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„Dicsőség Sopronnak!”

Angela Merkel német kancellárt Sopron belvárosában Orbán Viktor miniszterelnök fogadta

5

FOTÓ: MTI/ SZECSŐDI BALÁZS

Ezer éve Európában
Nyolcmillió
köbméter föld
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Amíg Sopron keleti térségében javában zajlik
az M85-ös út megépítése, addig a nyugati részen régészek dolgoznak, illetve elkezdődött a
nyomvonallal érintett területek kisajátítása.

Az augusztus 20-i szentmise főcelebránsa
Bajkai Csaba (k) plébános volt
3

Fertő bajnokság

Augusztus második hétvégéjén rendezték meg a Fertő bajnokságot.
Idén 3 hajóosztályban álltak rajthoz a versenyzők: az optimist és
laser 4.7 hajókban a fertői utánpótláskorú sporolók, míg a finndingi hajókban a hazai felnőtt élmezőny mérte össze tudását.
9

Kezdődik
az új tanév
Hamarosan kezdődik a
2019/20-as tanév. A szülők helyzetét megkön�nyíti, hogy az 1–9. évfolyamosok ingyen kapják
a tankönyveket, a soproni önkormányzat pedig
már évek óta iskolakezdő csomaggal támogatja a kisgyerekes családokat. Az előzetes felmérés
alapján idén 1231 első és
második osztályos tanuló kap csomagot. A tanszerek beszerzését viszont nem érdemes az
utolsó pillanatra
halasztani...
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Itt a YouTubesztár első dala!
Fülbemászó popdallal mutatkozik be a
fiatal közönség új kedvence, B. Nagy
Réka. A YouTube-sztár nem először csillogtatja meg tehetségét,
ezúttal saját dallal. – Nagyon
szeretem az Őrültség szövegét,
mert úgy érzem, mindenkihez
szól. Mindenki átélte már azt az
érzést, amikor fél kimondani
a másiknak, mit is érez iránta, és hirtelen torkán akadnak
a szavak – nyilatkozta a
felvételről az előadó.
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M85: lezárult a határig tartó, 4 kilométeres szakasz közbeszerzése

Rendkívüli
közgyűlés

Nyolcmillió köbméter föld

Rendkívüli közgyűlést
tartott a város képviselő-testülete az elmúlt
héten. A képviselők
megválasztották a Helyi Választási Bizottság
tagjait. A helyi választási iroda vezetője dr. Sárvári Szabolcs jegyző. A
grémium felhatalmazta dr. Fodor Tamás polgármestert, hogy a Sopronbánfalvi Hősi temető
felújításához támogatási kérelmet nyújtson be
a Honvédelmi Minisztériumnak. A 20 millió
forintos beruházás önrésze 2,5 millió forint.
Döntöttek arról is, hogy
mely műemléki ingatlanok esetében nem kíván
élni az elővásárlási jogával az önkormányzat.
A Páneurópai Piknik Emlékpark új látogatóközpontját a Pro Kultúra
üzemelteti a jövőben.
Megszavazták azt az
előterjesztést is, amely
szerint az önkormányzat
parkolókat alakít ki a Foreno Nonprofit Kft. tulajdonában álló TárczyHornoch Antal utca 7.
szám alatti ingatlanon.
Sopron is képviselteti
magát a németországi
Rötha településen megtartandó német egység napján.
Végezetül megszavazták dr. Fodor Tamás
polgármesteri jogviszonyának megszűnésével kapcsolatos intézkedéseket is.

A tervek szerint idén év végére mindenhol lefektetik az út alsó rétegét, a műtárgyak kiépítése, a cölöpözés pedig már elkezdődött
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Amíg Sopron keleti térségében javában zajlik az M85-ös gyorsforgalmi út megépítése, addig a nyugati részen régészek dolgoznak,
illetve elkezdődött a nyomvonallal érintett területek kisajátítása.
A szakemberek egybehangzó állítása szerint Sopron, valamint a
térség idegenforgalmának, gazdaságának fellendülését hozhatja magával az épülő M85-ös
gyorsforgalmi út. Mint ismeretes, a kormány Sopron térségét
kiemelt turisztikai övezetté nyilvánította. Azáltal, hogy a város

és környéke bekapcsolódik a hazai és a nemzetközi úthálózatba,
több turista érkezhet hozzánk.
Az is fontos szempont, hogy a
Sopron–Csorna között épülő 57
kilométeres szakaszon biztonságosabb lesz a gépjármű-közlekedés. A 85-ös főút menti településeken élők pedig mentesülnek

az átmenő forgalom alól. Mint
azt lapunk a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt.-nél
megtudta: az út Sopronig tartó
szakaszának építésekor összesen mintegy 8 millió köbméter
földet használnak fel. Jelenleg
3 millióinál tartanak. A tervek
szerint idén év végére mindenhol lefektetik az út alsó rétegét,

a műtárgyak kiépítése, a cölöpözés pedig már elkezdődött. A
munka az ütemtervnek megfelelően halad, az átadás határideje pedig jövő év vége.
A munka azonban itt nem
áll meg. A Sopron–Tómalom
(Fertőrákos) és a határátkelő
közötti mintegy négy kilométeres szakasznak már megvan

RÖVIDEN

a kivitelezője. Ezen a részen
egy 700 méteres alagút is épül
majd. A munkát a közbeszerzésen nyert SDD Konzorcium
végezheti el. A nyomvonallal
érintett területek kisajátítási eljárása, valamint a régészeti feltárás már elkezdődött. A
gépjárművek várhatóan 2024től használhatják majd az utat.

BEJÁRÁS Jelentős sajtóérdeklődés mellett tartottak bejárást nyáron a készülő M85-ös gyorsforgalmi út Sopron kelet csomópontjában. Az eseményen részt vett Gyopáros Alpár, a Modern
Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője, dr. Farkas Ciprián, Sopron önkormányzati képviselője, tanácsnok, Hámori
György, Kapuvár polgármestere, dr. Simon István, Sopron alpolgármestere. A rendezvényen
megjelent dr. Molnár Ágnes, Sopron és térsége országgyűlési képviselője, több település
polgármestere, valamint a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt. és a kivitelező képviselői is.

Új vezető a kollégiumban A strandolás
RENDŐRSÉGI SOROZAT

A konditerem nagyon népszerű a diákok körében, újabb gépek beszerzését is
tervezik – hangsúlyozta Kovács István FOTÓ: BERTHA ÁGNES
BERTHA ÁGNES

Szeptember 1-jére egy villamos rendszerében
is teljesen megújult kollégiumot vehetnek birtokba a Ferenczy János utcai diákotthon lakói.
Augusztus 11-től Kovács István személyében
új vezető áll az intézmény élén.
Augusztus közepén sem alus�sza Csipkerózsika-álmát a Ferenczy János utcai Soproni
SzC Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző
Iskolája és Kollégiuma kollégiumi intézményegysége: gépek zaja tölti be az épületet,
szakemberek dolgoznak azért,
hogy szeptemberre a felújítás újabb lépését zárhassák le.
– Már elkészült a felsőbb szintek

villamoshálózatának felújítása,
jelenleg az alaksori villamos szerelések, kábelezések zajlanak, az
álmennyezet szerelése és a lámpatestek cseréje – tudtuk meg
Kovács István intézményegység-vezetőtől. – Készülnek a közösségi terek is, lassan kialakul
a könyvtár végleges formája a
tévésarokkal, az informatikaterem, a portával szemben az
információs–tájékoztató pult

szeptemberre szolgálatba állhat, és befejeződik az irodák
felújítása is.
A Soproni Szakképzési Centrum támogatásával és az akkori tagintézményegység-vezető,
Bebesi József irányításával pár
évvel ezelőtt elindult rekonstrukció részeként előbb a külső
szépült meg: szigetelés, nyílászárócsere, tetőszigetelés történt, valamint napkollektorok
kerültek fel a tetőre. A külső

után jöhetett a belső: új szerverközpont készült, és folyamatosan cserélik a szobák belső berendezését.
A négyszintes kollégium felső két emeletén a lányok, az alsó
kettőn a fiúk kapnak szobákat,
szeptember 1-jén 130–140-en
veszik birtokba az épületet –
többségükben a szakképzési
centrum diákjai, de vannak itt
berzsenyisek és széchenyisek is.
Az új tanévben nemcsak új intézményegység-vezetővel, de új
pedagógusokkal is találkoznak a
diákok. A kollégiumban hat pedagógus, két éjszakai gyermekfelügyelő, portások, takarítónők
és karbantartók felelnek azért,
hogy a gyerekek napi munkája, tanulása zökkenőmentes legyen. A napi rutint persze egyéb
elfoglaltságokkal is igyekeznek
oldani a nevelők: a diákok járnak uszodába, sportfoglalkozásokra, kirándulni, kerékpározni
és kiállításokra is.
A szeptemberre befejeződő
munkák után sem zárul le a
felújítás: – A konditermet szeretnénk fejleszteni új gépek vásárlásával; új ágyak, matracok
beszerezése, valamint a mosdók
és a csatornahálózat felújítása
pedig a jövő nagy feladata – tette hozzá Kovács István.

ÉLETÚT Kovács István gazdasági területen dolgozott korábban, mérlegképes könyvelői végzettséggel és szociálpedagógus diplomával rendelkezik. Dolgozott a Doborjáni- és a
Handler-iskolában, majd egy pályázatíró cégnél, júniusig pedig a Szent Orsolya Gimnázium gazdasági vezetőjeként tevékenykedett.

napi veszélyei
CZIRÁKI VIKTÓRIA

Még tart a nyár, a vakáció utolsó
heteit sokan töltik vízparton. Hogy a
nyaralás jó emlék legyen, magunkra
és értéktárgyainkra is vigyázzunk!
Strandon, vízparton könnyen
válhatunk lopás áldozatává, hiszen amíg a vízben vagyunk,
nem mindig tudunk figyelni
a parton hagyott értéktárgyainkra. – Hiba azt gondolni, hogy
amit letakarunk a törölközővel,
azt nem lophatják el – mondta Babelláné Lukács Katalin, a
Soproni Rendőrkapitányság őrnagya, kiemelt bűnmegelőzési
főelőadó. – Ha van értékmegőrző, érdemes használni, egyébként pedig az értéktárgyainkat
inkább hagyjuk otthon! Természetes vizekben általában veszélyesebb a fürdőzés, mint az
uszodákban, sajnos nincs olyan
év, hogy ne történne fulladás.

›

Uszodában nem jellemző, hogy
alkoholos állapotban úsznánk, a
természetes vizek mellett strandoláskor ez azonban gyakrabban megesik. Vízi járművet ne
vezessünk ittasan, hiszen bódult állapotban ezekkel sem lehet biztonságosan közlekedni.
Figyeljünk a viharjelzésre!
Babelláné Lukács Katalin
hozzátette, fontos az is, hogy
hol fürdünk. – Csak olyan helyen menjünk vízbe, ahol biztonságos! Ahol tábla tiltja, oda
ne menjünk be! A 14 év alatti
gyerekeket egyedül ne engedjük úszni! Az éjszakai fürdőzés
– főként ittasan – szintén nem
biztonságos.

