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Fergeteges hangulat
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Gyerekprogramok, könnyűzenei koncertek, soproni borászok és árusok várták az augusztus 20-i hosszú hétvégén a Várkerületen megtartott Sopron 100 rendezvénysorozatra
kilátogatókat. A hagyományoknak megfelelően a Szent István-templom búcsúján emlékeztek a soproniak az államalapításra és Szent István királyunkra. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Az emlékezés lángja

Páratlan leletek
A kerámiaanyagok mellett ruhakapcsolótűt, kelta kori
érméket, illetve egy épület nyomát is megtalálták a
Várhelyen végzett régészeti feltárás során. A talált
tárgyakat most rendszerezik. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Iskolakezdés
baleset
mentesen
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Koszorúzással, faültetéssel, beszédekkel emlékeztek a páneurópai piknik és határáttörés 32. évfordulójára Sopronpusztán.
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Közeledik augusztus vége, napokon belül kezdődik az iskola. Sok hatéves most ül először a
padba, a felsősök egy
része pedig most először
mehet egyedül iskolába.
Fontos, hogy felkészítsük őket a biztonságos
közlekedésre. Gyalogosként csak a kijelölt
átkelőhelyet használjuk, ezek a legbiztonságosabbak.
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Népszerű focitorna

Sportolóink ünnepe
Rendhagyó módon a Várkerületen felállított színpadon köszöntötték Sopron sportolóit. A 2020-ban eredményes versenyzők télen a vírushelyzet miatt nem tudták
átvenni jutalmaikat, most pótolták az elmaradt sportgálát. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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Tizenhét csapat vett részt az elmúlt hétvégén az Anger réten
megtartott férfi kispályás labdarúgótornán. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Egységesült az arculat a Szent Orsolya Gimnázium belvárosi épületein

Végéhez közeledik a felújítás

Hamarosan elkészül az Orsolya-iskola várkerületi bejárata, ahol rekonstruálják a stukkókat is. Közben a Széchenyi téri épületben befejeződött a nyílászárók,
burkolatok cseréje, megújult a fűtés- és világításrendszer, végéhez közeledik az összekötőfolyosó felújítása is. FOTÓK: BRÉM ZSOLT, FILEP ISTVÁN
BERTHA ÁGNES

Október 1-től vehetik birtokba a
Szent Orsolya Gimnázium diákjai a
Széchenyi téri szárnyat. A Deák téri
épületben is folytatódott a felújítás.
A Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Széchenyi téri épületszárnyának
teljes körű felújítása során
is érzékelhető volt az építőanyagárak rohamos emelkedése és ezáltal az utánpótlás
lassulása. – Ez némileg vis�szavetette a munkálatokat, de
az eredeti szerződés szerinti október 1-jei határidő tartható – szögezte le dr. Kovács

András igazgató. – A korábbi
beruházások során megszoktuk, hogy általában egy hónappal a kiírt határidő előtt
végeztek a szakemberek,
ezért bizakodtunk a szeptember elsejei átadásban.
Részben azonban mégis
használható a Horváth-házi
szárny: a teljesen megújult, kibővült konyha–étterem elkezdi működését. A menzára egy
országos üzemeltetővel kötött

az iskola szerződést, a diákok
szeptembertől két menüből
és egy diétás – glutén-, cukorés/ vagy laktózmentes – ételsorból választhatnak.
A Széchenyi téri épületben
a munkálatok során új fűtésés világításrendszer épült ki,
megtörtént a teljes burkolatcsere, a külső–belső nyílászárók cseréje. Az egyik leglátványosabb fejlesztés a konyha
átalakítása és az étterem bővítése, ez utóbbinak egy – üvegborítású – része az udvarrész
fölé nyúlik ki, valamint megtörtént az akadálymentesítés
is a lift beépítésével. Jelenleg
is zajlik a kapubejárók és az
udvar térkövezése, októbertől az eddigi Széchenyi téri

portabejárat megszűnik, helyette a rekonstruált, gazdagon díszített, stukkókkal borított, eddig használaton kívüli
várkerületi bejáratnál épült ki
a porta. Komoly projektet jelentett a díszterem felújítása
és bővítése: létrejött egy 300
fős színházterem színpaddal,
világítás- és hangtechnikával,
klimatizált légcserélővel. A tanárit áthelyezték: korszerűbb
körülmények közé került a vizesblokkokkal és egy kis teakonyhával együtt.

– A Deák téri telephelyünkön, az alsó tagozaton is elindult a rekonstrukció – zárta
dr. Kovács András –, minden
szinten új tanulói vizesblokkok létesültek, megérkeztek
az új bútorok, megújult a teljes villamos hálózat, és reméljük, az Orsolya térről a játszótér felújított és kibővített
elemei is átkerülnek. Az épületszárnyban lehetőség van a
további bővülésre, az idei tanévben már négy 1. osztállyal
indulhatunk el.

SZEMÉLYI VÁLTOZÁS: Az elmúlt tanév végén lakhelyváltozás
miatt távozott az általános iskolát évtizedeken át irányító igazgatóhelyettes, Nagyné Hoóz Rita. Helyét Kükedi Józsefné tanító,
mesterpedagógus, köznevelési tanácsadó veszi át.

RÖVIDEN
Oltások harmadik körben

Nagy az érdeklődés a harmadik oltás iránt a Várisi
úti oltóponton. Emellett
folyamatosan zajlik az első és második körös vakcinák beadása városunkban.
Továbbra is gördülékenyen halad a koronavírus elleni védőoltások
beadása Sopronban. Az
iskolakezdés miatt a 12–
15 éves korosztály oltása is felgyorsult a Várisi
úti oltóponton.
– Az első oltásra soron kívül fogadjuk azokat
az egészségügyi dolgozókat, akik még nem éltek az
oltás lehetőségével – nyilatkozta a Sopronmédiának dr. Bodnár Judit infektológus, az oltópont
vezető főorvosa. – Ezen
kívül várunk bárkit, aki
már érzi annak a súlyát,
hogy rajta is múlik a vírus terjedése, és a saját,
illetve mások egészsége
érdekében is fel kell vennie az oltást. A szolgáltató szektorból is egyre
többen jönnek. A tizenkét
éven felüli kiskorúak szülei között vannak olyanok,
akik már a nyár folyamán
elkezdték beadatni gyermeküknek a vakcinát.
Mint ismeretes, augusztus 10-től nyílt meg
a lehetőség a harmadik
vakcina felvételére. – Akik
az első oltást már megkapták, de a másodikkal
nyaralás vagy egyéb okok
miatt csúsztak, szintén jelentkeznek, oltásuk folyamatban van – tette hozzá
dr. Bodnár Judit.

