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Édes Tündérfesztivál
Két év Covid-szünet után visszatér a VOLT! Az idei szezonban a nagy fesztiválok közül a soproni az első, amely zászlót bont. Öt nap alatt számtalan világsztár és hazai kedvenc 
érkezik városunkba – a részletes programot, valamint az alapító–főszervezőkkel készült interjút is megtalálják rendhagyó mellékletünkben. FOTÓ: VOLT – MAJOR KATA

 Újra VOLT: a legjobb Sopron!

Muzsikáló soproni múzeum

Békebeli miliőben

Gőzerővel készülnek a 
szervezők – június 18-án 
kezdődik a vizes világ-
bajnokság, amelynek 
egyik helyszíne Sop-
ron lesz. Városunkban 
több lezárás, korláto-
zás is várható, valamint 
új parkolót is kijelöltek 
a vízilabda-mérkőzések 
nézőinek. A rendezvény 
miatt július 1-ig nem fo-
gad látogatókat a Lőver 
uszoda. 
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A Lenck-villa kertjében nyáron több koncertet is tartanak – legutóbb a Muzsikáló 
múzeum rendezvénysorozat keretében zongorázott Dárdai Árpád. Sokan élvez-
ték a zeneszót, piknikeztek a parkban. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Harmincadik születésnapját ünnepli az ikonikus Dömötö-
ri cukrászda, ahol mind a mai napig békebeli hangulat és 
felejthetetlen ízek várják a betérőket. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Lezárások, 
új parkoló
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BMX éremeső

Összesen 23 dobogós helyet szereztek a Soproni BMX Sportegyesület 
versenyzői a hétvégén megrendezett nemzetközi Alpok–Adria 
Kupán városunkban. FOTÓ: BERTHA ÁGNES

A hétvégén manókon és tündéreken kívül méhecskék lepték el  
az Erzsébet-kertet a 15. Tündérfesztiválon. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 
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KÖVES ANDREA

Harmincadik születés-
napját ünnepli Sopron 
ikonikus cukrászdája, 
a Dömötöri cukrászda, 
ahol mind a mai napig 
békebeli hangulat és 
felejthetetlen ízek vár-
ják a betérőket.

Egy napsütéses délelőttön 
ülünk le a teraszon a cukrász-
da tulajdonosával, Dömötöri 
Lászlóval egy születésnapi be-
szélgetésre, előttünk mi más 
lehetne, mint egy-egy csésze 
illatos, habos kávé és egy kis 
üdítő jeges nyalánkság.

– Amikor ide leülök egy-
egy családi, baráti beszélge-
tésre, valahogy mindig úgy 
érzem: kicsit visszacsöppe-
nek a nyugalom szigetére. 

– Ezt örömmel hallom, hi-
szen pontosan ez a célunk: 
visszacsempészni a minden-
napokba, a rohanásba a nyu-
godt, egymásra figyelős idő-
töltést, amelyet egy-egy finom 
sütemény, egy-egy gombóc, 
gondosan elkészített fagy-
lalt elfogyasztása tesz még 
teljesebbé.

– Mennyire tűnt merész 
vállalkozásnak a rendszer-
váltás után egy cukrász-
dát nyitni?

– A történetünk ennél ré-
gebbre nyúlik vissza. Csalá-
di vállalkozásként elsőként a 
Lövér körúton nyitottunk még 

a nyolcvanas években egy fa-
gyizót, azt követte a Szent 
György utcában az abban az 
időben nagy népszerűségnek 
örvendő Carpigiani fagylalto-
zó. A rendszerváltás után úgy 
láttuk, hogy lenne igény egy 
még nagyobb, szélesebb kí-
nálatú, igényes cukrászdára, 
így nyitottuk meg 1992-ben a 
mostani üzletet itt, a Széche-
nyi téren. 

– Az elmúlt harminc év-
ben nemcsak a technoló-
gia fejlődött, de a fogyasz-
tói ízlésben is sok változás 
történt. Mennyire követte 
mindezt a cukrászda?

– Rengeteg minden átala-
kult, valóban. Bár követtük 
ezeket a változásokat, de csak 
finoman, hiszen megmarad-
tunk a hagyományos, polgári 

cukrászdának. Ugyan kíná-
lunk süteményeket, fagylal-
tot mentes változatokban is, 
de továbbra sem ez a fő pro-
filunk. Nálunk még a béke-
beli sütemények, ízek a mér-
tékadóak. Mind a mai napig 
sokan keresik a hagyomá-
nyos, dús habú krémest vagy 
éppen az én kedvencemet, a 
házi zserbót.

– Kevés vendéglátóhely 
tudja elmondani, hogy a jár-
ványügyi helyzet nem ren-
dítette meg alapjaiban. Mi 
jellemzi ezen a téren a jubi-
láló cukrászdát?

– Nem volt egyszerű ez 
a két év, de nálunk nem vol-
tak elbocsátások, és nem ren-
dültünk meg, köszönhetően 
annak, hogy összetartó, re-
mek csapat dolgozik nálunk, 

többen a kezdetektől tagjai a 
gárdának, illetve megbecsül-
jük a törzsvendégeinket, akik 
elsősorban soproniak.

– A születésnapot mi-
ként ünnepli a cukrászda?

– Tavaly kívül-belül meg-
újultunk, egy az országban is 
egyedülállónak számító lát-
vány fagylaltgépet vásárol-
tunk, és beszereztünk egy 
retró, olasz, fagylaltos, piros 
kiskocsit is. Egész nyáron stí-
lusosan harmincszázalékos 
akciókat kínálunk, játékokat, 
programokat szervezünk. 
Ám a legnagyobb ajándék ne-
künk az, ha egy-egy szép nyá-
ri napon elégedetten ülnek 
vendégeink az árnyékos te-
raszon egy-egy finom kávét, 
süteményt vagy fagyikelyhet 
fogyasztva.

1992-ben nyitotta meg  cukrászdáját a Széchenyi téren Dömötöri László

Sütemények békebeli miliőben

Tavaly kívülről-belülről megújult a Dömötöri cukrászda a Széchenyi téren. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Biztonságban  
a szünidőben is
CZETIN ZOLTÁN  

Ezekben a napokban ér véget a tanítás, és kezdő-
dik a nyári vakáció. A diákok ilyenkor örülnek, a 
szülők meg sokszor fogják a fejüket. Fontos, hogy 
mindenki ismerje és be is tartsa az alapvető biz-
tonsági szabályokat – így megelőzhető a baj. 

A közel két és fél hónapos 
nyári szünetben bizony elő-
fordul, hogy egyedül marad-
nak otthon a gyerekek, illetve 
többször közlekednek önálló-
an és más útvonalakon, mint 
iskolaidőben. 

– Véleményem szerint 
van pár olyan alapvető hely-
zet, amit időről időre is ér-
demes, de a vakáció megkez-
dése előtt feltétlenül fontos 
átbeszélni a gyermekekkel 
– kezdte Babella-Lukács Ka-
talin rendőr őrnagy, a Sopro-
ni Rendőrkapitányság kiemelt 
bűnmegelőzési főelőadója. 
– Először is, ha egy fiatal ott-
hon van egyedül, akkor mi-
előtt elmenne például egy 
barátjához, feltétlenül érte-
sítse a szüleit! Azt is beszél-
jék meg, hogy milyen úton, 
mikor megy, meddig marad. 
Adja meg szüleinek a barátok 
címét, telefonszámát! Ami-
kor elmegy otthonról, min-
dig ellenőrizze, hogy az ajtót 
bezárta-e! 

A szakember tapasztala-
tai szerint az úton különö-

sen oda kell figyelni – a fia-
taloknak is. 

– Ne közlekedjenek az ut-
cán fülhallgatóval bedugott 
füllel és a mobiltelefonjai-
kat figyelve, mert így nem ve-
szik észre a környezeti zajo-
kat – folytatta Babella-Lukács 
Katalin. – Mielőtt átkelnek 
az úttesten, nézzenek körül, 
és csak akkor menjenek át, 
ha meggyőződtek arról, hogy 
a gépjárművezető észrevet-
te őket! Rosszul megvilágí-
tott helyeken soha ne sétálja-
nak egyedül, idegennel pedig 
semmiképp ne álljanak szóba, 
ne kísérjék el, ne engedjék be 
az otthonukba! 

A modern kor eszközei is 
segítenek, hogy biztonság-
ban tudhassuk gyermeke-
inket. Például érdemes le-
tölteni olyan alkalmazást 
a szülőknek, amely megmu-
tatja a gyermek telefonjá-
nak a helyzetét. Fontos, hogy 
a fiatalok ismerjék a 112-es, 
ingyenesen hívható számot 
is, amit baj esetén szintén 
tudnak tárcsázni.

RENDŐRSÉGI  sorozat

MADARÁSZ RÉKA

A hétvégén manókon 
és tündéreken kívül 
méhecskék lepték el 
az Erzsébet-kertet, a 
tizenötödik, „Édes” 
Tündérfesztivál fősze-
replői ugyanis ezek 
a hasznos kis rova-
rok voltak.

A manók, tündérek és mé-
hecskék serege azt bizonyí-
totta, hogy az elmúlt 15 év 
során mit sem veszített nép-
szerűségéből a soproni gye-
rekek és szüleik kedvenc 
családi programja. A szom-
bati megnyitó ceremónián 
dr. Ragány Misa, a szervező 
Pro Kultúra ügyvezető igaz-
gatója, majd dr. Farkas Cipri-
án polgármester köszöntötte 
az egybegyűlteket.

– A Mézengúz című film-
ből tudjuk azt a tudományos 
tételt, hogy a repülés törvé-
nyei szerint a méhek nem is 
tudnának repülni, ugyan-
is azok a pici szárnyak nem 
tudnák azt a kövér kis testet 
a levegőbe emelni – hallhat-
tuk Sopron polgármesteré-
től. – Azonban a méhek mégis 
repülnek, ugyanis egyáltalán 
nem foglalkoztatja őket, hogy 

az emberek mit gondolnak le-
hetségesnek és mit lehetet-
lennek. A mesékben mindent 
meg tudunk változtatni, ami 
a valóságban rossz. Ebben a 
két napban ez a szellem ural-
kodik az Erzsébet-kertben is: 
itt mindenki boldog, gyermek 
ajándék nélkül nem távozik. 
A szervezők azt kívánták el-
érni, hogy a kicsik jól érezzék 

magukat. Mi pedig az önkor-
mányzatnál vállaljuk nem-
csak azt, hogy a jövőben is is-
kolákat és óvodákat építünk 
fel, és tesszük azokat korsze-
rűbbekké, hanem gondosko-
dunk arról is, hogy a családok 
a szabad hétvégéiket olyan 
rendezvényeken tölthessék el 
a városban, ami nekik és ró-
luk szól.

Erős György, a Sárvári Api-
arius Mézlovagrend alapítója 
mesélt a mézlovagság lénye-
géről, a méhek és a méz po-
zitív hatásairól, hiszen „méh 
és méz nélkül élni nem lehet”. 
Ivanics Ferenc, a Fertő-táj Vi-
lágörökség Magyar Tanácsa 
Egyesület elnöke a Fertő üze-
netét közvetítette a tündé-
reknek és a manóknak, akik 

eljöttek a Tündérfesztiválra, 
ami „a hétköznapok tortáján 
maga a hab”. A megnyitót Sze-
keres Kriszta, a rendezvény 
főszervezője zárta, aki kö-
szöntötte az édes együttmű-
ködő partnereket. A családok 
ünnepén 77 mesebeli helyszín 
várta a gyerekeket. A rendez-
vényen három hungarikum 
is jelen volt, az akácméz, a 

Fertő-táj világörökség és a 
Magyar Védőnői Szolgálat. 

A tündérbirodalmat a sop-
roni és környékbeli óvodások-
nak köszönhetően mintegy 
1000 papírvirág tette még le-
nyűgözőbbé. A színpadon pe-
dig zenemanók, tündéri tán-
cosok, varázslatos előadások 
ragadták magukkal a gyerme-
kek figyelmét.

A családok ünnepén  77 mesebeli helyszín várta a gyerekeket az Erzsébet-kertben 

Édes Tündérfesztivál méhekkel

Szombaton délelőtt ünnepélyes megnyitóval kezdődött a 15. Tündérfesztivál – a rendezvény idén is kétnapos volt, több száz család vett részt a programokon.
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ETZL EDGÁR

Felavatták a Kossuth- és Ybl Miklós-díjas építész, 
Makovecz Imre életművét bemutató oszlopins-
tallációt a Petőfi téren. Az országjáró vándorkiál-
lítás június 20-ig tekinthető meg a színháznál.

A Magyar Nemzeti Múze-
um és a Makovecz Imre Ala-
pítvány által megálmodott, 
négyszögletű oszlopon olyan 
épületek láthatóak, amelye-
ket a neves építész tervezett 
– többek között a székelyföldi 
Vargyas temploma, a százha-
lombattai Szent István-temp-

lom, a tatabányai Csákányo-
si csárda, a Farkasréti temető 
ravatalozója, valamint a spa-
nyolországi Sevillában talál-
ható, az 1992-es világkiállítás-
ra épült magyar pavilon. 

Az installáció négy olda-
lán emellett egy-egy képer-
nyőn is megismerhetik az 

érdeklődők az ismert építész 
munkásságát.

– Makovecz Imre nem csu-
pán építész volt, de a társadal-
mi kérdésekben is véleményt 
formáló, érzékeny művészem-
ber is. Az organikus építészeti 
iskola jegyében tervezett épü-
leteire sokáig emlékezni fo-
gunk – mondta az installáció 
soproni avatásán dr. Farkas 
Ciprián polgármester. Hozzá-
tette, a soproniak által „Ma-
kovecz-házként” ismert, Mó-
ricz Zsigmond utcai épület is 
az építész által feltámasztott 
stílus jegyeit viseli.

– A kiállítás az építész 
2011-es halálának 10. évfor-
dulójára készült el. Már több 
mint fél éve járja az orszá-
got, Sopron a 14. állomása 
– tette hozzá dr. Tomka Gá-
bor, a Magyar Nemzeti Múze-
um gyűjteményi tudományos 
főigazgató-helyettese.

Az avatás után Makovecz 
Imre tanítványai, Kuli László 
és Fülöp István építész kerek-
asztal-beszélgetésen vettek 
részt a színházban. A moderá-
tor dr. Markó Balázs, a Sopro-
ni Egyetem Faépítészeti Tan-
székének vezetője volt.

A vándorkiállítás  több mint fél éve járja az országot

Makovecz emlékére

– Makovecz Imre nem csupán építész volt, de a társadalmi kérdésekben is véleményt formáló, érzékeny művészember is – 
mondta az installáció soproni avatásán dr. Farkas Ciprián polgármester (b). FOTÓK: FILEP ISTVÁN 

150 éves jubileuma alkalmából emlékbélyeget 
bocsájtott ki a GYSEV Zrt. A harmincezer példány-
ban elkészült alkotást pénteken mutatták be 
városunkban. 

A bélyegkibocsátási ceremó-
nián dr. Farkas Ciprián, Sop-
ron polgármestere kiemelte: 
– A GYSEV Zrt. és Sopron kap-
csolata kiváló, amely tovább 
erősödhet az új inkubátorház-
zal. A fejlesztés egyik legfon-
tosabb célja ugyanis a város 
logisztikai képességeinek új 
szintre helyezése.

Az alkotást Schamschula 
György, a Magyar Posta Zrt. 
elnök–vezérigazgatója mutat-
ta be, aki elmondta: – A bélye-
get Benedek Imre tervezte, 
névértéke 715 forint. A GYSEV 

Zrt. főbb állomásai, valamint 
egy gőzmozdony és egy kor-
szerű villanymozdony látha-
tó rajta.

– A vasúttársaság évek óta 
készült arra, hogy a 150 éves 
jubileumát bélyeggel is meg-
ünnepelhesse – tette hoz-
zá Kövesdi Szilárd, a GYSEV 
Zrt. elnök–vezérigazgatója. 
– Ezért rendkívül megtisz-
telő számunkra, hogy a Ma-
gyar Posta Zrt. támogatta a 
kezdeményezésünket.

A bélyeg már a postákon 
kapható.

GYSEV-bélyeg

Közösen ellenőrzött a GYSEV 
és a rendőrség – múlt héten 
tartották a nemzetközi útát-
járó biztonsági napot. A kez-
deményezéshez hetedik éve 
csatlakozik a vasúttársaság. 
Az akció célja, hogy csök-
kentsék a vasúti átjárókban 
történt balesetek számát. 
A szakemberek szerint a sok-
szor emberéleteket követelő 
tragédiák nagyobb odafigye-
léssel, a közlekedési szabá-
lyok következetes betartásá-
val elkerülhetőek lennének. 
Az idei évben országszerte 
43 vasúti átjárós baleset tör-
tént, amelyekben 18-an meg-
haltak – ez több mint tavaly 
egész évben. A vasúti átjárós 
balesetek – több tíz évre visz-
szamenőleg – szinte kizárólag 
a sofőrök, gyalogosok, kerék-
párosok figyelmetlensége mi-
att következnek be. A mostani 
kampány keretében a soproni 
rendőrök a közúton közleke-
dőket ellenőrizték, a GYSEV 
szakemberei pedig szóróla-
pokkal és szóbeli tájékozta-
tással hívták fel az átkelők fi-
gyelmét a kockázatokra.

A biztonságos átkelésért

A soproni rendőrök a közúton közlekedőket ellenőrizték, a 
GYSEV szakemberei pedig szórólapokat osztottak a sofőröknek.

