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Ismét főzőverseny Tómalmon
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Két év szünet után ismét volt főzőverseny Tómalmon, amelyre 11 csapat nevezett. A résztvevőknek három óra alatt kellett megfőzni az ízletes pörkölteket – az alapanyagokat a szervezők biztosították. A klasszikus pörköltek mellett készültek különlegességek is, titkos összetevőkkel. A zsűri ezúttal a Börtön csapat alkotását ítélte a legjobbnak. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Történelmi vb-meccsek

Rangos
elismerés

Barlangpremier
Elismert zongoristákkal, sztárművészekkel, nemzetközi
hírű balett-táncosokkal készült koncert, táncjáték Bartók
Béla A csodálatos mandarin és Ravel Bolero című szerzeményeire. A darabot szombaton mutatták be a fertőrákosi
barlangszínházban, óriási sikerrel. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Hétfőn városunkban is elkezdődött a vízilabda-világbajnokság.
FOTÓ: MTI – VASVÁRI TAMÁS
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Taschner Kurt István
soproni borászt választották meg a Magyar Bor
Akadémia főtitkárának.
A megtiszteltetés a Soproni Történelmi Borvidék (el)ismertségét
is növelheti. – Feladatunk például a szőlészet
és a borászat szerepének erősítése a magyar
gazdaságban, a bor és
gasztronómia harmóniájának megteremtése
– nyilatkozta az új
főtitkár.
2

Főszerepben a kórusok

Fogadócsaládokat keresnek
Augusztusban mintegy 90 cserediák érkezik hazánkba. Két olasz fiatal számára már
talált fogadócsaládot az AFS Sopronban, de még két–három fiatalt szeretnének
városunkban elhelyezni. Felvételünkön az idei cserediákok. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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Összesen tizennégy kórus vett részt a Soproni Kórusünnepen vasárnap.
Negyedik alkalommal szervezték meg a seregszemlét: ezúttal az evangélikus templomban és a Lenck-villa kertjében léptek fel az énekesek.
FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Taschner Kurt István a Magyar Bor Akadémia főtitkára

Rangos elismerés

– Nem feledkezhetünk meg a bormarketingről sem. Jelen kell lenni a különböző borversenyeken, a szakmai konferenciákon,
eseményeken – vallja Taschner Kurt István, a Magyar Bor Akadémia új főtitkára. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
HORVÁTH FERENC

Taschner Kurt István soproni borászt választották meg a Magyar Bor Akadémia főtitkárának.
A megtiszteltetés a Soproni Történelmi Borvidék
(el)ismertségét is növelheti.
A Magyar Bor Akadémia közgyűlése első alkalommal választott főtitkárt soproni borász személyében. Taschner
Kurt István feladata az akadémia operatív irányítása Koch
Csaba elnök mellett.
– A Magyar Bor Akadémia a
magyar szőlészet és borászat
fejlődését szolgálja – mondta
a közelmúltban megválasztott főtitkár. – Feladatunk a
magyar bor és a kultúra ismételt egymásra találásának
segítsége, a szőlészet és a borászat szerepének erősítése a
magyar gazdaságban, a bor és
a gasztronómia harmóniájának megteremtése, a magyar

bor ismertségének növelése. Tudott, hogy akadémiánk
adományozza Az év bortermelője címet is, amely a magyar borászok legrangosabb
elismerése.
Taschner Kurt Istvánt
2010-ben választották meg az
akadémia tiszteletbeli tagjává. Két év múlva lett rendes
tagja a szervezetnek, amelyhez az elmúlt években szigorú feltételek teljesítése és
ajánlások után a szőlészeken
és borászokon kívül számos
közéleti személyiség, tudós
és művész is csatlakozott már.
Az új főtitkár a Soproni Téma érdeklődésére elmondta,

a Soproni borvidék ismertségének növeléséhez, az itteni borok népszerűsítéséhez elsősorban akarat és hit
szükséges. – Tehát elsősorban saját gondolkodásunkat
kell átprogramozni. Természetesen követni kell a hazai
és a nemzetközi trendeket, a
különböző stílusirányzatokat, a technológiai fejlesztéseket. Az elmúlt időszakban
ugyan jelentős pályázati források érkeztek a borvidékre,
a bor és a gasztronómia ös�szekapcsolására, prezentálására, de sajnos tény, hogy
a borvidékről hiányoznak a
nagy befektetők. Vannak fiatal és tehetséges borászok, és
akadnak, akik már elégedettek az elért eredményeikkel.
Nem feledkezhetünk meg a
bormarketingről sem. Ezen a
területen bizony van mit pótolnunk, mint ahogy érdemes
lenne átgondolni a soproni

bort népszerűsítő rendezvényeket és a borvidék szimbólumrendszerét is. És még
valami: jelen kell lenni a különböző borversenyeken, a
szakmai konferenciákon,
eseményeken.
Taschner Kurt István kérdésünkre válaszolva kifejtette, az akadémia főtitkáraként
közvetett módon segítheti a
Soproni borvidék ismertségének növelését, egy-egy helyi borász „felépítését”. A Magyar Bor Akadémia évek óta
együttműködik a Magyar Tudományos Akadémiával és a
Magyar Művészeti Akadémiával. Terveik szerint mindkét szervezet hálózatának
segítségével nyitnak a vidéki Magyarország felé. Közösen szerveznek különböző
rendezvényeket, bemutatókat, kóstolókat, így is segítve
a borvidékeket, illetve a helyi
borászokat.

SOPRONITEMA
HIVATALOS
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Megyei bormustra
ELEK SZILVESZTER

A Babarczi Pincészet bora nyerte a nagyarany minősítést a Négy Vármegye Borai elnevezésű borversenyen. Múlt szerdán a megmérettetés mellett konferenciát is rendeztek a Soproni Egyetem
Ligneum Látogatóközpontjában.
A Négy Vármegye Borai elnevezésű rendezvényt Győr–
Moson–Sopron megye önkormányzata a megyei értéktár
bizottsággal közösen, a pannonhalmi és a soproni hegyközség bevonásával szervezte. A délelőtti borversenyre 84
minta érkezett, 1 nagyarany,
15 arany- és 52 ezüstminősítést osztottak ki. A nagyarany minősítést a Babarczi
Pincészet 2019-es Pannonhalmi Marianum bora kapta.
Ugyanez a bor érdemelte ki a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei igazgatóságának különdíját is. A Pannontáj Sokoró Natúrpark díját a
Kiss Családi Pincészet 2021es Pannonhalmi Chardonnay
Barrique bora kapta. A Sopron Fertőmenti Hegyközség
különdíját az Ács Pincészet
2021-es Makrancos gyöngyöző
bora nyerte. A Pannonhalmi
borvidék különdíját az Iváncsics Pince 2019-es shiraz borának ítélték.
A megye legjobb vörösbora a Vincellér Borbirtok
2019-es évjáratú Soproni Kékfrankosa, a legjobb fehérbor a Kiss Családi Pincészet
2021-es évjáratú Pannonhalmi Rajnai Rizlingje lett, rozé

kategóriában pedig az Iváncsics Pincészet 2021-es évjáratú merlot roséja győzött.
A konferencia megnyitóján
részt vett dr. Pető Péter, a megyei közgyűlés alelnöke, aki
rávilágított: – A szakmai beszélgetés onnan kapta a nevét, hogy megyénk területén
hajdanán négy vármegye osztozkodott. Ezek történelmi
értékeit, például borkultúráját meg kell őrizni.
Barcza Attila, Sopron és
térsége országgyűlési képviselője köszöntőjében kiemelte: Sopronban és a térségben
a bor az identitásunk része.
Az a célunk, hogy a Soproni
borvidék az egész országban
még ismertebb és még kedveltebb legyen.
A rendezvény ünnepélyes díjátadóján részt vett
dr. Farkas Ciprián, Sopron
polgármestere, aki az alkalom
kapcsán felhívta a figyelmet:
ez a borverseny és szakmai
konferencia is elősegíti, hogy
a Soproni borvidék jó híre elterjedjen hazánkban.
Az eseményt a Sopron Fertőmenti Hegyközség korábbi elnöke, a 2019-ben elhunyt
Taschner István borász emlékére szervezték.

Horváth Imre (b) borász és Mikó Gábor hegybíró is részt vett a
megyei borverseny zsűrizésében. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A MONGOL NAGYKÖVET SOPRONBAN

MONGÓLIA MAGYARORSZÁGI NAGYKÖVETE, Baatarjav Sainnyambuu (j1) június 15-én a Soproni Egyetemre látogatott, ahol megbeszélést folytatott prof. dr. Lakatos Ferenc kutatási és külügyi
rektorhelyettessel. Ezt követően a városházán dr. Farkas Ciprián polgármester, valamint dr. Simon
István és Csiszár Szabolcs alpolgármester fogadta a háromtagú mongol delegációt (felvételünkön).
Baatarjav Sainnyambuu 2021-es magyarországi nagykövetté való kinevezése előtt dandártábornokként a Mongóliai Rendészeti Egyetem igazgatója volt. A nagykövet mellett a tolmács szerepét a harminc éve Budapesten élő Sárosdi Davaakhuu Ganbold, a magyar–mongol kapcsolatokat megszállottan építő irodalomtörténész, műfordító, orientalista töltötte be. FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS
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Marad
az árstop
Az élelmiszer- és a benzinárstopot október 1-jéig, a hitelmoratóriumot és a kamatstopot december 31-ig
meghosszabbítja a kormány
– közölte Orbán Viktor miniszterelnök múlt csütörtökön.
A pénteki Kormányinfón
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezetõ miniszter,
valamint Szentkirályi Alexandra kormányszóvivõ elmondta: a kormány lépéseket
tesz az infláció letöréséért.
A miniszter szerint az árstopok miatt 6 százalékkal alacsonyabb a hazai infláció,
mint valójában lenne. Oroszországgal szemben továbbra sem támogatja a kormány
a gázszállítási embargót. Gulyás Gergely hozzátette: az
extraprofit-különadó áthárítását minden esetben ki kell
vizsgálni, és fel kell lépni ellene. A miniszter kérdésre arról is beszélt, kompromis�szumokat ajánlott a kormány
azért, hogy az Európai Bizottság elfogadja a magyar helyreállítási tervet.
Gulyás Gergely azt is megerõsítette, hogy nem lesz leépítés a kormányhivatalokban. A fõvárosi dugódíjat
továbbra sem támogatja a
kormány. A tervek szerint január elsejétõl változik a kata
(kisadózó vállalkozások tételes adója) szabályozása.

CIVITAS FIDELISSIMA
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Ma egy felnőtt a gyermekével átlagosan napi hét percet kommunikál

Mondjon nemet a szülő is!
MADARÁSZ
RÉKA

Sok érdeklődőt vonzott múlt
héten a Soproni Rendőrkapitányság kábítószer-bűnmegelőzési
programja. Dr. Zacher
Gábor főorvos előadásában a szülők felelősségét hangsúlyozta.
„A szülők és a családok a
rendőrség kiemelt partnerei
a kábítószer-bűnözés megelőzésében” című programot dr. Herczeg Zoltán rendőr alezredes nyitotta meg.
A kapitányságvezető kiemelte: a kábítószer elleni harcban a rendőrség feladata az
utolsó fázis, ám a megelőző szakaszokra is kellő időt
és energiát kell fordítanunk
többek között annak érdekében, hogy felismerjük, ha valaki kábítószer-fogyasztó a
környezetünkben.
– Drog minden olyan
anyag, ami a szervezetünkbe
kerülve megváltoztatja annak
a működését – tudtuk meg
Babella-Lukács Katalin rendőr őrnagytól.
Dr. Zacher Gábor „Tud-e
NEMET mondani?” című

100. SZÜLETÉSNAP

– A család a szocializáció elsődleges helyszíne, ahol megfelelő példákkal, értékrenddel, jövőképpel és keretrendszerrel kellene
ellátni a gyerekeket – hangsúlyozta előadásában dr. Zacher Gábor toxikológus. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
előadásában részletezte, hogy
a vírushelyzet kevéske pozitív hatásainak egyike az volt,
hogy a kábítószer-fogyasztás jelentős mértékben csökkent. A toxikológus főorvos
szerint a magyar kábítószerhelyzet „nem annyira durva”. Magyarországon jelenleg
húszezer kábítószerfüggő él,
ami a 3,2 millió online függőhöz és a nyolcszázezer alkoholistához képest nem is
olyan nagy arány.

