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Újabb közösségi tér
Sorban érkeztek a nézők – emlékezetes gyermeknapi mesekoncertet tartottak vasárnap a Petőfi Színházban. A családok, óvodás és iskolás csoportok a Tücsöklakodalom című 
produkciót tekinthették meg. Szarka Gyula és zenekara, valamint Molnár Anikó és Papp Attila színművészek interaktív előadása közben vastaps szólt a nézőtérről. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Fergeteges Tücsöklakodalom

Lakótelepek a ’70-es évekből

Nyitva a nemzeti park

A Fertő tó rejtett élővi-
lágát is bemutatja a tó 
partján épülő ökocent-
rum, az oktatólaborban 
pedig mikroszkópos kí-
sérleteket és tudomá-
nyos programokat is 
tartanak majd.  Bihary 
Saroltával és Kováts 
 Petrával, az ökocentrum 
tervezőivel beszélget-
tünk arról, hogy milyen 
lesz a létesítmény belső 
világa. 6
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Sopron változatos és gazdag történelme sokakat érdekel – sorozatunkban a különbö-
ző városrészek kialakulásáról, elnevezéséről, érdekes históriáiról írunk. Ezúttal 
a József Attila-, valamint az Ibolya úti lakótelep titkai tárulnak fel.

A Fertő–Hanság Nemzeti Park is megnyitotta kapuit a 
nagyközönség előtt. A bemutatóhelyeket és a látogató-
központot csak a koronavírus ellen védettek és a felügye-
letük alá tartozó kiskorúak látogathatják.

Kalandozás 
a Fertő élő-
világában
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Bajnoki hatodik hely

Vasárnap véget ért az NB III-as labdarúgó-bajnokság 2020/21-es  
szezonja. Az SC Sopron csapata 4–2-re nyert a Ménfőcsanak ellen, 
így megszerezte a hatodik helyet a bajnokságban. FOTÓ: NÉMETH PÉTER 

Befejeződött a Szent Mihály-templom felújítása. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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Az észrevétlen zsebesek 
CZETIN ZOLTÁN 

Itt a június, a járvány-
ügyi korlátozások fo-
lyamatosan enyhülnek, 
egyre több a rendez-
vény. A zsúfoltság pedig 
kedvez a zsebeseknek. 
Egy kis odafigyelés-
sel megelőzhetjük a 
bajt, megóvhatjuk 
értékeinket. 

A zsebes az a bűnöző, aki ész-
revétlenül viszi el a testünk 
közelében lévő értékeket. 
Szóval kiemelheti a tárcát, te-
lefont a zsebünkből, hátizsá-
kunkból, kosarunkból. A lo-
pás egyik minősített esete ez, 
ami azt jelenti, hogy a bünte-
tés szempontjából mindegy, 
hogy mennyit vitt el a zsebes. 

– Fontos, hogy míg egy 
rablásnál leszabják valakiről 
például a táskát, vagy kité-
pik a kezéből a kabátot, addig 
a zsebesek úgy viszik el az ér-
tékeket, hogy azt csak később 
vesszük észre – kezdte Babel-
láné Lukács Katalin, a Sopro-
ni Rendőrkapitányság őrna-
gya, kiemelt bűnmegelőzési 
főelőadó. – Éppen ezért na-
gyon fontos, hogy értékeket 

soha ne rakjunk olyan hely-
re, ahonnan valaki ki tud-
ja emelni. Mondom a példá-
kat: a farzseb, a kabát külső 
zsebe, a hátizsák hátsó része 
nem biztonságos. Sokszor az 
alkalom szüli a tolvajt, abban 
nem bízhatunk, hogy minden-
ki olyan becsületes, mint mi. 

A szakember szerint fon-
tos, hogy óvatosak, megfon-
toltak legyünk, vigyázzunk 
értékeinkre. Nyilvános hely-
re ne vigyünk magunkkal 
sok készpénzt, ma már szin-
te mindenhol lehet bankkár-
tyával fizetni, használjuk ezt 
a lehetőséget! 

– Lényeges, hogy a pin-kó-
dot soha ne a kártyával együtt 
tároljuk – hívta fel a figyel met 
az őrnagy. – Minden bank-
nál meg lehet változtatni ezt 
a kódot, állítsunk be olyat, 
amit meg tudunk jegyezni, 
de nem hozzánk köthető! Ezt 
a későbbiekben ne mondjuk 
el senkinek! 

A pénztárcánkat bel-
ső zsebben, oldaltáskában 
hordjuk, nyilvános helyen 
mindig ügyeljünk rá! Ha zsú-
folt sorban állunk, akkor is le-
gyen a kezünk ügyében a tár-
cánk, semmiképp ne hagyjuk 
a hátizsákunkban!

RENDŐRSÉGI  sorozat

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Halmos Imre tiszthe-
lyettes az I. világhá-
borúban tanúsított 
hősiességéért kapott 
arany vitézségi érmet 
1922-ben. A család a 
mai napig ápolja hő-
se emlékét.

A közelmúltban érdekes meg-
keresés érkezett a közössé-
gi oldalon a Halmos család-
hoz. Az üzenet feladója Fülöp 
András hadtörténeti szakem-
ber volt, aki az I. világhábo-
rúban harcolt, egykori arany 
vitézségi érmet kapott kato-
nák életét kutatja. A Sopron-
ban 1958-ban elhunyt vitéz 
Halmos Imre tiszthelyettes 
életét 1939-ig tudta visszake-
resni a levéltárban. Így uno-
kájához és menyéhez fordult 
segítségért. Halmos Imre az 
első világháborúban a sopro-
ni 18-as honvéd gyalogezred 
kötelékében harcolt.

– Férjem sokat mesélt az 
édesapjáról, a háborús em-
lékeiről, ahogy arról is, hogy 
miért kellett olyan sokat köl-
töznie a családnak, illet-
ve 1944-ben elmenekülniük 
Nyíregyházáról – ezt már Hal-
mosné Márkus Emília mond-
ta. – Apósom az I. világhábo-
rúban tanúsított hősiességért 
Horthy Miklóstól arany vitéz-
ségi érmet kapott. 1922-ben 
Sopronban nősült meg, majd 
Szombathelyen, Győrben, 

illetve a már említett Nyír-
egyházán laktak. Apósom a 
II. világháború után tért visz-
sza Sopronba, hogy 1958-as 
haláláig a szakmájában, ács-
mesterként dolgozzon.

A kutatások szerint Hal-
mos (eredeti nevén Háber) Im-
re azzal érdemelte ki az arany 
vitézségi érmet, hogy „hosszú 
háborús szolgálati ideje alatt 
rettenthetetlen bátorságá-
val és vasakaratával tűnt ki. 
Tettrekész, erélyes fellépésé-
vel nem egyszer hárította el 
ezrede felől a rázúdult vesze-
delmet. Így a lengyelországi 
Pachna Wolánál, mikor is sa-
ját kezdeményezéséből, ezre-
dét veszélyeztető orosz erőket 

támadott meg és azokat visz-
szaűzte. Majd az ugyancsak 
lengyel Pekovkánál, hol az 
ellenség egy hídon áthaladó 
ezredét hirtelen megtámad-
ta és veszedelmes helyzetbe 
hozta.”.

A Sopronban élő családta-
gok ma is ápolják a háborús 
hős emlékét. Gyakran előke-
rül az a 16 érem is, amelyet 
Halmos Imre az I. és II. világ-
háborúban kapott. 

A tervek szerint Halmos 
Imre tiszteletére emléktáb-
lát avatnak Sopronban, a Hő-
si temetőben június 12-én, 
szombaton. Az esemény előtt 
15 órakor a bánfalvi templom-
ban rövid szentmise lesz.

A családi hős emléke

Vitéz Halmos Imre relikviáit nagy becsben tartják leszármazot-
tai, unokája, Orsolya és menye, Emília. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a

LACKNER KRISTÓF KÖZIGAZGATÁSI 
ÖSZTÖNDÍJPROGRAM 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,
• 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 219.000 Ft). 
További információ kérhető: 
Pesky Ibolya személyzeti, bér- és munkaügyi csoportvezetőtől a 99/515–117-es telefonszámon.
A jelentkezéseket 2021. augusztus 15-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:

Dr. Sárvári Szabolcs jegyző
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok 2021. 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 ösztöndíjprogram határozott időre szól: 2021. szeptember 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig. 

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT

Terjesztési reklamáció: 
+3620/368-2027

HORVÁTH FERENC

A kivitelezők elvonultak, és hivatalosan is át-
adták a Virágvölgyi utat, amely jelentősen meg-
könnyíti az itt élők és a városrészben közleke-
dők életét.

Nem mindennapi útfejlesztés 
végére tettek pontot a kivite-
lezők: hivatalosan is átadták 
a Virágvölgyi utat. Dr. Simon 
István alpolgármester, a kör-
zet önkormányzati képviselő-
je elmondta, a mű elkészült, 
kiváló minőségben. Az út je-
lentőségéről szólva kiemelte, 
ez a terület valamikor kertek-
nek, szőlőknek, gyümölcsö-
söknek adott otthont. A Vi-
rágvölgyi út lényegében egy 
dűlőút volt, amelyet később 
megerősítettek, de az utóbbi 

években már nem felelt meg 
az elvárásoknak, hiszen egy-
re több soproni család talált 
itt otthonra, s a fejlődés még 
nem zárult le. Ezért vált szük-
ségessé teljes át- és kiépítése 
vízelvezetéssel, szegélyekkel, 
bejárókkal.

A munkálatokat finanszí-
rozó önkormányzat nevében 
dr. Farkas Ciprián kiemelte, 
nem egy szokványos útfelújí-
tás történt, hanem egy fontos 
feltáró út épült meg. A pol-
gármester emlékeztetett, a 

városban egy dinamikus köz-
útfejlesztési program valósul 
meg, amelynek a költsége 1,5 
milliárd forint.

– Szinte a város teljes te-
rületén voltak, illetve jelenleg 
is tartanak útfelújítási mun-
kálatok, a Jereván-lakótelep-
től a Lövéreken át a Kuruc-
dombig – sorolta dr. Farkas 
Ciprián. – Megújultak a vá-
rosból kivezető utak, hama-
rosan átadásra kerül az M85-
ös legújabb szakasza a keleti 
csomóponttól a Balfi úti cso-
mópontig. Megtörténtek az 
előkészületek a Pozsonyi út 
felújítására is.

A polgármester végül kö-
szönetet mondott a lakók-
nak, hogy türelmesen vi-
selték a másfél évig tartó 
munkálatokat.

Az útfejlesztés jelentőségé-
ről, a városépítés néhány fon-
tos pontjáról Mágel Ágost, a vá-
rosfejlesztési bizottság elnöke 
szólt, hangsúlyozva, hogy mi-
lyen jelentőséggel bír a Virág-
völgyi út megépítése. A sop-
roniak nevében Józan Tibor, 
a Soproni Városszépítő Egye-
sület elnöke vette birtokba az 
utat, aki maga is virágvölgyi la-
kos. Ebből az alkalomból kap-
ta az egyesület azt a centená-
riumi zászlót, amelyet a dátum 
megjelölésével dr. Farkas Cip-
rián és dr. Simon István írt alá.

Az út közlekedési jelentő-
ségét Dobsa János alezredes, 
a Soproni Rendőrkapitány-
ság hivatalvezetője méltat-
ta, kérve a lakosságot, hogy 
tartsa be a 30 kilométer/ órás 
sebességhatárt.

Befejeződött  a Virágvölgyi út teljes kiépítése

 A mű elkészült
A korábbi Virágvölgyi dűlőút korszerű városrészi úttá vált. Megoldották a vízelvezetést, elkészültek a szegélyek is. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Megyénk rendészeti dí-
ját érdemelte ki Föld-
vári Tamás. A címzetes 
rendőr törzsőrmes-
ter immár egy évtize-
de szolgál a Soproni 
Rendőrkapitányságon.

Földvári Tamás címzetes 
rendőr törzsőrmester a szol-
gálati idejének nagy részét a 
közterületen tölti. Három tár-
sával minden nap azon dolgo-
zik, hogy fenntartsa a köz-
rendet, illetve biztosítsa a 
soproniak nyugalmát. Igaz, a 
csapat a Soproni Rendőrka-
pitányság illetékességi terü-
letén bárhol megjelenhet. Így 
egyik nap városunkban ellen-
őriznek, másikon pedig vidé-
ken. Mindig ott, ahol szükség 
van rájuk.

– A feladataink közé tar-
tozik például az ittas jármű-
vezetők kiszűrése, a körözött 

személyek felderítése, majd 
előállítása – mondta lapunk-
nak Földvári Tamás. – Kint a 
terepen dolgozni sosem ve-
szélytelen, hiszen nem tud-
hatjuk, miként reagálnak a 
sofőrök. A többségük együtt-
működő, mert tudják, nem kö-
vettek el szabálysértést.

A címzetes rendőr törzs-
őrmester éppen egy évtizede 
teljesít szolgálatot a Soproni 
Rendőrkapitányságon. Több 
emlékezetes bevetésen is rész 
vett már az elmúlt tíz évben. 
2018-ban egy lakástűzhöz ri-
asztották. Bajusznács Mihály 
rendőr főtörzszászlós társá-
val közösen egy idős férfi éle-
tét mentették meg azzal, hogy 
az ajtót berúgva bejutottak a 
házba, és kihozták onnan a 
sérültet. Ugyancsak ez év ele-
jén szökött meg egy rab a sop-
ronkőhidai börtönből. – Ami-
kor a Szent Mihály-temetőben 
sikerült őt a falhoz szorítani, 
majd elfogni, nem tagadom, 
dolgozott bennünk az adrena-
lin – idézte fel Földvári Tamás.

