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Forog az óriáskerék
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A tervek szerint július 11-ig pörög az óriáskerék Sopronban, a Várkerületen. Az új attrakció az 1921. december 14-i népszavazás centenáriumi emlékévének keretében érkezett a
Mária-szobor mellé. A harmincméteres óriáskerékről megcsodálhatjuk városunk kiemelkedő szépségét, gyönyörködhetünk a panorámában. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Mert összetartozunk...

A családok
érdekében
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SKC U20: bronzérem
Megszerezte a bronzérmet az SKC U20-as kosárlabdacsapata a korosztályos bajnokság nyolcasdöntőjében.
A soproniak a DEAC ellen diadalmaskodtak.

A soproniak június 4-én, a nemzeti összetartozás napján a Barátság
parkban idézték fel a trianoni békediktátum aláírásának 101.
évfordulóját. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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A kormány továbbra is támogatja a Fertő-part fejlesztését.
Ezt dr. Orbán Balázs, a
Miniszterelnökség államtitkára, miniszterhelyettes válaszolta a
parlament hétfői ülésnapján Barcza Attilának.
Sopron és térsége országgyűlési képviselője
a Fertő kapcsán azt kérdezte: a baloldal folyamatos támadásai ellenére kitart-e a fejlesztés
mellett Magyarország kormánya.
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Fejlődik a Virágvölgy

A természet élteti a horgászokat
Sopronban és környékén az egyik legnépszerűbb hobbi a horgászat, ezt mi sem
bizonyítja jobban, mint hogy a Sopron és Vidéke Horgász Egyesületnek több
mint 900 tagja van. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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Sopron változatos és gazdag történelme sokakat érdekel – sorozatunkban a különböző városrészek kialakulásáról, elnevezéséről, érdekes
históriáiról írunk. Ezúttal a Virágvölgy titkai tárulnak fel.
FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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Panoráma

Autóra szerelhető vadriasztót osztott a rendőrség

Több a vadbaleset

2021. június 9.

MEGKÉRDEZTÜK o lvasóinkat

Fél az útra hirtelen
kiugró állatoktól?

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Jelentősen megnőtt a
vadbalesetek száma az
elmúlt időszakban városunkban és környékén, májusban minden
hatodik–hetedik anyagi káros baleset vaddal
volt összefüggésben.
Ezek megelőzéséért
szervezett akciót a
rendőrség.
A vadbalesetek megelőzése érdekében tartott közúti akciót
a Soproni Rendőrkapitányság
az elmúlt szerdán városunkban. A rendőrök a 84-es főút
határátkelő felé vezető oldalán
megállították az autósokat, és
a szondáztatás után vadriasztót adtak a járművezetőknek.
– Két éve jómagam is vadbalesetet szenvedtem, az
egyik pillanatban váratlanul
elém ugrott az állat – mondta
az egyik megállított autóvezető, Dojcsek Adrienn, aki naponta jár Ausztriába. – Azóta
különösen óvatosan vezetek.
A vadriasztó jó ötlet, talán ez
segíthet távol tartani a vadat.
Kovács Miklós rendőr alezredes, a Soproni Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője az akcióval
kapcsolatban elmondta: az elmúlt időszakban a rendőrség

– A vadveszélytáblával ellátott útszakaszon még körültekintőbben vezessünk! – hívta fel a figyelmet
Kovács Miklós alezredes, aki azt is megmutatta, hova kell az autóra helyezni a vadriasztót.
illetékességi területén, így városunkban is jelentősen megnőtt a vadbalesetek száma.
A rendőrök tapasztalata
szerint az M85-ös gyorsforgalmi út kivitelezése, valamint az utat a vadtól védő háló megváltoztatta az állatok
életét. Sok esetben lezárta a
vonulási útvonalat, így a vad
most új átjárókat keres. Ezért
fordulhat elő, hogy az elkerülő út és a Győri út térségében
többször lehet őzet, rókát, illetve nyulat látni. Érdekesség,

hogy a Soproni Parkerdő térségében, lakott területen inkább a vaddisznó a jellemző.
– A vadbalesetek többsége
hajnalban, illetve az esti órákban történik – tette hozzá Kovács Miklós, aki a járművezetők számára több fontos jó
tanáccsal is szolgált. – A vadveszélytáblával ellátott útszakaszon még körültekintőbben
vezessünk, ha kell, csökkentsük a sebességet, hiszen az
erdős, fás részből az állat
bármikor felbukkanhat. Az

ilyen balesetek komoly anyagi kárral, és akár súlyos sérüléssel is járhatnak. Amennyiben megtörtént a baj, mindig
értesítsük a rendőrséget, ők
pedig továbbítják a bejelentést az illetékes vadásztársaságnak. A vadat a helyszínről
nem szabad elvinni, mert az
lopásnak számít. A kötelező
felelősségbiztosítás nem fedezi a járműben keletkezett
kárt, azonban már az ilyen
esetekre is léteznek biztosítási megoldások.

Legyenek rendben a zöldterületek!
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Azért, hogy városunk szép és gondozott legyen,
mindenkinek tennie kell a dolgát. A saját ingatlan előtti járdák, árkok és füves területek, a sövények gondozása az útszegélyig a tulajdonos feladata. A többi közterületet a Sopron Holding Zrt.
tartja rendben.
– Az ingatlan előtti árkok és
füves területek gondozását az
önkormányzat 20/2008. (VI.
30.) rendelete szabályozza
– mondta dr. Sárvári Szabolcs
jegyző a Soproni Témának.
– Ez alapján az ingatlan előtti járdák, árkok és füves területek tisztán tartása – nyáron

és télen is – a tulajdonos feladata, éppúgy, mint a sövénynyírás. A társasházak esetében a közös képviselő intézi
ezen munkákat. Fontos, hogy
a fű magassága ne haladja meg
a tizenöt centimétert! Az ingatlanról a gyalogjárda és az
úttest fölé nyúló faágakat és

bokrokat úgy nyessék meg,
hogy azok ne akadályozzák a
gépjármű- és a gyalogos közlekedést, illetve ne takarják
ki a közúti forgalomjelző táblákat, lámpákat! További feladat a lehullott falevelek és
apróhulladék összegyűjtése
és elszállítása.
A jegyző ismételten kitért
arra is, hogy az ingatlan előtt
mekkora területet kell gondozni. Ide tartozik többek között a telekhatár, valamint a
burkolt úttest közötti rész,
szilárd burkolatú út hiányában a telekhatártól a forgalom
által kialakított forgalmi sáv
széle, illetve a járdaszakasz

melletti nyílt árok is. A beépítetlen telkekről sem szabad
megfeledkezni, hiszen a gazos részek nemcsak csúfítják
a látképet, hanem az allergiát
okozó növények és kórokozók
is megtelepedhetnek az elhanyagolt ingatlanokon.
Városunkban az egyéb
közterületeket, játszótereket,
parkokat, a körforgalmakban
lévő virágos és füves területeket a Sopron Holding Zrt.
munkatársai rendszeresen
nyírják, gondozzák, permetezik, öntözik. Azért, hogy városunk tiszta és szép legyen,
mindenkinek tennie kell
a dolgát!

AKNAI SÁNDOR:
Több mint negyven éve vezetek, hivatásos sofőrként több
millió kilométert tettem meg.
Igen, tartani kell a vadbalesetektől, sokszor hiába a rutin és a tapasztalat, gyorsan
megtörténhet a baj. Egyszer
nekem is volt vadbalesetem,
az autó eleje csúnyán összetört, de én szerencsére nem
sérültem meg.

MAKÁDI RICHÁRD:
Jómagam is észrevettem,
hogy az utóbbi időben egyre
több vad jelent meg a város
körüli utak, illetve a 85-ös,
84-es főutak mellett. Szerte
az országban sokat autózom,
tudom, hogy vezetés közben
nagyon oda kell figyelni. Már
egy kisebb baleset is nagy
károkat tud okozni, ráadásul
ilyen esetekben nem fizet a
biztosító.

OCSÁK ESZTER:
Óvatosan vezetek, főleg azokon az útszakaszokon, ahol a
vadveszélyre tábla hívja fel
a figyelmet. Ilyenkor mindig
lassítok, hiszen így baj esetén
hamarabb meg tudok állni. Az
is fontos, hogy tartsunk megfelelő követési távolságot.
Vadbalesetem még nem volt,
remélem, ezt a kényszertalálkozást a jövőben is elkerülöm.

VASS MÁRIA:
Mostanában már nem, de korábban én is sokat vezettem.
Az erdős részeknél főleg szürkületkor nagyon oda kell figyelni, mert a fák közül, az árkon át bármikor előjöhet egy
állat. Egyszer nekem is volt
egy hasonló esetem: vad ugrott az autó elé. Szerencsére
lassan haladtam, így még időben meg tudtam állni.

Eszterháza-központ:
elkészült a rózsaház

A rózsaház a rózsakert fogadóépülete, de rendezvényeket is
tartanak itt, például kiállításokat, esküvőket.

MILYEN MAGASAN NYÍRJUNK?
A fűfelületünket tavasszal és ősszel
vághatjuk alacsonyabb tarlómagasságúra. Ez pázsitnál 3–5 centiméter, díszgyepeknél 6–8 centiméter.
Nyáron, ha nem akarjuk gyepünket
kiégetni, legyengíteni, akkor a pázsitoknál 5–6, illetve a díszgyepeknél 8–10 centiméter legyen a vágott
fű magassága.
A Sopron Holding Zrt. munkatársai nyírják a füvet a közterületeken, a játszótereken, parkokban is. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Átadták a fertődi Esterházykastély Cziráky Margit Rózsakert felújított rózsaházát,
valamint június elsején megnyitott a rózsakert is. Az egykori főkertészi lakból kialakított rózsaház a rózsakert
fogadóépülete, ugyanakkor
kiállítások, polgári esküvői szertartások, rendezvények helyszínéül is szolgál.

A rózsaház kivitelezése és az
épület körüli tereprendezési, környezetszépítési munkálatok összesen több mint
200 millió forintba kerültek.
A 140 négyzetméteres épület teljes szerkezete megújult:
megtörtént a tető- és födémcsere, felújították az épület
teljes gépészeti és elektromos
rendszerét is.
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Visszaköltöztek Prof. dr. Bagdy Emőke:Használjuk megküzdési erőinket!
a szakrendelések
A Soproni Gyógyközpont korábban elköltözött szakrendelései a járványügyi helyzet
kedvező alakulása miatt ismét a megszokott helyszíneken működnek.
A
s z a k r e n de lé s e k e n
– kivéve az akut eseteket
– előjegyzés alapján fogadják a betegeket. Időpontot a
99/514–205, 514–206-os számokon vagy egyes szakrendelések esetében az intézmény honlapján feltüntetett
elérhetőségeken lehet kérni.
A laboratóriumi vérvételre
háziorvosi beutalóval reggel
8 és 13 óra között a 99/514–
313-as telefonszámon vagy a

w w w. s opr on i g yog ykozpont.hu oldalon keresztül is lehet időpontot foglalni. A szakemberek azt kérik,
hogy az időpontokra mindenki pontosan, maximum 10
perccel korábban érkezzen.
A szakrendelésekre érkezők a Győri úti előszűrő ponton keresztül testhőmérséklet-mérés, kézfertőtlenítés
és előzetes regisztráció után
léphetnek be a kórház területére. A Soproni Gyógyközpont teljes területén továbbra
is kötelező az orrot és szájat
eltakaró maszk használata
és a 1,5 méteres védőtávolság
betartása.