Soproni maradt a kereskedelmi és iparkamara
Az 1921-es népszavazás előtt Szombathelyre költöztették a Soproni Kereskedelmi és Iparkamarát. 139 napig működött a vasi megyeszékhelyen
– majd a sikeres referendum után visszatérhetett
városunkba.
Az 1850-ben alapított Soproni
Kereskedelmi és Iparkamara
első működési területe a Dunától a Dráváig tartott. Ezen a
történelmi Magyarország léptékével mérve is óriási területen máig fellelhetőek a kamara munkájának emlékei.
A fennhatósága alá tartozó 9
vármegye ipari fejlődésében
a szerepe vitathatatlan, sőt a
vasárnapi munkaszünet bevezetése is a soproni kamara kezdeményezése volt még
1882-ben.
1890-ben Baross Gáborhoz
köthető kamarai átszervezéskor a soproni kamara területét jelentősen csökkentették, de taglétszáma még így is
megközelítette a 30 ezret, és
az eddig bérleményben működő kamara fontossága, befolyása és ereje szükségessé
tette egy saját tulajdonú székház megépítését. Létrehozták
tehát az „Ezredévi házépítési alapot”, ami fedezetét adta
az 1600 négyzetméteres Lackner Kristóf utcai telek megvásárlásának és a másfél évig
tartó építési munkálatoknak.

Érdekesség, hogy a tervezett
140 ezer korona bekerülési árhoz képest közel 20 százalékos
megtakarítással zárult a „projekt”. Az új székház hivatalos
átadására néhány évet várni
kellett, mivel azt egy jelentős
országos eseményhez akarták
kötni elődeink, így esett a választás a 38 napig Sopronban
tartott és közel 500 kiállítót
felvonultató 1904-es Iparkiállításra. A következő évek gazdasági feszültségeire és a tömeges kivándorlás megállítására
a kamarák a vidékfejlesztésben, valamint az iparosok
és kereskedők saját politikai
képviseletében látták a megoldást, ezt azonban a nagybirtokosi befolyás alatt álló politika
nem támogatta.
Az első világháború kitörése mindent megváltoztatott.
A kamarák érdekképviseleti,
közigazgatási és oktatási feladatait a háborús szükségletek anyag- és munkaerőellátásának megszervezése
vette át.
A soproni kamara alkalmazottjai, tisztségviselői

A Soproni Kereskedelmi és Iparkamara Lackner Kristóf utca 5. szám alatti székháza – 1904-től
az 1948-as államosításig működött itt a testület, jelenleg a rendőrkapitányságnak ad helyet.
közül sokan frontszolgálatot
láttak el, minden kormányzati rendelkezés a kamara
közreműködését vette igénybe, ám a hónapról hónapra fokozódó munkában is volt idő
a köz szolgálatára. A kamara segítette a Vöröskereszt
munkáját, alapot hozott létre a hadiözvegyek támogatására, 300 kereskedő és iparos családját mentette meg a
csődtől, szegény sorsú árvák
szaktanulmányait támogatta, sőt, teljes vagyonát, 800

ezer koronát hadikölcsönbe
fektetett.
Az 1918 novemberében
tartott közgyűlés üdvözölte
a harcokból hazatért kamarai tisztviselőket, de az élet
sokáig nem tért vissza a normális kerékvágásba, mivel hamarosan a 8 kamarai munkatárs helyét, ha rövid időre is,
de 54 „forradalmár” vette át.
E rövid, de annál súlyosabb
következményekkel bíró intermezzónak vége szakadt,
de a trianoni békeszerződés a

nyugati határvidék Ausztriához juttatásának rémképével
fenntartotta a lázas állapotot.
Még a referendum kiírása előtt a soproni kamara az
osztrák fél meggyőzésében,
a politikai döntéshozók tájékoztatásában látta a lehetséges megoldást. 1921 februárjában kétnapos bécsi
tárgyaláson próbálták bemutatni azt, hogy a határvidék elcsatolása Ausztria gazdasági érdekei ellen van, és
a két ország kapcsolatainak

befagyasztását fogja eredményezni. Hiába voltak a kézzel
fogható érvek, a bécsi politikai elit a saját belpolitikai céljai miatt ragaszkodott a békediktátum betartásához. Az
osztrák bevonulás időpontja egyre közelebb került, így
1921. augusztus 15-én a soproni kamara székhelyét a kereskedelmi miniszter Szombathelyre tette át a katonai
és polgári igazgatás más intézményeit követve. A kamara közgyűlése megerősítette a
döntést, így a székhely Szombathelyre kerül, és maradt is
ott 139 napig, egészen december 23-ig, mikor a kereskedelmi miniszter engedélyezte a
kamara „ősi székhelyének”
ismételt elfoglalását. Szombathely képviselője a következőképpen reagált a fentiekre:
„Sopron nem utolsósorban a
Kamara felvilágosító munkája segítségével végleg magyar
maradt, s ez nagyobb érdek,
mint az, hogy Szombathely
kamarai székhely maradjon.”.
Így a kamara visszatérhetett székházába, a Lackner
Kristóf utca 5. szám alá, ahol
egészen az 1948-es államosításig működhetett.
(Az írást a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara bocsájtotta a Soproni Téma
rendelkezésére.)
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2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA

Várhely: páratlan
régészeti leletek
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„Mi, magyarok ’89-ben kaptuk vissza valódi szabadságunkat”

Az emlékezés lángja

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A Soproni Múzeum öt évig tartó régészeti feltárást indított a
Várhelyen. A munka első szakasza, amelyben részt vettek a
Krav Maga sportklub tagjai is,
a közelmúltban zárult le.
– A mintegy két kilométer
hosszú sáncvár és temető a
kora vaskori Hallstatt-kultúra egyik legfontosabb lelőhelye Magyarországon – kezdte
Mrenka Attila, a Soproni Múzeum vezető régésze. – Ilyen
jelentőségű munka, mint a
mostani, ötven éve nem történt. Az ásatás során számos
leletet találtunk. A legtöbbet
a kerámiaanyagok tették ki.
Az előkerült kelta kori érmék
különlegessége, hogy ezek
keletkezési idejét sikerült
meghatároznunk. Egy olyan
épület nyomaira is rábukkantunk, amelyet a számításaink szerint időszámításunk
előtt nyolcszázban építettek.
A munkát nehezítette, hogy
az elmúlt évszázadokban

jelentős volt a földmozgás ebben a térségben, így az egyes
rétegek elcsúsztak. Ezeken
kívül nagyon jelentősek a kelta korszakra és a késő vaskori időszakra jellemző emlékanyagok, amelyek javarészt
ismeretlenek voltak Magyarországon. Az itt megtalált fibula (ruhakapcsolótű) egyébként az országban eddig még
sehonnan sem került elő.
Mrenka Attila hozzátette,
jelenleg a leletanyagok rendszerezése, leltározása, tisztítása történik. Ezután következhet a restaurálási munka.
– A tervek szerint a tárgyak
egy részét a nagyközönség
számára is bemutatjuk – folytatta a vezető régész. – Hos�szú távra is vannak elképzeléseink. Az egyetemmel, illetve
a Tanulmányi Erdőgazdasággal együttműködve egy turisztikai fejlesztés részeként
egyfajta emlékparkot lehetne
kialakítani a Várhelyen.

