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INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

Újabb szakasszal bővült az M85-ös gyorsforgalmi út Sopront érintő része, miután múlt szerdán megindult a forgalom a Sopron-kelet – Sopron–Balf csomópont között. A munka 
nem áll meg, gőzerővel épül a Bécsi-domb alatti alagút, amely lehetővé teszi, hogy egészen az országhatárig elérjen a kétszer kétsávos autóút. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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M85: Sopron új távlatai

Senki sem írhatja felül a soproniak akaratát

Népszerű SÜH-túranap

Családi kalandozások
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Mintegy százharmincan vettek részt vasárnap a IX. SÜH–IVV Túranapon, amelyen  
6, 12 és 20 kilométeres távokat tehettek meg a résztvevők. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Élménydús családi programokat kínál a nyárra a Sopro-
ni Múzeum. Összeállításunkban kalandozunk a bányászati 
múzeumban, a Lenck-villában és a Macskakőben is. 
FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: BÓTA LUCA

Városunk biztonsága
Ünnepélyes ke-
retek közt tet-
ték le a Táncsics 
Mihály utcában 
épülő Integrált 
Rendészeti Köz-
pont alapkövét. 
A rendőrségnek, 
tűzoltóságnak is 
helyet adó léte-
sítményt várható-
an jövő tavasszal 
adják át. 
FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Dr. Farkas Ciprián: A baloldal alaptalanul támadja a Fertő-parti fejlesztéseket. LÁTVÁNYTERV
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P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Az elmúlt négy évti-
zedben a világ min-
den tájáról közel há-
romszáz vasúti lámpát 
gyűjtött össze Hara-
govics József, közü-
lük hetvenhatot Sop-
ronban, az Előkapuban 
lévő galériában bárki 
megtekinthet.
Haragovics József „múzeu-
mában” jól megfér egymás 
mellett a régmúlt és a jelen. 
A polc alsó sorában talál-
ható gyűjteményének legel-
ső darabja. Ilyen vasúti lám-
pákat használtak a Pest és 
Vác között 1846. július 15-én 
megnyílt vasútvonalon. Mel-
lette pedig ott van a legmo-
dernebb LED világítótárcsa 
a GYSEV Flirt motorvonatai-
ról. Ezt egyébként a gyártó cég 
egyik vezetője ajándékozta a 
gyűjteménynek.

– A koronavírus-járvány 
alatt nekem is több lett a sza-
badidőm, így áttekintettem, 
rendszereztem a kétszázhet-
venhat darabból álló gyűjte-
ményem – mondta lapunk-
nak a 67 éves, de mind a mai 
napig a vasútnál dolgozó Ha-
ragovics József. – A csalá-
dommal úgy döntöttünk, fel-
újítjuk az Előkapuban lévő 
lakásunkat. A munka végez-
tével a földszinten rendeztem 
be a vasútilámpa-galériát. Itt 

hetvenhat kapott helyet, a töb-
bi kettőszáz pedig ez eredeti 
helyen, Fertőszéplakon te-
kinthető meg.

Haragovics József az el-
múlt 41 év alatt a világ 34 or-
szágából gyűjtött lámpákat. 
Igazán különlegesnek szá-
mítanak az Angliából, Svéd-
országból, Afrikából, Japán-
ból, Bolíviából, Sri Lankáról 
származó fényjelzők. – Az 
elmúlt négy évtizedben sok 

országban jártunk, amíg a 
család többi tagja vásárolt, 
addig én a lámpák után kutat-
tam – folytatta a szenvedélyes 
gyűjtő. – Persze a barátaimra 
is számíthattam, így jutottam 
hozzá például a kubai vasúton 
használt gázlámpához. Nyolc 
évvel ezelőtt azonban újabb 
tárgyak gyűjtésébe kezdtem, 
hiszen a vasúton a fény mel-
lett hangjelzést is használnak. 
Elkezdtem tehát felkutatni az 

egyes hangadó eszközöket is. 
Tudvalevő, a lámpa mit sem 
ér, ha nem tudjuk meggyújta-
ni. Így három éve a különleges 
gyufákat is gyűjtöm.

Haragovics József szenve-
délyével másokat is „megfer-
tőzött”. Az országban öten az 
ő hatására kezdték el gyűjte-
ni a vasúti lámpákat. Sopron-
ban, az Előkapuban lévő galé-
riát – előzetes bejelentkezés 
után – bárki megtekintheti. 

Haragovics József galériájában 76 lámpát állított ki, köztük vannak százévesek is. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Előzze meg  
az autófeltörést!
CZETIN ZOLTÁN 

Látható helyen soha ne 
hagyjunk értéket az au-
tóban, illetve mindig 
zárjuk be a kocsit! – ez 
a két legfontosabb ta-
nács, amelyet ha megfo-
gadunk, jó eséllyel meg-
előzhetjük a bajt. 

Az autófeltöréseknek bármi-
kor lehet szezonjuk, ugyanúgy 
történnek bűncselekmények 
nyáron és télen, forgalmas, 
valamint elhagyatott helye-
ken. Több konkrét esetről be 
tudnak számolni a soproni 
rendőrök is. 

– A közelmúltban egy nem 
túl forgalmas úton törtek fel 
egy autót, valószínűleg azért, 
mert a sofőr a két ülés között 
hagyta a pénztárcáját – kezd-
te Babelláné Lukács Katalin, 
a Soproni Rendőrkapitányság 
őrnagya, kiemelt bűnmegelő-
zési főelőadó. – De az egyik 
hipermarket parkolójában is, 
illetve egy belvárosi trafik 
közelében is történt hasonló 
bűncselekmény, csak azokban 

az esetekben nem voltak be-
zárva az autók, így a bűnözők-
nek egyszerűen csak ki kellett 
nyitniuk az ajtót, és kivenni az 
értékeket. 

Az őrnagy szerint azért sem 
lehet megjósolni, hogy hol tör-
ténhet bűncselekmény, mert 
a legtöbb esetben az alkalom 
szüli a tolvajt. Az viszont biz-
tos, hogy ha látható helyen ha-
gyunk az autóban értéket, ak-
kor megsokszorozzuk a lopás 
esélyét. A nyitva hagyott au-
tóval pedig jelentősen meg-
könnyítjük a bűnözők dolgát. 

– Több olyan esettel is ta-
lálkoztunk, amikor az autó tu-
lajdonosa tényleg csak egy 
pillanatra távolodott el a nyit-
va hagyott kocsitól, mond-
juk, visszafutott a garázsba, 
de már ennyi idő is elég volt 
a tolvajoknak – folytatta Ba-
belláné Lukács Katalin. – Az 
a legfontosabb, hogy ne ad-
junk esélyt a bűnözőknek, 
előzzük meg a bajt! Az érté-
keinket a legjobb, hogyha ma-
gunknál tartjuk, az autót pe-
dig soha ne hagyjuk nyitva! 
Ma már ez tényleg csak egy 
gombnyomás… 

RENDŐRSÉGI  sorozat

PLUZSIK TAMÁS

„Jegyezzétek meg ma-
gyarok, hogy az oro-
szok néhány év múl-
va visszajönnek uralni 
az országotokat!” – ez 
a cirill betűs felirat is 
olvasható a Kis János 
utcában lévő egyko-
ri OTI Rendelőintézet 
épületén. A téglába vé-
sett üzenetek egy része 
pont 75 éve született. 

Sopron modern stílusú köz-
épületei között kiemelkedő 
értéket képvisel a Kis János 
utca és a Lenkey utca sarkán 
álló egykori OTI Rendelőinté-
zet (ma a NAV soproni kiren-
deltsége is itt működik). Árkay 
Bertalan (1901–1971) építész 
tervei szerint valósult meg 
1940-ben. Árkay az épületet 
eredetileg travertin-burkolat-
tal tervezte, ám végül a Sop-
ronban addig szokatlan klin-
kertégla burkolattal készült 
el. A kivitelezési munkákat a 
katolikus konvent neves építé-
sze, Rosenstingl Antal (1906–
1971) irányította. Az 1944. de-
cember 6-i bombázás során 
az impozáns épület környéke 
súlyos károkat szenved, de az 
OTI kisebb sérülésekkel meg-
úszta. Ebben az időszakban 

az épület alsó részét mene-
kültek, illetve a budapesti nyi-
las vezérkar családjai lakták, a 
felső részekben pedig a körül-
ményekhez képest zavartala-
nul folyt a szakellátás. 1945 
áprilisától az épület dr. Király 
Jenő vezetésével ideiglenesen 
átalakult hadikórházzá, ahol 
elsősorban szovjet katonákat 
gyógykezeltek.

Ezt követően még több 
mint egy évig funkcionált itt 
a hadikórház, melynek őrzé-
sét a Vörös Hadsereg katonái 
végezték, így a téglákba vé-
sett cirill betűs „feljegyzések” 
is valószínűleg tőlük szár-
maznak. „46-ban először ál-
lok őrt, 46. 06. 25-én 17-től 21 
óráig.” – olvasható az egyik 

téglán, a mellette lévőn pedig 
vélhetően ehhez kapcsolódó-
an: „A váltás 1 órát késett…”. 
Mindkettő alatt az aláírás 
olvashatatlan.

Több mint érdekes, mint-
egy látomásszerű az a felirat, 
mely így fordítható: „Jegyez-
zétek meg magyarok, hogy 
az oroszok néhány év múl-
va visszajönnek uralni az 
országotokat!”…

A szinte napra pontosan 
háromnegyed évszázaddal 
ezelőtt született „téglaüzene-
tek” megóvása célszerű lenne 
– mintegy kordokumentum-
ként –, hisz ezek a feliratok, 
dr. Németh Alajos könyvcímé-
vel élve: „Sopron könnyes–vé-
res dátumainak” részei.

KÖVES ANDREA

Sokszínű, ingyenes programokat szerveznek jú-
nius 20-án, vasárnap a nemzetközi jóganap alkal-
mából az Erzsébet-kertben.

A jóga évről évre egyre nép-
szerűbb mozgásforma, amely 
lehetőséget nyújt a test és a 
lélek harmonikus formálásá-
ra. A szabadtéri program fő-
szervezője, Jahn Krisztina 
invitálását jól ismert sopro-
ni jógaoktatók is elfogadták. 
A hagyományokhoz híven a 
rendezvényt idén is támogat-
ja Sopron önkormányzata.

– Az esemény az Erzsébet-
kerti zenepavilonnál 9 órakor 
egy rövid bemutatkozással 
kezdődik, amelyet egy közös 
meditáció és légzőgyakorlatok 

követnek – kezdte a főszerve-
ző. – 10 órától kis csoportok-
ban jógázunk, az órákon telje-
sen kezdők, kicsik és nagyok is 
részt vehetnek. 11 órától gong- 
és hangtál-meditáción lazít-
hatnak a résztvevők. Az előző 
években is nagy volt az érdek-
lődés a henna testfestés iránt, 
így idén is meghívtunk egy 
soproni hennaművészt, de 
ínycsiklandó indiai ételeket is 
kínálunk.

Az indiai nagykövetség 
visszajelzése alapján az előző 
években a soproni jóganap volt 

a leglátogatottabb és legszín-
vonalasabb rendezvény Ma-
gyarországon, ahol több mint 
száz jógázó vett részt, most pe-
dig még több embert várnak.

– Városunkban és környé-
kén egyre többen jógáznak 
– tette hozzá Jahn Krisztina. 
– Akik először vesznek részt 
egy foglalkozáson, meglepőd-
ve tapasztalják, hogy nem is 
annyira könnyű mozgásfor-
ma. Kell egy kis erőfeszítés, 
hogy a jógapózokat több lég-
zésig kitartsuk, vagy dina-
mikusan egyikből a másikba 
áramoljunk, és közben még a 
légzésünkre is figyeljünk. 

A közös jógázáshoz, egyéb 
programokhoz a résztvevők-
nek szükségük lesz saját poli-
foam tornaszőnyegre vagy jó-
gaszőnyegre és plédre.

Az egykori OTI falán  több cirill betűs felirat is olvasható 

Téglaüzenetek a múltbólNemzetközi jóganap

Az orosz feliratok 75 évvel ezelőtt kerültek a Kis János utcai 
épület tégláira. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

A legutóbbi soproni jóganapon több mint százan vettek részt. FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

Haragovics József  új lámpagalériája az Előkapuban található

Gyűjtés szenvedéllyel
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MUNKATÁRSUNKTÓL

Sopron változatos és gazdag történelme sokakat 
érdekel – sorozatunkban a különböző városré-
szek kialakulásáról, elnevezéséről, érdekes his-
tóriáiról írunk. Ezúttal a Koronázó-domb titkai 
tárulnak fel.