Szakrendelés neve

Szakrendelés helyszíne

Urológiai szakrendelés

III. épület, földszint

Traumatológiai szakrendelés

III. épület, földszint

Aneszteziológiai szakrendelés

III. épület, földszint

Belgyógyászati és nefrológiai
szakrendelés

V. épület, földszint

Tüdőgyógyászati szakrendelés

IV. épület, földszint

Bronchoscopia

IV. épület, földszint

KORONAVÍRUS aktuális
„Átállunk a készenléti oltásra”
– A közeljövőben átállunk a készenléti oltásra, mivel már csak
kevesen adatják be a vakcinát – mondta Orbán Viktor péntek
reggel a Kossuth rádió adásában.
Ennek a lényege az lesz, hogy kevesebb oltópontot tartanak fenn, mint eddig, de mindenkinek lesz hova mennie az oltásért. A miniszterelnök arra kérte a lakosságot, hogy ha lehet,
akkor még most, a készenléti időszak kezdete előtt adassák be
a vakcinát. Minden oltóanyagból többlet van, ezért aki ma regisztrál, akár három napon belül sorra kerülhet.
Orbán Viktor kiemelte, a nyár végére derülhet ki, hogy oltják-e a 12–15 éveseket, ugyanis az egész vírushelyzetben nehéz tudományosan tisztán látni. Fontos, a kiskorú gyermekeket
az oltási igazolvánnyal rendelkező felnőttek bárhova magukkal vihetik.
Az uniós védettségi igazolvánnyal kapcsolatban a miniszerelnök kifejtette, a mostani hazai védettségi kártyák online változatát további adatokkal egészítik ki. Így a magyar digitális
kártyán lévő információk szinkronban lesznek a jövőben elkészülő többi európai ország hasonló irataival. Ezzel együtt további országokkal folytatják a kétoldalú tárgyalásokat.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt is
közölte, a harmadik hullám után a kormány többletszabadságot adhat az idei évre az egészségügyi dolgozóknak. Erről várhatóan egy újabb kormányülésen tárgyalnak. Június 15-étől
az önkormányzatok a korábbi, a veszélyhelyzet előtti rendnek
megfelelően ülésezhetnek – tette hozzá Gulyás Gergely. A döntés értelmében június 15-ével megszűnik a polgármestereknek a veszélyhelyzetben a törvény által biztosított teljhatalma.

NYITVA A FÜRDŐ

Június elsején megnyitott Tómalom fürdő. A működtető Soproni Vízmű Zrt. tájékoztatása szerint
a strand védettségi igazolvány nélkül is látogatható. FOTÓ: BERTHA KATA

Higgyünk a jövőben!
KÖVES ANDREA

Sokak számára nehéz, szorongató
helyzetben telt el az elmúlt egy esztendő a koronavírus-járvány árnyékában. A szakember úgy látja: általános élmény a biztonságérzet megrendülése. Prof.
dr. Bagdy Emőke klinikai szakpszichológussal
beszélgettünk.
– Sokan úgy vélik, hogy
a lélekkel foglalkozó szakembereknek megsokszorozódik most a munkájuk.
Professzorasszony is ezt tapasztalja?
– Mindegyikünket érintett a vírus, senki sem úszta
meg ezt az időszakot kisebbnagyobb lelki zökkenők nélkül. Ide tartoznak azok is,
akik elvesztették a munkájukat, vagy jelentős gazdasági hanyatlás állt be az életükben, illetve azok is, akiket
lelki megrázkódtatások értek. Különböző idegrendszeri
és lelki működési rendszerrel
rendelkezünk: van, akinek
nagyobb a megküzdő képessége, van, akinek kisebb. Az
elmúlt egy évben fázisspecifikus zavarokat különböztethetünk meg.
– Melyek ezek a fázisok?
– Az első a tavaly tavaszi időszakot jellemzi, amikor először néztünk szembe
a pandémiával. Ezt tekinthetjük a pánik kollektív fázisának, amikor mindenki átélte a rémületet, a kétségbeejtő

helyzetet. A nyár hozott egy
kis enyhülést, aztán jött az
újabb hullám, az általános bizonytalanság és a tehetetlenség érzése, ezek pedig a rossz
stressz legfőbb ismérvei.
Mindez károsan hat a szervi működésekre, kedélyállapotra is. A harmadik hullámnál pedig már a pandémiás
fáradtság kifejezést használjuk: általánossá vált a kimerültség, a dekoncentráltság,
a szorongásos állapot. Mindezek táplálkozási, alvási, pszichoszomatikus zavarokat is
okoznak.
– Eddig a lehetséges
negatív hatásokról beszélgettünk, van valamilyen pozitív üzenete a pandémiának?
– Igen, és jelen helyzetben
ezek adják a reménysugarat.
Ráeszméltünk arra, hogy az
élet értékeit eddig nem jól rendeztük el. A munka és a magánélet harmóniája megbomlott, túlzottan nagy hangsúlyt
kapott a munka. Felfigyelhettünk arra, hogy mennyire sérülékeny a családi rendszer,

– Aki nem adja fel, aki hisz a jövőben, az ép lélekkel kerül ki a
mostani élethelyzetünkből is – hangsúlyozta Bagdy Emőke.
sokkal nagyobb energiát, odafigyelést kellene kapnia ennek
az oldalnak, hogy megélhessük az élet teljességét.
– Melyik korosztály
a legnagyobb „vesztese” a vírushelyzetnek?
– Egyértelműen a gyerekek, a kamaszok. A kis óvodásoknak nagyon fontos lenne a
fejlődésükhöz, hogy a megfelelő gyerekközösség vegye
körül őket, és a család nyugalmát élvezhessék. A kisiskolásoknak lényeges, hogy
kivegyék részüket az iskolai
társas életből, illetve nélkülözhetetlen számukra a soksok mozgásos játék. A kamaszoknál, ahol a nagy biológiai
és lelki változások zajlanak,
kiemelten fontos az egymást segítő, formáló kortársi

közeg, a sok-sok számítógép
előtt töltött óra számos szempontból káros. Az érettségiző
korosztálytól pedig annyi, de
annyi mindent elvett a vírushelyzet. Nem lesznek meg a
saját élménynaptárjukban,
ha majd visszaemlékeznek, a
rituálék: a szalagavató, a szerenád, a ballagás. Sok olyan
lelki zavarral találkoztunk
kollégáimmal együtt mind a
fiataloknál, mind a felnőtteknél, amely összefüggésben áll
a Coviddal. Amit nagyon fontosnak tartok, hogy építsük
magunkat ebben a helyzetben is, használjuk a megküzdési erőinket! A nagy túlélők
tapasztalatai: aki nem adja
fel, aki hisz a jövőben, az ép
lélekkel kerül ki a mostani
élethelyzetünkből is.

Emlékek útján – A 18. században Skopal remete is ebben a városrészben élt

Gyorsan fejlődő Virágvölgy
MUNKATÁRSUNKTÓL

Sopron változatos és
gazdag történelme sokakat érdekel – sorozatunkban a különböző
városrészek kialakulásáról, elnevezéséről, érdekes históriáiról írunk. Ezúttal a
Virágvölgy titkai tárulnak fel.
A Virágvölgy (németül Blumental) az évszázadok során
jelentős változáson ment keresztül. A városrészt először
1510-ben mint Saurüssel (magyarul disznóormány) dűlő említették. Nevét onnan
kapta, hogy a kertek disznóormány formára emlékeztettek. Ebben az időben szőlőskertek voltak a területen,
amelyek nagy részét az 1800as évek végén a filoxéra pusztításakor vágták ki. Helyükre
gyümölcsösöket kezdtek ültetni a soproni polgárok. Majd
a telkeken hamarosan megjelentek a kis faverandás házak,
ahol a tulajdonosok családjaikkal tölthették el a nyarakat.
A terület történetéhez tartozik egy érdekesség is. A 18.
század közepén ezen a csendes helyen telepedett le egy

A mai Virágvölgy területén a 16. században már szőlőskertek voltak. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
Skopal nevű remete, aki egy
lakot is épített magának.
A Szent Keresztről elnevezett
remeteség kápolnából, sekrestyéből, egy kis szobából és
konyhából állt. Skopal halála
után még időnként lakták remeték és zarándokok az épületet, amely hamarosan Oertl
János Károly, majd Meskó Jakab tulajdonába került. Ma
egy kis kápolna (Virágvölgy út
75.) emlékeztet minket az egykor itt állt remeteségre.
A Virágvölgy rendjét csőszök felügyelték. Egy 1898ban kelt feljegyzés szerint a
Saurüssel dűlőt Köppel János és Pichler János csősz

vigyázta a tolvajlások ellen.
Azonban 1948-ban a kerttulajdonosok panasszal fordultak a hegyközséghez, miszerint a Virágvölgy egy idő óta
a tolvajok kedvelt helye lett,
akik ellopták a kerítések faanyagát és még a gyümölcsöket is meglovasították.
A 19. század végén az itt
lakók és az erre sétálók kiszolgálására két vendéglő is
üzemelt, ezekben különféle
rendezvényeket és táncos mulatságokat is szerveztek.
Manapság is mind többen költöznek ki ide, és választják lakóhelyül a szépséges városrészt. A Virágvölgy

dinamikusan fejlődik, a gyerekek örömére játszóteret is
kialakítottak. Lapunkban beszámoltunk arról (A mű elkészült, Soproni Téma, 2021. június 2.), hogy nem mindennapi
útfejlesztés végére tettek pontot a kivitelezők a közelmúltban: hivatalosan is átadták a
Virágvölgyi utat.
A helyi járatos autóbuszközlekedésbe is becsatlakozott a városrész: az itt élők a
7B, illetve a 27-es járatokkal
utazhatnak.
Az írás elkészítésében közreműködött dr. Krisch András,
a Soproni Evangélikus Gyűjtemények vezetője.
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A lakberendezési cégodafigyel a fenntarthatóságra, újrahasznosításra

Bútorok PET-palackból
P. HORVÁTH
LÁSZLÓ

Újrahasznosított
PET-palackokból készít bútorokat egy soproni cég, a Hommbútor.
A fejlesztéskor a cél az
volt, hogy a termékek
úgy legyenek újszerűek és exportképesek,
hogy közben a környezetvédelemre is nagy
hangsúlyt fektetnek.
– Régi vágyam volt, hogy dizájnerrel, formatervezővel
közösen fejleszthessünk bútort, erre eddig ritkán adódott lehetőség – kezdte a történetet Varkoly Zoltán, a
soproni Hommbútor ügyvezetője. – Esetemben éppen
jókor jött a Magyar Divat &
Design Ügynökség által kiírt dizájnprogram. Ennek keretében ismerkedtem meg a
tervezővel, Horváth Mátéval.
Az alapgondolat az volt, hogy
a környezetvédelemre odafigyelve, újrahasznosított PETpalackokból készített szöveteket használjuk fel az elemes
ülőgarnitúrák gyártásánál.
Fontos szempontként jelent
meg a pályázatban, hogy a

A hagyományos alapanyagok: tömörfa, lapalkatrészek
mellett újrahasznosított PET-palackokból előállított
szövetekből készül a Hommbútor új kanapéja.
termék újszerű és exportképes legyen. A tervező az esztétikumra fókuszál, míg a gyártó a műszaki részletekre és a
piacképességre. Úgy érzem,
a Horváth Máté által megálmodott termékben ezeket ötvözni tudtuk. A jó együttműködést bizonyítja, hogy az
ügynökség befogadta a terveinket, és a támogatás mellett

jelentős médiafigyelmet is
kaptunk. Szeretnénk a terméket külföldi kiállításokon
is bemutatni. Ezt ugyancsak
pályázati formában támogatja a Magyar Divat & Design
Ügynökség.
Mint megtudtuk, az ülőgarnitúrák, illetve az ágyak
gyártása Encsen, a Borsod–Abaúj–Zemplén megyei

kisvárosban lévő üzemben történik. A kész termékeket pedig innen szállítják ki országszerte, így a
soproni áruházba is. A tervek
szerint a közeljövőben exportálni is fogják.
– Alapvetően hagyományos
kárpitosbútor-ipari alapanyagokat használunk: tömörfát, lapalkatrészeket, textileket – folytatta Varkoly Zoltán.