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

energetikai ügyintézői
munkakör betöltésére
Munkakör alkalmazási feltételei:
• felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó,
gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettségek
valamelyike vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi,
település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés,
• számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon
fenn összeférhetetlenség
Előnyt jelent:
• közigazgatási gyakorlat
Munkakör fő tartalma:
• közvilágítási, energetikai feladatok megvalósítása,
• a gázzal, villamos energiával, távhőszolgáltatással kapcsolatos jogszabály, díjtarifa
változások figyelemmel kísérése és a szükséges intézkedések megtétele,
• klímastratégiával, klímavédelemmel összefüggő feladatok
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• önéletrajzot, a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
• az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
• előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi
ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy annak megkéréséről szóló
igazolást,
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban közölt személyes adatokat a pályázati eljárásban
részt vevők kezeljék
Illetmény és juttatások:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal Közszolgálati
Szabályzata szerint. Kiemelt bérezés!
A kinevezés határozatlan időre szól. A próbaidő: 6 hónap.
További információ kérhető Papné Horváth Barbara osztályvezetőtől a 99/515–123-as
telefonszámon.
A jelentkezéseket 2021. szeptember 10-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző részére
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron, Fő tér 1.
A borítékra kérjük ráírni „Energetikai ügyintéző munkakör”
A pályázatokat a jegyzo@sopron-ph.hu e-mail-címre is várjuk (a megadott
mellékleteket kérjük csatolni)!
A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok 2021. szeptember 26. 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, és a sikertelen pályázatokat visszaküldjük.
A pályázat benyújtásának tényét és a pályázó személyes adatait az Európai Unió 2016/679.
számú általános adatvédelmi rendelete a GDPR előírásainak megfelelően kezeljük.
Az állás betölthető az elbírálást követően azonnal.

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos
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A kerámiaanyagok mellett ruhakapcsolótűt, kelta kori érméket, illetve egy épület nyomát is
megtalálták a Várhelyen végzett régészeti feltárás során. A talált tárgyakat most rendszerezik, és
a többségüket a nagyközönségnek is bemutatják.

A Német–Magyar Nyári Akadémia diákjai a Páneurópai Piknik Emlékparkban. Itt vette át Frank Spengler a Pro Urbe díjat.
HUSZÁR JUDIT

Koszorúzással, faültetéssel, beszédekkel emlékeztek a páneurópai piknik és a határáttörés 32.
évfordulójára múlt csütörtökön Sopronpusztán.
A rendezvényen vette át a Pro Urbe díjat Frank
Spengler, a Konrad Adenauer Stiftung korábbi
magyarországi képviseletvezetője.
– Egy rab nép adott szabadságot egy másik rab népnek
– mondta dr. Farkas Ciprián
Sopronpusztán, a Páneurópai
Piknik Emlékparkban rendezett megemlékezésen. A rendezvényen elsőként a soproni polgármester beszélt a 32
évvel ezelőtti események jelentőségéről, idézte Helmut
Kohl akkori német kancellárt
is, aki úgy fogalmazott, hogy
a berlini fal első tégláit a pán
európai pikniken ütötték ki.
Dr. Farkas Ciprián méltatta Frank Spengler, a Konrad

Adenauer Stiftung korábbi
magyarországi képviseletvezetője munkáját, majd Barcza
Attila országgyűlési képviselő, valamint dr. Simon István
és Csiszár Szabolcs alpolgármester társaságában átadta a
Pro Urbe díjat.
Frank Spengler köszönő
beszédében azt mondta, hogy
a páneurópai piknik mindig
a bátorság egyik jelképe lesz.
Ezután Michael Winzer, a
Konrad Adenauer Stiftung jelenlegi magyarországi képviseletvezetője emlékezett meg

PIKNIK KÉT KERÉKEN: Közel háromszázan vettek részt azon
a biciklitúrán, amelyet a Delta MTB Sopron egyesület szervezett.
A kerékpárosok augusztus 20-án a Hotel Soprontól a Koronázódombon, Trianon emlékhelyen, a Hubertus-kilátón, a Vasfüggöny
emlékműn, a Dudlesz-erdőn át tekertek a Páneurópai Piknik Emlékparkba.

a 32 éve történtekről, majd
Katharina Landgraf, a német
parlament CDU-képviselője
beszélt arról, hogy lényeges
a fiatalabb generációkkal is
megismertetni a történelmi
eseményeket.
– Mi, magyarok ’89-ben
kaptuk vissza valódi szabadságunkat, az elfojthatatlan
szabadságvágy tört felszínre a
páneurópai pikniken – hangsúlyozta Barcza Attila. Az országgyűlési képviselő szerint
az elmúlt 32 évben hosszú
utat jártunk be, amelyet folytatni kell. Szólt az elmúlt év
soproni fejlesztéseiről, azok
jelentőségéről is.
A beszédek után a kopjafánál Sopron vezetése és a jelenlévő német vendégek virágokat, koszorúkat helyeztek
el, majd a hagyományoknak
megfelelően faültetéssel zárult a program.

A PRO URBE DÍJAS
Frank Spengler a németországi Ziegenhainban született. Közgazdász oklevelének
megszerzése után, 1981-ben
a Konrad Adenauer Stiftung
munkatársa lett, 2012-től idén
márciusig vezette az alapítvány magyarországi képviseletét. A német–magyar kapcsolatok egyik legfontosabb
alakítója volt, támogatta az
alapítvány azon tevékenységét, amelyet az 1989-es páneurópai piknik és határáttörés
szellemiségének megőrzése
érdekében folytatott. Különösen szívén viselte, hogy a hiteles történelmi eseményeket a fiatalabb generációkkal
megismertesse, ezért városunkba rendszeresen nemzetközi nyári akadémiát szervezett.A díjjal járó összeget a
német–magyar kapcsolatok
erősítése céljára ajánlotta fel.

NYÁRI AKADÉMISTÁK: A városházán is köszöntötték a Német–
Magyar Nyári Akadémia diákjait múlt csütörtökön. Többéves hagyomány, hogy a páneurópai piknik alkalmából a Magyar–Német
Ifjúságért Egyesület és a Konrad Adenauer Stiftung nyári egyetemet szervez Sopronba. A résztvevők több napot töltöttek városunkban, részt vettek a páneurópai piknikre emlékező ünnepségen is.

RENDŐRSÉGI sorozat

Iskolakezdés balesetmentesen
CZETIN ZOLTÁN

Közeledik augusztus vége, napokon belül kezdődik
az iskola. Sok hatéves most ül először a padba, a fel
sősök egy része pedig most először mehet egyedül is
kolába. Fontos, hogy felkészítsük őket a biztonságos
közlekedésre.
Szeptember elsején reggel fél
8 után ismét felbolydult méhkasra fog emlékeztetni a város.
Az iskolakezdéssel együtt megnő a forgalom, sok szülő autóval
viszi a suliba a gyermekét, mások busszal, biciklivel vagy gyalog járnak.
– Idővel elérkezik az a helyzet, általában felső tagozatban, amikor már egyedül mehet
az iskolába a gyermek – kezdte Babelláné Lukács Katalin,
a Soproni Rendőrkapitányság