A közrend őrzője

– Kint a terepen dolgozni sosem veszélytelen – mondta 
 Földvári Tamás címzetes rendőr törzsőrmester. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

MUNKATÁRSUNKTÓL

Sopron változatos és gazdag történelme sokakat 
érdekel – sorozatunkban a különböző városré-
szek kialakulásáról, elnevezéséről, érdekes his-
tóriáiról írunk. Ezúttal a József Attila-, valamint 
az Ibolya úti lakótelep titkai tárulnak fel.

A József Attila-lakótelep épí-
tésének munkái 1973-ban 
kezdődtek. A tervek szerint 
a lakóépületek mellett böl-
csődét, óvodát, ABC-t, orvo-
si rendelőt, iskolát is építet-
tek volna. Utóbbi végül nem 
valósult meg, mivel ehhez a 
postás sportpályát is meg kel-
lett volna szüntetni. Ez ekkor 
még nem történt meg, viszont 

ma már hiába keressük a fo-
cipályát, mivel itt állnak az 
Alsólövér-lakópark épületei. 
A József Attila-lakótelep he-
lyén az egykori Károly lakta-
nya állt. Az első világháborút 
követően, 1919-ben ide tele-
pült át Selmecbányáról a Bá-
nyászati és Erdészeti Főis-
kola. Három évvel később a 
főiskola megkapta a Magyar 

Királyi Állami Főreáliskola 
Bajcsy-Zsilinszky utcai épüle-
teit, a főreál pedig a laktanya 
épületeit, röviden, helycsere 
történt. A második világhá-
borúban az immár gyalogsá-
gi hadapródiskolának átke-
resztelt intézmény épületei 
súlyos károkat szenvedtek. 
Egyetlen tömbje élte túl a há-
borút, ezt pedig a lakótelep 
építésekor bontották le. A la-
kótelepen több mint 500 la-
kást építettek. A látnivalók 
között meg kell említeni At-
tila hun király szobrát, ame-
lyet 1935-ben a reáliskolában 
avattak fel, a lakótelep építé-
sekor el-, 1990-ben pedig kiás-
tak, majd ismét felállították. 

József Attila mellszobra pedig 
Kutas László munkája. 

A Lövér körút és az Ibolya 
út között a korábbi gyümöl-
csöskerteket az 1960-as évek-
ben kezdték felszámolni. A tö-
meges lakásépítés is ebben az 
időszakban kezdődött. 1965 és 
1972 között 15 darab 16 lakásos 
tömbház épült, 1968–70 kö-
zött létesítették a 220 lakásos 
Cseresznye sori lakótelepet. 
Az Ibolya út mentén 1976-tól 
emeltek lakóházakat. Itt 6 da-
rab, egyenként 44 lakásos, 11 
szintes magasház is elkészült.

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

Emlékek útján  – A József Attila-lakótelep helyén a Károly laktanya állt

Lakótelepek a ’70-es évekből

Az Ibolya úti lakótelepen összesen hat 11 szintes magasház áll, ezeket a ’70-es években építették. Attila hun király szobra pedig 
a József Attila-lakótelepen található. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

KÖVES 
ANDREA

Az oltásnak 
köszönhe-
tően má-

jus végére lecsengett 
a koronavírus-járvány 
harmadik hulláma. Va-
jon várható-e negye-
dik? – tettük fel a kér-
dést dr. Rusvai Miklós 
virológusnak.
– Több mint ötmillió 16 év fe-
letti embert oltottak be ha-
zánkban, ami azt jelenti, hogy 
nagyjából a lakosság ötven 
százaléka legalább már rész-
ben védett, és a beoltottak 
mintegy fele már a második 
vakcinát is megkapta, vagy-
is immunizáltnak tekinthe-
tők – kezdte dr. Rusvai Mik-
lós. – Emiatt azt remélhetjük, 
hogy a következő hónapok-
ban a járvány megáll. Ebben 
az időjárás is a segítségünk-
re van, hiszen a nyári időszak-
ban, a tavalyihoz hasonlóan, 
idén sem várható, hogy a lég-
zőszervi fertőző betegségek 
terjedjenek.

A lakosság egy része nem 
regisztrált az oltásra, arra 
várnak, hogy nélkülük alakul-
jon ki a nyájimmunitás. Szak-
nyelven őket nevezik „im-
munizálási potyautasoknak” 
– mutatott rá a virológus, aki 

szerint tévesen gondolkodnak 
azok, akik próbálják elkerülni 
a vakcinát. 

– A nyájimmunitás min-
denképpen kialakul vagy ol-
tással, vagy a fertőzés átvésze-
lésével – folytatta dr. Rusvai 
Miklós. – A kormányzati 
becslések szerint a jelenle-
gi regisztrációk alapján nem 
nagyon lehet hatmillió fölé 
emelni a beoltottak számát, 
ami a lakosság hatvan száza-
lékát jelenti, holott a nyájim-
munitáshoz nyolcvan száza-
lékos arány lenne szükséges. 
Ez azt jelenti, hogy húsz szá-
zalék, vagyis kétmillió em-
ber úgy dönt, hogy nem oltás 

révén, hanem a fertőződés ál-
tal szerzi meg az immunitást. 
Mindenki, aki szeptemberig 
nem oltatja be magát, koc-
káztatja, hogy ősszel meg fog-
ja kapni a vírusfertőzést. So-
kan félreértésben élnek: attól, 
hogy most szünetel a járvány, 
a vírus közöttünk marad, és 
alig várja, hogy a hűvös, pá-
rás idő ismét megjelenjen. Ha 
nincs  80 százalékos átoltott-
ság, akkor ősszel újra „támad” 
a koronavírus, és ismét sokan 
fertőződnek majd meg azok 
közül, akik nem oltattak. 

Adódik a kérdés: vajon mit 
mérlegeljenek azok a szü-
lők, akik azon gondolkodnak: 

12–16 éves gyermeküket beol-
tassák-e? Dr. Rusvai Miklós 
arra hívta fel a figyelmüket, 
hogy a jelenlegi nemzetközi 
tendenciák szerint egyre fia-
talabb korosztály érintett a 
koronavírus mutánsai által 
okozott megbetegedésben. 
Lehet, hogy a betegség lefolyá-
sa nem olyan súlyos, de jelen-
legi ismereteink szerint nem 
tudjuk, hogy milyen utóhatá-
sai lehetnek a megbetegedés-
nek. Az úgynevezett hosszú 
vagy tartós Covid nagyon sú-
lyos szövődményeket okozhat 
abban az esetben is, ha valaki-
nek nem voltak komoly tüne-
tei a betegség alatt. 

„Remélhetjük,  hogy a következő hónapokban a járvány megáll”

A harmadik hullám után

A nemzetközi tendenciák szerint egyre fiatalabb korosztály érintett a koronavírus mutánsai 
 által okozott megbetegedésben – nyilatkozta lapunknak dr. Rusvai Miklós. 

KORONAVÍRUS  aktuális
Orbán Viktor: A védekezés után 
újraindítjuk a gazdaságot
– Ha igaz, amit a szakemberek állítanak, vagyis hogy a vírus 
nem megy el, akkor előbb-utóbb az utolsó embert is megtalál-
ja, aki nem védett – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök 
a Kossuth rádió műsorában. – Egyetlen módon tudják az embe-
rek védeni a saját és szeretteik egészségét, ha beoltatják ma-
gukat. Tévhit, hogy a magukat be nem oltó felnőttek – mintegy 
3 millió fő – megúszhatják a Covid-19-et, ha kialakul az úgyne-
vezett nyájimmunitás. 

A miniszterelnök rémhírnek minősítette, hogy több uniós 
ország nem biztos, hogy beengedi, akit keleti vakcinával ol-
tottak. Mint mondta, ő is a kínai Sinopharm-vakcinát kapta, és 
mindenkit biztosított róla, hogy keleti oltás felvételével is le-
het majd utazni. Az itthon alkalmazott oltások közül mindegyik 
alkalmas az indiai mutáns legyőzésére.

– Amikor a járvány csúcsra járt, akkor a védekezés volt a fon-
tos – húzta alá Orbán Viktor. – Meg kellett védeni a munkahe-
lyeket, az emberek fizetését. A harmadik hullámot legyőztük. 
Egész eddig védekeznünk kellett, most azonban újra kell indí-
tanunk az életet, a gazdaságot, a vállalkozásokat. Mindenkit 
megviselt a járvány, de most ismét mozgékonnyá kell válni, és 
a teljes blokkolásból ez nem olyan egyszerű.

Lakóautó-kemping nyílt
Megnyílt Sopron első lakóautó-kempingje a Pozsonyi úton. 
Azoknak a lakóautósoknak, akik korábban a városba érkeztek, 
nem volt lehetőségük tartalékaik (víz, áram) feltöltésére, a 
szennyvíz ürítésére, tisztálkodásra. Az új kempingben viszont 
kulturált körülmények között tölthetnek el néhány napot, s köz-
ben bejárhatják a városkörnyéki településeket is. A kemping 
hozzájárulhat Sopron turizmusának fejlődéséhez.

RÖVIDEN
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Paur Iván régész emlékműve a Bécsi-dombon
„Paur Iván kiváló régész, a bécsi-dombi 
kelta kori ásatások vezetője, a Sopron me-
gyei régészeti társulat alapítója emléké-
re, a Soproni Múzeum 100 éves fennállása 
alkalmával állította a Városi Tanács 1967-
ben.” – olvashatóak a Paur Iván (1808–1888) 
régészt, levéltárost, akadémikust méltató 
sorok a kelta temető melletti magaslaton a 
Bécsi-dombon, az úgynevezett Kisfenyves-
nél lévő emlékművön.

A kismartoni születésű Paur Iván kö-
zépiskoláit Sopronban és Kőszegen vé-
gezte, majd jogi diplomát szerzett. A sza-
badságharc alatt nemzetőr volt, részt vett 
a schwechati ütközetben, de ott volt Bu-
da visszafoglalásakor is. A szabadságharc 
bukását követően felhagyott a jogász pá-
lyával, elkezdett görög és római régésze-

tet tanulni. Kapcsolatba került a Széche-
nyi család soproni és nagycenki tagjaival, 
majd Széchenyi István halála után a család 

levéltárnoka lett. 1858-ban Sopronba köl-
tözött, ásatásokat vezetett, így például az 
emlékmű közelében lévő, Sopron kelta ko-
ri temetőjét is ő tárta fel. Az ő értékes ré-
gészeti gyűjteménye adta meg az alapját 
az 1886-ban megalakult Sopronmegyei Ré-
gészeti Társulatnak. Élete alkonyán teljes 
magángyűjteményét „Sopron megye lelkes 
közönségének” ajánlotta fel, megvetve ez-
zel a majdani megyei múzeum alapjait. Az 
emlékmű felállításának egyik kezdemé-
nyezője és szervezője a soproni születésű, 
a Scarbantia Társaság által alapított Scar-
bantia Emlékéremmel 2007-ben kitüntetett 
dr. Nováki Gyula régész volt.

Az emlékmű GPS koordinátái: széles-
ség: N 47° 41,877’; hosszúság: E 16° 34,914’
Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

LÁTTA MÁR?  – épületek, szobrok, műemlékek

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A várkerületi lakásá-
ban, műtermében ke-
reste fel Fejér Zoltán 
festőművészt, tanárt 
Barcza Attila, Sopron 
országgyűlési képvise-
lője. A találkozón a ré-
gi, több mint két évti-
zedes barátság emlékei 
is előkerültek.
Több kerek évfordulót ünne-
pel 2021-ben a nyolcvanegy 
éves Fejér Zoltán. A festőmű-
vész és tanár  hatvan évvel 
ezelőtt költözött városunkba, 
illetve tíz éve kapta meg a Sop-
ron Kultúrájáért-díjat. A ma is 
aktív művészt az elmúlt héten 
Barcza Attila, Sopron ország-
gyűlési képviselője kereste fel. 
Élő barátság az övék, hiszen 
a huszonhárom évvel ezelőt-
ti megismerkedésük óta nem 
telik el úgy esztendő, hogy leg-
alább egyszer ne találkozza-
nak. Az ilyen alkalmakkor pe-
dig mindig szóba kerül, hogy 
annak idején Barcza Attila 
egy művészeti előadás részt-
vevőjeként ismerte meg Fejér 
Zoltánt. 

A képviselő az elmúlt évek-
ben többször járt Fejér Zol-
tán várkerületi lakásának 
alkotóműhelyében, így volt 

szerencséje megtekinteni a 
padláson található különle-
ges tárlatot is. 

Az elmúlt heti találkozón 
elhangzott: Fejér Zoltán mind 
a mai napig alkot és kiállítást 
is tervez.

– Gyermekkoromban még 
nem szerettem volna fes-
tő lenni, de később már úgy 
éreztem, a családtagjaimhoz 
hasonlóban bennem is meg-
van a grafikai hajlam – em-
lékezett vissza a kezdetekre 
a művész. – Egy kis baranyai 

faluból kerültem Sopronba. 
Itt pedig azonnal belevetet-
tem magam a közéletbe, a mű-
vészeti élet szervezésébe. Így 
lettem a Soproni Képzőművé-
szeti Társaság alapító tagja és 
alelnöke. Az első önálló kiál-
lításom 1978-ban volt Sopron-
ban. Ezt azóta a Festőterem-
ben több is követte. 