Rangos  
elismerés 
Pedagógusnap alkalmá-
ból Brunszvik Teréz-dí-
jat kapott Törökné Farádi 
Mária. A Soproni Egyetem 
Lewinszky Anna Gyakor-
ló Óvoda Aranykapu Tag-
óvodájának pedagógusa, 
tagintézményvezető több 
évtizedes, folyamatosan 
magas színvonalú szakmai 
munkája elismerésekép-
pen vette át a kitüntetést 
Budapesten. A Brunsz-
vik Teréz-díj az oktatá-
sért felelős miniszter ál-
tal odaítélt legmagasabb 
szakmai elismerés, amely 
kiemelkedő óvodapeda-
gógusi munkáért adomá-
nyozható. A díjhoz a Sop-
roni Egyetem nevében 
prof. dr. Fábián Attila rek-
tor és dr. Varga László dé-
kán gratulált, külön meg-
köszönték és kiemelték a 
kitüntetett óvodapedagó-
gus-képzésben végzett, 
kiemelkedő gyakorlatve-
zetői tevékenységét.
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• 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

IPA: Jubiláló rendvédelmi szervezet
30 éves a Nemzetközi Rendőrszövetség (IPA) magyar szekciójának 
Győr–Moson–Sopron Megyei Szervezete. Az évfordulóról Ágfalván 
is megemlékeztek. Dr. Farkas Ciprián, Sopron polgármestere kö-
szöntötte itt a résztvevőket, majd kiemelte: a soproni és a megyei 

rendőrök mindig is rendkívül aktívak voltak és elkötelezettek a rend 
és a biztonság fenntartása iránt. Az IPA a világ egyik legnagyobb 
nonprofit szervezete, mely 65 ország, több mint 380.000 aktív és 
nyugállományú rendvédelmi dolgozóját kovácsolja össze.

Urológusok tanácskoztak
Június 10-én és 11-én a Hotel Sopronban tartotta éves vándorgyű-
lését a Magyar Urológus Társaság dunántúli szekciója. A kongresz-
szuson az urológiai diagnosztika és sebészet legújabb módszerei-
vel ismerkedhettek meg a szakemberek.

A konferencia megnyitóján dr. Farkas Ciprián polgármester kö-
szöntötte a résztvevőket, aki kiemelte, mindig megtisztelő, ha egy 
magas rangú szakmai konferencia Sopronba látogat. 

Ezután dr. Molnár Sándor PhD, a Soproni Gyógyközpont főigaz-
gatója méltatta az urológiai osztály tevékenységét. Mint elmond-
ta, a szakmai egység az alapítása óta eltelt 58 évben dinamikusan 
fejlődött. Az osztály orvosai ma már nemcsak a hagyományosnak 
mondott urológiai beavatkozások területén, hanem az endoszkó-
pos operációkban is nagy tapasztalattal rendelkeznek, emellett 
biztosítják a regionális urológiai járóbeteg-ellátást is. 

A Magyar Urológus Társaság dunántúli szekciója 2009-ben jött 
létre, célja a szakmai érdekképviselet, valamint a régió urológiai 
ellátásában résztvevő szakemberek összefogása. 
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Hétköznapi hős:  Árvayné Nezvald Anett a zenélés örömét adja át

„Teszem a dolgomat…”
MADARÁSZ RÉKA

Árvayné Nezvald Anett 
életének megszerve-
zése valóságos művé-
szet: a Benedek-karon 
tanít, koncertmester, a 
doktori disszertációját 
írja, és még négy gyer-
mek édesanyja is. Hogy 
mindezt mégis képes 
összehangolni, az an-
nak köszönhető, hogy 
mindig arra figyel, amit 
éppen csinál.
Árvayné Nezvald Anett Győr-
ben született. Mindent, amit 
később elért, arra vezet visz-
sza, hogy édesanyja magyar 
szakos tanár volt egy zenei ál-
talános iskolában, a kicsiknek 
pedig zeneovit tartott. A gyer-
mekek jelentettek számára 
mindent.

– Anyukám egy Kazinczy-
idézetet választott az emlék-
könyvem első oldalára: „Jót s 
jól!”. Ez a két szó azóta is fény-
ként lebeg előttem – mesélte. 
– A Zeneakadémia zenemű-
vésztanár szakán végeztem. 
Férjemet, aki ugyancsak mu-
zsikusként kezdte pályafu-
tását, az azonos szenvedély 
kapcsán ismertem meg. Kö-
zös életünket Fóton kezdtük, 
de mivel a férjem mindig visz-
szavágyott Sopronba, a máso-
dik gyermekünk megszületé-
se után ide költöztünk. 

Mivel mély soproni gyöke-
rekkel rendelkező, népes csa-
lád az Árvay, Anettnek nem 
volt nehéz beilleszkednie a 
városba. A 17 év alatt nagyon 

megszerette Sopront a kivé-
teles természeti értékeivel. 
Dárdai Árpád korábbi kar-
nagy felkérésére lett a Soproni 
Liszt Ferenc Szimfonikus Ze-
nekar koncertmestere, majd 
a Soproni Egyetem Benedek 
Elek Pedagógiai Karán kez-
dett el tanítani.

– Többek között furulyát, 
gitárt, szolfézst és magyar 
énekes népszokásokat taní-
tok – folytatta Árvayné Nez-
vald Anett. – Szeretném elér-
ni, hogy a hallgatók merjenek 
és szeressenek énekelni, hi-
szen ez a gyerekek egyik ked-
venc tevékenysége. Végelátha-
tatlan lehetőség van abban, ha 
az ember felfedezi a zenében 
rejlő örömforrást, és ezt má-
soknak át is tudja adni.

Anett nem ragaszkodott 
hozzá, hogy a gyerekei zené-
szek legyenek. A férje harso-
nás, a három nagyobb gye-
rek fúvós hangszeren játszik: 
trombitál, kürtöl, illetve fu-
volázik, a legkisebb pedig 
hegedül. 

– Mindazokat a készsége-
ket, amelyeket a gyerekeim a 
zene által kifejlesztettek – kre-
ativitás, kitartás, szorgalom 

– át tudják vinni más terüle-
tekre is – tette hozzá a tanár-
nő. – A családom hihetetlenül 
megértő. Sokszor együtt mu-
tatjuk fel a diákigazolványun-
kat a fiammal a vonaton: ő az 
egyetemre, én a Zeneakadémi-
ára megyek, ugyanis a doktori 
disszertációmat írom. Nem 
tartom különösnek, amit el-
értem, igyekszem tenni a dol-
gomat ott, ahol éppen vagyok.

AJÁNLÓ:  Árvayné Nezvald Anettet dr. Tauber Anna ajánlotta Hét-
köznapi hős című rovatunkba. A nyugdíjas pedagógus azt mondta: 
„Anettnél jobb kolléganőt nem is kívánhatna az ember magának. 
Tehetséges, agilis, tisztaszívű, imádják a hallgatói az egyetemen. 
A tanítás mellett a városi szimfonikus zenekar koncertmestere, 
a Wespa vonósnégyes tagja. Férjével 4 gyermeket nevelnek. Mind-
emellett a doktori fokozat megszerzésétől is csak karnyújtásnyi-
ra van.”.

– Szeretném elérni, hogy a pedagógushallgatók merjenek és szeressenek énekelni, hiszen ez a 
gyerekek egyik kedvenc tevékenysége – mondta Árvayné Nezvald Anett. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

TEMATIKUS PROGRAMOK: 
Senior torna a Lövérekben
Június 15. 9 óra, Várisi út 2.
Gyerekekkel a Lövérekben 
Június 17. 15 óra, Lőver uszoda bejárata
Erdei séta a Lövérekben
Június 18. 10 óra, Hotel Lövér recepció
Séta a tudatos jelenlét  
(mindfulness) jegyében
Június 18. 10 óra, Tourinform iroda  
(Szent György utca 2.)
2000 év nyomában Sopron utcáin
Június 19. 10 óra, Tourinform iroda

Regisztráció: www.visitsopron.com

VI. AVIZÓ Karvezető Kurzus
Június 16., csütörtök 16.30, evangélikus  
egyházközség
Kocsis-Holper Zoltánnal és a Kórus Spontánusszal

Könyvbemutató
Június 16. 17 óra, Ligneum látogatóközpont
Dr. Antalfi Eszter: Jön a baba nem csak agykontrollal

JazzCsütörtök  
– Kollmann Gábor Quintet
Június 16. 18 óra, fertőrákosi barlangszínház 
A Kollmann Gábor Quintet 2017-ben alakult. A mainstream 
dzsessz gyökereiből építkezik, saját hangszerelésben szólal-
tatja meg a zenekar tagjainak kompozícióit, illetve a dzsessz 
történetének örök érvényű standardjait. 

Drogprevenciós program 
Június 17., péntek 16.30, Soproni Rendőrkapitányság 
Dr. Zacher Gábor toxikológus: Tud-e NEMET mondani?

Cedric akusztikus koncert és kiállítás 
Június 17. 18 óra, Cédrus Könyvkereskedés
Vendég Godó Zsolt, a „Legyen A Víziló” zenekar frontembere.

Prakker koncert 
Június 17. 19 óra, Búgócsiga – Vendég: Roller 
MŰVÉSZETEK ÜNNEPE 

Grappa jazz – térzene 
Június 18., szombat 14 óra, Liszt-terasz
Találkozások: irodalmi műsor
Június 18. 15–17 óra, Munkácsy-terem 
A soproni szimfonikusok zenélnek élőben és filmen.  
Fotókiállítás a zenekar életéről.

Tárogató ismeretterjesztő előadás 
Michael Kropf koreográfussal
Június 18. 19 óra, fertőrákosi barlangszínház 
Bartók: A csodálatos mandarin  
– Ravel: Bolero
Június 18. 20 óra, fertőrákosi barlangszínház 
Zongorán játszik: Bogányi Gergely, Boros Misi,  
Binder Károly, Varga Gábor. 

XXVIII. Soproni Nemzetközi  
Fúvószenekari találkozó
Június 19., vasárnap 10 órától, Fő tér 
IV. Soproni Kórusünnep
Június 19. 14 órától, evangélikus templom és 
Lenck-villa kertje 
Brass Brothers térzene, barlangtúra
Június 19. 16 óra, fertőrákosi barlangszínház 
The music of James Bond 
Június 19. 20 óra, fertőrákosi barlangszínház 
A népszerű filmsorozat dallamai szimfonikus hang-
szereléssel a Győri Filharmonikusok előadásában. 

Free After Pink koncert 
Június 18., szombat 19 óra, Búgócsiga 
Magyarné Derszib Eti festőművész  
kiállítása 
Június 19., vasárnap 11 óra, Várkerület Galéria
Megtekinthető: június 20. – július 1.,  
szombat kivételével naponta 15–17 óráig
Telekom VOLT Fesztivál 2022
Június 21–25., Lövér kemping 
T. Horváth József önálló estje 
Június 22., szerda 18 óra, Várkerület Galéria
Közreműködik: Jacsó Erika fuvolaművész és Orbán Júlia 
versmondó

Ujvári Gábor fotóművész kiállítása
Megtekinthető június 16-ig hétköznapokon  
15 és 18 óra között a Torony Galériában. 

EZ LESZ…  – programajánló

PLUZSIK TAMÁS 

A Sopron–Ebenfurth-vasútvo-
nal mentén, a Sopron–Sopron-
kertes (Baumgarten) állomások 
között van a GYSEV 56-os számú 
lakóőrháza és az egykori szolgála-
ti épület. 
Nevezetes hely volt ez, hisz 1950-től a ha-
tárőrök, akiket akkor „zöld ÁVO-sok”-nak 
neveztek, majd később a határőr katonák 
országhatártól országhatárig kísérték az át-
menő osztrák, úgynevezett „korridorvona-
tokat”. Itt, ennél az őrháznál szálltak le, és 
ment immáron magyar határőrök nélkül to-
vább a szerelvény Ausztria felé. 

Góra Ferenc, a GYSEV nyugalmazott fő-
munkamestere, aki egykoron pályaőrként 
az 56-os őrházban teljesített szolgálatot, 
ezt így mesélte el 1999-ben Lovas Gyu-
la vasúttörténésznek: „A határon belül volt 
felállítva egy MEGÁLLJ tárcsa, éjjel pedig 
azon égett a vörös lámpa. Mind a belépő, 
mind a kilépő vonatoknak meg kellett állni, 
hogy a kísérő határőrök fel-, illetve leszáll-
hassanak. Amíg én a tárcsát nem fordítot-
tam el, az osztrák addig nem indulhatott.”. 

De mi is az a „korridorvonat”? 
Mindmáig Sopronon vezet keresztül 
a GYSEV Bécs–Ebenfurth–Sopronkeresz-
túr (Deutschkreutz) vasútvonala, egyút-
tal használhatják a soproni állomást is. 

Megannyi történet ismert a rendszerváltás 
előtti évekből, amikor soproni fiatalok úgy 
tervezték a disszidálást, hogy éjszaka a fe-
lüljáróról beleugranak a „korridor” teher-
vonat egyik nyitott tehervagonjába. Az is 
gyakori volt, hogy a levelezés során meg-
beszélt időpontban a soproniak kimen-
tek a Batsányi utcai vasúti átjáróba, hogy 
legalább egy pillanatra láthassák „disszi-
dens” gyermeküket, könnyes szemmel in-
tegethessenek egymásnak. Az ablakokat 
nem húzhatták le, ugyanis a határőr kiska-
tonáknak erre is fokozottan ügyelniük kel-

lett. A vonat visszafelé tartva ismét átha-
ladt Sopronon, így a rokonok, ismerősök 
újra átélhették a viszontlátás örömét. Pár-
ját ritkító eset a korridorvonat történeté-
ben, ami az ötvenes évek közepén történt. 
Egy házaspár csecsemőjét hátrahagyva me-
nekült át Ausztriába, majd néhány héttel 
később a vonatszemélyzet közbenjárásá-
val (a mozdonyvezető lassítása ugyanis 
túlment a megengedetten) sikerült egy is-
merősüknek Sopron külterületén a mozgó 
vonatra az édesapának feladni a pamutken-
dőbe göngyölt kisbabát.

Az 56-os őrház és a „korridorvonat”
LÁTTA MÁR?  – soproni épületek, szobrok, műemlékek
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MUNKATÁRSUNKTÓL

Gőzerővel készülnek a szervezők – június 18-án 
kezdődik a vizes világbajnokság, amelynek egyik 
helyszíne Sopron lesz. Városunkban több lezárás, 
korlátozás is várható, valamint új parkolót is kije-
löltek a vízilabda-mérkőzések nézőinek.

Ahogy már múlt heti lapunk-
ban megírtuk (Vízilabda vb 
Sopronban, Soproni Téma, 
2022. június 8.), a vízilabda-vi-
lágbajnokság miatt június 10. 
és július 1. között nem fogad 
látogatókat a Lőver uszoda. 
Sopron a „C” csoport férfi- és 
női mérkőzéseinek ad otthont 
június 20. és 25. között. 

A rendezvény miatt válto-
zásokra számíthatunk a köz-
lekedésben is. Ingyenes P+R 
parkolót jelölnek ki a Sop-
ron Plaza Jereván-lakótelep 
felőli oldalán, ez június 20-
tól 25-ig működik majd, in-
nen ingyenes buszjáratok in-
dulnak a Lőver uszodáig. Az 
uszoda előtti parkolót viszont 
már lezárták, egészen június 
28-ig nem lehet használni. 

Szintén nem lehet majd meg-
állni június 15-től június 26-
ig a Deákkúti úton (az Ady 
Endre úttól az uszodáig), va-
lamint az egyetemi kollégi-
ummal szemben lévő parko-
lóban sem június 16-tól 26-ig. 
Valószínűleg még további for-
galomkorlátozásokra is szá-
mítani kell a rendezvény 
ideje alatt, így a szervezők 
kérik a lakosság türelmét és 
együttműködését. 

Közben a vizes vb honlap-
ján arról számoltak be, hogy 
a férfi vízilabdadöntőre és az 
úszóversenyek június 20-i fi-
náléira már az első körben el-
fogytak a belépőjegyek. A vb-n 
ezúttal az első héten, június 
18. és 25. között rendezik az 
úszóversenyeket, a helyszín a 

Duna Aréna. Ezzel párhuza-
mosan mennek majd a szink-
ronúszóversenyek a margit-
szigeti Széchy-medencében, 
míg a vízilabdatorna csoport-
mérkőzéseinek a Hajós uszo-
da nagymedencéje mellett 
Debrecen, Sopron és Szeged 

ad otthont. Mindegyik város-
ban egy-egy férfi- és női cso-
port küzdelmei zajlanak majd 
június 20. és 25. között. A ma-
gyar férfi és női válogatott a 
Margitszigeten játszik majd, 
a mieink mindennap 21 órától 
szállnak vízbe.

Ingyenes P+R parkolót jelöltek ki a Sopron Plaza Jereván-lakótelep felőli oldalán, ez június 20-tól 25-ig működik majd, innen  
ingyenes buszjáratok indulnak a Lőver uszodáig.

76 évvel ezelőtt mint-
egy 8000 németet te-
lepítettek ki Sopron-
ból. Ennek apropóján 
tartottak megemléke-
zést vasárnap az evan-
gélikus templom mel-
lett, a kitelepítési 
emlékműnél. 