– Fontos
kiemelni, hogy
a PET-palackok
mellett egyre több olyan anyagot beépítünk, amely szintén újrahasznosított forrásból származik. Ilyen például
a textilek egy része, lapalkatrészek és térkitöltő anyagok.
A jövőben szeretnénk még
nagyobb hangsúlyt fektetni a
fenntarthatóságra.

Winkler
Oszkár-díj
A Soproni Városszépítő Egyesület pályázatot hirdet Sopron területén megépült vagy
felújított, a városképet gazdagító épületek alkotói részére. Pályázhat a legfeljebb
két éve elkészült új építésű vagy felújított épület alkotója (tervező, kivitelező
vagy tulajdonos). A pályázatot az ingatlan azonosításához szükséges adatokkal (cím, helyrajzi szám), az
elkészült épületet ábrázoló fényképpel, valamint kapcsolattartó személy és elérhetősége megadásával
postai úton a Soproni Városszépítő Egyesület irodájába (9400 Sopron, Új utca 4.)
vagy elektronikus formában
(varosszepitok@sopron.
hu) lehet benyújtani legkésőbb június 30-ig.
A pályázatokat a Soproni
Városszépítő Egyesület vezetősége által felkért szakmai
zsűri bírálja el a pályázó helyszínek megtekintése után.
A város XX. századi emblematikus építészéről elnevezett Winkler Oszkár-díj
adományozásának célja az
építészeti szempontból kiemelkedő, a soproni hagyományokat és a kortárs építészet vívmányait felmutató,
a városképet gazdagító épületek elismerése. A díj nyertese emléktáblát helyezhet el
az épület homlokzatán.

TÁJÉKOZTATÁS ÚTFELÚJÍTÁSRÓL ÉS FORGALMIREND-VÁLTOZÁSRÓL
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF)
beruházásában épülő M85 gyorsforgalmi út
és a soproni Mély út kivitelezője, a DS Konzorcium tájékoztatja Önöket, hogy a Mély út
építésével párhuzamosan az iskolai évzárók
után, június 14-én a konzorcium megkezdi a
Pozsonyi út (8527 sz. főút) felújítását az M85
fertőrákosi úti csomópont és a Szent Mihálytemető közötti szakaszon.
A munkálatok idejére – ami várhatóan
október végéig tart – Fertőrákos felől
Sopronba a Pozsonyi út egyirányú lesz.
A Sopronból Fertőrákos irányába haladó
forgalom számára pedig terelőutat jelöltek ki az új balfi csomópont és az M85
még át nem adott szakaszán keresztül.
Részletek: www.sopron.hu (Önkormányzat » Közlemények)
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„Sopron neve elválaszthatatlanul összefonódott a hűséggel”

Mert összetartozunk...

– Olyasvalamire emlékezünk, amire mély fájdalommal gondol vissza minden magyar – mondta a trianoni megemlékezésen
tartott ünnepi beszédében Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

– Mi, soproniak és környékbeliek nem törődtünk
bele a trianoni igazságtalanságba, és a nagyhatalmak ellenében is kiharcoltuk, hogy magunk dönthessünk sorsunkról – mondotta Barcza Attila június 4-én, a nemzeti összetartozás napján.
A soproniak június 4-én, a
nemzeti összetartozás napján a Barátság parkban a trianoni emlékkőnél idézték fel
a békediktátum aláírásának
101. évfordulóját.
Az eseményt az önkormányzat és a Soproni Erdélyi Kör szervezte. A megemlékezésen részt vett dr. Simon
István és Csiszár Szabolcs alpolgármester, számos önkormányzati képviselő, intézmények, szervezetek vezetői,
képviselői, a civil szerveződések képviselői, valamint sokan azok közül, akik Erdélyből települtek át Sopronba.

A jelenlévőket dr. Úry Előd,
a Soproni Erdélyi Kör elnöke
köszöntötte, aki hangsúlyozta, a trianoni békediktátum
aláírásának 101 év elteltével is
a legfőbb üzente az emlékezés
és az emlékeztetés.
– Olyasvalamire emlékezünk, amire mély fájdalommal gondol vissza minden
magyar – mondta ünnepi beszédében Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője. – 1920. június
4-én a Versailles melletti Nagy-Trianon palotában
kikényszerített békediktátum értelmében az ezeréves

Magyar Királyság területét szétszabdalták, és több
mint kétharmadát elcsatolták. Az elszakított területekkel együtt mintegy 3,5 millió
magyar került határainkon
kívülre.
Barcza Attila kiemelte: ne
feledjük azt sem, hogy száz
évvel ezelőtt példaértékű esemény történt városunkban
és a környező településeken.
– Mi, soproniak és környékbeliek nem törődtünk bele a
trianoni igazságtalanságba

és a nagyhatalmak ellenében
is kiharcoltuk, hogy magunk
dönthessünk a saját sorsunkról. Magyarok maradtunk!
A történelmi jelentőségű döntést követően Sopron neve elválaszthatatlanul összefonódott a hűséggel. Városunk
100 évvel ezelőtt visszaadta a
nemzet önbecsülését. A nemzetpolitika csak akkor lehet
hatékony, ha megbízható és
kézzelfogható eredményei
vannak. Sopron e tekintetben
is példát mutat.

SZABADTÉRI KIÁLLÍTÁS A JEREVÁNON
Évek óta hagyomány a Jereván-lakótelepen a nemzeti összetartozás napján rendezett szabadtéri kiállítás. Herr József fotográfus a
soproni Pendelyes néptáncosait megörökítő tárlatát a szolgáltatóház átriumában Csiszár Szabolcs alpolgármester nyitotta meg
az elmúlt pénteken.
– A Soproni Pendelyes Táncegyüttes a leghitelesebben képviseli előadásaival, táncházaival a nemzeti összetartozást – fogalmazott Tóth Éva önkormányzati képviselő, a Jereván településrész
önkormányzatának elnöke.

Sopronban forog az óriáskerék
MUNKATÁRSUNKTÓL

A tervek szerint július 11-ig pörög az óriáskerék Sopronban,
a Várkerületen. Az új attrakció az 1921. december 14-i népszavazás centenáriumi emlékévének keretében érkezett
a Mária-szobor mellé. A harmincméteres óriáskerékről
megcsodálhatjuk városunk
kiemelkedő szépségét, látványosságait, valamint a Sopront körülölelő tájat, a Fertőpartot, a kisalföldi síkságot, az
Alpokalját, jó időben a Schneeberget is. (Csak összehasonlításképp: városunk jelképe, a
Tűztorony 58 méter magas, a
kilátószintje pedig 24 méter
magasan van.) Egy menet átlagosan 6–8 perc, melynek során a kerék hármat fordul.
A szervezők tájékoztatása
szerint a felnőtt jegy ára 2500,
a gyerek 1500, a családi (két
felnőtt, két gyerek) pedig 6000
forint. A szolgáltatás igénybevételéhez nem kell védettségi

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos

Városi hírek

5

JEGYZET
HORVÁTH FERENC
főszerkesztő

Lehet választani

Az elmúlt héten volt a dohányzásmentes világnap, és tíz éve annak, hogy Magyarországon
törvényt hoztak a nemdohányzók védelméért.
Napjainkban már könyvtárnyi irodalom
szól arról, hogy milyen egészségkárosodásokat
okoz a dohányzás a tüdőráktól a szívelégtelenségig. Visszataszító
„Én alapvetően nem hiszek fotók százai keringenek az interneten
az elrettentésben, abban
viszont igen, hogy segíte- roncsolt, daganatos
ni kell a dohányzás beteg- tüdőkről, hogy elrettentsék a dohányososégében szenvedőknek.”
kat. Hiába. Vagy mégsem? A statisztikák
szerint a férfiak körében csökkent, a nőknél viszont – sajnos – emelkedett a rendszeresen dohányzók száma. Ez önmagában is rémisztő, arról nem is beszélve, hogy 2010 és 2016 között 40
százalékkal lett több a daganatos beteg közöttük. Gyanítom, a helyzet nem sokat javult az elmúlt években sem. Ismert, a tüdőrák elleni védekezés soktényezős, az egyik eleme a dohányzás
visszaszorítása. Az elmúlt tíz évben kiemelt figyelmet kapott a nemdohányzók védelme, de
figyelmeztető jel, hogy a KSH adatai szerint
ugyanebben az évtizedben nem változott a leszokottak aránya. Sokan abba a hibába esnek,
hogy elektromos cigiket szívnak, pedig az úgynevezett hevített termékek is súlyosan károsítják az egészséget. Feladat tehát még akad bőven.
Tudom, nem könnyű letenni a cigarettát. Jómagam 40 évig tartoztam a dohányzók táborába, átlagosan napi másfél dobozzal. A szándék,
hogy leszokjak, éveken át érlelődött bennem.
Próbálkoztam tapasszal, akupunktúrával, rágóval. Igazából semmi sem használt. Már akkor
aggódtam, ha már csak néhány szál maradt a
dobozban, s nem volt a közelemben bolt. (Akkoriban még mindenhol lehetett cigarettát és dohányt vásárolni.) Bizonyára én voltam gyenge.
Aztán 2012-ben egy orvos nyilatkozatát olvasva
kiderült számomra, hogy létezik olyan gyógyszer, amely segít a dohányzás abbahagyása esetén jelentkező nikotin utáni vágy és a megvonási tünetek csökkentésében. Csakhogy… Ennek a
gyógyszernek a szedését szigorú orvosi vizsgálatnak kellett megelőznie, mert az arra hajlamosoknál akár súlyos depressziót válthat ki. Talán
éppen ezért nem terjedt el… Mindenesetre én belevágtam, s harminc nap után úgy hagytam el a
cigarettát, mintha sohasem dohányoztam volna. Számomra is hihetetlen, hogy az addigi reggeli kávé mellé elszívott 4–5 cigaretta nullára
csökkent, úgy, hogy egyáltalán nem éreztem hiányát, nem gyötrődtem napközben és este sem.
Azóta elmúlt lassan tíz év, és „tiszta” vagyok.
Példámat látva van olyan barátom, aki szintén
ezt a módszert választotta, és neki is sikerült.
Szóval vannak lehetőségek, lehet választani a különböző módszerek közül, de mindegyik
alapja az akarat, hogy akarjuk eldobni a cigarettát, hogy képesek legyünk befogadni azokat
a tanácsokat, amelyeket szakértők adnak. Én
alapvetően nem hiszek az elrettentésben, abban viszont igen, hogy segíteni kell a dohányzás betegségében szenvedőknek. Okos szóval, meggyőző érvekkel, s ha kell és lehetséges,
gyógyszerrel.

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK

A 30 méteres óriáskerékről megcsodálhatjuk városunk kiemelkedő szépségét. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
kártya. Az óriáskerékre az
időjárástól függően hétfőtől
csütörtökig 14–21 óra, pénteken 14–22 óra, a hétvégén

pedig 10–22 óra között lehet
beszállni. A húsz gondolában
összesen nyolcvanan utazhatnak, de a belépéskor ügyelnek

arra, hogy csak családtagok,
barátok legyenek egy helyen.
Az eszközöket pedig folyamatosan fertőtlenítik.

