5. Vállalkozások

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2022. évben 
Sopron közigazgatási területén

versenyt
hirdet a következő kategóriákban:

környezetszépítŐ
Felhívás! 

Részvételüket előre is köszönjük! 
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata – Városüzemeltetési Osztály 
Elérhetőségek: tel.: 06-99/515-157, e-mail: rauch.richard@sopron-ph.hu

a versenyben való 
részvétel feltétele 
a nevezés, melyet a következő 
címre kell küldeni: 
Sopron Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal 
Városüzemeltetési Osztály  
9400 Sopron, Fő tér 1.

nevezési határidő
2022. június 10. 
Értékelésre kerül minden kategóriában az, 
aki írásban nevezett be a versenybe.

a szakértő bizottság az értékelést 
június utolsó hetében végzi:
• az épület (udvar, előkert, oldalkert) és a 

csatlakozó közterület gondozottsága
• az épület virágosítása és 

gondozottsága alapján

győzteseket kategóriánként 
hirdetnek, akik jutalmul 
vásárlási utalványt kapnak
I. helyezett: 50 000 Ft, 
II. helyezett: 40 000 Ft, 
III. helyezett: 30 000 Ft értékben.

KÖVES ANDREA

Szabadtéri zöldsarok 
csábítja elmélyült ol-
vasásra a látogatókat 
a Széchenyi István Vá-
rosi Könyvtár udva-
rán. A zöldoázis a kö-
zösségek hete egyik 
programjaként va-
lósult meg.

Önkéntesek a könyvtár dolgo-
zóival összefogva földet hord-
tak, növényeket ültettek, az 
újrahasznosítás jegyében rak-
lapból kényelmes ülőbútoro-
kat alkottak, hogy az olvasók 
régi álmát megvalósítsák.

– Fontos számunkra olva-
sóink visszajelzése, észrevé-
tele, kíváncsiak vagyunk ar-
ra, hogy milyen újdonságra 
vágynak, így derült ki: szí-
vesen töltenék az idejüket itt 
kint, a tágas udvaron – me-
sélte Horváth Csaba, a könyv-
tár igazgatója. – A társadalmi 
felelősségvállalás jegyében 
tavaly létrehoztunk egy in-
formatív zöldsarkot a könyv-
táron belül, ennek folytatása-
ként idén tavasszal soproni, 
környezetvédelemmel fog-
lalkozó egyesületeket mu-
tattunk be. Kiderült, hogy a 
Zöld Kezek Egyesület és a mi 
céljaink több szempontból 
is hasonlóak, érdemes lenne 
együttműködnünk a jó ügy 

érdekében, ennek köszönhe-
tő a mostani környezetszépí-
tő tevékenység.

Mint Almási-Thomka Or-
solya, a Zöld Kezek Egyesület 
vezetője rámutatott: nagyon 
fontosnak tartják azokat a 
kezdeményezéseket, ame-
lyek a fenntarthatóság jegyé-
ben születnek. A könyvtár 
zöldsarkának a kialakításá-
ból nemcsak aktívan kivették 
a részüket az egyesület tagjai, 
hanem a szervezésben is segí-
tettek. Így sikerült olyan ker-
tészetre, méhészetre találni, 
akik növényekkel segítették 
a nemes cél megvalósulását, 
illetve ennek révén csatla-
kozott a kezdeményezéshez 

a Soproni Egyetem Botani-
kus Kertje.

– A könyvtári zöldudvar 
programterve nagyon meg-
tetszett nekünk, ezért érkez-
tünk most munkatársaimmal 
együtt a kialakításra sok szép 
növénnyel – folytatta Péterfal-
vi Ágnes, a botanikus kert ve-
zetője. – A faiskolánkból olyan 
növényeket hoztunk, amelyek 

jól bírják a napot és az árnyé-
kosabb helyet is, ezen kívül 
évelőket, örökzöldeket, babér-
meggyet és sok szép növényt 
ültettünk el a közösségek hete 
alkalmából. A közeljövőben a 
könyvtár pincéjében lévő, ré-
gi könyvespolcokat is szeret-
nénk hasznosítani: földdel 
megtölteni, és virágmaggal 
beültetni. 

Horváth Csaba:  Megvalósítjuk az olvasók régi álmát 

Könyvtári zöldoázis

A könyvtári zöldoázis kialakításában részt vettek a Zöld Kezek Egyesület tagjai is. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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A tipikusan kerti növénynek számító kardvirágot 
balkonládába nem szokták ültetni. Csodálatos 
dísze lehet viszont a virágágyásunknak.

A latin Gladiolus elnevezés a 
kard római nevéből szárma-
zik. A nősziromfélék családjá-
ba tartozó növény Fekete-Af-
rikában, főként Dél-Afrikában 
őshonos. Évelő, de nem télál-
ló, ezért mi egynyári növény-
ként, illetve vágott virágként 
gyönyörködhetünk benne. 
A folyamatos nemesítésnek 
köszönhetően több ezer faj-
tája van – a szivárvány min-
den színében és különféle 
sziromváltozatokban.

– A kardvirág hagymá-
it – az időjárástól függően 
– április elejétől május végé-
ig ültethetjük el – tudtuk meg 
Zügn Judit virágüzlet-tulaj-
donostól. – A felfelé törekvő, 
kemény, vastag szárú növény 
nem terebélyesedik, éppen 
ezért 15 centiméteres tőtávol-
ságra és ugyanilyen mélység-
re érdemes elültetnünk.

A növény számára különö-
sen fontos a laza, vízáteresztő, 
jó tápanyag-ellátottságú talaj. 
Agyagos, kötött talaj esetén 
nem ajánlatos próbálkozni ve-
le, mivel több, mint valószínű, 
hogy rothadásnak indulnak a 
hagymái.

– Minél tápanyagdúsabb, 
nedvesebb a talaj, annál na-

gyobbra fognak nőni a virá-
gok, bár ez függ a fajtájuktól 
és a hagymájuktól is – folytat-
ta a virágkötő. – Az elvirágzás 
után, október elején–végén 
távolítsuk el a növény elszá-
radt részeit! A tőből egy leg-
alább 15 centiméteres dara-
bot megtartva a hagymákat 
csomagoljuk (lehetőleg egyen-
ként) újságpapírba, és tegyük 
el azokat száraz, hűvös, fagy-
mentes helyre!

Csak a ropogós hagymá-
kat tartsuk meg, a lágyság 
ugyanis gombabetegségre 
vagy rágcsálók tevékenységé-
re utalhat. Érdemes azoknak 
a növényeknek a hagymáit is 
eldobni, amelyeknek a leve-
le sárga, a virága pedig satnya 
volt, ugyanis ezeket valószínű-
leg vírus fertőzte meg, ami a 
többi növényre is átterjedhet.

– Az elültetett hagymák a 
tenyészidő során fiókhagymá-
kat növesztenek – avatott be a 
szaporítás részleteibe Judit. 
– Ezeket le kell választani ró-
luk, majd szépen, türelmesen 
3–4 éven keresztül elültetni, 
majd felszedni őket, míg vég-
re körülbelül a 4. évben már 
nemcsak leveleket, hanem vi-
rágokat is fognak hozni.

A feltörekvő virág

A KÖZÖSSÉGEK HETE KERETÉBEN  a városi könyvtár csatlako-
zott a Jane Goodall Intézet által indított „Passzold vissza tesó!” 
elnevezésű kampányhoz, amely a használt mobilokat gyűjti ösz-
sze. Múlt héten könyvcsereberét is szerveztek, ahol a jó állapot-
ban lévő gyermek és ifjúsági kötetek találtak új gazdára. A prog-
ramsorozat részeként tibeti hangtálakkal is ismerkedhettek kicsik 
és nagyok egy interaktív gyermekprogram részeként.

Nem kapta meg az újságot?
Terjesztési reklamáció: +3620/368-2027
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Megkezdődött a fertőrákosi barlangszínház idei 
évada. A Punnany Massif zenekar nyitotta meg a 
2022-es szezont, amely a Királynők és királyok cí-
met kapta. A koncert előtt dr. Ragány Misa ügyve-
zető igazgató köszöntötte a résztvevőket.