Fejér Zoltán változatos 
technikákkal festette meg a 
Fertő-táj, valamint a Rába-
köz természeti világát. Az 
1990-es évektől pedig gyakran 

foglalkozik a soproni poncich-
tervilág megjelenítésével. 
Munkásságát számos díjjal, 
köztük a megyei önkormány-
zat kitüntetésével ismerték el. 
A festőművész mindig hűen 
szolgálta Sopront. De sosem 
felejtette azon településeket, 
amelyeknek sokat köszönhet. 
Így egyik sorozatát szülőváro-
sának, Zircnek ajándékozta. 
Rábatamásiban pedig állandó 
kiállítása is látható, amelyen 
megelevenedik a Sárigyöp és 
a tündérek világa.

Barcza Attila köszöntötte  Fejér Zoltán festőművészt, pedagógust

Az emlékek összekötnek

Barcza Attila és Fejér Zoltán 23 évvel ezelőtt ismerkedett meg. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

LUKÁCS ÁRPÁDNÉ: 
Fontos, hogy rendszeresen 
megemlékezzünk a hőseink-
ről! Ők voltak azok a szemé-
lyek, akik tetteikkel példát 
mutattak az utókornak, és 
ezt nekünk méltó módon kell 
megőriznünk. Jó lenne, ha fel-
néznénk rájuk! Sokat tanulha-
tunk tőlük, hiszen nekik is kö-
szönhető, hogy itt vagyunk.

DÉKÁNY ZSIGMONDNÉ:
Bárkiből lehet hős, akinek 
munkássága, élete másoknak 
is példamutató lehet. Manap-
ság is vannak olyanok, akik 
észrevétlenül teszik a dolgukat 
– munkálkodnak a közért, a jö-
vő generációjáért. Számomra 
ők a hétköznapi hősök. A nagy 
emberek tetteire pedig rend-
szeresen emlékezni kell.

VARGA GÁBOR: 
Számomra azok a hősök, akik 
önzetlenül segítenek máso-
kon, a bajbajutottakon. Ők 
azt nézik, hogy miként tudnák 
jobbá tenni az emberek éle-
tét. Mostanság a vírushely-
zet miatt sajnos egyre többen 
kerültek nehéz helyzetbe. Így 
felértékelődött például az or-
vosok, az egészségügyben 
dolgozók munkája. 

KORÉNYI JÓZSEFNÉ:
Azok a példamutató emberek 
szerintem, akik sokat tettek 
hazánkért. A hazafiak harcol-
tak, a tudósok a találmányaik-
kal, az orvosok pedig a gyógyí-
tással lettek hősök. A mostani 
koronavírus-járvány is meg-
mutatta, hogy az egészségügyi 
dolgozók mennyire emberfe-
letti munkát végeznek. Rájuk 
is emlékezünk a hősök napján.

Emlékezünk hőseinkre?

Kacskaringós utak
Júniusban is keressük a hónap fotóját! Aktuális 
felhívásunk témája: kacskaringós utak. 

Egy jelentkező maximum kettő színes, leg-
alább 3000 pixel szélességű képpel nevezhet, 
a fotókat jpg formátumban várjuk. A beküldött 
képek közül kiválasztjuk az általunk legjobbnak 
ítélt fényképet, amelyet újságunk június 30-i 
számában közlünk. Valamennyi nevező képét 
megtekinthetik a későbbiekben honlapunkon, 
a www.sopronitema.hu-n. A fényképeket 
június 23-ig várjuk e-mailben a szerkeszto-
seg@sopronitema.hu címre. 

A nyeremény
Pályázatunk valamennyi nyertese Horváth Fe-
renc Különc borvidék című könyvét, illetve 
Iváncsics Zoltán soproni borász egy üveg bo-
rát veheti át szerkesztőségünkben.

A HÓNAP FOTÓJA  – pályázat
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A tisztább környezetért
A tómalmi közösség tagjainak felajánlásából – az önkormányzattal 
egyeztetve – tíz hulladékgyűjtő edényt helyeztek ki a közelmúlt-
ban a tó köré. A szemetet a Sopron Holding Zrt. szállítja majd el.
– Bár Tómalom mindig is a rendezett környezetéről volt híres, 
most már bízhatunk abban, hogy a rendet könnyebb lesz fenn-
tartani – közölte Csuka Ákos ötletgazda. – A közösség ereje is-
mét megmutatkozott, hiszen jó néhány tómalmi lakos hozzájá-
rult ahhoz, hogy ez megvalósulhasson. Van, aki anyagilag, van, 
aki a felhasznált anyaggal, és van, aki munkaerővel támogatta 
ezt a kezdeményezést. A városrész egyébként Sopron egyik köz-
kedvelt zöldövezete, ahova sokan szeretnek kirándulni, biciklizni.  
Forrás: sopronmedia.hu 

A sopronbánfalvi Hősi temetőben tartottak megemlékezést va-
sárnap a magyar hősök emlékünnepén. Az eseményen dr. Farkas 
Ciprán polgármester, Csiszár Szabolcs alpolgármester, több ön-
kormányzati képviselő, intézmények és civil szervezetek ve-
zetői, valamint a Bánfalváért Baráti Kör tagjai is koszorúztak. 
– A soproniak immár egy évszázada ebben a temetőben emlé-
keznek meg a hőseikről, illetve mindazon katonákról, akik itt 
alusszák örök álmukat – hangsúlyozta beszédében dr. Farkas 
Ciprián. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

HŐSÖK EMLÉKÜNNEPE
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sopronitemahivatalos

P. HORVÁTH 
LÁSZLÓ

Kétéves 
munka zá-
rult le az-

zal, hogy az elmúlt 
csütörtökön átadták a 
Szent Mihály-templom 
mellett lévő sekrestyés-
házat, valamint a hoz-
zá tartozó turisztikai 
központot. Ezzel pedig 
hivatalosan is befeje-
ződött a gótika soproni 
csodájának a felújítása.
A Modern Városok Prog-
ra m keretében 2019-ben 
kezdődött a vá ros védő-
szentjéről, Szent Mihály ark-
angyalról elnevezett temp-
lom felújítása. A beruházást 
lezáró sajtótájékoztatón részt 
vett dr. Farkas Ciprián pol-
gármester, dr. Simon István 
és Csiszár Szabolcs alpolgár-
mester, Barcza Attila, Sop-
ron és térsége országgyűlé-
si képviselője, Veres András 
megyéspüspök, Horváth Im-
re városplébános,  több ön-
kormányzati képviselő, vala-
mint számos turisztikai cég 
vezetője.

– Ismét méltó fényében ra-
gyog a templom, miután befe-
jeződött az évszázados jelen-
tőségű külső és belső felújítás, 
a templomkert megszépítése 
– mondta köszöntő beszédé-
ben Horváth Imre. – Mind-
ezek mellett átépítettük a sek-
restyésházat, valamint egy 
turisztikai központot is ki-
alakítottunk. Egy új közösségi 
térrel bővült Sopron. A temp-
lom átalakításakor előkerült 
azoknak a katolikus és evan-
gélikus ácsoknak a névsora, 

akik részt vettek a Stornó-fé-
le felújításban (1862–1866). Ez 
is bizonyítja, hogy a város és 
az egyház minden időben jól 
együttműködött.

Veres András hangsúlyoz-
ta: az elmúlt időszakban eb-
ben a templomban több olyan 
liturgia is volt, amely dicséri a 
felújításkor elvégzett munkát. 
– A városban élő hívő embere-
ké marad a teljesen megújult 
templom, ezért is adtam át a 
tavalyi felszenteléskor az épü-
let kulcsát a polgármesternek 
– tette hozzá a megyéspüs-
pök. – Egészen felemelő dolog 

itt imádkozni. Éppen ezért is 
ígértem, hogy évente legalább 
öt alkalommal fogok ezen a 
helyen misét tartani.

– A beruházás befejezé-
sével új korszak kezdődött a 
Szent Mihály-templom éle-
tében – emelte ki dr. Farkas 
Ciprián. – A hárommilliárd 
forintos beruházás megvaló-
sulásáért köszönet jár koráb-
bi és jelenlegi országgyűlé-
si képviselőinknek, az előző 
polgármesternek. Különleges 
év az idei, hiszen most van az 
1921. december 14-én tartott 
népszavazás centenáriuma: 

Sopron magyar maradt! Nap-
jainkban is nagy dolgok tör-
ténnek a városban. Ennyi 
fejlesztés, mint amennyi nap-
jaiban zajlik, korábban nem 
volt Sopron életében.

– 2010-ben polgári, keresz-
tény fordulat történt, ez kel-
lett ahhoz, hogy eljussunk a 
templom felújításáig – mond-
ta Barcza Attila. – Most egy 
olyan fejlesztés végére ér-
tünk, amelynek köszönhető-
en bemutathatjuk, mitől va-
gyunk soproniak. A jövőben a 
létesítmények a turisták előtt 
is nyitva állnak.

A sekrestyésház (felvételünk előterében) átadásával befejeződött a Szent Mihály-templom tel-
jes rekonstrukciója. Az épületben interaktív kiállítóteret is kialakítottak. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

„Ma már tudjuk, hogy az 
ország sikeresen védeke-
zett. Az emberek döntő 
többsége fegyelmezetten 
vette tudomásul és tartot-
ta be a különböző, a meg-
szokott napi életünket 
korlátozó intézkedéseket.”

JEGYZET

Ma már tudjuk…
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Szóval ezt is megértük. Annak ellenére, hogy 
voltak, akik mindent elkövettek, hogy ne így le-
gyen. Ne legyen vége, húzódjon minél tovább, 
hadd nőjön csak az elégedetlenség hétről hét-
re, hónapról hónapra, hiszen közel a „megvál-
tás” időpontja! A magyar politikatörténetben 

páratlan, hogy az ép-
pen aktuális ellenzék 
úgy szeretne sikere-
ket elérni, egy leendő 
választáson győzni, 
hogy saját honfitársai 
egészségét és életét 
kockáztatja, áttétele-
sen pedig a gazdasá-
got rombolja. Voltak 
ennek a gondolkodás-

módnak egészen durva megnyilvánulásai. Em-
lékezzünk csak a „mentős” videóra vagy arra az 
elemzőre, aki azon sajnálkozott, hogy az ellen-
zék nem használja fel az elhunytak hozzátarto-
zóit a kormány elleni propagandájában! Volt is 
foganatja a meglehetősen gyomorforgató sza-
vainak. Azon az oldalon azonnal elkezdődött 
a holt lelkekkel való dobálózás, miközben arra 
buzdítottak, hogy a keleti vakcinákkal ne oltas-
suk be magunkat. Sajnos voltak, akik hitelt ad-
tak hazug szavaiknak…

Ma már tudjuk, sokan életben maradtak vol-
na, ha a szakembereknek, a magyar tudósoknak 
hisznek, nem pedig a felelősséget nem vállaló, 
ellenzéki politikusoknak vagy az ideológiát elő-
térbe helyező, igaz, csak kevés számú orvosnak. 
Ma már tudjuk, emberek százainak, ezreinek az 
életét mentették meg azok a keleti vakcinák.

Ma még nem tudjuk, kit és mikor vonnak fele-
lősségre azért, hogy megpróbálták becsapni az 
országot, hogy a politika alacsonyszintű játszó-
terén szórakoztak a mi életünkkel. A gyermeke-
ink, a szüleink, a barátaink életével.

Ma már tudjuk, hogy az ország sikeresen vé-
dekezett. Az emberek döntő többsége fegyelme-
zetten vette tudomásul és tartotta be a külön-
böző, a megszokott napi életünket korlátozó 
intézkedéseket.

Ma már tudjuk, hogy mindez nem lett volna 
lehetséges a kínai és az orosz vakcinák nélkül.

Ma még nem tudjuk, hogy lesz-e negyedik 
hullám – a veszélyhelyzet nem múlt el –, de jó 
eséllyel nem, ha folytatódik az oltási program, 
s még többen szánják rá magukat az aktív vé-
dekezésre.

Ma már tudjuk, az ellenzék gátlástalansá-
ga kudarcba fulladt, a járványgörbe megállít-
hatatlanul laposodik. Persze még sokáig lehet-
nek megbetegedések, elsősorban azok között, 
akik nem oltatták be magukat, azonban az or-
szágos járvány szinte kizárt a jelenlegi ismere-
teink szerint. 

Ma már tudjuk, a kormány előrelátó, az em-
berek érdekeit és egészségét, életét védő straté-
giát dolgozott ki, s hajtott végre következetesen. 
S az sem mellékes, hogy ezzel párhuzamosan, 
amennyire lehetett, óvta a gazdaságot és an-
nak szereplőit. Ennek hatásait az elmúlt időszak 
eredményei igazolják, s reményteljesek az előt-
tünk álló hónapok is.

Szóval ezt is megértük. Több mint egy év után 
vehetünk egy nagy levegőt, s várhatjuk akár a 
jövő tavaszi valódi megváltást is, amikor kide-
rül, az emberek többsége józanul tekint vissza 
ezekre a hónapokra, s reálisan mérlegeli a tör-
ténéseket.

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

MUNKATÁRSUNKTÓL

Átadták a Hűség-moz-
donyt a soproni vas-
útállomáson. A GYSEV 
Zrt. tematikus, matri-
cázott Taurus mozdony-
nyal tiszteleg az 1921-
es soproni népszavazás 
100. évfordulója előtt. 

2021-ben centenáriumát ün-
nepeljük az 1921-es soproni 
népszavazásnak. Az évfordu-
lót nagyszabású rendezvény-
sorozattal teszik emlékeze-
tessé Sopronban. Ezek sorába 
a GYSEV Zrt. mozdonydekorá-
cióval csatlakozott: egy villa-
mos Taurusra került rá a Hű-
ség-mozdony grafika.

A piros–fehér–zöld színű 
mozdonyon hangsúlyos szere-
pet kap a „Civitas Fidelissima”, 
„Leghűségesebb város” felirat, 
a háttérben Sopron jellegzetes 
tornyainak sziluettje látható. 