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni emberek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat a jövőben is tartjuk,
sőt szélesíteni kívánjuk újabb és újabb olvasóink megismertetésével. Ezért olyan embereket keresünk, akik szűkebb–tágabb környezetükben valamiért kiérdemelték a körülöttük élők
szeretetét, tiszteletét. Lehet ő egy nagymama, másokon segítő ezermester vagy tanácsadó, egy közösség szervezője vagy
aktív tagja. Szóval bárki, akire felnéznek olvasóink! Ha ismernek ilyen embert a környezetükben, írják meg nekünk, hogy ki
ő, hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának róla örömmel a
Soproni Témában! Leveleiket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre várjuk!
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Dr. Orbán Balázs: A kormány támogatja a Fertő-part fejlesztését

A családok érdekében

2021. június 9.

Elhunyt Andrássy Péter

Búcsúzunk városunk díszpolgárától, Andrássy Péter tanár úrtól, aki sokat tett a soproni fiatalokért, a város és
környéke környezetének megóvásáért, növény- és állatvilágának megismertetéséért. Emlékét megőrizzük, nyugodjék békében!
Közösségi terek sora jön létre: strand, vízisport-központ, vitorláskikötő épül, a családoknak parkok, játszóterek. Egy eddig illegális
szemétlerakónak használt, elhanyagolt nádasból 12 hektáros ökoparkot alakítanak ki a Fertő-parti beruházás kapcsán. LÁTVÁNYTERVEK
MUNKATÁRSUNKTÓL

A kormány továbbra is támogatja a Fertő-part fejlesztését. Ezt dr. Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára, miniszterhelyettes válaszolta a
parlament hétfői ülésnapján Barcza Attilának.
Sopron és térsége országgyűlési képviselője a Fertő kapcsán az alábbi kérdést tette
fel Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszternek: a baloldal folyamatos
támadásai ellenére kitart-e
a fejlesztés mellett Magyarország kormánya? A választ
a miniszter képviseletében
dr. Orbán Balázs adta meg.
A képviselő bevezetőjében
kitért arra, hogy a Sopron–
Fertő-térség megállíthatatlanul fejlődik. Elkezdődött az
ország legnagyobb vidéki turisztikai beruházása.
– Sajnálatos, hogy a baloldal – a Jobbiktól a DK-ig – ezt
a hiánypótló beruházást tűzte
zászlajára, és hazugságokkal

próbálja akadályozni a fejlesztést. Az ellenzék hazug módon
szállodaberuházásnak titulál
egy olyan fejlesztést, amely
rengeteg családnak okoz majd
örömöt a számtalan közösségi funkciónak köszönhetően. A beruházás révén végre
a Fertő tó magyar oldalán is
kulturált strand lehet, amely
véget vet annak, hogy néhány
kiváltságos – főleg osztrák vagyonos ember – kisajátítsa a
Fertő tó magyar oldalának
az egyetlen közvetlen vízparti szakaszának 50 százalékát.
Egy olyan civil csoportosulásra hivatkoznak, amelynek a
jobbikos Brenner Koloman az
alapítója – és amely csoport,
élén Brenner Kolomannal

– kizárólag osztrák érdekeket
képviselve egy magyar fejlesztést támad minden létező
fórumon.
Barcza Attila ezt követően
kifejtette, hogy itt született és
itt is él, és tudja, a soproni családoknak elegük van abból,
hogy Ausztriába kell menniük, ha kulturált tóparti kikapcsolódást szeretnének,
majd így folytatta: – Önök tiltakoznak az ellen, hogy a Fertő tó magyar oldalán szabadidős központ épüljön, de nem
tiltakoznak azért, hogy Ausztriában legalább egy tucat
ugyanolyan központ van évtizedek óta. Tiltakoznak, hogy
parkoló épül a strandhoz, de
nem tiltakoznak azért, hogy
néhány kilométerrel arrébb
6 ezer férőhelyes víziszínpad
van a tavon. Osztrák baloldali politikusokhoz járnak át,
hogy együtt támadják a magyar fejlesztést. Önök a saját
hazájukat gyarapító, az itt élő
embereknek örömet szerző

fejlesztést akarnak betiltani,
leállíttatni, csak azért, hogy
osztrák gazdasági érdekeket
szolgáljanak…
A fejlesztés valamennyi
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi engedéllyel rendelkezik. Jóváhagyta az ICOMOS magyar
tanácsa, támogatják a Ramsari Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottsága és a nemzeti
park, a világörökségi egyesület, a polgármesterek, és támogatják mindazok, akik valósan használták és használni
szeretnék a területet. Egyedül
az ellenzéki politikusok nem
támogatják. Kérem, hagyják
abba az osztrák érdekek előtérbe helyezését a magyar
családokéval szemben! A fejlesztés gazdasági és turisztikai eredményein keresztül
nagyságrendileg segíti majd
a hazai vállalkozásokat a
térségben.
Dr. Orbán Balázs válaszában többek között kijelentette, a magyar kormány továbbra is támogatja a Fertő-part
világörökségi szintű fejlesztését a magyar családok érdekében, hiszen sokkal többről
van szó, mint egy szállodaépítésről. A beruházás szerepel
a Modern Városok Programban, amelyről Sopron városa
és a kormány 2015-ben állapodott meg. A fejlesztésnek köszönhetően válnak megőrizhetővé és bemutathatóvá a
természeti értékek.

Dr. Farkas Ciprián Dr. Simon István
polgármester
alpolgármester

Csiszár Szabolcs
alpolgármester

Életének nyolcvankilencedik évében múlt szerdán elhunyt
Andrássy Péter. A tanár úr legendás alakja volt a soproni városvédő és természetszerető polgári mozgalmaknak. Diákok százainak
tanította a biológiát a Berzsenyi-líceumban. Nyugdíjasként a Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi
Verseny országos, majd nemzetközi felelőse, később a Kitaibel Pál
Környezeti Nevelési Oktatóközpont vezetője volt. Szívügye volt a
Károly-kilátó, élete végéig rendszeresen feljárt ide, csoportokat
vezetett, kiállítást szervezett.
Éveken át szerkesztője és írója volt annak a Soproni Témában
megjelent sorozatnak, amely városunk és a térsége honos növényés állatfajait mutatta be. Fáradhatatlanul dolgozott a zöld Sopronért. A rovatban megjelent írásokat a felső tagozatos diáktól az
egyetemi tanárig jegyezhették a szerzők, így jöhetett létre egy páratlan, összefoglaló sorozat. Munkásságának elismeréséül 2008ban megkapta városunk díszpolgári címét, ugyanebben az évben
vette át a Rátz Tanár Úr Életműdíjat is.
Végakaratának eleget téve, szűk családi körben helyezik örök
nyugalomra, lelki üdvéért június 18-án 15 órakor tartanak engesztelő szentmisét a Szent Mihály-templomban.

A Nap arca, szeme
A lovagkor óta fennálló szokás fűződik a réti margitvirághoz: a
„szeret – nem szeret” játékos jósláshoz használják évszázadok óta
a kíváncsi lányok. Európában sokfelé elterjedt faj. Mélyre nyúlnak
a gyökerei, a szára egészen hosszú, akár hetven centiméteres is lehet. Májustól októberig virágzik. A népi gyógyászatban idegesség
ellen használták, és migrénes fejfájást is kezeltek vele. Gyulladáscsökkentő, nyugtató hatású. Számos allergént tartalmaz, óvatosan nyúljon hozzá, akinek érzékeny a bőre! A nap arcának, szemének is hívják, már kora hajnalban kinyitja virágait, és sárga közepe,
sugaras szirmai a napot idézik meg itt a földön, a virágok között.
Fotó és szöveg: Benke Éva

A HÓNAP FOTÓJA – pályázat
Júniusban is keressük a hónap fotóját! Aktuális
felhívásunk témája: kacskaringós utak.
Egy jelentkező maximum kettő színes, legalább 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 szerkesztoseg@sopronitema.hu címre.

A nyeremény

Pályázatunk valamennyi nyertese Horváth Ferenc Különc borvidék című könyvét, illetve
Iváncsics Zoltán soproni borász egy üveg borát veheti át szerkesztőségünkben.

FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

Kacskaringós utak

Szemétgyűjtési akció
Szemétgyűjtési akciót szervez június 11-én, pénteken délután 3
órától a Soproni Városszépítő Egyesület Heimler Károly Szakbizottsága. Találkozó a Lövér Szálló autóbuszfordulójában, a részvevők részére javasolt a sportos öltözet, valamint azt kérik, hogy
munkáskesztyűt mindenki vigyen magával. Zsákokról a rendezők gondoskodnak. Az akcióban a Tigrisek kosárlabdázói is részt
vesznek.

2021. június 9.

CIVITAS FIDELISSIMA

2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA

Tündérek és manók
idei seregszemléje
Gőzerővel készülnek a
Tündérfesztivál szervezői. Sopron legnagyobb gyerekprogramja idén is kétnapos
lesz, június 26-án és
27-én rendezik meg az
Erzsébet-kertben.
A hűség a legfontosabb motívuma az idei, sorban a 14.
Tündérfesztiválnak. A gyerekek különböző katonai táborokban ismerhetik meg a
város történelmét, valamint
számos kutyás programon
is részt vehetnek. Lesz lábnyomkereső, bábos–dalos
előadást is láthatnak az ebekről, valamint találkozhatnak
őshonos magyar kutyákkal.
Idén is megrendezik a viseletversenyt, a tündérek és manók bemutatkozása szombaton 11 órakor lesz a színpadon,
majd a zsűri rövid tanakodás
után eredményt is hirdet. Külön kategóriában indulnak az

aprócska (6 évesnél fiatalabb)
tündérek és a manók, valamint a nagyobbacskák. Díjazzák a családi jelmezeket, és az
idén külön elbírálásban részesülnek a jelmezes kutyusok is.
Újdonság, hogy a Tündérfesztiválnak idén lesz saját
rádiója, amelyet a fesztivál
ideje alatt a 103.2-es frekvencián vagy interneten is lehet
hallgatni. A Manórádió készítői számítanak a kisebb-nagyobb segítőkre is, Ordibátor
című rovatukban elmondhatják kedvenc versüket, meséjüket, vagy eldalolhatják a nótájukat a jelentkezők, a Manóüzi
kívánságműsorban dalokkal
is üzenhetnek a gyerekek, de
felvehetik és beküldhetik a saját kutyájuk ugatását is.
A Tündérfesztivál szervezői a hatályos jogszabályokhoz igazodnak: mivel 500
fő feletti szabadtéri rendezvényről van szó, a felnőtt kísérők védettségi igazolván�nyal léphetnek be a program
területére.

Soproni Téma

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos

Kultúra, művészetek

7

Interaktív film:A látogatók alakíthatják az eseményeket

Soproni zenészek otthona

A barlangszínház Dohnányi-termét a nemzeti összetartozás napján adták át ünnepélyes keretek között. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
MUNKATÁRSUNKTÓL

Átadták a Dohnányi-kamaratermet, valamint befejeződött a Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház turisztikai fejlesztése, új, interaktív elemekkel gazdagodott a világörökségi helyszín.

Idén is tündér- és manójelmezben várják a gyerekeket, családokat a fesztiválra. FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

Sztárelőadók Sopronról
Sopron idén 100 éve, az 1921-es népszavazáson döntött a Magyarországhoz való tartozás mellett. Ennek apropóján született meg
a Sopron felé című dal, amelyet júliusban mutatnak be először.
A zeneszám szerzői és előadói – Lábas Viki (Margaret Island), Rúzsa Magdi, Schoblocher Barbi (Blahalouisiana), MC Columbo (Irie
Maffia, Brains) Járai Márk és Marsalkó Dávid (Halott Pénz), valamint Jumodaddy (Irie Maffia, Kelemen Kabátban) – örömmel indulnak városunk felé.
A dal videóklipjét és a Road Movie Guide Tillával című műsort
június második felében forgatják Sopronban. A szervezők szeretnék, ha a klipben és a műsorban bemutatkozna a vendégszerető
város. Ezért keresik azokat az ismert soproniakat, akik házigazdaként fogadják majd a dal előadóit. Terveik szerint ők mutatják meg
nekik és a nézőknek a város ismert és eldugott kincseit, helyeit. Jelentkezni június 10-ig az info@roadmovie.hu e-mail-címre küldött levéllel lehetséges.