– Napjaink kábítószerhasználata olyan, mint az
orosz rulett: nem tudjuk, milyen hatóanyag van benne
– tette hozzá. – Az új szerek
megjelenése követhetetlen.
Ha felbukkan egy a piacon, körülbelül három évbe telik, mire kiderül a szervezetre gyakorolt hatása. Ráadásul a mai
szerek kombinált hatóanyagokat tartalmaznak, emiatt
kiszámíthatatlanok – a veszélyük is ebben rejlik.

A főorvos szerint az alkoholproblémákkal és a – kábítószerrel megegyező függőséget okozó – közösségi
médiával is többet kellene
foglalkozni.
– A gyerek az alapján dönt,
ami az előző években belekerült a puttonyába – folytatta. – A család a szocializáció elsődleges helyszíne, ahol
megfelelő példákkal, értékrenddel, jövőképpel és keretrendszerrel kellene ellátni.

Ma egy felnőtt a gyermekével átlagosan napi hét percet kommunikál. Mi, „okos
és bölcs felnőttek” minden
bizonnyal nem leszünk ott,
amikor a gyerek a kábítószert kipróbálja. Elvárjuk,
hogy tudjon nemet mondani,
de érdemes elgondolkodnunk
azon, hogy mi vajon tudunk-e
nemet mondani. Meg kell tanítanunk őket jó döntéseket
hozni, de előbb magunkban
kell rendet csinálnunk.

Lufihajtogatás mesterfokon
MADARÁSZ RÉKA

„ILYEN SZÉPET MÉG NEM LÁTTAM SOHA” – mondta köszöntőjén a könnyekig hatódott Gősi Lajosné, Teri néni. A szépkorú hölgy a húszas éveiben a II. világháború idején költözött
Sopronba. A szövőgyárban 3 műszakban dolgozott, a munka
mellett vezette a háztartást, két gyermeket nevelt. Szerinte az
aktív életmódja miatt érte meg a 100. születésnapját – no meg
a kiváló társaság és a sok-sok nevetés miatt. Teri nénit születésnapján a Balfi úti idősek otthonában dr. Farkas Ciprián is köszöntötte. A polgármester átadta neki a város önkormányzata,
valamint Orbán Viktor oklevelét. FOTÓ ÉS SZÖVEG: ELEK SZILVESZTER

RÖVIDEN
GYSEV: 5 éves a Vectron-flotta

Az idei évben 5 évesek a GYSEV Vectron mozdonyai. A vasúttársaság 2017-ben vásárolta első 9 Siemens Vectron villamos mozdonyát, azóta a cégcsoport további két modern, villamos vontatójárművet szerzett be. A GYSEV legmodernebb mozdonyai
az elmúlt 5 év alatt több mint 8 és fél millió kilométert tettek
meg szerte az országban és külföldön is.

Nyári könyvtári nyitvatartás

Július 4. és augusztus 29. között nyári nyitvatartás szerint látogatható a Széchenyi István Városi Könyvtár. A Pócsi utcai épület kedden és szerdán 9 és 16, csütörtökön 9 és 18 óra között
lesz nyitva, a bánfalvi fiókkönyvtár pedig kedden 9–12, szerdán
és csütörtökön 9–13.30 és 14–17 óra között várja az olvasókat.

Legyen szó méhecskéről, virágról, katicakarkötőről, kutyáról vagy
akár Harry Potterről,
Pethő Tibor szinte bármit el tud készíteni néhány lufiból. Ráadásul
maximum egy percig
tart a művelet a gyerekek nagy örömére.
„Tibi bohócot” vagy a „lufis
bácsit” a gyerekek már mes�sziről megismerik az utcán,
és nem csak Sopronban. Négy
és fél év alatt felesége, Pethőné Tóth Szilvia segítségével
művészi szintre fejlesztette a
lufihajtogatást.
– Az unokánk hatására kezdtem el lufit
hajtogatni – mesélte Tibor. – Az egylufisokkal kezdem,
de mára már eljutottam odáig, hogy
24 egyperces figuránk van, és bármelyiket megcsinálom akár
a hátam mögött is.
Időközben rájöttem,
hogy a lufihajtogatás művészet, és most már a kihívásokat keresem benne: hogyan lehet különböző
technikák egyesítésével alkotni valamit akár 300–500
lufiból.
Tibi és felesége kizárólag kaucsukból

Pethő Tibor négy és fél éve kezdett lufit hajtogatni – azt tervezi, hogy hamarosan bajnokságokra is nevez. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
készült, környezetbarát
lufikat használ, amelyek
annyi idő alatt
bomlanak
le, mint egy
tölg y falevél. A modellező lufikból háromféle van,
ezek párosításából keletkeznek a
cukiságok, a

méhecske például háromféle
lufiból jön létre.
– Tagja vagyok több online
csoportnak is, ahol megmutatják, hogy hogyan készülnek a különböző figurák, ám
a fontos trükkökre magunknak kell rájönnünk – folytatta.
– Fantázia és kreativitás nélkül a lufi pusztán egy tárgy.
Bármit meg lehet csinálni
belőle – valamit lassan, valamit gyorsan. A legutóbb egy
tűzoltó fesztiválra készítettünk dekorációt: hajtogattam

hozzá egy életnagyságú tűzoltót slaggal, sőt még tüzet is.
A házaspár távlati terve az,
hogy lufihajtogató bajnokságokra is beneveznek, a gyerekeknek pedig workshopokon
mutatják meg a lufihajtogatás fortélyait. A közeljövőben
valószínűleg lesz egy interaktív kiállításuk is Sopronban.
Szívesen segítenek bárkinek:
évek óta együtt dolgoznak az
Autitok Egyesülettel, de voltak már a Lady Lyons Club
rendezvényén is.

4

Soproni Téma

Városi hírek

Ha a kiskamasz egyedül van napközben, kapjon feladatot!

Virtuális nyári barangolás
KÖVES
ANDREA
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Francia élmények
Megnyílt és egészen július elsejéig látható Magyarné Derszib Eti
rendhagyó tárlata a Várkerület 19 Galériában. A soproni festőművész a Cziffra-ösztöndíj jóvoltából kétszer alkotott Senlis-ban és
környékén. A franciaországi élmények ihlette képeket bemutató
kiállítást a Soproni Képzőművészeti Társaság titkára, Füzi Edit nyitotta meg. A tárlat szombat kivételével naponta 15 és 17 óra között
látható. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Az internet, az
okostelefon használata nem
rossz dolog, csupán a
megfelelő kereteket
kell megtalálni – erre
hívja fel a figyelmet a
szakember.
– A veszélyt az jelenti, ha a
gyerekek időben és tartalomban korlátlanul merülhetnek
el a virtuális térben, ha reggeltől estig csak ez tölti ki a
szabadidejüket – emelte ki
dr. Bodnár Mária gyermekpszichiáter. – Érdemes különválasztani a géphasználat
szempontjából a 10–13 és 14–
18 éves korosztályt. A kisebbeknél iskolaidőben napi 1 óra
„kütyühasználat” javasolt, de
ha nincs jelen felnőtt, akkor
ez nyáron nem biztos, hogy
megvalósítható. Megoldás lehet, ha a kiskamasz egyedül
van napközben, akkor kapjon napi háztartási feladatot,
amit ha elvégez, akkor amellett a maradék időben használhatja a számítógépet. Lefekvés előtt másfél–két órával
már sokat árt, ha valamilyen számítástechnikai eszközt használnak a gyerekek.
A kisebbeknek érdemes nyári órarendet készíteni, legyen
benne óránkénti lebontásban más-más tevékenység: legó, társas- vagy kirakós játék,
kártyázás, ami mellé jöhet egy

A 10–13 éveseknél – a szakember szerint – iskolaidőben napi 1 óra „kütyühasználat” javasolt.
Nyáron nehezebb betartatni a gyerekekkel ezeket a kereteket. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: FILEP ISTVÁN
kis gépes játék, és ne maradjon ki a szabad levegőn töltött
tevékenység sem!
A szakember szerint nehezebb a 14–18 évesekkel kapcsolatos szabályozás, hiszen ez a
korosztály már szinte csak a
virtuális térben él, amelyet a
járványügyi helyzet alatti online lét még inkább megerősített. Náluk a legnagyobb nyári
veszély a napszakok összemosódása: a nappal és az éjszaka
teljes felborulása. Rájuk is vonatkozik az a javaslat, hogy
kapjanak napi szinten valamilyen otthoni feladatot, illetve

ha teljesen felborul a napirendjük, akkor ebbe érdemes
a szülőknek beleavatkozniuk.
– Nem szabad elfelejteni,
hogy a nagyobbak nemcsak
játszanak, de a kapcsolataikat
is a gépen ápolják – mutatott
rá a szakember. – Ahhoz, hogy
ne minden a virtuális térben
folyjon, engedni kell számukra a személyes találkozásokat.
Véleményem szerint nagyon
sok hasznos dologra használható mind a számítógép, mind
az okostelefon: játékos nyelvtanulásra, szókincsfejlesztésre, különböző oktatófilmek

megtekintésére. Ezeknek a körét játékosan is lehet bővíteni.
Megbízhatjuk gyermekünket,
hogy keressen sütirecepteket,
menetrendet a gépen, készítsen útvonaltervet a rokonokhoz, nyaralásra, nézze meg
naponta az időjárás előrejelzést, ezzel megtanulhatja célirányosan használni a gépet.
A gyermekpszichiáter szerint az is nagyon fontos, hogy
a minta nevel. Ha egy szülő az
életét a közösségi oldalakon
éli, akkor ne várja a kamasz
gyerekétől, hogy ne az ő példáját kövesse!

Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról mutatunk be részletet, olvasóinknak pedig az a feladatuk, hogy a részletből felismerjék az egészet, és megírják nekünk,
melyik alkotást rejtettük el. Azok között, akik a helyes megfejtést június 29-ig beküldik a
Soproni Téma, 9400 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre, ajándékot sorsolunk ki.
Június 8-i rejtvényünk megfejtése: Szent Dorottya szobra, szerencsés megfejtőnk: Sztahovszky Ferencné, Sopron, Margitbányai utca.