– Ez az időszak Magyarország 
és Sopron történelmében is 
sötét fejezet – hangsúlyoz-
ta beszédében Barcza Attila, 
Sopron és térsége országgyű-
lési képviselője. –  Méltatlan, 
embertelen, szörnyűséges és 
soha nem feledhető. És tegyük 
hozzá: mindörökké emlékeze-
tes, egyben tanulságos is a jö-
vő számára.

Dr. Farkas Ciprián, Sop-
ron polgármestere elismerte 
mindazok alázatát, hűségét, 
kitartását, akik mindmáig 
őrzik Sopronban és környé-
kén a német hagyományokat. 

Leszögezte: a város önkor-
mányzata a jövőben is támo-
gatni fogja őket.

Az eseményen Krisch 
Magdolna, a Soproni Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 

elnöke az emlékezés fontos-
ságára hívta fel a figyelmet. 
Englenderné Hock Ibolya, a 
Magyarországi Németek Or-
szágos Önkormányzatának 
elnöke szintén arról beszélt, 

hogy a múlt történéseinek 
megismerése elengedhetet-
len a jövő szempontjából. 

A rendezvény végén meg-
koszorúzták az 1946-os kite-
lepítettek emlékművét. 

Édes hazánk, Isten veled!

Sopron város nevében Barcza Attila és dr. Farkas Ciprián helyezte el a virágokat a Templom 
utcai kitelepítési emlékműnél. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

„Magyarország minden le-
hetséges eszközzel segíti 
az Ukrajnából menekülő-
ket. A példás összefogás 
elismerést vált ki szerte 
a világban, csak az ukrán 
felsővezetők szájából nem 
hallatszik egyetlen köszö-
nő szó sem.”

JEGYZET

Türelem
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

A jelek szerint Ukrajna mindent elkövet – túl 
az ilyenkor szokásos háttér-diplomáciai ma-
nipuláción –, hogy Magyarországot, finoman 
szólva, rossz színben tüntesse fel. Ennek egyik 
eszköze a nyilvános kommunikáció. Aki csak te-

heti, árt Magyaror-
szágnak. Teszi mind-
ezt azért, mert nem 
vagyunk hajlandók 
fegyvert küldeni, és 
azt is megakadályoz-
zuk, hogy rajtunk ke-
resztül bárki is fegy-
vert szállítson nekik. 
Az ukránoknak az is 
fáj, hogy nem mond-
tuk fel az orosz gáz-

szerződést, és hogy mindent elkövettünk annak 
érdekében – sikerrel –, hogy az uniós olajem-
bargó ne hozza katasztrofális helyzetbe a ma-
gyar gazdaságot és a családokat.

Az ukránok – élükön a fél világot zsaroló Ze-
lenszkijjel – képtelenek megérteni, hogy Ma-
gyarország a jelenlegi körülmények között 
nem mondhat le az orosz olajról és gázról. Leg-
alábbis addig, míg nem kapunk megfelelő ga-
ranciákat vagy a pótlásukra és/ vagy azokra az 
összegekre, amelyek szükségesek a hazai fino-
mítói rendszer átalakításához. Ukrajnát nyil-
ván nem érdekli, hogy mi történik szomszédjá-
val. Azt szeretné, ha a háború eszkalálódna, s 
a NATO hadviselő féllé válna. Erre szerencsére 
kevés az esély, s mindenki bízik a mielőbbi békés 
megoldásban. Félreértés ne essék: az orosz in-
vázió megbocsájthatatlan, nincs és nem is lehet 
rá észszerű magyarázat. A XXI. században azt 
hihetnénk, hogy végleg lezárult a területszerző 
háborúk kora. Sajnos tévedtünk.

Magyarország minden lehetséges eszköz-
zel segíti az Ukrajnából menekülőket. A példás 
összefogás elismerést vált ki szerte a világban, 
csak az ukrán felsővezetők szájából nem hallat-
szik egyetlen köszönő szó sem. Helyette inkább 
fenyegetőznek, és beleavatkoznak, pontosab-
ban megpróbálnak beleavatkozni olyan ügyek-
be, amelyekhez semmi közük. Emlékezzünk 
csak például nagykövetükre, aki azt követelte, 
hogy a Fradi küldje el orosz edzőjét! Ezen per-
sze még mosolyogni is lehet, de azon már nem, 
amikor azt lebegtetik, hogy bármikor történ-
het valami azzal a vezetékkel, amelyen Orosz-
országból Ukrajnán keresztül érkezik hozzánk 
az olaj. Nem nehéz megjósolni, hogy a követke-
ző célpont pedig (ismét) a magyar–orosz gáz-
szerződés lesz. Erre már utalt Ukrajna magyar-
országi nagykövete.

Mi ez, ha nem zsarolás? Méghozzá a legdur-
vább. És még ez az ország szeretne gyorsított el-
járással az unió tagja lenni! Abban az esetben 
azonban, ha az unió betartja saját szabályait, 
még sokáig nem lesz. Legfeljebb tagjelölt…Mert 
még jó néhány évnek el kell telnie, mire keleti 
szomszédunk „éretté” válik a tagságra.

Magyarország nem emlegeti fel, hogy Ukraj-
na milyen tisztességtelenül bánik a területén élő 
nemzetiségekkel (lásd például a nyelvtörvényt), 
mennyi és milyen aljas provokációnak van kité-
ve a kárpátaljai magyarság. Helyette segít, erőn 
felül. Itthon és Ukrajnában is. Csak remélhetjük, 
hogy mielőbb elhalkulnak a fegyverek, mert ak-
kor talán Zelenszkij is visszafogottabb lesz, de 
persze erre kicsi az esély. Mindenesetre mi a bé-
kében vagyunk érdekeltek, bármit is mond vagy 
tesz az ukrán vezetés. Nem szabad felülni a még 
oly bicskanyitogató provokációknak sem. Most 
a türelem fontos erény. 

Szerkesztőségünk elkötelezett a soproni emberek bemutatá-
sa mellett. Olyan olvasóinkat keressük, akik szűkebb–tágabb 
környezetükben valamiért kiérdemelték a körülöttük élők sze-
retetét, tiszteletét. Írják meg nekünk, hogy ki ő, hogy érhetjük 
el, és hogy miért olvasnának róla örömmel!
szerkesztoseg@sopronitema.hu

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK

A vizes vb döntőire  elkapkodják a jegyeket

 Lezárások, új parkoló
SOPRONI VÍZILABDA-MÉRKŐZÉSEK: 

Június 20. 18 óra
Új-Zéland 

–Brazília (női)

Június 23. 18 óra  
Spanyolország – Dél-afrikai 

Köztársaság (férfi)
Június 20. 19.30  

Kazahsztán 
–Ausztrália (női)

Június 23. 19.30 
Olaszország 

–Kanada (férfi)
Június 21. 18 óra 

Dél-afrikai Köztársaság 
– Olaszország (férfi)

Június 24. 18 óra  
Brazília 

–Ausztrália (női) 
Június 21. 19.30 

Kanada 
–Spanyolország (férfi)

Június 24. 19.30 
Kazahsztán 

–Új-Zéland (női)
Június 22. 18 óra  

Ausztrália 
–Új-Zéland (női)

Június 25. 18 óra  
Olaszország 

–Spanyolország (férfi)
Június 22. 19.30 

Brazília 
–Kazahsztán (női)

Június 25. 19.30 
Kanada – Dél-afrikai 

Köztársaság (férfi)
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TIT: sikeres állatvédelmi licit 
Összesen 5 állatvédő szervezetet támogatott egyenként 50 ezer 
forinttal a Soproni TIT. A társaság még tavasszal indította el az 
akcióját, amelyben képzőművészek, tehetséges diákok és fotó-
sok jelentkezését várta – az ő alkotásaikat elárverezték, a bevé-
telt pedig a soproni állatvédőknek ajánlották (újságunkban is 
írtunk erről: Állatvédelmi licit, Soproni Téma, 2022. március 2.).

– Ötvenkét alkotás érkezett a felhívásunkra – tájékoztatta la-
punkat Varga-Ley Szilvia, a Soproni TIT ügyvezetője. – Megmoz-
gatta az embereket, voltak, akik ismerős képére licitáltak, má-
soknak pedig „csak” megtetszett egy-egy alkotás, és szerették 
volna támogatni a jó célt. Egyébként a licit folytatódik, hiszen 
vannak még képeink, amelyek „gazdát” keresnek. 

Az állatvédelem témájával ezután is foglalkozik a TIT, július 
18–22. között először szerveznek állatvédelmi nyári tábort gye-
rekeknek. Ennek a tábornak az utolsó napján – jó időben – jóté-
konysági „limonádé-délutánt” terveznek a Várkerületre, amely-
nek bevételét szintén az állatvédőknek ajánlják fel.

Újabb pályázat fagykár megelőzésére
A szélsőséges időjárás, a klímaváltozás, illetve kiemelten a ta-
vaszi fagykár évről évre komoly nehézségeket okoz a növény-
termesztési ágazatnak. Éppen ezért az Agrárminisztérium újra 
elérhetővé teszi a Vidékfejlesztési Program keretében tavaly 
ősszel megjelent Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beru-
házások támogatása című pályázatot. A 2022. június 15-től új-
ranyíló felhívás a kármegelőző beruházások megvalósításához 
nyújt támogatást. 

A pályázat lehetőséget biztosít a fagykárok elleni berende-
zések és technológiák, például rögzített vagy mobil légkeve-
rő berendezés, autonóm hőtermelő berendezés vagy vontatott 
hőtermelő gép beszerzésére. A felhívás keretében igényelhető 
vissza nem térítendő támogatás összege maximum 100 millió 
forint lehet 80 százalékos támogatási intenzitás mellett. A ké-
relem benyújtására azok a termelők jogosultak, akik igazolják, 
hogy legalább 6.000 euró Standard Termelési Érték üzemméret-
tel rendelkeznek, és árbevételük legalább fele mezőgazdasági 
tevékenységből származott. www.palyazat.gov.hu

Családi túra a Shotokan Tigrisekkel
Összesen három kilátópontot és három kilátót is érintettek a 
vasárnapi családi túra résztvevői. A Shotokat Tigrisek SE egy 
hipermarket pályázatán nyert támogatás a program megvalósí-
tására. Már az áprilisi Soproni Távlatok futás és túra alkalmával 
vihettek haza virágokat, magokat a résztvevők, a mostani túra 
zárásaként pedig a Soproni Egyetem 100 éves botanikus kert-
jében kaptak segítséget a növények ápolásához, neveléséhez. 
– A kirándulás rajtja és célja is az egyetemnél volt, a napos, 
meleg időben 8,5 kilométert tettek meg a túrázók – tájékoz-
tatta lapunkat Gáncs Krisztián, a Shotokan Tigrisek SE elnöke. 

Magyar Bor Akadémia: soproni főtitkár
A soproni Taschner Kurt István borászt választotta főtitkárává 
a Magyar Bor Akadémia közgyűlése. A szervezet célja a magyar 
szőlészet és borászat tudományos fejlődésének szolgálata, a 
gazdasági életben elfoglalt helyének erősítése, a bor fogyasz-
tási kultúrájának emelése, a magyar borok és a gasztronómia 
méltó egymásra találásának elősegítése, a magyar bor és a kul-
túra kapcsolatának megújítása. A tisztségviselőket három évre 
választotta meg az akadémia. 

ZÖLD HÍREK

MADARÁSZ RÉKA

A sövény természetes térelhatároló, emellett 
többnyire zaj- és porfogó, valamint díszítő funk-
ciót is betölt. Egy jól kiválasztott és szépen gon-
dozott sövény barátságosabbá teszi a környe-
zetet, ökológiai szempontból pedig növeli a 
sokféleséget.
– A kúszónövényekből telepí-
tett sövény nagy előnye, hogy 
metszéssel alakíthatjuk a szé-
lességét – tudtuk meg dr. Tuba 
Katalintól, a Soproni Egyetem 
Erdő- és Természeti Erőfor-
rás-gazdálkodási Intézetének 
egyetemi docensétől. – A bo-
rostyán például jól bírja az ár-
nyékot, viszont támasztékra 
van szüksége. Drótkerítésre 
futtatható, akárcsak a holland 
illatos lonc vagy a pirosas, 
őszi lombszíne miatt kedvelt 
vadszőlő.

Ha virágzó növényeket, pél-
dául japánbirset választunk a 
sövényhez, ügyeljünk arra, 
hogy ne telepítsük azokat túl 
sűrűn, mert ha leárnyékolják 
egymást, nem fognak virágo-
kat hozni. A tűztövis színes 
terméseinek vonzó a látványa, 
és töviseivel segít távol tartani 
a hívatlan vendégeket is. Ha ez 
a célunk, még jobban járunk a 
krisztustövissel.

– Magyarországon saj-
nos nem divatos, Angliá-
ban viszont annál inkább a 

galagonya – folytatta a kertész-
mérnök. – Szintén tökéletes 
sövénynövény a gyöngyvesz-
sző és a köznyelvben arany-
esőként vagy aranyvesszőként 
ismert aranyfa. A hibiszkusz 
kivételével a legtöbb virágos 
sövénynövénynél ügyelni kell 
arra, hogy évente egyszer, a 
virágzás után metsszük meg 
azokat, nehogy idő előtt levág-
juk a növekvő virágokat.

Ha zöld sövény mellett dön-
tünk, akkor olyat válasszunk, 
amelyik kis levelű, dús a haj-
tásrendszere, és jól regene-
rálódik a visszavágás után! 
A bukszus napjainkban a se-
lyemfényű puszpángmoly mi-
att szorul háttérbe, de van-
nak alternatívái. Népszerű 
hazánkban az áttelelő lombú 
fagyal, amelynek látványosak 
a fehér virágai, kék termését 
pedig – a galagonyáéhoz és a 

tűztöviséhez hasonlóan – a 
madarak szívesen fogyasztják.

– Ha örökzöldben gondol-
kodunk, érdemes szem előtt 
tartanunk, hogy nem csak 
a tuja létezik – tette hozzá a 
szakember. – A leylandi cip-
rus például jól bírja a met-
szést, de vigyázni kell, nehogy 
a hirtelen lezúduló csapadék 
szétnyomja az ágait. A tiszafa 
a nyugat-dunántúli éghajlat-
hoz remekül alkalmazkodik. 

A sövénynek először a ma-
gasságát kell korlátozni. Ha 
már összeértek a növények, 
gondolkodhatunk azon, hogy 
milyen széles is legyen. Kicsi 
kertekben, előkertekben ma-
gához vonzza a tekintetet egy 
50–60 centiméter magas, akár 
levendulából vagy cipruská-
ból telepített, alacsony sövény, 
ami tökéletes megoldás lehet 
a holt terek elfedésére is.

A virágos sövénynövényeket  évente egyszer kell metszeni

Barátságos telekhatár

Ha zöld sövény mellett döntünk, akkor olyat válasszunk, amelyik kis levelű, dús a hajtásrendszere és jól regenerálódik a vissza-
vágás után! – javasolta dr. Tuba Katalin. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: FILEP ISTVÁN
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Sok fesztivál alapítása és vezetése köthető a 
nevetekhez, többek között a Balaton Sound, a 
STRAND, de tulajdonosai voltatok a Szigetnek 
is. A VOLT mindkettőtök életében az „első gye-
rek”. Érezhetően megkülönböztetett fi gyelmet 
is kapott tőletek. Most mégis elengeditek a ke-
zét. Nehezen teszitek?
Fülöp Zoltán: 19 évesek voltunk, amikor elindí-
tottuk a VOLT-ot. A soproniak közül sokan talán 
emlékeznek rá, hogy a ’90-es évek elején Micso-
da Buli! néven szerveztünk programokat Sopron-
ban. Akkor még gimisek voltunk, mindent mi ma-
gunk csináltunk: DJ-ztünk az otthoni CD-játszók-
kal, jegyet szedtünk, plakátot ragasztottunk… 
Ebből a sorozatból nőtte ki magát a VOLT. Az első 
évben ezernél is kevesebben voltunk, aztán év-
ről évre nőtt az esemény. 2001-ben költöztünk 
ki a Lövér Kempingbe, és ebben a majd’ három 
évtizedben volt olyan év, amikor 150 ezernél is 
többen jöttek el Sopronba. Általában jellemző 
mindkettőnkre az alaposság, de a VOLT-nak min-
dig megkülönböztetett fi gyelmet szenteltünk. 

Nem túlzok, ha azt mondom, hogy ez egy majd-
nem egész éves munka, az intenzív időszakban 
pedig a napi 24 óra is kevés, hogy megvalósít-
sunk mindent, ami a terveinkben szerepel.
Lobenwein Norbert: Köztudott, hogy néhány 
évvel ezelőtt új tulajdonosa lett a cégünknek, 
amely a VOLT mellett a Sziget és a Balaton 
Sound szervezője is. Örömmel vállaltuk, hogy 
az eladás lezártáig mi vezetjük a VOLT-ot és a 
Balaton Soundot, 2023-tól azonban szeretnénk 
hátrébb lépni. A VOLT sorsát továbbra is a szí-
vünkön viseljük, és pont olyanok szeretnénk 
lenni hozzá, mint a valódi szülők, akikre mindig 
számíthatnak a gyerekei. Érdemes tudni, hogy az 
új cég, a Superstruct a világ vezető fesztiválszer-
vezője, ötvennél is több fesztivállal a portfóli-
ójában. Jó kézben vannak nála a fesztiváljaink, 
akárcsak az itthoni kollégáinknál. Jó látni, hogy 
a kezdeti évekbő l is maradtak velünk kollégák, 
és közben egy olyan csapattá szervező dtünk, 
amellyel nemzetközi szinten is a legjobbak közé 
tartozunk. 