EZ TÖRTÉNT – múltidéző
220 ÉVVEL EZELŐTT,1801. június 28-án született Sopronban
Pfeiffer Péter ügyvéd, az 1848-as forradalom idején polgármester, a polgárőrség ezredese, a nemzetőrség parancsnoka. Budapesten hunyt el 1889. május 16-án.
215 ÉVVEL EZELŐTT,1806. június 21-én született Kismartonban Paúr Iván, a Széchenyi család levéltárnoka, epigráfus, régész, történész. Sopronban hunyt el 1888. december 17-én.
100 ÉVVEL EZELŐTT, 1921. június 23-án született Brennbergbányán Buda Ernő okleveles bányamérnök, olajipari szakember.
Nagykanizsán hunyt el 2005. február 8-án.
80 ÉVVEL EZELŐTT, 1941. június 21-én a soproni SVSE céllövő szakosztálya országos céllövőversenyt rendezett.
A SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR INTERNETES
OLDALÁN (WWW.SZIVK.HU) MEGTALÁLHATÓ ADATBÁZISBÓL KÖZLÜNK RÉSZLETEKET.

A közelmúltban több fejlesztés is lezárult a Sopron–Fertő turisztikai térségben, megvalósult a Fertőrákosi Kőfejtő
és Barlangszínház turisztikai
fejlesztése is.
A kőfejtő külső tanösvényének kert- és erdőrendezési munkálatai már lezárultak,
a tanösvényen új élményelemeket állítottak fel, valamint fejlesztették a kiállítást
is. Az új, interaktív elemekkel a látogatók élményszerűen ismerhetik meg és járhatják be a kőfejtőt. Elkészült
egy film is, amelyben a látogató maga alakíthatja az

események sorozatát, a szereplőkkel együtt barangolhatja be Sopron és környéke
látnivalóit. A filmben a Soproni Petőfi Színház művészei
szerepelnek.
A barlangszínházban egy
új kamaratermet is kialakítottak, melyet a térség neves
zeneszerzőjéről és karmesteréről, Dohnányi Ernőről neveztek el. Az itt lévő interaktív állomáson a látogatók is
belehallgathatnak hét neves, a
térséghez köthető zeneszerző
műveibe, megismerhetik az
életüket. A teremben a közeljövőben kamarakoncerteket

tartanak majd, például július 18-án a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar
„Ötórai hangoló” című programját hallgathatják meg az
érdeklődők.
A barlangszínház fejlesztése annak a mintegy 350 millió forintos projektnek a része volt, amelyben összesen
hat világörökségi helyszín
újult meg. Elkészült a fertőszéplaki Széchényi-kastély

homlokzatfelújítása, megújult
a mellette található Templomdomb, a fertőbozi Julien-völgy
rendezvényhelyszín, a nagycenki Remetekápolnát újjáépítették, és továbbfejlesztették a
sarródi családi pihenőparkot
is. A fejlesztés célja az volt,
hogy a Fertő-táj turisztikai attrakcióit bekapcsolja a térség
idegenforgalmi vérkeringésébe, még több vendég érkezzen
a Sopron–Fertő-térségbe.

NYITÓ KAMARAKONCERT A DOHNÁNYI-TEREMBEN 
A nemzeti összetartozás napján rendezték meg a Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház új termében az első kamarakoncertet.
A Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége „Grand Opening” akciójához kapcsolódva mai Magyarország határain kívül született
zeneszerzők (Dohnányi, Bartók és Liszt Ferenc) művei csendültek fel a Dohnányi-teremben. A koncerten részt vett Barcza Attila,
Sopron és térsége országgyűlési képviselője, valamint Tóth Éva és
Sass László önkormányzati képviselő is. Ezzel a programmal hivatalosan is átadták a barlangszínház felújított tereit.

TALLÓZÓ – válogatás a korabeli sajtóból

2016
Megújult a brennbergi
autóspihenő
Tizenegymillió forintból megújult a Soproni Parkerdő legnépszerűbb piknikezőhelye, a
Brennberg-völgyi autóspihenő. A fenntartó Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. saját erőből finanszírozta a munkálatokat.
– A beruházás során kibővítettük, s új elemekkel gazdagítottuk a játszóteret, amelynél európai szabványnak megfelelő
körülményeket teremtettünk.
A tűzrakóhelyek környékét köves részekkel láttuk el, az ös�szes padot és asztalt újra cseréltük. A pihenőhöz vezető
hidat is teljesen felújítottuk,
mondotta dr. Jámbor László vezérigazgató az avatáson.
Hozzátette, a parkoló burkolatát zúzott kövekkel borították.
Az esőbeállót és a parkoló oszlopait a sörgyár festette le társadalmi munkában. (Kisalföld)

Babos ott lesz az olimpián!
A soproni Babos Tímea megőrizve korábbi helyezését, a
45. a női teniszezők legfrissebb, tegnap kiadott világranglistáján, amelynek élcsoportjában a legnagyobb változás az,
hogy a Roland Garros új bajnoka, a spanyol Garbine Muguruza
a negyedikről feljött a második
helyre. A 23 éves Babos Tímea
gyakorlatilag már olimpiai indulónak tekinthető egyedüli
magyar teniszezőként, ugyanis
a most nyilvánosságra hozott
világranglistán kellett az első
56-ban lennie ahhoz, hogy riói kvótához jusson. (Kisalföld)

1996

Negyedszázados érettségi
Sopronban 1967-ben kezdődött
meg a vendéglátó-ipari szakközépiskolai képzés. Az első végzett évfolyam tagjai a napokban tartották 25 éves érettségi
találkozójukat, amelyre szere-

tett osztályfőnökeiket, tanáraikat és dr. Forgó Bélát, akkori
igazgatójukat is meghívták. Az
ország minden részéből csaknem 70 egykori soproni diák
érkezett városunkba a negyed
évszázados esemény felidézésére. (Kisalföld)

1896

Ledőlt a torony Sopronban
Nagy katasztrófa történt Sopronban, a város közepén. A városháza mellett a János-kápolna
lebontásán dolgoztak. A tetőn
éppen öt munkás dolgozott,
mikor a torony lezuhant. Három
munkás szerencsére elugrott, de
kettő halálosan megsebesült.
A szerencsétlenség színhelyére
nyomban óriási néptömeg tódult. Ullein építőmestert tartják
a szerencsétlenség okozójának.
A vizsgálóbíró és a főkapitány
meg is indították ellene a gondatlanság miatt a bűnvizsgálatot. (Fővárosi Lapok)

Lóversenyek
Sopronban
A budapesti fényes sportünnepek ideje alatt Sopronban is
lesznek lóversenyek. Oly szépnek ígérkeznek e versenyek is,
minőket Sopron városa még
nem látott. A versenyeket a
soproni katonatiszti versenyegyesület rendezi, melynek
védnöke Ottó kir. herceg, ki a
versenyek sikere érdekében a
magasabb körökben nagy propagandát fejtett ki. Ennek köszönhető, hogy részben pénzbeli, részben tiszteletdíjakkal
hozzájárultak az egyes versenyek díjazásához. Naponta öt
futás lesz, és ezekre a nevezések a várakozásokat fölülmúlták. Mintegy 200 lovat neveztek tíz futásra. Megjegyezzük,
hogy az egyes versenyekben
csakis katonatisztek lovagolhatnak. (Budapesti Hírlap)
Összeállította:
Pluzsik Tamás
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SC Sopron:Remekül sikerült az első szezon a labdarúgó NB III-ban

A csapategység a siker kulcsa
MOLNÁR
ZOLTÁN

Túl van első NB III-as
szezonján
az SC Sopron felnőtt
labdarúgócsapata.
A bajnokság lezárása
után az együttes három
alapembere osztotta meg gondolatait az
eseményekről.
Hosszú idényen van túl az SC
Sopron együttese, 38 bajnoki, valamint 1 kupamérkőzés
van a játékosok háta mögött.
A korai edzőváltást követően
rögtön egy nyolcmérkőzéses
győzelmi sorozat következett,
tavasszal pedig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtva W
 eitner Ádám a 6. helyen
végzett csapatával. A piros–
fehér gárda az egyik legfiatalabb volt a mezőnyben, ennek
ellenére az 5. legkevesebb gólt
kapta a bajnokságban.
– A csapat egységének köszönhető, hogy ilyen kevés
gólt kaptunk – kezdte Baranyai Norbert, a soproniak
csapatkapitánya. – A szakmai stáb megtalálta mindenki számára a megfelelő posztot, mindenki ott játszott, ahol

Kustor Noel (labdával) 23 góljával az NB III. nyugati csoportjának gólkirálya lett. FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
a legjobbat tudta kihozni magából. Ezen kívül az öltözői
közösség végig nagyon jó volt,
a játékosok motiváltak és sikerre éhesek voltak, valamint
a vezetőedző és a játékosok
közti kommunikáció is kiválóan alakult – erősítette meg
Kustor Noel.
A 38 bajnoki meccsből
37-szer kezdőként pályára

lépő Holzmann Patrik szerint
feljutó csapatként remek szezont zártak, amihez nagyban
hozzájárult az is, hogy nemcsak a pályán, hanem azon
kívül is összetartó társaságot alkottak. – Úgy gondolom, egyénileg nem zártam
rossz évet, szerencsére a sérülések is elkerültek, emellett mindig arra törekszem,

TÁVOZOTT A VEZETŐEDZŐ SOPRONBÓL: Közös megegyezéssel a szezon végén távozott az SC
Soprontól Weitner Ádám vezetőedző. – Április eleje óta egyeztettem Weitner Ádámmal a hosszabbításról, hiszen nagyon elégedettek voltunk a munkájával, és a jövőt is vele képzeltük el – mondta Csiszár Ákos, az SC Sopron elnöke. – A szakvezető azonban a végső határidőig, május végéig sem adott
érdemi választ arra, hogy elfogadja-e az általunk felkínált további közös soproni utat, így megköszöntem az elvégzett munkáját, és további sok sikert kívántam a pályafutásához.

hogy meccsről meccsre jobb
teljesítményt nyújtsak – tette hozzá.
A kiemelkedő eredmény
mellett a gólkirályi cím is Sopronba került. A csapat csatára, Kustor Noel 23 szerzett góljával a góllövőlista élén zárt.

PARTNERI MEGÁLLAPODÁS A FRADIVAL
Partnerkapcsolati megállapodást kötött egymással a Ferencvárosi
Torna Club és az SC Sopron, amelynek célja, hogy a Fradi utánpótlás-képzés módszertanát elsajátítsák a soproni edzők is. Csiszár
Ákos klubelnök elmondta: hatalmas megtiszteltetés az SC Sopron számára, hogy a megállapodás megszületett a Ferencvárossal. Nem titkolt cél, hogy az SC Sopron szeretne MLSZ Tehetségközponttá válni, aminek az eléréséhez a Ferencváros szakmai és
módszertani tudásának megismerése nagy segítség lesz.

