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Egyéves az Erdő Háza
A Szent István-templomban szabadtéri szentmisét és ünnepséget tartottak augusztus 20. alkalmából. A rendezvény agapéval zárult, ahol a hívek közösen kóstolták meg az új 
kenyeret és bort. Az istentisztelet főcelebránsa dr. Korzenszky Richárd nyugalmazott tihanyi perjel volt, a világi beszédet Széles Sándor főispán tartotta. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Közös nemzeti ünnepünk

 Tűzpiros álomautó

Soproni Piknik

Közel 600 kisdiák – eny-
nyien kezdik az általá-
nos iskola első osztá-
lyát Sopronban. A tanév 
első napja szeptember 
elseje, az utolsó pedig 
2023. június 15. Mint 
megtudtuk, a fenntar-
tó tankerületi központ 
(a tavalyihoz hasonló-
an) jelenléti oktatásra 
készül. A tanulók 1–12. 
osztályig már évek óta 
ingyenesen kapják a 
tankönyveket. 
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Talán sokan hallottak már arról, hogy 1969-ben nemzetközi autóversenyt rendeztek 
Sopronban, amelyet Niki Lauda nyert meg. Arról talán kevesebben tudnak, hogy 
ikonikus versenyautójának „unokatestvére” egy soproni garázsban pihen… 

Programokkal népesült be hétvégén a belváros – a hűvös 
idő ellenére sikeres volt a Soproni Piknik. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Hamarosan 
becsöngetnek 
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Pályán a labdarúgók 

Megnyitása óta 40 ezer látogató kereste fel a Muckon lévő központot. 
FOTÓ: SOPRONMÉDIA – MÁTHÉ ALEXANDRA

17 csapat részvételével, jó hangulatban telt az idei 35. soproni férfi 
kispályás labdarúgótorna – Patent kupa az Anger réti sportpályán.
FOTÓ: NÉMETH PÉTER 8
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HUSZÁR JUDIT

Közel 600 
kisdiák 
– ennyien 
kezdik az 

általános iskola első 
osztályát Sopronban. 
A tanév első napja szep-
tember elseje, az utol-
só pedig 2023. június 
15. Mint megtudtuk, a 
fenntartó tankerületi 
központ (a tavalyihoz 
hasonlóan) jelenléti ok-
tatásra készül. 

Egyre nagyobb az izgalom – a 
hatévesek többsége már vár-
ja a szeptember elsejei isko-
lakezdést, de persze van, aki 
kicsit fél vagy szorong az új ki-
hívások miatt. Idén könnyebb 
dolguk volt az iskolaválasztás-
kor a szülőknek, hiszen már 
mindenhol meg tudták tarta-
ni a nyílt napokat, ismerkedő 
foglalkozásokat. 

– Sopronban közel 600 el-
sős diák kezdi meg az új tan-
évet szeptembertől – tudtuk 
meg Marek Jánostól, a Sopro-
ni Tankerületi Központ igaz-
gatójától. – A tanulók 1–12. 
osztályig már évek óta ingye-
nesen kapják a tankönyveket. 

Sopronban az önkormány-
zat hagyományszerűen bizto-
sítja az első, illetve második 

évfolyamos kisdiákoknak az 
ingyenes füzetcsomagokat. 
Ezek összeállítása, illetve in-
tézményekbe való eljuttatása 
a napokban történik az önkor-
mányzat finanszírozásával. 

– Mintegy 1100 csomag-
ról van szó, amelyek külön-
böző papírokból és a fejlesz-
tő, technikai gyakorlatokhoz 
szükséges eszközökből állnak 
– mondta dr. Farkas Ciprián, 
aki a sajtó képviselői jelenlé-
tében meg is nézte a csoma-
gokat. A polgármester hang-
súlyozta: a tanszerosztással 

igyekeznek a családok terhe-
it mérsékelni. Sopronban to-
vábbra is a gyermekek állnak 
az első helyen. Az elmúlt évek-
ben több oktatási intézményt 
is korszerűsítettek, épül az új 
bölcsőde a Hillebrand utcá-
ban, valamint a Halász utcá-
ban is hamarosan elkészül az 
egyházi óvoda és bölcsőde. 

A 2022/2023-as tanév első 
hivatalos tanítási napja szep-
tember elseje, csütörtök, az 
utolsó pedig 2023. június 15. 
Az általános iskolákban így 
183, a gimnáziumokban 180 

tanítási nap lesz. Az első félév 
jövő január 20-ig tart, az isko-
lák január 27-ig értesítik a szü-
lőket az első félévben elért ta-
nulmányi eredményekről. Az 
őszi szünet október 28-tól no-
vember 7-ig tart.

– Az új tanév a tavalyihoz 
hasonlóan jelenléti oktatás-
ban zajlik majd – zárta Ma-
rek János. – A jogszabály ér-
telmében tantermen kívüli, 
digitális munkarendet a köz-
nevelésért felelős miniszter 
rendelhet el, ilyen döntés nem 
született.

Dr. Farkas Ciprián:  Az elsősök és másodikosok füzetcsomagot kapnak

Hamarosan becsöngetnek

Színes programokon, kirándulásokon, sport- és kézműves foglalkozásokon vettek részt a gyere-
kek az idei nyári napköziben, amelynek a helyszíne a Lackner-iskola volt. A program múlt héten 
ért véget, hetente 200–250 diák vette igénybe az ingyenes lehetőséget. 

Járjuk be az utat  
a gyerekekkel!
CZETIN ZOLTÁN 

Az iskolakezdésre nemcsak a kisdiákok és szüle-
ik, hanem a soproni rendőrök is készülnek. Idén is 
segítik a biztonságos közlekedést az egyenruhá-
sok az oktatási intézmények környékén.

Ezekben a napokban még 
„békés arcát” mutatja reg-
gelenként a város, de szep-
tember elsejével jelentősen 
megnő a forgalom az iskolák 
környékén. Ilyenkor minden-
ki feszült, siet, éppen ezért a 
megszokottnál még nagyobb 
figyelem szükséges. 

– Fontos, hogy betartsuk 
a közlekedési szabályokat, 
inkább kicsit távolabbról sé-
táljunk vissza a gyerekekkel 
az iskolákhoz, ne az épüle-
tek előtt ugráljanak ki az au-
tókból! – kezdte Babella-Lu-
kács Katalin rendőr őrnagy, 
a Soproni Rendőrkapitány-
ság kiemelt bűnmegelőzési 
főelőadója. – Ha korábban in-
dulunk, akkor megelőzhetjük 
a reggeli idegeskedést, kap-
kodást. Az iskolák környékén 
idén is rendőrök, polgárőrök 
segítik a közlekedést, ügyel-
nek a biztonságra.

A szakember szerint lé-
nyeges, hogy megfelelően 
felkészítsük a gyerekeket az 

önálló közlekedésre. Fontos 
beszélni azokról az ötödike-
sekről, akik már nem napkö-
zisek, és egyedül mennek ha-
za az iskolából. 

– Lehet, hogy már évek 
óta abba az iskolába jár 
a gyermekünk, de az első ön-
álló hazajutás előtt nézzük át 
együtt az útvonalat! – foly-
tatta Babella-Lukács Kata-
lin. – Ne a legrövidebb, ha-
nem a legbiztonságosabb 
utat válasszuk! Kérjük meg 
a gyermekünket, hogy vezes-
sen ezen minket végig, ő men-
jen elől, irányítson. Ha gond 
van az átkelésekkel, akkor 
erre mindenképp hívjuk fel 
a figyelmét! 

A szakemberek szerint 
nagy probléma, hogy sok fi-
atal gyaloglás közben alig 
pillant fel a telefonjából, így 
sokszor úgy lép le az úttest-
re, hogy nem nézett körül. Er-
re már Sopronban is több he-
lyen a járdára fújt feliratokkal 
hívják fel a figyelmet. 

RENDŐRSÉGI  sorozat

KÖVES ANDREA

Talán sokan hallottak 
már arról, hogy 1969-
ben nemzetközi au-
tóversenyt rendeztek 
Sopronban, amelyet a 
későbbi háromszoros 
Formula−1-es világbaj-
nok, Niki Lauda nyert 
meg. Arról talán keve-
sebben tudnak, hogy 
ikonikus versenyau-
tójának „unokatest-
vére” egy soproni ga-
rázsban pihen…

Schlosser Zoltán, a soproni 
Autó–Motor Veterán Club el-
nöke büszkén mutatja meg 
az 1965-ben gyártott Formel 
Vau versenyautóját. A jármű 
a gyermekkorába röpíti visz-
sza, amelyet örömmel idéz fel:

− 10 éves voltam, amikor 
Sopronban, a Lövér körúton 
− az egykori Szabadság kör-
úton − 1969. július 6-án nem-
zetközi autóversenyt rendez-
tek sokezres nézősereg előtt 
− kezdte Zoltán. − A futam-
ra többségében osztrák ver-
senyzők érkeztek, a magyar 
színeket egyedül Kiss Ferenc, 
a Magyar Autóklub sportoló-
ja képviselte, akinek az autó-
ja a harmadik körben sajnála-
tos módon villanyoszlopnak 
ütközött és kigyulladt. A pi-
lóták között volt egy osztrák 

fiatalember, aki végül meg-
nyerte a Soproni Grand Prix-t. 
A 20 éves versenyzőt Niki Lau-
dának hívták. Mindezt élőben 
láthattam, hihetetlen kaland 
volt a verseny minden pillana-
ta, egy életre meghatározó él-
mény maradt számomra.

A veterán autók szerete-
tével a fiát is megfertőzte, a 
Formel Vau versenyautó az ő 
révén került Zoltánhoz. A da-
rabokban, rossz állapotban 
lévő ritkaság megmentése ez-
után kezdődött:

− Sokáig rakosgattam ide-
oda, mert tudtam: óriási 
munka lesz működőképes ál-
lapotba hozni. Végül belevág-
tam: megcsináltam a motort, 
majd a váltót, ezt követték a 
karosszéria-munkálatok, a 
műanyag burkolat, és szép 
lassan, közel tíz év alatt he-
lyére került minden kis da-
rab. A legfontosabb szempont 
az volt számomra, hogy min-
dent az eredetihez hűen rak-
jak rendbe. Addig-addig ke-
resgéltem egy-egy alkatrészt, 

amíg meg nem találtam a ko-
rabeli megfelelő darabot. 

Mindennek köszönhetően 
ma már üzemképes a piros 
oldtimer versenyautó, ame-
lyet egy veterán autós találko-
zón meg is csodálhatott a kö-
zönség. Itt egy kis bemutatót 
is tartott az autó tulajdonosa, 
ahogy ő fogalmazott: „szedi a 
lábát rendesen a kis jószág”. 
A jövőben szeretné profi ver-
senypályán is átélni a szágul-
dás élményét a megfiatalodott 
járműmatuzsálemmel. 

Tűzpiros veterán álomautó

LŐVÉRKERINGÉS:  A jármű legközelebb szeptember 4-én, vasárnap délután csodálható meg a KRESZ-
parkban, a LőVÉRkeringés nevű családi napon, ahol a Formel V újjáépítéséről is tartanak egy vetített 
képes előadást, és néhány tiszteletkört is fut majd a kocsi. A rendezvény az egykori lövéreki motor- 
és autóversenyek emlékeit szeretné felidézni. A szervezők várják azok jelentkezését, akiknek bármi-
lyen korabeli emlékük, fotójuk vagy személyes történetük van a régi versenyekkel kapcsolatban a 
+3630/359–4324-es telefonszámon.

Schlosser Zoltán 1965-ben gyártott Formel Vau versenyautójával, amelyet darabokból rakott össze.

www.facebook.com/ 
sopronitemahivatalos
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AZ AUGUSZTUS 20-I NEMZETI ÜNNEP ALKALMÁBÓL 
 Győr–Moson–Sopron Megye Díszpolgára Kék Szalag kitüntető 
címet vehetett át Firt Mátyás, a megyei önkormányzat koráb-
bi alelnöke, Sopron és térsége 2005–2018 közötti országgyű-
lési képviselője. Az elismerést Németh Zoltán, a megyei köz-
gyűlés elnöke adta át múlt csütörtökön. A rangos cím azoknak 
adományozható, akik tevékenységükkel hosszabb időn át fo-
lyamatosan, kiemelkedő módon, jelentős mértékben hozzájá-
rultak Győr–Moson–Sopron megye fejlődéséhez.

KÉK SZALAG FIRTL MÁTYÁSNAK
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MUNKATÁRSUNKTÓL

Áttörték az M85-ös bécsi-dombi alagútjának el-
ső járatát, elérte végső magasságát a soproni in-
kubátorház, készül a Hillebrand utcai bölcsőde, 
félautomata defibrillátort helyeztek el a GYIK-
ban, új világítást kapott az Ojtozi fasor – rövi-
den összefoglaljuk a nyári hetek legfontosabb 
eseményeit.

LÁTSZIK A FÉNY  
AZ ALAGÚT VÉGÉN!
Áttörték az M85-ös bécsi-
dombi alagútjának első jára-
tát július elsején. Több mint 
másfél éves fúrás előzte meg 
az eseményt. Mint arról la-
punkban is többször beszá-
moltunk, a Bécsi-domb alatt 
átvezető alagút mindkét já-
rata 780 méter hosszú lesz. 
–  A világjárvány és a háború 
árnyékában sem adtuk, s ad-
juk fel álmainkat és céljainkat, 
mert számunkra Sopron fej-
lődése és a soproni emberek 
boldogulása az első. A mun-
ka folytatódik, mert a célunk 
az, hogy 2024 végéig az oszt-
rák határt is elérje a gyors-
forgalmi út – hangsúlyozta 
dr. Farkas Ciprián polgármes-
ter. Juhász Zoltán, a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
igazgatóhelyettese hozzátette: 
az M85 országhatár felé veze-
tő szakaszán és az északnyu-
gati elkerülő úton is folyama-
tosan dolgozik a kivitelező. Az 
eseményen dr. Simon István 
és Csiszár Szabolcs alpolgár-
mester is részt vett. 

BOKRÉTAÜNNEP:  
KÉSZÜL AZ INKUBÁTORHÁZ 
Elérte végső magasságát a 
harkai körforgalom közelében 
épülő soproni inkubátorház, 
így július 28-án megtartot-
ták a hagyományos bokré-
taünnepet. Összesen 16 mű-
hely, 14 iroda, valamint több 
előadó- és tárgyalóterem, ki-
szolgálóegység is helyet kap 

az új létesítményben. – A fej-
lesztés várakozásaink szerint 
idevonzza a nagyvállalatokat, 
és új lehetőségeket ad a sopro-
ni kis- és középvállalkozások-
nak is – mondta Barcza Attila, 
Sopron és térsége országgyű-
lési képviselője. 

– Sopron különleges hely-
zetben van az Ausztriához va-
ló közelsége miatt. Az inkubá-
torházzal az a célunk, hogy az 
ezzel járó előnyöket növeljük, 
és a hátrányokat csökkentsük 
– tette hozzá dr. Farkas Cipri-
án polgármester. Az inkubá-
torház a tervek szerint jövőre 
készül el.