Ha visszanéztek erre a 29 évre, biztosan jutnak 
eszetekbe kellemes emlékek, de akár nehéz pil-
lanatok is. Említetek néhányat? 
F. Z.: A legszebb pillanatok mindenképpen azok, 
amikor egy éves tervezői, szervezői munka után 
ezrek várnak arra, hogy beengedjük őket, kinyis-
suk a kapukat, aztán este a koncerteken időnként 
könnyes szemmel nézzük a hatalmas tömeget, 
az emlékezetes bulikat. Szokás mondani, hogy 
nem lehet próféta az ember a saját hazájában. 
Nekünk picit sikerült. Nagy dolog, ha összejön 
egy sikeres fesztivál, de az pláne, hogy ez a saját 
városunkban történhet meg.
L. N.: A fesztivál sorsát érintő nehézségek kö-
zül talán a helyszínnel kapcsolatos kérdéseken 
kellett a legtöbbet fáradoznunk. Néhány évvel 
ezelőtti miniszterelnöki egyeztetésnek köszön-
hető, hogy most van helyünk Sopronban, nem is 
akármilyen! A személyes életemet érintve biz-
tosan az volt a legnehezebb év, amikor 2005-
ben a fesztivál ideje alatt ment el az apukám. 
Testvéremmel és anyuval a kórházban vártunk, 
hallottuk a fesztivál zaját, és közben tudtuk, hogy 
a barátaim a kempingben velünk együtt zokognak.
Az első években a VOLT volt a magyar zenekarok 
egyik legfontosabb bázisa, később hihetetlen 
élményeket kaptunk a legnagyobb nemzetközi 
sztároktól. Kikre vagytok a legbüszkébbek, kik-
re emlékeztek igazán szívesen vissza?
F. Z.: A nemzetközi mezőnyben egy idő után 
olyan neveket sikerült elhívnunk, akikre ál-
munkban se mertünk gondolni. A The Cult volt 
az első személyes kedvenc, akiért sokat dol-
goztunk Dan Panaitescu barátunkkal, a booking 
vezetőjével, aki pár éve sajnos hirtelen itt ha-
gyott minket, azóta Csiszár Virág vezeti ezt a 
részleget. Már azokat a világsztárokat is nehéz 
felsorolni, akik felléptek a VOLT-on, ma pedig 
már fentről integetnek a rajongóknak. Lemmy 
a Motörheadből a soproni fellépés után pár 
hónappal halt meg. Említhetném a Prodigyt, 
amely háromszor koncertezett nálunk, vagy 
a VOLT történetének egyik legnagyobb sikerét, a 
Linkin Parkot, amely első, magyarországi kon-
certjét adta nálunk. A 2019-es VOLT leginkább 
várt csapata a Depeche Mode volt, több tízezren 
imádtuk, és persze nagyon szomorúak voltunk, 
amikor pár hete Andy Fletcher is itt hagyott 
minket. A VOLT a mi meggyőződésünk szerint 
mindig is a sokszínűségről szólt, ahol ugyanúgy 
telt házat hozott David Guetta, mint mondjuk 
az Iron Maiden.
L. N.: Említetted a nagy magyar bulikat is. Tény-
leg van mire visszaemlékezni… A kezdeti évek-
ben sokáig nálunk tartották a lemezbemutatói-
kat vagy éppen a kiemelt évfordulójukat a leg-
fontosabb magyar bandák, legyen szó a Heaven 
Street Sevenről, a Kispálékról, a Tankcsapdáról 
vagy éppen a Punnany Massifról. Pár éve a Halott 

Pénz nagyszabású szülinapi koncertjéről fi lmet 
is forgattunk. Sokszor jut eszembe, hogy Ákos 
élete első fesztiválkoncertjét is nálunk adta. Ne-
héz volt rábeszélni, és akkoriban még egy fesz-
tiválon biztosítani is nehéz volt a koncertjéhez 
elvárt technikát, de összehoztuk. Emlékszem, pár 
nappal később felhívott, és egy budapesti étte-
remben egy üveg borral várt, hogy megköszönje. 
Azóta ő is otthon van a magyar fesztiválokon.
És ha nem a programot érintő sikerekre gon-
doltok?
L. N.: Két fontos elemet muszáj megemlítenem. 
Az egyik a névadó szponzorunkkal, a Telekom-
mal kialakított viszony. Nem szponzori kapcsolat 
ez, hanem egy közös fejlesztés és fejlődés, kéz 
a kézben. Ugyanez a helyzet a város vezetésé-
vel és a soproniakkal. Nincs még egy hely az or-
szágban, ahol ennyire szoros lenne a kapcsolat.
Hogyan tovább?
F. Z.: Eddig is igyekeztünk nyomot hagyni Sop-
ronban, nemcsak abban a 4–5 napban, amikor 
itt van a VOLT, hanem az év többi napján is. Erről 
szól a Csillagok Városa projekt, amelynek kere-
tében másfél évtizede a hozzánk érkező világ- 
sztárokat 1–1 különleges székkel ajándékozzuk 
meg. Ezeket ef Zámbó István képzőművész ké-
szíti, mi pedig itt adjuk át a legnagyobb nevek-
nek. Ők beleülnek, dedikálják, majd Sopronban 
állítjuk fel a székeket, hogy bárki használhassa. 
Ma már közel 30 helyen találkozhatunk Moby, 
Iggy Pop, Lemmy vagy éppen a Depeche Mode 
székével. Ezt a hagyományt 2023-tól is szeret-
nénk folytatni. 
L. N.: 2023-tól elindítunk egy alapítványt. Sze-
retnénk a közönségnek és a hazai művészeknek 
is meghálálni az elmúlt, együtt eltöltött évtize-
deket. Évente 2 millió forintos keretet szánunk 
arra, hogy fi atal zenészeket, zenekarokat támo-
gassunk. Arról, hogy melyik két zenekar vagy 
előadó kapja ezt a támogatást, minden évben a 
VOLT nagyszínpadán fellépők döntenek majd.
Mi várható idén? Ha egyetlen koncertet vagy 
helyet kellene mondani, amit nagyon ajánlotok, 
melyik lenne az?
L. N.: Az idei újításaink közül a Telekom KRAFT 
Kertet várom a leginkább. Ez egy kedves liget, 
nappali programokkal és sok-sok meglepetéssel. 
Esténként a közönség lehet a DJ, mint egy házi-
buliban. A VOLT-appban lehet válogatni a dalok 
közül, és mindig az szólal meg, amit a legtöb-
ben kérnek. Ha pedig koncertet kell mondani, 
Yungblud és a Passenger érdekel leginkább az 
idei kínálatból.
F. Z.: A legjobb pillanat minden évben a kapunyi-
tás és amikor megszólalnak az első koncertek. 
A MUSE, a Killers nagy kedvenc, de a legjobb 
beszélgetések otthona minden évben a Pon-
cichter Negyed. Soproniként ott érezzük igazán 
otthon magunkat.

2010-ben indult a Csillagok Városa projekt, ez 
idő alatt több mint 40 olyan világsztárnak és 
hazai pop–rock ikonnak állítottunk emléket Sop-
ronban, akik a Telekom VOLT Fesztiválon szín-
padra léptek, és még ennél is több dedikált csil-

laggal gyarapodott a gyűjteményünk, amelynek 
egy részét a soproni VOLT Caféban nézhetitek 
meg.

Az ef Zámbó István képzőművész által alko-
tott különleges szoborszékek közül a fesztiválon 
idén újra fellépő Bring me the Horizon, a Pendu-
lum és a Sum 41 ülőalkalmatosságát is megta-
lálhatod Sopronban!

Itt keresd az emlékszékeket:
1. VASÚTÁLLOMÁS – Ákos, Chase & Status, 
Jamie Woon, Katy B, Hurts, Moby, Sum 41, Papa 
Roach, Sven Väth 
2. VOLT CAFÉ (Mátyás király utca – Deák tér 
sarok) – Motörhead, Billy Talent, Bullet for My 
Valentine, Example, Queens of the Stone Age, 
Simple Plan, Skrillex, Slash, Arctic Monkeys, Iron 
Maiden, Tankcsapda 

3. LISZT FERENC KULTURÁLIS KÖZPONT (Liszt 
Ferenc u. 1.) – Paul Kalkbrenner 
4. SOPRONI EGYETEM (Ady Endre út 5.) – 
Faith No More, Iggy & The Stooges, Snow Patrol, 
The Prodigy, 30 Seconds to Mars 
5. DEÁK ÉTTEREM (Erzsébet u. 20.) – Morcheeba 
6. KULTÚRPRESSZÓ (Várkerület 96.) – Wiz Khalifa 
7. MUSEUM CAFÉ (Előkapu u. 2–7.) – Ella Eyre 
8. HARRER CSOKOLÁDÉGYÁR (Faller Jenő u. 4.) 
– John Newman 
9. ERHARDT ÉTTEREM (Balfi  út 10.) – David Guetta 
10. GÁZFRÖCCS (Deák tér 28.) – Fatboy Slim 
11. KÉGLI-KERT (Ady Endre út 33.) – Axwell /\ 
Ingrosso 
12. HANGÁR MUSIC GARDEN (Vándor Sándor u. 2.)
– Slayer 
13. KŐSZEGI ÚT – Bring Me the Horizon, Steve 
Aoki 

14. DÖMÖTÖRI CUKRÁSZDA (Széchenyi tér) – 
Linkin Park, Depeche Mode 
15. NOVOMATIC ARÉNA (Lackner Kristóf u. 48.) 
– Martin Garrix 
16. HOTEL SZIESZTA – Imagine Dragons 
17. HOTEL SOPRON – Ellie Goulding 
18. KOFFER – Pendulum

2010-ben indult a Csillagok Városa projekt, ez laggal gyarapodott a gyűjteményünk, amelynek 3. LISZT FERENC KULTURÁLIS KÖZPONT (Liszt 

Ami VOLT, az majd lesz!

Izgalmas sztáremlékművek Sopronban!

Búcsúznak az alapítók

Két év Covid-szünet után tér vissza június 21-én a Telekom VOLT Fesztivál, amely közel 30 év 
alatt az egyik legerősebb hazai márkanév lett. Az idei szezonban a nagy fesztiválok közül a VOLT 
az első, amely újra zászlót bont. Az alapító–főszervező páros, a soproni származású Fülöp Zoltán 
és Lobenwein Norbert azonban pár napja bejelentette, hogy 2023-tól átadják az általuk vezetett 
két fesztivál, a VOLT és a Balaton Sound kormányát. A három évtizedes sikertörténet fontos 
állomásairól beszélgettünk velük.

VOLT 2020: az elmaradt VOLT idején a szervező 
csapat meglátogatta a helyszínt
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17:00
IVAN 
& THE PARAZOL

18:45
CARSON COMA

20:30
TANKCSAPDA

22:30
MUSE UK

17:00
BRAINS

18:45
SKILLET USA

20:30
BAGOSSY BROTHERS 
COMPANY

22:30
THE KILLERS USA

17:00
DZSÚDLÓ

18:45
FOLLOW 
THE FLOW

20:30
YUNGBLUD UK

22:30
BRING ME 
THE HORIZON UK

17:00
AZAHRIAH

18:45
IRIE 
MAFFIA

20:30
HALOTT PÉNZ

22:30
SUM 41 CAN

17:00
PLATON 
KARATAEV

18:45
PASSENGER UK

20:30
MAJKA & CURTIS

22:30
PENDULUM LIVE AUS

17:15
ABIGÉL

19:15
PÁL UTCAI FIÚK

21:00
SLOW VILLAGE

22:40
KRÚBI

00:15
ESTI KORNÉL

01:30
TITS/METZKER X 
YAMINA

03:30
JUMODADDY

17:15
DOWN FOR 
WHATEVER

19:15
LORD

21:00
ROAD

22:40
PUNNANY MASSIF

00:15
SCARLXRD UK

NEXT LEVEL 
PRESENTS:
01:30
B’ANDRE

01:30
SKRUDE

02:15
VIRTUAL RIOT GER

03:15
FUNTCASE UK

04:15
NOSPHERE

04:15
MYAMO

17:15
RÁCZ GERGŐ
ÉS ORSOVAI RENI

19:15
GANXSTA ZOLEE
ÉS A KARTEL

21:00
ELEFÁNT

22:40
BYEALEX 
ÉS A SLEPP

00:15
NECC PARTY

19:15
AUREVOIR.
21:00
30Y
22:40
WELLHELLO
00:15
VAD FRUTTIK
01:30
DUBLIC
02:30
BORGORE ISR

03:30
BEVILD
03:30
MSF

TELEKOM NAGYSZÍNPAD

BEKO SZÍNPAD

KEDD 21. SZERDA 22. CSÜTÖRTÖK 23. PÉNTEK 24. SZOMBAT 25.

                         SZERDA 22. CSÜTÖRTÖK 23. PÉNTEK 24. SZOMBAT 25.
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TELEKOM KRAFT SZÍNPAD

HAJÓGYÁR PETŐFI SZÍNPAD

KEDD 21. SZERDA 22. CSÜTÖRTÖK 23. PÉNTEK 24. SZOMBAT 25.

KEDD 21. SZERDA 22. CSÜTÖRTÖK 23. PÉNTEK 24. SZOMBAT 25.

16:30
MARY POPKIDS

18:15
MÜLLER 
PÉTER SZIÁMI 
ANDFRIENDS

20:00
BOHEMIAN 
BETYARS

22:00
MARGARET 
ISLAND

23:45
HIPERKARMA

01:00
LIDOCAIN NIGHT

16:30
SUPERFLAKE

18:15
BLAHALOUISIANA

20:00
MIDDLEMIST RED

22:00
PADDY & THE RATS

23:45
ANALOG BALATON

01:00
TESCO DISCO

16:30
PERRIN
18:15
GALAXISOK
20:00
FRAN PALERMO
22:00
CSAKNEKEDKISLÁNY
23:45
RICSÁRDGÍR
01:00
LITHIUM NIGHT

16:30
SAYA NOÉ

18:15
LAZARVS

20:00
FISH!

22:00
SUPERNEM

23:45
ON THE LOW

16:30
DÉ:NASH
18:15
BETON.HOFI
20:00
HŐSÖK
22:00
BËLGA
23:45
CLOUD 9+

BLADERUNNAZ 
PRESENTS:
01:30
NETSKY BE

02:30
STATIK
02:30
SHAYMI

17:00
AZORKA

19:00
MUSSPELL

21:00
FERENCZI GYÖRGY 
ÉS A RACKAJAM

23:00
ÓPERENTZIA

17:00
BÖBE

19:00
OHNODY

21:00
ANIMA SOUND 
SYSTEM

23:00
MÖRK

17:00
KRISTOAF

19:00
JÓNÁS VERA

21:00
LÓCI JÁTSZIK

23:00
BELAU

17:00
SLAM POETRY

19:00
LIL FRAKK

21:00
6363

23:00
SAIID

17:00
EREDŐ

19:00
MORDÁI

21:00
KEREKES BAND

23:00
PARNO GRASZT

Izgalmas nappali programok a Telekom Kraft Kertben!

A szombati napon

idén is várjuk
a gyerekeket!
Lesz újra backstage-túra, kezes-lábas ját-

szóház, cserkész akadályverseny, kézmű-

ves foglalkozás és kutyaagility-bemutató.

Részletes 
programért 

olvasd be 
a QR kódot

Már délelőtt 11-től várjuk a 
legfittebb fesztiválozókat, 
akik szeretnék egy frissítő 
ébresztő jógával kezdeni a 
napot. 

A Kávéházban a Beat Rádió 
szervezésében különböző 
témákban izgalmas beszél-
getések, majd közönségta-
lálkozók lesznek az adott 
napi fellépőkkel, ahol szem-
től szembe bármit megkér-
dezhettek a művészektől.

A Zenedobozban Kama, a 
Mary PopKids énekese szer-
vezi a programokat. Lesz itt 
közös zenélés, beszélge-
tés a dalszövegírásról, ze-
neszerzésről, zenetörté-
netről.

Minden nap  izgalmasabb-
nál izgalmasabb interaktív 
és freelancer workshop-
pal, valamint vezetett net-
working programokkal vár-
ja a Briefl y Network & Chill
helyszíne azokat, akik a fesz-
tiválon is szeretnének szak-
mai eszmecserét folytatni.

A VOLT ART keretében új-
rahasznosított ruhakészí-
tő, fankapanka pólóhímző 
és makramé workshopon, 
illetve a szombati napon a 
MOME által szervezett kre-
atív foglalkozásokon lehet 
részt venni.

Idén is kitelepül a Játszó-
ház Projekt a sok-sok régi 
és új társasjátékkal a fesz-

tiválra, úgyhogy játékból 
nem lesz hiány, gyertek mi-
nél többen!

A Telekom KRAFT Kert szín-
padán nappal bűvészelőa-
dásokkal készülünk, az esti 
órákban pedig Te lehetsz a 
dj, hiszen az fesztivál app-
likációján keresztül lehet 
megszavazni az esti bulin a 
számokat. Igazi házibuli-han-
gulat várható. A csütörtöki na-
pon pedig az Electronic Beats
költözik be a KRAFT Kert szín-
padra, így már nappal is zenés 
produkciók várnak.

Megéri tehát már a kora 
délutáni órákban bejönni a 
fesztiválra, hiszen várnak a 
nappali programok!