Sopronban összesen három-
szor tartottak koronázást: 
1622-ben Gonzaga Eleonó-
ra Anna királynét, 1681-ben 
Pfalz-Neuburgi Eleonóra Mag-
dolna Terézia királynét ko-
ronázták meg, uralkodót pe-
dig egyszer, 1625-ben. Ebben 
az évben ugyanis ismét Sop-
ront jelölték az országgyűlés 

helyszínének. Pozsony mint 
koronázóváros nem jöhetett 
szóba, mivel Bethlen Gábor 
hadai veszélyeztették ebben 
a városban az országgyűlés 
és a koronázás megtartását, 
illetve pestis is dúlt. Az or-
szággyűlésen II. Ferdinánd, 
hogy biztosítsa utódlását, el-
fogadtatta a rendekkel fia, a 

későbbi III. Ferdinánd meg-
választását és megkoronázá-
sát. Így Sopron 1625-ben ismét 
egy jeles esemény helyszíné-
ül szolgált. Azonban nemcsak 
királyt, hanem nádort is vá-
lasztottak, az év tavaszán el-
hunyt Thurzó Szaniszló he-
lyére Esterházy Miklós került. 
Egy bizottság hozta Pozsony-
ból a koronázási jelvénye-
ket, amelyek 15 napot töltöt-
tek Sopronban. A koronázási 
ceremóniára december 8-án 
került sor a ferences temp-
lomban. A koronát és a koro-
názási jelvényeket a templom-
ban csak az udvari, rendi és 
városi elit láthatta, azonban a 

Koronázó-dombra tartó me-
netben azokat már az egysze-
rű érdeklődők, bámészkodók 
is megcsodálhatták. A Koro-
názó-dombon 1915-ben emelt 
emlékoszlop jelzi azt a he-
lyet, ahol III. Ferdinánd a ha-
gyományos kardvágásokat 
ejtette, melyekkel tanúsítot-
ta, hogy az országot megvédi 
ellenségeitől. 

Sopron neve a XVII. szá-
zadban a koronázó ország-
gyűléseknek köszönhetően 
Európa-szerte ismertté vált. 

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

Emlékek útján  – Sopron neve Európa-szerte ismertté vált

A koronázások helyszíne

A Koronázó-dombon 1915-ben emeltek emlékoszlopot ott, ahol III. Ferdinánd a hagyományos kardvágásokat ejtette. A domb város fe-
lőli részén található az amfiteátrum. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

A GYSEV idén is csatlakozott a nemzetközi útátjáró-bizton-
sági nap rendezvényéhez. Az európai szintű kezdeményezés 
idei mottója: A figyelmetlenség megöl! A vasúti átjáróban tör-
tént balesetek számának csökkentése miatt múlt csütörtökön 
a vasúttársaság munkatársai a rendőrséggel közösen egy sop-
roni és egy szombathelyi átjáróban végeztek figyelemfelhívó 
ellenőrzéseket. Az akció keretében szóbeli tájékoztatással, 
kérdőívekkel, kiadványokkal és szórólapokkal hívták fel az ar-
ra járók figyelmét a kulturált, felelősségtudatos közlekedésre.  
FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

A FIGYELMETLENSÉG MEGÖL!

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Ünnepélyes keretek közt tették le a Táncsics Mi-
hály utcában épülő Integrált Rendészeti Központ 
alapkövét. A rendőrségnek, tűzoltóságnak is he-
lyet adó korszerű létesítményt várhatóan a jövő 
év tavaszán adják át.

Az országban először váro-
sunkban épül egy olyan In-
tegrált Rendészeti Központ, 
amely otthont ad a rendőrség-
nek, a katasztrófavédelem-
nek, az Alkotmányvédelmi 
Hivatalnak és a rendvédel-
mi szolgálatoknak. – A kor-
mány döntése összhangban 
van az önkormányzat által 
évek óta szorgalmazott lé-
tesítmény k ia la k ításáva l 
– mondta az elmúlt csütör-
töki alapkőletétel bevezető-
jében Kovács István rendőr 
vezérőrnagy, gazdasági orszá-
gos rendőrfőkapitány-helyet-
tes. – A többszintes, mintegy 

tízezer négyzetméter alapte-
rületű létesítmény megfelel a 
XXI. századi igényeknek. Az 
alagsorban a rendőrök szá-
mára lőteret alakítanak ki, a 
tűzoltóknak pedig az udvaron 
lesz gyakorlótér. A kivitelezés 
10,3 milliárd forintba kerül, és 
várhatóan jövő év március vé-
gén adják át.

– Napjainkban a bizton-
ság az egyik legfontosabb 
közösségi érték – fogalma-
zott Barcza Attila, Sopron és 
térsége országgyűlési kép-
viselője. – Mindez megmu-
tatkozott az Európát sújtó mig-
rációs válság során, valamint 

megmutatkozik a koronaví-
rus-járvány idején is, amely 
ugyancsak komoly kihívások 
elé állította a hivatásos állo-
mányt. Számunkra a soproni-
ak biztonsága a legfontosabb, 
ezért is épül meg a rendésze-
ti központ. A fejlesztés Sopron 
további fejlődését és a soproni 
emberek biztonságát erősíti.

– Emlékszem, amikor 2019 
őszén Pintér Sándor belügy-
miniszter Sopronba láto-
gatott, jómagam is jeleztem 
a korábbi városvezetés ál-
tal többször szorgalmazott 
igényt, ami szerint az új ren-
dészeti központnak méltó he-
lye lenne az egykori laktanya 
területe – közölte dr. Farkas 
Ciprián polgármester. – Most 

pedig mindenki a saját sze-
mével is meggyőződhet ar-
ról, hogy épül a korszerű és 
minden feltételt biztosító 
létesítmény. 

Dr. Kontrát Károly, a Bel-
ügyminisztérium miniszter-
helyettese is a biztonság fon-
tosságát hangsúlyozta. – Ma 
Magyarország Európa egyik 
legbiztonságosabb országa, 
de ennek megőrzésére min-
dig több forrást kell biztosíta-
ni – húzta alá a miniszterhe-
lyettes. – 2010 óta harmadára 
csökkent a bűncselekmények 
száma. Ha elkészül az Integ-
rált Rendészeti Központ, még 
nagyobb biztonságban lesz-
nek a soproniak és a térség-
ben élők.

AZ ALAPKŐLETÉTELEN RÉSZT VETT  dr. Simon István alpol-
gármester, több önkormányzati képviselő, dr. Fodor Tamás elő-
ző polgármester, valamint Firtl Mátyás, Sopron és térsége koráb-
bi országgyűlési képviselője is.

A többszintes, mintegy tízezer négyzetméter alapterületű Integrált Rendészeti Központ megfelel a XXI. századi igényeknek. 

KORONAVÍRUS  aktuális
Új konzultáció kezdődik
– Magyarország legyűrte a járvány harmadik hullámát, ráadá-
sul az egyetlen olyan hely az EU-ban, ahol több vakcina áll ren-
delkezésre, mint ahányan oltásra jelentkeztek – mondta Orbán 
Viktor a múlt heti Kormányinfón. A miniszterelnök hangsúlyoz-
ta: engedélyezik a 12–15 év közöttiek oltását. Őket már regiszt-
rálni is lehet, de a szülőké lesz a végső szó ebben az ügyben.

Orbán Viktor kifejtette, 137 ezer olyan személy van, aki az 
első után nem vette fel a második oltást. Azt a döntést hozta a 
kormány, hogy akinek lejárt a határideje a második vakcinára, 
annak törlik a védettségi igazolványát a nyilvántartásból. E hét-
től a tömeges helyett pedig áttérnek a készenléti oltási rend-
re. Tíznapos rendkívüli, fizetett szabadságot kapnak azok, akik 
részt vettek a védekezésben. Ideértve többek között az egész-
ségügyi és szociális szférában dolgozókat.

– A gyereket nevelő családokat megviselte a koronavírus-
járvány miatti válság – hangsúlyozta a miniszterelnök. – Ezért 
ha sikerül elérni Magyarországon az 5,5 százalékos GDP-növe-
kedést, akkor azt javaslom a kormánynak, hogy a gyermeket 
nevelő szülőknek 2022 év elején adjuk vissza azt a személyi 
jövedelemadót, amit 2021-ben befizettek a költségvetésbe. 
A nyugdíjprémium összege pedig a korábban tervezettnél ma-
gasabb lehet.

A miniszterelnök azt is bejelentette, újabb nemzeti konzul-
táció indul. Ebben a gazdasági intézkedések dominálnak, de 
kitérnek a migrációra is. 

Alapkő:  Épül az ország első Integrált Rendészeti Központja

Soproniak biztonsága

Ünnepi szentmisével kezdődött a Lehár Antal emlékév Sopron-
ban az elmúlt vasárnap a bánfalvi kolostortemplomban. Ezt kö-
vetően a Szent György Lovagrend és a Bánfalváért Baráti Kör 
szervezésében koszorúzással is megemlékeztek a 145 éve szü-
letett tisztről. Idén a tervek szerint a szomszédos megyékben 
közel harminc eseményt tartanak majd Lehár Antal emlékére.
Igrecz Katalin, a Bánfalváért Baráti Kör elnöke kiemelte, az 
egyesület mindig is nagy figyelmet fordított a hősök tiszte-
letére, mert fontos, hogy emlékezzünk elődeink példamutató 
cselekedeteire. FOTÓ: FODOR REGINA

LEHÁR 145 EMLÉKÉV
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KÖVES ANDREA

Önkéntes növénygondozókat keres 
a Soproni Egyetem botanikus kertje, 
amely Európa-szerte híres, egyedül-
álló fenyő- és örökzöld gyűjtemény-

nyel rendelkezik.

A 17 hektáros kert minden év-
szakban más-más arcát mu-
tatja: jelenleg a csodaszépen 
virágzó növényekben gyö-
nyörködhetünk. A gyűjte-
mény folyamatos gondozást 
igényel, amelyhez elkelnek az 
önkéntes segítő kezek is.

– Sokan szeretik a növé-
nyek gondozását, ápolását, 
ám nem mindenkinek van le-
hetősége otthoni kertészke-
désre – mesélte Kui Biborka 
intézeti munkatárs. – Ezért 
gondoltunk arra, hogy ebben 

a csodaszép környezetben le-
hetőséget biztosítunk azok-
nak az önkénteseknek, akik 
szívükön viselik a botani-
kus kertünk állapotát, és ak-
tívan tevékenykednének a 
gyűjteményben. Nagy örö-
münkre már többen is je-
lentkeztek a felhívásunkra. 
Egyébként nem egyedülál-
ló a kezdeményezésünk, hi-
szen a budapesti Füvészker-
tet rendszeresen szépítik 
önkéntesek. A munka jelen-
leg főként gyomlálást jelent, 

de a napokban növényeket is 
ültettünk az egyik jelentkező 
segítségével.

A botanikus kert munka-
társai az önkénteseket segí-
tik a kertészkedés során, így 
nem kell semmiféle előzetes 
gyakorlat, szakértelem a te-
vékenységhez. A szükséges 
eszközöket és a védőkesz-
tyűt is biztosítják. A segítő 
munka nem korosztályhoz 
kötött, így azokat a vakáció-
zó diákokat is szívesen lát-
ják, akik elhivatottságot 

éreznek a kertművelés iránt. 
Érdekes lehet ez a tevékeny-
ség a gyermekes szülőknek 
is, hiszen a kisebb-nagyobb 
gyerkőcöknek mintát mu-
tathatnak a természet meg-
óvására a közös kerti mun-
ka során. A gyűjteményben 
folyamatosak a fejlesztések, 
így az elmúlt hetekben elké-
szültek a tanösvény új inter-
aktív táblái, amelyek a 10–
14 éves gyerekek számára 
sok-sok érdekes információt 
tartalmaznak.

A szükséges eszközöket  és a védőkesztyűt is biztosítják

Önkéntes kertészek

A botanikus kert munkatársai segítik az önkénteseket, így nem kell semmiféle gyakorlat a kertészkedéshez. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Játékunkban egy neves épületről vagy 
köztéri alkotásról mutatunk be részletet, 
olvasóinknak pedig az a feladatuk, hogy a 
részletből felismerjék az egészet, és meg-
írják nekünk, melyik alkotást rejtettük el. 
Azok között, akik a helyes megfejtést jú-
nius 23-ig beküldik a Soproni Téma, 9400 

Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@
sopronitema.hu e-mail-címre, ajándé-
kot sorsolunk ki.

Május 19-i rejtvényünk megfejté-
se: Lovag Kőmáli Flandorffer Ignác 
emléktáblája, a helyes megfejtőnk: 
Licskai György.

Flandorffer Ignác emléktáblája (Táncsics utca)

Flandorffer Ignác (1816–1891) hatalmas va-
gyonát vállalkozásokba és alapítványokba 
fektette. A városi tanács felhívására vállal-
ta, hogy egy év alatt felépíti a Soproni Gáz-
gyárat. Így is történt, 1866 szilveszterén a 
gázlámpáknak köszönhetően (melyek közül 
egy még ma is működik a Berzsenyi-líce-
um homlokzatán) fényárban úszott Sopron. 