őrnagya, kiemelt bűnmegelőzési főelőadó. – Fontos, hogy
felkészüljünk erre, győződjünk
meg róla, hogy tud biztonságosan közlekedni a gyerek. Mielőtt egyedül megtenné az utat,
járjuk be vele közösen! Ha buszozni fog, akkor üljünk fel vele
a buszra, nézzük meg, hogyan
száll le az adott helyen, utána merre megy tovább! Fontos, hogy gyalogosként csak
a kijelölt átkelőhelyet használjuk, lehet, hogy egy kicsit

hosszabb így az út, de sokkal
biztonságosabb. Gyakran tapasztaljuk, hogy a gyerekek séta közben a telefonjukat nyomkodják, ami nagyon veszélyes,
szinte fel sem néznek az úton
átkeléskor.
A szakember szerint az,
hogy a gyalogosnak elsőbbsége van a zebránál, nem azt jelenti, hogy nem kell körülnézni.
Mindig meg kell győződni arról,
hogy az autósok megadják-e az
elsőbbséget, lassítanak, meg
állnak-e. Praktikus tanács, hogy
vegyük fel a szemkontaktust
a sofőrökkel, bizonytalan szituációban pedig inkább várjunk!
– Ha biciklivel közlekedik
a gyerek, akkor lényeges, hogy
a gyalogátkelőnél szálljon le
a kerékpárról, és tolja át – tette

hozzá az őrnagy. – Nézzük végig, hogy merre vannak a kerékpárutak, ha az úttesten kell
egy szakaszon tekerni, akkor azt
kizárólag a jobb oldalon tegye!
Nagyon fontos, hogy tudja a
gyerek, hogy melyik útkereszteződésben van neki elsőbbsége és hol kell neki elsőbbséget
adnia a többi járműnek.
Ha odaér az iskolába, akkor a tárolóban zárja le a biciklit, amely így van a legnagyobb
biztonságban.
Fontos, hogy a megnövekedett forgalom miatt ilyenkor nő a balesetek esélye is,
így a szakemberek azt kérik,
hogy mindenki időben induljon el, és a szokottnál is nagyobb odafigyeléssel, türelemmel közlekedjen.
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Sopron 100: Országos hírű zenekarok léptek fel

Fergeteges hangulat

2021. augusztus 25.

RÖVIDEN
Egyirányú az Árpád utca

Augusztus 23-tól szeptember 19-ig egyirányú az Árpád utca forgalma a Várkerület felől a Paprét irányába – tájékoztatta lapunkat a Strabag. Mint arról múlt heti lapunkban beszámoltunk (Megérdemlik a soproniak, Soproni Téma, 2021. augusztus
18.), a parkolóházhoz most építik az aszfaltos bejáratot az Árpád utcára, ezért szükséges a korlátozás. Az építtető a közlekedők türelmét kéri.

EZ LESZ… – programajánló
Godó Zsolt és Tóth Samu koncertje

Augusztus 26., csütörtök 20 óra, Cédrus Könyv
kereskedés
Saját szerzemények, a friss és a klasszikus magyar under
ground számok egyedi átdolgozásban, hangzásban, majd beszélgetések.

Egy csók és más semmi

Augusztus 27., 28. 20 óra, barlangszínház

Lelkek érintése – St. Martin koncert

Augusztus 28., szombat 16 óra, domonkos templom
Augusztus utolsó szombatján St. Martin szaxofon- és pánsípművész, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett
előadóművész játéka, kellemes és pezsgő muzsikája tölti be
a domonkos templom impozáns terét.

Rózsakerti séták Eszterházán
A koncertek mellett gyermekprogramokat is tartottak a Várkerületen, népszerű volt T. Horváth József előadása. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
MUNKATÁRSUNKTÓL

Gyerekprogramok, könnyűzenei koncertek,
soproni borászok és árusok várták az augusztus
20-i hosszú hétvégén a Várkerületen megtartott
Sopron 100 rendezvénysorozatra kilátogatókat.
Fergeteges hangulat uralkodott az elmúlt hétvégén Sopron belvárosában. A három
nap alatt több tízezer ember
szórakozott a népszavazás
centenáriumi emlékévének

alkalmából szervezett rendezvénysorozaton.
A program augusztus 20án, pénteken kezdődött a
Várkerületen, rég nem látott élettel megtöltve azt. Egy

rendezvénytér és két színpad mellett az érdeklődőket
vendéglátóhelyek, helyi borászok és árusok is várták.
A soproniak és a városba látogatók hatalmas digitális
képernyők segítségével nyerhettek bepillantást az 1921-es
népszavazásról megmaradt
fényképekbe. A gyerekeknek
pedig körhinta, ugrálóvár
biztosította az önfeledt szórakozást. Sokan látogattak ki
T. Horváth József előadására,

de ugyancsak sokan voltak kíváncsiak a Juventus Koncert
Fúvószenekar előadására is.
A hosszú hétvégén országos hírű zenekarok is felléptek az autóforgalom elől lezárt Várkerületen. Zenélt a
Paddy and the rats, az Anna
& The Barbies, a Firkin, a The
Carbonfools, a Blahalousiana.
A rendezvénysorozat zárásaként több ezren szórakoztak
a Halott Pénz vasárnap esti
koncertjén.

HOL JÁRUNK? – rejtvény
Nem kapta meg
az újságot?

Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról mutatunk be részletet, olvasóinknak pedig az a feladatuk, hogy
a részletből felismerjék az egészet. Azok között, akik a helyes
megfejtést szeptember 1-ig beküldik a Soproni Téma, 9400
Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu
címre, ajándékot sorsolunk ki.
Június 16-i rejtvényünk
megfejtése: Szentlélek
utca 13., a helyes megfejtőnk: Kováts Attila, Sopron, Táncsics Mihály utca.

Szentlélek utca 13.

A régészek annak idején a
Szentlélek utca 13. számú telken egy I–II. századi és egy III.
századi római épület vagy villa maradványait tárták fel. Ezt
az épületet a késő római időkben már nem használták, falmaradványai azonban egyes

Terjesztési reklamáció:

+3620/368-2027

Augusztus 28., 29., szombat, vasárnap 10 és 15 óra,
fertődi Esterházy-kastély
A Cziráky Margit Rózsakert ágyásrózsáit mutatják be vezetett sétákon. Az előzetes regisztrációhoz kötött programokon
mintegy 200 fajta virágzó rózsát ismerhetnek meg az érdeklődők. Részletek: eszterhaza.hu/programok/rozsakerti-setak

Haydn – Mozart – Ötórai hangoló

Augusztus 29., vasárnap 17 óra, barlangszínház
„Barlangoló” koncert a soproni szimfonikusok kamarazenekarával. Műsoron: Haydn: Lovas-kvartett op. 74/3/IV és Mozart: C-dúr vonósnégyes, K 157.

A zuhanás második pillanata

Szeptember 1., szerda 17 óra, Liszt-központ
Naponta, amikor ébredünk, a tegnap folytatását érezzük a
mában, miközben a jövő váratlan és kiszámíthatatlan irányai már itt munkálnak a jelenben – annak ellenére is, hogy
azt észre sem vesszük. Az előadás e láthatatlan történéseket
igyekszik feltárni a képtelenség, a képzelet és a mulatságos
abszurdum eszközeivel.