Pénteken kezdődött a fertőrá-
kosi barlangszínház 2022-es 
szezonja, amelyet a Punnany 
Massif zenekar nyitott  meg, 
másnap pedig Szulák Andrea 
és a Stúdió 11 Ensemble adott 
koncertet. Dr. Ragány Misa, az 
üzemeltető Pro Kultúra Sop-
ron Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatója elmondta: az idei 
évadra rekordmennyiségű, 60 
előadással készültek. A szín-
ház, a komolyzene, a köny-
nyűzene és a táncművészet 
is megjelenik a kínálatban, a 
műfajok királynői és királyai 
láthatók.

A soproni színház sa-
ját produkcióként mutat be 

június 18-án egy összművé-
szeti alkotást, amelyben a 
tánc- és a zeneművészet is 
megjelenik. Bartók Béla A cso-
dálatos mandarin és Ravel Bo-
lero című művére készülnek 
táncdarabok a Soproni Petőfi 
Színház és a Forrás Produkció 
együttműködésében, az Inte-
rEUropa Balett előadásában. 
Bogányi Gergely és Boros Mi-
si zongoraművész, valamint 
Binder Károly és Varga Gá-
bor dzsesszzongorista játsz-
sza a darabokat  a Bogányi 
zongorákon. 

Szintén saját produkció-
ként mutatják be július 22-én 
a Vadak Ura – The Covenant 

című családi musicalt, a Sop-
roni Petőfi Színház és a TBG 
Production közös előadását, 
Pataki András rendezését, 
amely összesen hat alkalom-
mal lesz látható.

Idén meghirdették a Jazz-
csütörtök című programot, 
amely először június 16-án 
várja a közönséget.

Július 7. és 10. között rende-
zik meg a SopronDrum nem-
zetközi ütősfesztivált, töb-
bek között Stanley Jordan 
dzsesszgitáros és David San-
born szaxofonos fellépésével.

A barlangszínház idei 
programjában szerepel Az Ég 
tartja a Földet – Erzsébet, a 
szerelem szentje című musi-
cal és a Sissi, a magyar király-
né című operett is.

A Győri Filharmonikus 
Zenekar három koncertet ad 
a barlangszínházban, Zorán 
kétszer is fellép, Dés László 

és barátai július 16-án látható-
ak. A német nyelvű közönség-
nek Ábrahám Pál Bál a Savoy-
ban című revüoperettjét tűzik 
műsorra júniustól. Az évad-
ban Lehár-gálaestet is tarta-
nak. A produkció magyarul is 
megtekinthető július 2-án.

A Soproni Liszt Ferenc 
Szimfonikus Zenekar Ötórai 
hangoló elnevezésű kamara-
koncertjei július 17-től öt al-
kalommal várják a közönsé-
get. Augusztus 5-én és 6-án a 
Csókkirály című koncertshow 
látható, a Lévi Story – A Far-
merkirály című előadást au-
gusztus 26-án és 27-én tűzik 
műsorra.

Kőhalmi Zoltán önálló est-
jét Az eltitkolt igazság címmel 
szeptember 9-én láthatja a kö-
zönség, másnap Rúzsa Magdi 
koncertje zárja a barlangszín-
házi szezont.
(Forrás: mti)

A hazai zenei élet egyik meghatározó együttese, a Punnany Massif egyedi hangzásvilágával elvarázsolta a közönséget. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

1962
Ünnepi könyvhét
Sopronban vasárnap délelőtt 
nyitották meg az ünnepi könyv-
hetet a Liszt Ferenc Klubban. 
Megjelent a megnyitón Job-
bágy Károly költő is. A könyv-
hét jelentőségéről, a könyvba-
rát mozgalom szélesítéséről, a 
családi kiskönyvtárak alakítá-
sáról dr. Faller Jenő professzor, 
a Hazafias Népfront Sopron vá-
rosi bizottságának elnöke be-
szélt. Ezt követően Jobbágy 
Károly szólt az ünnepségen 
résztvevőkhöz. (Kisalföld)

Költözik a könyvtár
Az 1735-ben Selmecbányán ala-
pított bányásztiszti iskola első 
tankönyvei, így az első magyar 
műszaki író, Köleséri Sámuel 
1711-ben megjelent műve sze-
repel abban a 30 ezer kötetes 
könyvtárban, amelyet Sopron-
ból most átszállítanak a Miskolci 
Műszaki Egyetem könyvtárába. 
A páratlan műszakikönyv-gyűj-
teményben 400 esztendő mű-
szaki irodalma van. (Esti Hírlap)

Skoda 1101 eladó 
IZS vagy Pannónia motorkerék-
párt beszámítok. Ugyanott Ber-
va segéd-motorkerékpár és le-
mezjátszós rádió is eladó. Cím 
a szerkesztőségben. (hirdetés a 
Kisalföldben)

1942
Halálozás
Sopronban 56 éves korában el-
halálozott Blum Alfréd, a Blum 
Náthán és Fia soproni cég tulaj-
donosa. Az 1882-ben alapított 
üzletet az elhalt özvegye foly-
tatja tovább. (Papír és Írószer)

Szombathelyi FC  
– Soproni VSE 2:1
Sopron, 3000 néző. A soproni 
vasutasok összeállítása: Mát-
rai – v. Horváth, Conrad–Kalo-
csai, Kőmíves, Vermes–Fekete, 
Pados, Palánkai, Budai, Hor-
váth. Az NB I. színvonalon moz-
gó mérkőzésen a szombathe-
lyiek az utolsó pillanatban lőtt 
góllal szerencsés győzelmet 
arattak. Már mindenki elköny-
velte a döntetlent, amikor a 45. 

percben a szombathelyi közép-
csatár, Tisza kicselezte Kőmí-
vest, és bombagólt lőtt. (Nem-
zeti Sport)

1922
Tanítói állás 
Brennbergbányán
Sopron szabad királyi város kül-
területén, Brennbergbányán 
fennálló községi elemi isko-
lánál megüresedett és az álla-
mi tanítók számára megálla-
pított fizetéssel és ezenfelül 
természetben kiszolgáltatan-
dó 120 mázsa diószén, 3 fuvar 
fa és világítási járandósággal, 
végül szabályszerű szabad la-
kással és kertilletménnyel dí-
jazott tanítói (tanítónői) állás 
betöltendő. Pályázni kívánók 
felhívatnak, hogy szabálysze-
rűen felszerelt, a törvényben 
előírt képzettségüket, továbbá 
életkorukat, erkölcsi életüket, 
egészségi állapotukat, vala-
mint katonai kötelezettségük-
nek mikénti teljesítését igazoló 
okmányokkal ellátott kérvé-
nyüket ezen pályázat megjele-

nésétől számítva 14 nap alatt 
Sopron sz. kir. város tanácsá-
hoz terjesszék be. Pályázóktól 
megkívántatik, hogy a német 
nyelvet szó- és írásban tökéle-
tesen bírják.

1882
Állítsanak 
síremléket Kisnek
Kis János volt evangélikus szu-
perintendens, s egykor híres 
író a soproni evangélikus te-
metőben több egyházi férfiúval 
együtt közös sírban, jeltelenül 
alussza örök álmát. Nevét sem-
mi sem hirdeti ott. Vutkovics 
Sándor pozsonyi tanár most a 
Pesti Naplóban felszólalt, hogy 
Sopron városa, melynek az el-
hunyt veterán író tiszteletbe-
li polgára volt, vagy az az ön-
képző kör, melyet Kis alapított 
1790-ben, Soproni Magyar Tár-
saság címen, vagy végül az oly 
szép sikerrel működő Irodalmi 
Társaság állítsanak síremléket 
Kisnek. (A Hon)
Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

225 ÉVVEL EZELŐTT,  1797. május 29-én hunyt el Sopronban 
Dorffmaister István festő, a 18. századi magyarországi temp-
lomfestészet egyik legtehetségesebb művésze. 1729-ben szü-
letett Bécsben, ahol a művészeti akadémián is tanult. Szám-
talan oltárképet és portrét festett, de kivételes tehetsége 
leginkább falképeiben érvényesült. A soproni bencés temp-
lomban, a Szent György- és a Szent Mihály-templomban is lát-
hatók oltárképei.