Prof. dr. Kubinszky Mihály, a Soproni Vá-
rosszépítő Egyesület egykori elnöke a Flan-
dorffer Ignác utca 2006. novemberi megnyi-
tásakor így emlékezett: „Flandorffer Ignác 

Sopron város jótevője, fejlődésének, jólé-
tének fellendítője volt a 19. század során. 
Telephelye, irodája, lakása itt volt a szom-
szédban, a mai Táncsics utca – Kölcsey ut-
ca – Kossuth utca által határolt területen. 
Hetvenedik születésnapján róla nevezték el 
a Somfalvi út első szakaszát, de a második 
világború után ezt a német hangzású utca-
nevet megváltoztatták. Ez kirívó igazságta-
lanság volt. Nem nézték vagy nem is ismer-
ték Flandorffer érdemeit, csak nevének 
idegen csengése alapján ítéltek. Néha a tu-

datlanság majdnem olyan bántó, mint a go-
noszság. Flandorffer Ignác több társával 
együtt 1869-ben alapította a Soproni Város-
szépítő Egyesületet, az országban az elsőt. 
A gázgyáron kívül a Soproni Takarékpénz-
tárat is ő alapította meg (…). Széchenyi Ist-
ván buzdítására támogatta a selyemhernyó-
tenyészetet, a bécsújhelyi vasút építését. 
Borpincéje híres volt, a király is megláto-
gatta. A soproni és ruszti borokat a külföldi 
piacokra vitte, ezzel a környék szőlőterme-
lését is fellendítette. (…) Hathatós segítsé-
gével épült naggyá az Orsolya rend iskolá-
ja. Egyesületünk ezért törekedett az utcanév 
helyreállítására, s 1994-ben Soltra E. Tamás 
szobrászművész alkotásával meg is emlé-
kezett az egykori gázgyár falán elhelyezett 
emléktáblával alapítójáról.”.
Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

HOL JÁRUNK?  – rejtvény

Kacskaringós utak
Júniusban is keressük a hónap fotóját! Aktuális felhívásunk té-
mája: kacskaringós utak. Egy jelentkező maximum kettő színes, 
legalább 3000 pixel szélességű képpel nevezhet, a fotókat jpg 
formátumban várjuk. A beküldött képek közül kiválasztjuk az 
általunk legjobbnak ítélt fényképet, amelyet újságunk június 
30-i számában közlünk. Valamennyi nevező képét megtekint-
hetik a későbbiekben honlapunkon, a www.sopronitema.
hu-n. A fényképeket június 23-ig várjuk e-mailben a szerkesz-
toseg@sopronitema.hu címre. 

A nyeremény
Pályázatunk valamennyi nyertese Horváth Ferenc Különc borvi-
dék című könyvét, illetve Iváncsics Zoltán soproni borász egy 
üveg borát veheti át szerkesztőségünkben.

MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

BÖSZÖRMÉNYI 
GYÖRGYNÉ:
Jót tett a városnak a gyors-
forgalmi út, a balfi csomó-
pont átadását személyesen is 
megnézhettem, ugyanis ép-
pen a kiskertből jöttünk haza 
a fiammal. Az elmúlt években 
a város térségében is jelentő-
sen megnőtt a forgalom. Az új 
úton szinte „pillanatok alatt” 
megérkezünk a Rábatamási-
ban élő rokonainkhoz. 

KLEINERTNÉ  
NAGY GABRIELLA: 
Az év elején megyei matricát 
is vásároltunk, hogy ha példá-
ul Győrbe utazunk, akkor fel-
hajthassunk az M85-ösre. Az 
új szakasz átadása is könnyí-
tés az autósoknak. A legjobb 
persze akkor lesz, ha a gyors-
forgalmi út nemcsak a hatá-
rig ér el, hanem megépül az 
ausztriai folytatása is. Ez az 
ingázókon segítene.

KUTAS JÁNOS: 
Egyetértek az autóúthálózat 
fejlesztésével, ugyanis ez lé-
nyegesen olcsóbb és hatéko-
nyabban fenntartható, mint 
az autópálya. Annak nagyon 
örülök, hogy az M85-ös gyors-
forgalmi út elért Sopronig. 
Feleségemmel Budapestről 
rendszeresen utazunk a város-
ba, és sokkal biztonságosabb 
ezen közlekedni, mint a 85-
ös főúton.

LAMPERT JÁNOS:
Éppen Győrből érkeztem meg 
Sopronba, háztól házig más-
fél óra volt az út. Ez lényege-
sen kevesebb, mint ha a 85-ös 
főúton jöttem volna. A gyors-
forgalmi útnak köszönhetően 
biztonságosabb lett a közle-
kedés. A térségben lévő fal-
vak, városok lakói is felléle-
gezhetnek, hiszen az átmenő 
forgalom elkerüli a lakott 
helyeket.

Használja az M85-ös 
gyorsforgalmi utat?

A HÓNAP FOTÓJA  – pályázat

SIVATAGI SHOW – ÚJRAGONDOLVA:  Az elsivatagosodás és ki-
száradás elleni küzdelem világnapja alkalmából a Soproni Egye-
tem botanikus kertje Sivatagi show – újragondolva címmel ren-
dezvényre hívja június 17-én, csütörtökön 10 és 19 óra között az 
érdeklődőket. A programban kaktusz-, pozsgáskiállítás és -vásár, 
játékos kalandtúra is szerepel, illetve botanikus kerti séta is in-
dul szakvezetéssel. 
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P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Újabb szakasszal bővült az M85-
ös gyorsforgalmi út Sopront érin-
tő szakasza, miután az elmúlt hé-
ten szerdán megindult a forgalom 

a Sopron-kelet – Sopron–Balf csomópont kö-
zött. A következő útszakasz átadása jövő év-
ben várható.

Tavaly decemberben a koro-
navírus-helyzet nem tette le-
hetővé, hogy ünnepélyes ke-
retek közt adhassák át az 
M85-ös gyorsforgalmi út Csor-
na és Sopron-kelet csomópont 
közötti 51 kilométeres szaka-
szát. Ezt az eseményt is pó-
tolták múlt szerdán, amikor 
megindult a forgalom a Sop-
ron-kelet – Sopron–Balf kö-
zötti 2,5 kilométeres részen.

– A kormány elkötelezett az 
útépítés, az útinfrastruktúra 
fejlesztése mellett – közölte 
Schanda Tamás, az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium 
miniszterhelyettese. – Csak 
idén a Magyar Közút Zrt. 590 
kilométer utat újít fel ország-
szerte. A Magyar Falu Prog-
ram keretében pedig további 
550 kilométeren lesz bizton-
ságosabb a közlekedés.

– Tavaly decemberben 
teljesült a soproniak és a 

térségben élők több évtize-
des álma, hiszen az M85-ös 
autóút megépítésével becsat-
lakoztunk az országos gyors-
forgalmi úthálózatba – mond-
ta Barcza Attila, Sopron és 
térsége országgyűlési képvi-
selője. – A közlekedés bizton-
ságosabbá és kényelmesebbé 
vált, de egyúttal gazdasági 
lehetőséget is teremt a te-
lepülések számára. Mindez 
különösen fontos a járvány 
harmadik hullámának letö-
rését követően, amikor az 
újraindítás időszakába lép-
tünk. A balfi csomópont egy 
újabb lépcsőfok a helyi közle-
kedésben. Az új útszakasz a 
mindennapokban valameny-
nyi közlekedő számára nagy 
segítséget jelent. A munka 
nem áll meg, gőzerővel épül 
a Bécsi-domb alatti alagút, 
amely lehetővé teszi, hogy 
egészen az országhatárig 

kiépüljön a kétszer kétsá-
vos autóút.

– Fontos emlékeznünk, 
hogy ezt az utat már sokan 
és sokszor megígérték az itt 
élőknek, elég csak a balolda-
li kormányok szüntelen ígé-
reteire gondolnunk – húzta 
alá Barcza Attila. – 2010-ben 
azonban egy új korszak kez-
dődött Magyarországon. Az 
emberek szorgalmának és a 
magyar kormánynak köszön-
hetően mind Sopron, mind a 
környező települések példát-
lan fejlődésen mennek ke-
resztül, amely a beruházások 
számában és súlyában is meg-
mutatkozik. Szimbolikus erő-
vel bír mindez a népszavazás 
centenáriumi évében.

A képviselő hozzátette: 
olyan nagy dolgok történnek, 
amelyre mindannyian büsz-
kék lehetünk. Elévülhetetlen 
érdeme van ebben a magyar 
kormánynak, Sopron koráb-
bi és jelenlegi vezetőinek, tér-
ségünk korábbi és mostani 
országgyűlési képviselőinek, 
valamint a fejlesztés mellett 
kiálló települések vezetőinek.

– A soproniak megérdem-
lik az M85-ös gyorsforgalmi 
utat, megdolgoztak érte! – fo-
galmazott dr. Farkas Ciprián 
polgármester. – Van abban va-
lami sorsszerű, hogy Sopron 

1921 decemberében önbecsü-
lést, hitet és reményt adott a 
magyar hazának, és egy év-
század múltán a leghűsége-
sebb város a magyar kormány 
támogatásával gyorsforgalmi 
utat kap. Minden túlzás nél-
kül állítható, az út a város és 
térsége jövőjébe vezet. A most 
átadott útszakaszt jövőre a 
Pozsonyi útig tartó rész köve-
ti, hogy aztán az autóút 2024-
ben elérje az államhatárt.

Kondrik Kornél, a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
vezérigazgató-helyettese be-
szédében felidézte az útsza-
kaszok megépítésének főbb 
állomásait, valamint a műsza-
ki paramétereket.

Az avatóbeszédek végén a 
soproni történelmi egyházak 
képviselői áldották meg az új 
szakaszt, amelyen szerdán 12 
óra után mindkét irányban 
megindult a forgalom.

Barcza Attila:  Nagy segítséget jelent az M85

Sopron új távlatai
Megindult a forgalom a Sopron-kelet – Sopron–Balf közötti 2,5 kilométeres szakaszon is. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

– A kormány elkötelezett az útépítés, az útinfrastruktúra fejlesztése mellett – mondta Schanda Tamás miniszterhelyettes (b), 
aki dr. Farkas Ciprián polgármester (j) és Barcza Attila országgyűlési képviselő (k) mellett részt vett az útátadáson. 

„Szerencsére elcsendesed-
tek azok a harsány hangok, 
amelyek korábban azt pró-
bálták elhitetni a sopro-
niakkal, hogy nem lesz itt 
autóút… Elcsendesedtek? 
Kénytelenek voltak elhal-
kulni, mert a munkagépek 
zaja elnémította őket.”

JEGYZET

Közös öröm
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

A múlt héten újabb, jelentős pontjához érkezett a 
városfejlesztés. Mint arról lapunkban is beszá-
moltunk, elkészült és átadták a forgalomnak az 
M85-ös legújabb szakaszát a Sopron-kelet cso-
móponttól a Pihenőkeresztig. Elkezdődött a Po-
zsonyi út felújítása, miközben már épül a Mély 

út is. Szóval rendben 
halad a gyorsforgal-
mi út építése. Min-
denki teszi a maga 
dolgát. Szerencsére 
elcsendesedtek azok 
a harsány hangok, 
amelyek korábban 
azt próbálták elhi-
tetni a soproniakkal, 
hogy nem lesz itt au-
tóút… Elcsendesed-

tek? Kénytelenek voltak elhalkulni, mert a mun-
kagépek zaja lehalkította őket. Aztán próbáltak 
még néhány szégyenteljes és sokszor szó szerint 
nevetséges trükköt bevetni, hogy miért is nem jó 
nekünk a gyorsforgalmi út, de ezek lepattantak 
a soproniakról, így az építők nyugodtan, terv-
szerűen dolgozhatnak.

Az M85-ös azonban csak az egyik, lehet, leg-
fontosabb kockája a városépítésnek. Egy másik 
építőkocka a városi közlekedők parkolási gond-
jait enyhíti. Elérte tervezett magasságát a par-
kolóház, így már semmi sem gátolhatja meg, 
hogy határidőre elkészüljön.

A városi léthez hozzátartozik, hogy kataszt-
rófavédelme és rendőrsége korszerű körülmé-
nyek között láthassa el feladatát. Tudjuk, hogy 
mindkét szervezet meglehetősen mostoha kö-
rülmények között dolgozik, ám ez hamarosan 
megváltozik, hiszen letették az alapkövét egy 
új, integrált rendészeti központnak, s nem mel-
lékesen megvalósul az érintett városrész reha-
bilitációja is.

A jövő elérkezett a Lövérekbe is, mert már 
csak napok kérdése, hogy birtokba vehessük az 
ország legújabb uszodáját. Voltak, akik ezt is bí-
rálták. Őket majd a használók bírják jobb belá-
tásra. S ha már víz… Elképesztő, hogy milyen 
össztűz zúdult az ország legnagyobb turiszti-
kai beruházására! Igen, a Fertőről van szó. Az 
ellenzék úgy véli, ezen találja a legjobb fogást. 
Hiába minden józan érv, a szakemberek állás-
pontja, mindig találnak balekokat. Azt hiszem, 
ezek a támadások az építkezés befejezéséig tar-
tanak majd.

Talán elnézik nekem, hogy a többi kisebb-na-
gyobb, már megvalósult vagy előkészítés alatt 
álló programról, az életünk mindennapjait be-
folyásoló projektekről, például a nagyon fon-
tos városi útépítésekről, intézményi korszerű-
sítésekről most nem szólok, de azt tudnunk kell, 
hogy a fejlesztések egyes elemei összefüggenek, 
egyik feltételezi a másik megvalósítását is. Sop-
ron az elmúlt tíz évben olyan ütemű modernizá-
lási program megvalósításába kezdett, amely 
páratlan a maga nemében, s ezt megakadá-
lyozni értelmetlen, s felelőtlenség lenne. S per-
sze nem is lehet.

Legyen ez inkább öröm. Mindannyiunk közös 
öröme, bárhonnan is nézünk a fejlesztésekre.