BÖLCSŐDE NŐ KI  
A FÖLDBŐL
Elérte legmagasabb pontját 
a Hillebrand utcai bölcsőde. 
Az épülő intézmény bokréta-
ünnepét július 21-én tartot-
ták. – Mindent meg kell tenni 
Sopronban azért, hogy azok 
a családok, amelyek bölcső-
dei nevelésben szeretnék ré-
szesíteni a gyermeküket, ezt 
meg tudják tenni – emelte ki 
Barcza Attila, Sopron és térsé-
ge országgyűlési képviselője. 

– A nehézségek ellenére az 
elmúlt években rendkívül so-
kat fejlődött Sopron – hang-
súlyozta dr. Farkas Ciprián, 
Sopron polgármestere. – En-
nek ékes példája ez a bölcső-
de, amely környezetbarát és 
kényelmes lesz. A várható-
an jövőre megnyíló, mintegy 
1000 négyzetméteres intéz-
mény már szerkezetkész. 84 

férőhelyével ez lesz Sopron 
legnagyobb gyermekgondo-
zási létesítménye.

EMLÉKTÁBLA A PILÓTÁNAK
„Csak a teste porlik, a lelke 
most is él” – emléktáblát ka-
pott Sopronban a legendás 
magyar pilóta, vitéz nemes 
Molnár László. A főhadnagy 
temetésének 78. évfordulóján 
avatták fel a táblát, amely a Má-
tyás király utca 34. számú há-
zon kapott helyet. A pilótának 
25 igazolt légi győzelme volt, 
amely azért elképesztő szám, 
mert g yakran 15–20-szo-
ros túlerővel szemben kellett 
helyt állnia bajtársaival. 

ÉLETMENTŐ KÉSZÜLÉK 
A GYIK-BAN
Félautomata defibrillátort 
ajánlott fel a Rotary Club Sop-
ron a GYIK Rendezvényház-
nak. Göde József, a klub ko-
rábbi elnöke kiemelte: ez a 
készülék rendkívül felhasz-
nálóbarát, minden utasítást 
magyarul mond, és ábrák is 
segítenek a felhasználónak. 
Dr. Ragány Misa, a Pro Kul-
túra Sopron Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatója kifejtet-
te: hasonló defibrillátor van 
a Soproni Petőfi Színházban, 
a Liszt-központban és a Fer-
tőrákosi Kőfejtő és Barlang-
színházban is. Ez is mutatja, 
hogy az intézmény fontos cél-
ja, hogy az épületeiben és azok 
környezetében lévők gyors se-
gítséghez juthassanak. 

VENDÉGEK A FAGUSBAN
Ünnepélyes keretek között 
nyitották meg a megújult Fa-
gus Hotel Conference & Spa 
négycsillagos superior szállo-
dát az Ojtozi fasornál. A hotel 
augusztus 1-től fogadja a ven-
dégeket. A rendezvényen az 
önkormányzat nevében mon-
dott köszöntőt dr. Simon Ist-
ván, Sopron alpolgármestere, 
aki gratulált a vezetőségnek 

és a felújítást kivitelező cég-
nek, hiszen a két évig tar-
tó munkálatok eredménye-
képp fantasztikus változáson 
ment keresztül a hotel belseje 
és külseje. 

ÚJ VILÁGÍTÁS  
AZ OJTOZI FASORON
41 új lámpa segíti esténként 
a kirándulókat és a sporto-
lókat az Ojtozi fasoron, meg-
újult ugyanis a világítás. 
A 2010-ben kihelyezett lám-
pák mára elavultak, ezért 
volt szükség a cseréjükre. 
– Az elmúlt időszakban a vá-
rosvezetés kormányzati for-
rás segítségével jelentős erőt 
fordított arra, hogy fejlessze 
a Lövérek városrészt, a mun-
kában kiváló partner volt a 
 TAEG Zrt. – mondta az át-
adón dr. Farkas Ciprián pol-
gármester. Dr. Simon István 
alpolgármester hangsúlyozta: 
nagy öröm, hogy a soproniak 
egyik kedvenc kirándulóhe-
lyét fejlesztették.

ELKÖSZÖNTEK 
A POLGÁRMESTERTŐL
Megköszönte Bad Wimpfen 
közelmúltban leköszönt pol-
gármestere, Claus Brecht 
munkáját dr. Farkas Cipri-
án. Sopron polgármestere 
elmondta: csaknem hétezer 
német ajkú honfitársunkat 
telepítették ki kommunista 
nyomásra a második világhá-
ború után Németországba. Jó 
részük Bad Wimpfenben és 
annak környékén telepedett 
le. Harminc éve ezért testvér-
városi kapcsolat jött létre a két 
város között, amelyet a jövő-
ben is tovább ápolnak. 

JUTALMAZTÁK  
A SOPRONI MENTŐKET
A Soproni Mentőállomás négy 
munkatársának adott át ju-
talmat Sopron önkormány-
zata nevében dr. Farkas Cip-
rián polgármester. Göde 

József mentőtiszt, Bencsik 
Péter mentőápoló, Fekete Jó-
zsef műszaki gondnok és Bo-
ros András mentőautó-vezető 
vette át az elismerést. 

MEGÚJULT UTCA
Teljesen megújult a Magyar 
utca útburkolata – a közleke-
dők már július utolsó napjai-
ban birtokba vehették a bel-
városi utat. 

VASUTASNAP  
ÉS JUBILEUMI MATRICA 
A 72. vasutasnapon film- és 
könyvbemutatóval ünnepelt 
az idén 150 éves GYSEV. A ren-
dezvényen Vitézy Dávid, a 
Technológiai és Ipari Minisz-
térium közlekedésért fele-
lős államtitkára beszédében 
hangsúlyozta: a körülöttünk 
zajló események, a klímavál-
tozás, a járványok és a háború 
mind-mind abba az irányba 
mutatnak, hogy egyértelmű-
en a villamosított, kötött pá-
lyás, fenntartható közlekedé-
sé a jövő. Kövesdi Szilárd, a 
GYSEV Zrt. elnök-vezérigaz-
gatója köszönetet mondott a 
cégcsoport munkatársainak. 
A rendezvényen Sopron ön-
kormányzata képviseletében 
részt vett dr. Simon István 
alpolgármester. 

KÖZTISZTVISELŐK  
NAPJA
Thurner Mihály-emlékgyűrű-
vel jutalmazta a városvezetés 
Gintnerné Orbán Mária adó-
ügyi osztályvezető-helyettest 
a köztisztviselők napja alkal-
mából rendezett ünnepségen. 
A rendezvényen Sopron Köz-
igazgatásáért oklevelet Fleck-
né dr. Fekete Judit jogtaná-
csos, Balázs Andrea szociális 
ügyintéző, Kovácsné Kardos 
Szilvia ügyintéző titkárnő, 
Tóthné Szommer Szilvia ön-
kormányzati referens és Ker-
tész Ferenc beruházási ügy-
intéző vett át.

AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT 
DOLGOZNAK
– Semmelweis-nap az élet 
ünnepe, hiszen azokra hív-
ja fel a f igyelmet, akik hi-
vatásos munkájuk kal v i-
g y á z n a k  m i n d n y á j u n k 
egészségére – mondta az idei 
Semmel weis-napi ünnepsé-
gen dr. Farkas Ciprián. A pol-
gármester dr. Fejes Gáborral, 
a Soproni Gyógyközpont or-
vosigazgatójával öt főorvosi, 
egy címzetes főorvosi, négy 
adjunktusi, egy címzetes ad-
junktusi, két tanácsosi kine-
vezést, valamint hatvannégy 
Semmelweis-napi kitüntetést 
adott át a kórház dolgozóinak.

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS
Megszűnik a Központi Gyer-
mekkonyha – erről is döntöt-
tek az augusztusi rendkívüli 
közgyűlésen a soproni képvi-
selők. Az intézmény Ferenczy 
János utcai kollégiumépületé-
ben lévő főzőkonyha és étke-
ző üzemeltetését a város szep-
tember 1-től átadja a Soproni 
Szakképzési Centrumnak, 
amely a vendéglátó iskolán és 
kollégiumán túl a Kozmutza, 
a Doborjáni és a Tóth Antal 
EGYMI tanulóinak étkezte-
tését látja majd el. Az óvodák 
és a Soproni Tankerületi Köz-
pont fenntartásában műkö-
dő intézmények étkeztetését 
szeptember elsejétől az Eat-
rend Arrabona Zrt. biztosítja. 

Az önkormányzati képvi-
selők elfogadták az Aranyhe-
gyi Ipari Park és környéke, 
valamint Sopronkőhida–Tó-
malom – Kistómalom dűlő 
– Sand dűlő szabályozási ter-
véről és helyi építési szabály-
zatáról szóló rendeletet. 

Változott a közgyűlés 
ülésrendje: Mayer Nándor-
né kilépett a Jobbik Magyar-
országért Mozgalomból, és 
ezentúl független képviselő-
ként foglal helyet a közgyűlé-
si ülésteremben. 

„A világjárvány és a háború árnyékában  sem adjuk fel az álmainkat”

Ez történt nyáron Sopronban

Megújult az Ojtozi fasor világítása. FOTÓ: SOPRONMÉDIA – GRIECHISCH TAMÁS Áttörték az M85-ös bécsi-dombi alagútjának első, 780 méter hosszú járatát július elsején. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 
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KÁRPÁTI SÁNDOR MŰVEI:  Zenei hagyatékát nyolcvan dal, 27 
zongora- és 5 orgonamű, 20 kamaradarab, számtalan szimfoni-
kus költemény, valamint 10 színpadi mű alkotja, munkáinak feltá-
rása napjainkban is tart.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Emléktáblát és -szobát 
avattak Kárpáti Sán-
dor zeneszerző élet-
műve előtt tisztelegve 
szombaton a bánfalvi 
Kárpáti-malomban. 
A rendezvény re érkezett 
több mint 100 érdeklődőt 
dr. Kárpáti György, a zene-
szerző unokája és dr. Józan 
Tibor, a Soproni Városszépítő 
Egyesület elnöke köszöntötte. 
Perkovátz Tamás, az egyesü-
let alelnöke ismertette Kárpá-
ti Sándor életét és munkássá-
gát. Mivel a néhai zeneszerző 
Kőszegen született, az avatá-
son részt vett a Vas megyei vá-
ros alpolgármestere, Terplán 
Zoltán is, valamint a Kőszegi 
Kerékpáros Egyesület tagjai, 
akik Doborján érintésével te-
kertek el a rendezvényre.

A  k ö s z önt ő k  ut á n 
dr. Kárpáti György és dr. Józan 
Tibor leplezte le az épület ka-
puja mellett található emlék-
táblát. Ezután a pince érinté-
sével – ahol borkóstoló várta 
a vendégeket – a malom be-
mutatótermébe vezetett az 
út, itt a Kőszegi Vonósok Uwe 
Scheer karmester vezényle-
tével adtak elő Kárpáti Sán-
dor műveket.

A koncert után Terplán 
Zoltán és dr. Józan Tibor sza-
lagátvágással adta át a Kárpá-
ti Sándor emlékszobát, ahol 
a zeneszerző unokája körbe-
vezette a látogatókat. A veze-
tés egy, a zeneszerző műveiről 
szóló rövidfilmmel végződött.

Mint arról lapunkban is 
beszámoltunk (A zeneszer-
ző öröksége, 2022. március 9., 
Soproni Téma), 150 éve szü-
letett Kárpáti Sándor. Az év-
forduló alkalmából idén több 
programmal tisztelegnek a 

neves soproni tanító, zene-
szerző emléke előtt. A Lenck-
villa kamaraegyüttese pél-
dául tavasszal jótékonysági 
hangversenyt tartott, a Pe-
tőfi Színházban pedig bemu-
tatták az Árgyilus és Tündér 
Ilona című táncregét, ami 
a zeneszerző egy művének 

feldolgozása. Az emlékszobá-
ban Kárpáti Sándor egykori 
zongorája, személyes tárgyai, 
kottái is megtekinthetőek. 
A malom és az emlékszoba je-
lenleg előzetes bejelentkezés 
után látogatható – időpontot 
foglalni a karpatimalom.hu 
oldalon lehet. 

Százötven évvel ezelőtt  született Kárpáti Sándor

A zeneszerző emlékei

A Kőszegi Vonósok Uwe Scheer karmester vezényletével adtak elő Kárpáti Sándor műveket  
a malomban tartott emléktábla- és -szobaavatón. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Gaál Zsófia Live Session
Augusztus 24., szerda 19 óra, Lenck-villa
Előadók: Gaál Zsófia – ének, Bágyi Balázs – dob, Balásy 
Szabolcs – zongora, Horváth Krisztián – basszusgitár
Esőhelyszín: evangélikus templom

Séta az Alsólövérekben
Augusztus 25., csütörtök 16 óra, Erzsébet-kert, 
buszmegálló
Barangolja be egy kellemes sétával a város zöldövezeti 
részét! Az útvonal érinti a botanikus kertet, a 
Sörházdombi-kilátót, a Szent Margit-templomot, a 
Nepomunki Szent János-kápolnát és a Villa sor gyönyörű 
villáit. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges: 
www.visitsopron.com 

Séta a Felsőlövérekben
Augusztus 26., péntek 16 óra, Lőver uszoda, 
buszmegálló
Fantasztikus környezetben, a festői szépségű Lövérekben 
tesznek sétát a résztvevők, miközben a környék történeteit 
ismerhetik meg. A részvételhez előzetes regisztráció 
szükséges: www.visitsopron.com

Vonósnégyesek Eszterházán
Augusztus 26. 19 óra, Esterházy-kastély 
A Kodály Quartet Haydn–Mozart estje

Lévi Story
Augusztus 26. 20 óra, fertőrákosi barlangszínház 
A Farmerkirály: Klezmer musical. A művet Levi Strauss élete 
és az amerikai kivándorlási hullám ihlette. A Veszprémi 
Petőfi Színház koprodukciója a Pesti Broadway Alapítvánnyal, 
Jávori Fegya zenéjével, Müller Péter Sziámi szövegeivel 
készült, Kállai István és Gábor darabja alapján. 
További időpont: augusztus 27. 20 óra 

Erdei séta a Lövérekben
Augusztus 27., szombat 10 óra, Hotel Lövér
Kirándulás a Károly-kilátóhoz a Felsőlövérekből. A túra 
időtartama 3 óra. A részvételhez előzetes regisztráció 
szükséges: www.visitsopron.com

Vonósnégyesek Eszterházán
Augusztus 27. 19 óra, Esterházy-kastély 
A Dohnányi Quartet Haydn–Brahms estje

Nyáresti mozi
Augusztus 27. 19 óra, Jereván-lakótelep, 
szolgáltatóház 

2000 év nyomában Sopron utcáin
Augusztus 28., vasárnap 10 óra, Tourinform iroda
Az ingyenes belvárosi séta során Sopron római kori 
városelődje, Scarbantia alapításától kezdve elevenedik meg 
Sopron történelme. A részvételhez előzetes regisztráció 
szükséges: www.visitsopron.com

Ötórai hangoló – Dohnányi
Augusztus 28. 17 óra, fertőrákosi barlangszínház 
„Barlangoló” koncert a soproni szimfonikusok 
kamarazenekarával

Lövéri nyáresti dallamok
Augusztus 28. 18 óra, Szent Margit-templom 
parkolója
Haász Sándor és Kedmenecz József Zorán estje

Vonósnégyesek Eszterházán
Augusztus 28. 19 óra, Esterházy-kastély 
A Kodály Quartet Haydn–Beethoven estje

Mi legyen a kata után?
Augusztus 29., hétfő 16 óra, Soproni Kereskedelmi és 
Iparkamara
Orbánné Németh Magdolna okleveles nemzetközi 
adószakértő, adótanácsadó előadása

Átváltozás. Mivé lettél régi ruhám?
Fotini – Molnár Alexandra alkotásainak tárlata 
augusztus 28-ig, hétfő kivételével naponta 10–18 
óráig látható a Macskakő Gyermekmúzeumban. 