RÖVIDEN

Lezárják az aluljárót
A következő hetekben a GYSEV Zrt. elvégzi a Frankenburg
úti aluljáró vasúti hídjainak karbantartási munkálatait. Emiatt többször is teljes szélességében lezárják az aluljárót.
A következő két szombaton éjjel a gépjárművek a kijelölt
terelőúton közlekedhetnek. A lezárások időpontjai: augusztus 31. és szeptember 7. éjfél és hajnali 4 óra között.
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Dr. Farkas Ciprián: Az országot biztos alapokra kell építeni

Ezer éve Európában
HORVÁTH FERENC

Dr. Fodor Tamás

Augusztus 20. alkalmából dr. Fodor
Tamás és Soltra E.
Tamás is rangos kitüntetést vett át.
Dr. Fodor Tamás, Sopron polgármestere részére dr. Áder János köztársasági elnök a Magyar
Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozatát adományozta. A
méltatásban kifejtették, a polgármester kiemelkedő városvezetői és területfejlesztői munkát végzett Sopron és térsége

Soltra E. Tamás
fejlesztése érdekében. Emellett
tevékenységével ápolta a magyar–német kapcsolatokat, valamint a páneurópai piknik szellemiségét is.
Ugyancsak az államalapítás
ünnepe alkalmából a magas
színvonalú munkájáért Magyar
Érdemrend Lovagkereszt polgári
tagozat kitüntetést vett át Soltra
E. Tamás, a Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kara
Alkalmazott Művészeti Intézetének egyetemi docense.

– Az elmúlt ezer év
megtanított minket
arra, hogy Magyarország akkor maradhat
meg, ha megőrizzük
önmagunkat, ha megőrizzük területünket, biztonságunkat,
függetlenségünket
– mondotta államalapításunk ünnepén
dr. Farkas Ciprián tanácsnok, önkormányzati képviselő.
A hagyományoknak megfelelően a Szent István-templomban
emlékeztek a soproniak Szent
István királyunkra és az államalapításra, Magyarország születésére. A szentmisével kezdődő ünnepségen részt vett
dr. Fodor Tamás polgármester,
dr. Simon István alpolgármester, dr. Farkas Ciprián tanácsnok, dr. Molnár Ágnes és Barcza
Attila országgyűlési képviselő,
valamint több önkormányzati
képviselő is.

Az ünnepség szónoka dr. Farkas Ciprián városi tanácsnok volt
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

A szentmise főcelebránsa Bajkai Csaba plébános volt. A városi
ünnepség szónoka dr. Farkas Ciprián volt, aki felidézte Szent István királyunk egy évezrede tartó
tiszteletét, majd kiemelte: nem
a sors vagy a történelmi szükségszerűség vezette, hanem határozott célja volt. A kereszténységben felismerte, hogy az
országot biztos alapokra kell építeni, örök érvényű igazságokban
kell gondolkodni. A magyarság

azóta Európa szívében él, és őrzi nemcsak magyarságát, hanem
Európa határait és azokat az értékeket, amelyek nélkül Európa
nem létezhet.
– Az elmúlt ezer év megtanított minket arra, hogy Magyarország akkor maradhat
meg, ha megőrizzük önmagunkat, ha megőrizzük területünket, biztonságunkat, függetlenségünket, ha a legkisebb
magyar faluban és városban is

megőrizzük magyarságunkat,
és ha kell, akkor megvédjük magunkat a hódítóktól – mondotta
dr. Farkas Ciprián.
Az ünnepséget követően került sor az új kenyér megáldására
és a borszentelésre, majd megkoszorúzták Szent István szobrát. A
város nevében dr. Fodor Tamás,
dr. Simon István, dr. Farkas Ciprián, dr. Molnár Ágnes és Barcza
Attila helyezte el a megemlékezés és tisztelet virágait.

Ez történt idén nyáron Sopronban
MUNKATÁRSUNKTÓL

A nyári szünet után összefoglaljuk az elmúlt hetek fontosabb közéleti, turisztikai eseményeit. Népszerű volt a kórusünnep, a VOLT Fesztivál,
köszöntötték a 20 éves Bánfalváért Baráti Kört, az egészségügyi dolgozókat, valamint szó esett az anyatejes táplálás fontosságáról is.
A gyalogátkelőhelyek kiemelése azért is volt lényeges, mert a
környéken több iskola, óvoda
is van, így sok fiatal használja
a zebrákat.

Az anyatejes táplálásért

Az egészségügyi dolgozókat díjazták
a Semmelweis-napon FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS
Az egészségügy
kiválóságait díjazták

Biztonságosabb
gyalogátkelőhelyek

A soproni egészségügyben dolgozók hivatástudatát ismerték el a Semmelweis-nap alkalmából tartott ünnepségen a
Liszt-központban. – Nagy megtiszteltetés, hogy kórházunk
fennállásának 100. évfordulóján emlékezhetek önökkel Semmelweis Ignácra – kezdte beszédét dr. Bodnár Judit, a Soproni
Gyógyközpont főorvosa, aki az
anyák megmentőjének legnagyobb érdemeit ismertette a
hallgatósággal. Sopron polgármestere is megemlékezett beszédében Semmelweis Ignácról. Dr. Fodor Tamás szerint a
soproni egészségügyi intézményekben dolgozók méltók Semmelweis szellemiségéhez, így a
város méltán büszke lehet rájuk.
A Soproni Gyógyközpont több
mint 50 munkatársa és két osztály kollektívája részesült elismerésben, a díjakat dr. Kulcsár
Dániel megbízott főigazgató,
dr. Fodor Tamás és dr. Farkas
Ciprián tanácsnok adta át.

Már lassítani kell az autósoknak ahhoz, hogy biztonságosan
tudjanak áthajtani a Ferenczy
János és a Mező utca kereszteződésében lévő gyalogátkelőhelyeken. A kivitelező Sopron
Holding Zrt. azt közölte, hogy
a beruházás keretében kiemelték a zebrákat az utcaszintből,
és élénk, messziről is jól látható piros színnel festették fel a
jelzéseket. Emellett a gyalogátkelőhelyek új, erősebb megvilágítást is kaptak.

Tizedik alkalommal ünnepelte meg a családokkal közösen
az anyatejes táplálás világnapját a Soproni Védőnői Szolgálat.
A Liszt-központ NépmesePontjában tartottak előadásokat és
foglalkozásokat, de az édesapákról sem feledkeztek meg.
A szakemberek szerint Sopronban az anyák az országos
átlaghoz képest magasabb
arányban szoptatják babáikat.
– A gyermek a jövő, ezért fontos,
hogy minél több új élet szülessen – hangsúlyozta a rendezvényen dr. Farkas Ciprián. A városi tanácsnok beszélt a babaváró
támogatásról, a nagycsaládosok
autóvásárlási támogatásáról, a
munkába visszatérő szülők bölcsődei támogatásáról és arról,
hogy tovább csökkenhet a családok jelzáloghitele.

Sokan vettek részt az anyatejes táplálás világnapja
alkalmából tartott rendezvényen

Idén is megtelt kórusokkal Sopron belvárosa
20 éves a Bánfalváért
Baráti Kör
A második barokk ünnepen köszöntötte a város a 20 éves Bánfalváért Baráti Kört. – A 20 évvel
ezelőtt meghatározott céljaink
máig érvényesek – mondta a
Sopronmédiának Igrecz Katalin, a Bánfalváért Baráti Kör elnöke. – Az elmúlt 20 év azzal
telt, hogy egy jó gazda gondosságával észrevettük, min tudunk
változtatni a környezetünkben.
Csapatunk példaértékűen dolgozott, hiszen ma, ha végigmegyünk Bánfalván, többször is belebotlunk azokba az épített vagy
újratervezett dolgokba, amiket
az egyesület hozott létre.
A Bánfalváért Baráti Kör
munkáját dr. Fodor Tamás polgármesteri elismerő oklevéllel
honorálta.

II. Soproni Kórusünnep
Második alkalommal népesítették be Sopron belvárosát a
helyi és környékbeli kórusok. A
II. Soproni Kórusünnep egyebek mellett egyházzenei koncerttel, zenei vásárral és játszóházzal bővült, valamint a
programjába illesztettek egy
karvezető kurzust is. Míg 2018ban kis udvarokban fogadták
az érdeklődőket, most kiléptek a kapualjakból és tereken,
utcákon énekeltek a kórusok.

– Rendezvényünk arra törekszik,
hogy a város és környéke kórusai és a közönség megismerje
egymást, illetve hogy a közös
éneklés élményhez juttassa a
járókelőket – mondta Bognár
László szervező. – Sopron mindig is a térség és a régió kulturális fővárosa volt, gazdag kulturális örökséggel, amiben mindig
hangsúlyos szerep jutott a komolyzenének – hangsúlyozta a
rendezvényen dr. Farkas Ciprián
városi tanácsnok.

143.000
vendég a VOLT-on
Sikerrel debütált az új helyszín
– a Lövér kempingtől pár száz
méterre kialakított területen
rendezték meg a 27. Telekom
VOLT Fesztivált. A programokra idén 143.000-en látogattak el. – A nyitónapi nézőcsúcs

megmutatta, hogy 40.000 vendéget is kényelmesen képes fogadni és ellátni a terület. Az idei
tapasztalatok alapján természetesen szükséges további fejlesztés a helyszínen, azonban nagy
öröm számunkra, hogy elsőre
jól vizsgázott a VOLT új területe
– mondta Lobenwein Norbert, a
VOLT alapítója. A legnagyobb érdeklődés az első napon fellépő
rock bandákat kísérte, de ugyancsak tízezrek voltak kíváncsiak a
Halott Pénz 15 éves, jubileumi
show-jára, amelyből az év végére film is készül. Négy napra
teljesen megtelt Sopron és környéke. A 2020-as VOLT Fesztivál
időpontja: július 1–4.

Brennbergi bányásznap
Idén is megtartották a hagyományos brennbergi bányászbúcsút
a településrészen. Az itt élők őrzik a bányászhagyományokat,
így a koszorútánc és a búcsúfa állítása sem maradhatott el. A rendezvényen részt vett dr. Farkas
Ciprián is, aki kiemelte: ez a rendezvény a bányászokra emlékezik, ezért a hagyományokra való
visszatekintést jelenti, erősíti az
összetartozást. A városi tanácsnok hozzátette: az önkormányzat folyamatosan fejleszti a településrészt, hiszen megújul a
posta épülete, és játszótér is
épül Brennbergbányán.

Brennbergbányán őrzik a bányászhagyományokat,
így a koszorútánc sem maradhatott el
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A 30. évforduló alkalmából városunkban is számtalan programot tartottak

Jubileumi piknikünnepségek

A Soproni Piknik rendezvényeire megtelt a Várkerület, népszerű volt például a Beatrice koncertje is. Jobboldali felvételünkön a banda frontembere, Nagy Feró.
FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS

MUNKATÁRSUNKTÓL

Négynapos rendezvénysorozattal ünnepelték a páneurópai piknik 30.
évfordulóját. A soproni Várkerületen szombaton, vasárnap és kedden
is tartottak programokat, a Liszt-központban kiállítás nyílt, de kétnapos
konferenciával is emlékeztek a történelmi eseményekre.
Falavató Sopronpusztán
Felavatták a berlini fal egy darabját Sopronpusztán, a vasfüggöny közvetlen szomszédságában – a mementóul
szolgáló faldarabot Elmar Prost
és a K
 onrad Adenauer Stiftung
adományozta Sopronnak.
Az eseményen Christian Hirte, német szövetségi parlamenti
képviselő, a gazdasági és energiaügyi miniszter parlamenti
államtitkára hangsúlyozta: a németek hálásak a magyaroknak a
páneurópai piknikért. A berlini
fal ezen darabja annak a szimbóluma, hogy a vasfüggöny leomlásának kiindulópontja a pán
európai piknik volt.
Dr. Fodor Tamás beszédében
kiemelte: a fal emléket állít
azoknak is, akik a korábbi években a határátlépés vagy szökés
közben az életüket vesztették.
Sopron polgármestere hozzátette: a berlini fal volt a legkegyetlenebb vasfüggöny, de ez
is csak ideig-óráig tudta betölteni a feladatát, hiszen az emberek szabadság iránti vágya
erősebb volt.