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni em-
berek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat a jövőben is 
tartjuk, sőt szélesíteni kívánjuk újabb és újabb olvasóink 
megismertetésével. Ezért olyan embereket keresünk, akik 
szűkebb–tágabb környezetükben valamiért kiérdemelték a 
körülöttük élők szeretetét, tiszteletét. Lehet ő egy nagyma-
ma, másokon segítő ezermester vagy tanácsadó, egy közös-
ség szervezője vagy aktív tagja. Szóval bárki, akire felnéz-
nek olvasóink! 

Ha ismernek ilyen embert a környezetükben, írják meg ne-
künk, hogy ki ő, hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának ró-
la örömmel a  Soproni Témában! 

Leveleiket a  szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-
címre várjuk!

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK

AZ ÁTADÁS RÉSZTVEVŐI:
Az M85 gyorsforgalmi út 
szerdai átadásán részt vett 
dr. Simon István és Csiszár 
Szabolcs alpolgármester, ön-
kormányzati képviselők, in-
tézmények vezetői, korábbi 
városvezetők, valamint a je-
lenlegi és előző országgyűlé-
si képviselő is.
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KÖVES ANDREA

Sopron és környéke 
számtalan kincset tar-
togat az egész család 
számára: ha otthon 
töltjük a nyári szabad-
ságot, vakációt, ak-
kor is ezernyi élmény 
vár ránk. Ezek közül 
szemezgetünk.

Ezúttal olyan izgalmas túra-
útvonalak közül válogatunk, 
amelyek kevésbé ismertek, 
és egyénileg is teljesíthetőek. 
Kalauzunk Szeverényi Béla, a 
Soproni Természetjáró Szak-
bizottsága elnöke, aki Tömör-
dy Szabolcs elnökhelyettessel 
együtt állította össze az útvo-
nalakat. A szakemberek ar-
ra hívják fel a figyelmet, hogy 
csak friss túraútvonalakat 
tartalmazó térképpel vágjunk 
neki a kirándulásoknak.

Elsőként egy a család min-
den tagja által könnyen telje-
síthető, 7,7 kilométeres kirán-
dulást ajánlunk olvasóinknak. 

A túra a Brennberg-völgyi 
Gyermek és Ifjúsági Tábor-
ral szemben lévő informáci-
ós táblától, a kék kereszt és a 
zöld sáv jelzés találkozásánál 
indul. A kék keresztet kell kö-
vetni. Az út elején található 
dr. Manninger Adolf sírhelye, 
aki édesapjától örökölt nya-
ralóját erdei iskolai célokra 

adományozta 1917-ben. A Tol-
vaj-árokban vezet az utunk, 
közben érintjük a hajdani 
Természetbarát Szövetség 
turistaházának megmaradt 
alapját, a Béla-forrás hűs vi-
zével olthatjuk szomjunkat. 
Pár méterrel odébb megte-
kinthetjük a Soproni Termé-
szetbarát Szövetség egykori 

elnökének, Bartokos Alfréd-
nak a tiszteletére állított em-
lékkövet. Az árok végén kötél-
korlátba kapaszkodva érünk 
fel az Új-hegyre. Innen már 
kényelmes erdei úton hala-
dunk tovább. Az út mellett 
megölelhetjük a Tölgyes-mo-
csár 500 éves tölgyfáját. A kék 
kereszt jelzésen elérjük a hét 

bükkfát, majd rátérünk a Cik-
lámen tanösvényre, végül a 
Lövér Szállóhoz érünk.

A Szárhalmi-erdő barlan-
gokat is rejt. Szeverényi Béla 
az edzettebbeknek egy 11 kilo-
méteres túrát ajánl. A Paprét-
ről a kék sávjelzésen indulunk 
el, a Balfi úton végigmegyünk 
a kiskertekig, onnan tovább 
követjük a kék sávot. Az első 
látnivalóhoz a kék barlangjel-
zésénél balra kanyarodunk, 
hogy megnézhessük a Fehér-
barlangot. Egy odúbarlan-
got fedezhetünk fel, amely a 
mészkőbányászat maradvá-
nya. Visszatérünk a kék sáv 
jelzésre, következik a Pinty-
tető a geodéziai toronnyal. Ke-
resztezzük a Nemeskúti utat, 
innen térünk vissza a város-
ba. Ha tovább haladunk a kék 
jelzésen, rábukkanunk a Zsi-
vány-barlangra, amely veszé-
lyes, zegzugos mélyedés, így 
nem látogatható, védett te-
rület, denevérek lakják. Tó-
malom fürdőnél ér véget az 
utunk. A felkészültebbek akár 
gyalog is megtehetik az utat 
Sopronig. 

Szeverényi Béla:  Mindig friss túraútvonalakat tartalmazó térképpel induljunk útnak!

Nyaraljunk, kiránduljunk itthon!

A Béla-forrás hűs vizéből ihatnak is az erdőjárók, majd megnézhetik a Bartokos Alfréd tiszteletére 
állított emlékkövet. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

HORVÁTH FERENC

– A baloldal a soproni emberek akarata ellenére 
akadályozza a Fertő-parti fejlesztéseket – jelen-
tette ki dr. Farkas Ciprián. A polgármester a Sop-
roni Témának adott interjúban kitért arra is, hogy 
a beruházás minden szempontból megfelel a kör-
nyezetvédelmi előírásoknak.
– Polgármester úr, a Fertő-
parton valósul meg az or-
szág jelenlegi legnagyobb 
turisztikai beruházása. 
A fejlesztést azonban a bal-
oldal különböző – jogtalan 
– kifogásokkal folyamato-
san támadja.

– A Fertő-part magyar ol-
dala hosszú évtizedekig Csip-
kerózsika-álmát aludta. Igaz, 
a rendszerváltáshoz közeled-
ve már voltak tervek a fejlesz-
tésre, de ezek nem valósultak 
meg. Az érdemi változás ak-
kor következett be, amikor 
2015-ben a magyar kormány 
és Sopron városa megkötötte 
az országban elsőként a Mo-
dern Városok Program szer-
ződést. Ennek egyik fontos 
alapköve volt a Fertő-part fej-
lesztése. A soproni emberek 
és a térségben élők régi vágya 
fogalmazódott meg ebben. 
A közös vágyunk, hogy leg-
alább olyan szolgáltatásokat 
vehessünk igénybe a magyar 
szakaszon, mint az osztrákok 
otthon. A Fertő-part fejleszté-
se tehát már évek óta ismert. 
A kormány összességében 

harmincmilliárd forintot biz-
tosít a munkálatokra.

– Igen, de a baloldal ép-
pen a soproni emberekre hi-
vatkozik, amikor támadja a 
fejlesztést.

– Ez teljesen érthetetlen. 
Érthetetlen és megdöbbentő, 
hiszen a soproniak már hat 
éve ismerik a programot, rá-
adásul a legutóbbi parlamen-
ti és önkormányzati választá-
sokon is ennek ismeretében 
szavaztak a Fidesz–KDNP je-
löltjeire. Ezért hazug állítás 
a soproniakra hivatkozni. 
Nem a soproniak tiltakoznak, 
hanem néhány ember, akik 
hasznot szeretnének húz-
ni abból, hogy megpróbálják 
felhergelni a közvéleményt. 
A környezetvédelem köntösé-
be öltöztetik politikai törek-
véseiket. Néhány ember érde-
két állítják szembe a közösség 
érdekeivel. Ez elfogadhatat-
lan, mert a fejlesztés eredmé-
nyeként egy olyan közösségi 
tér jön létre, amely sokrétű 
kikapcsolódási, szabadidős 
és sportolási lehetőségeket 
biztosít a családoknak, s nem 

csak tíz–tizenöt embernek, 
akik többsége osztrák. Ők 
„birtokolták” a partszakasz 
ötven százalékát. A kedvez-
ményezettek ezután a magyar 
emberek lesznek.

– Mi a helyzet a környe-
zetvédelemmel?

– Először is tisztázzuk: a 
fejlesztés egy mesterségesen 
létrehozott szárazulaton va-
lósul meg. A tervek maximáli-
san figyelembe vették a hazai 
és nemzetközi környezetvé-
delmi, vízügyi szabályokat, 
előírásokat. Az összes szüksé-
ges engedéllyel rendelkezik a 

beruházó. A programot jóvá-
hagyta az ICOMOS magyar ta-
nácsa, a Ramsari Egyezmény 
Magyar Nemzeti Bizottsága, a 
Fertő–Hanság Nemzeti Park, a 
Fertő-táj Világörökségi Egye-
sület. Támogatják a Sopronban 
és a térségben élők, valamint 
természetesen az érintett pol-
gármesterek is. A beruházás 
nem csupán a környezetvé-
delmi és vízügyi szempontok-
nak felel meg. Nagy hangsúlyt 
fektet a természet megőrzésé-
re és bemutatására. Ezt a célt 
szolgálja az ökocentrum. A fej-
lesztés tehát egy komplex zöld 

program, amely biztosítja a 
fenntarthatóságot is.

– Az elmúlt napokban 
már tettlegességre is sor 
került, hiszen a Greenpeace 
aktivistái teljesen törvény-
telen módon – kenukkal 
– lépték át az országhatárt, 
és okoztak jelentős káro-
kat az építkezés idejére ki-
helyezett madárvédelmi 
hálókban. 

– Ez az akció is bizonyít-
ja, hogy a baloldal minden-
re képes, de senki és semmi 
sem írhatja felül a soproniak 
akaratát. Ezúton is kérem, 

hogy hagyják abba az alap-
talan és hazug vádakra épü-
lő támadásaikat! A város pél-
dátlan fejlődési korszakát éli. 
Olyan közösségi és gazdasá-
gi beruházásokat valósítunk 
meg, amelyek nemcsak a csa-
ládoknak, de a vállalkozások-
nak is új perspektívát nyújta-
nak. Ezt a folyamatot próbálja 
megakasztani az ellenzék, de 
meggyőződésem, hogy ered-
ménytelenül, mert a sopro-
niak a fejlesztések mellett 
állnak, hiszen mint mindig, 
ezekben a kérdésekben is ki-
kértük véleményüket.

Dr. Farkas Ciprián:  A baloldal alaptalanul támadja a Fertő-parti fejlesztéseket

„Senki sem írhatja felül  
a soproniak akaratát!”

Dr. Farkas Ciprián polgármester (b) és Kárpáti Béla, a Sopron–Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. vezérigazgatója (j) a hely-
színen egyeztetett a Fertő-part fejlesztéséről. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Használható  
a csatorna 
Péntek délután 5-től újra 
korlátozás nélkül lehet ki-
jutni a virágosmajori csa-
torna torkolatánál a Fertő-
re – tájékoztatta lapunkat 
a Fertő-part fejlesztéséért 
felelős Sopron–Fertő Tu-
risztikai Fejlesztő Nonpro-
fit Zrt. A fejlesztő cég a ki-
vitelező támogatásával az 
érintett sportegyesületek-
kel folyamatosan egyeztet 
azért, hogy az edzéseket, 
táborokat korlátozások 
nélkül tarthassák meg a 
nyári szezonban. Az épí-
tési munkálatok miatt elő-
fordulhatnak időszakos le-
zárások. 

Virágos 
Sopronért 
A Virágos Sopronért Egye-
sület 150. rendezvényét 
tartják június 24-én, csü-
törtökön 17 órától a pe-
dagógusok művelődési 
házában. Az eseményen 
egyúttal megemlékeznek 
Szigeti Jenő néprajzkutató 
teológiai tanár munkássá-
gáról is.

ZÖLD HÍREK
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Több mint száz licit 
érkezett a II. Soproni 
Könyvaukcióra. 

Élénk figyelemmel kísérték a 
licitálók Széchenyi István: Ein 
Blick című művét, nagy harc 
folyt a Sopron szab. kir. város 
területén lévő utczák, házak 
és háztulajdonosok jegyzéke 
című kötetért és dr. Winkler 
Elemér: A soproni céhek tör-
ténete a XV–XIX. században 
című munkájáért is – előbbire 
nyolc, míg utóbbira kilenc licit 
érkezett. Az egyik legnagyobb 
meglepetést Schaffer Károly: 
Gróf Széchenyi István ideg-
rendszere szakorvosi megvi-
lágításban című műve hozta, 
ugyanis ez a tétel a kikiáltá-
si ár közel ötszöröséért kelt 
el. A licitálók zöme soproni, 

illetve környékbeli volt, azon-
ban érkezett érvényes ajánlat 
Budapestről is.

A II. Soproni Könyvaukció 
bevételének egy részéből a 
szervezők a Soproni Madár-
mentők Alapítványt és a Ro-
tary Clubot támogatják. Az 
előzetes számítások szerint 
a két szervezetnek közel 100 
ezer forintot tudnak átadni. 

A Cédrus Könyvkereske-
dés és Antikvárium, illetve 
Elek Szilveszter kezdemé-
nyezésének lesz folytatása. 
– Tervezünk következő auk-
ciót is, illetve több olyan ese-
ményt is életre hívunk a jö-
vőben, amelyek megfelelnek 
a Soproni Könyvaukció szel-
lemiségének – ezek között 
kulturális műsor, műtárgy-
hazahozatal (szükség esetén 
-restauráltatás) is szerepel 
– tájékoztatta lapunkat Elek 
Szilveszter. 