205 ÉVVEL EZELŐTT,  1817. június 3-án született Sopronban 
Murmann Sámuel nemzetőr őrnagy, a soproni nemzetőrség he-
lyettes parancsnoka, majd főparancsnoka. 1849. augusztus 25-
én osztrák fogságba esett. Haynau még aznap kivégeztette Te-
mesváron.

115 ÉVVEL EZELŐTT,  1907. május 26-án Pozsonyban született 
dr. Langer Herbert, Zettl Gusztáv rum-, likőr- és ecetgyáros, mű-
gyűjtő unokája. A soproni bencés gimnáziumban, majd a bécsi 
kereskedelmi akadémián tanult. Szegeden jogi tanulmányokat 
folytatott, ezután átvette a családi örökséget, vezette az ecet-
gyártást és a szeszfőzést. Az államosítás után könyvelőként és 
főkönyvelőként dolgozott. 1939-ben feleségével megnyitották 
múzeumjellegű lakásukat, így Zettl Gusztáv gyűjteménye a vá-
ros nevezetességévé vált. 2000. július 16-án hunyt el.

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

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

EREDETI FORRÁSOK ÉS SZAKÉRTŐK SEGÍTSÉGÉVEL,  egy 
húszéves fiatal, ifjabb Krug Lajos történetén keresztül ismer-
jük meg az elcsatolásra ítélt Sopron helyzetét, a városban ural-
kodó hangulatot, valamint a helybéliek szellemiségét, motivá-
cióit az „Akik a hazára voksoltak – Sopron 1921” című filmből. 
A soproni népszavazásról és az azt övező eseményekről szó-
ló, 52 perces alkotás kultikus helyszíneken kalauzolja végig a 
nézőt. A produkció országos premierjét június 4-én, a nemze-
ti összetartozás napján 19 óra 40 perckor tartják a Duna TV-n.

FILMEN SOPRON HŐSEI

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni embe-
rek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat a jövőben is tartjuk, 
sőt szélesíteni kívánjuk újabb és újabb olvasóink megismer-
tetésével. Ezért olyan embereket keresünk, akik szűkebb–tá-
gabb környezetükben valamiért kiérdemelték a körülöttük élők 
szeretetét, tiszteletét. Lehet ő egy nagymama, másokon segí-
tő ezermester vagy tanácsadó, egy közösség szervezője vagy 
aktív tagja. Szóval 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 a 
 Soproni Témában! Leveleiket a  szerkesztoseg@sopronite-
ma.hu e-mail-címre várjuk!

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK

Ördögölő visszatér!
Újra látható az Ördögölő Józsiás című tündérjáték a Soproni Pe-
tőfi Színházban – a darabot június 9-én és 10-én tűzik műsorra. 
A látványos produkció több korosztálynak szóló történetet mu-
tat be tündérekről, ördögökről, hatalomról, árulásról, hazasze-
retetről, hűségről, szerelemről meseszerűen. A zeneszerző a Kos-
suth-díjas Szarka Gyula, a rendező a Jászai-díjas Pataki András. 
A Soproni Petőfi Színház és Zentai Magyar Kamaraszínház kopro-
dukciója nagy utat járt be eddig is. Játszották az elmúlt nyáron 
az Esztergomi Várszínházban, vendégeskedett Szigligeten, ősszel 
Zentán, majd Komlón, idén augusztusban pedig az első Magyar-
polányi Nyár programsorozaton és az erdélyi Mikházán, a  Tamási 
Áron fesztiválon is bemutatják.

Barlangszínház:  Összesen 60 előadást tartanak idén

 Királynők  és királyok
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Görög vezetőedzője 
szerint a szezon nagy 
részében túlteljesített 
az SKC férfi kosárlab-
dacsapata, minden-
ki büszke lehet az idei 
teljesítményre. Kostas 
Flevarakis azt nyilat-
kozta: a jövőben a fia-
tal tehetségekre kell 
fókuszálni, megpró-
bálni beépíteni őket az 
együttesbe.
– Mennyire elégedett a csa-
pat szereplésével, komoly 
sikernek tartja, hogy végül 
a hatodik helyen végeztek?

– Úgy gondolom, hogy az 
idei szezon legnagyobb ré-
szében a csapat túlteljesített. 
Igazán büszkék lehetünk a 
srácokra, főleg annak fényé-
ben, hogy ismerjük, mennyi-
re komoly ellenfeleink voltak 
a bajnokságban, milyen mély 
rotációra volt lehetőség több 
csapatnál is, nálunk viszont 
rövidebb volt a kispad. Ne fe-
lejtsük el, hogy a 13 győzelmet 
hozó széria valóságos volt, de 
egyben... irreális is, ami na-
gyon ritkán történik meg bár-
melyik bajnokságban, és még 
ritkábban a tabellán alulról 
érkező csapatoknál.

– Mi kellett volna ah-
hoz, hogy az elődöntőbe ke-

rüljön a csapat, miért nem 
sikerült?

– Őszintének és reális-
nak kell lennünk. A csapat-
nak sok mindenre szüksége 
van ahhoz, hogy a jövőben is 
ezen a szinten maradjon. Nem 
szabad „elrejteni” azt a tényt, 
hogy a pályán és azon kívül 
sok szempontból meg kell erő-
södnünk. Úgy gondolom, hogy 
a szurkolóink és aki közelről 
követi a bajnokságot, az tud-
ja, hogy ellenfeleink többsége 

már jobb helyzetből indul, 
magasabb költségvetéssel 
dolgozhat. Fontosnak tartom, 
hogy építsünk családias lég-
kört a klubban és körülötte, 
a pályán pedig a szívünket is 
tegyük ki az SKC-ért. Nagyon 
jól érzem magam Sopronban, 
jó az együttműködés a vezető-
séggel, megvolt a kémia velük 
és a csapattal is. 

– Másodszor van itt, Sop-
ronban, előrelépett a férfi 
kosárlabda?

– Ha csak az eredménye-
ket nézzük, azt kell mond-
jam, hogy a csapat minden év-
ben egy picit jobb pozícióban 
van, és ez mindenképp előre-
lépésnek számít. Általános-
ságban úgy gondolom, hogy 
a fókuszt a jövőre, a fiatal srá-
cokra és egy harcos csapat 
kialakítására kell helyezni, 
amelyet a szurkolóink szíve-
sen néznek. Ha így teszünk, 
az jó dolgokat hozhat a sopro-
ni kosárlabdában...

A Sopron KC a középszakaszban a negyedik helyen végzett, az elődöntőbe azonban nem sikerült 
bejutnia a csapatnak, mind a három mérkőzést elveszítette a Fehérvár ellen. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

PAPP GYŐZŐ

A negyvenes évek végétől a rend-
szerváltásig többször is pályára lé-
pett Sopronban a magyar labdarúgó-
válogatott. Elsősorban Ausztriába 

menet állt meg a nemzeti 11 városunkban, és az 
edzések mellett össze is csapott valamelyik helyi 
csapattal. 

(1.) Sopron napok óta futball-
lázban égett, 1949. október 12-
én ugyanis a magyar labdarú-
gó-válogatott játszott az Anger 
réti sporttelepen. Az elővétel-
ben kibocsátott jegyeket mind 
egy szálig elkapkodták. A ti-
zenhét játékost számláló vá-
logatott keret szerdán reggel 
háromnegyed 7-kor indult vo-
nattal a Keleti pályaudvarról. 
– A csapat kényelmesen uta-
zott Sopronba, de a játékosok 
ennek ellenére kissé fáradtak 
voltak – írta a Népsport.