EZ LESZ…  – programajánló

Schlaraffia Sempronia emléktábla
1878 és 1939 között az egykori Kaszi-
nó, a mai Liszt Ferenc Konferencia és Kul-
turális Központ adott otthont a Schlaraffia 
Sempronia Kulturális Egyesületnek. De kik 
voltak a schlaraff lovagok? Röviden össze-
foglalva olyan férfiak, akik a kultúráért és a 
művészetekért akartak tenni, akik idejüket, 
energiájukat az eszményi művészetnek, a 
barátságnak és a humornak szentelték. 
A prágai színház basszistáját, Albert Eilerst 
(1830–1896) tekinthetjük e különleges lo-
vagrend alapítójának, akit miután nem vet-
tek föl egy helyi elit egyesületbe, társai-
val együtt 1859 októberében megalapította 
a Schlaraffiát, mégpedig azzal a szándék-
kal, hogy a ,,profán” hiúságot és felfuval-
kodottságot a túlzás eszközével tegyék ne-
vetségessé. Névválasztásuk is érdekes: a 
német népmesék világában Schlaraffia 
az a csodálatos ország, ahol palacsintá-
ból készültek a házak, kolbászból fonták a 

kerítést, sült csirkék és kacsák repkednek 
szerteszéjjel, csak arra várva, hogy valaki 
kedvet kapjon hozzájuk. Ezt a mesés föl-
det, ezt az Eldorádót azonban hatalmas ká-
sahegy veszi körül, és csak az juthat be ide, 
aki keresztülrágja magát rajta. 

1878-ban a Széchenyi téri Kroyherr kávé-
házban alakult meg a soproni rend. A húsz 
alapító tag között ott volt Széchenyi Ist-
ván fia, Széchenyi Béla is, aki magának a 
„Machthart, a morcos medve” lovagnevet 
választotta. A társaságnak kezdetben 20–
30, később 40–50 tagja volt. Nők nem le-
hettek tagok, azonban évente egyszer nyílt 
napot tartottak, ilyenkor bármely kíváncsi 
hölgy szabad belépést nyert a „lovagvár-
ba”. A legismertebb soproni lovag, a so-
kunk emlékezetében még ma is élő kivá-
ló zenész, Klafsky Henrik (1893–1990) volt, 
aki a „Lorbeerblatt zum Grosskristall des 
Grossursippenordens” (szabad fordítás-

ban: a Nagy Őshörpölési Érdemrend Ba-
bérággal Ékesített Nagykristálya) kitünte-
tés birtokosa volt. Az egyesület működése 
Sopronban 1939 áprilisában szűnt meg. Az 
Sz. Egyed Emma által készített emléktáb-
lát 2009 szeptemberében Franz Josef Kol-
litsch, a Schlaraffia Egyesületek Világszö-
vetségének elnöke és Abdai Géza akkori 
alpolgármester leplezte le. 
Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról mu-
tatunk be részletet, olvasóinknak pedig az a feladatuk, hogy 
a részletből felismerjék az egészet, és megírják nekünk, me-
lyik alkotást rejtettük el. Azok között, akik a helyes megfejtést 
augusz tus 31-ig beküldik a Soproni Téma, 9400 Sopron, Pf. 241. 
vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre, ajándé-
kot sorsolunk ki.

Június 22-i rejtvényünk megfejtése:  Schlaraffia  
Sempronia emléktábla, szerencsés megfejtőnk:  
Grund Lajosné, Sopron, Mátyás király utca. 

HOL JÁRUNK?  – rejtvény

Látogatható a zsinagóga
Szombatonként 14 és 19 óra között látogatható a papréti ortodox 
zsinagóga. Az imaházat 1891-ben emelték, Sopron három zsinagó-
gája közül ez a legnagyobb. Az előírások szerint nem állhatott az 
utca vonalában: kerítéssel lezárt előudvarában történt a törvény-
kezés és a keresztényekkel való üzletkötés. A holokauszt előtt ez 
volt a soproni izraelita közösség egyetlen működő ortodox zsina-
gógája. Belseje egykor gyönyörű lehetett, falán emléktábla hívja 
fel figyelmet a múltra.

Huszonöt éves a Szent Imre-plébániatemplom
Huszonöt évvel ezelőtt szentelték fel a Jere-
ván-lakótelepi Szent Imre-plébániatemplo-
mot. Az évforduló alkalmából Sopron városa 
a plébániának ajándékozta a templom ud-
varának tulajdonjogát. Az erről szóló meg-
állapodást dr. Veres András, a győri egyház-
megye püspöke, dr. Farkas Ciprián, Sopron 

polgármestere, valamint Németh István plé-
bános írta alá az épület közösségi termében.

Az évforduló alkalmából püspöki há-
laadó szentmisét tartottak a templom-
ban, amelyet szeretetvendégség követett. 
A Szent Imre-templom építése 1994. októ-
ber 14-én kezdődött Fejérdy Péter és Balázs 

Mihály tervei szerint. 1997-ben szentelte fel 
dr. Pápai Lajos megyéspüspök, aki Turner La-
jos plébánost kanonokká nevezte ki a temp-
lomépítésnél végzett, fáradságot nem is-
merő munkájáért. Ugyanebben az évben 
a Szent Imre-plébánia Wälder József-díjat 
kapott a Soproni Városszépítő Egyesülettől.
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A Szent István-templomban hagyományosan szabadtéri szentmisét és ün-
nepséget tartottak augusztus 20. alkalmából, a Páneurópai Piknik Emlék-
parkban pedig koszorúzással idézték fel a 33 évvel ezelőtti határáttörés 
eseményeit. Programokkal népesült be hétvégén a belváros, valamint több 
soproni szakember is országos kitüntetést vehetett át. 

MAGYARORSZÁG 
SZÜLETÉSNAPJA
Idén is szabadtéri szentmisét 
tartottak az augusztus 20-i 
nemzeti ünnep alkalmából a 
Szent István-templomnál. Az 
istentisztelet főcelebránsa 
dr. Korzenszky Richárd nyu-
galmazott tihanyi perjel volt. 
A misén – amelyen részt vet-
tek városunk vezetői is – az 
olvasmány ezúttal egy részlet 
volt államalapító I. Szent Ist-
ván király Szent Imre herceg-
nek címzett intelmeiből. 

Az istentisztelet után 
 Bajkai Csaba plébános imád-
kozott Szent Istvánhoz, majd 
Széles Sándor, a Győr–Moson–
Sopron megyei Kormányhi-
vatal főispánja köszöntötte a 
soproni híveket. – A magyar-
ság történelme során mindig 
túlélte a veszedelmeket, mert 
védelmezte a hit és az erköl-
csiség. Személyes életünk 
mindössze néhány évtized, de 
hazánk a Kárpát-medencében 
már túl van az ezer éven. Fon-
tos tehát, hogy emlékezzünk, 
és megtartsuk igaz keresz-
ténységünket – fogalmazott.

Ezután dr. Kor zenszky 
 Richárd megáldotta az új ke-
nyeret és bort. Ezt követően 
Széles Sándor, dr. Farkas Cip-
rián polgármester, dr. Simon 
István és Csiszár Szabolcs al-
polgármester, valamint az 

egyházközösség és a megje-
lent lovagrendek képviselői 
elhelyezték az emlékezés vi-
rágait és koszorúit Szent Ist-
ván szobránál.

Az ünnepség a hagyomá-
nyos agapéval zárult, ahol a 
hívek közösen kóstolták meg 
az új kenyeret és bort, vala-
mint más finomságokat.

Szent István-nap alkal-
mából nemzeti színű kivi-
lágítást kapott a Tűztorony 
és a GYSEV pályaudvar óra-
tornya is.

EVANGÉLIKUS 
ISTENTISZTELET
Az Eggenberg-ház udvarán 
tartotta hagyományos, au-
gusztus 20-i német–magyar 
nyelvű istentiszteletét a Sop-
roni Evangélikus Egyházköz-
ség. Az igét Ihász Beatrix, a 
Soproni Evangélikus Egyház-
megye esperese és dr. Robert 
Jonischkeit burgenlandi szu-
perintendens hirdette.

ELISMERTÉK 
A MUNKÁJUKAT
Számos kitüntetést adtak át 
a térségünkben élő szakem-
bereknek augusztus 20-a al-
kalmából múlt héten a Pesti 
Vigadóban. Magyar Érdem-
rend lovagkereszt polgári 
tagozat kitüntetést vette át 
dr. Kitzinger Arianna Ilona, 

a Soproni Egyetem egyetemi 
docense és Humántudomá-
nyi Kutatóközpontjának igaz-
gatója; Kovács-Gombos Gábor 
DLA festőművész, a Soproni 
Egyetem egyetemi docen-
se; Pataki András Jászai Ma-
ri-díjas rendező, dramaturg, 
a Soproni Petőfi Színház ed-
digi igazgatója, a Színház- és 
Filmművészeti Egyetem okta-
tója. Novák Katalin, Magyar-
ország köztársasági elnöke 
a Magyar Érdemrend tiszti-
keresztje kitüntetést adomá-
nyozta dr. Markovics Tibor, az 
Őrségi Nemzeti Park igazga-
tója, a Soproni Egyetem cím-
zetes egyetemi docense részé-
re. Dr. Nagy István miniszter 
a Darányi Ignác-díjat adomá-
nyozta dr. Somogyi Zoltán, 
a Soproni Egyetem állomás-
igazgatója, tudományos ta-
nácsadója részére, Miniszte-
ri Elismerő Oklevelet kapott 
Gosztonyi Attila, a Fertő–
Hanság Nemzeti Park Igazga-
tóság állatgondozója.

SORSFORDÍTÓ PILLANATOK
33 éve történt a határáttörés 
– ünnepélyes keretek között 
emlékeztek meg a történel-
mi jelentőségű eseményről 
a Pán európai Piknik Emlék-
parkban múlt pénteken. 

– Vannak olyan sorsfordí-
tó történelmi pillanatok, ame-
lyek hatása azonnal, világosan 
megmutatkozik. A páneuró-
pai piknik és a határáttörés 
ezek közé tartozik – jelentette 
ki a rendezvényen dr. Farkas 
Ciprián. Sopron polgármeste-
re beszédében méltatta a tör-
ténelmi esemény szervezőit, 
akiknek egyik célja a kommu-
nizmus jelképének, a vasfüg-
gönynek az elbontása volt.

– Sopron a példája annak, 
hogy mi, európaiak meny-
nyit érhetünk el, ha közösen 
állunk ki oszthatatlan érté-
keinkért. A város a szolidari-
tást, a szabadságot és a békét 
képviseli – idézte Angela Mer-
kel volt német kancellár sza-
vait Michael Winzer, a Konrad 
Adenauer Stiftung (KAS) ma-
gyarországi képviseletének 
vezetője. 

– A Brandenburgi kapu 
alatti föld egyben magyar föld 
is – idézte Helmut Kohl egyko-
ri német kancellárt Knut Ab-
raham, Németország parla-
mentjének képviselője. Mint 
mondta, a németek hálával 
tartoznak a magyarok 1989-
ben tanúsított bátorságáért.

A felszólalók mellett az 
eseményen részt vett Firtl 
Mátyás, Sopron és térsége 
korábbi országgyűlési képvi-
selője, dr. Fodor Tamás, Sop-
ron korábbi polgármestere 
és  Csiszár Szabolcs alpolgár-
mester, dr. Magas László, Sop-
ron díszpolgára, a Páneurópai 
Piknik ’89 Alapítvány elnöke, 
Katharina Landgraf, a Né-
met–Magyar Ifjúságért Egye-
sület alelnöke és a Pro Urbe 
Sopron díjas Frank Spengler, 
a Mathias Corvinus Collegium 
tanácsadója, a KAS magyaror-
szági képviseletének korábbi 
vezetője.

A beszédek után a résztve-
vők a parkban lévő kopjafánál 
elhelyezték az emlékezés vi-
rágait, és jelképesen felsza-
lagozták a közelben kiállított 
drótkerítést. 

FIATALOK ÉS A PIKNIK
A Magyar–Német Ifjúságért 
Egyesület Nyári Akadémiájá-
nak diákjait és a német Kon-
rad Adenauer Stiftung ma-
g ya rország i képv iseletét 
köszöntötte dr. Farkas Cip-
rián pénteken délelőtt a vá-
rosházán. A páneurópai pik-
nik 33. évfordulójára érkezett 
vendégeknek mondott beszé-
dében a polgármester felele-
venítette a soproni magyarok 
és német ajkúak évszázados 
békés együttélését, a néme-
tek 1946-os kitelepítését és az 
1989. augusztus 19-i határát-
törést. A fiatalok később részt 
vettek az emlékparkban tar-
tott rendezvényen is. 

SOPRONI PIKNIK 
A BELVÁROSBAN
Tartalmas programokon ve-
hettek részt hétvégén a bel-
városban az érdek lődők. 
A Soproni Piknik keretében 
a Fő téren filmeket vetítet-
tek, a Várkerületen felállított 
színpadon pedig helyi együt-
tesek léptek fel. Utóbbi hely-
színen egy fröccsteraszt is ki-
alakítottak a szervezők, ahol 
helyi borokat is lehetett kós-
tolni. A program idén is nép-
szerű volt, a hűvösebb idő el-
lenére is megtelt emberekkel 
a belváros. 

A kopjafánál koszorúzással, az emlékműnél beszédekkel idézték fel a páneurópai piknik eseményeit a pénteki rendezvény résztvevői. 
Dr. Farkas Ciprián, Sopron polgármestere az ünnepségen a 33 évvel ezelőtti határáttörés jelentőségéről is szólt. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

– A magyarság történelme során mindig túlélte a veszedelme-
ket, mert védelmezte a hit és az erkölcsiség – hangsúlyozta 
augusztus 20-i beszédében Széles Sándor főispán.