XXIII. Országos Érembiennále

Látogatható: szeptember 15-ig, keddtől péntekig
12-től 16 óráig, szombaton és vasárnap 10–18 óráig,
Festőterem
A biennálén Lieb Roland szobrász- és éremművész, korábbi
nagydíjas tárlata is megtekinthető.

A HÓNAP FOTÓJA – pályázat
Sopron, te csodás!

részleteiben olyan magasságban megmaradtak, hogy azokat a ház alaprajzi kitűzésénél
is figyelembe vették. A zártsorú, U alakú beépítésű, többszörösen törtvonalú homlokzatú,
részben egyemeletes, részben
földszintes, egyszerű barokk
lakóház a XVIII. században a

Szent Mihály-templom Szentháromság oltárjavadalmas háza volt. A házat 1779-ben egy
árverésen az a Trost György
építőmester vette meg, aki az
ágfalvi evangélikus templom
tervezője is volt. A viszonylag
nagy szoborfülkében aránylag kis méretű Szűz Mária-szobor áll, mely a kismartoni (Eisenstadt) kegyszobor mása.
Talapzatán a felírás: Mater Dei
O.P.N. 1703. Csatkai szerint a
szobor bizonyára jóval későbbi, mint az évszám, ugyanis ennek a kegyszobornak a tisztelete csak később terjedt el, így
valószínűsíthető, hogy egy nagyobb méretű Szentháromságszobor állt egykor a Szűz Máriaszobor helyén.
Fotó és szöveg:
Pluzsik Tamás

Szeptemberben is keressük a hónap fotóját!
Aktuális felhívásunk témája: Sopron, te csodás! Egy jelentkező maximum kettő színes, legalább 3000 pixel szélességű képpel nevezhet,
a fotókat jpg formátumban várjuk. A beküldött
képek közül kiválasztjuk az általunk legjobbnak
ítélt fényképet, amelyet újságunk szeptember
22-i számában közlünk. Valamennyi nevező képét megtekinthetik a későbbiekben honlapun-

kon, a www.sopronitema.hu-n. A fényképeket szeptember 15-ig várjuk a szerkesztoseg@
sopronitema.hu e-mail-címre.

A nyeremény

Pályázatunk valamennyi nyertese Horváth
Ferenc Különc borvidék című könyvét, illetve
Iváncsics Zoltán soproni borász egy üveg borát átveheti szerkesztőségünkben.
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM – FILEP ISTVÁN
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Barcza Attila: T ett és alkotás nélkül nincs hazaszeretet

Örökérvényű igazság

Augusztus 20. alkalmával az új kenyeret dr. Pápai Lajos áldotta meg. A városi ünnepség szónoka Barcza Attila volt. FOTÓK: FILEP ISTVÁN
HORVÁTH FERENC

– Jövőnk meghatározása a saját kezünkben van.
Most a felelősség rajtunk van, hogy a magyar
nemzet keresztény értékeit megőrizze – mondta
államalapításunk ünnepén Barcza Attila, Sopron
és térsége országgyűlési képviselője.
A soproniak a hag yományokhoz híven a Szent István-templom búcsúján emlékeztek az államalapításra
és Szent István királyunkra. Az ünnepségen részt vett
dr. Farkas Ciprián polgármester, dr. Simon István és
Csiszár Szabolcs alpolgármester, több önkormányzati képviselő, számos egyházi
méltóság és közéleti személyiség. A szentmisét dr. Pápai
Lajos nyugalmazott megyéspüspök mutatta be. A főtisztelendő szentbeszédében
méltatta Szent István munkásságát, a keresztény állam

megalapítását, s kiemelte,
hogy Szent István napjaink
sokszor zűrzavaros világában is utat mutat. A nyugalmazott püspök ugyanis szólt
azokról a jelenségekről, amelyek veszélyeztetik a kereszténységet: a kommunista
múlt örökségei, a liberalizmus és bizonyos jobboldali
áramlatok.
A szentmisét követően
került sor a városi ünnepségre. Barcza Attila országgyűlési képviselő szónoklatában ugyancsak utalt
Szent Istvánra és hagyatékára. Kiemelte, Szent István a

kereszténységben felismerte az örökérvényű igazságot,
amelyre építeni lehet. Öröksége napjainkban is arra kötelez minket, hogy elgondolkozzunk jelenlegi életünkről.
Jövőnk meghatározása a saját kezünkben van. Most a felelősség rajtunk van, hogy a
magyar nemzet keresztény
értékeit megőrizze, hogy az
utánunk következő nemzedéknek is biztos, megingathatatlan legyen a jövője ebben
az országban. A képviselő ezt
követően – igazolandó gondolatait – arról is szólt, hogy
2010-ben a választók az új jövő felépítésének a programjára adtak felhatalmazást.

A kormány azóta a mindennapokban is együttműködő,
tenni vágyó emberekre épít.
Az országban számos fejlesztési program kezdődött,
amelynek eredményeként a
soproniak évtizedes álmai valósultak és valósulnak meg az
M85-ös autóúttól a Fertő-part
fejlesztéséig. Barcza Attila köszönetet mondott a soproniak
bizalmáért és támogatásáért,
mert – mint elhangzott – ezt
a várost, mint ahogy régen,
úgy ma is Sopron polgárai teszik naggyá.
Az ünnepség zárásaként
– a szeretetünnepség előtt
– dr. Pápai Lajos megáldotta
az új kenyeret.

KOSZORÚZÁS SZENT ISTVÁN SZOBRÁNÁL: Államalapításunk ünnepén a templom Szent István-szobrát megkoszorúzta B arcza Attila, dr. Farkas Ciprián, dr. Simon István és Csiszár Szabolcs, valamint virágot helyeztek el az önkormányzati képviselők,
intézmények és szervezetek vezetői, képviselői.

Megyei díj Pataki Andrásnak
Augusztus 20. alkalmából Dr. Kovács Pál-díjban
részesült Pataki András, a Pro Kultúra ügyvezető
igazgatója. Az elismerést múlt héten a Győr–Moson–Sopron Megyei Közgyűlés díszközgyűlésén
adta át Németh Zoltán elnök.
A méltatásban kiemelték, Pataki András rendező, dramaturg, kulturális menedzser,
díszlettervező és színigazgató neve akkor vált országosan

ismertté, amikor 1986-ban
megalakult az ajkai Forrás
Színpad. Később a Veszprémi Petőfi Színház, majd az
Evangélium Színház vezetője

lett. 2008 óta a Magyar Versmondók Egyesületének szakmai alelnöke. 2012-től a Soproni Petőfi Színház igazgatója,
majd a Pro Kultúra Sopron
Nonprofit Kft. szervezetének ügyvezető igazgatója lett.
2021-től a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára
és szenátora. Számos elismerést kapott, 2018-ban Radnóti
Miklós-díjjal, 2019-ben Jászai

Mari-díjjal tüntették ki. 2020ban pedig a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség
legrangosabb elismerését, az
Aranyplakett kitüntetést vehette át Zentán. Áldozatkész
tevékenységével hozzájárult a
délvidéki és az egyetemes magyar kultúra, művészet, közművelődés gazdagításához.
Mindemellett több szakmai
cikk, mű és könyv szerzője.