A megérkezéskor a feldí-
szített soproni pályaudvaron 
Bognár Dezső polgármes-
terrel az élen nagy küldött-
ség fogadta a legjobb magyar 
labdarúgókat, tiszteletükre 
a helybeli vasutas zenekar a 
köztársasági indulót játszot-
ta. Horváth László megyei 
sportfelelős mondott üdvöz-
lő beszédet. Ebben kiemelte, 
hogy „Nagy ünnepe ez Sop-
ron sportjának, hiszen a helyi 
labdarúgás ebben az évben 
ünnepli 50 éves fennállását.”.

Az ünnepség után autó-
buszokkal vitték a válogatot-
tat az újjáépített Lövér szál-
lóba, ahol pihenhettek az 
utazás után.

Már délelőtt 
sűrű sorokban 
vonultak a szur-
kolók a pályára. 
A kapukat 11 óra-
kor nyitották, ezt 
követően több 
ezren vették kö-
rül a játékteret. 
Három különvonat hozta a 
környékről az érdeklődő-
ket. Az előmérkőzésen Sop-
ron B válogatottja 5–0 arány-
ban győzte le Sopron megye 
legjobbjait. 

Nagy üdvrivalgás fogadta 
a játéktérre melegíteni kifutó 
futballistákat. A válogatott-
ban Henni, Rudas, Lóránt, 
Balogh II, Bozsik, Zakariás, 
Buda, Kocsis, Deák, Puskás, 
Zsédely lépett pályára, míg a 
Sopron kezdőcsapatát Sziklai 
II, Kőmíves, Ősze, Salamon, 
Budai II, Rejtő, Soproni II, 

Németh, Szondi, Budai III, 
Szellő alkotta.

Vécsey Vilmos játékveze-
tő sípjelére a soproniak kezd-
ték a játékot, és az első gól is 
az ő nevükhöz fűződött, de 
Budai II egy fejessel sajnos a 
saját kapujába juttatta a lab-
dát. Az első félidőben négy 
góllal vezető válogatott a szü-
netben négyet cserélt: Henni 
helyett Ruzsa állt a kapuba, 
és pályára lépett Kispéter, Jó-
zsa, Keszthelyi és Salamon is. 
Már öttel vezettek Puskásék, 
amikor Szondi először szépí-

tett. Az utol-
só percekben 
aztán itt is, 
ott is potyog-
tak a gólok, és 
ha úgy néz-
zük, ez a fél-
idő döntetlen-
re végződött, a 
végeredmény 

ugyanis: magyar válogatott 
– Sopron válogatott: 9–5.

A mérkőzés utáni este a 
válogatott tiszteletére Sopron 
városa vacsorát adott. Sebes 
Gusztáv szövetségi kapitány 
és csapata másnap Brenn-
bergbányára kirándult, pén-
teken könnyű edzést tartott, 
szombaton pedig autóbusz-
szal utazott Bécsbe, az oszt-
rák–magyar mérkőzésre. 

Sopron jó ómennek bizo-
nyult, a válogatott 4–3-ra le-
győzte a sógorokat. 
(Folytatjuk)

Amikor Sopronban játszott  a magyar labdarúgó-válogatott 

Először Puskásék ellen

KOSÁRLABDA
Sopron KC – Alba Fehérvár

Bajnoki mérkőzés, rájátszás, 3. meccs,  
Sopron, május 24.

85–92  
(27–23, 25–17, 23–21, 10–31)

Sopron:  
Mack 22/6, Fazekas 2, 

Borisov 12/3, Ford 10/3, 
Montgomery 11

Csere: Sitku, Supola 4, 
Myers 15/3, Werner, Halász, 

Takács N. 9/9

Fehérvár:  
Pongó 15/3, 

Vojvoda 22/9, Lukács 2, 
Fakuade 17, Davis 7/3

Csere: Stark 10, Smith 9/3, 
Szabó Zs. 2, Omenaka 5, 

Takács M. 3/3

Vezetőedző:  
Kostas Flevarakis

Vezetőedző:  
Matthias Zollner

LABDARÚGÁS
SC Sopron – Komárom VSE

NB III. nyugati csoport, Sopron, május 29.

2–3 (2–1)

Gólszerzők:  
Sipos Bence, Pető Benjámin

Gólszerzők:  
Nagy Lionel, Végh Tibor (2)

Vezetőedző:  
Bücs Zsolt

Vezetőedző:  
Bozsik Péter

„A megérkezéskor a 
feldíszített soproni 
pályaudvaron Bognár 
Dezső polgármesterrel 
az élen nagy küldött-
ség fogadta a legjobb 
magyar labdarúgókat.”

Sportiskola: aranyérmes lett az U18-as kosárlabdacsapat
Kiegyensúlyozottan játszott, csapatként működött – megérdemelten nyerte meg a fiú junior orszá-
gos bajnokságot a Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia csapata. Az együttes a debreceni finá-
léban minden mérkőzését megnyerte, a döntőben a Vasas Akadémia A csapata ellen lépett pályára. 
Az aranyéremért vívott mérkőzést a Sopron kezdte jobban, végig vezetve 79–63 arányban diadal-
maskodott. –  Az aranyérmet nem kell magyarázni – mondta dr. Szekeres Csaba, a sportiskola el-
nöke. – Az U18 a felnőtt korosztály előszobája, aki itt nyer, az már majdnem profi. 

Az országos bajnokság döntőjének legértékesebb játékosa a soproni Csátaljay Péter lett, az 
all star csapatba vele együtt Csendes Péter is bekerült, Flasár Botond pedig a Soproni Sportisko-
la Kosárlabda Akadémia legjobbja címet érdemelte ki. 

RÖVIDEN

Kispályás  
labdarúgás 
Június 1–3., 
szerda–péntek, június 8., 
szerda 18 óra, Halász  
Miklós Sporttelep,  
tóparti sporttelep 
Városi kispályás  
labdarúgó-bajnokság

Túra 
Június 4., szombat 9 óra, 
Brennbergbánya
III. Trianon Emléktúra, 
táv: 20,3 kilométer

Vízilabda
Június 5., vasárnap 13 óra, 
Lőver uszoda
Utánpótlás-bajnokság

LELÁTÓ

Kostas Flevarakis:  Mindenki büszke lehet az együttesre

SKC: egy harcos csapat
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Sopron 
idén is 
csatlako-
zott a ki-

hívás napja elnevezésű 
szabadidős sportprog-
ramhoz. A Challenge 
Day 1982-ben Kanadá-
ból indult világhódí-
tó útjára. 
Idén mintegy ötven országban 
mozogtak az emberek a május 
25-én rendezett kihívás nap-
ján. Magyarország 1991-ben 
csatlakozott először a prog-
ramhoz – a lelkesedés azóta 
is töretlen. Sopronban több 
lehetőség is volt a mozgásra, 
a Mária-szobornál volt a leg-
nagyobb létszámú sportren-
dezvény: 15 percenként váltva 
aerobik-, illetve karateedzők 
mutattak be gyakorlatokat a 
résztvevőknek. A belvárosi 
helyszínen legtöbben az is-
kolás korosztályt képviselték, 
hiszen testnevelés óra kereté-
ben rengeteg gyerek vett részt 
a foglalkozásokon.

A megnyitón Csiszár Sza-
bolcs alpolgármester hangsú-
lyozta: Sopron kimondottan 
sportos város, kiválóak a moz-
gási lehetőségek. Ugyanak-
kor az itt élő emberek figyel-
mét is fel kell hívni arra, hogy 

korunk egyik legnagyobb be-
tegsége a fizikai inaktivitás. 
A kihívás napja lehetőséget 
ad arra, hogy az emberek az 
egészséges életmódot, a spor-
tot válasszák.