!
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AGÓCS Marci (Aurevoir. – 06. 25. 
19:15, BEKO SZÍNPAD)
A 15. születésnapomon nagyon bol-
dog voltam, mert Telekom VOLT-bér-
letet kaptam ajándékba. De ez a bol-
dogság közel sem volt felhőtlen, mert 
bukásra álltam matekból és fi zikából 
is, és apám azt mondta, hogy csak ak-
kor mehetek el a VOLT-ra, ha átmegyek 
mindkét tárgyból. Ez azért is volt fon-
tos, mert szerelmes voltam egy lány-
ba, aki szintén jött a fesztiválra, és az 
volt a terv, hogy majd ott összejövünk. 
Nyilván csont nélkül megbuktam 
mindkettőből, úgyhogy megpróbál-
tam átírni a két fúrót kettesre a bizo-
nyítványomban, persze kevés sikerrel. 
A félresikerült akció után nem volt mit 
tenni, be kellett vallanom anyámék-
nak a bukót, akik bár nem örültek a 
helyzetnek, azért így is elengedtek a 
fesztiválra. A lánnyal alig találkoztam, 
de ez a VOLT addigi életem legjobb 
dolga, emlékszem, a Sum 41-on hatal-
masat mentünk. Aztán szeptemberben 
kirúgtak.
FEKETE Giorgio (Carson Coma – 06. 21.
18:45, TELEKOM NAGYSZÍNPAD)
Sosem voltam még a VOLT-on sem 
fesztiválozóként, sem fellépőként. Ez-
zel szemben Sopronban sokat játszot-
tunk már, és mindegyik alkalom felejt-
hetetlen volt – főleg az első, amikor 
Bálinték családi autójába bezsúfolód-
va, nagyon para hóviharban vezettünk 
le: eltévedtünk, véletlenül átmentünk 
Ausztriába is, majd nekigurultunk egy 
közlekedési táblának is. Egy szó mint 
száz, túléltük, most pedig június 21-én 

a Muse előtt játszhatunk, szóval viva 
la vida!
JANCSÓ Gábor  (Blahalouisiana – 06. 22.
18:15, TELEKOM KRAFT SZÍNPAD)
Nagyon szeretjük a VOLT-ot, valahogy 
mindig úgy jön ki, hogy rettentő me-
legben játszunk, de ez tök jó, reméljük, 
idén is így lesz! Van annak egy hangu-
lata, amikor a lányok fürdőruhában, a 
fi úk pedig félmeztelenül, megrésze-
gülve a nyártól jelennek meg a Blaha-
louisiana koncerteken. Idén visszük az 
eddigi legerősebb szettünket, illetve 
addigra kijövünk egy vadiúj dallal is, 
amit elsőként hallhat a közönség. Már 
alig várjuk, szeretjük Sopront!
SIMON Bálint (Ivan & The  Parazol – 06. 21.
17:00, TELEKOM NAGYSZÍNPAD)
A 2011-es VOLT-on végig lent voltunk, 
játszottunk is. Emlékszem, volt egy ak-
kor kb. noname rapper a Petőfi  színpa-
don délután 4 órakor – Mac Millernek 
hívták…
VITÁRIS  Iván(Ivan & The  Parazol –  06. 21.
17:00, TELEKOM NAGYSZÍNPAD)
Én arra emlékszem, hogy óriási bol-
dogságban ünnepeltük kb. 1–2 éves 
zenekarként, hogy 3. lett a Take My 
Hand a Petőfi  akkori toplistáján. Min-
den évben lent maradtunk a feszti-

válon, mindig volt olyan fellépő, aki 
miatt érdemes volt. Egyik koncertünk 
után kissé illuminált állapotban oda-
mentem a biztonsági őrökkel éppen a 
színpadról lefelé érkező Slash-hez is, 
hogy „good show man”. Na jó, ponto-
sabban hátba vágtam, amitől nagyon 
megijedt.
FLUOR Tomi (Wellhello – 06. 25. 
22:40, BEKO SZÍNPAD)
Idén már 11. éve lépek fel a Telekom 
VOLT Fesztiválon, fontos és kiemelten 
kedves helyszín a Wellhello életében. 
A 2015-ös koncertre emlékszem visz-

sza a legszívesebben, amikor 25.000 
ember előtt léptünk fel. Akkor érez-
tem először, hogy egy közönség mi-
csoda energiával és rezgésekkel bír, 
amikor egy kerekesszékes srácot elő-
rehozott a tömeg szeretete. Nem vé-
letlenül volt jelen a Telekom VOLT a 
Sohavégetnemérős című fi lmünkben 
sem mint egy találkozási pont. Egy pár 
például a mi koncertünkön találkozott, 
és az esküvőjükön is a mi dalunk szólt, 
de csókolóztam én is a Telekom VOLT-
on egy lánnyal, a Hurts koncert köz-
ben. Megvan a helyszínnek a roman-
tikája.

BETON.Hofi (06. 25. 18:15, TELEKOM 
KRAFT SZÍNPAD)
A VOLT-on voltam először fesztivá-
lozni, úgy, hogy már hivatalosan is 
fogyaszthattam alkoholt. Voltam ki-
tiltva András bá legendás borozójából, 
egyszer csókolóztam ott szerelemből, 
láttam valakit sztómazsákkal pogózni, 
és hallgattam Heaven Street Sevent 
egy búzatábla közepéről. 
DJ Venom (Halott Pénz – 06. 24. 
21:00, TELEKOM NAGYSZÍNPAD)
Nekem koncertlátogatóként életem 
egyik legnagyobb koncertélményét 
adta a Telekom VOLT, amikor először 
ott láttam élőben a The Roots-ot! El-
képesztő koncert volt, akkor amikor 
amerikai hip-hop produkciókat na-
gyon nehéz volt elcsípni hazai fesz-
tiválszínpadokon. A harmadik sorban 
tomboltuk végig.
SAYA Noé (06. 24. 16:30, TELEKOM 
KRAFT SZÍNPAD)
Bármilyen hihetetlen, összesen két-
szer jártam Sopronban eddig: egyszer 
még anyukám hasában, amikor meg-
hívták egy hangversenyre – egyszer 

pedig idén tavasszal, amikor a Hangár 
Klubban léptünk fel a zenekarral. Épp 
ideje lesz kicsit jobban körülnézni. Rá-
adásul a VOLT Fesztiválra is többször 
el szerettem volna jutni, de nem jött 

össze, úgyhogy idén egyben avatom 
fel a zenélő és a fesztiválozó kártyá-
mat is.
LÁBAS Viki (Margaret Island – 06. 21. 
22:00, TELEKOM KRAFT SZÍNPAD)
7 évvel ezelőtt a Nagy-Szín-Pad tehet-
ségmutató után lehetőséget kaptunk, 
hogy felléphessünk a VOLT Fesztivá-
lon. Akkor még nyilván a legkisebb 

színpadon egy kis sátorban, de mi 
nagyon lelkesek voltunk, és nagyon 
vártuk. Aztán hirtelen nagy ugrás kö-
vetkezett, és a nagyszínpadon talál-
tuk magunkat, játszottunk az akkor 
még ott megrendezésre kerülő Petőfi  
Zenei díjátadón, és nyertünk is díjat. 
Ott volt eddig talán a legemlékezete-
sebb esős koncertünk, a Jana színpa-
don, ahol nagyon jó érzés volt együtt 
elázni a közönséggel, és úgy énekelni 
torkunk szakadtából a dalokat. Tavaly 
pedig én is énekeltem a Sopron felé 
című dalban, ami által bejárhattam és 
megismerhettem kicsit a várost, és 
még inkább megértettem, hogy miért 
is jelenti számunkra a nyugat kapuját. 
Alig várjuk az idei VOLT-os fellépésün-
ket is, a nemrég megjelent negyedik 
nagylemezünk dalai mellett elvisz-
szük az összes eddigi közönségked-
venc dalt is.

HIP-HOP
Krúbi – 06. 22., szerda 22:40, BEKO SZÍNPAD
scarlxrd – 06. 23., csütörtök 00:15, BEKO SZÍNPAD
Azahriah – 06. 24., péntek 17:00, TELEKOM 
NAGYSZÍNPAD
Beton.Hofi  – 06. 25., szombat 18:15, TELEKOM 
KRAFT SZÍNPAD
ROCK
Ivan & The Parazol – 06. 21., kedd 17:00, 
TELEKOM NAGYSZÍNPAD
Middlemist Red – 06. 22., szerda 20:00, 
TELEKOM KRAFT SZÍNPAD
Bring Me The Horizon – 06. 23., csütörtök 22:30, 
TELEKOM NAGYSZÍNPAD
Supernem – 06. 24., péntek 22:00, TELEKOM 
KRAFT SZÍNPAD
30Y – 06. 25., szombat 21:00, BEKO SZÍNPAD
POP
Margaret Island – 06. 21., kedd 22:00, TELEKOM 
NAGYSZÍNPAD
Bagossy Brothers Company – 06. 22., szerda 
20:30, TELEKOM NAGYSZÍNPAD

Follow The Flow – 06. 23., csütörtök 18:45, 
TELEKOM NAGYSZÍNPAD
Saya Noé – 06. 24., péntek 16:30, TELEKOM 
KRAFT SZÍNPAD
Wellhello – 06. 25., szombat 22:40, BEKO 
SZÍNPAD
ELEKTRONIKUS
Jumodaddy – 06. 22., szerda 03:30, BEKO 
SZÍNPAD
Virtual Riot – 06. 23., csütörtök 02:15, BEKO 
SZÍNPAD
Borgore – 06. 25., szombat 02:30, BEKO SZÍNPAD
FOLK
Bohemian Betyars – 06. 21., kedd 20:00, 
TELEKOM KRAFT SZÍNPAD
Paddy and the Rats – 06. 22., szerda 22:00, 
TELEKOM KRAFT SZÍNPAD
Aurevoir. – 06. 25., szombat 19:15, BEKO 
SZÍNPAD

 – 06. 23., csütörtök 18:45, 

Az én lemezem – I. évad
Telekom VOLT Fesztivál edition

A június 1-jén elindult Az én lemezem sorozat első évadában 20, a Telekom VOLT Fesztiválon is fel-
lépő magyar zenész – Apey, Azahriah, Bagossy Norbi, Beck Zoli, Bérczesi Robi, Bodor Áron, Dzsúdló, 
Fekete Giorgio, Henri Gonzo, Jumodaddy, Lábas Viki, Lovasi András, Lukács Laci, Marsalkó Dávid, 
MC Columbo, Papp Szabi, Schoblocher Barbi, Sidi,  Szendrői Csaba és Vitáris Iván – mesélt azokról 
az albumokról, amelyek igazán fontosak a számukra. 

A kisfi lmek Az én én lemezem YouTube-ján debütáltak, a forgatás alkalmából készült művészi 
fotókat – Kálló Péter alkotásait – pedig a fesztiválon is megtekintheted.

AZ ÉN LEMEZEM
a YouTube-on

dolog egy átlagos
turné napon

06.23. 20:30 TELEKOM NAGYSZÍNPAD

Yungblud, vagyis Dominic Harrison min-
den nap krónikus szorongással ébred, 
amit zuhanyzás közben a Bacon Sandwich
playlistjével igyekszik feloldani. The 
Cure-t, The Smiths-t, Amy Winehouse-t 
vagy The Jamet hallgat legszívesebben, 
ezzel pörgeti fel magát a napra.
Imádja felmérni a terepet az adott vá-
rosban, minden reggel elmegy kávéért 
a koncerthelyszínhez legközelebb eső 
helyre. Szeret ismerkedni a baristákkal, 
a reggeli gondolatától viszont kiborul: 
általában turnémenedzsere veszi rá arra, 
hogy egyen valamit.
Minden koncert előtt időt szakít arra, 
hogy találkozzon a rajongókkal. A dalai 
nagy része a fanok, vagyis a Black Hearts 
Club saját sztorijaiból inspirálódnak, 
fontosak számára ezek a beszélgetések, 
és szereti tudni, hogy min megy keresz-
tül a generációja.

A hangpróba az a pillanata a napnak, 
amikor kezdi felfogni, hogy este koncert 
van. Ilyenkor a zenekarával, Ben Sharp-
pal és Adam Warringtonnal gyakran jam-
melnek, általában Rage Against The Ma-
chine-t játszanak, de volt már arra is al-
kalom, hogy egy Justin Bieber számmal 
melegítettek be.
Minden színpadra lépés előtt hálát ad 
a családjának. Végigmormolja szülei és 
húgai nevét, majd mint egy energiabom-
ba, felpattan a színpadra!

5
1.

2.

3.

4.

5.

Hangolódj
YUNGBLUD

koncertjére!

ba, felpattan a színpadra!

YUNGBLUD
koncertjére!

A Te            -od
Hallgass bármilyen műfajt, itt tutira
találsz neked való koncertet!

5 tény a                       -ról, nem csak szuperfanoknak

HIVATALOS

AGÓCS Marci (Aurevoir. – 06. 25. 

Emlékszem, Sopronban…

1. Egy NOFX-feldolgozásbandaként kezdték a 
karrierjüket, Kaspir néven. 1996. július 28-án 
változtattak nevet, ami a nyár 41. napja volt – 
így született a Sum 41.
2. Az első lemezszerződésüket egy házivideó 
hozta számukra – a srácok vízipisztolycsatáznak 
a felvételeken, miközben az egyik demójuk szól 
a háttérben.
3. A kezdeti dalaikat középiskolás sztorik ihlet-
ték – az első számuk arról szól, amikor gördesz-
kázás közben üldözőbe vette őket egy biztonsági 
őr, a második szerzemény pedig egyszerűen az 
“I Love Meat”, vagyis “Szeretem a húst” címet 
kapta.
4. A zenekar összes tagja felvarratta a jobb kar-
jára a 41 feliratot.
5. Deryck Whibley énekes számára a dalírás a 
legjobb terápia – mindig veszekedések után szü-
letnek a legütősebb dalszövegei.

06.24. 22:30 TELEKOM NAGYSZÍNPAD

Best of Sum 41 a Spotin

tény a                       -ról, 
 Egy NOFX-feldolgozásbandaként kezdték a 
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HUSZÁR JUDIT

Lágyan csengő zongoramuzsika, 
frappáns fuvola vagy szívet melen-
gető ének – gyakran szűrődnek ki ha-
sonló hangok a Lenck-villa kertjéből. 

A Soproni Múzeum Deák téri kiállítóhelyén szám-
talan zenei programot szerveznek idén nyáron is.
Idilli – talán ez a legjobb jel-
ző, ami a Lenck-villa kertjéről 
eszünkbe jut. Mint arról la-
punkban is többször írtunk, 
nemcsak a múzeum épülete, 
de az azt övező kert is meg-
újult az elmúlt években, és 
a 2020. októberi megnyitás 
óta közparkként működik. 

Az elmúlt két évben szám-
talan programot szervez-
tek ide a Soproni Múzeum 
munkatársai. 

– Igyekszünk kihasználni 
a kertet – kezdte dr. Tóth Im-
re igazgató. – Fontos, hogy aki 
bejön ide, az a kiállítás meg-
tekintése után ne menjen 

azonnal haza. Vannak rend-
szeresen visszatérő vendége-
ink, akik szeretnek hűsölni a 
fák alatt, pihenni, akár pik-
nikezni. Ehhez tőlünk is bé-
relhetnek piknikkosarat, de 
akadnak, akik hozzák a saját 
takaróikat. 

Az igazgatótól megtudtuk: 
fontos, hogy a környezettuda-
tosság terén példát mutassa-
nak, ezért a piknikkosarakba 
helyi termelők portékái kerül-
nek. Rovarhoteleket is felállí-
tottak a kertben, amelyeknél 
rendszeresen tartanak foglal-
kozásokat gyermekeknek. 

– A közművelődési funk-
ciónkhoz kapcsolódik, hogy 

rendszeresen szervezünk ze-
nei eseményeket, illetve helyet 
adunk koncerteknek – folytat-
ta dr. Tóth Imre. – Fontos kö-
zösségépítő funkciója is van a 
Lenck-villa Kamaraegyüttesé-
nek, Dárdai Árpádékhoz több 
fiatal is csatlakozott. A Mu-
zsikáló múzeum sorozatban 
ők is bemutatkoznak. 

Legutóbb múlt szerdán 
tartottak koncertet a kert-
ben, akkor Dárdai Árpád zon-
gorajátékában gyönyörködtek 
a látogatók. Vasárnap délután 
a Soproni Kórusünnep fon-
tos helyszíne lesz a park, jú-
nius 25-én, a múzeumok éj-
szakáján pedig a már említett 

kamaraegyüttes fiatal tagjai 
adnak koncertet. A nyáron a 
Filharmónia Magyarország 
háromszor szervez szabad-
téri koncerteket a Lenck-villa 
kertjébe. Június 29-én az Óbu-
dai Danubia Zenekar lép fel, 
július 26-án Wunderlich Jó-
zsef és a harmonikaművész, 
Kéméndi Tamás közös estjén 
vehetnek részt az érdeklődők, 
augusztus 24-én pedig a Gaál 
Zsófia Live Session produkci-
óját hallhatják. Közben több-
ször zongorázik Dárdai Árpád 
is, valamint az első sarródi 
nemzetközi fuvola mester-
kurzus professzorainak kon-
certjét is megrendezik. 