A Jégverem utca 2. szám alatti emeletes sarokház 1779-ig úgynevezett benefictus, vagy más néven oltárjavadalmas
ház volt, azaz egyházi javadalomé, amelynek jövedelméből oltárnál misét mondtak
az alapítóért és rokonságáért, vagy azt más
egyházi célra fordították. 1779-ben a házat
elárverezték, és a befolyt összegből létesítették a káptalant. A ház bejárata fölötti festett fülkeszoborban látható Szent Dorottya szobra, mely vélhetőleg a 18. század
első éveiben készülhetett. Ismerjük meg
ennek az ókeresztény vértanúnak a vélt
élettörténetét, akinek a személye annak
ellenére gyakran előfordul a képzőművészetben és a néphagyományban, hogy az
1968-as II. vatikáni zsinat mint költött személyt törölt a szentek sorából!
Szent Dorottya családja a mai Törökország területén lévő Kappadókiában élt,
és nevét a Legenda Aurea szerint apja Dorus és édesanyja Thea (Dorothea) nevének összeolvadásából kapta. Az ifjú hölgy
nemcsak szépségével hívta fel magára a figyelmet, hanem okosságával és erényességével is. Egy bizonyos Fabricius nevű helytartó szerelemre gyúlt a szépséges leány
iránt, aki azonban kikosarazta. Dorottyának
nem számítottak a világi javak, ő Krisztust

választotta a maga jegyesének. A Diocletianus császár idején zajló keresztényüldözések idején végezték ki, amikor is a kivégzés
helyszínére indulva útközben meglátta őt
a birodalom főjegyzője, aki gúnyosan kérte, hogy küldjön majd neki rózsát a jegyese, azaz Krisztus kertjéből. Nem sokkal
Dorottya halála után egy gyermek kereste fel a jegyzőt, és három rózsát és három

Tematikus programok:
Senior torna a Lövérekben
Június 22. 9 óra, Várisi út 2.

Erdei séta a Lövérekben

Június 25. 10 óra, Hotel Lövér recepció
Regisztráció: www.visitsopron.com

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

„Lakodalmi vigadalom”
Sopronkövesden

Június 24., csütörtök 17 óra, sopronkövesdi
alkotóház
A Sopronkövesdi Nyugdíjas Egyesület hagyományőrző rendezvénye

HOL JÁRUNK? – rejtvény

Szent Dorottya szobra – Jégverem utca 2.

EZ LESZ… – programajánló

Légierő Zenekar Veszprém koncertje
Június 24. 18 óra, Fertőd, Esterházy-kastély
franciapark
Szabadtéri hangverseny a múzeumok éjszakája előestéjén

Levendula minifesztivál
almát nyújtott át neki azzal, hogy ezt Dorottya küldi számára Krisztus paradicsomkertjéből. Ezért ábrázolják őt gyakran, mint
a Jégverem utcai ház szoborfülkéjében is,
virágot hozó gyermekkel, és ezért is tisztelték őt évszázadokon keresztül a kertészek
és a virágárusnők védőszentként. A népi
időjóslás szerint, ha Dorottya napján (február 6.) a mosott ruha már megszárad a kerítésen, akkor közeledik a tavasz.
Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

Június 25., szombat 15 óra, Fertőszéplak,
Széchényi-kastély
Kézművesek és termelők találkozója, levendulaszüret

Múzeumok éjszakája

Június 25. 17 órától, több helyszínen (ld. a 7. oldalon)

Szentivánéji Meseexpressz

Június 25. 17.30, Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút
A résztvevő gyerekek utazásuk során megtudhatják, hogyan
született a Fertő tó, mikor gyűlnek össze a tündérek és manók Sopronban, és milyen csodákat láthatnak a Sopronihegységben.

Pánsíp és okarina

Június 25. 18 óra, Pedagógusok Soproni
Művelődési Háza
Kövi Szabolcs pihenőszékes koncertje

Zorán koncert

Június 26., vasárnap 15 és 20 óra, fertőrákosi
barlangszínház
A négy évtizedes szólópályafutása alatt mintegy 150 dal
született, ezek közül Zorán a legnagyobb slágereit adja elő
Fertőrákoson.

Harangkoncert a Szironta Együttessel
Június 26. 15.30, Szent Imre-templom
A Családok X. Világtalálkozója program eseménye

Zenés estek

Június 29., szerda 19 óra, Lenck-villa
Fellépők: Danubia Zenekar, Balga Gabriella – szoprán,
vezényel: Hámori Máté

2022. június 22.

CIVITAS FIDELISSIMA

Soproni Téma

Városi hírek
JEGYZET

Többen „megbolondították” az általuk készített pörköltet

Ismét főzőverseny

HORVÁTH FERENC
főszerkesztő

FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Szégyen

A győztes, Börtön csapat tagjai a zsűrivel – ezúttal is baráti társaságok, munkahelyi kollektívák indultak a pörköltfőző versenyen.
HORVÁTH FERENC

Két év szünet után ismét volt főzőverseny Tómalmon, amelyre 11 csapat nevezett. A zsűri ezúttal a
Börtön csapat alkotását ítélte a legjobbnak.
A Sopronkőhidán, Tómalmon
és Jánostelepen élők már nagyon várták, hogy ismét megrendezzék a tómalmi pörköltfőző versenyt, amely egyúttal
egy nagy nyárköszöntő esemény is: zenével, gyermekeknek és felnőtteknek szóló
műsorokkal. A főzőversenyre nevezett csapatok feladata sertéspörkölt elkészítése
volt. Mielőtt azonban lángra
lobbant volna a tűz a bográcsok alatt, dr. Simon István
alpolgármester, a részönkormányzat elnöke köszöntötte a csapatok tagjait és az érdeklődőket. Kiemelte, fontos,

hogy a világjárvány után újra
szabadon találkozhatunk egymással, és hogy újra megrendezhetik a hagyományos főzőversenyt, amely a gyorsan
fejlődő városrész közösségépítő eseménye is.
A nyitány után pillanatok
alatt hangyabollyá változott
a „versenytér”. Minden csapat kapott 3 kiló felkockázott
sertéshúst, és a klasszikus
pörkölt elkészítéséhez szükséges zsírt, zöldpaprikát, paradicsomot, sót, fűszerpaprikát, borsot és fokhagymát.
Többen azonban „megbolondították” az általuk készített

pörköltet, előkerültek a titkos
összetevők is. A versenyszabályzat 3 órát engedett a főzésre, amely gyorsan eltelt, a
csapattagok átjártak egymáshoz, ismerkedtek, beszélgettek is két keverés között.
Délben mindenki letette a
fakanalat, s izgatottan várta,
hogy először a szakmai zsűri
szemrevételezze az elkészült
ételeket. Rákóczi László, a
vendéglátó iskola tekintélyes oktatója és Brenner Csaba, a Perkovátz-ház séfje elégedett volt a látottakkal, és
sejtetni engedték, hogy szoros lesz a verseny. Ezt követően csatlakozott hozzájuk a
társadalmi zsűri: dr. Farkas

Ciprián polgármester, Barcza
Attila, a térség országgyűlési
képviselője és dr. Simon István. Miután végigkóstolták a
pörkölteket, s elbeszélgettek
a csapatok tagjaival, visszavonultak, hogy meghozzák
döntésüket.
Néhány perc hosszúnak
tűnő várakozás után hirdették ki a végeredményt. Harmadik helyen a Média csapat
végzett, másodikon az A.K.A.,
az anonim kutyabarátok társasága. A képzeletbeli dobogó első fokára pedig a Börtön
csapat állhatott fel. A zsűri
különdíját a Liszt érzékenyítők (Pro Kultúra) csapata vehette át.

FELLÉPŐ MŰVÉSZEK: A nap során műsort adott a Soproni Mazsorett Együttes, a Juventus Koncert Fúvószenekar, Simon Andrea és Savanyu Gergely, valamint a Repeta zenekar.

60 éves Juventus: A jubileumot is ünnepelték múlt hétvégén

FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Fúvószene a belvárosban

A Rondellától a Várkerületen át a Fő térig vonultak a fúvószenekarok vasárnap. Idén újra a megszokott időpontban és helyen rendezték meg a
soproni fúvószenei találkozót.
Sokéves hagyomány, hogy
összegyűlnek és zenélnek
a fúvós együttesek Sopronban. Múlt hétvégén a Zalai

Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekart, a Kühne Koncert
Fúvószenekart és a Rába
Koncert Fúvószenekart látta

vendégül a Juventus Koncert
Fúvószenekar. A vendégek a
Rondellától vonultak be a Fő
térre, majd délután az Erzsébet-kertben koncerteztek.
– Az idei találkozónak különleges apropót adott, hogy a
zenekarunk éppen most hatvanéves – mondta a Civitas
Fidelissima díjjal kitüntetett
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dr. Friedrich András, a Juventus Koncert Fúvószenekar karnagya.
Stöckert Tamás önkormányzati képviselő a találkozón külön üdvözölte a résztvevő zenekarokat, és gratulált a
szervezőknek, hogy tovább
folytatják hagyományukat.
Forrás: sopronmedia.hu

Tudom, nem szerencsés, ha egy magát politikusnak valló személyt egy-egy kijelentése alapján ítélünk meg, de néha elkerülhetetlen ezek
alapján is véleményt formálni. Így vagyok most
egy Niedermüller Péter nevű szélsőséges nézeteket valló emberrel, akinek a minapi kijelentése annyira felháborított, hogy muszáj
„Trianont ilyen módon diírnom róla, pedig tacsőíteni szégyen és megalázó minden magyar szá- lán jobb lenne elfelejteni őt magát is. Miről
mára, s csak az mondhat
is van szó? A nemvagy írhat le ilyen monzeti összetartozás
datokat, akinek fogalma
napján a Facebooksincs a valós történelmi
-oldalán írta, hogy
tényekről és a mai hely„… gondoljunk azokzetről.”
ra a magyarokra is,
akik Trianonnak is
köszönhetően ma jobban élnek Romániában,
Szlovákiában és a többi környező országban,
mint mi itthon, Magyarországon…”. Mindezért
persze Orbán Viktor politikáját okolja, de hát
ez egyáltalán nem meglepő. Csak emlékeztetőül írom le: ő volt az, aki nem is olyan régen rémisztő képződménynek nevezte a fehér, keresztény, heteroszexuális férfiakat. (Meg azért nők
is vannak közöttük, tette hozzá.)
Nos, véleményem szerint már az egyik kijelentése is éppen elég ok lehetne ahhoz, hogy
párttársai elítéljék, vagy hogy önmagát írja ki
a magyar, és teszem hozzá, az európai közéletből. Hogy egyik sem történt meg, az felrajzolja a
DK igazi arcát és Niedermüller jellemét.
Nem tudom, hogy az említett politikus járt-e,
mondjuk, a Székelyföldön. Beszélgetett-e az ott
élő emberekkel? Tudja-e, hogy a nemzethez való hűségük példamutató lehet, bármely kisebbség számára, éljenek is bárhol, bármelyik országban? Érezte-e, hogy mennyire vágynak
magyarnak lenni? Megértette-e büszkeségüket
elszakított helyzetükben is? Nem, nem hiszem,
mert akkor nem írta volna le azt, ami százezreket háborított fel. Úgy hiszem, jobban tenné,
ha bejárná Székelyföldet, s megismerné, hogy
miképp vélekedik a világról és sorsukról az ott
élő magyar értelmiség, mi a véleménye a helyzetükről a kézdivásárhelyi „nadrággyárban” dolgozóknak, a káposztaföldet művelőknek vagy a
futásfalvi plébánosnak.
Annak persze örülni kell, ha a szomszédos
országokban élő magyarok egyről a kettőre
jutnak, ha anyagilag biztonságban tudják magukat, de ez nem egyenlő azzal, hogy jobban
és szabadabban élnek, mint mi. (Arról nem is
beszélve, hogy az európai statisztikák szerint
például Romániában és Szlovákiában is ros�szabbul élnek a magyarok, mint itthon, hogy
Kárpátalját ne is említsük.) Trianont ilyen módon dicsőíteni szégyen és megalázó minden magyar számára, s csak az mondhat vagy írhat le
ilyen mondatokat, akinek fogalma sincs a valós
történelmi tényekről és a mai helyzetről. Vagy
szándékosan elferdíti mindkettőt.
Niedermüller tehát jobban tette volna, ha
hallgat, de ha már nem tette, akkor vonja le
legalább a következtetéseket, s lássa be, hogy
alkalmatlan akár egyetlen magyar bármilyen
képviseletére is!

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

6

Zöld Sopron

Soproni Téma

Nagy hangsúlyt fektetnek az élményalapú oktatásra

Állatbarát Hunyadi-iskola

SOPRONITEMA
HIVATALOS

2022. június 22.