A halvédelmi törvény azt is szabályozza, hogy milyen felszerelést lehet használni

A természet élteti a horgászokat
KÖVES ANDREA

Sopronban és környékén az egyik legnépszerűbb hobbi a horgászat, ezt mi sem
bizonyítja jobban, mint
hogy a Sopron és Vidéke Horgász Egyesület
több mint 900 taggal
rendelkezik.
A civil szervezet már több
mint hetvenéves múltra tekint vissza, a legfőbb célkitűzése azóta is változatlan: a
kezelésében lévő vizek használata, felelős és hosszú távú
fejlesztése.
– Az egyesület vízterületei
állami vagy önkormányzati
tulajdonban vannak, mi halgazdálkodási jogot kapunk, ez
egyébként az országban mindenütt így működik – kezdte
dr. Varga Tamás, az egyesület
elnökségi tagja. – Ez biztosítja
azt, hogy a törvényi előírásoknak megfelelve használjuk az
érintett területeket horgászati céllal. Olyan íratlan szabályokat is szem előtt tartunk,
mint a vizek környezetének
rendben tartása, a szemét ös�szeszedése, a fűnyírás, a kaszálás. Egyesületünk évente

Az Ibolya-tó népszerű horgászhelyszín Sopronban, ide is rendszeresen telepít halat a Sopron és
Vidéke Horgász Egyesület. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
nagyságrendileg 20 mázsa
halat telepít a hozzánk tartozó tavakba, így az Ibolya-tóba,
a Szalamandra-tóba, az Ikvapatakba és a hozzátartozó vízrendszerbe, a Gida-pataki víztározóba és a Rákos-patakba.
Ha valaki kedvet érez a
pecázás iránt, akkor legelőször le kell tennie egy horgászvizsgát, itt a halismereti részről, jogi tudnivalókról
kell számot adnia, illetve tisztában kell lennie azzal, hogy
melyik egyed mikor horgászható, és a méretszabályokat

is el kell sajátítania a vizsgázónak. Ha valaki sikerrel vette az akadályt, akkor kétféle
horgászjegyet kell vásárolnia:
egy állami, illetve egy konkrét területi jegyet. A halvédelmi törvény azt is szabályozza, hogy milyen felszereléssel
lehet horgászni. A különböző szabályozások betartását
halőrök ellenőrzik. Az egyesület tagjai közül többen járnak országos versenyekre
szép eredményeket elérve.
A közeljövőben szeretnék még
több fiatallal megszerettetni

– Rendkívül jó érzéssel tölt el,
hogy gólkirály lettem. Nagyon
sok munka volt benne, de ez a
csapat érdeme is, hogy mindig kiváló helyzetekbe tudtak
hozni. A csapat nevében is
köszönünk mindent Weitner
Ádámnak – zárta Kustor Noel.

ezt az izgalmas tevékenységet, így nyáron horgásztábort
szerveznek.
– Van, aki a csendet, a nyugalmat, az elvonulást találja meg a horgászatban, akad,
akit a táj szépsége motivál,
más a küzdelmet, az ősi vadászösztönt éli meg – tette
hozzá dr. Varga Tamás. – Tagjaink közül sokan visszaengedik a tóba az elfogott zsákmányt, mert nem maga a hal
megszerzése a legfőbb céljuk,
hanem az ahhoz vezető folyamat tölti fel őket.

Foci Eb:
kezdődik a
csoportkör
Lejátszotta első félkészülési mérkőzését a magyar labdarúgó-válogatott. A Szusza
Ferenc stadionban az elmúlt
pénteken Ciprus volt az ellenfél. A kevés helyzetet hozó meccset a magyar csapat
nyerte 1–0-ra Schäfer András
góljával.
A lapzártánk után, kedden
megtartott mérkőzésen Írország volt az ellenfél, ezután
már az Európa-bajnokság következik.
A magyar csapat az Eb-n
június 15-én az F csoportban
a címvédő portugálokkal,
négy nappal később a világbajnok franciákkal találkozik
a Puskás Arénában, majd június 23-án a 2014-ben vb-aranyérmes németek ellen Münchenben zárja a csoportkört.
A csoportok első két helyezettje, valamint a legjobb
négy harmadik helyezett jut
tovább a nyolcaddöntőbe.
A torna történetében először
alkalmazzák a videóbírót,
a mostani kontinensviadal abban is különleges lesz, hogy
az Eb története során először
nincs konkrét házigazdája a
mérkőzéseknek. A tornát Európa-szerte 11 városban rendezik, a döntőt július 11-én
Londonban, a Wembleyben
tartják.
Az Eb-t eredetileg 2020.
június 12. és július 12. között
rendezték volna, de az UEFA a koronavírus-járvány miatt az eseményt egy évvel elhalasztotta.

Ezüstérmes tornász
MUNKATÁRSUNKTÓL

Újabb komoly sikert ért
el a Soproni Torna Club
egyik fiatal versenyzője: Pölz Réka az egyéni
összetett országos tornászbajnokság elit kategóriájában szerzett
ezüstérmet ugrásban.
A serdülő 1. osztályban versenyző, tizenkét éves tornászlány egyedülálló és a klub által
régen várt eredményt tudott
elérni.
– Réka óvodás korában
kezdte a tornát. Mindig is
mozgékony, ügyes tornász
volt, de valahogy minden versenyen hiányzott egy kis ös�szetevő a sikerhez. Mostanra
fejben is felnőtt a feladathoz
– mondta róla Kőhidiné Fleck
Szilvia. A Soproni Torna Club
szakosztályvezetője hozzátette: januárban kezdték az
intenzív felkészülést a május
utolsó hétvégéjén rendezett
versenyre. Elmondása szerint nagy elismerés számukra az ezüstérem, amely azt
bizonyítja, hogy a sok munka és szorgalom meghozza a
gyümölcsét.
– Réka nagyon akarta a sikert, meg is tett érte mindent,
nem ijedt meg a kihívásoktól
– fogalmazott Kőhidiné Fleck

Pölz Réka óvodás kora óta tornázik, egyre sikeresebb.
Szilvia. – Itt már komoly, nehéz elemekkel tarkított gyakorlatokat kellett bemutatnia
mind a négy szeren. A verseny
előtt 3 nappal megsérült, de
sikerült legyőznie a félelmeit, a fáradtságot és a fájdalmat, így eljuthatott a versenyre. Végül a szerenkénti döntők
során ugrásban állhatott a dobogó második fokára. Hatalmas eredmény ez az ezüstérem, hihetetlenül büszkék
vagyunk Rékára.
A szakosztályvezető hozzátette: a nyári edzések alatt
folytatják az intenzív munkát
a tornászlánnyal, így az őszi
döntőkben még jobb eredményei lehetnek majd.
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SKC U20: bronzérem
MUNKATÁRSUNKTÓL

Megszerezte a bronzérmet az SKC U20-as kosárlabdacsapata a bajnokság nyolcasdöntőjében.
A soproniak a DEAC ellen diadalmaskodtak.
A Morgen Ferdinánd emléke
előtt tisztelgő utánpótlástornán Bors Miklós együttesének először egy négyes csoportból kellett továbbjutnia.
A soproni fiúk bravúrosan
kezdtek a Budapesti Honvéd
ellen, majd hozták a kötelező győzelmet a Budafok elleni mérkőzésen. A csoportzárón a DEAC volt az SKC U20
ellenfele, de ezen a mérkőzésen nem ment a soproni játékosoknak, 71–62-re kikaptak.
Mindez azt jelentette, hogy
másodikként zártak, a legjobb négy közé jutottak, és a
másik csoport győztesével,
a Körmenddel játszhattak a
döntőbe kerülésért. Sajnos
az elődöntő hamar eldőlt:
már egy negyed után 14 ponttal vezetett a Körmend, a vasi
együttes végig kézben tartotta a meccset. Az elődöntő végeredménye: Egis Körmend
U20 – SKC U20: 87–64.
Vasárnap következhetett
a bronzcsata, amelyben ismét a DEAC volt a soproniak
ellenfele. A meccs rosszul indult, de utána fordult a kocka:
Sitku Márton elképesztő teljesítménnyel rukkolt elő, 17
pontja mellett 17 lepattanót is

leszedett. Csátaljay Péter ötből négy hármasa talált célba, Schöll Richárd és Csátaljay Barna is szorgalmasan
gyűjtötte a pontokat, Csendes Péter pedig szinte végigjátszotta a bronzmeccset.
Végül jelentős különbséggel
győzött az SKC, amely különösen szép teljesítmény az
után, hogy a csoportmeccsen
még kikapott a Debrecentől.
A végeredmény: DEAC Kosárlabda Akadémia U20 – SKC
U20: 60–76.
– A Körmend elleni elődöntő után azt mondtam, hogy
egy másik Sopron fut majd
ki a pályára a bronzmeccsen
– értékelt Bors Miklós vezetőedző. – Így is lett, és emiatt rendkívül büszke vagyok
a srácokra, hiszen az elődöntőben elszenvedett vereség
után egy nappal fel tudtak
állni, ami profi mentalitásra
vall. A kezdés nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, de
nem estünk össze, agresszívak és dinamikusak voltunk
a lefújás pillanatáig. Nagy boldogság ez számomra, hiszen
a srácok elhitték, hogy meg
lehet szerezni a bronzérmet
– és meg is szerezték!

LELÁTÓ
Túra

Június 12., szombat 20 óra, Lövér Szálló buszforduló –
Soproni Parkerdő
Vakációra fel! – éjszakai túra
Június 13., vasárnap 7.30, Tercia Hubertus
IX. SÜH IVV túranap

RÖVIDEN
Dzunics a kispadon

Dzunics Braniszlav irányítja a következő szezonban a szakmai
munkát a Sopron KC együttesénél. Az 57 éves szakember játékosként 2004-ben a Kaposvárral, edzőként pedig 2009-ben az
Atomerőmű SE, 2013-ban pedig az Alba Fehérvár együttesével
szerzett bajnoki címet. Az eddigi vezetőedző, Kostas Flevarakis a megadott határidőig nem jelentkezett a klubnál, ezért választott új trénert a vezetőség.
Időközben az is biztossá vált, hogy egy rutinos, szintén bajnoki címmel rendelkező magyar játékos, Juhos Levente az SKC
játékosa lesz a következő szezonban. Szintén jó hír a szurkolóknak, hogy a közönségkedvenc Milos Borisov újabb kontraktust
írt alá, így a montenegrói kosárlabdázó az ősszel induló idényben is a Sopron KC-nál pattogtat.

Eredményes asztaliteniszezők

Mozgalmas hetet zártak a soproni Turris asztaliteniszezői.
A csapatok egy hét alatt öt bajnoki meccset játszottak, de egyéni versenyeken is szerepeltek. Az NB I-es bajnokságban a Tata
ellen 8:6 arányban kikapott a Turris, a High Life Budapestet viszont 8:6-ra megverte. Az NB III-as bajnoki meccseken a Szentgotthárd ellen 13:5-re nyertek, a Bük 10:8, a Celldömölk pedig
11:7 arányban diadalmaskodott a soproniak ellen.
Fehér Leó az országos felnőtt bajnokságban játszott, és
a 32-ben fejezte be a versenyt. A 18 éves sportoló többek között attól a Szudi Ádámtól kapott ki, aki már kiharcolta az olimpiai részvételt.
A Turris veteránjai Veresegyházán országos, nyílt ranglistaversenyen játszottak, ahol szép eredményeket értek el. Cseri Erika 50+-ban egyéniben és párosban is a második helyen végzett,
Daru Zsolt ugyancsak ebben a kategóriában párosban győzött,
míg egyéniben harmadik lett, Dohnál Gábor pedig a 40–50-es
mezőny páros versenyében diadalmaskodott. Dr. Fülöp József
a 75–80-as kategóriában párosban nyert bronzérmet.
Június 12-én a csapatok az utolsó bajnoki meccseiket játs�szák. Az NB I-esek itthon a Dunaújváros ellen küzdenek 11 órától, míg az NB III-asok Győrben vendégszerepelnek.
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Stoics Judit: E lmondhatatlan boldogságot érzünk

Bajnok a Darazsak

Utoljára 10 éve volt bajnok a Darazsak a serdülő korosztályban – most a Pécs ellen nyerte meg a finálét. FOTÓ: PADOS NOEL
RÁZÓ LÁSZLÓ