„A maradék ellenzék pedig 
jobban tenné, ha tartana 
egy kis önvizsgálatot, s a 
jövőben inkább az építés-
ben és nem a rombolás-
ban lelné örömét.”

JEGYZET

Önvizsgálat?
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Ahogyan azt már évek óta megszoktuk (?), im-
már a nyár sem számít holtszezonnak a köz-
életben, vagy ha úgy tetszik, a politikában. Az 
elmúlt két nyarat elsősorban a vírustól való ret-
tegés és a védekezés határozta meg, a hozzá-
tartozó politikai felhangokkal. Most már ta-

lán nem is érdemes 
felidézni, ha csak 
a tanulságok miatt 
nem, hogy az ellen-
zék mennyi hazug-
ságot hordott össze, 
és milyen nemtelen 
eszközökkel támadta 
a kormányt és a vé-

dekezés rendszerét. Az áprilisi választásokat 
követően azt hihettük, végre lesz egy kis nyu-
galom, hogy a tél vége óta tartó orosz–ukrán 
háború egységet teremt a különböző politikai 
erők között, legalábbis néhány alapvető kérdés-
ben. Nem így történt! Nem, mert az egyébként is 
darabjaira hullott ellenzéki pártok képtelenek 
elviselni, hogy az emberek döntő többsége (lásd 
a választási eredményeket és az azt követő idő-
közi választásokat) igenis kiáll a Fidesz mellett.

Amikor a kormány bejelentette, hogy módo-
sítják a rezsivédelem és a kata szabályait, mint-
ha vérszemet kaptak volna. Gyurcsány beje-
lentette: „Jövünk!”, de más pártok is ugrottak, 
elérkezettnek látva az időt, hogy újra nagyot 
rúgjanak a kormányba, itthon és külföldön is. 
Tegyük hozzá: alaptalanul! Alaptalanul, mert 
a kormány tartja a szavát, hiszen továbbra is 
mindenki csökkentett áron kapja egy bizonyos 
mennyiségig az energiát, s a rászorultak plusz 
kedvezményekkel élhetnek. Azt pedig minden-
kinek tudomásul kell vennie, hogy megváltozott 
a világ: az orosz–ukrán háború, az elhibázott 
uniós szankciós politika, s ennek következmé-
nyeként az energiaválság és az egész Európát 
sújtó infláció sokszor olyan lépéseket követel a 
kormányoktól, amelyeket csak „kényszer” hatá-
sa alatt tettek, tesznek meg. Persze a rezsicsök-
kentés módosítása elleni ellenzéki fröcsögés 
sem vezetett eredményre, mert hiteltelen volt. 
Gondoljuk csak el: annak idején nem szavazták 
meg a családok támogatását, sőt a rezsicsök-
kentés eltörlését követelték, most pedig azért 
háborogtak, összevissza hazudva, mert a kor-
mány a súlyos helyzetre való tekintettel módo-
sított a szabályokon, de továbbra is védi a csa-
ládokat és a nehéz helyzetben lévőket.

S ha már fentebb szóba került az energiavál-
ság, eszembe jut az a teljesen megalapozatlan 
Gyurcsány-féle rémhír, amit Barátság kőolaj-
vezeték átmeneti leállításakor terjesztett. Kije-
lentette, azon soha többet nem jön olaj, Putyin 
pedig hazudott Orbán Viktornak. Nos, mit ad Is-
ten, másnap vagy tán két nap múlva újra jött az 
orosz olaj hazánkba. Ennyit Gyurcsány Ferenc 
igazmondásáról és jövőbe látásáról…

Kétségkívül nehéz hónapok elé nézünk, de 
a tények azt bizonyítják, hogy a kormány fel-
készült erre a helyzetre, s mint eddig is, tart-
ja a szavát, hiába próbálják az ellenkezőjét bi-
zonygatni.

A maradék ellenzék pedig jobban tenné, ha 
tartana egy kis önvizsgálatot, s a jövőben in-
kább az építésben és nem a rombolásban lel-
né örömét.

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproniak be-
mutatása mellett. Ezért olyan embereket keresünk, akik szű-
kebb–tágabb környezetükben valamiért kiérdemelték a kö-
rülöttük élők szeretetét, tiszteletét. Lehet ő egy nagymama, 
másokon segítő ezermester vagy tanácsadó, egy közösség szer-
vezője 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 öröm-
mel a  Soproni Témában! Leveleiket a  szerkesztoseg@sopro-
nitema.hu e-mail-címre várjuk!

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK

A szabadság és az államalapítás  napjára emlékeztünk 

 Közös ünnepeink
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KÖVES 
ANDREA

Sok-sok 
természe-
ti szépsé-

get őriz a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park, amelye-
ket a munkatársai in-
teraktív programokon, 
szervezett túrákon, tá-
borokon keresztül mu-
tatnak be egész évben 
a látogatóknak.

A nyári időszak tartalmasan 
telt a nemzeti park életében, 
kalandos gyalogos, kerékpá-
ros, kenus túrákkal várták a 
látogatókat. 

– A programok összeállí-
tása során arra törekedtünk, 
hogy minél több élményt tud-
junk nyújtani a hozzánk ér-
kezőknek – emelte ki Babos 
Attila, az ökoturisztikai és 
környezeti nevelési osztály 
vezetője. – A sokszínű kínálat-
ban egyebek mellett szerepelt 
a gönyűi homoki gyepek meg-
ismerése, kalandos kenutúra 
a Fertő nádasában, kerékpár-
túra a Hanságban. Mindemel-
lett számos napközis és bent 
alvós tábor várta az érdeklő-
dőket mindhárom tájegysé-
günkben. A védett területek 
értékeit természetismereti,  

kutató- és ornitológiai tábo-
rokban fedezhették fel a ki-
sebb-nagyobb gyerekek sok-
sok felejthetetlen élményt 
megélve. 

A sokszínű nyarat tartal-
mas őszi időszak követi a Fer-
tő–Hanság Nemzeti Parkban. 
Ezen a hétvégén, pénteken 
és szombaton két helyszínen 
a denevérek éjszakája a ti-
tokzatos állatok világába en-
ged betekintést előadások és 
bemutatók – denevérháló-
zás, ultrahangos megfigyelés 

– segítségével. A közkedvelt 
kenutúrák az időjárás függvé-
nyében ősz közepéig tartanak, 
amelyeken a Fertő nyugati ol-
dalán a nádasok, a csatornák 
és a nádasba záródott belső 
tavak szinte zavartalan élővi-
lágába pillanthatnak be a lá-
togatók. A figyelmes szemlé-
lődőt megannyi csoda várja: 
például rencés hínár az arany-
sárga virágú „rovaremésztő” 
rencével, nádi énekesmada-
rak, nagy kócsag, vörösgém, 
szárcsa és különféle récék. 

A szarvasbőgés elkezdődése 
után indulnak a szarvasbő-
géses túrák több helyszínen. 
A várva várt csapadékosabb 
időszak beköszönte után kez-
dődhetnek a gombásztúrák, 
az északi vándormadarak 
megjelenésével pedig a ma-
dárlesprogramok. A nemze-
ti park számára nagyon fon-
tosak a különböző szakmai 
együttműködések, így ennek 
jegyében részt vesznek a bo-
tanikus kert családi napján 
szeptember 24-én, a hónap 

végén a park előadásokkal, in-
formációs standdal és nevelé-
si foglalkozásokkal képviselte-
ti magát a győri II. Zöld Expón.

A nemzeti park egész év-
ben fogad bemutató- és fog-
lalkoztatóhelyein iskolás és 
óvodás csoportokat, illetve ki 
is mennek az intézmények-
hez foglalkozásokat tartani. 
Mindehhez előzetes egyez-
tetés szükséges a +3630/ 
166 –0950-es telefonszá-
mon vagy az info@fhnp.hu 
e-mail-címen.

Titokzatos világ:  Hétvégén tartják a nemzeti parkban a denevérek éjszakáját

Élmények a természetben

Számos napközis és bent alvós tábort rendeztek a nyáron a Fertő–Hanság Nemzeti Parkban, ezek nagyon sikeresek voltak.

ZÖLD HÍREK

MADARÁSZ RÉKA

Augusztus végéig még megtekinthető a Macska-
kő Gyermekmúzeumban Molnár Alexandra első 
kiállítása, amely a fenntarthatóság fontosságára 
hívja fel a figyelmet.

Ha kíváncsiak vagyunk arra, 
hogy egy ruhadarab hogyan 
és hányféleképpen kelhet tel-
jesen új életre, mindenképp 
érdemes benéznünk a Macs-
kakőbe. Molnár Alexandra, 
akit korábban már bemutat-
tunk újságunkban (Újraálmo-
dott ruhák, 2021. október 13., 
Soproni Téma), kizárólag ré-
gi ruhák és maradék bőrök 
felhasználásával alkotja meg 
egyedi stílusú kompozícióit. 

– Varrótanfolyamok és 
workshopok tartására vál-
tottam ki a vállalkozói enge-
délyemet 2020 márciusában, 

és néhány nap múlva bezárt 
a világ – mesélte. – Felme-
rült a kérdés, hogy hogyan to-
vább. Elkezdtem szortírozni 
a szekrényben, és apámnak 
az az ingje akadt a kezembe, 
amiben mindig emlékszem 
rá, ő ugyanis már sajnos nincs 
köztünk. Átalakítottam az in-
get, feltettem a netre, és ka-
pásból egy csomó megrende-
lést kaptam. 

Alexandra ezután létre-
hozott egy Facebook-oldalt, 
amellyel elsősorban az volt a 
célja, hogy egy újfajta látás-
módot adjon a követőinek: a 

fenntarthatóság fontosságá-
ról, lehetőségeiről írt, szám-
talan új ötlettel megspékel-
ve. A Fotini név már megvolt 
korábbról, a logóját pedig el-
készítették a barátnői. Egyre 
többen érdeklődtek a munkái 
iránt, és – amint a vírushely-
zet lehetővé tette – elindította 
a varróklubját is.

– Nagyanyáinknál, anyá-
inknál olyan alapkészségnek 
számított a varrás, mint a ke-
nyérsütés – folytatta. – Sze-
retném a régi módszereket 
feleleveníteni, melyeket az 
asszonyok régen közösen vé-
geztek, ahhoz hasonlóan, 
ahogy a fonóban is együtt dol-
goztak. A varróklubomba já-
ró anyukákon is látom, hogy 
felüdülés számukra a felnőtt 
társaság, és szükségük van 
énidőre, amihez még csak 
hozzátesz az alkotás öröme.

Molnár Alexandra Átváltozás című kiállítása a múzeumok éjszakáján nyílt meg, augusztus 28-ig 
látható a Macskakő Gyermekmúzeumban. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a

LACKNER KRISTÓF KÖZIGAZGATÁSI 
ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM KERETÉBEN 

VALÓ FOGLALKOZTATÁSRA
Pályázati feltételek:
A Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíjról szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2014.(VI.3.) 
önkormányzati rendelete alapján:

• felsőfokú iskolai végzettség,
• a pályázat benyújtásakor be nem töltött 30. életév,
• magyar állampolgárság,
• munkaviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, köztisztviselői, kormánytisztviselői, közalkalmazotti, 

bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, ügyészi szolgálati, valamint hivatásos szolgálati 
jogviszonyban nem állhat, és

• megfelel a pályázati felhívásban foglalt egyéb feltételeknek.
Az ösztöndíj program keretében:
az ösztöndíjat elnyert személy szakmai gyakorlaton vesz részt a Polgármesteri Hivatal meghatározott szervezeti egységénél. 
A pályázatnak tartalmaznia kell:

• önéletrajzot, a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
• a felsőfokú végzettséget igazoló diploma másolatát,
• személyi igazolvány másolatát,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást.

Az ösztöndíj havi összegét a jegyző állapítja meg, amely nem lehet kevesebb a mindenkori garantált 
bérminimum összegénél (jelenleg: bruttó 260.000 Ft). 
További információ kérhető:
Pesky Ibolya személyzeti, bér- és munkaügyi csoportvezetőtől a 99/515–117-es telefonszámon.
A jelentkezéseket 2022. augusztus 26-ig az alábbi címre várjuk:

Dr. Sárvári Szabolcs jegyző
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

9400 Sopron, Fő tér 1.
A borítékra kérjük ráírni:  „Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj”

A pályázatokat a jegyzo@sopron-ph.hu (mellékleteket kérjük csatolni) e-mail-címre is be lehet nyújtani.
A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok 2022. augusztus 31. napjáig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt 
a pályázók meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak. 
A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

Az ösztöndíjas program határozott időre szól: 2022. szeptember 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig. 

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT

Fiatalok kutat-
tak a Várhelynél
Háromhetes régészeti tá-
bort tartottak fiataloknak 
a Várhelyen. A résztvevők 
szakértő muzeológusok 
és régészek segítségé-
vel a magyar történelem-
mel és a szakma fortélya-
ival ismerkedtek meg. Az 
ásatás helyszínét meglá-
togatta Barcza Attila or-
szággyűlési képviselő is, 
aki köszönetét fejezte ki 
Gőgh Zoltánnak, a Krav 
Maga SC Sopron elnökének 
és dr. Mrenka Attilának, a 
Soproni Múzeum veze-
tő régészének azért, hogy 
megszervezték az önkén-
tes munkán alapuló terv-
ásatást. A kutatások során 
sok értékes kelta kori em-
léket találtak a résztvevők.

Egyéves  
az Erdő Háza
Megnyitásának első év-
fordulóját ünnepelte au-
gusztus 2-án az Erdő 
Háza Ökoturisztikai Lá-
togatóközpont és Vadas-
park. A táborozó gyere-
kek és az érdeklődők részt 
vettek egy vadászkutyás 
bemutatón, valamint lát-
hatták, ahogy a TAEG Zrt. 
munkatársai szabadon en-
gednek 13, a vadaspark-
ban született mongol fá-
cánt. – Az Erdő Házát egy 
év alatt 40 ezer látoga-
tó kereste fel – mondta 
dr. Sándor Gyula, a TAEG 
Zrt. vezérigazgatója. 

Új életre kelt ruhadarabok



2022. augusztus 24. ICIVITAS FIDELISSIMA Soproni Téma A Pro Kultúra melléklete



SOPRONITEMA
HIVATALOS 2022. augusztus 24.II Soproni TémaA Pro Kultúra melléklete

Neme     Életkor 

1. Férfi 1. 18–25 év 
2.	 Nő	 2.	 26–35	év	
	 	 3.	 36–45	év

Jelenlegi helyzete  4.	 46–55	év
1.	 Aktív		 5.	 56–65	év
2.	 Nyugdíjas		 6.	 66–75	év
	 	 7.	 75	év	felett

Végzettség

1.	 8	általános	vagy	alacsonyabb
2.	 Szakiskola	vagy	szakmunkásképző
3.	 Középiskolai	érettségi	
4.	 Főiskolai/	egyetemi	diploma

Lakhely

Irányítószám:	    	Település:	  

Amennyiben	nem	Sopronban	lakik,	mivel	utazik	az	előadásra?