Ne utazzon túl
sokat a virágunk!

A levendulának most van a főszezonja – a belőle készült koszorú akár egy évig is tartja a formáját. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
MADARÁSZ RÉKA

Egyre többen tekintik a mindennapok szerves részének a környezettudatossági szempontokat. Ha
születésnapra vagy más jeles eseményre vagyunk
hivatalosak, érdemes egy „környezetbarát” virágcsokorral meglepnünk az ünnepeltet.

A Hunyadi-iskola diákjai rendszeresen vesznek részt kutyás tanórákon, de más állatokkal is gyakran találkoznak. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
MADARÁSZ RÉKA

A Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános
Iskolában az állatvédelem iránt elkötelezett pedagógusok dolgoznak, éppen ezért pályázták meg
az Állatbarát Általános Iskola címet, melyet egy
évre el is nyertek.
Az Állatbarát Általános Iskola
című pályázatot az Állatvédelem gyerekeknek című oktatási weblap szerkesztőbizottsága hirdette meg, és március
31-ig pályázhattak rá azok az
intézmények, amelyek kiemelkedően sokat tettek az állatvédelemért, továbbá törekedtek
arra, hogy a felelős állattartást
beépítsék a nevelésbe – akár
tanórákon vagy azokon kívül.

– Pedagógusaink nagy
hangsúlyt fektetnek a szemléltetésre és az élményalapú
oktatásra, ezért iskolánkban
gyakran érkeznek állatok a
tanórákra – mesélte HorváthVölker Zsuzsanna biológia–
kémia szakos tanár. – Testközelből találkozhattak már
a diákok többek között gekkóval, kígyókkal, hörcsögökkel,
nyulakkal, libákkal. Gyakori

vendég nálunk a Nektek Ugatunk Állatvédő Egyesület is,
amelynek egy oszlopos tagja hívta fel a figyelmünket a
pályázatra. Az egyesület tagjai kutyákkal, macskával és
házi tyúkkal szoktak érkezni, bemutatókat és előadásokat tartanak az állatvédelemről, illetve a tananyagba is
bekapcsolódnak.
A WindDogs Sport és Terápiás Kutyás Egyesület
2021 szeptembere óta dolgozik együtt Pödörné Petróczi
Henrietta tanító nénivel, és
tartanak közösen kutyás tanórákat a 3.b osztálynak. Az iskola szoros kapcsolatot ápol
az Erdészeti Múzeummal, a
Tanulmányi Erdőgazdaság

Zrt.-vel, a Soproni Egyetemmel és a Fertő–Hanság Nemzeti Parkkal is.
– Rendkívül népszerű
az alsós TÉT (természettan
és életkultúra) tagozatunk,
amelynek alapelvei közé tartozik a természet megismertetése a tanulókkal, illetve
a környezettudatos szemléletmód kialakítása – folytatta Horváth-Völker Zsuzsanna. – Igyekszünk elérni, hogy
tanítványaink minél szerteágazóbb tapasztalatokat
gyűjthessenek a növény- és
állatvilágról. A programot a
felső tagozatosoknál a természettudományi gyakorlatok című tanórákon vis�szük tovább.

Jády-Mórocz Lívia virágkötő
kezdetben főként az egyediségre törekedett, de szép lassan – a vevőköre igényeihez
igazodva – mind fontosabb
lett számára a környezetbarát alapanyagok használata.
– Egy tökéletes csokornak
nincs szüksége csomagolásra – avatott be a részletekbe.
– Ha jól van megkötve, nem
igényel csomagolóanyagot, sőt
az csak elvonhatja a figyelmet
a virágokról. A polgári illem is
úgy kívánja, hogy amikor az
úriember előkapja a háta mögül a csokrot, a csomagolópapír a kezében marad. Persze a
szállításhoz – főleg télen – elengedhetetlen a selyempapír,
ami viszont újra felhasználható. Szerencsére a piacon
kapható, legolcsóbb selyempapír 100 százalékig lebomló,
ezért a legtöbb virágbolt ezt
használja.
Az ökológiai lábnyom csökkentése érdekében sokan törekszenek arra, hogy a virág,
amit vásárolnak, lehetőleg keveset utazzon.

– A magyar termelők a nyári időszakban tudják a növényeiket értékesíteni – folytatta a virágkötő. – Ha lizikét
vagy nagy fejű, csokros rózsát, illetve tearózsát vásárolunk, majdnem biztos, hogy
hazaiak. Az elmúlt hetek slágere, a bazsarózsa és a balkonnövények nagy része is
helyi kertészetekből származik. Ha azonban valaki biztosra akar menni, a piacon
rengeteg olyan ős- és kistermelőt találhat, aki a kerti virágait árulja.
Gyakran a virágkötők is
a saját kertjükből gyűjtenek
alapanyagokat a csokrok díszítéséhez: Lívi is ott szedi
a babérmeggyet és a borostyánt, de gyakran használja a
cseresznye vagy a meggy magvait is dekorációs elemként.
Nemcsak varázslatos látványa és illata, de pozitív hatásai
miatt is ajánlja mindenkinek
a levendulát, aminek ráadásul
most van a főszezonja. A belőle készült koszorú akár egy
évig is tartja a formáját.

2022. június 22.

CIVITAS FIDELISSIMA

Június 25.: Múzeumok éjszakája

Újragondolt
hagyományok
MUNKATÁRSUNKTÓL

20 éves a múzeumok
éjszakája, az ország
legnagyobb és legnépszerűbb kulturális
rendezvénye.
A Soproni Múzeum 2022-ben
öt helyszínnel is csatlakozott
a június 25-i programhoz.
19 órától Mrenka Attila régész
Sopron – Várhely településtörténeti kutatásait mutatja
be a Lenck-villában, melyet
19.30-tól Tóth Imre történész–
múzeumigazgató Zubbonyok
újragombolva című előadása
követ. 20.30-tól gasztrotörténeti érdekességekkel szolgál
Erdeiné Kuslics Katalin.
A Lenck-villa kertjében
a természeti értékeket felfedező sétára hívják a vendégeket, de a hangtálak világával
is megismerkedhetnek az érdeklődők Marton Zsanett jóvoltából. Este hattól rendhagyó tárlatvezetés indul Török
Krisztinával és Bognár Lászlóval a Megelevenedő Énekképek címmel. A Lenck-villa
Kamaraegyüttes fiatal tehetségeinek koncertje 21 órakor
kezdődik, este 10-től pedig
Bolodár Zoltán RETRO-Sopron sorozatában a polgári tradíciókról hallhatnak – és láthatnak korabeli fotókat.
A Központi Bányászati Múzeum udvaráról indul
a „Miénk a bánya!” barangolós játék, ahol a múzeumhoz
és a magyar bányászathoz
köthető soproni helyszíneket járhatják végig egyénileg
az érdeklődők. A kiállítóhelyen este hattól Szemán Attila főmuzeológus a „Jó szerencsét!” köszöntés eredetéről
és történetéről mesél, amit
egy órával később ifj. Nemes
András előadása követ a „Selmeci hagyományok régen és
ma” címmel.
A Macskakő Gyermekmúzeumban az újragombolás jegyében a soproni Fotini

márkát látják vendégül egy kiállításra, melyhez egy gombékszer készítő workshop is
társul.
A Storno-konyha szakácsnéi is alkotásra hívnak: Kötényt fel! címmel soproni
mákos kalácsot süthetnek
a múzeumi szakemberekkel egy közel százéves recept alapján a Pékmúzeum
konyhájában. A Tűztoronyból idén éjfélig pillanthatnak
majd le a belvárosra.
Idén is csatlakozott az
evangélikus múzeum a programhoz. A Színház utca 27ben 17 és 21 óra között látható
az állandó kiállítás, 18 órától
dr. Kasza Péter tart előadást
Egy elveszett Mohács-beszámoló nyomában – filológiai
szenzáció Sopronból címmel,
19 órakor poncichtertörténeteket láthatnak filmvásznon
az érdeklődők gasztroélményekkel fűszerezve, este 8-tól
pedig körül lehet nézni az
evangélikus templom 52 méter magas tornyából.
Scarbantia Fórumán
megtekinthető az állandó kiállítás, illetve egy posztertárlattal is készülnek Magyar
törzsek vándorlása a Dél-Uráltól a Kelet-Alpokaljáig címmel. 19 órakor kezdőik a Legio
XV Apollinaris scarbantiai
egységének bemutatója, este fél 10-től pedig filmvetítést
tartanak.
A fertődi Esterházy-kastélyban délután 5-kor kezdődnek a programok: tartanak rózsakerti vezetett
sétákat, meg lehet nézni a
nyugati kastélyszárnyat, a
franciaparkot és levendulakertet is, de rendeznek például ólomüveg-kiállítást is.
Meghosszabbított nyitvatartással várja a látogatókat
a Károly-kilátó, a Kőhalmy Vadászati Múzeum és
az Erdő Háza Ökoturisztikai Látogatóközpont is június 25-én.

www.muzej.hu

EZ TÖRTÉNT – múltidéző
105 ÉVVEL EZELŐTT, 1917. június 25-én, 33. születésnapján hunyt el Krasznojarszkban, szibériai hadifogságban Gyóni (Áchim) Géza költő, a Soproni Napló szerkesztője. 1910-től
1912-ig a Soproni Napló és a Nemzetőr belmunkatársa, emellett 1912-ben a Sopron című lap felelős szerkesztője volt. Emléktáblája az Orsolya tér 1. számú épületén látható, a Deák téren szobor emlékeztet rá, valamint egy utcát is elneveztek róla
városunkban. Gyónon született 1884. június 25-én.
95 ÉVVEL EZELŐTT,1927. június 27-én született Bauer Gabriella, a Soproni Óvónőképző Intézet magyar szakos tanára, értékes tankönyvek szerzője, a német nemzetiségi óvónőképzés
úttörője. Sopronban hunyt el 1980. május 3-án.
35 ÉVVEL EZELŐTT,1987. június 22-én hunyt el Dercsényi Dezső, Kossuth-, Herder- és Pro Urbe Sopron díjas művészettörténész. Jelentős szerepe volt abban, hogy Sopronban alakult meg
az első Tanácsi Műemléki Albizottság, és hogy elkészült Sopron
városképi vizsgálata Gerő László és Füredi Oszkár összesítésében. A Csatkai Endrével közös, „Sopron és környéke műemlékei” című, második topográfiakötet elkészítése vezetett a Kossuth-díjhoz. A belváros védett területté nyilvánítása mellett
számos értékes épület neki köszönheti mai létét, mert megtalálta a partnereket, a külön hiteleket és a szükséges szakembereket a legreménytelenebb körülmények között is.
A SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR INTERNETES
OLDALÁN (WWW.SZIVK.HU) MEGTALÁLHATÓ ADATBÁZISBÓL KÖZLÜNK RÉSZLETEKET.
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Elembertelenedett világot vetítenek elénk a művészek

Díjnyertes alkotások

A tárlaton 12 alkotó szobrait, festményeit, domborműveit láthatja a közönség egészen augusztus 7-ig. FOTÓK: FILEP ISTVÁN
KÖVES ANDREA

Rendhagyó módon a XXII. és a XXIII. Országos Érembiennále díjazott művészeit idén
együtt köszöntötték vasárnap a Festőteremben.
A hagyományokon nem változtatott a rendező
Soproni Múzeum, csak a járvány írta felül a megszokott gyakorlatot.
A szervezők nagy örömére a
művészek körében ismét jelentős érdeklődést váltott ki
az érembiennále, a vasárnapi seregszemlén hét kiállító helyett tizenkettővel találkozhatott a közönség. Az
éremművészek ezúttal új oldalukról mutatkoztak be:
szobrokon, festményeken

keresztül ábrázolták aktuális
gondolataikat.
– A 2019-es XXII. Országos
Érembiennále után 2020 kora
tavaszán még kiválasztotta a
kuratórium a kiállításra szánt
szobrokat, reliefeket, elkezdte a katalógust felépíteni, sajnos március közepén megállt
az élet, elmaradt a tervezett

kiállítás – hangsúlyozta a tárlat rendezője, Nemes András
művészettörténész.
Most a három éve zsűrizett, valamint a tavalyi érembiennálén díjazott művészek alkotásait mutatják be
a Festőteremben (a Lábasház
ugyanis a Múzeumnegyed rekonstrukciós munkái miatt
ideiglenes raktárrá változott).
A kiállítást megnyitó
dr. Kostyál László PhD művészettörténész, a Göcseji Múzeum igazgatója beszédében
kiemelte: – Nagyon érdekes
megnézni, hogy a díjazott alkotók mi módon reflektálnak
napjainkra. Feltűnő, hogy
ebben a művészi világban

nincsenek emberek, jelen van
a természet, de emberi alakot
csak nyomokban láthatunk.
Elgondolkodtató mindennek
az üzenete: egy elembertelenedett, egy kiüresedett világot vetít elénk.
A kiállító művészeket a város nevében dr. Farkas Ciprián is köszöntötte. Sopron polgármestere utalt arra, hogy a
város kulturális élete színes
és sokrétű, amelynek egyik
bizonyítéka az 1977 óta megrendezett nívós országos kiállítás, az érembiennálé.
A tárlat augusztus 7-ig,
keddtől péntekig 10-től 14 óráig, szombaton és vasárnap 10től 18 óráig látogatható.