Közösségépítő funkciója is van  a Lenck-villa Kamaraegyüttesének

Muzsikáló soproni múzeum

A Lenck-villa kertjében nyáron több koncertet is tartanak – legutóbb a Muzsikáló múzeum rendezvénysorozat keretében zongorázott Dárdai Árpád. FOTÓK: FILEP ISTVÁN 

2007
Új szálloda létesül 
Sopronban
A Medicalholding 2003. Kft. tu-
lajdonában lévő egykori Sop-
roni Ruhagyár épületegyütte-
sét 150 szobás, négycsillagos 
szállodává alakítják. A magyar 
tulajdonú társaság a ruhagyár 
felszámolási eljárása kereté-
ben vásárolta meg az ingatlant. 
A fejlesztők egyebek mellett 
wellness–fitnesz és fürdőle-
hetőségekben, továbbá széles 
körű éttermi szolgáltatásokban 
gondolkodnak. A vendégkört a 
nemzetközi trendekkel össz-
hangban elsősorban a konfe-
renciaturizmus területéről vár-
ják. Az átalakítási munkálatok 
az előzetes számítások szerint 
8–10 milliárd forint közötti ösz-
szegre rúgnak. (Világgazdaság)

Kosárlabda
Sopronban az MKB-arénában 
rendezték meg az V. korcsoport 
részére kiírt diákolimpia orszá-
gos döntőjét, melyen a sopro-
ni Berzsenyi Dániel Gimnázium 
és Líceum csapata végzett az 
élen. Az aranyérmes játékosok: 
Bella Edit, Bognár Hanna, Hor-
váth Lilla, Magyar Bianka, Né-
meth Orsolya, Sípos Boglárka, 
Sípos Mirjam, Tóth Nóra, Uga-

ros Virág, Zachár Barbara. Edző: 
Horváth József. A döntő legjobb 
játékosa a soproni Horváth Lilla 
lett. A torna legjobb öt játékosa 
között két soproni is volt, Hor-
váth Lilla és Sipos Mirjam sze-
mélyében. (Kisalföld)

1957
Razzia Sopronbánfalván
A Sopron városi és járási rend-
őrkapitányság a közbiztonsá-
gi szervek bevonásával az el-
múlt hét folyamán több járási 
községben tartott razziát, hogy 
az október 23-i események so-
rán a községekben elhagyott 
értéktárgyakat összeszedjék. 
A Sopronbánfalván tartott raz-
zia érdekes eredményre veze-
tett. Találtak egy 500 köbcenti-
méteres Puch motorkerékpárt, 
amelynek a tulajdonosa disszi-
dált, új tulajdonosa pedig nem 
tudja hitelt érdemlően bizonyí-
tani, hogyan került a motorke-
rékpár a tulajdonába. Ezen kívül 
öt darab kerékpárra is bukkan-
tak az ellenőrzést végző szer-
vek, amelyeknek a tulajdonjo-
gát a használójuk nem tudta 
igazolni. Egy TT pisztolyt is ta-
láltak a razzia alkalmával a köz-
ségben lévő híd alatt. Ezen kí-
vül két embercsempészt is 
őrizetbe vettek. (Kisalföld)

1907
Új ásványvíz 
vármegyénkben
A sopronkereszturi és balfi sa-
vanyúvizek versenytársat kap-
tak. Néhány hét óta a kaboldi 
ásványos vizet is árusítják vá-
rosunkban és máris számos fo-
gyasztója van. Siegmund József 
hozta forgalomba az új vizet, 
melyet a Kabold vidékbeli kö-
zönségtől már annyiszor hallot-
tunk magasztalni. A víz valóban 
kellemes ízű, és szívesen kívá-
nunk neki szép jövőt, de tulaj-
donosát arra akarjuk figyelmez-
tetni, hogy az üvegek címkéjén 
hiba van. Nevezetesen, nem er-
dő-forrás annak a neve, hanem 
erdei forrás, legalább magya-
rul így hangzik jól. Nem tudjuk, 
vajon Ausztriába is szállítják-e 
ezt a vizet, mert csak így vol-
na megokolható, hogy magya-
rul és németül is megtudjuk en-
nek a víznek nevét és hasznát. 
Ha azonban csak hazánkban, 
jobban mondva csak várme-
gyénkben van forgalomban ez a 
víz, akkor maga a magyar nyelv 
is elég lesz annak elterjesztésé-
re, mert higgye el nekünk Sieg-
mund József úr, semmi ked-
vünk nincs saját hazánkban a 
német nyelvet egyenlő rangú-
nak tekinteni a magyarral. Akik 

ásványvizet szoktak inni, azok 
bizonyára megértik a szöveget 
akkor is, ha az csak magyarul 
van. (Soproni Napló)

Iparengedély megvonása
Breier Henrik Magyar utcai ká-
véstól erkölcstelen üzelmek mi-
att a rendőrkapitányság egy év-
re megvonta az iparengedélyt. 
E határozatot a tanács helyben-
hagyta. (Soproni Napló)

Hirdetés
Van szerencsém a nagyérde-
mű közönség becses tudomá-
sára hozni, hogy Sopronban, 
Várkerület 74. szám alatt egy 
fényképészeti műtermet nyi-
tottam, melyet a mai kor fo-
kozott és kényes igényeinek 
megfelelően rendeztem be, és 
fő törekvésem arra irányítom, 
hogy tisztelt megrendelőimet 
minden tekintetben kielégít-
sem. Továbbá hogy hírnév-
re szert tegyek, elhatároztam 
magamat többféle méretben 
kifogástalan kivitelű fényké-
pek készítésére. Számos láto-
gatást kérve, maradok kiváló 
tisztelettel: Steegmüller Jó-
zsef fényképész. (hirdetés a 
Soproni Naplóban)

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

190 ÉVVEL EZELŐTT,  1832. június 17-én született Chippis-
ben (Svájc) Salamin Leó természettan- és mennyiségtantanár. 
1868-ban a soproni állami főreáliskola tanára, 1872-től a leg-
hosszabb ideig, 25 évig volt igazgató. Francia nyelvet, meny-
nyiségtant és természettant tanított, tankönyveket írt. Nevé-
hez fűződik az ország első távolsági telefonbeszélgetésének 
megvalósítása Sopron és Pinnye között 1877-ben. Ennek emlé-
két ma tábla őrzi az iskola, a mai Széchenyi-gimnázium falán. 

115 ÉVVEL EZELŐTT,  1907. június 18-án született Sopronban 
Gereben (Grünfeld) Ernő nemzetközi sakkmester, az 1936-os 
berlini sakkolimpia bajnoka. Számos nemzetközi versenyen 
ért el sikereket. 1956-tól élete végéig, 1988. május 16-ig Svájc-
ban élt. 

145 ÉVVEL EZELŐTT,  1877. június 18-án született Sopronban 
Gombocz Zoltán, a líceum egykori diákja, nyelvtudós, egyetemi 
tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, az ELTE Bölcsé-
szettudományi Kar egykori dékánja, Gombocz Endre botanikus 
bátyja. Kutatási területe: magyar nyelvészet, magyar nyelvtör-
ténet, fonetika, finnugor nyelvészet és altajisztika, turkológia. 
Emléktáblája a Berzsenyi-líceum falán található.

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

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

Nem kapta meg 
az újságot?

Terjesztési reklamáció: 

+3620/368-2027

Tradíció, 
megújulás
PLUZSIK TAMÁS

TRADÍCIÓ ÉS MEGÚJULÁS 
AZ EGYKORI SOPRON VÁR-
MEGYE TERÜLETÉN 1767–
1989 címmel rendezett kon-
ferenciát hétfőn a Magyar 
Nemzeti Levéltár Győr–Mo-
son–Sopron Megye Sopro-
ni Levéltára. A rendezvényt 
dr. Simon István alpolgármes-
ter nyitotta meg, aki hangsú-
lyozta: múltunkat történé-
szek, levéltárosok kutatják, az 
ő munkájuk által pedig pon-
tosabb képet kapunk a törté-
nelmi fejlődés útjáról. Mind-
ez nem öncélú múltvizsgálat, 
hanem előremutató tanulsá-
gok levonására is lehetősé-
get ad, így ez a konferencia is 
ezt a célt szolgálja.  

A soproni levél tár 
a Magyar Tudományos Aka-
démia által létrehozott Len-
dület programra építve ko-
rábban is rendezett levéltári 
napokat, melyeknek központi 
témái a soproni koronázások 
és a 17. századi országgyűlé-
sek köré csoportosultak. Eh-
hez kapcsolódóan Pálffy 
Géza történész A Szent Koro-
na Sopronban. Nemzeti kin-
csünk soproni emlékhelyei 
címmel adott ki könyvet. 

– Mostani konferenci-
ánk is a Lendület program-
ra épült, ugyanis Horváth 
Gergely Krisztián szocioló-
gus, társadalomtörténész, 
a Bölcsészettudományi Kuta-
tóközpont Történettudomá-
nyi Intézetének tudományos 
főmunkatársa, aki konferen-
ciánk nyitóelőadását is tartot-
ta, elnyerte a Tíz nemzedék és 
ami utána következik című ku-
tatási tervének megvalósítá-
sához a program támogatását 
– tudtuk meg dr. Dominkovits 
Pétertől, a soproni levéltár 
igazgatójától.

A soproni levéltár könyv-
tártermében rendezett nyilvá-
nos konferencián dr. Ö. Kovács 
Józsefnek, a Magyar Nemzeti 
Levéltár tudományos igazga-
tójának elnöklete mellett hét 
előadást hallgathattak meg az 
érdeklődők. 
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RÁZÓ LÁSZLÓ

Nagysze-
rű félé-
vet tud-
hat maga 

mögött a Soproni VSE 
tenisz szakosztálya. 
A fiatal sportolók már 
az év elején rendezett 
fedett pályás országos 
bajnokságon,  Pécsen 
is dobogós helyezé-
seket értek el, de az-
óta is folyamatosan 
remekelnek.

Az F18-as korosztályban Ba-
kó Bálint egyéniben a legjobb 
8-ig jutott a pécsi tenisz fedett 
pályás országos bajnokságon, 
párosban viszont magyar baj-
noki döntőt játszott, és ezüst-
érmet szerzett. Ennél is fé-
nyesebb érmet akaszthattak 
az F16-ban pályára lépő Sift 
Barnabás nyakába, aki egyé-
niben szettveszteség nélkül, 
nagyon meggyőző játékkal lett 
magyar bajnok, bónuszként 
pedig párosban is begyűjtött 
egy ezüstöt.

– A sikeres szereplést a Ba-
latonbogláron rendezett or-
szágos diákolimpián folytat-
ták fiatal sportolóink: a Bakó 
Bálint, Boros Botond, Kun 
Bendegúz alkotta csapat a 
fiú 5. korcsoportban orszá-
gos bajnoki címet szerzett, 
mindhárom teniszező a Szé-
chenyi-gimnázium tanulója 
– mondta Úr Csaba, az SVSE 
tenisz szakosztályának veze-
tője. – A fiatal soproni hölgyek 

is kitettek magukért, hiszen a 
lány 4. korcsoportban bajno-
ki döntőt vívtak a diákolim-
pián. A fináléban nagy csa-
tában maradtak alul, de ez 
is ezüstérmet jelentett a Né-
meth Laura, Steinwenger Vi-
vien, Kun Csenge összeállítá-
sú csapatunknak.

A szakember hozzátette: 
Sift Barnabás jelenleg rang-
listavezető a korosztályában, 
a fiatal tehetség a nemzetközi 

mezőnyben is megmutatta 
magát. Egy Olaszországban 
rendezett „TE 1-es” kategóriá-
jú versenyen egyéniben a ne-
gyeddöntőig jutott, párosban 
pedig tornagyőztes lett.

– Nagyon büszkék vagyunk 
kiválóan versenyző fiatal-
jainkra – folytatta Úr Csaba. 
– Az egyesületnél folyó szak-
mai munka elismerése is, 
hogy két teniszezőnket, Ba-
kó Bálintot és Sift Barnabást 

is behívták a magyar válo-
gatottba.

A szakosztályvezető örül 
annak, hogy eredményes hó-
napok vannak mögöttük, 
ugyanakkor rengeteg feladat 
áll még versenyzőik előtt az 
idei évben. Június közepén 
Baján rendezik meg a vidék-
bajnokságot, ahol évek óta 
eredményesen szerepelnek 
az SVSE sportolói, nagyon ké-
szülnek most is. Augusztus-

ban pedig a budapesti Magyar 
Bajnokság küzdelmei várnak 
a soproni versenyzőkre.

Sift Barnabás a magyar 
színeket képviselheti Cseh-
országban, hiszen a nemzeti 
együttessel Eb-re utazik, aho-
vá Úr Csaba vezetőedzőként 
kíséri el a teniszezőt. A szak-
osztály vezető köszönetet 
mondott a GYSEV Zrt. támo-
gatásáért, hiszen a cég segíti a 
csapatot a céljaik elérésében.

SVSE:  Diákolimpia-siker, válogatott játékosok a szakosztályban

Eredményes teniszezők

Az SVSE országos diákolimpia-győztes fiúcsapata: Boros Botond, Bakó Bálint, Kun Bendegúz (b–j).

PAPP GYŐZŐ

A negyvenes évek végétől nagyjából a rendszer-
váltásig többször is pályára lépett Sopronban a 
magyar labdarúgó-válogatott. Elsősorban Auszt-
riába menet állt meg városunkban, és az edzé-
sek mellett meg is mérkőzött valamelyik helyi 
csapattal. 
(3.) Öt év telt el a magyar vá-
logatott legutóbbi sopro-
ni látogatása óta, és közben 
világhírűvé lettek legjobb lab-
darúgóink: a magyar Arany-
csapat. A következő alka-
lommal, 1955. október 5-én 
az osztrákok elleni készülő-
dés jegyében lépett itt pályára 
az együttes. Ezúttal a meccs 
napján nem vonattal, hanem 
autóbusszal érkeztek meg 
Budapestről a focisták. Pus-
kás és Buzánszky könnyebb 
sérülése miatt nem játszott, 
a lelátóról figyelte a társa-
kat, Kocsis nem is utazott el 
Sopronba.

Hatalmas érdeklődés előz-
te meg a találkozót, számos 
üzemben egy órával előbb 
kezdődött a munka, hogy 
a szurkolók időben megje-
lenhessenek a kora délutáni 
mérkőzésen. 

Az Anger réti pálya néző-
terét kibővítették, de sokan 
hely hiányában így is kint re-
kedtek. A tudósítások szerint 
nézőcsúcs született Sopron-
ban: 8000 néző előtt Kőrösi 
játékvezető sípjelére futott ki 
a két csapat. 

A Sopron válogatott Fend-
rik–Benkő, Peresznyák, Sza-
bó I – Kerekes, Fónay–Vámos, 
Rajnai, Turai, Molnár, Völgyes 
összeállításban lépett pályá-
ra, míg a magyar válogatott-
ban Fazekas–Szőcs, Kárpáti, 
Lantos–Bozsik, Takács–Ker-
tész, Csordás, Tichy, Szusza, 
Czibor játszott.

A játékosok virágcsokro-
kat cseréltek, amelyeket az-
tán kidobtak a nézőtéri sze-
rencséseknek. A 17. percben 
született meg az első gól: Czi-
bor a kifutó kapus feje felett a 
hálóba emelte a labdát. A 20. 

percben Turai megsérült, a 
helyére Szabó II állt be. A haj-
rában növelte előnyét az öt-
letesen játszó magyar gárda: 
Czibor közeli lövésébe Ben-
kő beletette a lábát, és a labda 
védhetetlenül vágódott a háló 
sarkába. 

Szünet után a magyar vá-
logatottban Fazekas helyett 
Danka lett a kapus, Csordás 
helyére pedig Machos érke-
zett. A soproniaknál pedig 
Marton védett, Rajnai helyén 
Gruber szerepelt. 

Válogatott csapatunk a 
második félidőben a görön-
gyös talajú pálya ellenére is 
sok szép támadást vezetett. 
A folytatásban Szusza két-
szer, Lantos pedig büntetőből 
talált a kapuba. Ezt követően 
Tichy bombája kötött ki a há-
lóban. A 82. percben megszü-
letett a hazai, szépítő gól, nagy 
kavarodás után Molnár talált 
a kapuba, majd Czibor állítot-
ta be a végeredményt: 1:7.

Sebes Gusztáv, az OTSB 
elnökhelyettese úgy nyilat-
kozott: igen jó edzőmérkőzés 
volt, a lelkes soproni együttes 
helyenként egész komoly erő-
kifejtésre késztette a váloga-
tottat. (Folytatjuk).

Amikor Sopronban játszott  a magyar labdarúgó-válogatott 

Nézőcsúcs az Angeron

www.facebook.com/sopronitemahivatalos

Soproni TémaALAPÍTVA: 2012

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

Jubiláló 
Tigrisek
Fennállásának 25. év-
fordulóját ünnepelte 
a Soproni Tigrisek Ko-
sárlabda Egyesület. Az 
évzárón zsúfolásig meg-
telt a rendezvénysátor, 
a jelenlegi sportolók 
mellett egykori alapí-
tók, edzők is részt vet-
tek az eseményen. 
Az elmúlt 25 évben több mint 
2500 gyermekkel kedveltette 
meg a kosárlabdázást, és or-
szágosan is komoly eredmé-
nyeket ért el a Soproni Tig-
risek Kosárlabda Egyesület. 
Annak idején egy baráti tár-
saság alapította az egyesüle-
tet, jelenleg pedig Magyaror-
szág egyik legrégebbi múltra 
visszatekintő klubja a Sopro-
ni Tigrisek. 