A rendezvényen részt vett
dr. Varga Judit igazságügy-miniszter, aki elmondta: mi, magyarok büszkék vagyunk arra,
hogy évszázadokig védtük Európát, és ennek az egyik megvillanása az, ami Sopronpusztán
történt 30 évvel ezelőtt.
A beszédek után dr. Varga
Judit, dr. Fodor Tamás és Christian Hirte felavatták a berlini fal
Sopronpusztán elhelyezett darabját. Az eseményen részt vett
Frank Spengler, a Konrad Adenauer Stiftung Magyarországért képviseletvezetője, Volkmar
Wenzel, a Németországi Szövetségi Köztársaság budapesti nagykövete, Barcza Attila, Sopron és
térsége országgyűlési képviselője, dr. Simon István alpolgármester, dr. Farkas C
 iprián városi tanácsnok, valamint dr. Magas
László, a Páneurópai Piknik ’89
Alapítvány elnöke is.

Soproni Piknik
Szinte teljesen megtelt a Várkerület a Soproni Piknik programjain. A négynapos rendezvénysorozat első napján piknikparti

várta a Várkerületre látogatókat, a páneurópai piknik egykori hangulatát idézve. A szombati nap kiemelkedő eseménye a
Beatrice és a Wellhello koncertje volt, amelyek között gólyalábas produkciók és a zászlóforgatók felvonulása színesítette
a programot.
Vasárnap szintén színes programkavalkád várta a vendégeket – a retro jegyében. A soproni
Local Vintage Company zenekar újrahangszerelte a rendszerváltozás korának legismertebb
magyar könnyűzenei slágereit – ezt is meghallhatta a közönség. Kedden óriásbuborékshow-t, tűzzsonglőr-bemutatót
is láthattak az érdeklődők, de
T. Horváth József gyermekműsorát és a Ghymes koncertjét is
meghallgathatták.

hangzottak el előadások, kerekasztal-beszélgetések, felelevenítve a harminc évvel ezelőtt
történteket, míg a második napon, vasárnap A Páneurópai Piknik – Kapu Európára címmel az utóbbi három évtized
közös európai fejlődését, valamint a kontinensünket érintő
új kihívásokat vitatták meg a

konferencia résztvevői. Novák
Katalin család- és ifjúságért felelős államtitkár moderálásával
Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter, Christian Hirte, Trócsányi László, volt
igazságügyi miniszter, európai
parlamenti képviselő, valamint
Nikolaus Berlakovich, egykori
miniszter, az Osztrák Nemzeti

Konferencia
A páneurópai piknik 30. évfordulója alkalmából két nemzetközi szimpóziumot is rendeztek
a Liszt-központban. Szombaton
Piknik, menekülés, rendszerváltás – Terítéken 1989 címmel

A berlini fal egy darabját is felavatták a sopronpusztai emlékparkban

Szabadság, szerelem címmel nyílt kiállítás
a Liszt-központban

Tanács tagja Európa új kihívások előtt címmel folytatott
kerekasztal-beszélgetést.

A történelem művészi
lenyomatai
Szabadság, szerelem címmel
nyílt meg Melocco Miklós és
Párkányi Raab Péter kiállítása a Liszt-központ Munkácsy
termében. A Páneurópai Piknik Emlékmű két alkotójának
életművéből mutat be válogatást a tárlat, fotókat, kisplasztikákat, gipszöntvényeket láthat a közönség. – A határáttörés
történelmi része a berlini fal leomlásának és Európa újraegyesítésének. Büszkék vagyunk
arra, hogy a piknik és a határáttörés a hűség és a szabadság városa közelében történt
– hangsúlyozta ünnepi beszédében dr. Fodor Tamás. Sopron
polgármestere szerint Melocco
Miklós és Párkányi R
 aab Péter
alkotásaiban a szabadság eszméje testesül meg.
A tárlatot Feledy Balázs művészeti író nyitotta meg, aki
méltatta a művészek munkásságát, valamint áttekintést adott
a magyar szobrászat helyzetéről
is. A programon közreműködött
a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar Kamaraegyüttese.
A kiállítás szeptember 30-ig látható, hétfő kivételével naponta
10 és 18 óra között.

A Soproni Fúvószenekar és a mazsorettek bevonulásával kezdődött
a Soproni Piknik programja

2019. augusztus 21.
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Ökumenikus istentiszteleten emlékeztek a 30 évvel ezelőtti eseményekre

„Dicsőség Sopronnak!”
HORVÁTH FERENC

– Itt ért véget a második világháború utáni
rend, itt nyitottuk meg a német és az európai
egyesítés előtti utat – mondotta Orbán Viktor
a páneurópai piknik 30. évfordulóján a soproni evangélikus templomban az ökumenikus
istentiszteleten. Az eseményre Sopronba érkezett Angela Merkel német kancellár, aki köszönetet mondott a magyaroknak.
– Mindig is tudtuk, a kettészakítottság idején is, hogy csak
egy Európa van – jelentette ki
Orbán Viktor miniszterelnök.
– Hittünk benne, és újraegyesült. Újraegyesült, mert hittünk benne. – Hozzátette: ma
is ezen múlik minden, és ha hiszünk benne, Kelet és Nyugat
egysége fennmarad, és Európa
erős, gazdag otthona marad az
európaiaknak.
– Itt ért véget a második világháború utáni rend, itt nyitottuk
meg a német és az európai egyesítés előtti utat – folytatta utalva
a páneurópai piknikre. – Sopron
különleges helyet foglal el a
magyarok szívében, mindig is
a hűség városa volt. Ezt sosem
felejtjük el, és minden magyar
gyereknek tanítják az iskolában,
hogy a soproniak Magyarország
feldarabolásakor, a népszavazás
erejével Magyarországhoz kötötték magukat. Dicsőség Sopronnak! Azt sem felejtjük el, hogy
30 éve ezen a napon keletnémet
sorstársaikkal áttörték a szabad
világ és Magyarország közötti
börtönkerítést, az áttöréssel leomlott a fal, amely hazánkat leválasztotta Európáról, és a szovjet világ részévé tette.
Ezt követően a miniszterelnök
a magyar–német kapcsolatokra

tért ki. Mint elhangzott, „régi
dolog ez”, régebbi, mint a soproni piknik és régebbi, mint a
20. századi közös vereségeink.
Orbán Viktor kijelentette: mi,
magyarok mindig is hívei voltunk Németország újraegyesítésének, mindig tudtuk, hogy a
szovjet világból való kiszabadulásunkat az teszi véglegessé, ha a
két Németország egyesül, és mi
„azzal a lendülettel” és az egyesített Németország támogatásával „bemasírozhatunk” a NATOba és az EU-ba. Így lett Helmut
Kohl egykori német kancellár a
magyarok hősévé, ezért övezi itt
személyét kultusz a mai napig
– tette hozzá.
A kormányfő emlékeztetett: a
magyarok kedden emlékeznek
meg Szent István királyról és a
keresztény magyar állam megalapításáról. Hangsúlyozta, a
keresztény államalapítás, a határnyitás, az életerőre kapó németség, valamint a különleges
német–magyar kapcsolatok ténye mind egy irányba, az erős
Európa irányába mutat.
Angela Merkel köszönetét
fejezte ki Magyarországnak a
német egység megteremtésében játszott szerepéért. – Mi,
németek nagy hálával gondolunk arra, ahogy Magyarország

MEGTISZTELTETÉS: Orbán Viktor beszéde elején arról is
szólt, hogy Magyarország polgárainak megtiszteltetés, hogy
ezen a napon idelátogatott a német kancellár. A miniszterelnök a magyar emberek, a nemzet nagyrabecsülését fejezte
ki Angela Merkelnek, aki Európa legnépesebb és legerősebb
államának 14 éve a vezetője, és aki hosszú évek óta dolgozik Európáért, az európai nemzetek együttműködéséért és
egész Európa újraegyesítéséért.

Angela Merkel és Orbán Viktor a soproni városházán tartott nemzetközi sajtótájékoztatót
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

hozzájárult Európa megosztott- reformokért. A kancellár szeságának megszűnéséhez és a rint ugyanakkor hála illeti azonémet egység megteremtésé- kat is, akik bátran harcoltak a
hez. Köszönetet mondunk ezért szabadság kivívásáért LengyelMagyarországnak – hangsú- országban, a balti államokban,
lyozta. A kancellár ezt követően Csehszlovákiában és az NDKfelidézte a 30 évvel ezelőtti pik- ban. „Ezek az emberek tovább
nik történetét, amelyet világra- írták Európa szabadságtörtészóló eseménynelmét”. A kannek nevezett. „Sopron különlecellár szerint
Mint mondot- ges helyet foglal el
Sopron egyenlő
ta, a páneurópai a magyarok szívé
a szabadsággal, a
piknik az 1989- ben, mindig is a
szolidaritással, a
es év nagyszerű
békével, Sopron
hűség városa volt.
szabadságmoza példája annak,
galmainak szim- (…) a soproniak
hogy milyen sobólumává vált, (…) a népszavazás
kat el tudunk érni
hiszen néhány erejével Magyar
mi, európaiak, ha
héttel később, országhoz kötötték bátran kiállunk
szeptember 11- magukat. Dicsőség
oszthatatlan érén Magyarország
tékeink mellett.
Sopronnak!”
véglegesen megAz Európa
ORBÁN VIKTOR előtt álló „óriányitotta a határait nyugat felé,
si” feladatokról
november 9-én pedig leomlott a kancellár azt mondta, hogy
az 1961-ben épített berlini fal, szem előtt kell tartani ezeket
Európa megosztottsága pedig az értékeket. – Tudatában kell
véget ért.
lennünk annak, hogy egy nemAngela Merkel köszönetet zet jóléte függ a közös európai
mondott a harminc évvel ez- jóléttől is. Európa csak annyira
előtti páneurópai piknik szer- tud erős lenni, amennyire egyvezőinek, mindazoknak, akik séges. Európa csak annyira lehet
segítették a németeket a me- erős, amennyire a vitás kérdénekülésben, és azoknak, aki sekben is kész kompromisszuküzdöttek a demokratikus mokat kötni – jelentette ki.

A miniszterelnök és a kancellár beszéde előtt a vendégeket
és kíséretük tagjait – számos
magyar és német minisztert –,
valamint Sopron vezetőit és a
meghívottakat Tóth Károly, a
Soproni Evangélikus Egyházközség lelkésze köszöntötte, aki
kiemelte: – Az az esemény, amire ma emlékezünk, a közösségi
összetartozást gyengítő folyamatok vereségét jelenti.
Balog Zoltán, a Budapesti Németajkú Református Közösség
lelkésze arról is beszélt, hogy
hálával emlékezünk a páneurópai piknik kezdeményezőire,
akiknek egy, még a diktatórikus
rendszerben egyszerű polgárokként megvolt a kellő bátorságuk
ahhoz, hogy nyilvánvalóvá tegyék és megünnepeljék az európai népek határokon átívelő
összetartozását. Hálaadó imájában pedig arról is megemlékezett, hogy Isten a keresztény
szabadságban képessé tette az
embert a jóra, a szépre és az

igazra, az együttműködésre és
a szolidaritásra. Kondor Péter,
a Magyarországi Evangélikus
Egyház Déli Egyházkerületének
püspöke bűnvalló imájában emlékeztetett, hogy Isten harminc
évvel ezelőtt kivezetett minket
a totalitarizmus fogságából, és
visszaadta az országok és népek
szabadságát, az élet és az emberi méltóság szabadságát.
Erdő Péter bíboros, prímás,
esztergom–budapesti érsek
igehirdetésében arról is beszélt,
hogy: – Amikor harminc évvel
ezelőtt a nagy változások elkezdődtek, keresztényként örültünk
a nagyobb szabadságnak, a vallás
szabadabb gyakorlásának, de annak is, hogy talán a népek most
már egymást jobban megismerve, a személyes és emberi találkozások sokaságában gazdagodva, kölcsönös tiszteletben jobban
tudják majd megélni, felmutatni, továbbfejleszteni és másokkal
is megosztani saját közösségük
és kultúrájuk értékeit.