A közelmúltban jelent meg a 
Soproni Füzetek főszerkesz-
tőjének, Zentai Lászlónak a 
Rebeka, meg az a 66. senki 
odafönn című regénye, mely 
a kilencedik kötete a Szilasli-
geten élő, de erős soproni gyö-
kerekkel és kötődéssel rendel-
kező szerzőnek. 

– Második regényemmel 
nem akartam senkit sem 
megbántani, de arra feltét-
len rá akartam világítani, 
hogy a kivagyiság, a gőg, az 
irigység, a másik ember lené-
zése a legnagyobb gonoszság 
forrása, a valódi bűn kezdete 

– fogalmazta meg a regény 
két párhuzamos szálon futó 
cselekményének alapgondo-
latát Zentai László. A szer-
zőtől azt is megtudtuk, hogy 
már elkezdte írni következő, 
harmadik regényét is, mely-
ről mindössze annyit árult 
el, hogy szülővárosának, 
Sopronnak a közelmúltjá-
ból olyan példaértékű, nagy-
részt személyes és családi 
emlékeken alapuló történe-
teket szeretne papírra vetni, 
melyek a fiatalabb generáció 
számára minden bizonnyal 
ismeretlenek.

Sikeres jótékony 
könyvaukció

Új Zentai-regény
Molnár Tímea és Elek Szilveszter, az aukció szervezői. 

KÖVES ANDREA

Élménydús családi programokat kínál a nyárra a 
Soproni Múzeum. Összeállításunkban kalando-
zunk a bányászati múzeumban, a Lenck-villában 
és a Macskakőben is.  

Szabadhegyi Zita megyei mú-
zeumi koordinátor három 
izgalmas helyszínt is ajánl a 
családoknak. Elsőként a Deák 
téri Lenck-villára hívja fel a fi-
gyelmet. A Soproni Múzeum 
legújabb kiállítótere és annak 
parkja akár egész napos szó-
rakozást kínál. A villa minden 
egyes termében múzeumpe-
dagógiai játékok várják a csa-
ládokat: gyerekek és szüleik, 
nagyszüleik felpróbálhatnak 
korabeli kalapokat, többfaj-
ta századfordulós viseletet, 
a pinceszinten a személyzet 
tagjaival együtt járhatják be 

a műhelyeket, benézhetnek 
a lovat patkoló kovácshoz, a 
hordókészítő kádárhoz, a kor-
sót mintázó fazekashoz vagy 
éppen a molnárhoz. 

Közkedvelt helyszín a 
Szent György utcában talál-
ható Macskakő Gyermekmú-
zeum. Néhány éve vehették 
birtokukba a gyerekek a ré-
gió első gyermekmúzeumát. 
A helyiek és a kirándulók na-
gyon hamar megszerették, 
szülőkkel, nagyszülőkkel ér-
keznek a legkisebbek, hogy 
közösen fedezzék fel a letűnt 
korok világát. A Macskakőben 

az utcafronton kapott helyet 
a múzeum, az udvarra nyíló 
épületrészben pedig egy fog-
lalkoztató helyiség található. 
A Macskakő különlegessége, 
hogy a tematikusan elrende-
zett tárolók mögött belső te-
rek nyílnak meg, ahol a ki-
csik játszva tanulhatnak a 
kiállítótérben. 

A Fő tértől nem mesz-
sze, a volt Esterházy-palotá-
ban, a Templom utca 2. szám 
alatt található a Központi Bá-
nyászati Múzeum, ahol bá-
nyászati gépeket és gazdag 
ásványgyűjteményt lehet 
megcsodálni. Itt legjobban a 
gyerekek járnak, a pincehelyi-
ségben igazi bányahangulat 
várja őket sötét folyosókkal, 
ahol fejlámpákkal felszerelt 
védősisakokban szaladgál-
hatnak. Az élménybányába 
egy csúszdán lehet lejutni, 

és ott a zegzugos folyosókon 
óriási puzzle-lal játszhatnak, 
bányászruhás fotókat készít-
hetnek, beülhetnek egy fából 
készült csillébe, megismer-
kedhetnek a fújtató működé-
sével, sőt egy bányatelefonnal 
is játszhatnak. 

A Lenck-villa és kertje  egész napos szórakozást kínál 

Családi kalandozások

A Központi Bányászati Múzeumban a gyerekek beülhetnek egy fából készült csillébe is. FOTÓ: BÓTA LUCA

1961
Ünnepi hetek Sopronban
Kialakult a Soproni Ünne-
pi Hetek műsora. A június 
23-i megnyitó ünnepély nap-
ján lottósorsolás lesz az Ady 
Endre Kultúrházban. Június 
24-én, szombaton este fúvós-
zenekari és énekkari hangver-
seny lesz a Beloiannisz téren. 
Nagy érdeklődésre tarthat szá-
mot a négy ízben megrende-
zendő szabadtéri hangverseny 
a Bányászati Múzeum Haydn-
kertjében. Több „Soproni han-
gulat” című hangverseny szó-
rakoztatja majd a vendégeket. 
Július 1-jén lesz a Liszt–Bartók 
nemzetközi versenyen részt-
vevő művészek soproni hang-

versenye. Július 8-án Fischer 
Annie lép fel a Soproni Szimfo-
nikus Zenekar hangversenyén. 
Az Idegenforgalmi Hivatal tíz 
turistaszállást rendezett be az 
ünnepi hetek idejére. Ezekben 
ezernél több vendéget tudnak 
elszállásolni. 

A helyi közlekedés is javul 
az ünnepi hetek alatt. Sopron 
az ünnepi hetek idejére négy 
farmotoros autóbuszt kap. 
A Vendéglátó Vállalat is erősen 
készülődik az ünnepi hetekre, 
ezért a Bástya kávéházat nap-
közben is üzemeltetik, és itt is 
lehet majd étkezni. 

Az ünnepi hetek idejé-
re megnyílik a nagyközön-
ség számára a Fabricius-ház. 
(Kisalföld)

1931
A kormányzó születésnapja
Horthy Miklós kormányzó szü-
letésnapja alkalmából csü-
törtökön délelőtt 10 órakor a 
budai várbeli helyőrségi temp-
lomban Hász István tábori püs-
pök főpapi szentmisét tartott, 
amelyen megjelentek a társa-
dalmi és közéleti előkelőségek 
és a tisztikar tagjai. Az ország 
többi városaiban és a közsé-
gekben is mindenütt lelkesen 
és ünnepélyes keretek között 
ülték meg a kormányzó szüle-
tésnapját. Sopronban lobogó-
díszt öltöttek a házak. Reggel 
zenés ébresztő volt. Ünnepé-
lyes istentisztelet volt min-
den templomban, azután a 

házi ezred díszszemléje követ-
kezett. (Kis Újság)

1911
Nyári Rudi Sopronban
Június 17-én érkezik vissza Sop-
ronba Nyári Rudi, és újból átvé-
vén jó hírnevű zenekara veze-
tését, ezentúl naponta este az 
Erzsébet-kerti vendéglőben fog 
hangversenyezni. Ízletes ételek 
s jó italok, valamint figyelmes 
kiszolgálásról gondoskodni fo-
gok. A nagyérdemű közönség 
szíves pártfogásáért esedezve 
maradok kiváló tisztelettel: Ho-
dits Ferenc vendéglős. (hirde-
tés a Soproni Naplóban)
Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

355 ÉVVEL EZELŐTT,  1666. július 11-én hunyt el Sopronban 
Vitnyédi (Vittnyédi) Ferenc soproni városplébános, pápóci per-
jel. A Szentlélek-templomban temették el. 1616 körül született.

180 ÉVVEL EZELŐTT,  1841. július 23-án hunyt el Sárospata-
kon Magda Pál statisztikus, akadémikus. Sopronban is tanított. 
Rozsnyón született 1770. június 29-én.

180 ÉVVEL EZELŐTT,  1841. július 26-án tartotta alakuló ülé-
sét a Sopron–Vasi Szederegylet Széchenyi István elnökletével. 

130 ÉVVEL EZELŐTT,  1891. július 3-án született Szombat-
helyen Szalay János, a soproni Szent Domonkos rend priorja 
(1827–1930). Budapesten hunyt el 1973. január 20-án.

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

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

Hit, hűség, szeretet
A Soproni Ünnepi Hetek programjaihoz igazodva június 21-től júli-
us 2-ig tekinthető meg a Soproni Képzőművészeti Társaság tavaszi 
tárlata. A Hit, hűség, szeretet című kiállítás naponta 16–18 óra kö-
zött látogatható a Várkerület 19. szám alatti galériában. A kiállítást 
eredetileg májusban nyitották volna meg, de ezt akkor a koronaví-
rus-helyzet nem tette lehetővé. Így amellett döntöttek, hogy az al-
kotásokat az interneten keresztül mutatják be a nagyközönségnek.

Emlékhelyek napja
A fertődi Esterházy-kastélyban több mint 350 éves festmény be-
mutatásával, gyógy- és fűszernövénytúrával, a nagycenki Széché-
nyi-mauzóleumban pedig tematikus tárlatvezetéssel várják az ér-
deklődőket az emlékhelyek napján, június 20-án, vasárnap. Pietro 
della Vecchia: A búcsú című festménye az Eszterházán őrzött Es-
terházy képgyűjtemény legkülönlegesebb darabja. Dr. Tóth Áron 
művészettörténész mutatja be 11 és 14 órakor. 

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA: 
 Június 26-án este országszer-
te kinyitják kapuikat a múze-
umok, és koncertekkel, tár-
latvezetésekkel, interaktív 
eseményekkel várják az ér-
deklődőket. A Soproni Múze-
um 4 helyszínen (a Lenck-vil-
lában, a Központi Bányászati 
Múzeumban, a Tűztoronyban 
és a Macskakő Gyermekmú-
zeumban) tart programokat 
a múzeumok éjszakáján. Rész-
letek: sopronimuzeum.hu
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Majoros Zoltán edző:  Le a kalappal a srácok előtt!

Aranyérmes U17-esek

27 győzelemmel és 1 vereséggel zárta az utánpótlás-bajnokságot az SC Sopron U17-es csapata, 
most a régió bajnokaként részt vesz egy három párharcos rájátszásban. FOTÓ: TÓTH PÉTER

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

Sopron Megyei Jogú Város
északnyugati városrész,

Sopronbánfalva – Kutyahegy,
Lövérek és délkeleti gazdasági terület

Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata (TT-
08518-M1/21) című munka véleményezési dokumentációját.
A „véleményezési dokumentációt” az önkormányzat honlapján 
(www.sopron.hu) a gyorsmenüben, a „Szabályozási tervek mó-
dosítása, felülvizsgálata” címszó alatt, az alábbi linken elérhe-
tővé tettük.  
http://www.sopron.hu/upload/content/55/5558/_55587/vele-
menyezesi_dok_banfalva_kutyahegy_dk.pdf
A dokumentációk Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatal aulájában (9400 Sopron, Fő tér 1. sz. alatt) is megtekinthetők

2021. június 16-tól 2021. július 27-ig. 
A közzététel ideje alatt a kifüggesztett anyagokkal kapcsolatban 
minden érintett írásban véleményt, javaslatokat, észrevételeket 
fogalmazhat meg a foepitesz@sopron.hu címre küldve.

Tisztelettel:
Dr. Simon István
alpolgármester

Sopron Megyei Jogú Város

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

SOPRON, VIRÁGVÖLGY
ÉS KÖRNYÉKE

Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata 
(Rp.I.169-16) című munka véleményezési dokumentációját.
A „véleményezési dokumentációt” az önkormányzat honlapján 
(www.sopron.hu) a gyorsmenüben, a „Szabályozási tervek mó-
dosítása, felülvizsgálata” címszó alatt, az alábbi linken elérhe-
tővé tettük.  
http://www.sopron.hu/Sopron/portal/autonomy_show?
contentId=55587
A dokumentációk Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatal aulájában (9400 Sopron, Fő tér 1. sz. alatt) is megtekint-
hetők

2021. június 16-tól 2021. július 27-ig. 
A közzététel ideje alatt a kifüggesztett anyagokkal kapcsolatban 
minden érintett írásban véleményt, javaslatokat, észrevételeket 
fogalmazhat meg a foepitesz@sopron.hu címre küldve.

Tisztelettel:
Dr. Simon István
alpolgármester

Sopron Megyei Jogú Város

KÖZLEMÉNY

Keglovich: „Ezt a cselt már ismerem”
A győri ETO stadionban mutatták be a soproni szü-
letésű Keglovich László életéről szóló „Ezt a cselt 
már ismerem” című könyvet. Az elmúlt csütörtö-
ki eseményen részt vett Csiszár Szabolcs alpolgár-
mester is. A könyvből olyan kérdésekre is választ 
kaphat az olvasó, hogy az SVSE játékosként miért 

fogadta el az ETO hívását. Miért kellett dolgoznia 
a vagongyárban? Melyik edzőjétől tanult meg lő-
ni? Neheztelt-e a kapitányra, hogy a mexikói olim-
pián csak egy meccsen játszhatott? Miért nem lett 
sohasem „A” válogatott? Miért haragudott rá Ve-
rebes, majd miért neki öntötte ki a lelkét? 

A célok változatlanok
A megyei első és másodosztályban szereplő soproni 
labdarúgócsapatoknál is véget ért a bajnokság.