Hazánkban a Magyar Sza-
badidősport Szövetség szer-
vezte a kihívás napját, ehhez 

csatlakozott a sportfelügyele-
ten keresztül a város önkor-
mányzata. Az aktivitások szá-
mát mérték ez alkalommal is: 
a mutató azt jelöli, hogy má-
jus 25-én hányan mozogtak 
az adott településen legalább 
15 percet. Nos, az összesítés 
szerint Sopronban 3448 lett az 

aktivitási mutató, a Challenge 
Day tehát idén is sikeres volt.  
A Mária-szobornál rendezett 
tömegsportrendezvény mel-
lett a mozogni vágyókat várta 
a Soproni Torna Club is: a ku-
rucdombi csarnokban a gyer-
mektől az idősebb korosztá-
lyig mindenki kipróbálhatta 

a szertornaedzéseket, sőt be-
mutatótréningeket is tartot-
tak. Szintén sok aktivitást 
hoztak az aznapi kispályás 
labdarúgó-mérkőzések – a ter-
vezett gyalogos túrát viszont 
nem tudták megrendezni, ad-
digra ugyanis a viharfelhők is 
mozgásba lendültek…

Kihívás napja:  3448 aktivitást számoltak múlt szerdán Sopronban

Mozgásba lendült a város

A kihívás napján a legtöbben a Mária-szobornál mozogtak – aerobik- és karateedzők tartottak foglalkozásokat. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÜGYINTÉZŐI 
köztisztviselői állás betöltésére

Munkakör alkalmazási feltételei:
• felsőoktatásban szerzett műszaki, köz-

szolgálati, gazdaságtudományi, jogi szak-
képzettség,

• számítógépes felhasználói ismeretek 
(Word-, Excel-, Internet-használat),

• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne 
álljon fenn összeférhetetlenség

Előnyt jelent: 
• közigazgatási gyakorlat

Munkakör fő tartalma:   
• vagyongazdálkodási feladatok ellátása, 
• önkormányzati helyiségek bérbeadá-

sával összefüggő feladatok ellátása,
• közreműködés  telekalakítási eljárások in-

tézésében, 
• éves zárszámadáshoz, költségvetési be-

számolókhoz, költségvetéshez részanyag 
készítése

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• önéletrajzot, a 87/2019.(IV.23.) Korm. ren-

delet 1. sz. melléklete szerint,
• az iskolai végzettséget igazoló okiratok 

másolatát, 
• előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 

85. §-ában meghatározott összeférhe-
tetlenségi ok a pályázat benyújtásakor 
fennáll-e,

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági er-
kölcsi bizonyítványt vagy annak megké-
réséről szóló igazolást,

• nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban 
közölt személyes adatokat a pályázati el-
járásban részt vevők kezeljék

Illetmény és juttatások:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal Köz-
szolgálati Szabályzata szerint.
A kinevezés határozatlan időre szól.
A próbaidő: 6 hónap.
További információ kérhető Papné Hor-
váth Barbara osztályvezetőtől a 99/515–
123-as telefonszámon.

A jelentkezéseket
2022. június 17-ig az alábbi 
címre kérjük benyújtani:

Dr. Sárvári Szabolcs jegyző részére
Sopron Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron, Fő tér 1.
A borítékra kérjük ráírni:
„Vagyongazdálkodási
ügyintéző munkakör”

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok 2022. június 26. napjáig ke-
rülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok 
megtekintése után dönt a pályázók meg-
hallgatásáról. A pályázók a pályázat ered-
ményéről az elbírálást követően 8 napon 
belül értesítést kapnak, és a sikertelen pá-
lyázatokat visszaküldjük. A pályázat be-
nyújtásának tényét és a pályázó személyes 
adatait az Európai Unió 2016/679. számú 
általános adatvédelmi rendelete, a GDPR 
előírásainak megfelelően kezeljük. 

Az állás betölthető az elbírálást köve-
tően azonnal.  

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT
18. helyen végzett az SC Sopron
A hétvégén véget ért az NB III-as labdarúgó-baj-
nokság 2021/22-es szezonja, ahol a nyugati cso-
port utolsó fordulójában a Komárom VSE látoga-
tott Sopronba. A mérkőzés kiegyenlített játékot 
hozott, végül a Komárom győzött 3–2 arányban. 

– Amit a tavaszi szezon elején elterveztem, ab-
ból sok mindent nem sikerült megvalósítanom, 
amiért természetesen vállalom is a felelősséget 
– értékelt Bücs Zsolt vezetőedző. – Viszont arra a 
stábban senki sem gondolt, hogy ilyen sérülés-
hullám lesz a csapatnál egész félévben, ezáltal 

soha nem tudtam azt a kezdőcsapatot pályára kül-
deni, amely a terveim között szerepelt. Azt gon-
dolom, hogy a négy ifista játékos, Baumgartner 
Bence, Magas Bálint, Magas Márton és Honfi Be-
nedek sokat fejlődött ez alatt az időszak alatt, 
a hozzáállásukkal egyszer sem volt probléma. 

Az SC Sopron 28 szerzett ponttal a 18. helyen 
végzett a 20 csapatos bajnoki tabellán. Az érvé-
nyes szabályok szerint az utolsó négy csapat esik 
ki a bajnokságból, az első (Mosonmagyaróvár) pe-
dig továbbjut az NB II-be. 

Soproni veterán 
kardozó sikere
Az év veterán kardvívójá-
nak választotta a sopro-
ni dr. Gasztonyi Károlyt 
az Európai Veterán Vívó-
szövetség a V3, azaz a 
60–69 évesek korcsoport-
jában. A sportoló múlt hé-
ten a magyar csapat tagja-
ként ezüstérmet szerzett 
a veterán vívók Hamburg-
ban rendezett Európa 
bajnokságán. 

Ferencvárosi 
kézilabdasiker 
A Ferencváros nyerte a női 
kézilabda Magyar Kupát 
hétvégén Debrecenben, 
miután 26–22-re legyőz-
te a bajnok Győri Audi ETO 
KC csapatát a négyesdön-
tő fináléjában. A fővárosi-
ak 22., a győriek 20. alka-
lommal szerepeltek a hazai 
kupasorozat fináléjában, a 
Ferencváros a 13. trófeáját 
nyerte. Ez volt a 8. Győr–
FTC kupadöntő, a mérleg 6 
győri és immár 2 ferencvá-
rosi siker.

A harmadik helyet 
a tornán a Siófok szerez-
te meg, miután a bronz-
meccsen 27–20-ra legyőz-
te a Dunaújvárost.

RÖVIDEN

facebook.com/
sopronitema 
hivatalos
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„Nem tudom 
mi a sorsod, de 
egy dolgot tu-
dok: csak azok 
lesznek iga-
zán boldogok, 
akik keresték 
és megtalál-
ták, hogyan le-
het másokat 
szolgálni.”
Albert Schweitzer  
(1875–1965) német teoló-
gus, lelkész, filozófus, or-
gonaművész, tanár, orvos, 
Nobel-békedíjas

MOTTÓ

Albert Schweitzer: 
Életem  és 
gondolataim 
Albert Schweitzer, a stras-
bourg-i egyetem teológiai 
fakultásának tanára, a te-
ológiai szeminárium igaz-
gatója, prédikátor és or-
gonaművész 30 évesen 
hátat fordított addigi sike-
res életpályájának. 1913-
ban orvosi diplomával a 
zsebében elindult Afriká-
ba, Gabon francia gyar-
matra. Rendelője egy ócs-
ka tyúkól volt, a betegeket 
a szabad ég alatt kezelte, 
és elhelyezésükre egy-két 
kezdetleges barakk állt 
rendelkezésére…

KÖNYVAJÁNLÓ

HUSZÁR JUDIT

Összesen 103 diák 
– ennyien értek el ki-
emelkedő eredményt 
a Soproni Szakképzési 
Centrum tanulói közül 
ebben a tanévben az or-
szágos versenyeken. 
A fiatalokat, valamint 
az oktatóikat is díjaz-
ták a múlt csütörtöki 
rendezvényen. 

Negyedik alkalommal díjaz-
ta legeredményesebb diákjait 
a Soproni Szakképzési Cent-
rum. Az elmúlt két évben a 
vírushelyzet miatt a tanul-
mányi versenyek nagy része 
elmaradt, de ebben a tanév-
ben már a döntő többséget 
megrendezték, így a díjátadó 
gála sem maradt el. A cent-
rum 103 diákja ért el kima-
gasló eredményt tanulmányi, 
sport- vagy szakmai verse-
nyen, közülük az országos 
megmérettetésen legjobban 
szereplők vettek részt az ün-
nepélyes díjátadón. 