 

Egy év alatt kb. mennyit költ a Soproni Petőfi Színház 
jegy- és bérletvásárlásaira?

kb.	           Ft

Jövedelmi viszonyait tekintve évente milyen összeget szánna színházi előadásokra ?

kb.	           Ft

Ki dönt arról, hogy váltanak-e bérletet vagy jegyet az előadásokra?

1.	 Saját	magam
2.	 Férjem/	feleségem	–	párom
3.	 Barátom/	barátnőm
4.	 Szüleim
5.	 Egyéb:	 

Hányan járnak jellemzően színházba egy-egy előadásra?

Én	és	még	      	fő

Kivel jár színházba? 

1.	 Egyedül
2.	 Férj/	feleség	–	élettárs
3.	 Barát/	barátnő
4.	 Szülők
5.	 Család
6.	 Más	családtag	(pl.	                    )
7.	 Baráti,	ismerősi	társaság
8.	 Kolléga,	osztály-/	évfolyamtárs

Rendelkezik színházbérlettel? 

1.	 Jelenleg	is	rendelkezem
2.	 Jelenleg	nem	rendelkezem,	de	korábban	volt	színházbérletem
3.	 Soha	nem	volt	színházbérletem

Évente kb. hány előadást tekintenek meg a soproni színházban? 

Amennyiben	rendelkeznek	bérlettel,	abban	az	esetben	a	bérletes	előadásokon	felüli	
előadások	megtekintését	számolja!

         	előadás

Jellemzően hogyan vásárol jegyet, bérletet? 

1.	 Személyesen	a	jegypénztárban
2.	 Interneten	keresztül

Ha korábban volt bérlete, miért nem újította meg? (kivéve: Covid)

Látogatói motiváció

Ha	jár	színházba,	mi	vonzza	Önt	elsősorban?	

Ha	nem	jár	színházba,	mi	kellene	ahhoz,	hogy	ez	változzon?	

Jár-e	Ön	máshova	színházba?	Melyik	színházba?

Ön	szerint	mitől	jó	egy	színház?

  

Az Ön által kedvelt műfajok (többet is megjelölhet!)

1.	 Vígjáték,	komédia
2.	 Operett
3.	 Musical
4.	 Dráma,	tragédia
5.	 Balett,	tánc,	mozgásszínház

6.	 Egyéb	 

Általában mennyire fontos Önnek a döntéshez

(1	=	nem	fontos	•	2	=	nem	a	legfontosabb 
3	=	fontos	•	4	=	nagyon	fontos)

A	szerző	 1	 2	 3	 4

A	műfaj	 1	 2	 3	 4

A	darab	címe	 1	 2	 3	 4

A	rendező	személye	 1	 2	 3	 4

Szereplők,	főszereplők	személye	 1	 2	 3	 4

A	társulat	 1	 2	 3	 4

Ismerős	ajánlása	 1	 2	 3	 4

Látvány,	show-elemek	 1	 2	 3	 4

A	várható	élmény	 1	 2	 3	 4

Médiából	ismert	személyek	szerepeljenek	benne	 1	 2	 3	 4

Ajánlók,	leírások,	újságcikkek	a	darabbal	kapcsolatban	 1	 2	 3	 4

Mennyire ismeri Ön a színház jelenlegi színészeit? 

1.	 Mindenkinek	tudom	a	nevét

2.	 Nagyjából	tudom,	hogy	kik	a	tagok

3.	 Egyáltalán	nem	tudom,	kik	játszanak	a	színházban

Van Önnek kedvenc színésze a jelenlegi társulatból?

1.	 Igen

2.	 Nem

Honnan értesül az előadásokról?

(több	lehetőséget	is	megjelölhet)

1.	 Honlapok 
(www.prokultura.hu,	www.soproniszinhaz.hu)

2.	 Facebook

3.	 Instagram

4.	 Újsághirdetés

	 	 4.1.	 Soproni	Téma

	 	 4.2.	 Szuperinfo

	 	 4.3.	 Fairline

	 	 4.4.	 Kisalföld

5.	 Internetes	hirdetések

6.	 Hírlevél

7.	 Plakátok,	szórólapok

8.	 Plakátok	buszmegállókban

9.	 Műsorfüzet

10.	 Jegyirodában	dolgozók

11.	 Ismerősök,	barátok,	kollégák

12.	 Soproni	TV

13.	 Rádióreklám

14.	 www.visitsopron.hu	városi	honlap

Ön mit javasol? Hogyan lehet eljuttatni az információt a legjobban a közönséghez? 
Milyen csatornákon, milyen formában? 

Mennyire elégedett – osztályozza 1-től 4-ig

	(1	=	a	legrosszabb	•	4	=	a	legjobb)

1.	 az	előadások	színvonalával	 	 	 1	 2	 3	 4

2.	 az	előadások	mennyiségével	 	 	 1	 2	 3	 4

3.	 a	szervezéssel	 	 	 	 	 1	 2	 3	 4

4.	 az	épülettel,	a	tisztasággal,	higiéniával	 	 1	 2	 3	 4

5.	 a	jegyirodában	dolgozók	munkájával	 	 1	 2	 3	 4

6.	 a	jegy-	és	bérletárakkal	 	 	 	 1	 2	 3	 4

7.	 a	színházi	kiszolgáló	személyzettel	 	 1	 2	 3	 4

8.	 a	büfé	szolgáltatásával	 	 	 	 1	 2	 3	 4

A	kitöltött	kérdőíveket	személyesen	a	Liszt	Központba	(9400	Sopron,	Liszt	Ferenc	u.	1.) 
vagy	postai	úton	szíveskedjenek	eljuttatni	hozzánk.

Szeretnék	részt	venni	a	nyereményjátékban,	ezért	a	mellékelt	űrlap	kitöltésével	
hozzájárulok	ahhoz,	hogy	adataimat	kapcsolatfelvétel	céljából	kezeljék.

Kitöltő	neve	(nyomtatott nagybetűkkel):

 

Telefon:	 

E-mail-cím	(kérjük olvashatóan kitölteni):
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Ismét fényképekkel telik meg 
a soproni belváros: augusztus 
26 és 28. között rendezi meg 
szabadtéri kiállítását a Sop-
roni Fotóklub. A magyar foto-
gráfia napja alkalmából ezút-
tal is a tagok elmúlt egy évben 
készült alkotásait, valamint 
az erdélyi Homoród Fotóklub 
Egyesület és a Tini túra tábor 
résztvevőinek képeit láthatják 
az érdeklődők. 

– Összesen körülbelül két-
száz fényképet állítunk ki 
– mondta lapunknak Hipságh 
Gyöngyi, a Soproni Fotóklub 
elnöke. – Ezek 30×40 centi-
méteres méretű fotók, ame-
lyeket egész hétvégén meg 
lehet nézni. Pozitív visszajel-
zéseket kapunk, sokan érdek-
lődnek, várják minden évben 
a kiállítást. 

A tárlatnak már nagy ha-
gyományai vannak Sopron-
ban, először 2002-ben rendez-
ték meg a Fő téren, később a 
Széchenyi térre, majd a Vár-
kerületre költözött. Az idei 
ünnepélyes megnyitó au-
gusztus 26-án 18 órakor lesz, 
a kiállítást Filep Márk, a bel-
város önkormányzati képvi-
selője nyitja meg, közreműkö-
dik a Brass Brothers rézfúvós 
együttes. 

Ezzel párhuzamosan a fo-
tóklub egy másik esemény-
re is készül: augusztus 28-án 
13 órától a Liszt-központban 
látható a IX. Múlt és jelen cí-
mű országos pályázaton elfo-
gadott 81 kép. A megmérette-
tésre közel 400 fotó érkezett, 
ezekből választották ki a 
legjobbakat.

Megörökített 
pillanatok

BERTHA 
ÁGNES

Magyar 
közössé-
gek meg-

hívására amerikai 
turnén járt Sárdy Bar-
bara és családja. Ma-
gyar akarok marad-
ni című műsorukban 
főleg megzenésített 
versekkel erősítették 
a magyar identitást a 
tengerentúlon.

A Nemzeti Kulturális Alap tá-
mogatásával több amerikai 
magyar közösség meghívásá-
ra három hetet töltött az Egye-
sült Államokban Sárdy Barba-
ra, a Soproni Petőfi Színház 
énektanára, Papp Gyula bil-
lentyűs–előadóművész és két 
lányuk, Zsuzska és Gina.

– A tengeren túli meghí-
vás többéves, de míg a lányok 
kicsik voltak, nem akartunk 
belevágni – mesélte Sárdy 
Barbara. – Rendszeres pályá-
zatfigyelő és -író vagyok, így 
még a pandémia előtt bead-
tam egy pályázatot, mellyel a 
magyar lakta területekre sze-
rettük volna vinni a Magyar 
akarok maradni című műso-
runkat. 2020-ban nyertünk 
a pályázattal, így a korábbi 
meghívásokhoz csatlakozva 
idén végre elindulhattunk az 
Egyesült Államokba. Annyit 
kértünk a szervezőktől, hogy 
– tiszteletdíj helyett – vihes-
sük a lányainkat is.

A háromhetes turné 
négy nagyobb helyszínhez 

kapcsolódott: a nyugati part-
ról, San Franciscóból indul-
tak, majd a Los Angeleshez 
tartozó San Fernando Völgyi 
Református Egyház meghí-
vásának tettek eleget, követ-
kezett Phoenix, majd a keleti 
parton a Wallingfordi Magyar 
Ház. Ráadásként részt vehet-
tek egy partin is, amelyet a 
Netflix stúdió filmzeneszer-
zőinek tiszteletére rendeztek.

– Olyan református magyar 
közösségek hívtak bennün-
ket, amelyek magyar iskolákat 

tartanak fenn, így fontos szá-
mukra a magyar kultúra ter-
jesztése, erősítése – hang-
súlyozta Barbi. – Az egyes 
állomáshelyeken a 2009-es 
műsorunk átdolgozott válto-
zatával léptünk fel, mely főleg 
Vörösmarty-, Arany-, Wass 
Albert-, Juhász Gyula-vers-
megzenésítéseket és saját szá-
mokat tartalmazott, valamint 
Gyuszi Bartók Allegro Barba-
róját is eljátszotta. 

A koncerteken telt ház fo-
gadta Barbit és családját, az 

egyik előadáson Széles Ta-
más, Los Angeles-i magyar 
főkonzul is részt vett. – Hatal-
mas sikerünk volt, a közönség 
állva tapsolt, megtisztelő és 
megható volt nemcsak lánya-
inknak, de nekünk, tapasztalt 
zenészeknek is – zárta Barbi. 
– Bárhol jártunk, mindenhol 
pozitív tapasztalatokat sze-
reztünk, ebben az igazi ame-
rikai „olvasztótégelyben” 
mindenki szívén viselte a má-
sik sorsát. Remélem, vissza-
térhetünk még!

Négy különböző helyszínen  lépett fel Sárdy Barbara családjával

Magyar versek az USA-ban

Sárdy Barbara családjával három hetet töltött az USA-ban, telt házas koncerteket adtak. 

1962
Elég a huzavonából! 
A múlt év júniusában vettem 
egy, Hajdúsági Iparművek gyár-
totta, 1700 forintos mosógépet 
a Soproni Villamossági Cik-
kek Boltjában. November 1-én 
a motorja elromlott. Garancia-
levéllel felszerelve felkerestem 
a soproni boltot, ahol panaszo-
mat jogosnak találták, s arra 
kértek, legyek türelemmel, rö-
videsen megnyílik Sopronban a 
szerviz, ahol majd a mosógépet 
megjavítják. Decemberben be-
vittem a gépet a soproni GEL-
KA-hoz, ahol azzal biztattak, 
hogy ha lesz alkatrész, hama-
rosan megcsinálják. Nem csi-
nálták meg hamarosan, mert 
ez év áprilisában még mindig 
csak a régi nótát fújták, nincs 
alkatrész. Elkeseredésemben 
panaszommal a Könnyűipa-
ri Minisztériumhoz fordultam. 
Ennek eredményeként hama-
rosan felkeresett Debrecenből 
egy megbízott, aki a panaszo-
mat jogosnak találta, és meg-
nyugtatott, hogy rövidesen lesz 
alkatrész! Azóta időt, fáradsá-
got nem kímélve, minden héten 
kénytelen vagyok beutazgatni a 
soproni GELKA-hoz, ahol mind-
annyiszor közlik velem: még 
mindig nincs alkatrész. A hite-
getésből és a huzavonából már 

elegem van! Nekem az 1700 fo-
rintért keményen meg kellett 
dolgoznom. Úgy vélem, jogo-
san várom a gyártó vállalattól, 
óvja meg a vevőket attól, hogy 
nyolc–tíz hónapot, esetleg egy 
évet futkossanak a selejtesen 
gyártott motor után. Rónaszé-
ki Lászlóné – Balf. (olvasói le-
vél a Ludas Matyiban)

1932
Szerencsétlenül  
végződött a nyaktörő 
mutatvány
Különös szerencsétlenség tör-
tént tegnap délután Sopron-
ban, az Anger-réten levő sport-
telepen. A pályán gyakorolt 
Németh Lajos soproni kerék-
páros levente, aki kerékpár-
mutatványaival már sok sikert 
aratott a leventeversenyeken. 
Németh egy ideig hátrafelé ha-
ladt kerékpárjával, majd egy 
biztos lendülettel égnek mere-
dő első kerékkel száguldott föl-
alá gépe hátsó kerekén. Mikor 
nyaktörő mutatványát a szem-
lélők megtapsolták, az ördön-
gös ügyességű kerékpáros fel-
kért tizenhat embert, hogy 
feküdjenek sorba a földre, ő 
kerékpárjával át fogja egyszer-
re ugorni őket. A felkért nézők 
a kérésnek eleget tettek, és sor-
ba egymás mellett lefeküdtek a 

földre. Németh Lajos negyven–
ötven méter távolságról szél-
vészként vágtatott kerékpárján 
a tizenhat fekvő ember felé, de 
a levegőben elvesztette egyen-
súlyát és tizenöt embert így is 
átrepülve, a tizenhatodikra rá-
zuhant. Németh a zuhanás után 
méterekre magával vonszolta a 
szerencsétlenül járt embert, 
majd lebukott kerékpárjáról. 
Mindkettőjüket súlyos állapot-
ban szállították a soproni Er-
zsébet-kórházba. (Friss Újság)