Közgyűlés: beruházásokkal a gazdaság újraindításáért
Rendkívüli közgyűlést tartottak az elmúlt
szerdán Sopronban. A képviselők kilenc napirendi pontról szavaztak. Az önkormányzat közel 250 millió forinttal többet fordíthat szociális és gyermekjóléti feladatokra.
Bölcsődék és óvodák konyha- és étkezőfelújítására közel 4 millió forintot biztosít az
önkormányzat. A gazdaság fejlesztéséhez
kapcsolódó döntésekkel jelentősen hozzájárulnak a magyar gazdaság újraindításához helyi szinten is – hangzott el az ülésen.

A képviselők módosították az egyesített
bölcsődék alapító okiratát, mert a Százszorszép Bölcsőde a bővítésnek köszönhetően
ősztől 78 helyett már 106 kisgyermeket fogadhat. A Soproni Szakképzési Centrum már
évek óta kezdeményezte a Ferenczy János
utcai kollégium épületében lévő főzőkonyha
és étkező átvételét. Erre most sor is kerülhet – miután elfogadták az erről szóló előterjesztést. Arról is szavaztak, hogy a GYIK
Rendezvényház üzemeltetését visszaveszi a

Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. A közgyűlésen döntöttek: támogatják a Soproni Borvidék Fejlesztéséért Nonprofit Kft.-t. A tervek szerint az évek óta üresen álló Deák téri
egykori multifunkciós épületben közösségi
vinotékát és borászati referenciapontot alakítanak ki. A cég a Sopron–Fertő Turisztikai
Fejlesztő Zrt. által kiírt pályázaton közel 60
millió forintot nyert, ehhez az önkormányzat önrészként 29,6 millió forint támogatást
biztosít.

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos
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Hogy ne csalatkozzunk…
Bevallom, korábban azt hittem, a koronavírus
elleni oltásról így a nyár vége felé már nem kell
írni, hiszen – feltételeztem –, hogy legalább an�nyian beoltatják magukat, hogy kialakulhat az
a bizonyos, korábban sokat emlegetett nyájimmunitás. Sajnos nem így történt, ráadásul hazánkban is egyre jobban terjed az úgynevezett
delta variáns. A szakemberek az egész vi„Minden vakcina hatásoslágon egyetértenek
sága csökken az idő múabban, hogy jelenleg
lásával. Ezért hozott jó
döntést a kormány, amikor három megoldás lélehetővé tette a harmadik tezik a súlyos megbetegedések elkerüléséoltást elsősorban a legre: az oltás, az oltás
inkább kitett csoportok
és harmadszor is az
számára.”
oltás. Oltás két dózisban (kivéve a Janssen vakcinát). Sőt, bizonyos korosztályokban
és egészségügyi állapottól függően immáron
Magyarországon lehetővé vált a harmadik oltás felvétele is. Mert – oltóanyagtól függetlenül
– tény, hogy az idősekben az oltások hatására
kevesebb antitest termelődik. És az is bizonyított, hogy hónapok múltán fokozatosan csökken
a szervezet vírussal szembeni ellenálló-képessége minden korosztályban.
Mielőtt most valaki elsősorban az ellenzék
által alaptalanul támadott keleti vakcinákra gondol, az tévúton jár. Érdemes figyelnünk
mondjuk, Izraelre, ahol csak Pfizer vakcinával oltottak, illetve oltanak. Az izraeli egészségügyi minisztérium kutatóközpontjának egy
a közelmúltban megjelent tanulmánya szerint
a kétszer beoltott 60 évnél idősebbeket csak 50
százalékos arányban, a többi oltottat pedig 80
százalékban védi meg a Pfizer oltása a súlyos
betegségekkel szemben a koronavírus delta változatánál. Egy másik híradásból pedig az derült ki, hogy a 2. oltás után 4–6 hónappal jelentősen csökkent az érintettek antitestszintje.
Mindezeket csak azért idéztem, hogy lássunk reálisan. Minden vakcina hatásossága
csökken az idő múlásával. Ezért hozott jó döntést a kormány, amikor lehetővé tette a harmadik oltást elsősorban a leginkább kitett csoportok számára. S most (is) bebizonyosodott, hogy
igenis jó döntés volt a keleti vakcinák beszerzése. Egyrészt mert sok százezer embert mentettek így meg a súlyos megbetegedéstől, másrészt pedig így vált lehetővé a harmadik oltás,
mert van oltóanyagunk bőségesen. Arról nem is
beszélve, hogy az átoltottságnak köszönhetően
előbb váltunk „szabaddá”, s a gazdaságunk is
korábban nyithatott az uniós országokénál. Ennek pedig elsődleges nyertese a turizmus lett,
amely júliusban és várhatóan ebben a hónapban is rekordokat dönt.
Jó lenne látni, hogy a következő hetekben
felgyorsul az oltási folyamat, és az érintettek
közül egyre többen veszik fel a harmadikat is,
mert csalfa hit azt remélni, hogy a negyedik
hullám elkerül bennünket. A mostani viszonylagos jó helyzet csak átmeneti, hiszen egyre több
a megbetegedés.
A rossz és a még rosszabb őszi heteket csak
okos előrelátással és oltással lehet elkerülni!

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK
Szerkesztőségünk elkötelezett a soproni emberek bemutatása
mellett. Olyan embereket keresünk, akik szűkebb–tágabb környezetükben valamiért kiérdemelték a körülöttük élők szeretetét, tiszteletét. Bárki, akire felnéznek olvasóink! Ha ismernek ilyen embert a környezetükben, írják meg nekünk, hogy ki
ő, hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának róla örömmel!
szerkesztoseg@sopronitema.hu
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Kránitz Roland ismét rangos versenyre nevezett

Meghökkentő állatfotók

MADARÁSZ RÉKA

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A Magyarország 365 fotópályázatot még 2019-ben hirdette meg a kormány, hogy bemutassa az ország értékeit.
Amatőr és hivatásos fotográfusok három kategóriában nevezhettek. 2020-ban 28 ezer
kép érkezett a felhívásra, a
nyáron tették közre a legjobbnak választott 365 alkotást.
Kránitz Roland kettő fotója
(Repülő gyík, Hoppsz) is bekerült a válogatásba.
– A természetfotózás magányos műfaj, és egyben nagy
kitartást is kíván – idézte fel

Kránitz Roland a fotók keletkezésének történtét. – Az
üregi nyulakat Tiszaalpáron fotóztam, és ahhoz, hogy
belesimuljak a természetbe, előzetesen egy nagy lest
kellett építenem. Egész nap
bent voltam, odakint negyven Celsius-fokos volt a hőség. Már majdnem feladtam,
amikor előjöttek a rejtekhelyükről a nyulak. Nekem pedig már csak a megfelelő pillanatra kellett várnom. A nap
végére rendesen elfáradtam,
de utólag visszagondolva is

Alexandra szívvellélekkel gazdálkodik

Zergi Alexandrának két kecskéje is van (Adél és Léda), mindig
ő eteti az állatokat. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Kránitz Roland Repülő gyík és Hoppsz című fotójával került be a
válogatásba. FOTÓK: KRÁNITZ ROLAND

Kránitz Roland két fotóját is beválogatták a Magyarország 365 pályázat legjobb alkotásai közé.
A Soproni Fotóklub tagja e mellett idén is benevezett Az év legviccesebb természetfotója versenyre, két előválogatón már túljutott.