– Fontos a mai, felgyor-
sult világunkban, hogy meg-
álljunk összegzésre, vala-
mint értékeljük a sikereket 
– mondta a rendezvényen 
Kuntár Csaba, a szakképzé-
si centrum főigazgatója. – Ti 
jó példával álltok a következő 

évfolyamok előtt, inspiráljá-
tok a többieket. Azt kívánom, 
hogy a végzősök a munka vi-
lágában is hasznosítsák az itt 
megszerzett ismereteiket, az 
alsóbb évfolyamok képviselői 
pedig a következő években is 
legalább ilyen eredményesek 
legyenek! 

– Sopront sok fajta jelző-
vel illetik: a hűség városa, a 
szabadság városa, ugyanak-
kor iskolaváros is – hangsú-
lyozta dr. Farkas Ciprián pol-
gármester. – Az alapfokútól a 

felsőfokúig mindenfajta okta-
tási intézmény megtalálható 
nálunk, ráadásul mindegyik 
színvonalas képzést nyújt, 
amelyre a soproniak büszkék. 
Úgy gondolom, ha ennyi te-
hetséges fiatal van, mint ahá-
nyan most itt is összegyűltek, 
akkor nem lehet probléma. 

A polgármester gratulált 
a diákoknak, oktatóiknak, a 
szakképzési centrum mun-
katársainak, valamint a tanu-
lók szüleinek is, hiszen nekik 
is oroszlánrészük van abban, 

hogy ilyen sikereket értek el a 
fiatalok. 

A rendezvényen részt vett 
Marek János, a Soproni Tan-
kerületi Központ igazgató-
ja, valamint Horváth Vilmos, 
a Soproni Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke is. 

Az ünnepségen jutalmat 
kaptak azok a diákok is, akik 
az idei Szakma Sztár feszti-
válon eredményesen szere-
peltek – közülük a dobogóso-
kat hétről hétre bemutatjuk 
lapunkban is.

„Ahol ennyi tehetséges fiatal van,  ott nem lehet probléma”

Akikre büszkék vagyunk

Az országos megmérettetéseken legjobban szereplő diákok vettek részt a Soproni Szakképzési 
Centrum ünnepélyes díjátadóján. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MADARÁSZ RÉKA

Idén nyáron sem kell 
aggódniuk a szülők-
nek azért, hogy amíg 
ők dolgoznak, addig a 
gyermekeiket hova he-
lyezzék el. A Soproni 
Tankerületi Központ 
és az önkormányzat jó-
voltából nemcsak a fel-
ügyeletükről, hanem 
a szórakozásukról is 
gondoskodnak.

A nyári szünet kezdete után 
néhány nappal, június 20-
tól, illetve 27-étől a Soproni 
Tankerületi Központ Csoda-
szarvas tábort szervez, ame-
lyen 3400 tanuló vesz részt, 
közülük 400-an bentlakásos 
formában.

– Sopron önkormányza-
ta július 4-től augusztus 19-
ig biztosítja az alsós gyerekek 
nyári felügyeletét a már meg-
szokott nyári napközi kereté-
ben – tudtuk meg Marek Já-
nos tankerületi igazgatótól. 

A nyári napközinek több 
évtizedes hagyománya van. 
Az előző években hatalmas 
sikere volt a kezdeménye-
zésnek, napi szinten 180–
200 gyerek élt a lehetőséggel. 
A napköziben nem gyermek-
megőrzés történik, hanem a 
szervező Lackner-iskola szí-
nes programokat biztosít a 
kicsik és a nagyobbak szá-
mára. Ha az időjárás enge-
di, szabadtéri eseményeken 

– kirándulásokon, sportver-
senyeken, kalandpark-látoga-
táson, mozizáson, fagyizáson 
– vehetnek részt a gyerekek, 
rossz idő esetén kézműves 
foglalkozásokon fejleszthetik 
a képességeiket.

– A tábor és a napközi tel-
jesen ingyenes, csupán az 
étkezést kell a szülőknek fi-
nanszírozniuk – tette hozzá 
Marek János. – Akik év köz-
ben kedvezményre jogosul-
tak, azok itt is igénybe vehe-
tik azt. Ugyancsak évek óta 

működik a gyermekek szoci-
ális étkeztetése is: a rászoruló 
1–8. osztályosok június 16-tól 
augusztus 31-ig napi egyszeri 
főétkezést vehetnek igénybe, 
amit a Lackner-iskola ebéd-
lőjében fogyaszthatnak el. Az 
ehhez szükséges jelentkezési 
lapokat gyermekük iskolájá-
ban kérhetik a szülők.

A napközi befejezését kö-
vető másfél hétben a gyerme-
kek számára saját iskolájuk 
biztosítja a felügyeletet egé-
szen a tanévkezdésig.

Tartalmas nyári programok

A nyári napközinek több évtizedes hagyománya van.  
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

Pályázati felhívás
sopron Megyei Jogú város 

széchenyi istván tanulmányi Ösztöndíjára

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 
nevében a Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2016. (III. 31.) 

önkormányzati rendelete szerinti előkészítő bizottság pályázatot hirdet a

2022/2023-as tanévre vonatkozóan 
sopron Megyei Jogú város széchenyi istván tanulmányi Ösztöndíjára.

az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz tíz hó-
napra szól. az ösztöndíjjal járó juttatások:
– az ösztöndíj odaítélésének napját magá-

ban foglaló és az azt követő szemeszter ide-
jére havonta 52.000 Ft vissza nem térítendő 
tá mogatás,

– az ösztöndíjas nevére szóló sopron.hu végző-
désű határozatlan időre szóló e-mail-cím,

– Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat 
protokoll-listáján való nyilvántartás, név-
re szóló meghívó az önkormányzat rendez-
vényeire,

– lehetőség az ösztöndíjas tevékenységének a 
helyi médiában való ismertetésére.

az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be, aki a 
következő feltételeknek együttesen megfelel:

– a pályázat benyújtását közvetlenül megelő-
zően legalább 5 éve folyamatosan soproni 
lakóhellyel rendelkezik,

– államilag elismert magyar felsőoktatási intéz-
mény teljes idejű alapképzésben, mesterkép-
zésben vagy egységes osztatlan képzésben 
részt vevő hallgatója,

– jelenlegi vagy korábbi bachelor tanulmányai 
során legalább két félévre bejelentkezett, és 
a pályázat beadását közvetlenül megelőzően 
legalább 55 kreditet megszerzett,

– a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző, 
két egymást követő, lezárt szemeszterben fel-
vett összes tantárgyból elért tanulmányi ered-
ményének számtani átlaga legalább 4,51,

– tanulmányait teljes idejű alapképzésben, vagy 
ezt követő mesterképzésben, vagy az egysé-
ges osztatlan képzésben az első mesterdiplo-
ma megszerzéséért folytatja,

– kiemelkedő szakmai tevékenységéről az ok-
tatási intézmény által kiállított ajánlással ren-
delkezik,

– a pályázat benyújtásakor a 30. életévét még 
nem töltötte be.

a pályázatot a fenti rendelet mellékletét ké-
pező pályázati adatlapon kell benyújtani, és 
ahhoz a következőket kell mellékelni:
– a kitöltött pályázati űrlap,
– a pályázati kérelem rövid indoklása,
– a pályázó lakcímet igazoló hatósági igazol-

ványának másolata (amennyiben a hatósági 
igazolvány nem igazolja egyértelműen, hogy 
a pályázó a pályázat benyújtását közvetlenül 
megelőzően legalább 5 éve soproni állandó la-
kóhellyel rendelkezik, úgy annak igazolása az 
okmányirodától beszerzett dokumentummal 
lehetséges),

– a pályázó részére az oktatási intézménye ál-
tal kiállított eredeti aktív hallgatóijogviszony-
igazolás,

– a pályázó a pályázat benyújtását közvetlenül 
megelőző utolsó két lezárt szemeszteréről az 
oktatási intézmény által kiállított igazolás, mely 
tartalmazza a tanulmányi átlagot (legalább 
4,51), illetve a megelőző két félévben meg-
szerzett legalább 55 kreditet.

a pályázatok benyújtási határideje 2022. szeptember 30., azokról 
sopron Megyei Jogú város Közgyűlése 2022. október 30-ig dönt.