Az idei szezonban is remekelnek a
Darazsak kosárlabdázói a bajnoki
döntőkben: az U16-os kadett csapat
bronzérmet szerzett, az U14-es serdülők pedig meg sem álltak a bajnoki címig.
A serdülőknek Budapesten,
a Gabányi László Sportcsarnokban rendezték meg a bajnoki döntőt, amelynek első
mérkőzése egyenlőtlen küzdelmet hozott, hiszen a Baja ellen 50 ponttal nyert a
Darazsak Sportakadémia.
Az elődöntő már nem volt
ilyen egyszerű: a BEAC-Újbuda Kosárlabda Akadémia
ellen sok pontot és óriási izgalmakat hozott a találkozó,
amely csak a hajrában dőlt

el a Darazsak javára. Következhetett a bajnoki finálé az
NKA Pécs ellen. A döntő első két negyede volt kiegyenlített, utána ellépett ellenfelétől a soproni csapat, végül
magabiztosan nyerte meg a
meccset – és ezzel a serdülő
bajnoki címet.
– Elmondhatatlan az a
boldogság, amit most érzünk – mondta Stoics Judit
vezetőedző. – Két nagyon kemény meccset játszottunk az

elődöntőben és a döntőben,
mindkét alkalommal mindent ki kellett adnunk magunkból. Ez egy nagy stáb
közös sikere, akik közül nem
mindenki lehetett ma itt velünk. Hála és köszönet minden edzőnek, aki foglalkozott
ezekkel a lányokkal. Utoljára
tíz éve voltunk bajnokok ebben a korosztályban és ez
az első aranyérmünk, amelyet már a sportakadémia
cím elnyerése után szereztünk meg.
Czukorné Hollós Anna,
a Darazsak Sportakadémia
szakmai igazgatója szerint
boldogok lehetnek, hiszen a
felnőtt csapattól a legkisebb
utánpótlás-együttesekig nagyon komoly sikereket értek
el idén.

– Ez egy nagy csapatmunka, a Sopron Basket és a Darazsak Sportakadémia minden egyes munkatársának
köszönet jár érte, akár a
sportszakmai vonalon, akár
egyéb munkakörben dolgozik. Ezekből a sikerekből kell
erőt merítenünk a következő
időszakra, hiszen nem minden szezonban vagyunk ilyen
sikeresek – fogalmazott Czukorné Hollós Anna. – A serdülő és a kadett döntőkben
az érmes helyezéseken kívül nagyon fontos volt, hogy
a gyerekeink éles meccshelyzetben tudták hozni azt, amit
edzéseken gyakorlunk velük. Kiváló teljesítményeket
láthattunk a lányoktól, ennek köszönhető a bronz- és
aranyérem.

Úton a profi kosárlabda felé
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az U14-es bajnoki döntőben bravúros bronzérmet
szerzett a Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia. A nyolcasfinálé all star-csapatába beválasztották az együttes irányítóját, Nyikos Balázst.
Nyikos Balázs másodikos kora óta kosárlabdázik a sportiskola színeiben, elmondása
szerint végig kitűnő edzőkkel dolgozhatott. Az idei U14es bajnokságban úgy érezte, elvárás a csapattól, hogy
a legjobb nyolcba kerüljön,
az azonban számára is kellemes meglepetést jelentett,
hogy végül dobogós helyezést
értek el.
– Azt hiszem, a sikerünk
fontos összetevője, hogy nálunk valóban jó a csapatszellem: a pályán kívül is barátok
vagyunk, a rengeteg edzés
alatt pedig kellően összeszoktunk – mondta Nyikos Balázs.
– Irányítóként játszom az
együttesünkben, és betöltöm
a csapatkapitányi pozíciót is.
Azt vallom, hogy nem csupán
a játék szervezése a feladatom, ha valamilyen konfliktus
adódik, annak a megoldásában is segítenem kell. Valóban

irányítanom kell a társakat a
pályán vagy akkor is, ha épp a
kispadon vagyok.
A fiatal kosarast a szezon
elején sérülés hátráltatta, de
felépülése után nagyon jól
ment neki a játék: húsz fölötti
pontátlagot hozott meccsenként, és kimondottan magas volt a mérkőzéseken kiosztott gólpasszainak száma
is. A szezonban a Honvéd elleni találkozón állította be a
rekordját, amikor 35 pontot
szerzett. Nyikos Balázs a későbbiekben is komolyan tervez a kosárlabdával.
– Természetesen magam
is szeretnék NB I-es kosárlabdázó lenni, de azt is tudom, hogy sok tényezőtől
függ, hogy sikerül-e arra a
szintre eljutnom. Ha esetleg
játékosként mégsem sikerülne a profi karrier, akkor pedig edzőként szeretnék foglalkozni a kosárlabdával

Nyikos Balázs az SSIKA U14-es bronzcsapatának alapembere, a
nyolcasdöntőben az all star-csapatba is beválasztották.
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

– természetesen trénerként
is az NB I-et célozom meg.
Balázs nemcsak a kosárpályán teljesít kiválóan: a Széchenyi-gimnázium nyolcadik

osztályos tanulójaként eddig
is kitűnő volt a bizonyítványa,
és minden bizonnyal ebben az
évben is hasonlóan szép eredménnyel zárja tanulmányait.
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Bodnár Mihály korábban matematikaversenyeken is sikeresen szerepelt

Tanuljunk a múltunkból!
HUSZÁR JUDIT

Óriási sikert ért el a Széchenyi-gimnázium diákja – Bodnár Mihály 370
induló közül lett első az országos
történelemversenyen. A hetedikes
fiú fordulóról fordulóra javított helyezésén, a
végső győzelem őt is meglepte.
Csendes, intelligens fiú Bodnár Mihály – szeptember óta
jár a Széchenyi István Gimnáziumba. Még az év elején
kérdezte meg történelemtanára, hogy kinek lenne kedve
jelentkezni az országos megmérettetésre, ő pedig feltette
a kezét.
– Ez a legrangosabb történelmi tanulmányi verseny,
amelynek a döntőjébe utoljára 26 évvel ezelőtt jutott be diákunk – kezdte Horváth Violetta, Misi történelemtanára.
– Háromfordulós a megmérettetés, először rendezték az iskolait, aztán a megyeit, végül
az országost. Misi folyamatosan javított a teljesítményén,
az első forduló után még nem
volt bent az első százban, a
másodikban már a 21. helyen
állt, végül pedig megnyerte.
Óriási eredmény ez, nagyon
büszkék vagyunk rá!
A versenyen bő 200 év
(az 1700-as évek elejétől az

1900-as évek elejéig) eseményeiről kérdezték a hetedikes–nyolcadikos diákokat.
Az első két fordulót írásban, a
harmadikat szóban, de online
rendezték meg.
– Laptop előtt kellett felelnem a zsűri kérdéseire – emlékezett vissza Bodnár Mihály. – Húztak nekem egy
tételt, ami az 1848–49-es szabadságharc volt. Kaptam két
percet, hogy végiggondoljam
a mondandóm, aztán 8 perc
alatt kellett összefoglalnom,
hogy mit tudok a témáról.
Nem voltam maradéktalanul
elégedett, mert amikor jelezték a zsűritagok, hogy már
csak egy perc van hátra, akkor
nagyon be kellett sűrítenem a
még hiányzó információkat.
Ezután pár villámkérdést tettek fel, amelyekre tudtam a
választ.
Misi már a döntő napján
megtudta, hogy nyert. Pont
dzsúdóedzésről tartott haza,

együttműködésével szervezték meg az előadást. Tóth Péter Lóránt kunszentmiklósi
tanár a „Lélek vagyok, élni szeretnék…” című pódiumműsorában emlékezett meg a tragikus sorsú költőről. A tanulók

KÖNYVAJÁNLÓ
Lucy Maud
Montgomery:
Anne otthonra
talál

Bodnár Mihály alapvetően reál beállítottságú, de nagyon érdekli a történelem. Szerinte sokat
profitálhatunk a múlt ismeretéből a jelenben is. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
amikor értesítette a tanárnője. Őszintén meglepte a siker,
ahogy szüleit is.
– Eddig reál típusnak tartottam magam, másodikas
koromban az országos matekversenyen második lettem – folytatta Misi. – Viszont

végigkövethették az „erőltetett menet” útvonalát Bortól
egészen Abdáig, megismerhették az 1944-es eseményeket is. Az előadás után a diákok
egy részével kötetlen beszélgetést folytatott az előadó.

Taroltak a Berzsenyi-líceum diákjai
Fantasztikus teljesítményt nyújtottak a soproni licisták a német nemzetiségi nyelv és irodalom Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV). A Berzsenyi 7 tanulója jutott a
legjobb húsz közé, Krutzler Ádám elhozta az első, Scheiber Lisa-Marie a harmadik helyet.
– Bevallom, azt azért nem gondoltam volna, hogy első helyezést érek el az OKTV-n. Ezzel

„Ha az ember
nem ragyoghat
úgy, mint egy
csillag, ragyogjon úgy, mint
egy gyertya.”
Lucy Maud
Montgomery
kanadai írónő

„Lélek vagyok, élni szeretnék”

Pódiumműsort és rendhagyó irodalomórát tartottak
Radnóti Miklós életének utolsó hónapjairól a Roth Gyula-technikum diákjainak.
A Határtalanul! program részeként a Magyarság Háza

MOTTÓ

együtt persze nagyon örülök neki – mondta a verseny után a győztes. Ádám családjában úgy tűnik,
hagyománya van az OKTV-s aranyéremnek: nővére szintén nemzetiségi németből lett évekkel ezelőtt első helyezett... Krutzler Ádámnak és osztálytársainak némettanára Pete-Pikóné Horváth
Gyöngyi és Zsuppánné Cellik Barbara volt.
Forrás: Berzsenyi-líceum

érdekel a történelem, sokat
tanulhatunk a múlt ismeretéből, fontos ez a jelenben is.
Jövőre biztosan újra elindulok ezen a versenyen, de még
az sem kizárt, hogy fizikából
vagy biológiából megméretem magam.

Iskola vége
– kezdődik
a vakáció
Még néhány nap, és befejeződik a közoktatásban a
2020/21-es tanév, ugyanis az
utolsó tanítási napot június
15-én, kedden tartják. A két és
fél hónapos nyári szünet után
az első tanítási nap szeptember elsején, szerdán lesz.
Az idei tanév sem volt átlagos, hiszen a koronavírusjárvány miatt át kellett állni
a digitális tanrendre a középiskolákban, valamint az általános iskolákban is. Az év
végére azonban helyreállt
a szokásos rend, és az érettségit például már biztonságosan szervezték meg az iskolák
– igaz, a legtöbben csak írásban adtak számot tudásukról.
A diákok az év végén hosszú
hetek után személyesen is találkozhattak egymással, a legtöbb helyen kirándulásokat is
szerveztek.
A nyári szünettel kapcsolatban dr. Kásler Miklós, az
emberi erőforrások minisztere a közelmúltban rendeletet
adott ki. Ennek értelmében
köznevelési intézmény szervezésében nyári tábor, gólyatábor legkésőbb idén augusztus 23-ig tartható. Ez időben
szervezhetnek az általános iskolák napközit, szakköröket,
sportfoglalkozást vagy fejlesztő, egyéni vagy csoportos
felzárkóztatást is.

Misinek két húga és egy
nővére van, utóbbi szintén a
Széchenyibe jár, ő az országos
kémiaversenyt nyerte meg.
Eddig a fiatalember gépészmérnöknek készült, de lehet,
hogy közgazdasági egyetemre
is jelentkezik majd.