TALLÓZÓ – válogatás a korabeli sajtóból

1922
A SFAC véres mérkőzése
Bécsújhelyen
A játékosok fele megsebesült,
a másik felét a közönség akarta megverni. A SFAC vasárnap
délutáni bécsújhelyi kirándulása után alig hihető, hogy a
soproni klubok még egyszer
Bécsújhely földjén felvegyék
a mérkőzést az osztrák csapatokkal. A bécsújhelyi athletikai
klub pünkösd két napján lejátszandó és eldöntendő serlegmérkőzést rendezett, amelyen
való részvételre meghívást kapott a SFAC is. A soproni csapat elfogadta a meghívást és
jelezte részvételét a mérkőzéseken, melyek győztes csapatának egy több mint félmillió
osztrák koronát érő serleget
tűztek ki díjul. Töltl, Fábián,
Joó, Pokróc, Kenderka, Fürst,
Balogh, Kiss, Tárnok, Tóth és
Nitsch nevű játékosokból ös�szeállított együttesével a SFAC
el is utazott Bécsújhelyre, ahol
vasárnap délután a bécsújhelyi WAC-cal fel is vette a mérkőzést. Nagy ambícióval vette
fel a versenyt a SFAC a bécsújhelyiekkel, és az első félidőben
kialakult játéka, fölénye szinte
elvitázhatatlanná, kétségtelen-

né tette, hogy a soproni csapat
bekerül a másnapi döntőbe. Erre engedett következtetni az első félidő eredménye is, hiszen
a félidő 1:0 arányban a SFAC
győzelmével végződött. A másik félidő azonban kedvét vette a soproniaknak.
A bécsújhelyi csapat, amely
veszteségét érezte, durva támadásokba kapott, és egymásután rúgta le, tette versenyképtelenné a SFAC embereit, kik
közül egyiknek jobb, másiknak
ballábát rúgták le, a harmadiknak a gyomrába másztak,
a negyediknek fogait zúzták ki
a bécsújhelyiek, így sérült meg
a soproni csapat fele már a második félidő közepén, és így sikerült a bécsújhelyi WAC-nak
nemcsak kiegyenlíteni, hanem
a vezetést is magához ragadni. A szabályszerű idő leteltével az osztrák csapat durva játéka ellenére is még csak 2:2,
tehát eldöntetlen volt az eredmény, miért is a megállapodásokhoz híven, hogy a versenyből egyik csapat okvetlen
győztesként kerüljön ki, kétszer 15 perccel meghosszabbították a mérkőzést. A második
15 perc első perceiben történt
aztán, hogy a bécsújhelyi csapat, győzelmét biztosítandó,
még durvább formát kezdett

és a SFAC Kenderka nevű játékosának megsebesítése árán
magához ragadta a vezetést.
A soproni csapat elkeseredett
játékosai azonban már nem
tudták tovább tűrni és nézni az
elvadult játékot, és 11 perccel
az idő letelte előtt levonultak
a pályáról. Érdekes, hogy ezután még a nagyszámú közönség szidalmait, gyalázkodásait
és fenyegetéseit kellett végighallgatniuk, hogy még szebb,
még tökéletesebb impressziókkal térhessenek vissza Sopronba. (Sopronvármegye)

1897

Vérfoltok a kabáton
A budapesti államrendőrség
távirati megkeresésére ma Sopronban elfogták Grafl Mihály
soproni származású 20 éves
legényt, ki évek óta budapesti rosszhírű házakban zongorajátszással kereste kenyerét.
Az elfogott embert a Csengeri
utczában a télen meggyilkolt
Bielo
b aba Mariska félvilági
lány meggyilkolásával gyanúsítják. A kihallgatásnál mindent tagadott, de mikor alibijét
kellett volna igazolnia, zavaros feleleteket adott. A kabátján az orvos szakértők régi, beszáradt vérfoltokat találtak, és

egyéb körülmények is mind valószínűbbé teszik, hogy a tettet
ő követte el. Grafl Mihályt ma
szállították el Sopronból Budapestre. (Friss Újság)

1872

Veszélyes tolvaj
Goldstein Adolf, pesti hírhedt
tolvaj és csaló, ki Fürst név alatt
az egész országot összebarangolta és saját maga által készített váczi süketnéma intézetbeli bizonyítvánnyal nagyobb
összeget kicsalt, sőt ezen bizonyítvány alapján a vasutakat
is ingyen használta, Sopronban
letartóztatott, s a vizsgálat ellene elrendeltetett. (Politikai
Újdonságok)
Párbaj
Sopronban a napokban egy katonatisztet találtak holtan. Sokan öngyilkosságot, mások
párbajt sejtettek. Az utóbbiak
sejtelme volt alapos. A párbajban elesett hadnagy neve: Mittrowszky, 29 éves galicziai származású. Csekély okból vívott
pisztolypárbajt egy másik hadnaggyal, az ő pisztolya nem sült
el, míg ellenfelének golyója éppen a szívét találta. (A Hon)
Összeállította:
Pluzsik Tamás
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Sport

Az idei szezonban738 kispályás meccset rendeztek Sopronban

Sportszerű bajnokság

SOPRONITEMA
HIVATALOS

2022. június 22.

Soproni tehetség
került a Fradiba

MUNKATÁRSUNKTÓL

MOLNÁR ZOLTÁN

Lezárult a 2021–22-es
városi kispályás labdarúgó-bajnokság. Az
utolsó meccseket követően az eredményhirdetést is megtartották:
az 1. osztály felsőházát az Aramisz Söröző–Sportuszoda csapata nyerte.

A Ferencvárosi TC színeiben játszik a következő
szezonban Kostevc Kevin. Az SC Sopron 15 éves
játékosa nagyon örül a lehetőségnek, egyik álma
válik valóra.

A Halász Miklós Sporttelepen rendezett eredményhirdetésen Csiszár Szabolcs alpolgármester köszöntötte a
kispályás csapatokat. Hangsúlyozta: az eredmény is fontos a csapatok számára, de
legalább ennyire lényeges,
hogy igazi baráti közösségek
szerepelnek a bajnokságokban hétről hétre.
Szabó Bálint, az önkormányzat sportfelügyeleti
csoportjának vezetője érdeklődésünkre elmondta: idén
nem kevesebb, mint 738 mérkőzést rendeztek meg, ezeken
összesen 4152 gól született.
Negyvenkilenc csapat kezdte
meg a bajnokságot ősszel, és
47 fejezte be. A kispályás labdarúgók kiváló körülmények
között játszhatnak, 3 műfüves
és egy salakos pálya állt a csapatok rendelkezésére.
– Sopronba n továbbra is a kispályás labdarúgás

Az első osztály felsőházának bajnoka az idei kispályás labdarúgó-bajnokságon az Aramisz Söröző–Sportuszoda csapata lett. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
az a sportág, ami a legnagyobb tömegeket megmozgatja – mondta Szabó Bálint.
– Nagy öröm számunkra,
hogy a pandémia után végre
teljes, őszi–tavaszi rendszerű bajnokságot tudtunk rendezni. Sportszerű, gólgazdag mérkőzéseket láthattunk
az idei szezonban is, komoly
statisztikákat vezetünk, naprakész információk állnak a
csapatok rendelkezésére a
kispalyasopron.hu internetes oldalon. Profik a körülmények, ezzel együtt sajnos az a

tendencia, hogy az évek alatt
csökken a résztvevő csapatok száma.
A sportfelügyeleti csoport
vezetője felhívta a kispályás
foci kedvelőinek figyelmét,
hogy a nyári időszakban két
nagyobb torna is lesz váro-

sunkban: a Soproni Ünnepi
Hetek Kupát a városi stadion
edzőpályáján rendezik július
2-án, augusztus 20–21-én pedig az Angeron lesz a hagyományos Patent Kupa – mindkét sporteseményre várják a
csapatok jelentkezését.

Kostevc Kevin 2015 óta erősítette az SC Sopron korosztályos csapatait, az évek alatt
pedig sok emlékezetes mérkőzéssel és rengeteg góllal járult
hozzá az aktuális csapatai sikereihez. Kevin a tervek szerint júliustól kezdi a felkészülést a zöld-fehér csapatnál.
– Az SC Sopron támogatásával a kapcsolatfelvétel már
tavasszal megtörtént a Ferencvárossal, ahol el is töltöttem pár napot – kezdte a tehetséges focista. – A klubnál
nagyon kedvesen fogadtak, és
körbe is vezettek az edzőközpontban, majd részt vehettem a közös erőnléti és csapatedzéseken is. Igazán remek
benyomást keltett bennem az
a profizmus és elhivatottság,
amelyet ott tapasztaltam, így

élve a felkínált lehetőséggel,
örömmel vágtam neki az új
kihívásnak.
A labdarúgás mellett a fővárosi klub segíti és támogatja
majd a tanulmányainak a folytatását, illetve biztosítja a kollégiumi elhelyezését is. – Számomra most az első a Fradi,
de idővel szeretnék bemutatkozni a korosztályos válogatottban, majd később a magyar élvonalban is – folytatta
Kevin. – Nagyon nagy álmom
válna valóra, ha mindezt sikerülne elérnem. Végül pedig szeretném megköszönni a soproni klubvezetésnek,
edzőimnek és minden csapattársamnak, akik segítettek az
elmúlt évek alatt, hogy karrieremben elérjem ezt a fontos
mérföldkövet.

AZ EREDMÉNYEK: Az 1. osztály felsőházát az Aramisz Söröző–
Sportuszoda csapata nyerte, az alsóházában a Zamek FC diadalmaskodott, a 2. osztályban a Hirschler győzött, a 3. osztályban
a Stay Car – Szecsebama végzett az 1. helyen, míg a 4. osztályban
a Mozaik II. lett a bajnok. Lezárultak a senior bajnokság küzdelmei
is, ebben a Szecsebama együttese szerezte meg az első helyezést.

sopronitema

hivatalos

Kostevc Kevin 2015 óta játszott az SC Sopron korosztályos csapataiban. FOTÓ: LECZOVICS ZSOLT

Népszerű Sopron Trail
- SOPRON

FOTÓ: NÉMETH PÉTER

FÉLMARATON
EURÓPA FUTÁS

SOK SZERETETTEL VÁRUNK A LEGHŰSÉGESEBB VÁROS
FÉLMARATONJÁRA

2022. október 16. 9:00
Távok: 21, 14, 7 km egyénileg
21 km 3 fős váltóban
14 km 2 fős váltóban

Nézd meg a tavalyi
futásról készült videónkat.