Postacím: 
„Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj előkészítő bizottság” 

9400 Sopron, Fő tér 1.

Ezüstérem  
az Estörin
A Széchenyi-gimnázium 
– Kasoly Réka Adél, Nad-
ray Nóra és Posta Noémi 
– alkotta csapata 2. he-
lyezést ért el az Esterházy 
Magyarország Alapítvány 
Estöri Kreatív történelmi 
versenyén a 2021/22-es 
évadban. (A lányokról ko-
rábban már írtunk lapunk-
ban: Történelem kreatí-
van, Soproni Téma, 2022. 
február 2.) A magyar tör-
ténelem egyik legmozgal-
masabb és legsokszínűbb 
korának feldolgozása várt 
a hatodik Estöri középis-
kolás csapataira, akik a 
három részre szakadt Ma-
gyarország magyar–török 
küzdelmeit, a kultúrák ta-
lálkozását és együttélését 
tanulmányozva oldották 
meg a feladatokat. A több 
hónapos megmérettetés 
során a diákok a török ko-
ri diplomácia, a hétközna-
pok, a családi dilemmák, a 
vallásreform és a női sor-
sok témáit bemutatva ad-
tak számot tudásukról. 
A személyes részvétellel 
zajló döntőt a budapesti 
Márai Sándor Művelődé-
si Házban tartották.

RÖVIDEN

PÉLDÁS ÖSSZEFOGÁS:  Két anyuka, Márkus-Zalatnay Fruzsi-
na és Kasnya-Kiss Dalma adománygyűjtő akciójához annyi civil 
csatlakozott, hogy 9–10 teherautónyi szállítmányt küldtek az uk-
rán menekültek számára. A  lelkes önkéntesek – a város támoga-
tásával – most már nyári iskolát szerveznek a menekült gyerekek-
nek. A Hunyadi-iskolában az ukrán gyerekek július 4-től augusztus 
12-ig 9 és 12 óra között három csoportban vesznek részt az integrá-
ciójukat megkönnyítő foglalkozásokon. Önkéntes tanárok jelent-
kezését várják!

facebook.com/
sopronitema 
hivatalos
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Edukációt! 
Na, tessék. Már megint egy idegen szó. Sajnos erre az egész-
ségügyi problémák kivédésében, kezelésében kulcsfontossá-
gú terápiás lépésre még szép magyar szavunk sincs. Jó lenne 
megalkotnunk. 

A pontos magyar kifejezésnél csak az lenne fontosabb, ha al-
kalmaznánk is ezt a mindennapokban. Miről is van szó? 

„Az edukáció célzott, egy bizonyos ismeret átadását, meg-
szerzését jelenti, de csak akkor éri el a célját, ha ennek révén 
konkrét probléma megoldására irányuló eredményes cselek-
véshez vezet a páciens életében.” Azaz, ha úgy tudunk vala-
mit a páciensnek átadni a problémája megoldásához, hogy azt 
használja is a mindennapokban. 

„Az edukáció tehát a legritkább esetben csak ismeretát-
adás. A nem megfelelő önmenedzselési szint elérésének aka-
dálya legtöbbször nem is önmagában az ismeretek hiánya. Sőt! 
Sok esetben épp a környezetből (is) érkező ismeretdömping je-
lent problémát.” Ez röviden azt jelenti, hogy annyi hülyeséget 
hall az adott témáról, hogy már ki sem tudja választani, mi igaz.

Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket június 8-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sopron  
Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a népszavazással foglalkozó kiadványt sor-
solunk ki, melyet a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Május 18-i rejtvényünk megfejtése: „Ha többet tudnál a jövőről, még nehezebb lenne a múlt.”. Szerencsés meg-
fejtőnk: Tihanyiné Béres Mária, Sopron, Szent Margit utca.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Június 1-től június 7-ig. Az ügyeleti idő június 5-én, pünkösd-
vasárnap és június 6-án, pünkösdhétfőn reggel 8 órától más-
nap reggel nyolc óráig, ezen kívül este 8 órától másnap reggel 
8 óráig tart.

Június 1.,  
szerda 

BENU Állomás gyógyszertár 
Mátyás király u. 23. 99/312–437

Június 2., 
csütörtök 

Oroszlán gyógyszertár  
Várkerület 29. 99/524–005

Június 3.,  
péntek 

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

Június 4., 
szombat 

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

Június 5., 
vasárnap 

Szebellédy gyógyszertár 
Deák tér 35. 99/505–469

Június 6.,  
hétfő 

Than Károly gyógyszertár 
Újteleki u. 54. 99/510–787

Június 7.,  
kedd 

PatikaPlus gyógyszertár  
Határdomb u. 1., AlphaPark 99/505–220

„Lelkünkben összetartozunk”
EGYÜTT ÉVTIZEDEKEN ÁT  – soproni házaspárok mesélnek

PLUZSIK 
TAMÁS

Bizonyára 
sokan ál-
modoznak 
az egész 

életen át tartó szerelem-
ről, és vannak olyan sze-
rencsések, akiknek ez 
meg is adatott. Soroza-
tunkban olyan soproni 
házaspárokkal beszélge-
tünk, akik talán tudják a 
hosszú és boldog házas-
ság titkát. Legalábbis az 
életük példa lehet erre. 

– A harmadik osztályt kezdtük 
a Martos Flóra Gimnáziumban, 
amikor néhány barátnőmmel 
az évnyitóról mentünk ha-
za – kezdte az 57 évvel ezelőt-
ti történetet Frühwirthné Hor-
váth Mária. – A Várkerület és 
a Torna utca sarkán lévő fod-
rászüzletben éppen nem volt 
vendég, ezért az ott dolgozók 
közül többen is kint álltak az 
utcán, akikre mi tulajdonkép-
pen ügyet sem vetettünk, de 
mint később kiderült, közülük 
az egyikük ránk, pontosabban 
rám annál inkább…

– Igen, valóban csak egy 
villanás volt az egész, ahogy 
a matrózblúzos lányok ne-
vetgélve elmentek az üzle-
tünk előtt, de én már aznap 
elkezdtem nyomozni, hogy 
ki is lehetett az szőkésbar-
na, kékszemű lány, akivel ott, 
a fodrászüzlet előtt összeta-
lálkozott a tekintetünk – fűzte 

tovább Frühwirth László, aki-
nek a „nyomozásban” az egyik 
törzsvendége, Félix „Öcsi” sie-
tett a segítségére.

– Kis város volt még akkor 
Sopron, szinte mindenki ismert 
mindenkit, úgyhogy néhány 
nappal később olyan nagyon 
meg sem lepődtem, amikor La-
ci, kezében egy szál piros ró-
zsával, várt a gimnázium előtt 
– mondta Marika. 

Innentől kezdve már gyor-
san pörögtek az események. 
A randevúk színhelye leggyak-
rabban a Borostyán cukrász-
da volt, mindketten nosztalgiá-
val gondolnak a „Coup Jack”-re 
és a „Pityu-szeletre”, melyet 
csak ott lehetett kapni. A bal-
lagáskor Marika padján volt 
a legszebb csokor, melyet La-
ci készíttetett 19 szál piros ró-
zsából. Hamarosan megtörtént 

az eljegyzés, a gyűrűket Laci 
bátyja küldte Németországból, 
majd 1968. július 13-án a Szent 
István-templomban volt a fia-
talok esküvője.