Marilla és Mathew, az idős
testvérpár elhatározza,
hogy örökbe fogadnak egy
árvát, hogy segítsen nekik
a ház körüli teendők ellátásában. A vonattal azonban
a kért jókötésű fiú helyett
legnagyobb megrökönyödésükre egy vézna, répavörös hajú kislány érkezik,
akinek ráadásul be nem áll
a szája. Első gondolatuk,
hogy másnap visszaküldik
a gyermeket az árvaházba,
ám Anne úgy határoz, hogy
maradni akar, hiszen a szigeten „oly tág tere nyílik a
képzeletnek”.

Nem kapta meg
az újságot?
Terjesztési reklamáció:

+3620/368-2027
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!
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EGÉSZSÉGSAROK

Út a cselekvés felé
Minden cselekvés változtatás. Tudományosan most a változtatás felé vezető út lépéseiről (is) beszélhetünk. Ezek a fázisok
minden cselekvéshez vezető döntésünk előtt lezajlanak bennünk legyen szó akár a dohányzás elhagyásáról, akár a Covid
elleni oltásról. Közben folyton mérlegelünk. Mi szól a cselekvés mellett és mi ellene?
Pontosabban a dolog ott indul, amikor még nem is fontolgatunk, mert a probléma számunkra nem probléma. A ciginél
maradva, nem hisszük, hogy árt, vagy megmagyarázzuk, hogy
nekünk nem fog ártani. Csak ha ezen a fázison túljutunk, kezdjük fontolgatni, hogy tegyünk-e valamit. Aztán ahogy több érvünk lesz a cselekvés mellett, felkészülünk rá (de ez még nem
tényleges cselekvés), mondjuk, veszünk nikotinos rágógumit,
hogy majd azzal... A cselekvés, változás viszont csak akkor startol, amikor le is tesszük azt a fránya cigit.
Elkeserítő, de a változtatás felé vezető út bármely fázisában megrekedhetünk. Akkor pedig nem fogunk változtatni, cselekedni.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Június 9–15. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig este 8 órától
reggel 8 óráig tart.
Június 9.,
szerda

BENU Medicina gyógyszertár
Erzsébet u. 6.

99/505–500

Június 10.,
csütörtök

Oroszlán gyógyszertár
Várkerület 29.

99/524–005

Június 11.,
péntek

Segítő Mária gyógyszertár
Béke u. 13.

99/523–232

Június 12.,
szombat

Sepia gyógyszertár
Ipar krt. 30., Tesco

99/702–012

Június 13.,
vasárnap

Szebellédy gyógyszertár
Deák tér 35.

99/505–469

Június 14.,
hétfő

Than Károly gyógyszertár
Újteleki u. 54.

99/510–787

Június 15.,
kedd

PatikaPlus gyógyszertár
Határdomb u. 2., Alphapark

99/505–220

KERESZTREJTVÉNY
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ALMA ÉS FÁJA– Sáli József és Sáli Barna

Sáli család: a fa mesterei
PLUZSIK
TAMÁS

Az alma
nem esik
messze
a fájától, tartja a mondás, melynek igazságáért
nem kell messzire menni
Sopronban sem. A Sáli
családban generációkra
visszamenőleg mindig
fontos szerepet játszott
a fával való kézművesmesterség. Sáli József
és fia, Barna is együtt
dolgoznak.
– Mezőberényi származásúak a felmenőim, nagyapám faesztergályos volt, valamikor a
negyvenes években telepedtek le Sopronban – kezdte Sáli József. – 1956-ban hároméves voltam, amikor a szüleim
a disszidens hullámmal együtt
elindultak nyugatra, pontosabban elindultak volna, de a családi legendárium szerint ekkor
a nagyapa fölkapott engem, és
azt mondta: „Ti mehettek, de
ez a kisfiú marad!”. Nélkülem
persze a szüleim sem mentek
el, így maradtunk. Édesapám
éppen az elmúlt napokban lebontott, egykori laktanyaépületekben lévő Soproni Bútoripari Szövetkezetben dolgozott
mint poliésztercsiszoló, én pedig már gyerekként imádtam
fával foglalatoskodni, úgyhogy
egy percig nem volt kérdés,
hogy asztalos leszek. Kiváló
mesterektől tanultam a műbú-

Sáli József és fia, Sáli Barna jól kiegészítik egymást a munkában. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
torasztalos szakmát, gondolok
itt elsősorban Bellák Henrikre. Mind a mai napig sajnálom,
hogy eltávolodtam a műbútorasztalosságtól, és a végzést
követően épületasztalosként
folytatódott a szakmai pályafutásom. Ehhez kapcsolódóan
az üveges és a parkettás szakmát is elsajátítottam. Előbb
mellék-, majd főállásban voltam magánvállalkozó, és fokról
fokra álltam át a parkettázásra.
– Egészen kis koromtól fogva központi helyet foglalt el az

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel!

életemben a sport, már óvodában is karatéztam, gimnazistaként bekerültem a válogatottba is, így talán érthető,
hogy a középiskolás évek alatt
testnevelő tanárnak készültem
– vette át a szót édesapjától
Barna. – Az érettségit követően
aztán egy váratlan fordulattal
mégsem a TF-re jelentkeztem,
hanem ötvös-aranyművesnek,
amit el is végeztem, de nem leltem meg benne az örömömet.
Mivel már gyerekkoromban
ott sertepertéltem apu körül,

mondhatom, hogy fokról fokra nőttem bele a parkettázásba, megtaláltam benne a szépséget, a kreativitást, különösen
úgy, hogy elkezdtünk együtt
dolgozni. Időközben letettem
a hideg- és melegburkoló mestervizsgát, apuval pedig a kezdetektől fogva jól kiegészítjük
egymást, mindegyikünknek
megvannak a maga erősségei:
apu igazi, klasszikus szakember, én pedig az utóbbi időben
a kereskedelmet, illetve magát
a céget menedzselem.

A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket június 16-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 különszámát sorsoljuk ki, melyet a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.). Május 26-i
rejtvényünk megfejtése: „Egy gyerekben minden csodát felfedezhetsz”. Szerencsés megfejtőnk: Csermák Cintia.
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Sárdy Barbaráék a pandémia miatt nem tudták bemutatni CD-jüket

Az élőzene nagykövete

2021. június 9.

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

BULI VAN! – zenei ajánló
Blahalouisiana
Sárdy Barbara lányával, Zsuzskával és Horváth Charlie-val lépett fel az A38 Hajón a Raktárplusz koncertsorozaton.
KÓCZÁN BÁLINT

A napokban debütál a Raktárplusz
koncertsorozat az „NKA-koncertek
az A38 Hajón” YouTube csatornáján
és weboldalán, amelyben a soproni Papp–Sárdy Acoustic is színpadra lépett. Erről
és az I. Soproni Énekes Táborról is beszélgettünk
Sárdy Barbarával.
– Nagyon örültünk a lehetőségnek. Múlt év elején jelent
meg legújabb CD-nk, amely
tulajdonképpen a szerzői lemezem – fogalmazott Sárdy
Barbara. – A pandémia miatt nem tudtunk tavaly bemutatót tartani, és most
igazán nagyszerű stábbal,

kitűnő körülmények között
dolgozhattunk.
A soproni dalszerző, énekesnő számára különleges élmény volt, hogy Zsuzska lánya
ezen a koncerten mutatkozott be először a zenekaruk,
a Papp–Sárdy Acoustic tagjaként: vokálozott és szólót

is énekelt. Emellett Horváth
Charlie is elfogadta a meghívást, és Barbi Irgalom című
dalát vele duettezhette el.
Nincs azonban idő túl sok
pihenésre, mert a soproni
énekesnő gőzerővel szervezi
az általa vezetett Sárdy Énekiskola első soproni énektáborát. Sokszínű, izgalmas
szakmai programmal készül:
énekórákban, előadóművészeti és ritmushangszerképzésben, stúdiófelvételben,
színpadi gyakorlatban lehet része majd a táborozóknak. Érdekesnek ígérkeznek
a workshopok, amelyek során
különböző könnyűzenei műfajok kiválóságaival találkozhatnak a résztvevők.

– Voga Vikivel – aki nagyszerű R&B és popénekes – dalszerzésről, Füredi Nikolett-tel
a musicalről, Fekete Jenővel
pedig a blues-ról beszélgetünk majd – árulta el Barbara.
A tábor során többször is
fellépnek tanítványai: – Fontosnak tartom, hogy ez mindig élőzenei kísérettel történjék, így akinek máskor esetleg
nincs lehetősége, itt megtapasztalhatja, milyen is felkészült zenészekkel együtt dolgozni. Július 9-i „open-mic”
estünkön akusztikus, másnap pedig zenekari kíséretes
koncertet rendezünk. Ezek
természetesen nyilvános események, szeretettel várjuk a
közönséget – zárta Barbara.

Június 11., péntek 20 óra
Ismét beindult az élet a Búgócsiga Akusztik Gardenben! A hétvégén Blahalouisiana bulira várnak mindenkit. A Blahalouisiana 2012 nyarán jött létre, és a székesfehérvári banda első
dala, a The Wanderer három héten keresztül őrizte helyét az
MR2 top 30-as listájának dobogóján. A formáció az elmúlt közel egy évtizedben már több alkalommal is zenélt Sopronban,
adott klubkoncertet, de a VOLT Fesztiválon is felejthetetlen
élményben lehetett részük a rajongóknak. A Blaha olyan zenekarokkal játszott eddig együtt, mint például a 30Y, a Magashegyi Underground, a We Are Rockstars, a Bermuda, a Hangmás, a NEO, az Intim Torna Illegál, a Heaven Street Seven vagy
épp az Akkezdet Phiai.

NŐI SAROK – stílus, divat, praktikák

Hófehér fogak – biztosan megéri?
HUSZÁR JUDIT

Hosszú, dús haj, mosolygó szemek és vakítóan
fehér fogak – sokszor
köszön vissza reklámokból, plakátokról ez a kép.
Egyre többen vállalkoznak fogfehérítésre, pedig nem veszélytelen
eljárás…
Az egyik legnépszerűbb fogászati esztétikai beavatkozás
manapság a fogfehérítés. Szinte mindenki vakítóan fehér,
egészséges fogakat szeretne.
A reklámokban, plakátokon ezt
láthatjuk, pedig a fogak színe a
legtöbbször nem ilyen.
Először is meg kell vizsgálni, hogy mi okozza az elszíneződést! Sokszor csak „egyszerű” lerakódásról van szó, nem
a fog színe változik meg, ha-

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos

Ha a fogfehérítés mellett döntünk, akkor először mindenképp javasolt egy fogorvosi konzultáció. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ
nem bizonyos ételek, italok
(például a kávé, kóla, tea, vörösbor) nyomot hagynak rajta,
réteget képeznek a felületén.
Ezt a fogkővel együtt eltávo-

lítja a fogorvos. Teljesen más
a helyzet, ha bizonyos gyógyszerek miatt sárgul meg a fog,
vagy például gyökérkezelés, elhalás miatt.

Ha a fogfehérítés mellett
döntünk, akkor először mindenképp konzultáljunk fogorvossal. A műveletnek két
alaptípusa van: a fogászaton
végzett gyorsfehérítés és az
otthoni fogfehérítés. Előbbinél
az orvos egy speciális koncentrált fehérítő gélt alkalmaz, ami
fény és hő hatására aktiválódik.
Az otthoni módszernél a fehérítő gélt egy speciális sínbe kell
tölteni, és néhány napig naponta fél órán keresztül a fogsorra helyezve kell viselni.
A fehérítéshez hidrogénperoxidot tartalmazó anyagot használnak, ami az általunk megkérdezett fogorvosok
szerint károsíthatja a fogakat.
A hajfestékekben is ez az anyag
van, csak míg a töredezett hajunk lenő, addig fogakat nem
váltunk. Szóval érdemes megfontolni, hogy valóban szükséges-e fehéríteni a fogainkat…
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