TÁRGYALÁS, SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ:
Angela Merkel és Orbán Viktor az ökumenikus istentiszteletet követően a soproni városházán tárgyalt egymással – elsősorban gazdasági kérésekről –, majd közös nemzetközi
sajtótájékoztatót tartottak.

Megemlékezés a határáttörés helyszínén
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Hétfőn délután a sopronpusztai emlékparkban
folytatódtak a páneurópai piknik és határáttörés harmincadik évfordulójával kapcsolatos
ünnepi programok.
Igazi piknikhangulat uralkodott a Páneurópai Piknik Emlékparkban, a fiatalok és idősek
közül sokan a fűben heverészve
beszélgettek. A gyerekeket játékok, foglakoztatók, a felnőtteket pedig például fúvós- és
könnyűzenei koncertek várták.
Az emlékmúzeumban kiállítással idézték fel, hogy mi történt
ezen a helyen három évtizeddel korábban.
Az ünnepi megemlékezésen
részt vett Barcza Attila, Sopron
és térsége országgyűlési képviselője és dr. Farkas C
 iprián önkormányzati képviselő, tanácsnok

is. Megjelentek továbbá az egykori határőrök, a piknik soproni és debreceni szervezői, keletnémet résztvevők, a német
nagykövetség munkatársai, de
képviseltették magukat Sopron
testvérvárosainak delegációi is.
Dr. Fodor Tamás, Sopron polgármestere köszöntötte a megjelenteket, külön megemlítve
Katharina Landgrafot, a Bundestag képviselőjét.
– 1989-ben, a csodák évében
ezen a helyen bátor és elszánt keletnémetek törték át a határt azzal a céllal, hogy szabadon nyugatra mehessenek – mondta

ünnepi beszédében a polgármester. – A határáttörésben elévülhetetlen érdemük volt a határőröknek. Helyesen mérték fel a
történelmi helyzetet – nem avatkoztak közbe. Tettüket később az
idő is igazolta. A piknik megrendezésével és a határbontással a
soproni és a debreceni szervezők
nemcsak magyar, hanem európai történelmet is írtak.
A megemlékezésen felszólalók sorában dr. Magas László, a
Páneurópai Piknik ’89 Alapítvány elnöke az akkori szervezők
nevében idézte fel a harminc
évvel ezelőtt történteket, majd
felolvasta Szájer József európai
parlamenti képviselő levelét.
A megjelentek végezetül a
kopjafánál helyezték el a megemlékezés virágait. A nap a fertőrákosi barlangszínházban a
soproni és a lipcsei szimfonikusok koncertjével ért véget.

A történelmi eseményt dr. Magas László, a Páneurópai Piknik ’89 Alapítvány
elnöke idézte fel FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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Különleges növények
a botanikus kertben
KÖVES ANDREA

1500 növénnyel
gazdagodik a Soproni Egyetem botanikus kertje ezekben a
hetekben. Mindez része a több mint félmillió eurós szlovák–
magyar pályázatnak,
amely a kert megújítását, népszerűsítését
tűzte ki célul.
A nagyszabású beruházás áll a
középpontjában a Növényi értékek a Soproni Egyetem botanikus kertjében című augusztus 26-i workshopnak, amelyre
botanikai és kertész szakemberek érkeznek az ország minden
részéről. A program résztvevői
bepillantást nyerhetnek a 17,2
hektáros, közel 100 éves természetvédelmi terület megszépítésébe, gazdagodásába.
– Sopron eddigi kiegyenlített
mikroklímájának köszönhetően nagyon értékes örökzöld állományunk van – emelte ki Kui
Biborka, a projekt szakmai vezetője. – Mivel egy oktatókertről van szó, a hazai erdőkben
megtalálható cserjék, fafajok,

2019. augusztus 21.

Strandkörkép
MUNKATÁRSUNKTÓL

Már most látható,
hogy jó szezont zár
a Tómalom fürdő: az
elmúlt tíz év átlagához képest idén háromszor többen látogattak ide. Igaz,
ebben a szezonban
már nem nyitott ki a
Fertő tavi strand.
Érdemes kihasználni még a jó
időt, és csobbanni egyet a két
szabadtéri fürdőhely egyikén.
A Tómalom fürdő szeptember
1-ig naponta 8.30 és 20.30 között várja a fürdőzőket, szeptemberben 11 és 19 óra között
pedig díjmentesen lehet bemenni. A strand igazán kedvelt
lett, hiszen csak júniusban több
mint tízezren látogattak ki ide,

júliusban pedig 7800 strandolót fogadtak. Ez az elmúlt tíz év
legmagasabb száma. Igaz, idén
a Fertő tavi strand nem nyitott
ki, valamint idén a Lövér uszodában a kinti élménymedencéket és az ideiglenesen befedett
medencéket lehetett használni. A nagy zöldfelületre a fedett
uszoda építése miatt a strandolók nem mehettek be. A Lövér
uszoda és strand júniusban ös�szesen 13 ezer, júliusban pedig
15 ezer vendéget fogadott.
Az üzemeltető Soproni Vízmű Zrt. azt közölte lapunkkal, hogy az ideiglenesen lefedett medencék a rendelet által
előírt éves vízcsere miatt augusztus 26-tól szeptember 1-ig
nem lesznek látogathatóak. A
strand ez idő alatt is a megszokott szolgáltatásokkal és nyitva
tartással – hétfőtől vasárnapig
9 óra és 20.30 között – várja a
vendégeket.

Gazdagodik a botanikus kert – sok virágzó díszcserjét ültetnek el a következő
időszakban FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
lágyszárú növények, társulások
is felfedezhetők egy-egy séta során. Mindez a hallgatók gyakorlati oktatását is segíti. Az ezekben a hetekben beültetett másfél
ezer növény gazdagítja az eddigi palettát, még értékesebbé teszi a botanikus kertet annál is inkább, mivel közöttük nagyon sok
az eredeti termőhelyről származó ázsiai, illetve észak-amerikai
különleges fajta. Ezek mellett a
virágzó díszcserjékre fektettünk
különös hangsúlyt, szeretnénk

felújítani a rododendrongyűjteményeinket is, lesz klemátiszgyűjtemény, és virágzó loncok
is érkeznek.
A beültetett növényeket a
kert különböző pontjain lehet
megtekinteni. Az egyedek kiültetését, helyük megjelölését
komoly tervezői munkálatok
előzték meg, szem előtt tartva
a különböző fajok igényeit, törekedve arra, hogy a gyűjtemény
jellege megmaradjon. A klímaváltozás a botanikus kertben is

érezteti hatását: az örökzöldek
nehezen viselik a szárazabb időjárást, évről évre pusztulnak el a
fenyők ennek hatására. A mostani megújulási törekvések ezt a
tendenciát is figyelembe veszik.
A pályázat vállalásai között a
növényállomány gazdagítása
mellett tanösvények kialakítása, a botanikus kert épületeinek,
üvegházának és sétálóútjainak
felújítása, a kert geodéziai felmérése, különböző rendezvények megtartása is szerepel.

A melegebb nyári napokon megtelt strandolókkal
a Tómalom FOTÓ: NÉMETH PÉTER

KÖZLEMÉNY
Magyarország Köztársasági Elnöke a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek választását

2019. október 13-ra (vasárnap) tűzte ki.
A szavazás 6 órától 19 óráig tart.
A választópolgár csak személyesen, a lakcíme szerinti szavazókörben
szavazhat.
A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát, valamint
lakcímét.
Az a választópolgár, aki 2019. június 26-ig tartózkodási helyet
(ideiglenes lakcím) létesített, és tartózkodási helyének érvényessége
legalább a szavazás napjáig tart, átjelentkezéssel a tartózkodási
helyén szavazhat. Átjelentkezési kérelmet 2019. október 9-én 16.00
óráig lehet benyújtani, a lakóhely szerinti jegyzőnél, vagy a
választások hivatalos honlapján keresztül a www.valasztas.hu
honlapon.
Sopronban a településszintű lakcímmel rendelkező
választópolgárok a Széchenyi István Gimnáziumban (Sopron,
Templom u. 26.) lévő 1. számú szavazókörben szavazhatnak.
Az a választópolgár, aki kérte a nemzetiségi névjegyzékbe
történő felvételét, szintén a lakcíme szerinti a szavazókörben
szavazhat.
Mozgó urnát a választópolgár csak írásban kérhet a helyi választási
iroda vezetőjétől, vagy a szavazás napján 12 óráig a szavazatszámláló
bizottságtól. A mozgó urna igénylés okát meg kell jelölni!
Részletes tájékoztatásért a Polgármesteri Hivatalban működő
Választási Irodához (Sopron, Új utca 12., tel: 515-152.) lehet fordulni.
Helyi Választási Iroda

Pilóta-kereszt a káldi erdőben
75 évvel ezelőtt, 1944. augusztus 7-én halt hősi halált vitéz nemes Molnár
László (1921–1944) repülő hadnagy, a Magyar Tiszti Arany Vitézségi
Érem tulajdonosa, aki haláláig a II. világháborúban a legtöbb magyar légi
győzelmet aratta. A végzetes napon vadászgépét egy amerikai Mustang
súlyosan megrongálta, Molnár Lászlónak ugyan sikerült elhagynia
ejtőernyővel a gépét, de lelőtték. A Vas megyei Káld község határában
zuhant le, vadkörtefán függő holttestére augusztus 13-án találtak rá, azóta
ezt a helyet Pilóta-dombnak nevezik. A tragédia helyszínén a Szombathelyi
Erdészeti Zrt. emlékkeresztet állított. Itt, illetve a Sopronbánfalvi Hősi
temetőben idén is megemlékeztek a fiatalon elhunyt vadászrepülőről.
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Soproni borászok sikerei
Jól szerepeltek a soproni borok a közelmúltban megszervezett versenyeken. A
Győr–Moson–Sopron megye borversenyére 96 mintát neveztek be a termelők. A
szakmai zsűri döntése értelmében a megye legjobb vörösbora az Iváncsics Pincészet 2016-os évjáratos Quartett Cuvéeje lett. Nagy aranyérem minősítést kapott
a Taschner Bor- és Pezsgőház Chardonnay-ja (2016), az Ottó Pince Kékfrankosa (2018), valamint a Lővér Pince Cabernet sauvignon (2018) bora. Ezt követően
egy újabb rangos megmérettetés követ-

kezett. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
idén immár negyvenedszer szervezte meg
az országos borversenyt. Ezen a fehérborok között Top fehérbor minősítést kapott
a Taschner Borház 2016-os Soproni Chardonnay-ja. A vörösborok között aranyérmet szerzett Iváncsics Zoltán Soproni Cabernet Franc-ja (2017), Soproni Quartett
Cuvée-je (2016), a Lővér pince 2016-os évjáratos Kékfrankos Frettnere.
A gyöngyözőborok között érmes helyezést
ért el a Hauer Pince Flóra Soproni Kékfrankos Rozé (2018) bora.

2019. augusztus 21.