– Az esküvői frizurámat  Laci 
készítette – emlékezett Marika. 
Nagy bánatomra apu nem kí-
sérhetett az oltár elé, ugyanis 
félt, hogy ha a templomi szer-
tartás kitudódik, akkor kirúg-
ják az állásából. Nászútra Bul-
gáriába mentünk, majd közös 
életünket egy István bíró utcai 
kis lakásban kezdtük el, egy év 

múlva oda született Robi fiunk 
is, majd később a Sörházdom-
bon építettünk egy szép családi 
házat. Ma is ott élnénk, ha húsz 
évvel ezelőtt nem éri Lacit egy 
súlyos agyvérzés, ami miatt 
részlegesen lebénult. Ez saj-
nos megváltoztatta az életün-
ket, de egyúttal jobban össze 
is kovácsolt bennünket. A szí-
vünkben, a lelkünkben, a gon-
dolatainkban összetartozunk, 
és immáron több mint fél év-
százada szeretettel fogjuk egy-
más kezét.

Frühwirthné Horváth Mária és Frühwirth László 1968. július 13-án házasodott össze – azóta 
is „fogják egymás kezét”. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

FRÜHWIRTHNÉ HORVÁTH MÁRIA  1948-ban született Fer-
tőszéplakon. Az érettségit követően dolgozott a Gamma sop-
roni gyáregységénél, majd a Diaber International Kft. irodave-
zetőjeként ment nyugdíjba 2003-ban.
FRÜHWIRTH LÁSZLÓ  1943-ban született Sopronkövesden. 
Évtizedekig Sopron egyik legismertebb férfi–női fodrászmes-
tere volt, a betegsége miatt 2002-ben kényszerült nyugdíj-
ba menni.
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 HayDM Street, a sopro-
ni zenekar ugyanis kész 
meghódítani a Bala-
ton-partot, de Sopron-
ban a Búgócsigában is 
találkozhatunk velük. 
A formáció repertoárja 
folyamatosan megújul, 
így koncertjei mindig 
üde színfoltot jelente-
nek a közönségnek.

– A Covid okozta válság 
után örülünk minden lehe-
tőségnek, szerencsére egy-
re több a rendezvény a kör-
nyéken és a nagyvilágban is, 
ami nagyon jó. A célunk az, 
hogy minél több helyen tud-
junk koncertezni, minél több 
színpadra tudjunk ellátogat-
ni – kezdte Károlyi Szabolcs. 
– A Balaton-part meghódítá-
sát tűztük ki célként – Alsóőrs, 
Badacsonytördemic, Szigliget 
–, itt zenélünk, de ez nem je-
lenti azt, hogy Sopronban 
nem találkozhat velünk a kö-
zönség. Amit már most bizto-
san tudok, hogy a szeptember-
ben a szüreti rendezvényeken 
lesz HDS koncert, továbbá a 

soproniak körében jól ismert 
Búgócsigában is adunk egy 
klubkoncertet a közeljövőben, 
pünkösd hétvégéjén.

Szabi azt is elárulta, hogy 
most már kezdenek visszatér-
ni a régi kerékvágásba, gyak-
ran tudnak próbálni, egyben 
van a csapat. 

– Nem volt egyszerű az el-
múlt közel két év, a vírus okoz-
ta nehézségek miatt mi is ke-
vesebbet találkoztunk, de 
április végével mondhatom, 

hogy vissza tudtunk tér-
ni a megszokott, heti pró-
barendhez. Azt gondolom, 
remek zenekarunk van. Sze-
retünk zenélni, és jól kijövünk 
egymással. 

A HayDM Street attól is 
olyan népszerű, mert a ta-
gok hisznek az élő zene va-
rázsában, és folyamatosan 
megújulnak. 

– Természetesen mindig 
cserélődnek a dalok, vannak 
új ötletek, így a repertoárunk 

is állandóan változik – foly-
tatta Károlyi Szabolcs. – Nagy 
kedvenceinket sem hagyjuk 
ki. Elmondhatjuk, hogy mind-
annyiunk sokat tapasztalt a 
zenei közegből, így próbálunk 
minél színesebb koncerte-
ket adni.

A soproni formáció feltöl-
tötte a tavaly felvett videókat 
a YouTube-csatornájára, így 
bárki belenézhet, belehallgat-
hat abba, milyen is egy igazi 
HayDM Street buli.

Sztárok itt és ott

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

HayDM Street:  A Balatont célozza meg a soproni zenekar

Pörgős nyárra készülnek

A HayDM Street attól is olyan népszerű, mert a tagok hisznek az élő zene varázsában.

A DIETETIKUS VÁLASZOL

Egy kis nyári útravaló…
NÉMETH KINGA

Gyermekkori elhízás, cu-
korbetegség, szív- és ér-
rendszeri gondok – nap-
jainkban mindegyik 

népbetegségnek számít. De mit tehe-
tünk a megelőzésükért, hogy minél to-
vább, egészségesen éljünk? Rovatunk-
ban a dietetikus ad hasznos tippeket. 

Lassan itt a fürdőruhaszezon. Eszeveszettül ke-
resünk megoldást arra, hogy attól a pár plusz ki-
lótól megszabaduljunk. Az internet világa sok 
csoda és rapid diétát ígér. Ezek nagyrészt csak 
ideig óráig hatásosak, de azalatt is szenvedést, 
fáradtságot, stresszt jelenthetnek mind a lel-
künknek, mind a testünknek. Nem utolsó sorban 
pedig miután abbahagytuk, és visszatérnénk a 
normális kerékvágásba, a jó öreg jojó-effektus 
is beköszönt. 
Néhány hasznos tipp a nyárra, hogy ezt 
elkerüljük: 
• Fogyasszunk több folyadékot! Sokszor 

a szomjúságérzetünket nem ismerjük fel, he-
lyette inkább eszünk. Itt a limonádék, házi 
jeges teák időszaka! Kulacsban vihetjük ma-
gunkkal mindenhova, így nem feledkezünk 
meg az ivásról.

• A köretek egy részét helyettesítsük 
zöldségekkel a főétkezéseknél, legalább 
2 ökölnyit fogyasszunk belőlük akár nyersen, 
párolva, grillezve! 

• Próbáljunk ki alternatív, rostban gaz-
dag köreteket, például hajdinát, quinoát! 

• Édesség utáni vágyunkat csillapítsuk 
gyümölcsökkel, készítsünk házi túrókré-
met, fagylaltot! 

• A zsírosabb felvágottakat cserélhetjük 
soványabb sonkákra, készíthetünk zöldség-
krémeket feltétként. 

• Tejtermékek közül a sajtok rengeteg 
plusz kalóriát jelenthetnek, így ritkít-
suk fogyasztásukat, vagy cseréljük zsírsze-
gény változatokra, például mozzarellára, Ó-
vári sajtra, light trappistára! 

• Építsük be a növényizsír-forrásokat az 
étrendünkbe, például kisétkezésre fogyasz-
szunk 1 zárt marék olajos magot! 

• Válasszunk könnyebb ételeket, zsenge 
főzelékféléket, akár egy friss gyümölcslevest, 
ízesítsünk zöldfűszerekkel, zsírszegény süté-
si technikákat alkalmazzunk! 

• Tésztafélékből válasszuk a durum vagy 
a teljes kiőrlésű változatokat!

• Mozogjunk! Legyünk többet a friss levegőn, 
kiránduljunk, sétáljunk! 

• Vegyünk egy mély levegőt, mosolyog-
junk, és élvezzük a nyarat! 
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NE SIESS!  – Ya Ou új dala
Új dallal jelentkezett a Sop-
ronban is több darabban 
játszó Békefi Viktória pár-
ja, Ya Ou. – A „Ne siess”-t 
abszolút a zenélés szerete-
te szülte, a dal egy teljesen 
felszabadult, kötöttségek és 
szabályok nélküli jamme-
lés eredménye – mond-
ta az énekes. Az új-
donság szövege is azt 
adja át, hogy az embe-
rek tele vannak vágyak-
kal, energiákkal. Az új 

szerzeményt egy pikáns vi-
deoklippel együtt élvezhet-
jük, amelyben Ya Ou két tán-
cossal az oldalán alakul át 

jelenetről jelenetre.

www.sopronitema.hu