2021. augusztus 25.

megérte, hiszen jó felvételek készültek. A Repülő gyík
fotónál szerencsém volt: éppen felpillantottam az égre,
és megláttam egy szalakótát,
szájában a gyíkkal. Azonnal
fotóztam.
Kránitz Roland a Soproni
Fotóklub tagjaként idén is benevezett Az év legviccesebb
természetfotója versenyre.
– A fotóm már két előválogatón túljutott – tette hozzá.
– Bízom benne, hogy ezúttal
is sikerül jó eredményt elérnem. Ezt erősíti az is, hogy

a közösségi oldalra feltöltött fotók között az enyém
meglehetősen magas kedvelést kapott.
Mint arról lapunkban beszámoltunk (Természetfotós siker, Soproni Téma, 2020.
november 4.), tavaly magyar
siker született Az év legviccesebb természetfotója versenyen. Kránitz Roland a közönségdíjat szerezte meg az
’O Sole Mio című felvételével.
Roland egyébként 2007 óta
foglalkozik fotózással, több
önálló kiállítása is volt.

ORSZÁGOS SIKER: K ránitz Roland a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége által meghirdetett Az év fotográfusa versenyén a második helyezést érte el.

facebook.com/

sopronitema

hivatalos

Míg a kamaszok többsége szabadideje nagy
részét a haverokkal és
bulizással tölti, addig Zergi Alexandra 17
évesen már a saját gazdaságukban rendezi
az állatait.
A kedves ifjú hölgy a mezőgazdaságba született bele.
Amióta az eszét tudja, imádja az állatokat. Molly nevű
huncut kutyusa mellett van
40–50 tyúkja, 3 törpekakasa, két nyuszija, Vilmos és
Margit, akiknek már három
kicsinyük is született; egy
majdnem húszéves pónija és
két kecskéje, akik – Ady nyomán – az Adél és Léda nevet kapták.
– Egyszerűen nem tudnék
úgy létezni, hogy ne legyen
mellettem állat – mesélte.
– Minden szabad percemet és
a nyári szünetem java részét
is velük és a szántóföldeken
töltöm. Már saját traktorom

is van. Havonta egyszer megyünk Nagycenkre állatvásárba, és üres kézzel soha
nem jövök haza.
Iskolaidőben Szandi reggel
5-kor kel, hogy meg tudja etetni az állatokat. Iskola után az
az első dolga, hogy megnézi,
minden rendben van-e velük,
és összeszedi a tojásokat. Este
etetés után fut néhány kört az
udvaron a kecskékkel. Mindig
talál magának munkát: takarít, füvet nyír – a lényeg, hogy
hasznosan töltse az idejét. És
ott van még a szakmai gyakorlat is. Bármilyen meglepő
ugyanis, a lány kozmetikusnak tanul.
– Nehéz döntés volt, mert
inkább mezőgazdasági iskolában szerettem volna továbbtanulni. Sajnos Csornán van csak ilyen, én pedig
képtelen lennék egész nap
távol lenni a gazdaságunktól
– folytatta Szandi. – Mivel egy
alkalommal szóba került a
kozmetika is, a Handlerba jelentkeztem. Egyáltalán nem
bántam meg, mert az elmúlt
három évben nagyon megszerettem a szépítészetet.

Környezetbarát gyomirtás
MADARÁSZ RÉKA

Az utóbbi években derült ki, hogy egyes gyomirtószerek súlyos egészségügyi és környezeti
károkat okozhatnak. Vannak azonban jóval kíméletesebb alternatív lehetőségek is a gyomok
elpusztítására.
A legegyszerűbb és leghatékonyabb módja a gyomtalanításnak a különböző kémiai szerek használata.
– A leggyakrabban használt gyomirtószer-hatóanyag
a glifozát, melyet széles körben használ a mezőgazdaság is – tudtuk meg Horváth
Gábortól, a Kisalföldi ASzC
Roth-szakképző kertészeti tangazdaságának vezetőjétől. – Világszerte elterjedt,
azonban mára már jelentősen lecsökkent az ezt a hatóanyagot tartalmazó készítmények köre.
Az elmúlt években nyilvánvalóvá vált: a glifozát és bomlásterméke, az AMPA hatására fokozódhat a betegségekre
való érzékenység az állatok és
az emberek körében is. Hazánkban ezért néhány évvel
ezelőtt számos glifozáttartalmú gyomirtó készítményt
vontak ki a forgalomból.

Sajnos maga a glifozát a piacon maradt. Mindezek miatt
és az egészségünk védelme
érdekében is érdemes kipróbálni konyhakertünkben, udvarunkban néhány természetes házi praktikát.
– Az egyik legjobb gyomirtószer az ecet – folytatta
Horváth Gábor. – Ha gyors

megoldásra van szükségünk,
akkor ecetes–mosószeres vizet (80 százalék ecet, 15 százalék tengeri só és 5 százalék
környezetbarát mosogatószer)
permetezzünk a gyomokra.
Időigényesebb a hagyományos
gazolás, melynek nagy előnye,
hogy a gazt gyökerestől el tudjuk távolítani.
Megelőzésképpen takarhatjuk is a talajt, mely gátolja a gyomok kikelését, nem
mellesleg a nyári száraz hónapokban a talaj nedvességtartalmát is segít megőrizni.
Talajtakarásra használhatunk mulcsot, mely akár a lenyírt fű nyesedéke is lehet.

A gyomtalanítás legegyszerűbb módja a permetezés – persze
nem mindegy, hogy milyen anyaggal! FOTÓILLUSZTRÁCIÓ

2021. augusztus 25.

CIVITAS FIDELISSIMA

2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA

Burleszk a javából
KÖVES ANDREA

Burleszk címmel jelent meg Hegyi Ferenc soproni író ötödik kötete. A regény fergeteges tempójú, humorral átszőtt, elgondolkodtató XXI. századi történet.
– Ez a kötetem kicsit lassan
készült, mint a Luca széke:
négy év munkája előzte meg
a kiadást, bár közben több
tucat novellám is megszületett – mesélte Hegyi Ferenc.
– Napjainkban, 2014–15-ben
játszódik a történet. A pandémia miatt egy évet vártunk a kiadással, most úgy
érzetük a kiadómmal, az Unicusszal együtt: itt az ideje a
megjelenésnek.
A regényben egy erkélyen
lógó férfi lepottyan Rajnaiék teraszára, és ezzel kezdetét veszi a szórakoztató és
pikáns kalandok sora. Közben a szereplők egy részét
erősen foglalkoztatja az értelmes, maga után nyomot
hagyó élet kérdése, és mindannak a veszélyeztetettsége,
amit kereszténységnek, európai kultúrának, civilizációnak gondolunk. Vajon mit rejt
a sokatmondó cím?
– A borítón található, bohócsipkát viselő földgömb
utal a regény mondandójára, s
remélem, elindítja az olvasók
fantáziáját – tette hozzá az író.