1902
Soproni tanító  
találmánya
A magyarországi tanítók orszá-
gos bizottságának rendes évi 
gyűlésén került bemutatásra 
Diebold Károly soproni evan-
gélikus tanító kitűnő számoló-
gépe, melyet Bíró Samu tanító 
ismertetett. A jeles és a szá-
molástanítás sikeressé tételé-
re nagyon alkalmas taneszközt 
általános tetszéssel fogadták, 
sőt nem egy iskola jelen volt 
igazgatója már meg is rendel-
te azt. Az új számológép elő-
nye, hogy a számolás eleme-
it kézzelfoghatóvá teszi, tehát 
a népiskolai tanítás fő felté-
telét, a szemléltetést megva-
lósítja. Húsznál több, jól sike-
rült képen állítja össze a 20-as 

számkörben tehető csoporto-
sítást, melyet a kicsinyek ma-
guk is örömmel végeznek, mi-
által ők is cselekvőleg vesznek 
részt a számismeret tágításá-
ban. A Diebold-féle számoló-
gépnek az összes faktorok szép 
jövőt jósolnak, amit a tetsze-
tős és erős kiállítás, no meg a 
csekély ár is lehetővé tesz. Az 
ügyes találmány Magyar-, Né-
met-, Franciaország és Auszt-
riára nézve szabadalmat nyert. 
(Sopron)

Borcsempészet
Bognár József soproni vendég-
lős, hogy a fogyasztási adó ter-
hétől megszabaduljon, félre-
eső utakon 300 liter bort akart 
pincéjébe csempészni Fertő-
meggyesről. Manipulációjáról 
azonban lepattant a titok zára 
és a soproni fogyasztási adó-
hivatal 48 korona pénzbünte-
tésre és a megfelelő adó lero-
vására ítélte. Kuriózumképpen 
megjegyezzük, hogy Bognár 
vendéglős annak a radikális 
pártnak egyik legagilisabb, de 
vékony szerencséjű tagja, mely 
leginkább az úgynevezett váro-
si „misswirtschaft“ ostorozásá-
ban meríti ki magasztos külde-
tését. (Sopron)

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

175 ÉVVEL EZELŐTT,  1847. augusztus 20-án a Neusiedl nevű 
mozdonyvonattal nyitották meg a Dunántúl első vasútvona-
lát Sopron és Bécsújhely között, ami átszállásos vasúti össze-
köttetést biztosított Bécs és Nyugat-Magyarország között. Ha-
zánk második vasútvonalának létrejöttében jelentős szerepet 
játszott az 1845. március 30-án megalakult Sopron–bécsújhelyi 
Vasúttársaság, melynek elnöke Széchenyi István volt. Mellette 
a soproniak közül Tschurl Ede és Flandorffer Ignác nagykeres-
kedők munkálkodtak a vasút érdekében, és tervet készíttettek 
a vonal Nagykanizsáig tartó meghosszabbítására.
135 ÉVVEL EZELŐTT,  1887. augusztus 31-én született Sop-
ronban Grünwald Fülöp gimnáziumi igazgató–tanár, judaista, 
múzeumigazgató, történész. Scheiber Sándorral a Magyar Zsi-
dó Oklevéltárból négy kötetet rendezett sajtó alá. Budapesten 
hunyt el 1964. január 3-án.
75 ÉVVEL EZELŐTT,  1947. augusztus 23–25-én Sopronba lá-
togatott Kodály Zoltán. A vármegyeháza nagytermében sopro-
ni és megyei pedagógusok előtt több mint két és fél órás elő-
adásban vázolta a magyar népzene és az ebből kialakult magyar 
muzsika jelentőségét.
A SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR INTERNETES 
OLDALÁN (WWW.SZIVK.HU) MEGTALÁLHATÓ ADATBÁ-
ZISBÓL KÖZLÜNK RÉSZLETEKET. 

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

Soproni Szemle
Érdekes, a laikusok számára is figyelmet érdemlő írásokkal és 
a szokásos rovatokkal jelent meg a Soproni Szemle idei máso-
dik száma. Askercz Évától, a Soproni Múzeum kiemelkedő tudású 
munkatársától, a biztos ízlésű művészettörténésztől Nemes And-
rás búcsúzik. A tanulmányok közül fontos kiemelni a Petőfi tér 
évszázadairól Gömöri János írását, amelyet a mélygarázs építé-
sekor feltárt régészeti leletek ihlettek. A Soproni arcok rovatban 
Turbuly Éva Várszegi Asztrik nyugalmazott főapáttal készített in-
terjút. Légrádi Imre, a kitűnő pedagógus emlékezetét Kopik István 
és Szabó Miklós idézi fel.

Köszöntötték Kerék Imrét
80. születésnapja alkalmából köszöntötte Kerék Imre költőt 
dr. Farkas Ciprián. – A múlt mellett a kulturális jelenünk is gaz-
dag, ennek pedig egyik legkiválóbb képviselője Kerék Imre. Re-
méljük, hogy még sok szép ajándékkal lepi meg a költészet sze-
relmeseit – fogalmazott Sopron polgármestere. 

Rondella tárlat
Megnyílt az augusztusi Rondella tárlat a Várkerületen. A ren-
dezvényen köszöntőt mondott Ujvári Gábor, a Soproni Fotó-
művészeti Kör vezetője. Az idei kiállításon a kör 17 tagjának 
egy-egy alkotását állították ki, a tárlat a Zóna címet kapta, és 
szeptember 12-ig látható. 

Nagyszabású gálaműsor
Fennállásának 10. évfordulóját ünnepli szeptember 17-én a 
Sopron Balett. A jubileum alkalmából nagyszabású gálamű-
sort szerveznek. A táncünnepen a tervek szerint az ország min-
den nagy együttese képviselteti magát.

RÖVIDEN
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PAPP GYŐZŐ

Jelentős 
változáso-
kat hozott 
a nyár az 

NB III-tól búcsúzott SC 
Sopron labdarúgócsa-
patának. A Caola Zrt. 
révén új tulajdonos ke-
rült a piros-fehérekhez, 
amely Caola SC Sop-
ron néven vágott neki a 
pontvadászatnak a me-
gyei első osztályban.  
Teljesen új csapatot kell kiala-
kítani a sok fiatal futballistá-
ból, mert a tavalyi játékos-
keretből mindössze hárman 
maradtak a soproni klubnál, 
a többiek többnyire Ausztriá-
ba igazoltak. A jelenlegi együt-
tesben Kalász Milán képvisel-
né a rutint, a Pápáról igazolt 
futballistát azonban a komá-
romi meccsen súlyos térdsé-
rülés érte, így legalább fél évig 
nem tud játszani. Bücs Zsolt 
vezetőedző továbbra is élvezi 
a vezetők bizalmát.

A hathetes felkészülés 
során az edzőmérkőzése-
ken jól szerepelt a Sopron, 
de a Magyar Kupában Úr-
kúton vereséget szenvedett, 
és kiesett a további küzde-
lemből. A megyei bajnokság 
nyitányán 1–1-es döntetlen 

született Vitnyéden, hétvégén 
pedig a Koroncó KSSZE ellen 
kapott ki hazai pályán a csa-
pat 1–2 arányban. – Az első fél-
idő rendben volt, a második já-
tékrészben azonban sok rossz 
döntést hoztunk, amit ellen-
felünk kihasznált, így megér-
demelten aratott győzelmet 

– értékelt Bücs Zsolt vezető-
edző. A csapat következő baj-
noki mérkőzése szombaton 17 
órakor kezdődik a Ménfőcsa-
nak otthonában. 

A Caola SC Sopron jelen-
legi célja a minél jobb ered-
mény elérése, vagyis lehe-
tőség szerint a bajnoki cím 

megszerzése az erősnek tar-
tott megyei mezőnyben.

Az új tulajdonos készített 
egy ötéves tervet, ennek a vé-
gén a csapatnak el kell érnie 
az NB II-es szereplés lehető-
ségét. Addig azonban sok ne-
héz akadályt kell leküzdeniük 
a focistáknak. 

Caola SC Sopron:  Öt év alatt el kell érni az NB II-es szereplést 

Új tulajdonos, új csapat

ELRAJTOLT A SFAC IS : Sopron másik megyei első osztályú csapata, a Soproni FAC 1900 is elkezd-
te a szezont. Ábrahám Tibor elnök korábban azt nyilatkozta, hogy az első hatban szeretnének zárni. 
Az első mérkőzés eredménye: Soproni FAC 1900 – Pannonhalma Horn SE: 2–1. Múlt héten szabadna-
pos volt a csapat, legközelebb szombaton 17 órakor játszik bajnokit a Győrújbarát SE vendégeként. 

Hétvégi hazai mérkőzésén 1–2 arányban kikapott a Caola SC Sopron. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

17 csapat részvételével, jó han-
gulatban telt az idei 35. sopro-
ni férfi kispályás labdarúgó-
torna – Patent kupa az Anger 
réti sportpályán. A kétnapos 
rendezvényen a Patent kupá-
ért versengtek a legjobbak. 
A tavalyihoz hasonlóan a Sze-
mérem Ajax nevű együttes di-
adalmaskodott, a második a 
Bezzegh Kert, a harmadik az 

Aramis Söröző – Sportuszoda 
lett. A legjobb négy közé nem 
jutott csapatok a Kékfrankos 
kupáért harcoltak, ezt végül a 
Partizán Beokád nyerte, a má-
sodik a Ron Jeremy Casting 
Crew, a harmadik a TPS Csi-
ga lett. A gólkirályi címet Ba-
usz Róbert, az Aramis Söröző 
– Sportuszoda játékosa érde-
melte ki három találatával. 

Pályán a labdarúgók 

Sopron Megyei Jogú Város pályázatot hirdet 

SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN 
MEGHIRDETETT ÖNKORMÁNYZATI

LAKÁSOK BÉRBEVÉTELÉRE 
Pályázni lehet:

 Sopron, Táncsics M. u. 17–19. I/10. szám alatti
(szociális helyzet alapján, szociális helyzet alapján � atalok részére, 

szociális helyzet alapján közszolgálati feladatot ellátó
foglalkoztatottak részére)

előszoba, amerikai konyha, fürdőszoba WC-vel, erkély
36 m²-es összkomfortos lakásra.

A lakás megtekinthető
 2022. augusztus 30. (hétfő) 11.00–11.30 között

Sopron, Rozália u. 3. fszt. 4. szám alatti
(szociális helyzet alapján)

2 szoba, konyha, fürdőszoba, WC, előszoba
54 m²-es összkomfortos lakásra.

A lakás megtekinthető
2022. augusztus 30. (hétfő) 10.00–10.30 között

Pályázatok benyújtási határideje:
2022. szeptember 12. (hétfő) 13.00–17.00 között

A pályázati kiírás átvehető a Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport 
ügyfélszolgálatán, Sopron, Új u. 3.; kizárólag ügyfélfogadási időben:

Hétfői napokon: 13.00–17.00 óráig,
szerdai napokon 8.00–12.00 óra és 13.00–16.00 óra között.

Bővebb tájékoztatás kérhető személyesen és telefonon (tel.: 99/515–210).

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tenisz 
Nyárbúcsúztató kupa
Augusztus 26–28.,  
Hotel Sopron

Ökölvívás
Pofonparti
Augusztus 27., szombat 14 
óra, papréti tornacsarnok 

Kispályás foci
Augusztus 29.,  
augusztus 31.  
– szeptember 2.,  
Halász Miklós 
sport telep, tóparti 
sporttelep 

LELÁTÓ

Az újabb szezon-
ra készülnek
A közelmúltban tartot-
ta szezonzáró–szezonnyi-
tó rendezvényét a Soproni 
Darazsak Sportakadémia. 
A kosaras lányok már meg-
kezdték a felkészülést a kö-
vetkező idényre. 

A nyáron letették 
a sportakadémia kiválóság 
kampuszának alapkövét is 
a Papréten. Közel 4000 
négyzetméteres terüle-
ten jön létre a kampusz, 
ahol helyet kap egy 60 fős 
kollégium, vendégszobák, 
sportmenza, előadóterem, 
irodák, sportdiagnosztikai 
és rehabilitációs központ 
is. A tervek szerint a be-
ruházás 3 éven belül ké-
szülhet el. 

RÖVIDEN

A legjobb edzők között
Megszerezte a legmagasabb nemzetközi kosárlabdaedzői képe-
sítést a soproni Magyar Bianka. A TFSE–MTK edzője elmondta: 
nagyon komoly volt a képzés, többek között az Euroliga világhí-
rű edzőitől, mentoraitól tanulhattak. A tréner egyébként negye-
dik idényét kezdi a fővárosi klubnál, ahogy fogalmazott: igyek-
szik a lehető legtöbbet felhasználni a FIBA-képzésen elsajátított 
tudásból. 
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Elhunyt Tapolczai János
83 éves korában elhunyt Tapolczai János, Sopron egykori NB I-es 
játékvezetője. Az élvonalban 1971. április 11-én, a Pécs–Videoton 
(1–0) mérkőzésen debütált, ebben az évben vezették be hazánk-
ban a sárga és piros lapok alkalmazását. Tapolczai János Magyar-
országon elsőként használta a figyelmeztetést: az 1971 novembe-
rében játszott Budapest Honvéd – Komló mérkőzés 70. percében 
a hazai csapat válogatott játékosának, Szűcs Lajosnak mutatta fel 
a sárga lapot.
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RÁZÓ LÁSZLÓ

A Sopron 
KC férfi ko-
sárlabda-
csapata is 

megkezdte a felkészü-
lést a 2022/23-as évad-
ra. Az együttes ösz-
szeállítása jelentősen 
változik, az edzőpáros 
viszont marad: Kos-
tas Flevarakis és Bors 
Miklós irányítja a szak-
mai munkát. 
Ami biztos: a tavalyiak kö-
zül egy légiós sem játszik már 
Sopronban, vannak viszont új 
nevek: az erőcsatár a 27 éves, 
203 centi magas amerikai Jor-
dan Barnett, aki tavaly Zala-
egerszegen szerepelt. Az irá-
nyító a 185 centiméteres, 26 
éves kanadai Yasiin Joseph 
lesz, míg hátvéd pozícióra 
Eric Ayala érkezik – egyene-
sen Puerto Ricóból. További 
külföldi kosarasokkal egyez-
tet a klub, az viszont biztos, 
hogy a magyar játékosok kö-
rében is komoly változás tör-
tént: Fazekas Csaba Nyíregy-
házán, Werner Viktor pedig 
Oroszlányban folytatja. He-
lyükre két játékos érkezett: 
a már komoly tapasztalattal 
rendelkező center, Molnár 
Márton, valamint az 1991-es 
születésű Valerio-Bodon Vin-
cent. Utóbbi játékos nevének 
hangzása ellenére magyar-
nak számít, itthon kezdett el 
kosárlabdázni.

– Egy biztos: idén komoly 
feladatunk lesz, hiszen szinte 

teljesen új csapatot kell építe-
ni – mondta az első edzések 
után Bors Miklós, a csapat 
másodedzője. – Úgy gondo-
lom, hogy Molnár Márton és 
Valerio-Bodon Vincent ér-
kezésével erősebb lett a ma-
gyar játékosállományunk, 
bízunk benne, hogy a kül-
földiek is beváltják a hozzá-
juk fűzött reményeket. Ezen 
a héten már három külföl-
di kosaras is a rendelkezé-
sünkre áll, ugyanakkor a tel-
jes keretet még nem látjuk. 
Ennek ellenére nyugodtan 

kijelenthető, hogy az alapve-
tő céljaink nem változtak: ta-
valy elcsíptük a hatodik he-
lyet, és az idei szezonban is 
szeretnénk bekerülni a baj-
nokság legjobb 8 együttese 
közé. Ez a klub vezetése és a 
szakmai stáb részéről is egy-
értelmű elvárás.