Részletek a Sopron Városi Szabadidősport Szövetség facebook oldalán
www.facebook.com/svszsz/

Energiát adunk a teljesítményhez

Összesen 351-en vettek részt a Sopron Trailen – a futók és túrázók Brennbergbányáról indultak.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Hatodik alkalommal rendezték meg a Sopronihegységben a Sopron Trail terepfutó versenyt – a
vasárnapi programban futás és túra is szerepelt.
A felnőttek 6, 11 és 26 kilométeres pályák közül választhattak, a gyerekek pedig ötszáz
méteres és másfél kilométeres távon indultak.
– Összesen 351 résztevőnk
volt, nagyon örültünk ennek a létszámnak – értékelt

Takács Tibor, a verseny elnöke. – A pandémia alatt mi
is két versenyt kihagytunk,
és az emberek részéről is tapasztalható, hogy kicsit ellustultak, visszavettek a sportolásból. Ennek fényében
mondhatom, hogy nagyon

komoly érdeklődés volt, kiváló hangulatú versenyt szerveztünk. A pályák kijelölésénél az volt a célunk, hogy a
csodálatos Soproni-hegység
egészen ismeretlen, vadregényes tájaira is elkalauzoljuk a
résztvevőinket.
A VI. Sopron Trail terepfutó versenyen 116 díjat osztottak ki. A sportrendezvényen
részt vett Csiszár Szabolcs alpolgármester, valamint Abdai Zsolt és Magas Ádám önkormányzati képviselő is.
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Június 25-én 18 órától rendezik a soproni „csúcsmeccset”, az olasz–spanyol rangadót

Történelmi vb-meccsek Sopronban
RÁZÓ LÁSZLÓ

Múlt pénteken rajtolt a budapesti
FINA világbajnokság
– hétfőtől pedig városunk is csatlakozott a
rendező helyszínek közé. A vizes vb-n június
18. és július 3. között öt
sportágban, összesen
74 versenyszámban hirdetnek világbajnokot.
Büszkén olvashattuk, hogy
mind női, mind pedig férfi vízilabdában az új Lőver uszoda lesz a helyszíne a „C” csoport küzdelmeinek. Hétfőn a
hölgyek csoportjával kezdték
a mérkőzések sorát, a történelmi, első soproni találkozón Új-Zéland csapott össze
Brazíliával.
Azonban addig el is kellett
jutni, hogy a Lőver uszodában
világbajnoki mérkőzést rendezzenek. Év elején jelentették be, hogy Budapest mellett
vidéki helyszínek is bekapcsolódnak a világbajnokság megrendezésébe. Sopronban két
négyes csoport küzdelmeit
láthatjuk mind a hölgyeknél,
mind pedig a férfiaknál. Hétfőn, szerdán és pénteken női,

Az első soproni világbajnoki vízilabdameccsen Új-Zéland csapott össze Brazíliával. A mérkőzést az új-zélandi együttes nyerte. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
kedden, csütörtökön és szombaton pedig férfimérkőzéseket rendeznek.
A Lőver uszoda múlt hét
pénteken zárt be, utána felkészítették a létesítményt arra, hogy megrendezhessék a
vb-mérkőzéseket. Az egyik
leglátványosabb munkafolyamat az volt, amelynek során
lesötétítették a medenceteret.
Erre azért volt szükség, hogy a
fény ne csillogjon a vízen, így
tökéletesen lehessen élvezni a
televíziós közvetítések képeit.

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK
• Általános segélyhívó ������������������������������������������������������������������ 112
• Mentők �������������������������������������������������������������������������������������������� 104
• Orvosi ügyelet ����������������������������������������������������������������������� 312-010
• Soproni Gyógyközpontközponti szám ���������������������������� 514-200
előjegyzés �����������������������������������������������������������������514-205, 514-206
• Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség
(Tűzoltóság, Polgári Védelem) ����������������������� 105, 510-672, 510-617
• Rendőrség ����������������������������������������������������������������������107, 311-234
• Előfizetői tudakozó �����������������������������������������������������������������11818
• Belföldi tudakozó ��������������������������������������������������������������������11800
• Polgármesteri hivatal ����������������������������06-80/204-322, 515-100
• Soproni Polgárőr Egyesület �������������������������������� 06-30/385-5732
• Sopron Holding központi szám������������������������������������������� 514-600
• Közútkezelés ������������������������������������������������������������������������� 515-123
• Soproni Szociális Intézmény ������������������������������������������ 506-400
• Gyermekjóléti szolgálat ���������������������������������������������������� 524-361
• Támogató szolgálat����������������������������������������������� 06-20/395-9040
• Családsegítő szolgálat ������������������������������������������������������ 524-361
• Családok Átmeneti Otthona �������������������������������������������� 524-362
• Pártfogó felügyelet ���������������������������� 508-126, 508-395, 508-392
• Telefonos lelki elsősegély-szolgálat ��������������������������� 116-123
• Drog stop ����������������������������������������������������������������������06-80/505-678
• Magyar Autóklub �������������������������������������������������������������������������� 188
• Áramszolgáltató��������������������������������������������������������06-80/533-533
• Vízszolgáltató ����������������������������������������������������������������������� 519-100
• Gázszolgáltató ������������������������������������������������������������06-80/440-141
• MÁV ������������������������������������������������������������������������������06-1/3 49 49 49
• GYSEV ��������������������������������������������������������������������������������������� 577-212
• Kisalföld Volán ��������������������������������������������������������������������� 313-130

Elhunyt id. Jäckel Gusztáv
Életének 87. évében elhunyt idősebb Jäckel Gusztáv, a Soproni Természetbarát Szövetség egykori vezetője, Sopron Sportjáért díjjal
kitüntetett szakember.

www.sopronitema.hu

Az 1300 férőhelyes uszodában
a kilátogató szurkolók is mindent tökéletesen látni fognak:
erről egy 120 négyzetméteres
LED-fal gondoskodik.
Az uszoda területén rengeteg sátor épült, ezeknek különböző funkciójuk van: a kinti medencében edző csapatok
számára öltözőt jelent, emellett catering, vagy épp az önkéntes szervezők számára felállított sátor is készült.
Az, hogy mekkora jelentőségű sporteseményről van

szó, a szervezők száma is jelzi: százhúsz fős stáb végzi a
szükséges szervezési munkálatokat, mellettük harmincöt
önkéntes is gondoskodik arról, hogy a történelmi, soproni vízipólómeccseken minden tökéletesen és f lottul
működjön.
Végül néhány szó az esélyekről: a hölgyek mezőnyében talán Ausztrália az
a csapat, amelynek komolyabb esélye van beleszólni
akár az érmes helyezésekbe

is. A férfiak mezőnyében viszont két nagyágyú is Sopronban mérkőzik: Olaszország és
Spanyolország férfi vízilabdaválogatottja egyaránt képes
arra, hogy akár a végső győzelmet is megszerezze. Június

25-én, szombaton 18 órától
rendezik a soproni „csúcsmeccset”, az olasz–spanyol
rangadót, várhatóan ez a mérkőzés dönt arról, hogy melyik
együttes nyeri a soproni, azaz
„C” csoport küzdelmeit.

HÉTFŐI VÍZILABDA-EREDMÉNYEK:
Új-Zéland – Brazília (Sopron, női)

12–8

Kazahsztán–Ausztrália (Sopron, női)

9–16

Magyarország–Kolumbia (Budapest, női)

35–4

Amikor Sopronban játszott a magyar labdarúgó-válogatott

Aranylabdás autogramok
PAPP GYŐZŐ

A negyvenes évek végétől nagyjából a rendszerváltásig többször
is pályára lépett Sopronban a magyar labdarúgó-válogatott. Elsősorban Ausztriába
menet állt meg városunkban, és az edzések
mellett meg is mérkőzött valamelyik helyi
csapattal.
(4.) Egy évvel az angliai világbajnokság után, 1967 szeptemberében öt napot töltött Sopronban a magyar válogatott.
Az edzések mellett egy előkészületi mérkőzést vívott.
Soproni Textiles – magyar
válogatott 0:2 (0:2)
Sopron, Bécsi út, 8000 néző. Vezette: Fáth (Tapolczai,
Balogh S.).
A Soproni Textiles csapata: Fülöp – Gnám I, Hadarits, Gnám II – Mentes, Horváth–Decsi, Szabó, Gyurácz,
Cser (Németh), Czuppon.
Edző: Kertész Imre.
A válogatott: Tamás–Káposzta, Mátrai, Ihász–Göröcs,
Szűcs–Bene, Varga, Albert,
Farkas, Rákosi. Szövetségi kapitány: Illovszky Rudolf.
A meccs napján reggel Budapestről indult Sopronba a

A mérkőzés plakátja. Tapolczai János partjelző, Albert Flórián, Tamás Gyula, Szűcs Lajos.
válogatott 15 tagú kerete és a
kísérők. Komáromban rövid
pihenőt tartottak, majd Győrben ebédeltek, és két órakor érkeztek meg a Fenyves
Szállóba.
Régen látott nézősereg volt
kíváncsi a két csapat játékára.
Albert cselsorozata ragadtatta először tapsra a közönséget, majd Szűcs tűnt ki kitűnő szereléseivel. A nyolcadik
percben Varga meredek labdával futtatta Benét, a szélső az alapvonalról jól ívelt be,
és Farkas mintaszerűen fejelt a hálóba. Ragyogó akció
volt. Mindenki a folytatást
várta, ez azonban elmaradt.
A soproniak erőteljesen hárítottak, jól tömörültek. Az első félidő hajrájában a soproni védelem kétszer is röviden
szabadított fel, a labda Varga elé került, aki tizennégy

méterről védhetetlenül lőtt a
bal sarokba.
A szünet után a lelkes soproniaknak a hazai közönség
buzdítása mellett támadásra
is futotta erejéből, melyeknek
során Tamás egy alkalommal
csak bravúrral mentette meg
kapuját a góltól. Illovszky Rudolf véleménye a mérkőzésről:
„Fáradtan mozgott az együttes. Ettől függetlenül az első
félidőben néhány játékostól figyelemre méltó teljesítményt
láttunk.”. Dicsérte a Textiles
játékát is, a drukkerek ehhez
annyit fűztek: vajon miért
nem tudnak a bajnoki mérkőzéseken is ilyen lelkes játékot
nyújtani? Akkor nem állnának az utolsó helyen az NB II.
nyugati csoportjában.
A soproni együttesből Fülöp, Mentes, Horváth és Németh játékát emelte ki Fábján

Lajos, a Népsport és a Kisalföld tudósítója.
A válogatott továbbra is
Sopronban maradt, és gyönyörű környezetben, bizakodó hangulatban készült a bécsi mérkőzésre. Kegyes volt
az időjárás, erősen tűzött a
nap, árnyékban 25 fok fölött
volt a hőmérő higanyszála.
A meggypiros melegítős labdarúgók népszerűek voltak a
városban. Albert Flórián például szorgalmasan írta alá
az eléje tett füzeteket, papírlapokat. A gyűjtők akkor még
nem sejthették, Európa az évi
aranylabdásától kapják az
autogramokat.
A meccs napján buszozott
át a csapat a bécsi Práterbe.
A soproni napok úgy látszik,
megtették a hatásukat, mert
remek játékkal 3–1-re győztünk. (Folytatjuk)
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RÖVIDEN
Vermes Miklós
fizikaverseny
Kihirdették a 39. Vermes
Miklós Nemzetközi Fizikaverseny eredményeit
az SSzC Vas- és Villamosipari Technikumban. A háromnapos diákversenynek
2014 óta ad otthont az iskola épülete, a megmérettetést a pandémia miatt
2019 óta nem tudták személyes jelenléttel megrendezni. A versenyen a
9–11. évfolyamos diákoknak az elméleti feladatok
után kísérleteket is be kellett mutatniuk.
A díjátadón részt vett
Králik Tibor, a Soproni
Szakképzési Centrum kancellárja, valamint köszöntőt mondott Bokor Ákos,
a Vasvilla igazgatója is.
Fekete Attilától, a Vasvilla fizikatanárától megtudtuk: idén harmincöt fiatal mérte össze a tudását,
akik főleg Budapestről és
Erdélyből érkeztek, soproni diák nem volt a versenyzők között.
– A fizikafeladatok izgalmain túl a diákok városunk hangulatát is megtapasztalhatták a nekik
rendezett tartalmas programokon – tette hozzá
Csiszár Szabolcs alpolgármester.
A díjak átadása után
a szervezők és a résztvevők megkoszorúzták Vermes Miklós Kossuth-díjas,
soproni származású tanár
szobrát az iskola mellett.