Nagy Tamás elnök elmond-
ta: már kiléptek a városhatá-
ron, működik csapatuk Kóp-
házán, Fertődön, Kőszegen, 
Ágfalván is. – Közel 140 ko-
sárpalántánk van, és össze-
sen 250 gyerekkel dolgozunk 
együtt – hangsúlyozta Nagy 
Tamás. – A jövőben szeretnénk 
összetartani ezt a csapatot, és 
sikerre vinni a játékosainkat.

Csiszár Szabolcs alpol-
gármester ünnepi köszöntő-
jében kiemelte: Sopron a ko-
sárlabda hazai fellegvára, ami 
az utánpótlás-nevelésben is 
megmutatkozik. 

A rendezvényen több já-
tékost is díjaztak, valamint 
köszönő ajándékot is átad-
tak a városvezetésnek – ezt 
dr. Simon István alpolgármes-
ter vette át. (A jubiláló egye-
sületről múlt heti lapunkban 
is írtunk: A Tigrisek 25 éve, 
Soproni Téma, 2022. június 8.)
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Tenisz
Június 17–19.  
péntek–vasárnap,  
Hotel Sopron
Soproni Ünnepi 
Hetek Kupa

Terepfutás  
és túra
Június 19., vasárnap  
9 óra, Brennbergbánya
Sopron Trail 

Vízilabda 
Június 20–25.  
hétfő–szombat,  
Lőver uszoda 
Vízilabda-világbajnokság 
„C” csoport küzdelmei

LELÁTÓ

RÁZÓ LÁSZLÓ

Nem verseny – de mégis… Kiváló hangulatban 
telt a soproni oviolimpia. Múlt szerdán több száz 
gyermek vett részt a megmérettetésen, ahol a 
legjobban a Kőszegi úti ovisok szerepeltek.

A legfiatalabb korosztály szá-
mára életre hívott megméret-
tetés célja egyértelmű: minél 

korábban arra nevelni a ki-
csiket, hogy örömüket leljék 
a mozgásban, a sportban. 

A rossz időjárás miatt a sza-
badtéri helyszín helyett a 
Novomatic-arénában talál-
koztak az ovisok: összesen 
17 soproni és környéki óvoda 
csapatának részvételével zaj-
lott a megmérettetés.

Csiszár Szabolcs alpol-
gármester köszöntőjében 
hangsúlyozta: az ovisok ki-
válóan alkalmazkodtak a 

megváltozott körülmények-
hez, és nagyon ügyesen mo-
zogtak, de köszönet illeti az 
óvodapedagógusokat és a 
szervező sportfelügyeleti cso-
portot is.

A feladatok között elsősor-
ban ügyességi játékok, sor-
versenyek szerepeltek. Az 
ovisoknak a Vasvilla diák-
jai segítettek az oviolimpián, 

amelyen természetesen az el-
sődleges cél az volt, hogy mi-
nél többen vegyenek részt. 
Emellett azért az eredménye-
ket is számolták, így győztest 
is hirdethettek: az idei sop-
roni oviolimpia „bajnokai” a 
Kőszegi úti ovisok lettek, 2. 
helyen a Harkai Kerekerdő, 
harmadikon pedig a Trefort 
Téri Óvoda csapata végzett.

A gyerekek kiválóan alkalmazkodtak  a megváltozott körülményekhez

A legifjabb olimpikonok

Az ovis korosztály kellően komolyan vette az oviolimpia küzdelmeit – lelkesen ugrottak, labdáztak, futottak a gyerekek. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

Az FVSZ két kiválósága: Koch Péter (b) világbajnokságra, Pécsi Koppány (j) pedig Európa-bajnokságra utazhat idén nyáron.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Nyári ranglista versenyekre, magyar bajnokságra, 
emellett Eb-re és vb-re is készülnek a Fertő Tavi 
Vitorlás Szövetség fiataljai. 

Szalay Dániel edző elmondta: 
június második felében Tö-
rökországban rendezik meg 
az utánpótlás-világbajnoksá-
got, amelyen a tizennégy éves 
Koch Péter képviseli a soproni 
színeket. A tizenöt éves  Pécsi 
Koppány pedig Európa-baj-
nokságra készülhet, amelyet 
a tervek szerint július végén 
– augusztus elején rendeznek 
Dániában. 

– Ezek olyan eredmények, 
amelyek nem jönnek egyik 
pillanatról a másikra – mond-
ta Szalay Dániel. – A két fiú 

már tavaly is kiemelkedően 
szerepelt az optimist hajóosz-
tályban, idén tavasszal és ko-
ra nyáron pedig egy négy ver-
senyből álló válogatón kellett 
részt venniük. Egy spanyol 
és egy olasz helyszín mellett 
két selejtezőversenyt rendez-
tek itthon, ezek alapján dőlt 
el, ki utazhat a vb-re és az 
Eb-re. Koch Péter harmadik 
helye világbajnoki részvételt 
ért,  Pécsi Koppány pedig az 
ötödik helyen végzett, ennek 
köszönhetően utazhat majd 
a dániai Európa-bajnokságra.

A szakember hozzátette: 
ma már nem tekinthető sze-
zonális sportágnak a vitor-
lázás. Év közben az edzések 
általában hétvégén vannak, 
szombaton és vasárnap tud-
nak tréningezni a fiatalok-
kal. Reggel kilenckor pakol-
nak ki, majd körülbelül 4–5 
órát töltenek a vízen. A nyá-
ri időszakban aztán jöhetnek 
a hétköznapi edzések is, éves 
szinten 110–125 edzésnap-
juk van, ez nem kevés. A ta-
valyi éves ranglistaversenyek 
alapján Koch Péter az 1., Pécsi 
Koppány pedig a 6. helyen vég-
zett, ez kimagasló eredmény a 
fiataloktól.

– Ezúton is szeretném 
megköszönni a szülők mun-
káját és energiáját, nagyon 
sokat segítenek abban, hogy 

ilyen komoly szintre jussunk 
el – tette hozzá Szalay Dáni-
el. – Köszönet illeti az isko-
lákat is, hiszen nagyon ru-
galmasan állnak hozzá, ha 
esetleg iskolai időszakban 
kell elengedni a gyerekeket 
edzés vagy verseny miatt. Op-
timist hajóosztályban össze-
sen hét gyermeket készítünk 
fel a versenyekre, hárman 
már nagyobbak, azaz a laser 
kategóriában szerepelnek, és 
van négy előkészítősünk is, ők 
még csak az edzéseken vesz-
nek részt.

A tréner elmondta: nyáron 
több vitorlás táborba is lehet 
jelentkezni, a Soproni Építők 
és Szasza Vitorlás Tábor né-
ven is megtalálják az érdeklő-
dők a táborok elérhetőségét a 
Facebookon.

„Ezek olyan eredmények,  amelyek nem jönnek egyik pillanatról a másikra”

Vb-n és Eb-n a soproni vitorlázók

BERTHA ÁGNES

Összesen 23 dobogós helyet szereztek a Sopro-
ni BMX Sportegyesület versenyzői a hétvégén 
megrendezett nemzetközi Alpok–Adria Kupán 
városunkban.

Szombaton és vasárnap ren-
dezték meg a nemzetközi Al-
pok–Adria Kupa BMX-ver-
seny 5–6. fordulóját a jereváni 
BMX-pályán. Összesen 160-an 
neveztek a hétvégi megméret-
tetésre, érkeztek versenyzők 
a hazaiak mellett Gencsapá-
tiból, Veszprémből, Ajkaren-
dekről, Hódmezővásárhely-
ről, de a nemzetközi sportolók 
is szép számban képviseltet-
ték magukat Szlovéniából, 
Szlovákiából, Ausztriából és 
Németországból is. Minden 
nap három futamot és a dön-
tőt – ahol a nagyszámú induló 
miatt szükséges volt, ott elő-
döntőt – tekertek a verseny-
zők, összesen közel 250 fu-
tamot rendeztek a soproni 
pályán. 

A Soproni BMX Sportegye-
sület versenyzői 23 dobogós 
helyet nyertek a hétvégén. 
1. helyezést szerzett Farkas 
Bendegúz (13–14) – mindkét 
nap – és Czisztler Dániel (15–
16). 2. helyezett lett Réczeg 
Bence (8 évesek), Töltl Kevin 

(9–10), Lengyel Gellért (11–12) 
és Czisztler Hanna (15–16). 
A dobogó 3. fokára állhatott fel 
Csuport Ádám (13–14 és Crui-
ser -29) és Töltl Kevin (9–10).

Az amatőrök között első 
helyezést ért el Kaiser Bruno 
(3–6), Táp Hanna (9–10), Ko-
vács-Dömötöri Levente (8). 
Oláh Szabina (11–12) egy első 
és egy második helyet szer-
zett. Második helyre futott 
még be Kaiser Benjamin (3–
6) és Hernitz Kristóf (8). Kiss 
Bence (3–6) pedig harmadik 
helyezést ért el. 

Mivel a BMX sportban sok-
kal kevesebb a lányverseny-
ző, mint a fiú, az Alpok–Adria 
Kupasorozatban külön futa-
mokat nem tudnak rendezni 
a lányoknak, a futamok érté-
kelésnél viszont külön díjaz-
ták őket.

A 12 futamos Alpok–Adria 
Kupasorozat augusztusban 
Mühlenben (Ausztria), szep-
temberben Gencsapátiban 
folytatódik, majd Ljubljanában 
(Szlovénia) zárul októberben. 

BMX éremeső

Válogatott-
bravúr
A magyar labdarúgó-váloga-
tott 1–1-es döntetlent játszott 
szombaton a német csapattal 
a Nemzetek Ligája A divíziójá-
nak harmadik fordulójában a 
Puskás Arénában. Marco Rossi 
szövetségi kapitány együtte-
se Nagy Zsolt révén a 6. perc-
ben jutott vezetéshez, de a 
németek Jonas Hofmann 9. 
percben szerzett találatával 
egyenlítettek. A hazai csapat-
ból Lang Ádám 50. alkalom-
mal lépett pályára a nemzeti 
tizenegyben. A döntetlennel 
a válogatott megőrizte má-
sodik helyét a csoportban, 
melynek másik szombati mér-
kőzésén az Európa-bajnok 
olaszok 0–0-ra végeztek az 
Eb-ezüstérmes angolok ven-
dégeként. A válogatott ked-
den (lapzártánk után) a se-
reghajtó Anglia vendége volt 
a Wolverhamptonban.

www
soproni 
tema.hu
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MOTTÓ

Esti Kornél
Esti Kornél figurája a hú-
szas évek közepén szüle-
tett, aztán egyre nagyobb 
szerepet kapott Kosztolá-
nyi novelláiban, sőt ver-
seibe is belopózott. Ki ez 
az Esti Kornél, Kosztolányi 
Dezső novelláinak e hal-
hatatlan hőse? A költő–
író alteregója, jobbik vagy 
rosszabbik énje, akinek 
alakját megteremtve ön-
magáról vall: fordulatos, 
játékos, költői elbeszélé-
seiben Kosztolányi az em-
beri élet fonákságait írja 
meg, mély lírával.

KÖNYVAJÁNLÓ

MADARÁSZ RÉKA

A Szakma Sztár verseny 
cukrászkategóriájának 
nyertese, Szakács Réka 
már be is iratkozott is-
kolája kétéves, érettsé-
gire felkészítő képzésé-
re. Álma, hogy egyszer 
majd a lakóhelyén, Fer-
tőszentmiklóson saját 
tortaműhelyt nyit.
Szakács Réka már kisgyer-
mekként sárból sütögetett az 
udvaron, ínycsiklandó készít-
ményeit pedig levelekkel és 
virágokkal díszítette. Később 
az édesanyjának segített a sü-
tésben, majd teljesen át is vet-
te ezt a feladatot. Egyértelmű 
volt, hogy a Soproni SzC Ven-
déglátó, Kereskedelmi Tech-
nikum és Kollégium cukrász 
szakán tanul tovább, ahol vég-
zősként élete első versenyén 
már rögtön országos első he-
lyezést ért el.

– A területi válogatón 
az osztályunkból többen is 
részt vettünk, de csak én ju-
tottam tovább a budapesti 
előválogatóra – mesélte Ré-
ka. – Egy tankonyhán tartot-
ták a megmérettetést, ami 
szóbelivel kezdődött: élelmi-
szerismereti, élelmiszerbiz-
tonsági és német szakmai 
nyelvi feladatokkal. Ezután 
dísztortát, pohárkrémet, 

dobos szeletet és Rákóczi tú-
róst kellett készítenünk.

A Szakma Sztár fesztivá-
lon már csak az ország öt leg-
jobbja képviselte iskoláját. Az 
első napon egy kétemeletes 
esküvői torta burkolása és 
díszítése várt a versenyzők-
re. A második napon négyfé-
le uzsonnasüteményből 5–5 
darabot kellett befejezniük, 
illetve háromféle, 6–6 darab 

minitortácskát készíteniük. 
Mindezekre összesen 11 óra 
állt a rendelkezésükre.

– A zsűri a második nap 
végén értékelt bennünket, ez 
alapján 1. vagy 2. helyezésre 
számítottam – folytatta a mo-
solygós cukrász. – Az arany-
érmet csodálatos érzés volt 
átvenni, örültem, hogy a ren-
geteg gyakorlás meghozta a 
gyümölcsét.

A versenyre Rékát a felké-
szítő tanára, Honfiné Rákóczi 
Gabriella és édesanyja kísér-
te el. A tehetséges lány a sza-
badidejében a legszívesebben 
kölyökmacskájával, Guszti-
val foglalkozik. Szereti a so-
rozatokat és a filmeket. Nagy 
vágya, hogy legyen egy saját 
tortaműhelye, de addig még 
sok-sok szakmai tapasztala-
tot kell szereznie.

Szakács Réka  már kisgyerekkorától cukrásznak készül

A tortakészítés bajnoka

A Szakma Sztár fesztiválon Szakács Réka 11 órán keresztül készített különböző süteményeket.

MADARÁSZ RÉKA

Második osztályos ko-
ra óta indul matemati-
kaversenyeken Szarka 
Máté. A Szent Orsolya-
iskola hetedikes kis-
gimnazistája a városi 
versenyek után egyre 
rangosabb megméret-
tetéseken ér el nívós 
helyezéseket.
Szarka Mátéval a tanító néni-
je, Simonné Vörös Ágnes sze-
rettette meg a matematikát. 
Már ő felfigyelt a fiú tehetsé-
gére, aki élete első versenyén, 
a Zrínyi Ilona matematikaver-
senyen rögtön megyei harma-
dik lett. Sok szép eredményt 
értek el együtt. A sikersoroza-
tot Máté felsős matematikata-
nárával, Lajber-Németh Judit-
tal folytatta.

– A legbüszkébb arra va-
gyok, hogy a korosztályom 
legmérvadóbb megmérette-
tésén, a Varga Tamás mate-
matikaversenyen megyei első 
helyezést értem el, majd az or-
szágos döntőn 5. lettem – me-
sélte a komoly fiú. – A három 
forduló mindegyikén 5–5 fel-
adatot kellett megoldanunk, 
melyekre kettő, két és fél, vé-
gül pedig három óra állt a ren-
delkezésünkre. Szeretem az 
elgondolkodtató feladatokat, 
a kedvencem a kombinatori-
ka és a geometria.

Máté egyébként is elő-
szeretettel néz utána a 

dolgoknak, ha valami érdek-
li, addig kutat, amíg meg nem 
találja a megoldást. A nemzet-
közi Kenguru matematikaver-
senyen szintén megnyerte a 
megyei fordulót, országosan 
pedig 7. helyen végzett. Imád 
versenyezni, mindig alaposan 
felkészül az előző évi feladat-
lapok alapján.

– A matekon kívül az ösz-
szes természettudományos 
tantárgy érdekel – folytatta. 
– Két éve online „járok” egy 

programozó szakkörre. Egy 
rajzolóprogram elsajátításá-
val kezdtük, most pedig már 
egy programozási parancs-
sort, a C++-t tanuljuk.

Máténak három testvére 
van, sok időt tölt velük. A ta-
nulás után szívesen bicikli-
zik, egyik kedvenc tevékeny-
sége pedig, amikor a Szent 
Orsolya-templom reggeli mi-
séin szép, piros ruhás mi-
nistránsként vehet részt a 
szertartáson.

A matematika bűvöletében

Szarka Máté a Varga Tamás matematikaverseny országos dön-
tőjén ötödik lett.

Történelmi tematikájú ta-
nulmányúton jártak Len-
gyelországban a Roth Gyu-
la Erdészeti Technikum 10.B 
osztályos tanulói. Az utazás 
a Wacław Felczak Alapítvány 
támogatásával valósult meg. 
A fiatalok és kísérőik felkeres-
ték Lengyelország déli részé-
nek fontos történelmi váro-
sait, emlékhelyeit, amelyeket 

gazdag magyar történelmi 
és kulturális kapcsolatok 
jellemeznek.

Meglátogatták az Ausch-
witz–Birkenau emlékhelyet 
és múzeumot, ahol rendhagyó 
történelemóra során ismerték 
meg az itt lezajlott borzalma-
kat és a koncentrációs táborok 
működését. Krakkóban a kö-
zép-európai történelem egy 

fontos szeletét fedezték fel, 
számos magyar kapcsolódási 
ponttal. A tanulók a Limano-
wa város melletti Jabloniec-
magaslat hősi temetőjében 
főhajtás mellett koszorút he-
lyeztek el az első világháborús 
emlékműnél, amelyet Muhr 
Ottmár ezredes és katonái, a 
soproni 9. Nádasdy-huszárez-
red tiszteletére emeltek. 