Ha már szakmai stáb: az 
erőnléti edző személye vál-
tozott, az idei szezontól a ki-
váló szlovén szakember, a ko-
rábban Oroszlányban dolgozó 
Luka Steblaj segíti a szakmai 
stáb munkáját.

A Sopron KC első foglal-
kozásain a magyar játékosok 
vettek részt: Csátaljay Péter, 
Csendes Péter, Molnár Már-
ton, Schöll Richárd, Supola 
Zoltán, Sitku Márton, Takács 
Norbert és Valerio-Bodon 
Vincent.

A csapat szeptember 3-án 
Kismartonban (Eisenstadt) 
lép pályára a házigazdával, 
majd szeptember 7-én már 
Sopronban a Körmend ellen 
játszik edzőmérkőzést – ez 
utóbbit zárt kapuk mögött 
rendezik.

SKC:  A tavalyiak közül egy légiós sem játszik már a csapatban

A nyolcba kerülés a cél

Az SKC idén sem teljes kerettel kezdte meg a felkészülést. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MUNKATÁRSUNKTÓL

Megkezdte a felkészü-
lést az Euroliga-győz-
tes: a Sopron Basket 
játékosai is edzésbe 
álltak múlt héten, a lé-
giósok a tervek szerint 
ősszel csatlakoznak a 
csapathoz. 

A Sopron Basket kerete még 
nem teljes, többen is hiányoz-
tak az első tréningekről, sérü-
lés után lábadozik Határ Ber-
nadett és Kókai Patrícia. Két 
légiós, Alice Kunek és Britt-
ney Sykes szeptember elején 
érkezik meg Sopronba, továb-
bi három külföldi kosárlabdá-
zó, Vandersloot Courtney, Ezi 
Magbegor és Dragana Stan-
kovic pedig csak október első 
felében csatlakozik a Sopron 
Basket keretéhez.

Bár a játékosállomány je-
lentősen megváltozott, a má-
sodedző Laczka Miklós sze-
rint az elvárások hasonlóak.

– Mindannyian izgatottan 
vártuk, hogy újra együtt dol-
gozzunk – kezdte a szakember. 
– Az Euroliga-győzelemmel 

egészen kiemelkedő szezont 
zártunk tavaly, de most au-
gusztustól már nem számí-
tanak a korábbi eredmények. 
Úgy kell készülnünk, hogy 
az eddigi, kiváló eredménye-
inket tudjuk tartani. A cé-
lunk, hogy a lehető legjobb és 

legkeményebb munkát végez-
zük el a felkészülési időszak-
ban, hiszen számunkra csak 
ez az elfogadható egy ilyen ki-
emelkedő szezon után.

A Sopron Basket szep-
tember elején lép parkett-
re először: szeptember 6-án 

Győrben játszik felkészülé-
si mérkőzést Gáspár Dávid 
együttese. Szeptember 9-én 
pedig hazai pályán is bemu-
tatkozik a 2022/23-as csapat: 
a Krasznai-emlékmérkőzésen 
szintén a megyei rivális Győr 
lesz a soproniak ellenfele. 

„Úgy kell készülnünk,  hogy az eddigi, kiváló eredményeinket tudjuk tartani”

Edzésben a Sopron Basket

A Sopron Basket szeptember elején lép parkettre először, az edzést már elkezdték a lányok.  
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MUNKATÁRSUNKTÓL

A magyar csapat legjobbja lett a soproni Csátaljay 
Péter a romániai U18-as, B divíziós Európa-baj-
nokságon. A tehetséges fiatal kosaras saját tel-
jesítményével elégedett, ugyanakkor a nemzeti 
együttes szereplése csalódást okozott számára. 

– Minek köszönhető a ki-
emelkedő Eb-szereplésed, 
hiszen csapatod, azaz 
a magyar válogatott leg-
jobbja lettél?

– Annak örülök elsősor-
ban, hogy ezen a nagyon ma-
gas szinten folyamatosan ki-
egyenlített, jó játékot tudtam 
hozni. Európa-bajnokságról 
beszélünk, itt minden ország 
legjobbjai léptek pályára, na-
gyon érződött, hogy komoly 
kvalitású játékosok szere-
pelnek ellenfeleinknél. Ezen 
a szinten nem lehet egy pi-
cit sem kihagyni, 40 percen 
keresztül folyamatosan kell 
koncentrálni, és úgy érzem, 
ez sikerült is, ezért lehettem 
a válogatott legjobbja.

– A nemzeti együttes 
végül a 14. helyen végzett, 
mennyire vagy elégedett ez-
zel a szerepléssel?

– Őszintén szólva csaló-
dott vagyok, hiszen ennél 
jobb szereplésre számítot-
tam, de nemcsak én, hanem 
az egész csapat, a többi játé-
kos és a szakmai stáb is. A leg-
jobb nyolc együttes közé sze-
rettünk volna eljutni, és úgy 
érzem, ez volt a realitás is. 
Sajnos két olyan meccsünk 
is volt – a portugálok és a ro-
mánok elleni –, amely tipi-
kus egylabdás mérkőzés volt, 
de ezeket elveszítettük. Ez 

meghatározta a további sze-
replésünket, végül a 14. helyet 
sikerült csak elérni. Nagyon 
hiányzott a soproni csapattár-
sam, Csendes Péter, aki sérü-
lése miatt nem állhatott a válo-
gatott rendelkezésére.

– Hol ját szol m a jd 
a következő szezonban, mit 
vársz ettől az évadtól, mi-
ben kell előre lépned?

– Az SKC játékosa vagyok, 
a nagycsapat keretéhez tarto-
zom. Természetesen jó lenne, 
ha minél több játéklehetősé-
get kapnék a felnőtt csapat-
ban, de 17 évesen még nem ez 
a realitás. Játéklehetőségem 
lesz így is bőven, hiszen rend-
szeresen pályára léphetek az 
SKC U20-as együttesében, és 
segíthetem játékommal az 
NB I. B csoportban szerep-
lő SMAFC felnőtt csapatát is. 
Az, hogy ilyen fiatalon már 
a felnőtt csapattal készülhe-
tek, óriási dolog. Ugyanakkor 
így még jobban érzem, hogy 
miben kell fejlődnöm: első-
sorban az erőnlétben, a fizi-
kai képességek terén kell elő-
relépnem. Ezt láthattam az 
Eb-n is: testközelből tapasz-
talhattam meg, hogy a nem-
zetközi mezőnyben mennyire 
fontos a kiemelkedő fizikum, 
mennyire erősek, atlétikus 
mozgásúak voltak az ellenfél 
játékosai.

Folyamatos 
koncentráció

Csátaljay Péter az U18-as válogatott legjobbja volt a nyári 
Eb-n. A fiatal bedobó idén fizikailag sokat fejlődne.

Spanyolország a bajnok 
A spanyol válogatott szerezte meg a bajnoki címet a soproni ren-
dezésű FIBA U20-as női kosárlabda Európa-bajnokságon. A spa-
nyolok kilencedik alkalommal értek fel a kontinens csúcsára az 
U20-as korosztályban. A magyar válogatott az ötödik helyen zár-
ta a nyári tornát, a csapatban a soproni Sitku Zsuzsanna is játszott. 
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„Az vagyok, aki 
vagyok, nem 
színfolt, hanem 
egy élet a sok 
között.”
Kormos István  
(1923–1977)  
magyar író, költő, 
műfordító, dramaturg

MOTTÓ

Kormos István: 
Vackor az első 
bében
Óriási klasszikus Kormos 
István piszén pisze mesé-
je a mackóról, akit beírat-
tak a Kökörcsin utca végén 
található iskolába – és 
akinek például egy Csukás 
Pista nevű fiú is az osztály-
társa lesz. A kismackónak 
nincsenek illúziói, tudja, 
hogy az ismerkedés után 
a tanulás vár rá. A kötetet 
Reich Károly illusztrálta.

KÖNYVAJÁNLÓ

MADARÁSZ 
RÉKA

A Hunyadi-
iskola csa-
pata nem-

csak a Közös jövőnk 
című környezetvédel-
mi versenyt nyerte 
meg, hanem később az  
Id. Szántay Csaba orszá-
gos kémiaversenyt is.

A Magyar Műhely Általá-
nos Művelődési Központ és 
a Magyar Műhely Alapítvány 
még 2002-ben körzeti ver-
senyként hozta létre a kör-
nyezetvédelmi megmérette-
tést, amely 2014-től országos 
szintűvé nőtte ki magát. Idén 
a kiírást kiterjesztették az 
egész Kárpát-medencére és 3 
korosztályra. 

– A csapatommal az első 
korcsoportban, vagyis az ál-
talános iskolások kategóriá-
jában indultunk – tudtuk meg 
Horváth-Völker Zsuzsanná-
tól, a Hunyadi-iskola bioló-
gia–kémia szakos tanárától. 
– Az első, online fordulóban 
egy tesztet kellett megolda-
niuk a diákoknak megadott 
témákban (például szenny-
vízkezelés, téli madáretetés, 
energiatakarékosság), illet-
ve néhány kifejtős kérdésre 
kellett válaszolniuk, így hét-

köznapi zöld hőst is kellett 
keresniük. 

A 4 fős csapat – Deák Em-
ma, Ágoston Gergő, Jámbor 
Soma, Jókuti Kristóf – felké-
szülését segítette Kiss Csil-
la, a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület 
soproni csoportjának tagja 
és Mészáros Imre, a soproni 

szennyvíztisztító-telep veze-
tője is. 

– A 2. fordulóban az ener-
giatakarékosságról kellett 
egy dolgozatot írni, illetve 
egy zöld cselekedetet végre-
hajtani – folytatta a tanárnő. 
– A Hunyadi-óvodának gyűj-
töttünk feleslegessé vált, de 
még jó állapotú játékokat, 

amelyeknek ezzel megnövel-
tük az élettartamát, a kis ovi-
soknak pedig óriási örömöt 
szereztünk. A zöld cselekede-
tünkre maximális pontot is 
kaptunk. 

A Kárpát-medencei döntő 
a tanév végén volt Mezőörsön. 
Erre az alkalomra egy „hulla-
dékból hasznosat” tárgyat 

kellett készíteni. A csapat egy 
habszivacsot keltett új életre, 
amelyet szenzoros ortopédi-
ai szőnyegként mutatott be a 
rangos zsűrinek. A győzelem 
természetesen hatalmas bol-
dogság volt számukra, amit 
még tetézett a pár nappal ké-
sőbb érkezett hír a kémiaver-
senyen aratott győzelemről.

A Hunyadi-óvodának is  gyűjtöttek újrahasznosítható játékokat

Közös jövőnkért versengtek

A Hunyadi iskola győztes csapata: Jókuti Kristóf, Jámbor Soma, Deák Emma, Ágoston Gergő és Horváth-Völker Zsuzsanna 
biológia–kémia szakos tanár. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, 
ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a 

szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!

MADARÁSZ RÉKA

Ha a vírushelyzet le-
hetővé teszi, Kántor 
Bernadett ősszel kezdi 
meg tanulmányait Ja-
pánban. Az egyetemi 
hallgatót már sok évvel 
ezelőtt magával ragad-
ta a keleti nép nyelve 
és kultúrája.

Bernadett – vagy ahogy min-
denki hívja, Rina – 2015 nya-
rán egy japán lányzenekar 
számait kezdte hallgatni. Már 
akkor zavarta egy kicsit, hogy 
nem érti a dalok szövegét.

– Később japán animációs 
filmeket, animéket ajánlott 
nekem az egyik általános is-
kolai osztálytársam, melyek-
nek még jobban szerettem 
volna érteni a szövegét – me-
sélte. – Ezért amikor egy év-
vel később, már a Széchenyi-
gimnáziumban alkalmam 
adódott arra, hogy japánul ta-
nuljak, kapva kaptam az al-
kalmon. Egy ideig anyukám-
mal együtt jártunk az órákra, 
de neki jóval nehezebben 
ment a nyelv, mint nekem.

Amikor Rina megtud-
ta, hogy a Károli Gáspár Re-
formátus Egyetemen van ja-
pán szak, ahova minimális 
alaptudással be lehet kerül-
ni, a nyelv helyett inkább a 
tanulmányaira koncentrált. 

A vírushelyzettel járó be-
zártság azonban ismét a 
nyelvtanulás irányába terel-
te, melynek köszönhetően az 
egyetemen már haladó cso-
portban kezdhette meg hall-
gatói pályafutását. 

– A japán nyelvben legin-
kább az tetszik, hogy egy dol-
got rengetegféleképpen ki le-
het fejezni – folytatta. – Egy 
karakter sok mindent jelent-
het, nem biztos, hogy azt, 
amit az ember rögtön felté-
telezne. A japán kultúrában 

nagyon vonzanak az ünne-
pek. A nagy, nemzeti feszti-
válok mellett bárhova is me-
gyünk, mindenütt találunk 
kisebb, csak az adott térség-
re jellemző helyi ünnepeket, 
amelyek színesebbé teszik az 
ott élők mindennapjait.

Ha minden igaz, Rina a 
harmadévet már Japánban, 
Csiba prefektúrában kez-
di a nemzetközi tanulmá-
nyok szakosok között. Azt 
már most tudja, hogy az egye-
temen nem hordhat olyan 

felsőket, amelyek szabadon 
hagyják a vállát, ami viszont 
ennél jobban fáj neki: csak 
láthatatlan sminket szabad 
viselni, így számtalan szem-
héjfestékét és rúzsát egy ide-
ig nem használhatja. A tanév 
végén pár hetet még a nyárból 
is Japánban tölt, aztán itthon 
befejezi az alapszakot, és be-
iratkozik a mesterképzésre. 
Utána vagy japánt szeretne ta-
nítani, vagy egy olyan cégnél 
elhelyezkedni, ahol a nyelvtu-
dását tudja kamatoztatni.