– A népszavazás e térség 
polgárai számára sorsfordító 
volt. Ez a győzelem túlmutat 

önmagán, szimbolikus jelentő-
ségű, ezáltal számunkra, kései 
utódok számára egy évszázad 
múltán is tanulságul szolgál 
– mondta az átadási ünnepsé-
gen dr. Juhász Roland, a Mi-
niszterelnöki Kormányiroda 
állami vagyongazdálkodásért 
felelős államtitkára. 

– Száz évvel ezelőtt mi, 
soproniak úgy döntöttünk, 
hogy magyarok maradunk 
– hangsúlyozta köszöntőjében 
dr. Farkas Ciprián, Sopron 

polgármestere. – Büszkék va-
gyunk rá, hogy Sopron neve 
egybeforrt a Civitas Fidelis-
simával. A leghűségesebb vá-
rost és az emlékévet immáron 
országszerte hirdeti a Hűség-
mozdony is. A célunk, hogy a 
soproni népszavazás centená-
riumát a város történelméhez 
és kultúrájához méltón ünne-
peljük meg. 

– A trianoni békekötés utá-
ni időszak a GYSEV életében 
is komoly változásokat hozott 

– tette hozzá Kövesdi Szilárd, 
a GYSEV Zrt. vezérigazgatója. 
– Addig egy ország területén 
húzódott a vasúti pálya, utá-
na viszont a nagyobb szakasz 
Magyarországhoz, a kisebb 
pedig már Ausztriához tarto-
zott. 1923-ban az osztrák ál-
lam belépett a koncesszióba, 
onnantól kezdve magyar–
osztrák vasúttársaság lett a 
GYSEV. A vasút központja pe-
dig továbbra is Magyarorszá-
gon, Sopronban maradt.

A Hűség-mozdonyon olvasható az 1921-es népszavazásban érintett valamennyi település neve is. 
FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Mozdony is hirdeti a hűséget

Befejeződött  a Szent Mihály-templom felújítása

Újabb közösségi tér
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A Fertő tó rejtett élő-
világát is bemutatja a 
tó partján épülő öko-
centrum. Bihary Sarol-
tával és Kováts Pet-
rával, az ökocentrum 
tervezőivel beszélget-
tünk arról, hogy mi-
lyen lesz a létesítmény 
belső világa.
– A különböző tematiká-
jú múzeumok már rég-
óta hasznos elemei az 
edukációnak, az ismeret-
szerzésnek. Ugyanakkor 
azt is látni, hogy az egyre fi-
atalabb generációk számá-
ra dinamikus megoldások-
ra van szükség. Mi az önök 
tapasztalata?

B. S.: – Ahhoz, hogy vala-
mi vonzó legyen, szükség van 
arra, hogy a tér, a kiállítási 
tartalom párbeszédet foly-
tasson a látogatóval. Legyen 
egy kölcsönös kapcsolat csak-
úgy, mint az oktatásban. Ha 
jó kommunikációs eszközö-
ket találunk, akkor a tartalom 
és a befogadó közt kölcsönha-
tás alakul ki. Célunk egy olyan 
változatos látványú térsor ter-
vezése volt, amely már a han-
gulatával is lenyűgözi a láto-
gatót. Izgalmas helyzetekben 
a Fertő tó élővilágának vál-
tozatos bemutatásával és a 

kiemelt pontokon innovatív 
technikával megerősítve tör-
ténik majd az edukáció.

– Az ökocentrum nem-
csak a kiállítása révén, de 
egy oktatólabornak köszön-
hetően is hasznos része le-
het az iskolai oktatásnak. 
Mit kell erről tudni?

K. P.: – Minden bizonnyal 
egy fél nap vagy akár hosz-
szabb idő is izgalmasan el-
tölthető lesz majd a helyszí-
nen. Az említett oktatólabor 
a vízi világ szintjén lesz majd. 
Ez a hely alkalmas lesz mik-
roszkópbemutatók és hasonló 

tudományos–oktatási célú 
programok lebonyolítására 
is. Az épület fogadóterében és 
a vetítőtérben pedig szakmai 
rendezvények, szimpóziumok 
is helyet kaphatnak.

– A kiállítás tartal-
ma óhatatlanul igényli a kel-
lő szakmai ismeretet. Ho-
gyan tudták ezt biztosítani?

B. S.: – A tárlat kurátorá-
val, illetve számos szakértő-
vel együttműködve kialakult 
egy szakmai csapat, amelyben 
például a Fertő–Hanság Nem-
zeti Park, a Szent István Egye-
tem, valamint az Egri Dobó 

István Vármúzeum szakem-
berei is részt vettek.

– Hogy látják, mekko-
ra az igény ma azokra a lé-
tesítményekre, amelyek 
az élményalapú tanulást is 
biztosítva, a kiállítóterek 
új generációját képviselik?

K. P.: – Azt tapasztaljuk, 
hogy a múzeumokkal kap-
csolatban még mindig van a 
társadalomban egyfajta elő-
ítélet. Lelassulást, statikus-
ságot kapcsolnak ezekhez a 
helyszínekhez. Egyre inkább 
azon kiállítások kerülnek 
előtérbe, ahol az interaktív 

megoldások dominálnak. Úgy 
látjuk, az emberekben van 
egy természetes igény a min-
ket körülvevő természet meg-
ismerésére. Ezért különösen 
érdekes lehet látogatói szem-
pontból az a helyszín, ami az 
élővilággal foglalkozik. A Fer-
tő tavon viszonylag kisebb 
terület látogatható, az élő-
világban gazdag részre csak 
korlátozottan lehet bemenni. 
Az ökocentrumban különbö-
ző izgalmas szempontok sze-
rint lesz lehetőség ennek a vi-
lágnak a megismerésére.
Forrás: fertopart.hu 

Oktatólabor:  Mikroszkópbemutatókat is tartanak majd az érdeklődőknek

Kalandozás a Fertő-parton

Az új ökocentrumban változatosan, innovatív technikával mutatják be a Fertő tó élővilágát. LÁTVÁNYTERV

BENKE ÉVA

Újraindultak a szerve-
zett túrák, a soproni 
Túrabotos Természet-
járó Klub programjai-
hoz is lehet már csat-
lakozni. A klub idén 
lesz tízéves, erre egész 
túrasorozattal ké-
szül – egyelőre csak 
belföldön.
Pünkösdhétfőn egy bakonyi 
kirándulással nyitott a Péntek 
Károly által vezetett soproni 
természetjáró klub, a Túrabo-
tos. – Az Ördög-árokba men-
tünk, a túránk legnagyobb 
része egy szurdokban veze-
tett, ruha nem maradt tiszta 
és száraz, kalandosra sikere-
dett a programunk – mesélte 
a szervező.

– Klubunk idén szeptem-
berben lesz tízéves, ebből az 
alkalomból tervezünk egy ün-
nepi túrasorozatot, melynek 
részleteiről a honlapunkon, 
illetve e-mailben lehet majd 
tájékozódni.

A tervezett helyszínek 
közt szerepel például a Bükk 
és a Tisza-tó. – A túrasoroza-
tot többnapos kirándulásként 
tervezem, helyet adva több, a 
klubunk által gyakorolt tú-
ranemnek. Lesz egy hosz-
szú erdei kirándulás a Bükk 

hegységben, egy barlangász-
túra az Aggteleki-cseppkő-
barlangban, hazafelé pedig 
egy kenutúra a Tisza-tónál. 
Sopron környékére mostan-
tól ismét havonta szervezünk 
kirándulásokat, ezek többnyi-
re 15–20 kilométer hosszú-
ak. Hogy színesebb legyen a 
program, néha társítunk hoz-
zájuk egy bográcsozást, sza-
lonnasütést vagy akár bor-
kóstolót is. 

– Terveink közt erdei, ví-
zi- és kerékpáros túrák is sze-
repelnek, és mivel hazai via 
ferrata utakkal (lépcsőkkel, 
létrákkal, fémkábelekkel ki-
épített hegyi út) is rendelke-
zünk, a ferrata-kedvelő tag-
jainknak is tudunk belföldön 
izgalmas programokat szer-
vezni. A külföldi utazások szi-
gorú szabályai miatt valószínű, 
hogy pár hónapig még a hazai 
túrákat részesítjük előnyben. 

A terepek Magyarország te-
rületén egy-két kivétellel sima 
erdei utak, bárki számára, aki 
tud 15–20 kilométert gyalogol-
ni, teljesíthetők – tette hozzá 
Péntek Károly.

Naprakész információ-
kat, tájékoztatást rendsze-
resen e-mailben küld a klub 
vezetősége a regisztrált tú-
ratársaknak. Regisztrálni a 
turabotos@gmail.com cí-
men lehet.

Újra útra kelnek a túrázók

A soproni Túrabotos Természetjáró Klub tagjai a közelmúltban az Ördög-árokba kirándultak. 

Legendás sebgyógyító

Egyedi bíboros kosbor
A bíboros kosbor egy gyönyö-
rű orchideaféle. Sokfelé meg-
található, védett virág. Május-
ban nyílik, virágait könnyen 
láthatjuk kis emberalakoknak. 
Szinte minden példány mintá-
ja egyedi, a fajra jellemző ha-
tárokon belül. Egy pici magból 
indul fejlődésnek, de úgy hat–
hét évig csak a gumóját növesz-
ti egy vele szimbiózisban élő 
gombafaj segítségével. Virá-
gozni csak egy–másfél évtized 
múlva kezd. Nem minden évben 
bújik elő, akár évekig, évtizede-
kig is észrevétlenül maradhat a 
talajban, egy tő élettartama kö-
zel ötven év. Gyűjtése tilos!
Fotó és szöveg: Benke Éva

Az orvosi salamonpecsét kü-
lönleges növény. Lombhulla-
tó erdők aljában nyílik, sebe-
ket gyógyító hatását a legenda 
szerint Salamon király fedezte 
fel. Egy foltban mindig több 
virágzik, azt hinnénk, több 
egyed, miközben a föld felet-
ti részek egyetlen példány haj-
tásai. Gyöktörzséből évről év-
re előbújnak a friss hajtások, 
a régiek elszáradnak, a helyü-
kön pedig egy pecsétszerű heg 
marad, mely Salamon pecsét-
gyűrűjének lenyomatára vagy 
egy S betűre emlékeztet. Az 
orvosi salamonpecsét gyógy-
növény, de erősen mérgező, 
ezért házilag nem ajánlott az 
alkalmazása.

MÉDIAPARTNEREINK: Rádió 1 Sopron • Sopron TV • sopronmedia.hu

ZÖLD HÍREK
Étolaj: ne öntse 
a lefolyóba!
A használt étolaj sokszor 
végzi a lefolyóban vagy 
a WC-ben, annak ellené-
re, hogy még a kommuná-
lis kukába dobni sem épp 
környezetbarát megoldás 
– olvasható a STKH Kft. kö-
zösségi oldalán. 

Kiemelték: a csator-
nahálózatba kerülve is 
komoly károkat okoz 
a használt étolaj. Lera-
kódva jelentősen növe-
li a szennyvíztisztítók 
terhelését, valamint dugu-
lásokat és sérüléseket idéz 
elő. Ennek javítása sok-
szor költséges, bonyo-
lult és időigényes folya-
mat. Ráadásul a használt 
étolaj jelenléte az ivóvíz 
megtisztítását is nagyban 
megnehezíti, plusz költ-
séggel terheli.

Mindeközben létezik 
természetbarát megoldás 
is. A MOL országszerte 100 
benzinkútján helyezett el 
tárolótartályokat, lehető-
vé téve a lakosság számá-
ra a használt sütőolaj kör-
nyezetbarát elhelyezését. 
A begyűjtött olajból bio-
üzemanyagot állítanak elő. 
A mol.hu-n található tér-
képes kereső szerint Sop-
ronban a használt étolajat 
a határkilépő melletti, il-
letve a Kőfaragó téri üzem-
anyagtöltő állomáson le-
het leadni.
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sopronitemahivatalos Kultúra, művészetek

PLUZSIK TAMÁS

A pandémia után végre újra színház! Hubay 
Miklós: Római karnevál című darabjával „nyi-
tott” a soproni teátrum. Az előadás jutalom-
játék a 60. színházi évadját ősszel ezzel a da-

rabbal kezdő erdélyi színészlegendának, Farkas 
Ibolyának.
– Művésznő, először is 
őszinte elismerés és gratu-
láció, fantasztikus előadást 
láthattunk, ami bizonyá-
ra óriási szellemi és egyút-
tal fizikai megterhelés. 

– Egyáltalán nem érzem 
megterhelésnek, mert ez szá-
momra nem szerep, hanem 
egész egyszerűen velem tör-
ténik, ami történik, ugyanis 
Lánczy Margithoz hasonlóan 
több övön aluli ütést kaptam 
én is a színészi pályám során. 
Kenéz Ferenc hasonló című 
verseskötete volt a címadója a 
Lovak a virágoskertben című 
előadóestemnek, melyben a 
Kenéz versek mellett Sütő 
András egy írása, valamint ro-
mán költők versei szerepeltek. 
Az engedélyezési procedúrán 
akkoriban több kifogással is 
éltek, például, hogy vegyem 
ki a Sütő szöveget, amire én 
nem hajlottam, de végül így 
is engedélyezték. A bemutató 
napján délben váratlanul föl-
hívott a marosvásárhelyi szín-
ház igazgatója, még most is a 
fülemben csengnek a szavai: 
„Ibi, ne kérdezze, hogy miért, 
de nem lesz este bemutató…”.

– Lett a dolognak foly-
tatása?