– Apró lépésekkel haladtunk 
előre az elmúlt bajnokságban 
– kezdte az értékelést Ábra-
hám Tibor, a megyei első osz-
tály 12. helyén végző SFAC el-
nöke. – Voltunk kieső helyen 
is, de úgy érzem, a dobogós 
csapatok kivételével bárme-
lyik másik megyei együttes-
sel felvettük a versenyt. A cé-
lunk a következő szezonra is 
változatlan: szeretnénk elő-
rébb lépni a tabellán. A csapa-
tot is ennek jegyében építjük, 
köszönhetően az önkormány-
zat és az SC Sopron támogatá-
sának. Egy rövid szünet után, 
már június végén elkezdődik a 
felkészülés.

Az SVSE a megyei másod-
osztályban a második helyen 
végzett. Ez alapján pedig meg-
szerezheti a jogot, hogy egyet 

feljebb lépve a „megye egy-
ben” induljon. Erről azonban 
majd később döntenek.

– Csak pozitívan tudok 
a srácokról nyilatkozni – mond-
ta lapunknak Mozsolits Jenő, 
az SVSE edzője. – Tavaly dö-
cögősen kezdődött a szezon, 
de a hatodik forduló után be-
indult a szekér: egy vereség és 
kettő döntetlen mellett min-
den mérkőzésünket megnyer-
tük. A célunk a jövőre nézve az, 
hogy lehetőség szerint az élme-
zőnyben maradjunk. Az átiga-
zolás során olyan labdarúgókat 
várunk, akiknek tudása és hoz-
záállása jól illeszkedik majd az 
SVSE szellemiségébe. A nyá-
ron az első edzést július köze-
pén tartjuk, hiszen augusztus 
elején már Magyar Kupa-mecs-
cset játszunk.

MOLNÁR 
ZOLTÁN

Az SC Sop-
ron csapa-
tai közül 

három is dobogós he-
lyen végzett a labda-
rúgó utánpótlás-baj-
nokság 2020/21-es 
szezonjában, a legered-
ményesebb az U17-es 
alakulat volt.
Mindhárom színű éremből 
került az SC Sopronhoz az 
utánpótlás-bajnokságok vé-
geztével. Az U17-es csapat a 
szezon során kiegyensúlyo-
zott teljesítményt nyújtva, vé-
gig magabiztosan vezetve zárt 
az élen. Mérlege 27 győzelem 
és csupán 1 vereség volt. Ma-
joros Zoltán tanítványai ezzel 
kivívták, hogy a régió bajno-
kaként részt vegyenek egy há-
rom párharcos rájátszásban, 
melynek célja az országos ifjú-
sági bajnokságba való feljutás. 
Rögtön az 1. fordulóban kettős 
győzelemmel, összesítésben 
5–2-vel rajtoltak a fiúk. A 2. 
fordulóban az Újbuda FC kö-
vetkezik majd – a meccs szer-
dán 17 órakor kezdődik a váro-
si stadionban.

– Egy hosszú és kemény 
bajnoki szezon van mögöt-
tünk – kezdte Majoros Zoltán 
korosztályos edző. – Le a ka-
lappal a srácok előtt, akik egy 

szinte hibátlan évet produkál-
tak. Nagy győzelemmel kezd-
tük a rájátszást, célunk, hogy 
minél szebb eredménnyel fe-
jezzük is be.

Az egyesület U19-es csa-
pata az utolsó fordulóig szin-
tén harcban állt az aranyért, 
végül a második helyen vég-
zett. Horváth György együtte-
se nagyszerű tavaszi szezont 
produkálva nagyon közel volt 
a legfényesebb érem meg-
szerzéséhez. Emellett a Kör-
mendi Tamás vezette U15-ös 

korosztály is éremmel büsz-
kélkedhet. Ők is egy remek 
évadot követően állhattak fel 
a dobogó harmadik fokára. 

Ami a lányszekciót ille-
ti, az SC Sopron NB II-es női 

csapata is befejezte a szezont, 
végül a tabella 13. helyén zárt. 
Célként a becsületes helytál-
lás és szezonzárás volt kitűz-
ve, amit maradéktalanul telje-
sítettek is a lányok.

MEGVAN AZ ÚJ EDZŐ:  Németh Norbert lett az NB III-as felnőtt 
csapat vezetőedzője, az SC Sopron elnöksége hivatalosan is meg-
állapodott az együttest a 2021/22-es szezontól irányító szakembe-
rekkel. A bejelentés értelmében a soproni kötődésű, az előző sze-
zonban asszisztensedző Németh Norbert veszi át a vezetőedzői 
feladatokat, Végh Tibor pedig a szakmai igazgatói posztot tölti 
majd be.

Nem kapta meg 
az újságot?

Terjesztési reklamáció: 

+3620/368-2027

Elkezdődött a labdarúgó Eb
A Törökország–Olaszország (0–3) múlt pénteki mérkőzéssel 
kezdődött a 16. labdarúgó Európa-bajnokság. A Finnország–
Dánia meccsen igazi dráma történt: Christian Eriksen a talál-
kozó 42. percében összeesett, majd megállt a szíve. Az orvosok 
percekig küzdöttek az életéért, az ő hősies munkájuknak és a 
defibrillátornak köszönhetően sikerült megmenteni.

Számunkra fontos hír, hogy az F csoportban a Magyaror-
szág–Portugália mérkőzést kedden, lapzártánk után játszot-
ták. A hazai válogatott következő meccse szombaton 15 órakor 
kezdődik Franciaország ellen.

Vége az asztalitenisz-bajnokságnak
Befejezték a bajnoki idényt a Turris SE Sopron asztaliteniszezői. 
Az NB I-esek hazai környezetben 11:3-as győzelmet arattak a ki-
esőjelölt Dunaújváros ellen. A szép számú közönség előtt a fiúk 
kitettek magukért, és időnként szórakoztató játékkal magabiz-
tosan hozták a meccset. Győztek: Daru Zsolt (3), Dohnál Gábor 
(3), Fehér Leó (2), Fehér Hugo (1) és a párosok. Az NB III-asok ke-
vésbé voltak sikeres, idegenben minimális, 10:8-as vereséget 
szenvedtek a Club Aréna Győr csapatától. Győztek: Kiss Péter (3), 
Tóth Nóra (2), Kiss László (2) és a Kiss Péter – Kiss László páros.

Soproni teniszezők az olimpián
A soproni Babos Tímea és Jani Réka biztosan ott lesz az ötkari-
kás játékokon, előbbi teniszező már harmadik olimpiájára ké-
szül. Babos Tímea és Jani Réka párosban, míg Fucsovics Már-
ton egyesben lép pályára, de a Babos–Fucsovics vegyes páros 
részvétele sincs kizárva. A Magyar Teniszszövetség (MTSZ) köz-
lése szerint a világranglistán elfoglalt helyezések alapján hoz-
ták meg a döntést. 

RÖVIDEN

• Általános segélyhívó  112
• Mentők      104
• Orvosi ügyelet 312-010
• Soproni Gyógyközpont     

központi szám  514-200
• Soproni Gyógyközpont     

előjegyzés  514-205, 514-206
• Soproni Katasztrófavédel-

mi Kirendeltség (Tűzoltó-
ság, Polgári Védelem) 
 105, 510-672,  510-617

• Rendőrség      107, 311-234
• Előfizetői tudakozó  11818
• Belföldi tudakozó  11800
• Polgármesteri hivatal      

 06-80/204-322, 515-100
• Soproni Polgárőr 

Egyesület      06-30/385-5732

• Sopron Holding    514-600 
• Közútkezelés  515-123
• Gyermekjóléti szolgálat      

 524-361

• Soproni Szociális 
Intézmény      506-400

• Támogató szolgálat     
 06-20/395-9040

• Családsegítő szolgálat 
   524-361

• Családok Átmeneti 
Otthona      524-362

• Pártfogó felügyelet      
 508-126, 508-395, 508-392

• Telefonos lelki  
első  segély-szolgálat     
 116-123

• Drog stop      06-80/505-678
• Magyar Autóklub      188
• Áramszolgáltató      

 06-80/533-533
• Vízszolgáltató       519-100
• Gázszolgáltató      

 06-80/440-141
• MÁV      06-1/3 49 49 49
• GYSEV      577-212
• Kisalföld Volán      313-130

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK

www.facebook.com/sopronitemahivatalos
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MUNKATÁRSUNKTÓL

A Soproni Vasutas Sportegylet küldöttgyűlése 
egyhangú szavazással Ungvári Csabát választotta 
elnöknek. Az SVSE új vezetője a GYSEV Zrt. általá-
nos vezérigazgató-helyettese, elnöki funkcióját 
pedig társadalmi megbízatásban látja el. 

Ungvári Csaba közgazdász 
végzettségű szakember, 12 
évig dolgozott a versenyszfé-
rában, a GYSEV Zrt.-nél pe-
dig 2010-től tevékenykedik 
kisebb-nagyobb megszakítá-
sokkal: időközben betöltötte a 
MÁV-START Zrt. vezérigazga-
tói, valamint a Volánbusz Zrt. 
vezérigazgató-helyettesi tiszt-
ségét is. Az SVSE új elnöke ko-
moly tervekkel vág bele az öt 
évre szóló mandátumába.

– A GYSEV és az SVSE kö-
zött mindig is szoros volt az 
együttműködés, az egyesü-
letet vasutas elődeink alapí-
tották éppen száz évvel ez-
előtt – mondta Ungvári Csaba. 
– A vasúttársaság lehetősé-
geihez mérten támogatta és 
ezután is támogatni fogja a 

sportegylet keretein belül vég-
zett tevékenységet. Jelenleg 
tenisz, labdarúgó és termé-
szetjáró szakosztály működik, 
de nagyon szeretnénk, ha szé-
lesebb lenne a paletta. Nagy-
szabású terveink vannak, 
szeretnénk más sportegye-
sületekkel felvenni a kapcso-
latot, további szakosztályokat 
alapítani. A lényeg az, hogy 
szélesítsük az SVSE-n belül a 
tömegsportbázist, több lehe-
tőséget kínáljunk a mozgásra.

A sportvezető hozzátette: 
a sporttelep infrastrukturális 
fejlesztése is komoly feladat a 
következő időszakban.

– Pályázati források be-
vonásával szeretnénk több 
dolgot megvalósítani – foly-
tatta az új elnök. – Terveink 
között szerepel a teniszezők 
számára öltözőépület és egy 
klubhelyiség megvalósítása, 
valamint a keményborítású 
teniszpálya lefedése. A fel-
nőtt szabadidősport fejlesz-
tésére jó lehetőség lenne egy 
rekortán borítású futópálya 
létrehozása. Abban biztos va-
gyok, hogy sporttelep tulajdo-
nosa, a GYSEV Zrt. az SVSE 
partnere lesz a pályázatok 
lebonyolításában.

Ungvári Csaba hozzátette: 
büszkén figyeli az SVSE teni-
szezőinek kiemelkedő ered-
ményeit – már csak azért is, 
mert maga is rendszeresen 
teniszezik a vasutas sportte-
lep pályáin.

Új SVSE-elnök

Ungvári Csaba, az új elnök

RÁZÓ LÁSZLÓ

Kiválóan szerepeltek a soproni szinkronúszók a 
XV. Delfin Kupán, amelynek a hagyományok sze-
rint idén is Monor adott otthont. 

A rangos, nemzetközi meg-
mérettetésről nem kevesebb, 
mint hét éremmel térhettek 
haza a Synchro Sopron SE 
versenyzői, pedig idén is erős 
mezőny gyűlt össze a Pest me-
gyei településen. Összesen ti-
zenhét sportegyesület 350 
sportolója mutathatta be gya-
korlatát a medencében.

A Synchro Sopron SE 
öt versenyzővel képvisel-
tette magát a versenyen. 

Legifjabbként Petri Emília a 
kezdő gyakorlatsorban kor-
osztályában és az összesí-
tett mezőnyben is első helyen 
végzett, így két aranyérmet is 
begyűjtött. 

Két újrakezdő tinédzser, 
Szabó Napsugár és Kovács 
Natasa már egy komolyabb 
nehézségű gyakorlatsorban 
tarolta le a mezőnyt: mind 
a korosztályos, mind pedig 
az összesített mezőny első 

és második helyezését meg-
szerezték. Turi Andrea edző 
szerint fontos, hogy komoly 
elismerést és biztatást kap-
tak a bíróktól, így legköze-
lebb nagyobb kihívást is 
megcélozhatnak.

A Synchro Sopron SE mi-
ni duó párosa, Markus-Zalat-
nay Sára és Schiffer Lotti ket-
tőse is remekelt, pedig hosszú 
kihagyás után szálltak ismét 
medencébe közönség előtt. 
Korosztályos aranyérmük azt 
jelentette, hogy végül öt arany- 
és két ezüstéremmel térhetett 
haza a soproni csapat. 

– A Delfin-kupát kimon-
dottan a kezdő verseny-
zők számára szervezik meg 

– összegzett Turi Andrea, a 
Synchro Sopron SE edzője. 
– Nagy motiváció ez a kicsik-
nek, főleg, ha ilyen pozitív visz-
szajelzést kapnak. Remény-
kedtünk a jó szereplésben, 
de ilyen éremesőre és ennyi 
aranyra nem számítottunk. 
A fiatal versenyzőink tapasz-
talatot szereztek, láthatták a 
többi egyesület szinkronúszó-
inak produkcióit, sőt, a ma-
gyar szinkronúszó-válogatott 
is tartott bemutatót, ez óriási 
élmény volt nekik.