Kántor Bernadett  az egyetem harmadévét Csiba prefektúrában kezdi

A japán nyelv bűvöletében

– A japán nyelvben leginkább az tetszik, hogy egy dolgot rengetegféleképpen ki lehet fejezni – 
mesélte lapunknak Kántor Bernadett. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

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

központi szám  514-200 
előjegyzés  514-205, 514-206

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

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

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

Egyesület      06-30/385-5732
• Sopron Holding    514-600 
• Közútkezelés  515-123
• Gyermekjóléti szolgálat      

 524-361
• Soproni Szociális 

Intézmény      506-400

• Támogató szolgálat     
 06-20/395-9040

• Családsegítő szolgálat 
   524-361

• Családok Átmeneti 
Otthona      524-362

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

• Telefonos lelki  
első  segély-szolgálat     
 116-123

• Drog stop      06-80/505-678

• Magyar Autóklub      188

• Áramszolgáltató      
 06-80/533-533

• Vízszolgáltató       519-100

• Gázszolgáltató      
 06-80/440-141

• MÁV      06-1/3 49 49 49

• GYSEV      577-212

• Kisalföld Volán      313-130

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK

Széchenyi, Gárdonyi: hős soproni iskolák 
Két soproni iskola: a Széchenyi István Gimnázium és a Gárdonyi 
Géza Általános Iskola is elnyerte a Hős Iskola címet. A Hősök 
Tere Alapítvány még 2021 szeptemberében indította a progra-
mot, amelynek célja, hogy olyan tudást adjanak át a gyerekek-
nek, amivel egy általunk még nem ismert világban is boldogul-
nak majd. Az idei tanévben országszerte összesen 25 intézmény 
kapta meg a Hős Iskola címet. 

RÖVIDEN
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Derült égből? 
A nyári viharok idejét éljük. Egészen elgondolkodtató, hogy 
ezeket a hirtelen, „derült égből” támadó eseményeket a mete-
orológusok milyen pontosan képesek már előre jelezni. Persze 
van, hogy mégsem lesz felhőszakadás, vagy esetleg nem „jó-
solták meg”, és mégis lett, de sokszor, nagyon sokszor megle-
pően pontos a riasztás. 

Nos. Ugyanez a helyzet az infarktus, szélütés, szívelégtelen-
ség, veseelégtelenség eseteivel is. Ezek várható megjelenése 
is nagy pontossággal előre jelezhető. Az esemény fellépésének 
az időpontját ugyan „még” nem tudjuk megmondani, de annak 
a valószínűségét, hogy lesz, egész pontosan kiszámíthatjuk. 
Ráadásul – szemben a viharokkal – itt hatékonyan tenni is tu-
dunk/ tudnánk, hogy egy-egy katasztrófa elkerülhető legyen. 

Nem, nem jóslás. A meteorológus sem jósol! A meteoroló-
gus is a tudomány adta ismeretekből, adatokból rakja össze az 
időtérkép mozaikját. 

Az orvosdoktor is ebben segítheti/ segíthetné, ha idejében 
lép/ lépne. 
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket augusztus 31-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sopron 
Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a népszavazással foglalkozó kiadványt sor-
solunk ki, melyet a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Június 22-i rejtvényünk megfejtése: „A siker mércéje az, milyen magasra ugrasz, miután elbuktál”. Szerencsés 
megfejtőnk: Gaál Ibolya, Sopron, Kuruc körút.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Augusztus 24-től 30-ig. Az ügyeleti idő este 8 órától más-
nap reggel 8 óráig tart.

Augusztus 24.,  
szerda 

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

Augusztus 25., 
csütörtök 

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

Augusztus 26.,  
péntek 

Oroszlán gyógyszertár  
Várkerület 29. 99/524–005

Augusztus 27., 
szombat 

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

Augusztus 28., 
vasárnap 

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

Augusztus 29.,  
hétfő 

Szebellédy gyógyszertár  
Deák tér 35. 99/505–469

Augusztus 30.,  
kedd 

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

Negyedik generációs pedagógus
SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK  – Burián György

PLUZSIK TAMÁS

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

zedékek óta itt élnek, és azok is, akik elszakadtak 
Soprontól.
Burián Györgynek máig emléke-
zetesek a Hunyadiban töltött ál-
talános iskolai évek, különösen 
Horváth Vince bácsi tornaórái. 
A Martos Flóra Gimnáziumban 
érettségizett, előbb autósze-
relő szakmunkás végzettséget, 
majd 1979-ben Győrben gépjár-
mű-közlekedési műszaki tanár 
– autógépész üzemmérnök dip-
lomát szerzett. Első munkahe-
lye az Autóközlekedési Taninté-
zet volt, majd a Lackner Kristóf 
Általános Iskolában technikát 
tanított, ahonnan Vránich Ist-
ván „csábította át” az 1987-ben 
megnyílt HungarHotels Szak-
munkásképző Iskolába, ahol 
német nyelvet oktatott, ugyan-
is időközben nyelvtanári diplo-
mát is szerzett.

– Apai ágon a felmenő-
im felvidékiek voltak – kezdte 
Burián György. – Burián Árpád 
nagyapám Mosonmagyaróvár 
mosoni részén élt, kovácsmes-
ter volt. Nagyapa második fe-
leségét Schmauser Máriának 
hívták, az ő testvére volt az az 
1886-ban Lébényben született 
Schmauser Lajos, aki a máig 
működő Schmauser vendéglőt 
alapította, megálmodta. La-
jos bácsi az elegáns győri Ritz 
szállóban tanulta ki a szakmát, 
majd feleségével, Bauer Julian-
nával elhatározta, hogy Sopron-

ban vendéglőt nyit. 1927-ben 
Saas Lajostól megvásárolták az 
egykori Felkelő út, a mai József 
Attila és az Újlak utca sarkán 
lévő épületet, és megnyitot-
ták a Rákóczi vendéglőt, amit 
már akkor is leginkább Schma-
usernek, a főiskolások pedig 
Schmauser-tanszéknek nevez-
tek. Az épületet 1944-ben bom-
batalálat érte, de a Schmauser-
legenda tovább folytatódott, 
immáron a Kossuth Lajos utcá-
ban, az egykori Palkovics-ház-
ban, ami időközben az amerikai 
hadifogságból hazatért édes-
apámnak is a munkahelye lett. 
A vendéglőt 1951-ben államo-
sították, a bútorokat széthord-
ták, a gyönyörű thonet székek 
például a közelben lévő egykori 
kádfürdőbe kerültek. Lajos bá-
csit és feleségét mindez annyi-
ra megviselte, hogy hamarosan 
mindketten meghaltak, édes-
apám pedig a sörgyárban talált 
magának hordómosói állást.

– Édesapám Nagybajcson 
született 1933-ban, 12 éves ko-
rában került Sopronba, de nem 

az akkor már jól menő nagybá-
csihoz ment tanulónak, hanem 
a Pannónia étterem bérlőjéhez, 
Jäger Mihályhoz – folytatta Bu-
rián György. – Nemcsak a gyer-
meki tisztelet és a vélhető elfo-
gultság mondatja velem, hogy 
édesapám kiváló vendéglátó-
ipari szakember volt, ezt mind-
máig visszahallom egykori ta-
nítványaitól is. Az 1960-as 
években a Templom utca ele-
jén lévő Bástya kávéházban 
dolgozott, majd üzletvezető-
ként ő nyitotta meg a Várkerü-
let és az Ötvös utca sarkán az 

egykori Bisztrót, valamint ta-
nított a vendéglátóipari iskolá-
ban. Van olyan, ma már nyugdí-
jas, egykori tanítványa, akinek 
a mozdulatai is tisztára olya-
nok, mintha aput látnám.

– Édesanyámat követően 
immáron negyedik generáci-
ós pedagógus vagyok. Nagyon 
megviselt, hogy 2018-ban „én 
kapcsoltam le a villanyt” a Ju-
ventusban, amikor megszűnt ez 
a mintaiskola, aminek megte-
remtésében Vránich Istvánnak, 
édesapám egykori tanítványá-
nak óriási érdemei voltak. 

Burián György technikát és német nyelvet is tanított.

CSALÁDI HÁTTÉR:  1954-ben született Sopronban. Édesapja, Burián György vendéglátóipari 
szakember volt, édesanyja pedig biológia–kémia szakos tanár. Felesége negyven évig a Deák té-
ri iskolában tanított. Nóra lányuk művelődésszervező–testnevelés szakos tanári diplomát szer-
zett, jelenleg jógaoktató, Zsófia pedig közgazdász–vállalkozásszervező, a Soproni Evangélikus 
Egyházközségnél gyűjteménykezelő.
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KÓCZÁN BÁLINT

Az elmúlt hónapokban egyre több 
helyen lépett fel a NOPE zenekar. 
A soproni és környékbeli fiatalokból 
álló formáció a rock műfajában mo-

zog, és folyamatosan készíti az új dalokat. Tasch-
ner Emmával beszélgettünk.
– Mikor alakult a banda, és 
mi adta az inspirációt, hogy 
létrejöjjön?

– 2020 januárjában alakul-
tunk. Mindig is szerettem vol-
na zenekarban játszani, ezért 
mentem a Hoffersuliba, hogy 
meg tudjak ismerkedni mi-
nél több korombeli zenész-
szel. A tanáraink hozták ösz-
sze a csapatot, az első próbán 
ismerkedtünk meg, de kezdet-
től fogva nagy összhangban 
tudunk dolgozni. Az együtt 
zenélés, új ötletek kidolgozása 

volt a legfőbb inspiráció (mind 
a mai napig ez hajt minket), 
illetve az, hogy jól érezzük 
magunkat.

– Kik alkotják a zene-
kart, mit kell rólatok tudni? 

– Soproni, illetve Sopron 
környékbeli fiatal zenészek-
ből áll a banda. A dobosunk 
Schwanner Ádám és basz-
szusgitárosunk Halászi Juli 
15 éves, idén kezdték a gimit. 
Szólógitárosunk Czirók Márk 
szintén 15 éves, Ausztriában 
jár középiskolába. Én pedig 

Taschner Emma vagyok, a 
zenekar énekese, gitárosa, 
frontlánya, nyáron töltöttem 
be a 14-et, hamarosan kez-
dem a gimnáziumot. A zenei 
tanulmányainkat a Hoffersu-
linál folytatjuk.

– Milyen stílusú dalokat 
játszotok?

– Leginkább a rock világá-
ban mozgunk. Eleinte a feldol-
gozások voltak többségben, de 
mostanra már egyre több sa-
ját szerzemény kerül be a re-
pertoárba. Az első három ma-
gyar nyelvű, saját számunkkal 
tavaly októberben vonultunk 
stúdióba, ezek május elején 
debütáltak. Azóta már angol 
nyelven is születnek dalaink.

– Milyen eddigi fellépé-
seket emelnétek ki, és mik 
várnak még rátok?

– Azt hiszem, hogy az 
eddigi legjobb fellépésünk 

májusban a Free Time Club-
ban volt. Lehetőséget kaptunk 
a „Betti mondta” zenekartól, 
hogy játszhassunk előtte, il-
letve aznap este Takáts Tamás 
is beszállt hozzájuk a zenélés-
be sztárvendégként. Ezen kí-
vül voltak kisebb klubkoncer-
tek, játszottunk többször a 
Búgócsigában vagy épp a Sop-
roni Borünnepen is.

– Mik a további tervek?
– Folyamatosan készülnek 

a saját dalok. Az a terv, hogy 
ezek minél több emberhez 
eljussanak, akár a koncerte-
ken, akár a social médiában. 
Szeretnénk minden lehető-
séget megragadni arra, hogy 
zenélhessünk, minél több fel-
lépést, koncertet szervezni, 
hogy tudjunk tapasztalatokat 
szerezni, fejlődni. És nagyle-
mezekben is gondolkodunk. 
NOPE and roll! 

Sztárok itt és ott

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

NOPE:  Egyre több helyen koncertezik a soproni zenekar

Ígéretes fiatal banda

A fiatal NOPE zenekar: Schwanner Ádám, Taschner Emma, Czirók Márk és Halászi Juli már saját dalokat is készít. 
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NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

MADARÁSZ RÉKA

A legtöbben olyan hajat szeretnének, ami nekik 
nem adatott meg: az egyenes hajúak göndör für-
tökre vágynak, akiket pedig hullámokkal áldott 
meg a sors, mindent megtesznek azért, hogy azokat 
kiegyenesítsék.

Szerencsére mindenre van 
megoldás: már nem szükséges 
naponta a hajat erősen károsí-
tó vasaláshoz folyamodnunk, 
ami a vele járó macera mellett 
még töredezetté is teszi és szét 
is égeti a hajszálakat, hanem 
csak bemegyünk a fodrászhoz, 
és pár óra elteltével már egye-
nes hajjal is mehetünk haza.

– A tartós hajegyenesítés 
nemcsak azoknak ajánlott, akik 
tartósan egyenes hajra vágy-
nak, hanem az erősen roncsolt 
hajat is rendbe tudjuk vele hoz-
ni – tudtuk meg Pap Katalin 
fodrásztól. – A sok vasalás mel-
lett a szőkítés, a nem megfele-
lő szerek használata és a nap-

sugárzás is károsítja a hajat, 
melyeknek eredményeképpen 
nyár végén sokan küzdenek az-
zal a problémával, hogy a hajuk 
szerkezete nem olyan, amilyet 
szeretnének. A keratin viszont, 
amit a tartós hajegyenesítés 
során használunk, új kötéseket 
ad a hajnak, így képes visszaál-
lítani annak eredeti állapotát 
és rugalmasságát. 

A tartós hajegyenesítés tu-
lajdonképpen egy ápoló keze-
lés, amelynek a „mellékhatása” 
az egyenesség. Maga a folya-
mat a következő lépésekből 
áll: a fodrász mélytisztító sam-
ponnal megmossa a vendég ha-
ját és megtisztítja a fejbőrét, 

majd szulfátmentes balzsamot 
használ. Ezután keratint visz fel 
rá, 25 perc elteltével beleszárít-
ja és szépen, lassan belevasal-
ja a fürtökbe.

– Hogy meddig tart a ke-
zelés hatása, az sok minden-
től függ – folytatta Pap Kata-
lin. – Számít az is, hogy milyen 

gyakran mos a vendég hajat, de 
főként azon múlik, hogy hasz-
nálja-e azokat a szereket, ami-
ket ajánlok neki: a szulfátmen-
tes sampont és pakolást. Ha a 
javaslataim szerint jár el, ak-
kor átlagosan négy–öt hóna-
pig nem kell a hullámokkal 
bajlódnia.

Egyenes haj akár négy–öt hónapig

– A tartós hajegyenesítéssel az erősen roncsolt hajat is 
rendbe lehet hozni – tudtuk meg Pap Katalin fodrásztól. 

RÖVIDEN

Új EP-t adott ki Azahriah
Hatszámos EP-vel örvendeztette meg rajongóit napjaink egyik 
legfelkapottabb előadója, Azahriah. A silbak című, nagyon sze-
mélyes EP-n angol és magyar nyelvű dalok is találhatók. Azah-
riah úgy fogalmazott, az összeállítás során arra törekedett, 
hogy a lemez átfogó zenei képet adjon az elmúlt évről. – Az 
EP alapötlete tavaly született meg. Elhatároztam, hogy ösz-
szeszedem a befejezetlen demóimat. Ez a kis zenei utazás az 
utóbbi egy év impulzusait írja le.

A fiatal előadóval kapcsolatos hír, hogy nemrég jelent meg 
Azahriah Dzsúdlóval közös, Várnék című dalának klipje.
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