– Nagyon kiborultam, ah-
hoz viszont ragaszkodtam, 
hogy azt ne írják ki, hogy 

technikai okokból vagy 
betegség miatt ma-
rad el az előadás, 
írjanak bármi 
mást, amit 
a k a r n a k . 
A sors fin-
tora, hogy 
k é s ő b b , 
amikor en-
gedélyezték 
az előadóes-
tet, még díjat is 
nyertem vele egy bukaresti 
színházi fesztiválon.

– Úgy tűnik, lassan vége 
lesz a járványnak, a soproni 
előadásokat követően mi-
lyen feladatok várják Önt?

– Egy amerikai írónő, 
Marsha Norman: Jó éjt, anya 
című kétszemélyes darab-
ját kezdtük el próbálni Ma-
rosvásárhelyen. Nagyon iz-
galmas, nagyon jó darab, 
de mint annyi minden 
másba, ennek a próbafo-
lyamatába is beleszólt a 
pandémia, majd meglátjuk, 
lesz-e belőle előadás.

Farkas Ibolya:  Számomra ez nemcsak szerep, több annál!

Jutalomjáték Sopronban

NÉVJEGY:   Farkas Ibolya 1939. március 5-én született Brassóban. 17 évesen felvételizett a Marosvá-
sárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti Intézetbe, 1959-ben diplomázott. Hat évtizedes színészi 
pályája során több mint 100 bemutatója volt, tévéjátékokban és filmekben játszott. Férjével, Lohinsz-
ky Lóránttal a Nem félünk a farkastól című darabban nyújtott alakításukért több fesztiválon is komoly 
elismerésben részesültek. A soproni közönség a Római karnevált megelőzően a Börtönnapló című ön-
álló estjében, illetve Ingmar Bergman: Őszi szonáta című darabjában láthatta. 

1986
Szabadidőközpont épül 
Sopronban
Sport- és szabadidőközpont 
épül Sopronban. Az óriási sá-
torra emlékeztető, különle-
ges megjelenésű épületen az 
Észak-dunántúli Közmű- és Ma-
gasépítő Vállalat, illetve a Fer-
tődi Építőipari Szövetkezet dol-
gozik. A létesítményben 1800 
személyes nézőtérrel övezett 
fedett kézilabdacsarnok, egy 
kosárlabdapálya, továbbá egy 
bowling- és egy squash-pálya 
kap helyet. A soproni sport-
centrum az elkészülte után 
egyaránt szolgálja majd a ver-
senysport, a tömegsport és az 
iskolai sport céljait. (Népszava)

Magyar–finn baráti kör
A Hazafias Népfront Sopron Vá-
rosi Bizottsága szervezésében 
magyar–finn baráti kör alakult 
Sopronban. A kör alakuló össze-
jövetelén Finnország bemutat-
kozik címmel Vila Haukia Nagy, 
a Finn Nagykövetség kulturális 
attaséja tartott előadást a Geo-
déziai és Geofizikai Kutató In-
tézetben, majd Wallner Ákos, a 

kutatóintézet tudományos tit-
kára vázolta fel az intézet finn 
kapcsolatait. (Kisalföld)

Zenélő toronyóra
Elektromos vezérlésű zené-
lő toronyórát helyeztek üzem-
be Sopronban a Tűztoronyban. 
A szerkezetet Gulácsy János 
pécsi műszerész készítette. Az 
új toronyóra nemcsak az időt 
mutatja pontosan, hanem a 
nap meghatározott időszakai-
ban toronyzenét is szolgáltat. 
A tizenhetedik századi dalla-
mok hétköznaponként naponta 
háromszor, délelőtt 9 órakor, 
délben és délután négy órakor 
hangzanak fel. Ünnep- és pihe-
nőnapokon, valamint az ünne-
pi hetek során délelőtt 9-től es-
te 7-ig minden második órában 
felcsendül a zene a város fö-
lé magasodó toronyból. (Sza-
bad Föld)

1966
Vasutas bokszsiker
Soproni VSE – Nagykanizsai Dó-
zsa 14:6. NB II-es csapatbajnoki 
ökölvívó-mérkőzés. Nagyszerű 
győzelemmel örvendeztették 

meg szurkolóikat a vasutas 
ökölvívók. Dobronyi ellenfe-
le a második menetben felad-
ta a küzdelmet, Krizonits és Né-
meth A. jól harcolva pontozásos 
győzelmet arattak. Egresits a 2. 
menetben kiütéses győzelmet 
aratott. Bagó Endre és Pete el-
lenfelét a 2. menetben soroza-
tos szabálytalankodás miatt le-
léptették. A nehézsúlyú Kovács 
Gy. ellenfele a 2. menetben fel-
adta a mérkőzést. A soproniak 
közül Markó pontozással veszí-
tett, Bagó Béla az első menet-
ben feladta, Tüskét pedig ki-
ütötték. (Kisalföld)

Rajzverseny a 
Széchenyi téren
Sopronban vasárnap a Széche-
nyi téren ügyes kezű általános 
iskolások gyűltek össze rajz-
versenyre. Mintegy harmin-
can buzgólkodtak a szeles idő-
ben, a békéről rajzoltak a szürke 
aszfaltra. A harmadikos Mórocz 
Éva összefogódzkodó úttörők-
ben találta meg a béke jelké-
pét. Színes bőrű és szőke hajú 
kislányok fogták egymás kezét 
a rajzon. Az ötödikesek vissza-
térő témája a háború és a béke. 

Vajon hányszor hallottak már 
Vietnámról? Az ötödikes Zsuber 
László szinte festői hatást ért el 
képével. A harmadik díjnyertes 
Kondor Judit volt. (Kisalföld)

1936
Tüzéremlékmű Sopronban
A volt soproni tüzérek bajtársi 
köre pünkösdvasárnap tartotta 
szoborleleplezési ünnepségét 
a Deák téren, amelyre nemcsak 
az ország volt tüzérei jöttek el, 
hanem a monarchia tüzérsé-
gének katonái közül is számo-
san. Az ünnepséget tábori mise 
előzte meg, amelyet Hász Ist-
ván tábori püspök mondott. Az 
emlékműnél, amely Vas József 
szobrász műve, dr. Rakovszky 
Tibor országgyűlési képviselő 
beszéde után Albrecht királyi 
herceg mondott avató beszé-
det. A herceg lelkes szavakban 
emlékezett meg a magyar kato-
nákról, akiknek a háború alatt 
tanúsított hősiessége még az 
ellenség megbecsülését is ki-
csikarta. (Friss Újság)

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

155 ÉVVEL EZELŐTT,  1866. június 13-án született Eszterhá-
zán (más források szerint Balfon) báró Solymosy Ödön, a főren-
di ház örökös tagja, Sopron országgyűlési képviselője (1910–
1915). Az ausztriai Semmeringben hunyt el 1915. május 19-én.

105 ÉVVEL EZELŐTT,  1916. június 1-jén hunyt el Sopronban 
Kugler Alajos levéltáros. Nagycenken született 1859. márci-
us 23-án.

85 ÉVVEL EZELŐTT,  1936. június 14-én avatták fel a Ká-
roly-kilátót.

40 ÉVVEL EZELŐTT,  1981. június 20-án hunyt el Szegeden 
Herbszt Zoltán költő. Sopronban született 1959. április 1-jén.

30 ÉVVEL EZELŐTT,  1991. június 11-én hunyt el Budapesten 
Stöckert Károly szobrászművész. Sopronban született 1910. má-
jus 20-án.

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

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

Soproni Szemle 75!
A közelmúltban jelent meg a Soproni Szemle 75.(!) év-
folyamának első száma.

Jubileumot ünnepel tehát a Soproni Városszépítő Egyesület folyó-
irata, amelyet az egyesület akkori elnöke, Heimler Károly alapított 
1937-ben. Azonban a Soproni Szemle sem kerülhette el a sorsát, a 
második világháborút követően például tíz évig nem jelenhetett 
meg. Az évek, évtizedek során sokszor változott a kiadója, a tar-
talma azonban mindig érdekes és színvonalas olvasnivalót kínált 
a kutatóknak és a helytörténet iránt érdeklődő olvasóknak. Az el-
múlt évtizedekben kiváló szerkesztők és szerzők munkálkodtak a 
lap körül. Nekik (is) köszönhető, hogy egyre részletesebben ismer-
hetjük meg városunk múltját, fontos személyiségeit.

A folyóirat kiadója napjainkban éppúgy a városszépítő egyesü-
let, mint volt 1937 és 1944 között.

Az idei első szám a megszokott gazdag tartalommal jelent meg. 
Érdemes alaposan elmélyedni az érdekes tanulmányokban, kuta-
tási eredményekben. A soproni arcok rovatban ezúttal Baranyai 
Lenke tanárnő és kutató portréját rajzolta meg Turbuly Éva. A kiad-
ványból ezúttal sem hiányzik a Sopronról szóló könyvek ajánlása.

Hetvenöt esztendő egy emberöltő. Az erre hivatottak bizo-
nyára felmérik majd, hogy mit is jelent a Soproni Szemle váro-
sunk számára, mennyivel járult hozzá identitásunk megőrzésé-
hez, megerősítéséhez

A Soproni Téma olvasói és munkatársai nevében kívánom, hogy 
a következő évtizedekben is velünk legyen az ország legrégeb-
bi helytörténeti folyóirata, hogy a következő generációk is tudja-
nak erőt, hitet és újabb és újabb ismereteket meríteni írásaiból.

Horváth Ferenc
főszerkesztő

MUNKATÁRSUNKTÓL

Emlékezetes gyermeknapi mesekoncertet tar-
tottak vasárnap a Soproni Petőfi Színházban. 
A családok a Tücsöklakodalom című produkciót 
tekinthették meg. 

Szarka Gyula és zenekara, va-
lamint Molnár Anikó és Papp 
Attila színművészek interak-
tív előadása közben vastaps, 
üdvrivalgás szólt a nézőtérről. 
A népdalfeldolgozások, a ghy-
meses hangzásvilág egyaránt 
utat talált kicsikhez és na-
gyokhoz. A soproni teátrum 
ezzel a programmal kedves-
kedett a gyerekeknek május 
utolsó hétvégéjén. 

A Tücsöklakodalom be-
mutatóját egy éve tartották 
a színházban, ahol óvodás és 
alsós bérletben varázsolta el 
a gyerekeket a mesekoncert. 
Azóta bemutatták Veszprém 
megyében és Esztergomban 
is, de az útja nem ért véget, az 
országban szeretnék minél 
több helyen játszani.

A Soproni Múzeum is a 
gyermekeket ünnepelte a 

hétvégén. Vasárnap díjmen-
tesen látogathatták a fiatalok 
a népszerű kiállítóhelyeiket: a 
Lenck-villát, a Macskakő Gyer-
mekmúzeumot és a Központi 
Bányászati Múzeumot is.

ELMARADT GYEREKNAPI 
RENDEZVÉNYEK
A világjárvány miatt idén is el-
maradtak a korábbi években 
megszokott gyermeknapi ren-
dezvények, mint például a Je-
reván-lakótelepi programso-
rozat. Ez érthető, hiszen egy 
ilyen rendezvény megszerve-
zése több hetet is igénybe ve-
het. A gyerekeket és a szülőket 
azonban részben kárpótolja, 
hogy időközben már számos 
korlátozást feloldottak, így 
nincs akadálya a családi és 
baráti együttléteknek, közös 
játékoknak.

Fergeteges gyereknapi  
Tücsöklakodalom

Soproni Téma10. ÉVE SOPRONRÓL, SOPRONÉRT

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

www.facebook.com/ 
sopronitemahivatalos

Farkas Ibolya 
Lánczy Margit 
szerepében a 
Római karnevál 
című darabban. 
FOTÓ: PLUZSIK 
TAMÁS
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MOLNÁR ZOLTÁN

Vasárnap véget ért az NB III-as labda-
rúgó-bajnokság 2020/21-es szezonja. 
Az SC Sopron csapata 4–2-re nyert a 
Ménfőcsanak ellen.

A már biztos kieső SZA-BI 
 Qualit Ménfőcsanak együt-
tesét látta vendégül vasár-
nap az SC Sopron. Gólokban 
gazdag mérkőzésnek lehettek 
szemtanúi azok, akik kiláto-
gattak az idény utolsó bajno-
ki meccsére. A találkozó ele-
jén egy szép támadás végén, 
némi vendég segédlettel, egy 
öngól révén a hazaiak meg 
is szerezték a vezetést. Ki-
sebb helyzetek még adódtak a 

félidő hátralevő részében, de 
a szünetre 1–0-lal vonultak a 
csapatok. 

A második félidőben aztán 
felpörögtek az események. 
Kustor Noel növelte tovább a 
Sopron előnyét, viszont soká-
ig nem maradhatott nyugodt a 
csapat, mert 5 perc elteltével 
máris szépítettek a vendégek. 
Ezt követően tovább roha-
moztak, így nem sokkal ké-
sőbb az egyenlítés is összejött. 

Ez azonban nem zavarta meg 
Weitner Ádám együttesét, 
néhány perccel később Kus-
tor ismét beköszönt, így az 
előny újra a hazaiaknál volt. 
Nem adta fel még így sem a 
Ménfőcsanak, több kapufáig 
és helyzetig is eljutott még. 
A pontot az i-re azonban a 4. 
soproni találat tette fel, ami 
Holzmann Patrik kiugratásá-
ból újra Kustor nevéhez fűző-
dött, ezzel pedig beállította a 
4–2-es végeredményt.

Kustor Noel mesterhárma-
sa egyben azt is eredményez-

te, hogy a szezonban szerzett 
23 góljával a bajnokság góllö-
vőlistájának élén zárt.