Kultúra, művészetek

www.sopronitema.hu

EZ LESZ…
Lány a hídon – filmvetítés
Augusztus 22., csütörtök 19 óra, GYIK Rendezvényház
A francia filmdrámát Kadlecsik Zoltán ajánlja
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Az érembiennálét szeptember 1-ig láthatják a Lábasházban

Főszerepben az érmek

Kétszemközt – koncert
Augusztus 23., péntek 19 óra, GYIK Rendezvényház

Retro Party – Dj Seat the Belt
Augusztus 23. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Ingyenes garantált séták – erdei
kirándulás
Augusztus 24., szombat 10 óra, Hotel Lövér
buszmegálló

Continental Band – koncert
Augusztus 24. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Szabadtéri mozi – Csinibaba
Augusztus 24. 20 óra, Jereván lakótelep, a szolgáltatóház udvara

Eklektikus Házibuli Bouge-zsal
Augusztus 24. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Aszfaltrajzverseny
Augusztus 25., vasárnap 10 óra, GYIK Rendezvényház

Csendtörők
Augusztus 25. 18 óra, Várisi Zenepavilon

Társasjátékos este a Búgócsigában
Augusztus 27., kedd 17.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Szép vagy Kárpátalja
Augusztus 28., szerda 19 óra, GYIK Rendezvényház
Domonkos atya élménybeszámolója után Migovics
Zoltán és Kónyai Flórián előadásában kárpátaljai dallamok csendülnek fel

›

RÖVIDEN

Összművészeti kiállítás
A hónap elején immár negyedszer tartották meg a Brennbergi Összművészeti Kiállítást. A kultúrház falaira a helyi
alkotók elmúlt évben készült munkái kerültek fel. – Sokan vagyunk a településrészen, akik akár hobbi szinten,
akár foglalkozásként űzzük az alkotást. Az elmúlt egy évben készült munkáinkat hozzuk el erre a tárlatra – mondta el Tóth Andrásné Sarolta szervező és kiállító. – A kiállítók vagy Brennbergben élnek, vagy itt születtek és innen
származtak el – tette hozzá Táp Lászlóné, a Brennbergbánya, Ó-Hermes, Új-Hermes, Görbehalom Településrészi Önkormányzat elnöke.
A kiállító művészek: Búzás Tünde, Hargitai Boróka Hanna, Holló-Imrik Erika, Horváth Eszter, Krejci János, Németh Gyula, Tóth Andrásné Sarolta, Várallyayné Jenovai
Szilvia, meghívott kiállító: Gáspárdy Tibor festőművész.
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Az érembiennálén Lieb Roland Ferenc (j) nyerte Sopron nagydíját, a Ferenczy
Béni-díjat, amelyet dr. Farkas Ciprián adott át FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
HUSZÁR JUDIT

Nyilvános tárlatvezetést tartottak a hétvégén a
Lábasházban, a XXII. Országos Érembiennálé
művei között. A szervezők célja az volt, hogy becsalogassák a laikus érdeklődőket is a kiállításra.
42 évvel ezelőtt a soproni Lábasházban nyílt meg az I. Országos
Érembiennálé. Azóta minden
páratlan évben bemutatkoznak az éremművészet legjelentősebb képviselői Sopronban, a
páros években pedig a díjazott
művészek más képzőművészeti alkotásait tekinthetik meg az
érdeklődők.
− Egyre gyorsabban változó,
átlényegülő világunkban úgy

gondoljuk, hogy a konstans értékeknek továbbra is meghatározó, a minőséget átmentő szerepük van − vallja Nemes András, a
Soproni Múzeum művészettörténésze, a tárlat kurátora. − Külön öröm mindannyiunk számára, hogy Sopron városa minden
nehézség ellenére kiáll a biennále megrendezése mellett, valamint több díjfelajánló is töretlenül támogat bennünket.

Az idei érembiennálé
megnyitója június 30-án
volt, itt a művészek teljesítményét dr. Farkas
Ciprián városi tanácsnok, önkormányzati képviselő
méltatta, majd a szakmai megnyitót Wehner Tibor művészettörténész, a kortárs magyar
szobrászat kiváló ismerője tartotta. 2019-ben Sopron Megyei
Jogú Város Nagydíját, a Ferenczy
Béni-díjat Lieb Roland Ferenc
nyerte el. A művészt jól ismeri
a szakma, pályafutása kezdetétől − ami Sopronhoz, az Alkalmazott Művészeti Intézethez
kötődik – részt vesz a kétévenkénti megmérettetéseken, több
díj tulajdonosa. Előszeretettel

használja a betont, a vasat. Első pillantásra rusztikusnak tűnő munkái fanyar humorral átszőve jelennek meg.
– Az érembiennálé a múzeum egyetlen országos kiállítása, ugyanakkor azt tapasztaljuk,
hogy elsősorban a szakmai közönség érdeklődik a tárlat iránt
– folytatta Nemes András. – Éppen ezért idén úgy döntöttünk,
hogy nyilvános tárlatvezetést
tartunk, szombaton bemutattuk a kiállítás rendezésének kulisszatitkait is.

Illúzió a papréti zsinagógában
PLUZSIK TAMÁS

Közel másfél évtizedes múltra
tekint vissza a Soproni Fotóművészeti Kör augusztusi, úgynevezett Rondella tárlata. A kiállításnak idén (a páneurópai
piknik szabadtéri tárlata miatt)
nem a várkerületi nagy Rondella adott otthont, hanem a papréti, egykori ortodox zsinagóga.
– Csodálatosak a fények, ezzel együtt sajátos atmoszférája
is van ennek az épületnek, ami
úgy gondolom, méltó helyszíne
az Illúzió címet viselő kiállításunknak – mondta köszöntőjében Ujvári Gábor, a Soproni Fotóművészeti Kör elnöke. – Hogy
miért ezt a címet adtuk? A fotográfia a valóság leképezésére
szolgál, ezt a valóságát pedig ki-ki
a maga módján, a fotóművészet
eszköztárával alakítgatja, illetve
aki ezt nem teszi, az pusztán a
valóság egy szeletét ragadja ki,
ami maga a valóság illúziója.

A papréti zsinagógában 18 nagyméretű fotó
látható FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
A tárlatot Pataki András, a
Pro Kultúra igazgatója, a Soproni Petőfi Színház főrendezője
nyitotta meg, aki a kiállítás címét egy gondolatsorral összekötve utalt az épület szomorú
sorsára is. – Maga az illúzió szó
alapjelentésében annyit tesz:

Színpadon A padlás
A padlás című félig mese, félig musical lesz a Soproni Petőfi Színház remény évadának felnőtt bérletében
a záró előadás a meghirdetett Kiálts a szeretetért! produkció helyett.
A színház vezetése azért döntött a változtatás mellett,
mert az előkészületek nem olyan ütemben zajlottak,
hogy biztonságosan megvalósuljon a tavaszi bemutató, ezért Presser Gábor, Sztevanovity Dusán és Horváth
Péter népszerű, kultikus művét, A padlást tekinthetik
meg a nézők Sopronban. A Kiálts a szeretetért! musicalt
az elképzelések szerint később színpadra állítják majd.

érzékcsalódás, látszat. De van
az illúziónak egy másik jelentése is: alaptalan remény. S talán ez a szomorú jelentés köti ide ezt a kiállítást a papréti
zsinagógához, amely most feléled tetszhalott állapotából, s
újra élet költözik belé. Erről a

helyről vitték a halálba zsidó
sorstársainkat, akik számára
a remény már valóban alaptalan volt azokban a napokban.
Akkor ez volt az illúziók háza,
az alaptalan remények háza.
Most újra az illúziók háza lett
a Soproni Fotóművészeti Kör
kiállító alkotóinak jóvoltából.
Gyönyörködjenek benne, röptessék meg a fantáziájukat és
gondolataikat az itt látható fotók segítségével!
A kiállításon megtekinthető
tizennyolc nagyméretű fotó alkotói: Ambrits Tamás, G. Nagy
László, Hainer István, Hajdú
László, Herr József, Kiss Péter,
Kránitz András, Mayer Kornél,
Molnár Zoltán, Németh Béla, Pócza Gábor, Simon Tibor,
Soltész Boglárka, Süveg Gábor,
Szabó Márton, Tóth Tibor és Ujvári Gábor.
A tárlat szeptember 13-ig hétköznapokon 15 és 18 óra között
tekinthető meg.

Ágoston Ernőre
emlékeznek
A könyvtári esték rendezvénysorozat kertében augusztus 22-én, csütörtökön 18 órai kezdettel a bánfalvi fiókkönyvtárban Ágoston Ernő festő, grafikus rajztanár születésének 130. évfordulójáról emlékeznek meg. Ágoston
Ernő tanítványával, Sulyok Gabriella Munkácsy-díjas
grafikusművésszel Turbuly Éva történész beszélget,
közreműködik Fodor Gábor fuvolaművész. A tárlat
szeptember 14-ig, a könyvtár nyitva tartási idejében
tekinthető meg.
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A BMX-esek október 5–6-án Sopronban versenyeznek

Kiváló eredmények

Beindult
a nagyüzem
PÁDER VILMOS

Elkezdődött a
Győr–Moson–Sopron megyei labdarúgó-bajnokság
2019/2020-as szezonja, a soproni együttesek is megkezdték a
küzdelmeket.

A BMX Sopron Sportegyesület versenyzői Gencsapátiban a sikeres megmérettetés után
MUNKATÁRSUNKTÓL

A BMX SOPRON SPORTEGYESÜLET EREDMÉNYEI

Augusztus elején országos bajnoki és Magyar
Kupa futamokat is rendeztek a Vas megyei
Gencsapátiban. A BMX Sopron Sportegyesület
fiatal versenyzői mindkét megmérettetésen kiváló eredményeket értek el.

LICENSZESEK:
Lengyel Gellért
(7–8 évesek) ob. 1. hely,
Magyar Kupa 1. hely
Csuport Ádám (gyermek
2. kategória) ob. 2 hely,
Magyar Kupa 2. hely
Farkas Bendegúz
(serdülő, 11–12 év) ob. 2.
hely, Magyar Kupa 2. hely
Torma Zalán
(serdülő,11–12 év) ob. 3.
hely, Magyar Kupa 3.hely
Czisztler Dániel
(serdülő,11–12 év) ob. 4.
hely, Magyar Kupa 4. hely
Bálint Gyula (17+) ob. 5.
hely, Magyar Kupa 7. hely
Mészáros Krisztián
(17+) ob. 2. hely,
Magyar Kupa 2. hely

– A versenyhétvégén amatőr
és a licences indulók is összemérhették tudásukat. A magyar BMX-sport résztvevői
nagy számban jelentek meg, és
örömteli volt látni, hogy a klubok munkájának és összefogásának köszönhetően régebbi versenyzők, „öreg rókák” is rajthoz
álltak – mondta Lendvay Márta,
a BMX Sopron Sportegyesület
titkára. – Újra soproni színekben láthattuk versenyezni Mészáros Krisztiánt, illetve hosszú

idő után ismét rajthoz állt Prájczer Péter is.
Az őszi időszakban városunkban is láthatjuk versenyezni
az ország legjobbjait: október
5–6-án Sopronban rendezik a
Magyar Kupa aktuális fordulóját. A soproni bicajosok esélyeit
növeli, hogy augusztustól hétfőnként fakultatív edzésen vehetnek részt, amelyen Prájczer
Péter 11-szeres magyar BMX országos bajnoktól tanulhatják el
a sportág tudnivalóit.