A Roth-technikum  diákjai történelmi tanulmányúton vettek részt

Lengyelországi barangolás

Továbbra is várjuk az 
iskolák rendezvényeiről, 

ifjú tehetségeiről 
szóló értesítéseket 

a szerkesztoseg@
sopronitema.hu 

e-mail-címre!

„Emberiessé-
günk (…) egye-
dül csak a kis 
dolgokban nyi-
latkozhat meg, 
s a figyelem, az 
elnézésen és 
megbocsátáson 
alapuló kölcsö-
nös kímélet (…) 
a legnagyobb 
dolog ezen a 
földön.”
Kosztolányi Dezső  
(1885–1936) író, költő,  
műfordító, kritikus,  
esszéista, újságíró

Szent Orsolya 
tanévzáró
Szombaton rendezték meg 
a város első tanévzáróját: a 
Szent Orsolya Gimnázium a 
Szent Mihály-templomban 
búcsúztatta ünnepélyesen 
a tanévet – előbb az álta-
lános iskolások a 8.-asok 
ballagásával egybekötve, 
majd a kis- és nagygimna-
zisták. Mindkét rendezvé-
nyen részt vett és a szent-
misét celebrálta dr. Veres 
András megyéspüspök, a 
gimnazisták zárásán meg-
jelent dr. Farkas Ciprián 
polgármester is. Dr. Kovács 
András igazgató beszédé-
ben hangsúlyozta: több 
mint 200 versenyen több 
mint 400 orsolyás diák 
vett részt és hozott kiemel-
kedő eredményt. A tanév-
zárón kiosztották az isko-
la kitüntetéseit is, a Szent 
Angéla-díjban Rádler Sára, 
Kovács Borbála Irma és Sa-
lamon Janka részesült. 

Az iskolában hétfőn el-
kezdődtek a középszin-
tű szóbeli érettségi vizs-
gák, amelyek június 20-ig 
tartanak.

RÖVIDEN

Eötvös-technikum: új arculat 
Új arculatot kapott az Eötvös József Evangélikus 
Gimnázium, Egészségügyi Technikum és Művé-
szeti Szakgimnázium, melynek célja, hogy a jö-
vőben modern, ugyanakkor jól felismerhető gra-
fikai megoldásokkal jelenjen meg az online és a 
nyomtatott felületeken. A grafikai terv a Soproni 
Egyetem Faipari Mérnöki és Kreatívipari Karral kö-
zös projektben valósult meg. Első körben tizenkét 
arculati tervet készítettek az egyetem hallgatói, 

amelyből az iskola vezetősége és az egyetem kép-
viselői öt munkát választottak ki. A végső tervről 
online szavazás döntött, az Eötvös tantestülete 
és diákjai voksoltak. A projekt zárásaként ünne-
pélyes keretek között mutatták be a tanulóknak és 
oktatóknak a nyertes pályamunkát, amelyet Cser-
nyus Kata egyetemi hallgató készített Nagy Nán-
dor művésztanár, okleveles vizuális kommuniká-
ciós tervezőművész vezetésével. 

 FO
TÓ

: S
ZA

TL
Ó 

GÁ
BO

R



2022. június 15. 11CIVITAS FIDELISSIMA Soproni Téma Tallózó

Iránytűember 
Manapság sajnos kevés a fix kapaszkodó, kiindulópont sokak 
életében. Sokan, sokszor  sodródnak csupán. A jól megváloga-
tott ismeret sokkalta nagyobb biztonság, mint a sok-sok (egy-
másnak nemegyszer ellentmondó) információ özöne. Attól 
döntésképtelenné válhat az ember, vagy butaságokban kezd 
hinni, és abba akár bele is halhat. 

Pontosan így van ez akkor is, ha az egészsége megőrzéséért 
vagy visszaszerzéséért szeretne tenni valaki. Kell (kellene) egy 
(igen egy!) olyan ember (olyan orvos), akiben megbízik. A biza-
lom mással nem helyettesíthető. A bizalom nem tudományos 
fokozat, hanem egy érzés. 

A legszerencsésebb, ha ez az orvos régóta ismeri (és való-
ban ismeri!), sőt ideális esetben a családtagjai bajait is istá-
polta már. Jó átlátóképessége van (elég sokat tud elég sok kér-
désről), és adott szabályokat betartva, de relatíve egyszerűen 
elérhető. No, akkor most meg is adtam a jó családorvos defi-
nícióját! Ő a megoldás igazi kulcsa.
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket június 22-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sopron  
Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a népszavazással foglalkozó kiadványt sor-
solunk ki, melyet a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Június 1-jei rejtvényünk megfejtése: „Magamra találtam benned. Világom a tiéd, világod az enyém.”. Szeren-
csés megfejtőnk: Szedenik Tamásné.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Június 15-től 21-ig. Az ügyeleti idő este 8 órától másnap reg-
gel 8 óráig tart.

Június 15.,  
szerda 

Király gyógyszertár  
Várkerület 114. 99/508–241

Június 16., 
csütörtök 

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

Június 17.,  
péntek 

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

Június 18., 
szombat 

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

Június 19., 
vasárnap 

Oroszlán gyógyszertár  
Várkerület 29. 99/524–005

Június 20.,  
hétfő 

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

Június 21.,  
kedd 

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

Földönfutóvá tették őket
SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK  – dr. Orbay Péterné dr. Nagy Katalin

PLUZSIK TAMÁS

„ Sopron, te  lelkünk éltető láng! Hű 
őr az ősi végeken” – hangzanak Sar-
kady Sándor sorai a város himnuszá-
ban. Vallják ezt azok, akik már nem-

zedékek óta itt élnek, és azok is, akik elszakadtak 
Soprontól.
Dr. Orbayné dr. Nagy Katalin a 
soproni József Attila Gimná-
ziumban érettségizett, majd 
1967-ban az Erdészeti és Faipa-
ri Egyetemen okleveles faipa-
ri mérnöki diplomát szerzett. 
A Videoton volt az első munka-
helye, majd tíz évig a székes-
fehérvári Garzon Bútorgyár-
ban tevékenykedett. 1981-től 
a Bútoripari Fejlesztési Inté-
zet csoportvezetője volt, ké-
sőbb a Soproni Egyetem taná-
ra lett, ahol az ergonómiát és 
az antropometriát alkalmazta 
a bútorok tervezésének okta-
tásában. Egyetemi docensként 
ment nyugdíjba 2005-ben.

– Ha a családfánkon a fel-
menőinket követjük – szülő-
ket, nagyszülőket, dédszülő-
ket – ijesztőnek tűnik, hogy 
megszámlálhatatlan ős génje-
it őrizzük magunkban – kezd-
te dr. Orbayné dr. Nagy Katalin. 
– Apai felmenőim Vas megyei-
ek, mindkét nagyszülőm a Nagy 
vezetéknevet viselte. Nagy Jó-
zsef nagyapám miután fele-
ségül vette nagyanyámat, Pá-
pán nyitottak egy úgynevezett 
„beszálló vendéglőt”. Pápai 
nagymamám módos család-
ban született, iszkázi unoka-
öccsei, Nagy László és Ágh Ist-
ván mindketten Kossuth-díjas 

költők, utóbbi még ma is él, 
tagja a Magyar Művészeti Aka-
démiának. Anyai felmenőim 
300 éve betelepített néme-
tek voltak. Handler Ferenc és 
Fáner Katalin dédszüleimnek 
hét gyermeke született, köztük 
a legidősebb volt a nagyapám, 
aki Zalacsányban, majd Türjén 
volt főjegyző, talán ezért is ma-
gyarosította később Halmosra a 
nevét. Nagymamám, Struglics 
Ilona tősgyökeres soproni csa-
lád sarja, művészlélekként 
szépen zongorázott és kivá-
ló akvarellista volt, az irodal-
mi németen kívül kiválóan be-
szélt angolul és franciául. Még 
90 éves kora fölött is tájékozott 
volt a világ dolgaiban.

– Édesapám, Nagy Tibor Pá-
pán végezte el a tanítóképzőt, 
majd Sopronban katonásko-
dott, innen datálódik az isme-
retség is édesanyámmal, aki 
akkor az orsolyitáknál szintén 
a tanítóképzőt végezte – foly-
tatta dr. Orbayné dr. Nagy Kata-
lin. – Türjén az egyházi iskolák 
államosításáig a premontrei-
eknél volt kántortanító. 1949 
decemberében a falu szocia-
lista átalakításának jegyében 
iskolaigazgatói állásából eltá-
volították, és Rigácsra helyez-
ték, ahol egy aládúcolt házban 

laktunk. 1956. október 27-én 
a rigácsi hangosbemondóba, 
a „pléhkatiba” beolvasták az 
esti falugyűlésre szóló meghí-
vót. Ennek szövegét édesapám 
fogalmazta, a „legsúlyosabb” 
mondat az volt benne, hogy 
a falu „vállvetve álljon az igaz 
magyar ügy, a magyar szabad-
ság mellé”. Ennek lett az a kö-
vetkezménye, hogy néhány hó-
nappal később éjszaka elvitte 
őt az ÁVO, internálták, majd 

szabadulása után, mint „priu-
szos”, tanári állást nem kapott, 
földönfutóvá tették a négygyer-
mekes családot. Csak az úgyne-
vezett „enyhülés” éveit követő-
en, nyugdíjazása előtt két évvel 
nevezték ki a batyki iskolá-
ba vezető tanítónak. Nyugdíja-
zásukkor, 1978-ban tekintettel 
a széles körű soproni rokon-
ságra szüleim Sopronba köl-
töztek, majd 1981-ben férjem-
mel együtt mi is követtük őket.

Dr. Orbayné dr. Nagy Katalin 1981-ben költözött vissza férjé-
vel Sopronba. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

CSALÁDI HÁTTÉR:  1942-ben született Zalaegerszegen. Szü-
lei mindketten tanítók voltak. Férje, dr. Orbay Péter okleveles 
faipari és informatikus mérnök, a Soproni Egyetem nyugalma-
zott egyetemi docense.
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Koráb-
bi éne-
kesnőjé-

re emlékezik pénteki 
koncertjén a Prak-
ker. A legendás helyi 
együttes a Búgócsigá-
ban lép fel, ahol a Rol-
ler lesz a vendégze-
nekar. Türk Ferenccel 
beszélgettünk. 

– Mi adja a mostani koncert 
apropóját? 

– Ezt a bulit a december-
ben Covidban elhunyt énekes-
nőnk, Lipták Márti emléké-
nek ajánljuk. Természetesen 
ettől még pörgős, jó hangulatú 
estét tervezünk, neki sem tet-
szene egy gyászos, könnyektől 
áztatott fellépés.

– Milyen repertoárral 
készültök?

– A műsor a hatvanas 
évektől a kilencvenes évekig 
válogat, döntően ismert hard 
rock, blues és rock and roll 
szerzemények „prakkerosí-
tásából” áll. Feltűnik majd 
néhány saját szerzemény, 
amelyek 40 éves múltra tekin-
tetnek vissza. 

– Több mint 50 éves ban-
dáról beszélünk…

– Valóban. 1969-ben ala-
kultunk, azóta számos ze-
nész, énekes volt részese 
a Prakkernak. A hetvenes 
években meghatározó ténye-
zője volt az akkori fiatalság 
szórakoztatásának az Elzett 
kultúrházban. A régi felállás-
ból napjainkban már csak az 
énekes, Kőmíves Péter aktív, 

a zenekar korábbi vezetője, 
Stei ner László „Löky” 2010-
ben, a billentyűs Korán Jenci 
2012-ben hagyott itt minket. 
Tapolczay Laci dobon, jóma-
gam gitáron 2005 óta vagyok 
prakkeros. Kerekes Gábor 
2013-tól gyúrja nálunk a zon-
gorát, Urbán Zsolti 2016 óta 
pengeti a basszusgitárt a ze-
nekarban. Balogh Babó szin-
tén régóta énekli a dalokat ve-
lünk, őt is meghallgathatjuk 
majd a Búgócsiga színpadán.

– A f iataloknak ho-
gyan mutatnád be a „Prak-
ker-érzést”?

– Elődeim a Szabad Euró-
pa rádióból fülelték le az ak-
kori menő számokat, és az 

innen-onnan szerzett hang-
szerekkel, házilag bütykölt 
erősítőkkel álltak ki a szín-
padra, ahol a friss élményekre 
éhes rajongótábor éltette őket 
Soproni Ászok sörrel a kezük-
ben. A diszkókorszak bekö-
szönte, nagyjából a ’80-as évek 
vége után sok régi rockzene-
kar élettere megcsappant, 
megszűnt, így a Prakkeré is. 
A retróhangulat keltette életre 
újra a zenekart a 2000-es évek 
elején, és azóta rendszeresen 
fellép, nem túl sűrűn, évente 
5–6-szor. A hetenkénti próbák 
viszont jó, baráti hangulatban 
telnek, az együtt zenélés örö-
me most már a legfőbb moti-
váló tényező.

– Legendás korszakai-
tok is voltak.

– A már történelminek ne-
vezhető Elzett, illetve a vala-
mikori Sotex kultúrházi – ma 
GYIK – fellépéseken túl 10 
éven keresztül a VOLT Feszti-
vál rendszeres fellépője is volt 
a zenekar. 

– Milyen terveitek van-
nak még?

– Tekintve, hogy a ta-
gok többségének az életko-
ra erősen hatvan pluszos, 
világraszóló terveket nem 
szövögetünk. Keddenként ösz-
szejövünk a próbatermünk-
ben, és azt csináljuk, amit 
szeretünk addig, amíg az 
egészségünk engedi.

Sztárok itt és ott

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

A legendás Prakker együttes  pénteken lép fel a Búgócsigában

Több évtizede a színpadon

– A próbák jó, baráti hangulatban telnek, az együtt zenélés öröme most már a legfőbb motiváló 
tényező – mondta lapunknak Türk Ferenc (b3). FOTÓ: FILEP ISTVÁN 
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SOPRON, TERMÉSZETESEN  – Kiránduljunk együtt! 

Barangoljuk be a legkisebbekkel a soproni parkokat, 
erdőket, ösvényeket – egyre többen vágynak erre. Új 
rovatunkban egy kisgyermekes anyuka konkrét ta-
pasztalatai segítségével indulunk útnak. Kirándul-
junk együtt! 

FORRAI ESZTER 

Ha kerékpáros kirándulást ter-
veznénk gyermekünkkel, sze-
rencsére nem csak két véglet 
közül választhatunk: megkerül-
jük a háztömböt vagy az egész 
Fertő tavat. Sopron belvárosá-
ban szuper kerékpárutak csá-
bítják a sportosabb anyukákat 
és apukákat, akik ebben a szép 
nyári időben már inkább két ke-
rékre váltanának.

Sopronba költözésünk és 
lányunk születése óta mél-
tatlanul mellőzve porosodtak 
a tárolóban biciklijeink, pedig 
egykor mindkettő szebb napo-
kat is megélt… Itt a nyár, úgy-
hogy elérkezett az idő, hogy 

kipróbáljuk, milyen Sopron-
ban biciklizni. Némi pumpá-
lás, gyerekülés-rögzítés és 
sisakfeladásos harc után fel-
pattantunk járgányainkra, és 
a Deák téren rácsatlakoztunk 
a kerékpárútra. A Várkerületen 
végig kényelmes tempóban 
és sík terepen tudtunk halad-
ni, ezt fel is vettük férjemmel 
a munka utáni közös családi 
levegőzések útvonalának kép-
zeletbeli listájára. Egy kis vál-
tozatosság a rengeteg babako-
csikázás után. 

Ha valaki érezni akarja más-
nap a fenék- és combizmait, 
akkor tegyen úgy, mint mi, és 
kanyarodjon le a Várkerület-
ről a Mária-szoborral szem-

közt, majd tekerjen Balf irá-
nyába! Kerékpárút vezet ki 
minket a belvárosból, a nem-
rég felújított Nemeskúti út pe-
dig kényelmesebb nem is le-
hetne, alig van autós forgalom, 
és tikkasztó hőségben sem le-
heljük ki a lelkünket, mert az 
utat körülölelő erdő fái árnyé-
kot adnak. Kislányunk nagysze-

rűen szórakozott a férjem mö-
gött, néha kimutatott egy-egy 
fára vagy játszótérre, és bebi-
zonyította, hogy a nézelődés-
be igenis el lehet fáradni. Mi 
elsőre összesen 10 kilométert 
tekertünk, de biztosan jövünk 
még ezen az útvonalon, és leg-
közelebb talán a Fertő-partig is 
elmerészkedünk. 

Itt a nyár, elérkezett a biciklis kirándulások ideje! 

Két keréken a belvárosból

PRAKKER ÉS ROLLER BULI:  Június 17., péntek 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden. Sopron 
50 éves örökifjú zenekara, a Prakker mellett a Roller is fellép. A formáció jelenlegi felállásában két 
éve csiszolódik, és törekszik minél szélesebb repertoárt összeállítani. A Roller név senkit ne tévesz-
szen meg: olyan rock feldolgozásokat szólaltatnak meg, mint Deep Purple, Santana, Jimmy Hendrix, 
de bekerültek a műsorba kilencvenes és kétezres évekbeli slágerek is. 

BULI VAN!  – zenei ajánló

Újra Free After Pink koncert
Június 18., szombat, 21 óra, Búgócsiga  
Akusztik Garden 
A nagysikerű januári koncertet követően június 18-án ismét a 
Búgócsigába látogat az első magyarországi P!nk dalokat játszó 
cover zenekar. A soproni formáció egyre népszerűbb, szomba-
ton este előadja az amerikai énekesnő legnagyobb slágereit.
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