Soproni Téma

Mikó Noémi hetedikes kora óta eladónak készül

Szakmája legjobbja
MADARÁSZ RÉKA

Első helyezést ért el
a Szakma Sztár versenyen eladó kategóriában Mikó Noémi.
A vendéglátó iskola
11. osztályos tanulója ezzel a győzelemmel tetézte korábbi
sikersorozatát.
Mikó Noémi még novemberben háromfős csapatával
„A jelen tanulója, a jövő mestere” című megmérettetésen az
első helyezés mellett a közönség kedvence díjat is elnyerte.
Az ifjú hölgy azonban egyénileg is indult a versenyen, és a
bravúros győzelmen kívül a
legjobb eladónak járó díjat is
átvehette.
– Egy bor és egy desszert
becsomagolása, majd a csomag asztalon való ízléses elhelyezése volt a feladatunk
– mesélte Noémi. – Mivel a
„Győr 750” volt a téma, a régi
és a modern kort kellett megjelenítenünk a díszítésben:
az évszázadokkal ezelőttihez
csak újságpapír, a mostanihoz pedig buborékfólia állt
a rendelkezésünkre. Meglepetés feladatként egy szabálytalan alakú vázát kellett
becsomagolnunk.
A következő megmérettetést Noémi osztálytársával, Balika Szabinával nyerte

MOTTÓ
„A remény jó dolog, talán a legjobb. És a jó dolgok nem halnak
meg, miként a
rosszak sem élnek örökké.”

KÖNYVAJÁNLÓ
Stephen King
– Tom Gordon,
segíts!

Mikó Noémi már beiratkozott iskolája érettségire felkészítő, kétéves képzésére, utána az eladó
szakmában szeretne további tapasztalatokat szerezni. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
meg áprilisban. A győzelem
mellett a kétfős csapat még
egy különdíjat is hazahozhatott. Az volt a feladatuk, hogy
könyvet, bort és desszertet öltöztessenek díszcsomagolásba, el kellett készíteniük egy
ajándékkosarat, majd inget és
női blúzt hajtogattak. A versenyekre főként az osztályfőnökük, Kontorné Saly Marianna készítette fel őket, továbbá
Hosinnerné Makalicza Ágnes
is sokat segített.
– A Szakma Sztár verseny
háromnapos volt – folytatta a

Soproni SzC Vendéglátó, Kereskedelmi Technikum és
Kollégium diákja. – Az első napon élelmiszer, ruha és vegyi
áru eladása volt a feladatunk
magyar és idegen nyelven.
A második napon a fogyasztóvédelmi kérdések mellett Valentin-nap alkalmából kellett
árukat kihelyeznünk, melyhez a csomagolóanyagokat mi
vihettük.
Bár Noémi bízott benne,
mégis meglepődött az első
helyezésen. A harmadik napi eredményhirdetésen ő a

Reál és latinversenyeken remekel
BERTHA ÁGNES

Latin-, matekverseny,
fizikatúra, diákolimpia
– a 8. osztályos Gombás
Iván sokrétű tehetség,
mindegyiken sikeresen teljesített, emellett lelkes szervező,
közösségkovácsoló.

Bár irányítónak tartja magát, Gombás Iván vallja, legalább an�nyira kell csapatjátékosnak is lennie a jó munkához.
bizonyítják a matematikaversenyeken elért eredményei:
a Zrínyi-versenyen megyei
nyolcadik, a Kengurun megyei
harmadik, a Dugonics András versenyen pedig országos
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Stephen King
(1947–) amerikai író

Gombás Iván jövőre a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban tanul tovább

– A szívem csücske a latin
– mesélte mosolyogva Gombás Iván, a Szent Orsolya
Gimnázium 8.ag osztályosa
versenyeredményeit számba véve. – Öt–hatodikban latin örökséget tanultunk, 7–8.ban pedig latin nyelvet heti
egy órában. Nagyon érdekelt a
nyelv is, hasznosnak találtam
az eddig tanult angol, német
mellett, és sajnáltam volna,
ha feltáratlan marad, ezért
Kincse-Leveli Kitti tanárnő
a tavalyi karantén alatt latin
szakkört indított.
Iván lelkesedése a latin
iránt olyan töretlen volt, hogy
tanárnője indíttatására jelentkezett a Horváth István Károly latinversenyre, ahol a 7–9.
évfolyamosok között az országos 12. helyet szerezte meg.
Iván azonban reálgondolkodásúnak tartja magát, ezt

SOPRONITEMA
HIVATALOS

hatodik helyig jutott. Ősszel
indult háromfős csapatával
a fizikatúrán, ahol második
helyezettek lettek. Mindezek
mellett a diákolimpia megyei
fordulóján távolugrásban a

hetedik helyet szerezte meg.
Legutóbb osztályával egy
nemzeti parkos kirándulást nyertek a fenntarthatósági témahétre összeállított
tanulmánykötetükkel.
– Irányító vagy csapatjátékos? Egyértelműen az első
– nevetett Iván –, bár azt gondolom, úgy működik megfelelően egy projekt, ha az irányító is csapatjátékos. Általában
én fogom össze az osztályban
a feladatokat, de legtöbbször
csak azért, mert rám marad a
szervezés…
Iván jövőre a Pannonhalmi
Bencés Gimnáziumban tanul
tovább. – Szeretem az iskolámat, mégis úgy éreztem, váltani szeretnék, új kihívásokra
vágyom – zárta Iván. – Utánanéztem a bencés gimnáziumnak, és örültem, hogy három nyelvet is tudnék tanulni
– köztük a latint –, és vonz a
kollégiumi lét is. Jelenlegi terveim alapján informatikusnak
készülök, lehetőleg külföldön
szeretnék egyetemre járni.
Ennyi elfoglaltság és szervezés után Iván is igényli a kikapcsolódást: öt éve fagottozik, imád sportolni, atletizál,
és mint mondja, a sportközössége egyben egy összetartó
baráti társaság is, amely mindig feltölti.

színpadon, az osztályfőnöke
pedig a nézőtéren könnyezte meg, amikor átvette a díjat.
Az ügyes lány hetedikes kora óta eladónak készül. Már
beiratkozott iskolája érettségire felkészítő, kétéves képzésére, utána a szakmában
szeretne további tapasztalatokra szert tenni, esetleg még
egy szakmát tanulni szigorúan kereskedelmi vonalon.
Noémi Nagylózson él a szüleivel és nővérével, aki vendéglátós. A szabadidejében sétál, és
hobbiszinten fest.

A 9 éves Trisha McFarland
a maise-i erdőben letér az
útról és eltéved – bátyja és
az anyja észre sem veszik,
szokás szerint vitatkoznak.
Megelevenedik minden
gyerek rémálma: egyedül
bolyong a rengetegben,
ahol annyi veszély leselkedik rá – alattomos rovarok,
szúrós bokrok, a kígyókról
és vadállatokról nem is beszélve… A kislány egyetlen
társa a kis rádiósmagnója,
amin esténként baseballmeccset keres, kedvence a
verhetetlen befejező dobó,
Tom Gordon.

facebook.com/

sopronitema

hivatalos

AFS: fogadócsaládokat
keresnek Sopronban
MADARÁSZ RÉKA

Fáradhatatlanul munkálkodik azon az AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány, hogy minél
több magyar diáknak legyen
lehetősége külföldön részt
venni egy család mindennapi
életében, illetve azon is, hogy
a Sopronba érkező külföldi
diákoknak szeretetteljes, befogadó környezetet tudjanak
biztosítani.
Az idei tanévben egy török,
egy japán, egy indonéz, egy
egyiptomi és egy hongkongi
cserediák érkezett városunkba. Közülük hárman a Rothtechnikumban, egy a Handler-technikumban, egy pedig
a Széchenyi-gimnáziumban
tanul. A fiatalok kivétel nélkül pozitív tapasztalatokról
számoltak be: a mosolygós indonéz lány nem tagadta, hogy
a Széchenyi nehéz iskola, és
annak ellenére, hogy mindennap van matekórája, mégis könnyebben boldogul vele,
mint otthon. Az egyiptomi fiú

rengeteg új barátra tett szert,
és hatalmas élmény volt számára, hogy életében először
vadászaton vehetett részt.
A japán lányt a régi épületek
ragadták magukkal, és nagyon ízlenek neki a magyar
ételek is.
– Augusztus végén mintegy 90 cserediák érkezik hazánkba – tudtuk meg Borosné Gréczy Zsanettől, az AFS
Magyarország soproni körzetének elnökétől. – Két olasz
diák számára már találtunk
fogadócsaládot Sopronban,
de még két–három fiatalt szeretnénk elhelyezni a városban
vagy környékén. Várjuk azoknak a családoknak a jelentkezését, akik befogadnák őket.
Sopronból három diák tölti a következő tanévet külföldön: Kádár Laura az USA-t,
Horváth Ábel, akit már bemutattunk újságunkban (Tehetséges zongorista, Soproni
Téma, 2021. január 27.) Lettországot, Boros Alíz pedig
Olaszországot választotta
utazási célpontként.

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

CIVITAS FIDELISSIMA

EGÉSZSÉGSAROK

Ok és okozat
A magyar nyelv értelmező szótára szerint: az okozat „valamely
ok működésének következménye, eredménye”. Ez egy pontos,
tudományos megfogalmazás.
Az egészségügyi bajok esetére lefordítva a panaszunk általában okozat. Ennek a panasznak a kiváltója, oka valami más.
Ezt a „mást” kell megtalálnunk ahhoz, hogy oki terápiát folytassunk. Ekkor az okot megszüntetve vagy kezelve megszűnik
a panasz (azaz elmarad az okozat).
Nagy hiba, amikor a két dolgot – az okot és az okozatot, azaz a következményt – összekeverjük vagy egybemossuk. Ilyen
balgaság, amikor a reklám azt mondja, hogy „magát a fájdalom okát, a görcsöt szünteti”. A görcs nem ok, csak valaminek
a következménye.
Vagy ilyen becsapós, ha egy panaszunknál magas vérnyomást mérve azt gondoljuk, a panaszunk oka biztosan a magas vérnyomás. Lehet, de általában ez sem igaz. Sokszor a vérnyomás-emelkedés csak része, eleme a panaszhalmaznak.
Mindig a panaszok eredendő okát kell megfejtenünk. Csak
ekkor születhet tartós megoldás.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Június 22-től 28-ig. Az ügyeleti idő este 8 órától másnap reggel 8 óráig tart.
Június 22.,
szerda

Szebellédy gyógyszertár
Deák tér 35.