A soproni szinkronúszók 
júliusban edzőtábort és kezdő 
tanfolyamot is tartanak, min-
denkit várnak, akit érdekel ez 
a különleges sportág.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Júliusban két nagy-
szabású BMX-versenyt 
rendeznek a jereváni 
pályán. A Magyar Kupa, 
valamint az Alpok–Ad-
ria versenysorozat futa-
mainak is a BMX Sop-
ron Sportegyesület lesz 
a házigazdája.

– Már megkezdtük a nyári ver-
senyszezont, de ez a két meg-
mérettetés értelemszerű-
en kiemelkedően fontos lesz 
számunkra – mondta Lendvay 
Márta, a BMX Sopron SE tit-
kára. – Az Alpok–Adria BMX-
bajnokság a magyar, szlovén, 
olasz és osztrák klubok ver-
senysorozata, amely kerek 
20 éve indult, és amelynek a 
kezdetektől Sopron volt a ma-
gyarországi helyszíne. A váro-
sunkban rendezett két fordu-
ló lebonyolításával meg tudjuk 
teremteni a lehetőséget arra, 
hogy versenyzőink hazai kör-
nyezetben tudják összemér-
ni tudásukat a régióban tevé-
kenykedő klubok sportolóival. 

Lendvay Márta hozzá-
tette: a hazai pályán sze-
replő soproniak tudásuk és 

felkészültségük alapján jó he-
lyezésekre számítanak. An-
nál is inkább, mert a téli ke-
rékpáros alapozás kiválóan 
sikerült: már az első Magyar 
Kupa fordulójában kitűnő 
soproni eredmények szület-
tek nem kevesebb, mint 11 el-
ső helyezéssel. Ezt a nívót sze-
retnék továbbra is tartani, 
illetve emelni. 

– Az edzések jelenleg he-
ti szinten folyamatosan zaj-
lanak – folytatta az egyesüle-
ti titkár. – Most a technikai 
elemek, versenyszituációk 

gyakorlásával és erőnlétet nö-
velő feladatokkal készülnek a 
BMX-esek a megméretteté-
sekre. Emellett felkészítés-
nek szántuk a közelmúltban 
rendezett tesztversenyünket 
is, amelyen a versenydrukk le-
győzését is gyakorolhatták ke-
rekeseink, ami szintén fontos 
ahhoz, hogy versenyhelyzet-
ben jól szerepeljenek.

Jelenleg közel 50 fővel mű-
ködik az egyesület, a kisgyere-
kektől a felnőttekig bezárólag 
minden korosztály megtalál-
ható a sportolóik között.

Alpok–Adria  nemzetözi BMX-bajnokság lesz Sopronban

Pályán a BMX-esek

A soproni szinkronúszók hét éremmel tértek haza a Delfin-kupáról, felvételünkön (balról jobbra): Petri Emília, Schiffer Lotti, 
Markus-Zalatnay Sára, Szabó Napsugár, Kovács Natasa.

A hazai pályán szereplő soproniak tudásuk és felkészültségük 
alapján jó helyezésekre számítanak a versenyeken.

Nyolc hónap után léptek újra a 
színpadra és versenyeztek a Dirty 
Dance Sopron Egyesület tánco-
sai. Múlt szombaton 18 koreog-
ráfiával, 37 versenyzővel vettek 
részt a ritmus csapatok magyar 
bajnokságán. Ismét öregbítették 
városunk hírnevét, 12 első helye-
zést hoztak el, emellett 3 máso-
dik, 2 harmadik, valamint egy ne-
gyedik helyet, valamint az övék 
lett a legjobb látvány, a legjobb 
koreográfia és a legjobb előadás 
különdíja is. 

DIRTY DANCE: CSODÁS ÚJRAKEZDÉS

A Soproni Tigrisek SE felnőttcsapata bronzérmet szerzett a férfi kosárlabda NB II. nyugati csoport-
jában, miután a bronzcsata harmadik mérkőzésén legyőzte az Oroszlány (OSE Lions II.) együttesét, 
így 2–1-es összesítéssel léphetett a dobogó harmadik fokára.

BRONZÉRMES FELNŐTT TIGRISEK

Turi Andrea : Nagy motiváció ez a siker a lányoknak

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

„A politika a kö-
zösségi létezés 
maga, a közössé-
gi élet minősége 
a kommunikáció 
minőségén mú-
lik. Minél több 
tanult és világ-
látott ember, an-
nál magasabb 
színvonalú poli-
tikai minőség.”

Péterfy Gergely  
író, forgatókönyvíró, szer-
kesztő, egyetemi oktató

MOTTÓ

Péterfy Gergely:  
A kitömött 
barbár
1796-ban Kazinczy Fe-
renc hétéves börtönbün-
tetését töltötte Csehor-
szágban, amikor Bécsben 
meghalt barátja, Angelo 
Soliman. Holttestét csá-
szári parancsra kitömték 
és kiállították a Természet-
tudományi Múzeumban. 
Harminchat évvel később 
Török Sophie, Kazinczy öz-
vegye elment a múzeum-
ba, hogy szembenézzen 
a kitömött testtel. Péter-
fy Gergely regénye tíz év 
munkájának eredménye, 
mesterien komponált, 
megrázó mű.

KÖNYVAJÁNLÓ

Közös  
kutatások
Természet- és Vad-
védelmi Kompeten-
cia Központot hozott 
létre a Soproni Egye-
tem és a Magyar Ag-
rár- és Élettudományi 
Egyetem.

– Vállaltuk, hogy 
a kutatási tevékenysé-
günket a természetvé-
delem területén ösz-
szehangoljuk, közös 
kutatásokat indítunk, 
közös országos ter-
mészetvédelmi moni-
toringrendszert alakí-
tunk ki – mondta prof. 
dr. Fábián Attila, a Sop-
roni Egyetem rektora. 

HUSZÁR JUDIT

Felújították osztályfőnökük síremlékét, majd dí-
jat alapítottak az 1962-ben a József Attila Leány-
gimnáziumban végzett egykori diákok.   

Dr. Zimmer Frigyes, Frici bá-
csi, ahogy tanítványai emle-
gették, jelentős pedagógus 
volt Sopronban, igaz, egyre 
kevesebben emlékeznek rá. 
1943-tól 1964-es nyugdíjazá-
sáig tanított az Állami (József 
Attila) Leánygimnáziumban, 
közben két évre áthelyezték a 
Széchenyi-gimnáziumba, és 
egy évig az óvónőképző meg-
bízott igazgatója volt. A latin–
történelem szakos tanár pá-
lyáját Gyulán kezdte, onnan 
került Szabadkára, majd Sop-
ronba. Feleségével együtt itt 
élt haláláig, a Szent Mihály-
temetőben nyugszik. Diákjai 
lelkes, precíz tanárként em-
lékeznek rá, akiről sugárzott, 
hogy szeret tanítani. Ugyan-
akkor életútjáról – ahogy 
akkoriban ez jellemző volt 
– semmit nem tudtak. 

1962-ben végzett osztályá-
nak tagjai rendszeresen tart-
ják a kapcsolatot, az elmúlt 
több mint 40 évben mindig 
az egykori osztályfőnök sír-
jánál kezdték a találkozókat. 

A síremlék állapota időköz-
ben leromlott (dr. Zimmer 
Frigyeséknek nem született 
gyermekük, nem él Sopron-
ban leszármazottjuk, roko-
nuk), a volt diákok pedig úgy 
gondolták, hogy megszer-
vezik a felújítást. Gyűjtésbe 
kezdtek, ők maguk, valamint 
az egykori iskolatársak és más 
támogatók összeadták a mun-
kákra szükséges összeget. 
A kezdeményezés sikeres volt, 
a sok apró adományból a sír-
felújítás után jelentős összeg 
megmaradt. Ezt a Széche-
nyi Gimnázium „Alma Mater 
Sopron” nyílt Alapítványának 
utalták, és megalapították a 
Dr. Zimmer Frigyes Emlék-
díjat. Az elismerést minden 
évben a Széchenyi-gimnázi-
um egy történelem vagy föld-
rajz tantárgyból kiemelkedő 
eredményt elért tanulója kap-
ja meg – idén először, a tanév-
zárón adják át az elismerést. 
A szervezők azt szeretnék, ha 
iskolájuk és tanáruk neve élő 
emlékként maradna fenn. 

Élő emlékek

MADARÁSZ RÉKA

Legyen szó matekról, történelemről, 
irodalomról vagy nyelvtanról, Tárká-
nyi Tircának szinte mindegy, bárme-
lyik tantárgyból fel tud mutatni kivá-

ló versenyeredményeket.

A bibliai eredetű Tirca nevet 
még hajadonként hallotta az 
ifjú hölgy édesanyja, Eszter, 
és már akkor elhatározta, ha 
lánya lesz, így fogják hívni. 
Szerencséjére a férjének, Tár-
kányi Sándornak, Sopron mű-
emléki felügyelőjének is tet-
szett a különleges keresztnév, 
az alliteráció pedig már csak 
hab a tortán.

Az ötgyermekes család leg-
idősebb sarja a Soproni Szé-
chenyi István Gimnázium 7.B 
osztályába jár, az angol nyel-
vet tanulja emelt óraszámban, 
később a franciát szeretné fel-
venni hozzá, ugyanis a francia 
nyelv mellett a nemzet kultú-
rája is vonzza. Még a Deák Téri 
Általános Iskola tanulójaként 
Tirca számos versenyen in-
dult, főként matekból, de tör-
ténelemből, irodalomból és 
nyelvtanból is több alkalom-
mal mérette meg magát. Ötö-
dik osztályban a Bolyai matek 
csapatversenyen megyei har-
madik, a Simonyi Zsigmond 
helyesírási versenyen megyei 

másodikként szerepelt. Ta-
valy megyei első helyezést 
ért el a Kovács Margit Mate-
matikai Rejtvényfejtő Verse-
nyen, sőt a Handler középis-
kola megyei képzőművészeti 
versenyét is megnyerte egy 
alkalommal. Idén a Kenguru 
Nemzetközi Matematikaver-
senyen megyei 5. helyezést ért 
el, a Tudásbajnokságon pedig 
irodalomból, magyar nyelvből 
és matematikából is országos 
1. helyen végzett.

– Még nem vagyok teljesen 
elégedett, mivel az a célom, 
hogy valami maradandót és 
hasznosat alkossak, olyasmit, 
ami segít másoknak, amire az 
emberiség még évek múltán is 
emlékszik – tette hozzá Tirca.

A lány nagyon szereti a Szé-
chenyi-gimnáziumot, mivel 
összetartó az osztályközössé-
ge, a tanárok pedig kedvesek 
és segítőkészek. A közössé-
gi életben aktívan részt vesz, 
ugyanis ő képviseli a 7.B-t a 
diákönkormányzatban. Hét 
éve balettozik, és három éve 

jár grafika tanszakra a Cine-
ge Alapfokú Művészeti Isko-
lába. Szabadidejében renge-
teget kézműveskedik: sokféle 

technikával hoz létre csodá-
latos alkotásokat. Isteni sü-
teményeket süt családja nagy 
örömére.

Tárkányi Tircának  az a célja, hogy maradandót alkosson 

Tarol a versenyeken

Tárkányi Tirca szép eredményeket ér el tanulmányi versenye-
ken, de a képzőművészet is érdekli. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Évzáró 
díjesővel
Az idei tanévet is a Szent Or-
solya Gimnázium zárta le el-
sőként múlt pénteken a Szent 
Mihály-templomban. Dél-
előtt az 1–8. osztályosok, dél-
után az 5–12.-es gimnazisták 
búcsúztak. Utóbbi tanévzá-
rón részt vett dr. Farkas Cipri-
án polgármester és dr. Molnár 
Ágnes országgyűlési képvi-
selő, a Te Deum szentmisét 
dr. Veres András megyéspüs-
pök celebrálta. Szent Angéla-
díjban részesült Ágota Bene-
dek és Láng Rajmund István. 
Az EMMI elismerését Horváth 
Dária kapta. A Szent Orsolya 
Rend és Iskola Alapítvány dí-
ját kiérdemelte: Árvay Már-
ton, Kő Bence, Tóth Gergely 
András, Varga Bernát, Né-
meth Marcell, Taschner Oli-
vér János, Horváth Dária, Ár-
ki Krisztina, Golnerits Máté, 
Horváth Júlia, Magyar Kata, 
Szalay Ágnes, Tama Kristóf és 
Zsigó Fanni. Mórus Tamás-díj-
ban Ágota Benedek részesült. 
A Szent Orsolya Ifjú Tehetsége 
díjat Szarka Ágnes, Dakhlaoui 
Emna Mária és Varga Borbála 
érdemelte ki. Iskolalelkészi 
dicséretben részesült Ágota 
Benedek, Gál Anna Veronika, 
Oszvald Julianna Réka, Golne-
rits Máté és Kis Teodóra Luca. 
A Szent Gellért-díj ezüst foko-
zatát Nagy Árpádnak adták át. 
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sopronitemahivatalos Tallózó

Érje utol magát!
Most, hogy a Covid okozta nyomás az egészségügyi rendszeren 
enyhül, itt az ideje, hogy szépen lassan, szisztematikusan be-
pótoljuk az elmaradásainkat. Tehát az elmaradt „rutin” ellen-
őrzések, vizsgálatok, az életkorunk szerint időszerű szűrővizs-
gálatok lépésről lépésre megtervezendők. Ugyanakkor legyen, 
kérem, türelmes! Egyik napról a másikra lehetetlen mindent 
pótolni. Itt is a sürgősebb teendőt kell előre sorolni. Figyelem! 
A sürgős nem attól sürgős, hogy én úgy érzem, vagy Ön úgy ér-
zi. A sürgős attól sürgős, hogy a halasztása kárt okoz. Önnek, 
a páciensnek vagy nekem… páciensként. Ebben a mondatban 
az is benne foglaltatott, hogy az orvos is csak ember. Nekünk, 
egészségügyeseknek is csak 24 órából áll a napunk, sőt a mun-
kánk, hivatásunk mellett van családi és még magánéletünk is. 