– Ha az első hat mérkőzé-
sen is én vagyok az edző, ak-
kor most érem lógna a nya-
kunkban – értékelt Weitner 
Ádám. – Gratulálok a fiúknak, 
remek szezont zártunk!

Mindez tehát azt jelen-
ti, hogy az SC Sopron az első 
NB III-as szezonjában, remek 
teljesítményt produkálva, 
61 pontot gyűjtve a 6. helyen 
végzett az NB III. nyugati cso-
portjának tabelláján. 

SC Sopron:  Gólgazdag győzelem a zárófordulóban

Bajnoki hatodik hely

TOVÁBBI SOPRONI EREDMÉNYEK:  
Megyei I. bajnokság 30. forduló: SFAC 1900 – Csorna: 0–1
Megyei II. bajnokság 25. forduló: SVSE–Lövő: 1–0

Gólokban gazdag mérkőzésnek lehettek szemtanúi azok, akik kilátogattak az idény utolsó bajnoki meccsére. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MUNKATÁRSUNKTÓL

Házibajnoksággal ünnepelte fennállásának 10. 
évfordulóját a SMAFC szektorlabda-szakosztá-
lya. Az egyesületnél – hallgatva az új idők szavára 
– más, futballt utánzó játékokat is kipróbáltak. 

Inczédi Gergely szakosztály-
vezető elmondta: idén épp tíz 
éve annak, hogy 2011 tavaszán 
gombfocizni vágyó fiatalok 
találkoztak a Krasznai Ferenc 
Sportcsarnok lépcsőin. Hall-
gatóként jogosultak voltak a lé-
tesítmény adta lehetőségek ki-
használására, ahhoz azonban, 
hogy az országos NB III-as csa-
patbajnokságon is elindulja-
nak, egyesületté kellett ala-
kulniuk. Ezért megkeresték 
prof. dr. Takáts Péter oktatási 
rektorhelyettest, a SMAFC ak-
kori tanárelnökét azzal, hogy 
a SMAFC egyesületén belül 
engedélyezze a szektorlabda-
szakosztály létrehozását.

– A fiúk az évek során or-
szágos hírévre tettek szert 
– tudatta Inczédi Gergely, aki 
a Magyar Asztali Labdarúgó 
Szövetség elnökségi tagja is 
egyben. – Mind utánpótlás-
ban, mind felnőtt kategóriá-
ban számolatlan serleggel ér-
keztek haza. Gombfociban 
az az íratlan szabály, hogy ha 
egyes klubok gombozói eljön-
nek az általunk rendezett ver-
senyre, akkor nekünk is „köte-
lességünk” elutazni hozzájuk. 
Így aztán a fiúk bejárták már 
az egész országot, nyolcszor 
pedig országos megmérette-
tésnek adtunk otthont.

A szakosztályvezető hoz-
zátette: hallgatva az új idők 
szavára, más, futballt után-
zó játékokat is kipróbáltak. 
A Brazíliában milliós nagy-
ságrendeket megmozga-
tó, tizenkét érintéses asz-
tali labdarúgás, röviden 
brazil gombfoci is komoly bá-
zist képvisel a szakosztálynál. 
Emellett van egy másik új já-
ték is a SMAFC gombozóinál.

– A subbuteo játék Angli-
ából indult, Európában már 
nagy népszerűségnek ör-
vend, hazánkban egyelőre ke-
vesen ismerik – folytatta In-
czédi Gergely. – Áprilisban 
az ország két legjobb subbu-
teo játékosát láttuk vendégül. 
Ha már eljöttek, meccseket is 
rendeztünk: délelőtt egy bra-
zil, délután pedig subbuteo 
házibajnokságot vívtak egy-
mással a felek.

Inczédi Gergely hozzátet-
te: május 30-án, az alapítás 
tízéves évfordulóján a szek-
torlabdaszakág keretein be-
lül vívtak egymással komoly 
mérkőzéseket a versenyzők. 
Az ünnepi megmérettetésre 
vendégek is érkeztek, így a bu-
dapesti Testvériség és a szom-
bathelyi Vasi GE gombozói is 
ott voltak az alapítás alkalmá-
ból rendezett versenyen.

Gombfoci: 10 éves  
a szakosztály

Május 30-án volt 10 éve, hogy megalakult a SMAFC szektorlab-
da szakosztálya – a jubileumot házibajnoksággal ünnepelték a 
gombozók. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

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

(Tűzoltóság, Polgári Védelem)   .    .    .   105, 510-672, 510-617
• Rendőrség     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .107, 311-234
• Előfizetői tudakozó    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  11818
• Belföldi tudakozó  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  11800
• Polgármesteri hivatal        .    .    .    .    .    .06-80/204-322, 515-100
• Soproni Polgárőr Egyesület        .    .    .    .    .    .    06-30/385-5732

• Sopron Holding központi szám .    .    .    .    .    .    .    .    .   514-600 
• Közútkezelés .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   515-123
• Soproni Szociális Intézmény         .    .    .    .    .    .    .    .   506-400
• Gyermekjóléti szolgálat         .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   524-361
• Támogató szolgálat       .    .    .    .    .    .    .    .    .    06-20/395-9040
• Családsegítő szolgálat    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   524-361
• Családok Átmeneti Otthona      .    .    .    .    .    .    .    .    .   524-362
• Pártfogó felügyelet        .    .    .    .    .    . 508-126, 508-395, 508-392
• Telefonos lelki elsősegély-szolgálat         .    .    .    .    .   116-123
• Drog stop        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  06-80/505-678
• Magyar Autóklub        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 188
• Áramszolgáltató         .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  06-80/533-533
• Vízszolgáltató         .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   519-100
• Gázszolgáltató        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  06-80/440-141
• MÁV        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .06-1/3 49 49 49
• GYSEV         .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   577-212
• Kisalföld Volán      .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   313-130

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK

Természetjárás
Június 5., szombat 7.15 óra, Soproni Parkerdő
Templomtól templomig túra
Június 13., vasárnap 7.30 óra, Dudlesz-erdő
IX. Soproni Ünnepi Hetek IVV Túra

LELÁTÓ

Szíves tudomására hozzuk, hogy Sopron Megyei Jogú Város 
Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a te-
lepülésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
32. §-ában foglaltaknak megfelelően kidolgoztatta 

Sopron Aranyhegyi Ipari Park és környéke, 
valamint Sopronkőhida – Tómalom –

Kistómalom dűlő – Sand dűlő 
Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata, egy-
séges szerkezetbe foglalása (TH-21-02-13) című munka vélemé-
nyezési dokumentációját.
A „véleményezési dokumentációt” az önkormányzat honlapján 
(www.sopron.hu) a gyorsmenüben, a „Szabályozási tervek mó-
dosítása, felülvizsgálata” címszó alatt, az alábbi linken elérhe-
tővé tettük.  
http://www.sopron.hu/upload/content/55/5558/_55587/
Velemenyezesi_dokumentacio20181003.pdf
A dokumentációk Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatal aulájában (9400 Sopron, Fő tér 1. sz. alatt) is megtekinthetők

2021. június 3-tól 2021. július 7-ig. 
A közzététel ideje alatt a kifüggesztett anyagokkal kapcsolatban 
minden érintett írásban véleményt, javaslatokat, észrevételeket 
fogalmazhat meg a foepitesz@sopron.hu e-mail-címre küldve.

Tisztelettel:
Dr. Simon István
alpolgármester

Sopron Megyei Jogú Város

KÖZLEMÉNY

Újra Babos–Mladenovic páros 
Wimbledonban újra összeáll a világ egyik legjobb női teniszpá-
rosa: Babos Tímea és Kristina Mladenovic. A soproni sportoló 
a Nemzeti Sportnak elmondta, hogy Kiki kereste meg, és mivel 
nem volt partnere a füves versenyre, ezért igent mondott. Az 
is kiderült, hogy Babos nem indul vegyespárosban Fucsovics 
Mártonnal a Roland Garroson, viszont párosban még fontos fel-
adatok várnak rá Vera Zvonarjovával. A magyar–orosz kettőst 7. 
helyen emelték ki Párizsban.

RÖVIDEN
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RÁZÓ LÁSZLÓ

Bronzérmet szerzett az U16-os baj-
nokságban a Darazsak Sportakadé-
mia. A leány kadett bajnokság nyol-
casdöntőjéig nem vezetett könnyű 

út, hiszen a koronavírus a soproni együttesnél is 
komoly problémákat okozott.
– Tavaly november–decem-
berben gyakorlatilag az ját-
szott a csapatban, aki épp 
egészséges volt – kezdte Czir-
ják Szilvia edző. – Nem volt 
könnyű az sem, hogy a ha-
lasztások miatt gyors egy-
másutánban kellett a mérkő-
zéseket lejátszani. A csapat 
azonban ezt is megoldotta, és 
eljutottunk a nyolcasdöntőig, 
miután az alapszakaszban a 
harmadik helyen végeztünk.

A nyolcas fináléban el-
sőként a Diósgyőr volt az 

ellenfél, a negyeddöntőben 
küzdelmes meccsen győzött 
a Sopron. Az elődöntőben a 
mezőnyből kiemelkedő Csata 
DSE legyőzte a Darazsakat, a 
bronzmeccs viszont kiválóan 
sikerült: az NKA Pécs együt-
tese ellen hátrányból felállva 
tudták megfordítani a mérkő-
zést, és végül 68–51-re nyer-
tek, így megszerezték a leány 
kadett bajnokság bronzérmét.

– Az együttes egész éves 
teljesítménye benne volt a si-
keres bronzmeccsben, igazi 

csapatmunka volt, többen ext-
rát nyújtottak – tette hozzá 
Czirják Szilvia. – Nagyon kö-
szönöm mindenkinek, aki 
hozzátett a sikerünkhöz, és 
külön köszönjük, hogy ilyen 
sokan szorítottak nekünk, 
éreztük a támogatásukat.

A Darazsak Sportakadé-
mia legjobb játékosa Kókai 
Patrícia lett, aki a bronzmecs-
csen 22 pontot szerzett.

– A Diósgyőr és a Csata el-
len úgy éreztem, hogy jó, jó, de 
nem extra a teljesítmény, amit 

nyújtok  – mondta Kókai Pat-
rícia. – A bronzmeccs előtt az 
munkált bennem, hogy vagy 
most mutatok meg mindent, 
vagy nem vagyok elég érett 
ehhez a szinthez. De nagyon 
jól vettem az akadályt, tény-
leg úgy játszottam, ahogy azt 
elvárom magamtól, és a végé-
re nagyon elégedett voltam a 
teljesítményemmel.

A kadett bajnoki címet a 
Csata DSE szerezte meg, miu-
tán a fináléban legyőzte a Va-
sas Akadémia együttesét.

Kókai Patrícia  22 pontot szerzett, így ő lett a csapat legjobbja

Bronzérmes Darazsak

Volt miért ünnepelni: a Darazsak Sportakadémia együttese bronzérmet szerzett leány kadett bajnokságban. 

MUNKATÁRSUNKTÓL

Májusban rendezték meg Egerben a hetvenedik 
 Bornemissza-emlékversenyt, amelyen 13 nem-
zet 204 ifjúsági, valamint junior korú női és férfi 
öklözője küzdött az érmekért. A soproni Kovács 
 Nikolett kiemelkedett korosztálya mezőnyéből. 

A Kemény Ferenc Sportcsar-
nokban rendezett megmé-
rettetésen Kovács Nikolett, a 
soproni Gyevát SE kiválósága, 
a junior női korcsoport 70 ki-
logrammos súlycsoportjában 
nevezett. A 16 éves válogatott 
versenyző aranyesélyesként 
érkezett a megmérettetésre, 
hiszen háromszoros magyar 
bajnok, diákolimpiai győztes, 
két évvel ezelőtt pedig az Eb-n 
került dobogóra – még a ser-
dülők között. 

– Bíztunk Nikiben, hi-
szen minden sikerét ebben 
a súlycsoportban, a hetven 
kilogrammosok között érte 
el – kezdte Egresits Tamás, 
a Gyevát SE vezetőedzője. 
– Az első napon a szintén Eb-
bronzérmes magyar riválisát 
le is győzte, pedig Komjáthi 
Nóra nem adta könnyen a si-
kert, sokütéses, harcos mér-
kőzést vívtak. Az elődöntőben 

a finnek kiválósága, a szintén 
Eb-helyezett Vivi Jokinen el-
len ismét a mi versenyzőnk 
keze emelkedett a magasba. 
Niki kiválóan mozgott, és pon-
tos, dinamikus küzdőmodo-
rával megérdemelten lett dön-
tős. A fináléban a Kőbánya SE 
amazonja, Turbucz Klaudia 
mindent megtett, hogy meg-
állítsa Nikit, ám ez nem sike-
rülhetett neki: versenyzőnk 
technikai repertoárja döntő-
nek bizonyult, kondíciója pe-
dig felőrölte ellenfelét.

Kovács Nikolett nem csu-
pán bajnoki címmel gazdago-
dott Egerben: teljesítményé-
re a szakmai stáb is felfigyelt, 
neki ítélték a junior lányoknál 
a legjobbnak járó különdíjat. 
A korcsoportos Európa-baj-
nokságot Grúziában rende-
zik, ahol sikereinek köszönhe-
tően ott lesz Kovács Nikolett 
is. A junior válogatott jövő 

héten Németországban vesz 
részt egy nemzetközi tornán, 
hogy a kontinensbajnokság 

előtt további, nemzetközi ru-
tint szerezzenek a magyar 
bokszolók. 

Bajnok soproni bokszoló

A 16 éves soproni Kovács Nikolett megnyerte a Bornemissza-
emlékversenyt, valamint különdíjat is kapott.