NYÁRESTI MOZI

AMATŐRÖK:
Unger Bence (3–4 évesek) ob.
3. hely, Magyar Kupa 1. hely
Kreisz Kristóf (7–10 évesek)
ob. 2. hely
Holló Márton (7–10
évesek) ob. 4. hely, Magyar
Kupa 4. hely
Menyhárt Olivér (7–10 évesek)
ob. 8. hely
Czisztler Hanna (11–14
évesek) ob. 5. hely, Magyar
Kupa 3. hely
Kreisz Krisztina (15+)
ob. 6. hely
Mészáros Maxim (7–8 évesek)
Magyar Kupa 5. hely
Marton Adrián (9–10 évesek)
Magyar Kupa 5. hely
Pethő Marcell (11–12 évesek)
Magyar Kupa g 5. hely
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Az SC Sopron és a SFAC a megyei I. osztályban, az SVSE a megyei II. osztályú bajnokságban,
a soproni utánpótlás-nevelő
egyesület pedig különböző korosztályos bajnokságokban képviseli Sopront.
Az SC Sopron felnőtt gárdája az idei szezon első meccsén
gólzáporos győzelmével újra kiérdemelte szurkolótábora szeretetét. A lelátóról többször hallatszott a vastaps, ami
a jó játéknak, a nagy küzdeni
akarásnak és a látványos góloknak szólt. A Káposztás utcai fiúk
9–0 arányban kiütötték a Beled
gárdáját. A szurkolók a mérkőzés végén ünnepelték kedvenceiket. Üde színfoltja volt a bajnoki találkozónak, hogy a hazai
együttesben három saját nevelésű fiatal mutatkozott be a felnőtt gárdában.
Takács Gábor edző elégedetten nyilatkozott: – Rendkívül sportszerű mérkőzést játszottunk, a játékosok mindent
megtettek a sikerért, s mindent

betartottak, amit megbeszéltünk. Keményen dolgozunk
tovább, hogy céljaink valóra váljanak.
A második mérkőzésen is
folytatta a jó szereplést az
együttes, az Öttevény otthonában 5–0-ra nyert az SC Sopron,
így kapott gól nélkül vezeti a tabellát. Gólerős és magabiztos játékuk jó előjel a hétvégi, Kapuvár elleni rangadóra.
Másik megyei I. osztályú
együttesünk, a SFAC új összetételű, fiatal csapata Nyúlon
5–0 aranyú vereséget szenvedett. Az Anger réti fiúknak a
premier után a Gyirmót II. elleni mérkőzés sem sikerült jól,
itt 11–0 arányban kaptak ki.
A két együttes nem volt egy
súlycsoportban.
Az SVSE a megyei II. osztály
újoncaként a volt I. osztályú Fertőszentmiklós otthonában fölényes, 5–2-es győzelmet aratott.
Mozsolits Jenő edző elégedett
volt játékosaival, ám arra intett,
hogy a győzelmet nem szabad
túlbecsülni, dolgozni kell tovább, hogy még sok sikert érjenek el. Hétvégén Iván ellen
ismét fölényes (4–1 arányú)
győzelmet arattak a soproniak, de az edző a rengeteg kihagyott helyzet miatt nem dicsérte játékosait.
A megyei harmadosztályban
az újjáalakult balfi együttes magabiztos játékkal könnyen győzött idegenben. Sopronhorpács–Balf: 1–3.

Ütős karatesikerek

a Jereván Lakótelepen

CSINIBABA
Helyszín:
JEREVÁN LAKÓTELEP
SZOLGÁLTATÓHÁZ
(belső füves udvara)
Sopron, Kodály Z. tér 12.
Időpont:
2019. augusztus 24.,
szombat 20:00 óra
Minden érdeklődőt vár a jó
hangulatú nyáresti programra
a Jereván Lakótelep
Településrészi Önkormányzata

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A magyar csapat a csehországi Shotokan Karate International Federation
Világbajnokságon
MUNKATÁRSUNKTÓL

Jól teljesítettek a Kamikaze versenyzői a csehországi Eb-n, a Shotokan Tigrisek SE sportolói
pedig a csehországi vb-n szerepeltek.
Prágában rendezték meg a 2019es korosztályos Shinkyokushin
Karate Európa-bajnokságot a 16,
18 és 20 éven aluliak számára.
A Kamikaze Kyokushin Karate-Kai Sopron öt versenyzővel
képviseltette magát. A 16 éven
aluliaknál Makk Sára a tavalyi
győzelem után idén is kiharcolta a döntőbe jutást, végül az
ezüstérmet szerezte meg. A bírók értékelték hatalmas küzdeni akarását, és a legharcosabb
női versenyzőnek járó különdíjat ítélték oda neki.
A 18 éven aluliaknál Gaál Gellért nehézsúlyban indult, de egy
fejrúgással veszített, így kiesett.
A 20 éven aluliaknál Kránitz

Mátyás nagyszerű formában
mutatta be formagyakorlatait,
az utolsó rúgásnál megsérült, de
így is ezüstérem került a nyakába. Neuherz Szonja női nehézsúlyban szoros küzdelemben
maradt alul, míg ugyanebben
a súlycsoportban Görög Bettina bronzérmet nyert.
– Az éremtáblázatban a magyar csapat második lett, ami
nagy siker a sportág számára –
mondta Polacsek Zoltán ötdanos mester, csapatvezető.
Július közepén a csehországi
Hradec Kralovéban rendezték
a Shotokan Karate International Federation Világbajnokságát 50 ország részvételével. A

Shotokan Tigrisek SE 3 sportolóval képviselte magát a SKIF magyar válogatottjában. Gáncs Dávid a kata kategóriában későbbi
döntős ellenfelétől 4–1-re kikapott. Gáncs Adrienn egészen
a 8-as döntőig jutott, ahol a 7.
helyett szerezte meg. A master
kategóriában az egyesület vezetője, Gáncs Krisztián egyéni katában nem jutott be a legjobb
32 közé. A master kata csapatversenyben a Lovász György
(Szarvas), Uray Iván (Debrecen)
és Gáncs Krisztián (Sopron) ös�szeállítású magyar egység a 9.
helyen zárt. A magyar sportolók
összességében szépen szerepeltek: 2 arany-, 1 ezüst- és 3 bronzéremmel tértek haza.
A Shotokan Tigrisek SE novemberben nemzetközi edzőtábort és versenyt szervez Sopronban a visegrádi országok és
Ausztria részvételével.

2019. augusztus 21.
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LELÁTÓ

Labdarúgás
Augusztus 24.,
szombat 18 óra,
városi stadion
SC Sopron – Kapuvári SE

Kispályás
labdarúgás

Sport
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A vitorlásversenyen 3 hajóosztályban rendeztek futamokat

Sikeres Fertő bajnokság

Augusztus 26., 28.,
30., hétfő, szerda,
péntek 18 óra, Halász
Miklós Sporttelep,
tóparti sporttelep
Városi kispályás
labdarúgó-bajnokság

16. Liszt Ferenc
Kerékpártúra
Augusztus 25.,
vasárnap 9 óra,
Harka, futballpálya
A túra résztvevői ingyenesen tekinthetik meg a
Liszt Ferenc szülőházban kialakított tárlatot.

Katter Herbert
családi páros
teniszverseny
Augusztus 31.,
szombat 10 óra,
Lővér Teniszcetrum

III. Sportolj
Sopron!
Szeptember 7.,
szombat 10 óra,
Novomatic-aréna,
városi stadion
Családi sportnap

Három nap alatt összesen öt futamot rendeztek az idei Fertő bajnokságon FOTÓ: FERTŐ TAVI VITORLÁS SZÖVETSÉG
RÁZÓ LÁSZLÓ

Augusztus második hétvégéjén rendezték a
Fertő tavon a tóhoz köthető vitorlásklubok seregszemléjét, a Fertő bajnokságot.
Az 1960 óta minden évben
megrendezett regatta megnyitóján elsőként Domonkos Szilárd elnök köszöntötte a Fertő

Tavi Vitorlás Szövetség örökös
tagjait, majd dr. Schneider István társelnök emlékezett meg
a nemrég elhunyt, egykori

kiváló fertői vitorlázóról, Illiás
Sándorról.
Az idei évben három hajóosztályban rendeztek futamokat a Fertő bajnokságon: az
optimist és laser 4.7 hajókban
a fertői utánpótláskorú versenyzők, míg a finn-dingi hajókban a hazai felnőtt élmezőny állt rajthoz.

A Fertő Tavi Vitorlás Szövetség elnöke szerint külön öröm
számukra, hogy az optimist
csapatuk tagjai ismét nagy létszámban indultak, ráadásul sokaknak a Fertő bajnokság futamai jelentették életük első
versenyét. A bajnokság három
napja alatt összesen öt futamot
sikerült rendezni. A finn-dingi

hajóosztályban Antal Gábor végzett az élen, őt Sipos Péter és Székely Antal követte a dobogón. A
laser 4.7 hajóknál Papp Péter lett
a bajnok, megelőzve Abdai Rékát
és Maráczy Barnát. Az optimist
hajóosztályban Jandl Rómeó diadalmaskodott, a második helyet
Pécsi Koppány, a bronzérmet pedig Völler Hanna szerezte meg.

Soproni sörkupa

Felvételünkön a Deák Étterem csapata játszik a Bezzegh Budapest ellen
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A hagyományoknak megfelelően idén is az Anger réti sporttelepen tartották meg a XXXII.
Soproni Sörkupát.
– A torna jó hangulatban telt
és pozitívak a visszajelzések is –
mondta Csiszár Szabolcs városi
sportfelügyelő vasárnap, a kupa
eredményhirdetésén.

A kispályás labdarúgótornán
a hagyományoknak megfelelően a szombati első fordulókat követően két ágon folytatódtak a küzdelmek. A győztes
csapatok a főágon – Sopron kupa –, a vesztesek a vigaszágon –
Kékfrankos kupa – mérték össze
focitudásukat.

SOPRON KUPA:
I. helyezett: Hegyvidék SE
II. Aramis Söröző – Sportuszoda III. Partizán Beokád
KÉKFRANKOS KUPA:
I. JGB Muki Football Team
II. Szeméremajax III. Bocs
Béla SE

Edzésben a Sopron Basket
MUNKATÁRSUNKTÓL

A kosaras hölgyek is megkezdték a munkát:
több hiányzóval, de edzésbe állt a Sopron Basket együttese.
A bajnok, kupagyőztes és Euroliga négyesdöntőt játszó
csapat kerete jelentősen átalakult, a csapatkapitányi karszalagot ugyanakkor továbbra is F egyverneky Zsófia viseli.
Mellette Dubei Debóra, Határ
B ernadett, Weninger Virág,
Varga Kamilla és Varga Sára
kezdte meg a felkészülést. Hozzájuk csatlakozott a hónap közepétől „Jeca” Jelena Brooks, Tina

Jovanovic és Varga Alíz. Az U20as Eb-n résztvevő Czukor Dalma,
valamint a csapat vezetőedzője,
az U20-as válogatott szövetségi kapitányi tisztségét is ellátó
Gáspár Dávid szintén néhány
nappal később kapcsolódott be
a munkába. Szeptember elején
Aleksandra Crvendakic is megérkezik Sopronba, míg a rutinos
amerikai Briann January annak
függvényében áll edzésbe, hogy

milyen eredménnyel szerepel
jelenlegi csapatával, a Phoenix
Mercury-val.
A szakmai stáb hangsúlyozta: a játékosok mindegyike külön edzésterv alapján készült a
nyári időszakban. Mindenki elvégezte a számára előírt feladatokat, ennek köszönhetően pedig megfelelő fizikai állapotban
kezdte meg a csapat a felkészülési időszakot.
A Sopron Basket az idei szezonban először augusztus 28án, szerdán Sopronban lép pályára, az ellenfél a cseh Brno
együttese lesz, a találkozót 18
órától rendezik.

Az SKC hét magyar játékossal kezdte meg a felkészülést, hozzájuk a tervek
szerint öt légiós csatlakozik FOTÓ: NÉMETH PÉTER

SKC: alakul a csapat
MUNKATÁRSUNKTÓL

Megkezdte a felkészülést a bajnoki szezonra a Sopron KC férfi kosárlabdacsapata. A keret
még foghíjas, ugyanakkor a magyar játékosok
mellett két légióst már szerződtetett a klub.
A 24 éves, 203 centi magas Demetre Rivers leginkább a magasbedobó pozícióban játszik otthonosan, tavaly Észtországban
pattogtatott. A Parnu együttesénél két bajnokságban is részt
vett, a pontátlaga 16–17 körül
volt meccsenként, emellett
mindkét kiírásban kiemelkedő
pontossággal, mintegy 50 százalékos hatékonysággal dobta
a hárompontosokat.