Haladjunk tehát szisztematikusan, kitartóan, de közös türe-
lemmel a megoldások felé! 
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket június 23-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sopron Pf. 
241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a Rubikon páneurópai piknikkel foglalkozó kü-
lönszámát sorsoljuk ki, melyet a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
Június 2-i rejtvényünk megfejtése: „A valóság az érző pillanatok sorozata”. Szerencsés megfejtőnk: Tóth Ármin 
Zoltán, Sopron, Kertesi utca. 

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Június 16–22. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig este 8 órá-
tól reggel 8 óráig tart.

Június 16., 
szerda 

PatikaPlus gyógyszertár  
Selmeci u. 15–17., Interspar 99/505–472

Június 17., 
csütörtök 

Arany Kígyó gyógyszertár  
Magyar u. 6. 99/311–732

Június 18., 
péntek 

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

Június 19., 
szombat 

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

Június 20., 
vasárnap 

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

Június 21., 
hétfő 

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

Június 22., 
kedd 

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

Dr. Orbánné Lappinger Edit és dr. Orbán Aladár 

Jövőre gyémántlakodalom

EGYÜTT ÉVTIZEDEKEN ÁT  – soproni házaspárok mesélnek

PLUZSIK 
TAMÁS

Bizonyára 
sokan ál-
modoznak 
az egész 

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

– Jól emlékszem arra a dél-
előttre, ugyanis mint Tárczy-
Hornoch professzor úr tanár-
segédje szintezési gyakorlatot 
vezettem a hallgatóknak, ami-
kor elviharzott előttünk egy 
rendkívül csinos, filigrán, sző-
ke lány – kezdte dr. Orbán Ala-
dár. – A hallgatók figyelmét is 
elvonta a „jelenség”, én pedig 
úgy tettem, mintha észre sem 
vettem volna őt, azaz Editet, 
pedig dehogynem.

– Azon, hogy Ali szinte rám 
sem nézett, annyira megsér-
tődtem, hogy visszafelé menet 
messze elkerültem a társasá-
got, de hamarosan áthelyeztek 
arra a tanszékre, ahol ő is dol-
gozott, úgyhogy napi kapcso-
latba kerültünk – fűzte tovább 
Edit. – Itt már nem tudtuk, de 
nem is akartuk elkerülni egy-
mást. Az első randevúnk 1957 

nyarán volt az Erzsébet-kert-
ben. Brennbergbányán a szü-
leimnél volt az eljegyzésünk 
1961 karácsonyán. A karácsony-
fára volt fölakasztva a jegygyű-
rű, majd egy fél évvel később 
a bencés templomban meg-
tartottuk az esküvőnket, ahol 
Garami Elek, a Szent Asztrik 
Gimnázium egykori igazgató-
ja, Ali volt tanára adott össze 
bennünket. 

– Viccesen mondogattam 
a barátaimnak, hogy engem 
már csak az ment meg a nő-
süléstől, ha behívnak katoná-
nak… Néhány nappal az esküvő 
után érkezett a behívó tartalé-
kos tiszti kiképzésre, úgyhogy 
a nászutunkat részben mun-
dérban töltöttem Budapesten, 
ahová Edit is elkísért. – Ala-

dár fiunk 1965-ben, Zoltán pe-
dig 1970-ben született, de 
hosszú ideig öttagú volt a csa-
lád, mert együtt laktunk Ali 
édesanyjával – mondta Edit. 
– Jövőre lesz a gyémántlako-
dalmunk, alig akarom elhinni. 
Visszatekintve az elmúlt évti-
zedekre, amit nemcsak ideha-
za, hanem a munkahelyünkön 
is együtt töltöttünk, elmond-
hatom, hogy köztünk soha, de 

szó szerint soha nem volt ko-
moly nézeteltérés. 

– Edittel nehéz is lett vol-
na összeveszni – erősítette 
meg a fentieket Aladár –, leg-
feljebb néhány apró kis dolgon, 
azon meg nem érdemes. Úgy 
gondolom, ez a hosszú és bol-
dog házasság titka, meg az egy-
máshoz való feltétlen ragasz-
kodás, amit nevezhetünk örök 
szerelemnek, örök szeretetnek.

Az esküvői fotójuk 1962-ből és egy mai felvétel – dr. Orbán Aladár és felesége között soha 
nem volt komoly nézeteltérés. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

DR. ORBÁN ALADÁR  címzetes egyetemi docens, okleveles 
földmérő mérnök és térképész hadmérnök 1932-ben született 
Budapesten. Az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet tu-
dományos főmunkatársaként ment nyugdíjba.
DR. ORBÁNNÉ LAPPINGER EDIT  1935-ben született Brenn-
bergbányán. Férjéhez hasonlóan ő is az MTA Geodéziai és Geo-
fizikai Kutató Intézetben dolgozott adminisztratív munkakör-
ben, onnan is ment nyugdíjba.
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HUMORSAROK
Szénási Ferenc (Széna) soproni  karikaturista  
alkotásai hétről hétre.

KÓCZÁN 
BÁLINT

A nyári 
programot 
tervezi, és 

bizakodással tekint a 
jövőbe Kónyai Tibor. 
A soproni zongorista–
zeneszerző több kon-
certre készül nemcsak 
hazánkban, hanem 
külföldön, emellett 
Váczi Eszterrel ismét 
együtt zenél. 

– Úgy tűnik, valóban kezd 
visszatérni a régi élet – me-
sélte lelkesen Kónyai Tibor. 
– Nemrég a csodálatos bu-
dai várban léptünk fel Lili-
vel közös duónkkal Az év iro-
dája díjátadó gála keretében, 
impozáns környezetben. De 
utazunk Bodrogkeresztúrra, 
Pozsonyba, Paloznakra, Bada-
csonyba, Zalakarosra, Nagy-
atádra, és Stuttgartba is van 
meghívásunk.

A soproni zongorista szá-
mára rendkívül megtiszte-
lőek a külföldi felkérések, hi-
szen Németországban a helyi 
magyar kulturális intézethez 
látogat, míg Szlovákiában a 
magyar kulturális hét kereté-
ben lép fel. 

Nemcsak ezek az alkalmak 
lesznek emlékezetesek szá-
mára, a zeneszerző ugyan-
is újra együtt játszhat Váczi 

Eszterrel: – Eszterrel 2012-
ben koncerteztünk először a 
soproni Liszt-központ pódiu-
mán, amikor a Kónyai Tibor 
Orchestra vendége volt – me-
sélte Tibor. – Ezután 2015-ben 
a Búgócsigában a Lilienn & 
Kónyai Tibor duó vendégmű-
vészeként csatlakozott hoz-
zánk. Zenei kapcsolatunkat 
barátság, kölcsönös tisztelet 
jellemzi. Különleges énekes-
nő, fantasztikus vele együtt 
zenélni. Szeptember 18-án 

játszunk ismét együtt Sárvá-
ron a Zene Házában. Ugyan-
ezen a helyszínen egy má-
sik formációval is szerepelek 
majd, Jacsó Erika (fuvola) és 
Damu Renáta (ének) közre-
működésével október 9-én. 

Kónyai Tibor elárulta, a ka-
ranténidőszakot igyekezett 
pozitívan megélni, új inspirá-
ciók születtek, így bizakodva 
tekint a jövőbe. Tervei között 
szerepel egy új zongoraal-
bum kiadása, amelyen önálló 

szerzemények szerepelnek 
majd saját élményekből me-
rítve. – Amikor komponálok, 
a lelkemből írok. Minden ins-
pirál, amit a koncertutazása-
im során felfedezek. A pozitív 
energiák, lelkiállapot, érzel-
mek, kapcsolatok, a termé-
szet szépsége.

A soproni zenész egyéb-
ként meghívást kapott több 
műsorba, így a televízió-kép-
ernyőkön keresztül ugyan-
csak találkozhatunk vele. 

Kónyai Tibor  soproni zongorista Váczi Eszterrel is fellép

Újabb zenei inspirációk

Kónyai Tibor tervei között szerepel egy új zongoraalbum kiadása is. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

MADARÁSZ RÉKA

A hosszú ideig tartó bo-
rús napok után hirtelen 
robbant be a nyár. A höl-
gyek ilyenkor merészebb 
színeket viselnek nem-
csak öltözetben, hanem a 
körmeiken is.

Kétségtelenül sokszínű, megle-
hetősen univerzális az idei kö-
römtrend: nagy lehetőség és ki-
hívás a körmösök számára. 

– A nyár közeledtével min-
den szépülni vágyó hölgy kicsit 
eltér a hagyományos színektől, 
mintáktól – osztotta meg ve-
lünk tapasztalatait Toma Tünde 
műkörmös és pedikűrös. – Az 
ovális és mandulaforma min-
dig tökéletes, de a nyaralás 
alatt sokan kipróbálják a hosz-
szabb méretet is. Nem hibáz-
hat senki egy gyönyörű tejes 
natúr, pasztell, ombre, klasszi-
kus francia lakkozással, amit 
finom csipkével, virágszirmok-
kal, egy-egy strasszal vagy akár 
egy kontrasztos nyári színnel 

feldobhatunk. A bátrabbak idén 
tényleg kihasználhatják a tech-
nikák, a színek és a díszítőele-
mek óriási választékát. 

Évek óta hódítanak az ext-
ravagáns színek, minták. 
A körmünk lehet akár sár-
ga, lila, pink, rózsaszín, men-

ta, tengerészkék, türkiz, piros, 
pompázhat a korall minden ár-
nyalatában és természetesen 
neonszínekben is. 

– Tökéletes nyári kombi-
náció a fehér, a kék és a vö-
rös, melyekkel gyönyörű ten-
gerészmintát varázsolhatunk 

– folytatta a szakember. – Ilyen-
kor kihagyhatatlanok a nyári dí-
szítések. Készíthetünk virágot, 
gyümölcsöt, fagyit, hullámot, 
tengermintát, szórakoztató vi-
dám nyomatokat, melyeket fel-
dobhatunk egy-egy strasszal, 
kagylóval, csillogó konfettivel. 
Így mutatós körmökkel indul-
hatunk neki a nyárnak.

Az igényes nők természete-
sen a lábukról sem feledkeznek 
meg. A legszebb az, ha a lábkö-
röm ugyanolyan színű, mint 
a manikűr. Sokan azonban nem 
maguk festik a lábkörmeiket, 
hanem a pedikűrös húz rá gél-
lakkot, ami egyrészt tartósabb, 
mint a hagyományos köröm-
lakk, másrészt pedig nem kell 
attól félnünk, hogy a lakk fel-
színe nem egyenletesen szárad. 
Mivel a legtöbb műkörmös nem 
vállal pedikűrt, emellett a kéz 
körmei átlagosan kétszer olyan 
gyorsan nőnek, mint a lábkör-
mök, nehéz megoldani, hogy 
a kettő ugyanolyan legyen. 
Ilyenkor ajánlott a lábra egy 
egyszerű francia lakkozás, ami 
minden színnel párosítható.

Évek óta hódítanak az extravagáns színek, minták a körmö-
kön – idén sincs ez másként... FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ
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A színes körmök a nyár slágerei

Margaret Island – Búgócsiga OpenAir
Június 19., szombat 20 óra
A Búgócsiga kertszínpadára idén ismét igyekeznek a szer-
vezők elhozni a legnagyobbakat a rajongóknak és a sopro-
ni zenebarát közönségnek. A nyári sorozat első részeként a 
többszörös Fonogram-, Artisjus-, Petőfi-díjas, aranylemezes 
Margaret Island lép fel. Hazánk egyik legjobb koncertzeneka-
ra előadásában újra élőben hangzik majd el többek között az 
„Eső”, a tavaly megjelent „Valahol” vagy a „Házszám”. A for-
máció egyébként a napokban új dallal is jelentkezett. 

– Életünk során sokszor előfordul, hogy úgy érezzük, el-
akadtunk vagy elvesztünk kicsit a világban – pláne igaz ez egy 
viszontagságos időszakban, mint a mostani – mesélte Lábas 
Viki „Ha elvesznél, nézz mindig az ég felé” című új dalukról. 
– Fontos, hogy nyitottak legyünk, kíváncsiak az újra, befoga-
dóak, és ne ijedjünk meg az élet kihívásaitól, hanem lehető-
ségként tekintsünk az eseményekre, és merjünk változtatni! 
A magányos harc helyett pedig merjünk összekapaszkodni: 
együtt mindig sokkal erősebbek lehetünk!

BULI VAN!  – zenei ajánló