A 2016-os Európa-bajnok-
sághoz hasonlóan ezúttal is 
Ausztriában készült a konti-
nensviadalra a magyar lab-
darúgó-válogatott. A festői 
szépségű Saalfelden am Stei-
nernen Meerben lévő edzőtá-
borban összesen kilenc napot 
töltött a nemzeti csapat.

A szurkolók számára fon-
tos hír, hogy lapunk meg-
jelenésnek napján, szerdán 
10 órától lehet megvásárol-
ni a jegyeket a magyar lab-
darúgó-válogatott júniusi 
két felkészülési mérkőzésé-
re, amelyeken a Marco Ros-
si szövetségi kapitány által 
irányított együttes a részben 

budapesti rendezésű Euró-
pa-bajnokságra hangol. A vá-
logatott pénteken 20 órakor 
Ciprust, majd négy nap-
pal később, ugyanabban az 
időpontban Írországot lát-
ja vendégül a Szusza Ferenc 
Stadionban.

Mint arról lapunkban 
többször beszámoltunk, a 
magyar csapat az Európa-
bajnokságon június 15-én a 
címvédő portugálokkal, négy 
nappal később a világbajnok 
franciákkal találkozik a Pus-
kás Arénában, majd június 23-
án a 2014-ben vb-aranyérmes 
németek ellen Münchenben 
zárja a csoportkört.

Eb-re hangolnak

A legjobb magyar bicajos
Összetettben a 14. helyen végzett Valter Attila a Giro d’Italia or-
szágúti kerékpáros körversenyen. Az olasz megmérettetést Egan 
Bernal nyerte, a vasárnapi záró időfutamon az olasz Filippo Gan-
na volt a leggyorsabb. A rózsaszín trikót három napig viselő Val-
ter 14. pozíciója minden idők legjobb magyar összetett eredmé-
nye a háromhetes körversenyen. A sportoló elmondta: elsősorban 
nagyszerű tapasztalatszerzés volt számára a megmérettetés, hi-
szen ritkán adatik meg egy kerékpáros életében, hogy az egész 
csapat a rendelkezésére álljon és őt segítse, mert az csak az ösz-
szetettre pályázó „menőknek” jár.

BAJNOKOK A SERDÜLŐK
Óriási bravúr a Darazsak serdülő csapatától: a soproni fiatalok 
nyerték az országos serdülő bajnokságot. A soproni zöld-sárga 
együttes a döntőben 18 ponttal tudta legyőzni az NKA Pécs csa-
patát. A torna legjobb játékosa a döntőben 24 pontot szerző  Janzsó 
Alíz lett, aki egy másik soproni kosarassal, Völgyi Lilivel együtt 
bekerült az all star-ötösbe is. A döntő végeredménye: NKA Pécs/A 
– Darazsak Sportakadémia: 58–76.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Ötödik helyen végzett 
a Soproni Sportisko-
la Kosárlabda Akadé-
mia együttese a junior 
bajnokságban. 

A múlt héten rendezett nyol-
casdöntőben az első mérkő-
zés hihetetlen izgalmakat 
hozott: a Zsíros Akadémia 
Kőbánya elleni mérkőzésen 
folyamatosan fej fej mellett 
haladtak a csapatok, az utol-
só negyed előtt egyetlen pont 
volt a különbség. Végül óriá-
si izgalmak között a fővárosi 
együttes örülhetett, a Sport-
iskola csapata pedig az ötö-
dik helyért folytatta a küz-
delmet – méghozzá nagyon is 
sikeresen.

A Kecskemét ellen gyakor-
latilag gáláztak a soproniak, 
107 pontot szereztek, csak-
nem negyven egységgel kere-
kedtek ellenfelük fölé. Ezután  
a nagy rivális Falco Szombat-
hely ellen léptek pályára. A ta-
lálkozó kiválóan indult: Csen-
des Péter és Hajnal Kristóf 

pontjaival komoly előnyt szer-
zett a Sportiskola. A Falco já-
tékosai nagyot küzdöttek, de 
Csátaljai Péter és Rausch Bo-
tond vezetésével tartotta elő-
nyét az SSIKA, amelyből vé-
gül tíz egység maradt a meccs 
végére. Az 5. helyért lejátszott 
meccs végeredménye: Sopro-
ni Sportiskola KA/A – Falco-
Vulcano Energia KC Szombat-
hely/A: 68–58.

– Örülök az ötödik hely-
nek, már csak azért is, mert 
az idény során nem tudtuk 
legyőzni a Falco csapatát, így 
ez egy jó cél volt számunk-
ra a szezon utolsó mérkőzé-
sén – mondta Carlos Vallejo, 
a Soproni Sportiskola Kosár-
labda Akadémia U18-as csa-
patának vezetőedzője. – Úgy 
gondolom, hogy tökéletes első 
negyedet játszottunk, gyakor-
latilag ez döntőnek bizonyult 
és elég volt a győzelemhez.

A Sportiskola idén kivá-
lóan szerepel a korosztályos 
bajnokságokban: mint arról 
beszámoltunk, az U14-es csa-
pat bronzérmet szerzett, az 
U16-osok pedig negyedik he-
lyen zárták a nyolcas finálét.

Sikeres szezon

A szezon utolsó mérkőzésén nyert a Falco ellen a Soproni 
Sportiskola Kosárlabda Akadémia U18-as csapata.
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!

„Az egyenlőség 
érzése velünk 
születik. A gyer-
mek csak a kor-
különbség sze-
rint osztályozza 
az embereket.”

Gárdonyi Géza  
író, költő, drámaíró, 
újságíró, pedagógus

MOTTÓ

Gárdonyi Géza: 
Az én falum
Az elbeszélésgyűjtemény 
alcíme: Egy tanító feljegy-
zései márciustól decembe-
rig. A cím és az alcím so-
kat elárul: szubjektivitása 
a falusiakat a pedagógus 
együttérző fölényével 
szemlélő nézőpontra utal, 
és jelzi, hogy az évszakok, 
a hónapok rendjét követi. 
Az egyszerű emberek hét-
köznapi életéről mond tör-
téneteket, némi nosztalgi-
ával a természethez közeli 
életforma iránt, sóvárog-
va a föld, a falu lelke után, 
idegenkedve a mesterkélt-
té vált „kövi emberektől”. 

KÖNYVAJÁNLÓ

Külföldi hallgatók
– Az országhatáron túlról nézve is egyre vonzóbbak a hazai felső-
oktatási intézmények – közölte Schanda Tamás, az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium államtitkára. – A fokozatváltás a fel-
sőoktatásban stratégia kiemelt célként kezeli a magyar egyete-
mek nemzetközi szerepének, kapcsolatainak megerősítését. A kül-
földi hallgatók száma a 2013-as 23 ezerhez képest már a tavaly 
zárult tanévben megközelítette a 2023-ra előirányzott 40 ezret. 
A kormány a magyar fiatalok érdekében fejleszti, korszerűsíti, ver-
senyképesebbé teszi a hazai felsőoktatást. Fontos, hogy a magyar 
egyetemek központi szerepet töltsenek be a kutatásfejlesztésben 
és innovációban. A Soproni Egyetem is népszerű a külföldi hallga-
tók körében, általában évente száz fiatal tanul itt. A legtöbben a 
gazdaságtudományi kar képzésein vesznek részt, emellett az er-
dészeti és a faanyagtudományi doktori iskolák is számos hallga-
tót vonzanak. Az Erasmus program keretében érkező diákok legna-
gyobb számban a Benedek-kar előadásait látogatják. Jordániától 
kezdve Algérián, Iránon, Kínán, Mongólián át afrikai országokig 
érkeznek Sopronba diákok. 

KÖVES ANDREA

Az idei valétálást a jár-
ványügyi szabályo-
zások miatt – a tava-
lyi évhez hasonlóan 
– nem májusban tartot-
ta a Soproni Egyetem. 
A valétálók már most 
készülnek a kora őszi 
búcsúzásra.

A Soproni Egyetem szeptem-
ber 8–11. között a soproni 
népszavazás 100. évforduló-
ja előtti tisztelgésként ünne-
pi programsorozattal készül, 
melynek egyik fénypontja lesz 
a valétálás. Az egyetemisták 
a tervek szerint szeptember 
11-én búcsúznak el Soprontól. 
A végzős erdőmérnök-hallga-
tók valétaelnöke szerint di-
áktársait nem érte felkészü-
letlenül az új időpont: – Bár a 
májusi valétálás a hagyomá-
nyos, de számunkra, végző-
sök számára a szeptemberi 
búcsúzással megadatik az a 
lehetőség, hogy már nyugod-
tan, minden vizsgánkkal vé-
gezve élhetjük át a megható 
pillanatokat – emelte ki Pintér 
Attila. – Nemcsak számomra, 
hanem diáktársaim számá-
ra is a valétálás a legfonto-
sabb, legszebb eseménye az 

egyetemista éveinknek, a sel-
meci hagyományoknak. Lé-
lekemelő, hogy itt, Sopronban 
nemcsak annyival érnek vé-
get az egyetemista évek, hogy 
az államvizsga után jön a dip-
lomaosztó, hanem egy sok-
kal nemesebb, évről évre is-
métlődő hagyomány részesei 
lehetnek a búcsúzók. Ezen a 

délutánon és estén mi is átél-
hetjük a híres szalamandert, 
a fáklyás felvonulást.

Az erdész valétaelnök sze-
rint nehéz néhány mondatban 
megfogalmazni a selmecei 
diákhagyományok lényegét. 
A legfontosabb üzenete a kö-
zösségformáló erő, barátsá-
gok kialakulása, az egymásra 

figyelés. Akik részesei lesznek 
a selmeci hagyományoknak, 
azok mindig számíthatnak 
egymásra: nem csupán egye-
temista éveik alatt, hanem a 
diplomázás után is. 

– Az elmúlt év többnyire a 
távoktatásról szólt, ezt nehe-
zen viseltük diáktársaimmal, 
hiszen pont a közösség erejét 

nem élhettük meg, a barátsá-
gokat nem ápolhattuk szemé-
lyesen – mesélte a valétael-
nök. – Így még inkább várjuk 
a szeptemberi valétálást: vég-
re újra együtt lehetünk, mél-
tóképpen elbúcsúzhatunk az 
egyetemista évektől, amelye-
ket ebben a csodálatos város-
ban élhettünk át.

Az egyetemisták nagyon várják a valétálást, amikor végre újra együtt lehetnek. FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

Sikerrel szerepeltek a 
Soproni Egyetem hall-
gatói a világ vezető 
szoftvertesztelő cégé-
nek vizsgáján. 

A Soproni Egyetem gazdaság-
informatikus hallgatói közül 
a közelmúltban négyen (Ka-
kas Ádám, Janoschek Balázs, 
Jakab Benedek, Horváth Ro-
land) is sikerrel szerezték 
meg a világ vezető szoftver-
tesztelő szervezete, az ISTQB 
(International Software Test-
ing Qualifications Board) által 

kiállított bizonyítványt. Az 
ISTQB 129 országban van je-
len, és a világ egyik legnépsze-
rűbb szakmai képzése. 

A Soproni Egyetem nagy 
hangsúlyt fektet arra, hogy 
az itt végzett hallgatók a gya-
korlatorientált képzési struk-
túrának köszönhetően haté-
konyan tudják megoldani a 
munkájuk során adódó fel-
adatokat. Ugyancsak fontos 
az egyetem számára, hogy a 
munkaerőpiac által elismert 
végzettséget, sőt, végzettsé-
geket biztosítson hallgatói 
számára.

Nemzetközi szakmai 
bizonyítványt kaptak

Jönnek a szóbelik
Múlt héten befejeződ-
tek az idei májusi–júniusi 
érettségi időszak írásbe-
li vizsgái – közölte az Ok-
tatási Hivatal. Az írásbeli 
érettségiket tizenhat na-
pon át és 1159 helyszínen 
– az egészségvédelmi óv-
intézkedések betartásával 
– tartották meg. Az érett-
ségi június 3. és 10. között 
az emelt szintű, majd jú-
nius 14. és 25. között a kö-
zépszintű szóbelikkel foly-
tatódik a jogszabályban 
meghatározottak szerint. 
Idén azok a végzősök, akik 
önhibájukon kívül, például 
koronavírus-fertőzés miatt 
nem tudtak megjelenni az 
írásbeli vizsgákon, szóbe-
lit tehetnek.

Újra diáktárlat 
A pandémia miatt beveze-
tett korlátozások után elő-
ször rendeznek kiállítást a 
Soproni Szakképzési Cent-
rum Handler-iskolájában. 
Az Alkotó CoviDiákok tár-
lata június 11-ig megtekint-
hető online a handler.hu 
weblapon, illetve az iskola 
közösségi oldalain.

RÖVIDEN

Valétálás:  Lélekemelő, ahogy az egész város elbúcsúzik a végzősöktől

Őszi búcsú az egyetemtől
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Folyó ügyeink… 
Egészségesen a vizelet színe a szalmasárgától a borostyánsár-
gáig terjed, áttetsző, frissen ürítve pedig nem bűzös. Ha sokat 
iszunk, hígabb és emiatt világosabb vizeletünk lesz. Viszont 
például, ha a szokásos folyadékfogyasztás mellett sötétedik 
meg a vizeletünk, az már betegség jele lehet. Mindenképpen 
kóros, ha szabad szemmel is véres vagy zavaros, vagy frissen 
ürítve bűzös a vizeletünk. Ilyen esetekben még akkor is tisz-
tázni kell az okot, ha a vizelet nem csíp, nem gyakori, az ürítés 
nem nehezített, vagy a vizelet nem csepeg el. Az előző mon-
datban szereplő összes probléma is probléma! Ugyancsak tisz-
tázandó, ha zavaróan gyakran kell ürítenünk, vagy ahogy jön az 
inger, menten mennünk kell. Az összes eddigi esetben az ok 
megfejtésében leggyakrabban urológus segíthet. Viszont ha 
éjszaka sokkal többet és többször vizelünk, mint nappal, az a 
szívelégtelenség jele lehet.    
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket június 9-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 kü-
lönszámát sorsoljuk ki, melyet a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.). Május 19-i 
rejtvényünk megfejtése: „A légvárak építőinek mindig van építőanyaguk”. Szerencsés megfejtőnk: Ferenczy  Klára, 
Sopron, Szent Imre tér. 