99/505–469

Június 23.,
csütörtök

Korona gyógyszertár
Várkerület 73.

99/505–865

Június 24.,
péntek

PatikaPlus gyógyszertár
Határdomb u. 1., AlphaPark

99/505–220

Június 25.,
szombat

Patikaplus gyógyszertár
Selmeci u. 15–17., Interspar

99/505–472

Június 26.,
vasárnap

Arany Kígyó gyógyszertár
Magyar u. 6.

99/311–732

Június 27.,
hétfő

BENU Medicina gyógyszertár
Erzsébet u. 6.

99/505–500

Június 28.,
kedd

Erzsébet gyógyszertár
Győri u. 15.

99/311–254

KERESZTREJTVÉNY
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EGYÜTT ÉVTIZEDEKEN ÁT– soproni házaspárok mesélnek

Szeretet és tolerancia
PLUZSIK
TAMÁS

Bizonyára
sokan álmodoznak
az egész
életen át tartó szerelemről, és vannak olyan szerencsések, akiknek ez
meg is adatott. Sorozatunkban olyan soproni
házaspárokkal beszélgetünk, akik talán tudják a
hosszú és boldog házasság titkát. Legalábbis az
életük példa lehet erre.
– Istvánnak széles baráti köre
volt, mindnyájukat ismertem,
kivéve őt. Vele először 1967.
december 24-én délelőtt találkoztam a Raffensperger kertészetben, ahol egy barátjával,
Lukács Csabával, a Nautilus
együttes dobosával virágot
vásárolt – kezdte megismerkedésük történetét Kónyáné
Tombátz Bernadette.
– Pontosan emlékszem én
is, aznap érkeztem haza Sopronba, ugyanis a Budapesti
Műszaki Egyetem másodéves
építőmérnök-hallgatója voltam. A szüleimnek vettem karácsonyi ajándék gyanánt egy
ikebanatálat, ahhoz választottam virágot Raffensperger Mimi néninél – folytatta a történetet Kónya István.
Az egy hét múlva bekövetkezett szilvesztert a két tinédzser együtt szerette volna eltölteni, de ez nem jött össze,

FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

2022. június 22.

Kónyáné Tombátz Bernadette és Kónya István 1972 májusában házasodott össze.
úgyhogy a villanásnyi találkozásnak ekkor még nem lett folytatása. Sőt, közel egy év telt el,
amikor egy barátnő közvetítésével István és Buncsi (ugyanis
Bernadettet mindmáig a baráti kör így nevezi) ismét találkozott a Borostyán cukrászdában.
– Ez volt az első randevúnk,
1968. október 13-án, amiről kis
híján elkéstem, de István, mint
mindig, akkor is türelmes volt
– mondta Bernadette.
Sok-sok randevút követően három évvel később, nyár
végén volt a két fiatal eljegyzése, István még egyetemista volt, ezért egész nyáron
az SVSE-pályán nyírta a füvet, illetve a jelenlegi Hotel
Szieszta építkezésén dolgozott, hogy meg tudja vásárolni a jegygyűrűket. 1972 májusában a Juliáneumban Rozmán
Erik atya fogta össze stólával

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel!

a két fiatal kezét, majd a Deák
étterem vadásztermében volt
a lakodalom.
– Emlékezetes momentum,
hogy egy heveny megfázás miatt az esküvő napjára elment
a hangom, minden megszólalás
nehezemre esett, lehet, hogy
az „igent” sem tudtam kimondani – mesélte halvány mosol�lyal szája szegletében István.
Közös életük Bernadette
szüleivel együtt az ő alig hatvan négyzetméteres lakásukban kezdődött, oda született
még Lívia lányuk is 1972-ben,
majd hamarosan fölépült az

a ház, melyben azóta is élnek,
így 1975-ben István fiukat már
ide hozták haza.
– A közelmúltban voltunk
ötvenéves házasok, így jogos
a kérdés, hogy létezik-e recept
a hosszú, boldog házasságra.
Igen – mondta Bernadette –,
két szó: szeretet és tolerancia.
– Buncsi szavaihoz még
hozzáteszek valamit – zárta a beszélgetést István. – Mi
még abban a korban nőttünk
föl, amikor azt tanultuk, hogy
ha valami elromlik, azt ki is lehet javítani, nem kell feltétlen
kicserélni.

KÓNYÁNÉ TOMBÁTZ BERNADETTE1951-ben született Sopronban. Hosszú ideig a Ciklámen Touristnál volt idegenforgalmi szakember.
KÓNYA ISTVÁN1947-ben született Sopronban. Okleveles építőmérnök, a Velux ügyvezető igazgatójaként ment nyugdíjba
2009-ben.

A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket június 29-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 sorsolunk ki, melyet a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
Június 8-i rejtvényünk megfejtése: „Akár azt hiszed, hogy képes vagy rá, akár azt, hogy nem, igazad lesz.”.
Szerencsés megfejtőnk: Szalai Mária Krisztina, Sopron, Füredi sétány.
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VOLT Fesztivál: Új programhelyszín a KRAFT Kert

… de a legjobb Sopron!

SOPRONITEMA
HIVATALOS

2022. június 22.

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

BULI VAN! – zenei ajánló
A hazai és a nemzetközi zenei élet krémje lép fel idén is a Lövérekben, a szervezők több tízezer látogatót várnak. FOTÓ: VOLT – ARCHÍV
KÓCZÁN BÁLINT

Kétévnyi szünet után ismét elstartolt
a VOLT Fesztivál! A Lövérekben a legnagyobb hazai és világsztárok lépnek
fel szombatig. Van, aki alsónadrágot,
van, aki Pokémon-kártyát kért az idei rendezvény
nagy fellépői közül.
Elkezdődött a Telekom VOLT
Fesztivál, amely várhatóan
idén is több tízezer látogatót
vonz városunkba. Az ország
egyik legkedveltebb multikulturális rendezvénye már az első napon nagyon erős volt.
A folytatásban olyan bandák gondoskodnak a nagyszínpadon a remek hangulatról, mint a Brains, Skillet, a
Bagossy Brothers Company, a
The Killers, Dzsúdló, a Follow
The Flow, Yunglud, a Bring

Me The Horizon, Azahriah,
az Irie Maffia, a Halott Pénz,
a Sum41, Passenger, a Platon Karataev, Majka és Curtis
vagy épp a Pendulum.
A többi helyszínen is a hazai és a nemzetközi zenei
szcéna krémje fordul meg a
Lövérekben, és a népszerű,
soproni lemezlovas, DJ Jokó
idén sem hiányozhat a VOLTos fellépők közül.
Néhány érdekesség is kiderült, mit kértek az idei sztárok

a VOLT szervezőitől. Van zenekar, amely a stábkonyhájához egy nagy sátrat kért a
VOLT-osoktól, ahol a saját séfje fog főzni. Egy másik fellépőnek 3 fekete alsónadrág
volt az óhaja, de egy dj-páros
Pokémon-kártyát írt be a kérések sorába.
Érdekesség, hogy Timmy
Trumpet nemrég Budapesten vette el magyar feleségét,
a VOLT-ra érkező Borgore pedig szintén magyar asszonyt
választott korábban.
Az idei VOLT egyik különleges és új színfoltja mindenképpen a KRAFT Kert, ahol
a fesztiválozóknak lehetőségük lesz találkozni a magyar zenészek legjavával,
együtt írhatnak dalt Szécsi
Böbével, „chillelhetnek” Járai Márkkal, beszélgethetnek

a magyar trap gyökereiről az
On The Low Inc. tagjaival, ébresztő jógán vehetnek részt,
de a legmenőbb társasjátékok is feldobják a hangulatot.
Emellett izgalmas és fejlesztő
workshopok várnak mindenkit, ahol egyebek mellett szóba kerül a Networking mesterfokon, a self-branding, mi
több, azt is megtudhatják a
résztvevők, hogyan lehetnek
freelancerek a marketing területén. A VOLT Art program
keretében menő fenntartható cuccokat készíthetnek a
fesztiválozók.

FRISS FOTÓK, INFORMÁCIÓK a fesztiválról lapunk
hivatalos Facebook-oldalán
találhatók: facebook.com/
sopronitemahivatalos

Mindent maga mögött hagy Lábas Viki
Különleges témát feszeget a Margaret Island legújabb dala. Az Engedd el az
újrakezdésről szól, és arra inspirál, hogy merjünk búcsút inteni
azoknak a kapcsolatainknak, amelyekhez már csak megszokásból
ragaszkodtunk. A számhoz Lábas
Viki főszereplésével készítettek
szürreális képekben gazdag videót, melyben az énekesnő maga mögött hagyja a múltját
és a negatív tapasztalatait. A dalt élőben minden bizonnyal a VOLT
Fesztiválon is előadja a népszerű formáció.
FOTÓ: VOLT

NŐI SAROK – stílus, divat, praktikák

Reneszánszát éli a horgolás
MADARÁSZ RÉKA

Ha valaki Hohnstädt Judit minőségi fonallal, valódi
bőrrel és szebbnél szebb bélésekkel ellátott, horgolt
táskáival találkozik, biztos, hogy felismeri azokat,
hiszen teljesen egyedi stílusuk van. Szívből alkották őket.

www.sopronitema.hu

Hohnstädt Judit tizenegy évvel
ezelőtt, amikor várandós volt
az első fiával, szeretett volna
egy kis sapkát horgolni neki. Az
egyik nővére adott a kezébe egy
horgolótűt. Akkor még álmában
sem gondolta, hogy a hobbiból
később hivatás lesz.
– Évekig csak sapkákat horgoltam, aztán játékállatok,
majd aprólékosan kidolgozott, részletgazdag, öltöztethető babák következtek – mesélte Hohnstädt Judit. – Három
évvel ezelőtt a testvéremnek
készítettem zsinórfonalból az
első táskát, aztán jött a többi. Sokan kérdezték, hogy miért nem dolgozom eladásra is,
de sokáig bizonytalan voltam
abban, hogy méltóak-e erre
a munkáim.

Judit rengeteget tanult autodidakta módon és work
shopokon, de a fejlődését leginkább a saját tapasztalatai
segítették elő. Mivel sokan
foglalkoznak táskakészítéssel,
fontosnak tartja, hogy táskáinak, tárolókosarainak, piperetartóinak, szőnyegeinek egyedi stílusuk legyen.
– Táskáim egyedileg szabott
bőrpántokkal vannak kiegészítve – folytatta. – Tavaly egy kiváló soproni bőrdíszműves volt
a segítségemre, de a legújabb
darabokat már egyedül készítettem. Ezen a területen még
szeretnék fejlődni. Fontosnak
tartom a minőségi alapanyagokat. Kizárólag újrahasznosított
fonalat és többnyire magyar
gyártók termékeit használom.

Az alkotás öröme feltölt, ahogy
valószínűleg másokat is. A pandémia időszakában, amikor az
emberek beszorultak a lakásba, a szórakozási lehetőségek
döntő többsége pedig elérhetetlenné vált, egyre többen
fordultak a kézimunkához mint örömforráshoz, így a horgoláshoz is.
Szerencsére folyamatosan
nő azoknak
a száma,
akik a kézműves termékeket

nagy becsben tartják, és szeretnék támogatni a hazai alkotókat. Azt azonban még sokaknak
el kell fogadniuk, hogy ha egyegy kézzel készített darabot
szeretnének viselni–használni, annak az ára is magasabb,
hiszen nemcsak az anyagköltséget, hanem a munkával töltött órákat is
meg kell(ene) fizetni.

Hohnstädt Judit 11 évvel ezelőtt kezdett horgolni – mostanában különleges táskákat készít. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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