A centerposzton tavaly kiemelkedő teljesítményt nyújtó Wesley Gordont egy európai
újoncnak, Eric Carternek kell
majd pótolnia. A 206 centi magas, 24 éves amerikai középjátékos utolsó egyetemi évében
átlagosan 15,8 pontot dobott,
mellé pedig csaknem 10 lepattanót szerzett meg és kiosztott
2,3 gólpasszt is – ez utóbbi kimondottan soknak számít egy

centertől. A felkészülést hét
magyar játékos kezdte meg:
Buzsáki Bence, Élő Bálint, Fazekas Csaba, Molnár Marcell, Supola Zoltán, Takács Norbert és
Werner Viktor, hozzájuk csatlakozott hét elején a két amerikai játékos.
A vakbélműtéten átesett
szakvezető, Sabáli Balázs hangsúlyozta: további három külföldi kosárlabdázó szerződtetését tervezik. A klubvezetés és
a szakmai stáb nagy energiákat
fektet a megfelelő játékosok kiválasztására, majd leigazolására. Bíznak abban, hogy a tavalyihoz hasonló, jó szellemiségű
csapatot sikerül az idei évre is
összeállítani.
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Idén is kapnak iskolakezdő csomagot az első, második osztályosok

Kezdődik az új tanév
MADARÁSZ RÉKA

Hamarosan kezdődik a 2019/20as tanév. A szülők helyzetét megkönnyíti, hogy az 1–9. évfolyamosok ingyen kapják a tankönyveket.
A tanszerek beszerzését viszont nem érdemes
az utolsó pillanatra halasztani...
Az 1–9. évfolyamon minden
diák térítésmentesen kapja a
tankönyveket használatra. A
tizedikes, tizenegyedikes, tizenkettedikes diákok közül a
2019/2020-as tanévben azoknak nem kell fizetniük a tankönyvekért, akik szociálisan rászorultak vagy nagycsaládosok.
Emellett az önkormányzatok, illetve a munkáltatók is segíthetik a családokat iskolakezdési támogatással, akár cafetéria
formában. Ennek az összege
gyerekenként maximum a minimálbér 30 százaléka lehet.
A soproni önkormányzat már
évek óta iskolakezdő csomaggal
támogatja a kisgyerekes családokat. Az előzetes felmérés
alapján idén 1231 első és második osztályos tanuló kap csomagot, amelyben a füzeteken kívül

írószerek, színes papírok, írólap
és a legkisebbeknek nélkülözhetetlen iskolakezdési felszerelések
vannak. Városunkban az alap- és
középfokú oktatásban résztvevő
diákok ingyenes bérletet kapnak
a helyi járatos buszokra.
Az iskolakezdés ennek ellenére idén sem olcsó mulatság. – Az
alsósok a tanítónő által összeállított listát hoznak, amely teljesen
eltérő igényeket tartalmazhat –
tudtuk meg Szalainé Anitától,
az egyik soproni papír-írószer
üzlet vezetőjétől. – Az alapcsomagot egyébként a legtöbben kiegészítik. Az igények eltérőek, valakinek a csomagját összerakjuk
10 ezer forintból, másoknak 20
ezernél sem áll meg.
Az üzletvezető azt ajánlja, ha bő árukészletből szeretnénk választani, ne halogassuk

› MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT
Hogyan készülnek
az iskolakezdésre?
RAJNAI KÁROLY:
Az utolsó évemet kezdem
meg igazgatóként a Hunyadi-iskolában. Ha minden jól
alakul, akkor jövőre, a tanév végén huszonöt év után
elbúcsúzom az intézménytől. Izgalommal várom ezt
a tanévet.

KISSNÉ KOVÁCS
ZSUZSANNA:
A két nagyobb lányom hetedikbe és ötödikbe megy, a
fiam pedig harmadikos lesz.
A legkisebb lány még óvodás. A füzeteket kell még
beszereznünk, az iskolatáskák és a ceruzák már
megvannak.

ORAVECZ-HORVÁTH
ZSUZSANNA:
A kérdés esetünkben még
nem aktuális, a kisfiam
ugyanis most még csak
kétéves. Jövőre, amikor betölti a hármat, majd óvodás
lesz, de addig is otthon vagyunk, és élvezzük az otthoni együttlétét.

GOTTLIEB MÁRTA:
Kisfiam, Attila Miklós várja már a szeptembert és az
iskolakezdést. A napokban
leszek szabadságon, ekkor
szerezzük be a tanszereket,
a füzeteket és mindent, ami
szükséges. Egy új iskolatáskára is szükség lesz.

›
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A HÉT MOTTÓJA:
„Egy barátsághoz
sok minden kell:
hasonló világlátás
(vagy éppen
egymást kiegészítő),
hasonló lelki
alkat (vagy éppen
hogy ellentétes),
harmónia (vagy
éppen az állandó,
erős feszültség).”
Kemény István (József
Attila-díjas magyar író, költő)

›
A szakemberek azt ajánlják, hogy ne halasszuk a tanszerek megvásárlását az
utolsó pillanatra FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: GRIECHISCH TAMÁS
a vásárlást az utolsó napokra, hiszen az évkezdéshez szükséges
tanszereket már tavasszal kiteszik a polcokra. Idén egyébként
a kicsik körében a lamborghinis és a flamingós iskolatáskák,
a nagyobbacskák körében pedig
a graffitys és a színes darabok a
legnépszerűbbek, az oldaltáskák
már kimentek a divatból.

Fabian Lenk:
Összeesküvés a
Holtak Városában (Idődetektívek 1.)

NÉPSZERŰ VOLT A NYÁRI NAPKÖZI
Több mint 23 millió forinttal támogatta az önkormányzat a
nyári napközit Sopronban. Csaknem 200 gyereknek tartottak
idén nyáron foglalkozásokat, ők nemcsak az iskola falai között töltötték az idejüket, hanem színes programokon (például kirándulás, múzeumlátogatás, strandolás) is részt vettek. A szülőknek az étkezés költségét kellett fizetni, minden
mást az önkormányzat finanszírozott a Soproni Tankerületi Központon keresztül.

Megtanult magyarul
MADARÁSZ RÉKA

Olyat is ritkán hallani, hogy egy osztrák
diák Magyarországra jön nyelvet tanulni.
A Soproni Széchenyi
István Gimnáziumban
azonban bármi megtörténhet, még ez is.
Nicolas Seher magyar édesanyjával, szlovén–osztrák édesapjával és két fiatalabb testvérével
Klagenfurtban él. Nyelvtanulás céljából érkezett egy tanévre
Sopronba. Gimnáziumi osztályába annyira jól beilleszkedett,
hogy alig-alig akart visszatérni
szülővárosába.
– Korábban nem voltam túl
szociális, az osztálytársaim
sem nagyon kedveltek, mivel
a tanárok kis kedvence voltam
– mesélte Niko. – A Széchenyi
osztályközösségében sikerült
kinyílnom. Rengeteget segített ebben az osztályfőnököm,
Kovácsné Bella Irén. Remek ötlet volt, hogy a tavalyi év végi
osztálykiránduláson már a 10.d
tagjaként vettem részt, így szeptemberben ismerős arcok fogadtak a tanteremben.

KÖNYVAJÁNLÓ

Nicolas Seher Klagenfurtban él, de egy évet
Sopronban töltött, hogy megtanuljon magyarul
Nikóval édesanyja kezdetben
csak magyarul beszélt, majd –
hogy szót értsen a csoporttársaival – a szlovén–német nyelvű
oviban „kénytelen” volt a németet is elsajátítani. A céltudatos
fiú egy szlovén gimi nyelvi tagozatán németül, szlovénül, angolul és olaszul tanult, a japán
nyelvvel pedig autodidakta módon ismerkedett meg. Hogy tovább bővítse a repertoárt, emellett, hogy a nyelvtannal és az
írással se legyenek nehézségei, úgy döntött, egy évet Magyarországon tölt. Anyukája és

nagymamája támogatták a tervet – a fiú hol az egyiküknél, hol
a másikuknál lakott. Délutáni elfoglaltságként Niko az atlétikacsapatba és énekkarra járt.
– Nagyon nehéz a távozás, hiányozni fognak az új barátaim
és a tanáraim – fejezte be Niko.
– Apukám egyik feltétele azonban az volt, hogy Ausztriában
érettségizzek, és tegyem le a
nyelvvizsgákat. Utána már én
döntök a sorsomról. Magyarországon szeretnék élni, és angol–testnevelés szakos tanárként dolgozni.

Ezer új hallgató az egyetemen
A rendes-, illetve a pótfelvételin felvett
hallgatókkal együtt több mint ezer új diák
kezdheti meg a tanulmányait a Soproni
Egyetemen. A legnagyobb mértékű, huszonegy százalékos emelkedés a Benedek
Elek Pedagógiai Karon volt.
Az angol nyelvű képzésekre nemcsak magyar, hanem mintegy 50 külföldi fiatalt is
felvettek idén. A műszaki képzési területen

nagy az érdeklődés a duális formában zajló
faiparimérnök-képzés iránt. Az alkalmazott
művészeti képzésekre most is nagy volt a
túljelentkezés, a tervezőgrafika alapszak
továbbra is a legnépszerűbb kreatív ipari képzés. Az egyetem most is valamennyi
felvett első évfolyamos hallgató részére –
amennyiben azt kéri – kollégiumi elhelyezést biztosít.

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

Négy barát és egy közös
titok: birtokukban van
a Szent Bertalan bencés kolostor régi könyvtárának kulcsa. A könyvtár titokzatos termet rejt,
a Tempuszt, a félelmetes
időteret, ahonnan bárki
a múltba utazhat. Fabian
Lenk sorozata egyszerre
izgalmas krimi és kalandos utazás a múltba, a hiteles történelmi háttérnek
köszönhetően ugyanakkor
gazdag ismereteket is kínál
az olvasóknak.

Ez történt
Sopronban
100 évvel ezelőtt, 1919. augusztus 12-én hunyt el Sopronban Poszvék Vilma óvónő. 1860-ban született.
75 évvel ezelőtt, 1944. augusztus 7-én hősi halált halt
Káldon nemes vitéz Molnár
László vadászpilóta hadnagy. A soproni II. Rákóczi
Ferenc Honvéd Főreáliskola
növendéke volt (1931-1939),
a Horthy Miklós Repülőakadémián avatták hadnaggyá.
A vadásziskola elvégzése
után a keleti frontra került,
ahol sok sikeres bevetésen
vett részt. 1944. augusztus
14-én temették el Sopronbánfalva katonai temetőjében. Sírját gépének légcsavarja díszíti. Nagykőrösön
született 1921. május 1-jén.
(A vadászpilóta tiszteletére
állított emlékkeresztről olvashat lapunk 6. oldalán.)
A Széchenyi István Városi
Könyvtár internetes oldalán
(www.szivk.hu) megtalálható adatbázisból közöl részleteket lapunk.
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Edit asszony nevét egy ezüstfenyő is viseli

BONYOLULTSÁG,
EGYSZERŰEN

Az emberi szervezet nagyon
bonyolult. Nem is létezik a
világon két teljesen egyforma (még az egypetéjű ikreké
sem az). Viszont alapjaiban
ugyanazok a törvényszerűségek igazak rá. Ilyen például az, hogy vagy kulcseleme
kell, hogy elromoljon, vagy
szinte már számtalan kis hibának kell együtt lenni ahhoz, hogy képtelen legyen
önmaga problémájának áthidalására. Ilyenkor segítségre szorul, vagy... belehalunk. Az elsőre példa az
abszolút inzulinhiányos (1-es

›

típusú) cukorbetegség. Ekkor
az inzulin pótlása viszonylag
hamar életszükséglet. A második „szitu” sokkal bonyolultabb és elég hétköznapi. A
hibák sorát szervezetünk sokáig javítani látszik, és évtizedek alatt lesz csak világos,
hogy önmagunk tevőleges
segítsége nélkül nem boldogult jól a feladattal. Mire erre
a szervezet „tulajdonosa” rájön, akár bele is halhat. Szóval... nem mindegy, mikortól
segít be Önmagának.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
AUGUSZTUS 21–27.

Augusztus 21.,
szerda

Than Károly gyógyszertár
Újteleki u. 54.