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Június 2–8. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig este 8 órától 
reggel 8 óráig tart.

Június 2.,  
szerda 

Erzsébet gyógyszertár  
Győri u. 15. 99/311–254

Június 3., 
csütörtök 

Ezüst Kehely gyógyszertár 
Kodály tér 12. 99/505–078

Június 4.,  
péntek 

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

Június 5., 
szombat 

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

Június 6., 
vasárnap 

Király gyógyszertár  
Várkerület 114. 99/508–242

Június 7.,  
hétfő 

Korona gyógyszertár  
Várkerület 73. 99/505–865

Június 8.,  
kedd 

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

BENKE ÉVA

A Fertő–Hanság Nemzeti Park is megnyitotta ka-
puit a nagyközönség előtt. A bemutatóhelyeket 
és a látogatóközpontot csak a koronavírus ellen 
védettek és a felügyeletük alá tartozó kiskorúak 
látogathatják.

A nyitás utáni első nagysza-
bású rendezvény a nemze-
ti parkban a június 19-i lász-
lómajori kézművesvásár lesz 
a tervek szerint. – Akik nem 
rendelkeznek védettségi iga-
zolvánnyal, csak a szabadtéri 
részeket tekinthetik meg, azt 
is csak maszkban, a védőtá-
volság betartásával – mond-
ta Babos Attila ökoturisztikai 
osztályvezető. – Az állandó 
tárlatunk, „A szikes pusztá-
tól a hansági lápokig” címet 

viselő kiállítás, mely a Fertő 
és a Hanság élővilágát mutat-
ja be, a nyári táborok és erdei 
iskolák helyszínéül is szolgáló 
Csapody István Természetis-
kolában kapott helyet. A Sar-
ród–Lászlómajorban találha-
tó látogatóközpontunkban a 
Fertő-tájon és a Hanságban 
régen működött majorok min-
dennapjaiba tekinthetünk be, 
illetve a környékre jellemző 
élőhelytípusokkal ismerked-
hetünk meg. A karámokban 

régi magyar háziállatfajtákat 
mutatunk be, például magyar 
szürke szarvasmarhát, man-
galicát és magyar barom-
fifajtákat. Az udvaron egy 
játszótér és egy interaktív ter-
mészetismereti játékokból ál-
ló ösvény szolgálja a kikapcso-
lódást és a játékos tanulást. 

A Hanságban, Öntésmajor-
ban van a Hanság élővilága ki-
állítás, mely a Hanság flóráját 
és faunáját, a táj geológiai tör-
ténetét, a vízrendezések hatá-
sait és a hansági emberek ál-
tal gyakorolt mesterségeket 
mutatja be a látogatóknak.

Az épület udvarán han-
sági mozdonyokat és régi 
gőzgépeket állítottak ki, il-
letve érdekes, interaktív ter-
mészetismereti játékok várják 
a fiatalokat. Jelenleg ötfajta 

túra közül választhatnak a 
nemzeti parkba látogatók: ke-
nutúra, kerékpártúra (normál 
és e-bike), gyalogtúra, madár-
megfigyelés, szolárhajótúra. 
Ezek közül a kezdődő nyári 
szezonban hetente több is in-
dul. Az idén is lesznek a gyere-
kek számára rendezett nyári 
táborok, melyeket évről évre 
nagy érdeklődés övez. 

A kiállítások, csakúgy, 
mint a túrák, egyénileg és 
csoportosan is látogathatók 
– előzetes, írásbeli jelentke-
zés szükséges az info@fhnp.
hu e-mail-címen. A kiállítóhe-
lyekről és a látogatás feltétele-
iről a honlapon, a programok-
ról a Fertő–Hanság Nemzeti 
Park facebook-oldalán talál-
hatnak részletes információ-
kat az érdeklődők.

Nyári táborok:  Idén is várják a gyerekeket a programokra

Nyitva a nemzeti park

A népszerű kenutúrákat idén is megszervezik a Fertő–Hanság Nemzeti Parkban – a kirándulások általában szombaton reggel indulnak. 
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HUMORSAROK
Szénási Ferenc (Széna) soproni  karikaturista  
alkotásai hétről hétre.

Konyha 5 
Megjelent a Konyha zenekar 
ötödik albuma. A lemez – akár-
csak a borítója – színes kale-
idoszkóp, amibe sok minden 
belefér a 70-es évek funkjától a 
90-es évek rockzenéjén át a leg-
modernebb hangzásig.

A szakemberek szerint a for-
máció az LGT által teremtett, 
legszebb hazai popzenei hagyomány XXI. századi zászlóvivő-
je: a szerethető dalokat kiemelkedő hangszeres zenészek ad-
ják elő. Olyan sorokat énekelnek, amelyek személyesek, mégis 
mindenki számára meghagyják a helyet a saját történetünknek, 
és ismeretlenek ezreiből teremtenek közösséget.

Az éjjel soha nem érhet véget
Bizonyára mindenki emlékszik, mekkora siker volt a legutób-
bi foci Eb kapcsán a Soho Party legendás slágere. A New Level 
Empire újragondolta a magyar formáció mindenki által ismert 
dalát, és a hamarosan kezdődő kontinenstorna apropójára el-
készítette Az éjjel soha nem érhet véget legújabb verzióját. Már 
most borítékolható a siker!

RÖVIDEN

NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

Üvegbe burkolt harmonikus világ
KÖVES ANDREA

Az egyik legnevesebb hazai üveg-
művész Sopronban él. Munkáit, 
kurzusait nemcsak Európában, 
hanem Amerikában is kiemelt fi-
gyelem övezi. Edőcs Márta al-
kot és szárnyal a maga csen-
des módján.

Az alkotó erdő ölelte házikójában ültünk le 
beszélgetni, körbenézek: a többféle stílus 
finoman olvad egymásba, mindenből su-
gárzik a harmónia. Edőcs Márta üveg de-
signtárgyain, egyedi ékszerein keresztül 
hangulatokat, érzéseket rögzít. A művészt 
nem az üveg csillogása érdekli, hanem a 
formákban, struktúrákban, anyagban rej-
lő szokatlan lehetőségek: a kísérlete-
zés élteti.

– Érdekes módon annak köszönhetem 
az üvegművészetet, hogy a pályám elején 
nem vettek fel az Iparművészeti Egyetemre, 
így az ottani tanulás helyett nagyon gyor-
san elkezdtem járni a saját utamat – mesél-
te az alkotó. – Akkoriban barátaimmal fel-
kerestünk egy színes üvegeket felvonultató 
kiállítást Németországban, az ott látottak 
teljesen beszippantottak. Ezután beszerez-
tem a fellelhető szakkönyveket, először au-
todidakta módon ismerkedtem az üveges 
szakma alapjaival, majd nemzetközi kurzu-
sokon vettem részt. Virágházikókat csinál-
tunk egy kis csapattal, amelyek iránt egyre 
nagyobb lett a kereslet, majd belsőépíté-
szeti üvegeket készítettem tiffany techni-
kával, ezek egy része soproni vendéglátó-
helyeken mind a mai napig megtalálható. 
A 2000-es évek elejétől egyedi tárgyakat 
készítek, sokat kísérletezek technikákkal, 
melyeket svájci, ausztriai és amerikai kur-
zusokon tanítok is.

Edőcs Mártát saját kíváncsisága vit-
te az üvegékszerek felé: először magá-
nak készítette őket, majd eljutottak ha-
zai és nemzetközi kiállításokra is. Először 
az üvegelemek születnek meg a kemencé-
ben formába való olvasztással vagy lán-
gon kialakítva. Ezekhez minőségi ame-
rikai és muránói alapanyagokat használ, 
különös figyelmet fordít a színárnyala-
tok kiválasztására, a munkafolyamat vé-

gén ezüsttel kombinálva válnak hordha-
tóvá ékszerei. 

Márta az ékszerek mellett egyedi ga-
lériatárgyakat is alkot: hisz abban, hogy 
a minket körbevevő jó tárgyak képesek har-
móniát, pozitív energiát sugározni, hatnak 
a mindennapjainkra, a hangulatunkra.

Edőcs Márta munka közben – az üveg-
elemek egy része lánggal „születik 
meg”. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Edőcs Márta ékszerei egyediek, kézzel 
készülnek, egyik védjegye a buborék-
ékszer-sorozat. FOTÓ: GALAMBOS ESZTER

KÓCZÁN 
BÁLINT

A pandémia 
alatt sem 
tétlenked-

tek a soproni zenészek. 
Megalakult a Free After 
Pink formáció, amely 
a népszerű amerikai 
énekesnő feldolgozá-
sait játssza – a lehe-
tő leghitelesebben. 
Czupy Antal gitárossal 
beszélgettünk.

– Honnan jött a zenekar 
ötlete? 

– Az elmúlt több mint 
egy év mindenkinek, így 
a zenészeknek is sok gon-
dot, problémát okozott. Akik 
hozzászoktak a rendszeres 
koncertezéshez, próbákhoz, 
azokat nagyon megviselte ez a 
kényszerű „tétlenség”. Mi az-
zal szerettük volna felpörget-
ni, frissen tartani magunkat, 
hogy megpróbálunk valami 
újat létrehozni, így született 
meg a Free After Pink.

– Kik alkotják a for-
mációt?

– Ujvári Tímea (ének), Lő-
rincz Karolina (billentyű), Lő-
rincz József (dob), Gyuga Ottó 
(basszusgitár) és Czupy Antal 
(gitár, vokál) az együttes ösz-
szetétele. Dodinak régóta tit-
kos vágya volt, hogy együtt 

zenélhessen valamelyik gyer-
mekével. Nagylányával, Karo-
linával ez most sikerült.

– Miért pont P!nk?
– Korábban is más előadók 

dalait dolgoztuk fel. Abban 
már kezdetben is egyetértet-
tünk, hogy egy olyan előadót 
keressünk, aki ismert, de 
nem elcsépelt, így döntöttünk 
P!nk mellett. Ahogy beindult 
a munka, egyre jobban meg-
ismertük, megszerettük az 
énekesnőt és munkásságát. 
Beigazolódni látszott, hogy 
jól választottunk. 

– Mennyire nehéz őt fel-
dolgozni? 

– Zenész barátaink se-
gítségét is kértük. Ha nem is 

állandó tagként, de besegít 
Vida-Veres Imola, Szénási-
Szabó Diána vokalista és Né-
meth Gábor. Remélhetőleg ve-
lük kiegészülve méltóképpen 
tudjuk színpadra vinni a pro-
dukciót, ami – ismerve P!nk 
kivételes tehetségét – nem 
kis kihívás. A legnagyobb fel-
adat természetesen Timire 
hárul, mi pedig igyekszünk 
őt „kiszolgálni”. 

– Mik az együttes továb-
bi tervei? 

– Jelenleg próbálunk, 
most alakítjuk ki a reperto-
árt. Tudomásunk szerint Ma-
gyarországon rajtunk kívül 
egy zenekar sem dolgozta fel 
még P!nk dalait, így reméljük, 
a városi rendezvényeken kívül 
az ország más területeire is 
kapunk meghívást. Már most 
készülünk a hegykői konyhá-
ba: tulajdonképpen a Music & 
Jam The Kitchen Sessionben 
lesz a zenekar első nyilvános 
bemutatkozása.

Készül a bemutatkozásra  az új soproni formáció

Pink feldolgozások

A Free After Pink csapata Magyarországon az első olyan zenekar, amely P!nk dalait játssza. 
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P!NK  Alecia Beth Moore, művésznevén P!nk Pennsylvaniában szü-
letett 1979-ben. Háromszoros Grammy-díjas énekesnő, emellett 
színész, dalszerző, táncos, lemezproducer. 2000 óta a világ legsi-
keresebb énekesnői között tartják számon.

Közel egy év után újra szín-
padra áll a soproni Pair o’ 
 Dice. A formáció június 5-én, 
szombaton este a Búgócsiga 
Akusztik Gardenben lép fel a 
Magor mellett.

– Nagyon vártuk már ezt a 
pillanatot. Igaz, csak védett-
ségi kártyával látogatható az 
esemény, de nagyon remél-
jük, hogy sokan lesznek, és 
újra önfeledten tudunk szó-
rakozni és szórakoztatni a 
közönségünket – mesélték 
a soproni zenészek. – Szinte 

örökkévalóságnak tűnt a ka-
ranténállapot, de most már 
látszódik a fény az alagút vé-
gén, és készen állunk rá, hogy 
végigkoncertezzük az évet. 
Magoros barátainkkal egy 
nagyon király estét fogunk 
csapni. Aki ki akarja tombol-
ni magából az elmúlt idősza-
kot, annak ott a helye!

Pair o’ Dice és Magor 
koncert Sopronban

A Pair o’ Dice már várja a hétvégi fellépést. FOTÓ: MÉSZÁROS MÁRK

KONCERT:  
Június 5., szombat 20 óra,  
Búgócsiga Akusztik Garden 