99/510–787

Augusztus 22.,
csütörtök

Patikaplus gyógyszertár
Határdomb u. 2., Alphapark

99/505–220

Augusztus 23.,
péntek

Patikaplus gyógyszertár
Selmeci u. 15–17., Interspar

99/505–472

Augusztus 24.,
szombat

Arany Kígyó gyógyszertár
Magyar u. 6.

99/311–732

Augusztus 25.,
vasárnap

BENU Állomás gyógyszertár
Mátyás király u. 23.

99/312–437

Augusztus 26.,
hétfő

Erzsébet gyógyszertár
Győri u. 15.

99/311–254

Augusztus 27.,
kedd

Ezüst Kehely gyógyszertár
Kodály tér 12.

99/505–078

Az ügyeleti szolgálat minden nap (hétfőtől vasárnapig)
este 8 órától reggel 8 óráig tart.

KERESZTREJTVÉNY

Családi krónikás
PLUZSIK TAMÁS

„Sopron, te
lelkünk éltető láng!
Hű őr az
ősi végeken” – hangzanak Sarkady Sándor sorai a város himnuszában. Vallják ezt
azok, akik már nemzedékek óta itt élnek, és
azok is, akik elszakadtak Soprontól.
Dr. Barabitsné Koch Edit az Isteni Megváltó Leányai Tanítóképzőben szerzett tanítói oklevelet,
majd hosszú évekig Fertőrákoson tanított és több mint négy
évtizeddel ezelőtt a nevelőotthonból ment nyugdíjba. Néhány éve Emlékeim… címmel
megírta családja történetét.
– Apai felmenőimről viszonylag keveset tudok, Koch
Jenő nagyapám, aki a félszerfalvi (Hirm) cukorgyárban
volt művezető, korán meghalt
– kezdte dr. Barabitsné Koch
Edit. – A családi tragédia folytatódott, hamarosan a nagymama, Grafl Borbála is meghalt, így maguk után hagytak
hat árva gyereket. Köztük volt
az én édesapám, Koch Ferenc
is. Tizenkét éves volt, amikor
Sopronba került egy Heinz nevű pékmesterhez. Egy lakatosmesternél tanult szakmát,
majd a GYSEV-hez került, itt végigjárva a ranglétrát később a

Dr. Barabitsné Koch Edit FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
műhely főművezetője lett. Apu
kiváló labdarúgó volt, kislányként rendszeresen ott ültem az
SVSE lelátóján, és még ma is a
fülemben cseng a szurkolók

buzdítása: hajrá Franci, ez volt
édesapám beceneve, hajrá Ticska, hajrá Nyörgő.
– 1941-ben a fertőrákosi plébános keresett meg, hogy

menjek az ottani iskolába tanítani, német nyelven – folytatta dr. Barabitsné Koch Edit.
– Az első fizetésem kétszáz pengő volt, amiből rögtön vettem
magamnak egy kerékpárt, a téli hónapokat leszámítva ezzel
jártam dolgozni. Egy fiatalember, akit már egy balekbálról
ismertem, többször is elkísért,
jött mellettem a maga biciklijével. Az akkor még főiskolás fiút
Barabits Elemérnek hívták, aki
két évvel később édesapámtól
megkérte a kezem. Az esküvőnk
pontosan 75 évvel ezelőtt, augusztus 26-án volt a domonkos
templomban. Az esküvői fotót
Diebold Károly készítette, mi
pedig hamarosan elutaztunk
nászutunkra, a lillafüredi Palota Szállóba. Itt és ekkor azonban hosszú időre véget is ért a
szép álom, férjem SAS behívót
kapott, kikerült a keleti frontra, majd jött a meghurcoltatás
az ötvenes években. De mindenért kárpótolt bennünket az a
sok-sok elismerés és megbecsülés, amit férjem a munkásságáért kapott – fogalmazott meghatottan Edit asszony, akinek a
nevét egy a férje által nemesített ezüstfenyő is viseli, a Picea
pungens Edit.

CSALÁDI HÁTTÉR: 1921-ben született Sopronban, a Domonkos utca 11. számú
házban. Édesapja a GYSEV-nél dolgozott, édesanyja kitanulta a bőrdíszművességet, de a házasságkötést követően otthon nevelte a gyerekeket, vezette a háztartást. Férje dr. Barabits Elemér okleveles erdőmérnök, nemzetközileg is elismert,
Magyar Gyula-nagydíjas növénynemesítő volt. Mindkét fia az apa nyomdokába
lépett, Elemér Székesfehérváron, Miklós Sopronban él. Edit lánya vállalkozó,
ruhatervező, a Könnyűipari Főiskolán diplomázott, családjával jelenleg Tompán él.

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket augusztus 28-ig várjuk a Soproni Téma,
9401 Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre, illetve személyesen is leadhatják azokat a
Liszt-központ (Sopron, Liszt Ferenc utca 1.) portáján. A helyes megfejtők között a Rubikon páneurópai piknikkel foglalkozó
különszámát sorsoljuk ki, melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
Június 19-i rejtvényünk megfejtése: nemzetközi fúvószenei találkozó. Szerencsés megfejtőnk: Gecser István Barnabás,
Sopron, Teleki Pál utca.
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Itt a YouTubesztár első dala!
KÓCZÁN
BÁLINT

B. Nagy Réka ismerős lehet
az internetezők számára, hiszen a vloggernek a YouTubeon 112 ezer feliratkozója van, az
Instagramon pedig 114 ezren követik. A leányzó mindezek mellett már 14 éves kora óta énekel,
ami kiemelkedően fontos szerepet játszik az életében.
A nyáron bemutatott Őrültség című dala az igazi Rékát
mutatja be.
Johnny K. Palmer dalszerző
szerint a szám egy könnyed,
játékos, néhol talán kicsit szégyenlős szerelmet idéz fel.
Maga az előadó, Réka így mesélt róla: – Nagyon szeretem ezt
a dalszöveget, mert úgy érzem,
mindenkihez szól. Mindenki

sarok

Vidám őszi trend
MADARÁSZ RÉKA

Fülbemászó popdallal mutatkozik be a fiatal
közönség új kedvence, B. Nagy Réka. A
YouTube-sztár nem
először csillogtatja
meg tehetségét, ezúttal saját dallal.

Nehéz elhinni, de lassan közeledik
az ősz. A hidegebb napokra érdemes felkészülni – ha lélekben nem
is, legalább néhány új ruhadarabbal.
Az idei szezon divatja hihetetlenül
változatos, melyre továbbra is a retró nyomja rá a bélyegét.

B. Nagy Réka
átélte már azt az érzést, amikor
fél kimondani a másiknak, mit
is érez iránta, és hirtelen torkán
akadnak a szavak.
Az énekesnő a forgatásról is elárult néhány kulisszatitkot. – A
szivárvány hangulatú klipben a

kedvenc jeleneteim szerepelnek,
imádom benne a színeket, a lufikat és a képek bohókás hangulatát is. Az előkészületekben nagyon sokat segített a családom
is, a forgatás igazi csapatmunka
volt – zárta Réka.

2019. augusztus 21.

A 80-as, 90-es évek hatása már a tavaszi–
nyári divatpalettán is érezhető volt. Ősszel
még messzebbre nyúlunk vissza az időben:
irány a ’70-es évek! Trapéznadrágok, garbók, méretes gombok, kordbársony anyagok lepték el a kifutókat – kócos, dauerolt
hajjal kiegészítve. Ugyancsak ezt a korszakot idézi az uniszex öltözködés: a nők és
férfiak által is hordható cipők, ruhák és kiegészítők reneszánsza. A maszkulin stílus
mellett a nőies vonalak hívei is megtalálhatják a számításaikat: ismét előtérbe kerülnek
a masnik és a fodrok. Ebben a szezonban
feltétlenül be kell szereznünk egy hatalmas
masnival díszített blúzt. Óriási népszerűségnek örvendenek a patchwork ruhák. A
tervezők természetesen újraálmodták az
egymástól eltérő darabokból összeállított
öltözékeket is: a klasszikus négyzet forma
helyett gyakran téglalapokat vagy csíkokat
illesztenek össze. Idén új irányzat született
a divatban: a futurisztikus retró. A spor-

tos elemeket felvonultató irányzat jegyében már
nyáron is találkozhattunk
feliratokkal a kilencvenes
éveket idéző topok vastag pántjain. Ezek a díszítőelemek most átkerülnek a pólókra, a cipők
pántjaira vagy a bevásárlótáskákra. A vastag keretes napszemüvegek és blúzruhák
szintén retró hatásról
árulkodnak. A kötött
áru szerelmeseinek
továbbra sem kell
megválniuk kedvenceiktől. A tél közeledtével bátran felvehetnek akár egy földig érő kötött pulóvert.
A túlméretes darabok a hidegben természetesen szintén kötött anyagból készülnek, ezekkel azonban vigyázni kell, mert – a
közhiedelemmel ellentétben – a ducibbaknak kifejezetten előnytelenek. Hódítanak
a műbőr ruhák és a pufi dzsekik, a csizmák
szára pedig ismét térd fölé kúszik.
A letisztult fekete-fehér összeállítás mindig
elegáns, de erőteljes, élénk színekkel, például trópusi naranccsal és citrommal is feldobhatjuk a szürkébb hétköznapokat. Színes, mintás, vicces zoknikkal is magunkra
vonhatjuk a tekinteteket, pláne, ha kikandikálnak a cipőből.

Mantrát írt Lóci!

A Lóci Játszik frontembere egy
igazi motivációs bomba. A formáció legújabb dalát egy rádióműsorban költötte Lóci.
– Anno elvállaltam egy izgalmas zenei kihívást. Egy új reggeli műsorban minden nap
megzenésítem élőben a nap
üzenetét, azaz a legjobb, legviccesebb, legmeghökkentőbb
SMS-t – mesélte Lóci a Minden

úgy jó, ahogy van című dal
születéséről. – Napról napra ez
volt a reggeli zenei tornám, és
egy üzenetet feldolgozva egyszerűen csak kigurult fél óra
alatt ez a dal.
– A Minden úgy jó, ahogy
van, tényleg működik egyfajta
mantraként. Nehéz időket élt át
az együttes az utóbbi fél évben,
és ha ezt dúdoltam magamban,

mindig sikerült megnyugodni –
tette hozzá a frontember.
A videóban „kocsmatúrázó”
külföldiekkel is felmondatták az
üzenetet: Minden úgy jó, ahogy
van. – Ha Budapestről ezt viszik
haza magukkal, én nagyon boldog leszek – szögezte le Lóci, aki
azt is elárulta, hogy idén őszre
tervezik a harmadik nagylemezüket Rózsa utca címmel.

A Pair o’ Dice legjobb nyara
A közelmúltban jelent meg a Pair o’ Dice
legújabb klipje Nem másoknak éltem címmel. A soproni zenekar országosan is egyre népszerűbb.
– A zenekar életének legjobb nyarát éljük
meg. Talán a legemlékezetesebb a májusi
Barba Negra Track-es koncert volt – kezdte Pohl Dávid, a Pair o’ Dice tagja.
A soproni zenekar ki sem lát a fellépésekből,
de közben új videót is készített. – A klip érdekessége, hogy kétszer kellett leforgatni.
Az volt a tervünk, hogy minden hangszerre, illetve az én testemre világító rudakat ragasztunk, azonban elég „búcsúsan” nézett
ki – ezt már Szokodi Zoli mesélte. – Végül
maradt ez a letisztult klip. Nem másoknak
éltem című új dalunkat is Brucker Bencénél

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

vettük fel. Terveink szerint idén még két új
számmal és klippel jelentkezünk.
A Pair o’ Dice-nak őszre már tíz koncertje le
van kötve. – Szerintünk a jó zenélés mellett
fontos megfogni a közönséget egy látványos, profi videoklippel és egy kis közvetlenséggel – fejtették ki a zenészek.
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