– A burleszkfilmekben a szereplők a szokásos módon cselekednek, de egészen szokatlan környezetben. Korábban
egy másik cím is az eszembe jutott, amely szorosabban
kapcsolódik a történethez: Ki
fél Martell Károlytól?. Ő volt a
Frank Királyság teljhatalmú
majordomusa, a Karoling-ház
névadója. Nevéhez fűződik az
arabok nyugat-európai előretörésének megállítása a 732es poitiers-i csatában. Nélküle Európa és a keresztény
civilizáció története másképp
alakult volna. De másképp
alakult volna a regény főszereplőjének, az ügyvéd Vadász
Gergelynek is az élete, ha marad az ingatlanbiznisznél, és
nem jut eszébe, hogy színdarabot írjon a régen meghalt
frank vezérről... Természetesen a szerelmi szál is fontos
eleme a regénynek.
Az író számára a regény
legfontosabb üzenete: „Féljünk az olyan világtól, ahol
a valóságot nem lehet megkülönböztetni az illúziótól, a
látszattól!”.

Soproni Téma

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos

Kultúra, művészetek
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Horváth Péter Pál nyugdíjasként segít a Soproni Múzeumnak

Régi fotók nyomában

Horváth Péter Pál még azokról a felvételekről is kideríti, hol készültek, amelyeket addig senki sem tudott megfejteni. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
KÖVES ANDREA

Három éve önkéntes a Soproni Múzeumban Horváth Péter Pál. Fotókat digitalizál, és a Régiségtár face
book-oldalának gondozásában
is részt vesz, mindezzel sokat segít a múzeumi munkában.
A mindig aktív életet élő Horváth Péter Pál számára nem is
volt kérdés: nyugdíjazása után
is tevékenyen szeretné tölteni mindennapjait. A Soproni
Múzeumban végzett önkéntes
munkája során kiélheti a régi
fotókkal kapcsolatos szenvedélyét: – 10–15 éve egyre több
Sopronnal kapcsolatos archív
fotó és képeslap között lehet
böngészni az interneten, ami
nagyon felkeltette az érdeklődésemet – mesélte az önkéntes. – Néhány évvel ezelőtt
jutottam el először Bolodár

Zoltán fotóadattáros lebilincselő helytörténeti előadására: egyértelművé vált számomra, hogy nagy örömet
okozna, ha én is ezzel foglalkozhatnék. Nyugdíjasként
felajánlottam a segítségemet.
Elsősorban a múzeum birtokában lévő mintegy 200 ezer
fotó digitalizálásában segítek:
ez a munka sok-sok izgalmat,
rejtélyt tartogat számomra.
„Mentora”, Bolodár Zoltán szerint példamutatóan
aprólékosan és precízen végzi a munkáját a múzeumi

önkéntes: kiválóan tud fotókat meghatározni, még azokról a felvételekről is kideríti,
hol készültek egykor, amelyeket addig senki sem tudott
megfejteni. Számos olyan fotó
„nyomába eredt”, amelyek a 2.
világháborús bombatámadások előtt készültek, és olyan
épületeket ábrázolnak, amelyek ma már nem állnak.
– Egy-egy kép rengeteg
dologról mesél – mutatott rá
Horváth Péter Pál. – Nagyon
fontos meghatározni azt az
időpontot, amikor készült.
Ha például a fotón egy tévéantenna tűnik fel egy háztetőn, akkor nyilván az ötvenes
évek vége előtt nem fotózhatták. Ha egy 1920 körüli soproni képen villamossínt látunk,
az behatárolja, hol készülhetett. Remek rejtvény volt számomra az a fotó, amely 1922ben készült, amikor Horthy

Miklós Sopronban járt. A Déli Vasútállomáson szállt le, és
az őt váró tömegről készült
egy fénykép, amelyet egy pesti múzeumban találtunk mindenféle adat nélkül. Hónapokig tanakodtunk azon, hogy
hol is készülhetett, mert a háttérben szereplő épület senkinek sem volt ismerős. Viszont
a homlokzat hasonlított egykét Schármár Károly építész
által tervezett épületre. Ebből
kiindulva sikerült kinyomozni, hogy az egyetem Baross
utcai kollégiumának környéke volt a keresett helyszín, az
egykori házsort pedig bombatámadás érte.
Az önkéntes részt vesz a
Régiségtár facebook-oldalának gondozásában is, ahol
Diebold Károlynak, a soproni
fotográfia legjelentősebb és
egyben legizgalmasabb alakjának fotóiból válogat.

Megjelent a Soproni Szemle 2021-es második száma
Hegyi Ferenc négy évig dolgozott új regényén. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

EZ TÖRTÉNT – múltidéző
205 ÉVVEL EZELŐTT,1816. november 22-én született Sopronban Kochmeister Frigyes nagykereskedő, főrendiházi tag.
Vezető szerepet játszott a Budapesti Áru- és Értéktőzsde (BÉT)
megalakításában, majd később a tőzsde első elnökeként éveken át irányította az intézményt. Részt vett a Pesti Lloyd Társulat és a Magyar Általános Hitelbank megalakításában és vezetésében. Több mint két évtizedig a Budapesti Kereskedelmi
és Iparkamara elnöke volt. Budapesten hunyt el 1907. szeptember 11-én.
130 ÉVVEL EZELŐTT,1891. augusztus 30-án született Pápán
Kunt Mihály építész, városi mérnök (1914–1920). Kunt tervezte a Soproni Városszépítő Egyesület Hubertusz-házát, a Rákóczi utca és Csatkai utca sarkán álló kéttornyú bérházat. Szülővárosában hunyt el 1924-ben. Fia, Kunt Ernő (1920–1994) festő,
grafikus volt.
A SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR INTERNETES
OLDALÁN (WWW.SZIVK.HU) MEGTALÁLHATÓ ADATBÁZISBÓL KÖZLÜNK RÉSZLETEKET.

Szabadtéri kiállítás
Augusztus 27–29. között szabadtéri kiállítást rendez a Várkerületen, a Mária-szobornál a Soproni Fotóklub. A tárlatot – a hagyományoknak megfelelően – a magyar fotográfia napja alkalmából
hívták életre. Az ünnepélyes megnyitó augusztus 27-én 18.30-kor
lesz. A kiállításon a klub tagjainak képeit, valamint a pályázatukon elfogadott fotókat nézhetik meg az érdeklődők.

Már lapozgathatják olvasóink a Soproni
Szemle idei második számát. A periodika szokásos rovataiban ismételten érdekes írások jelentek meg. Több tanulmány
foglalkozik a Szent Mihály-templom törté-

netével és felújításával. A Soproni Arcok
rovatban Bolodár Zoltán emlékezik Sterbenz Károly grafikusművészre születésének 120. évfordulóján, Kóczán Péter pedig
Szekendy Tamás zongoraművész emlé-

ke előtt tiszteleg, aki idén lenne 60 éves.
A Műhelyben Vörös Ákos közöl összeállítást a Nemzeti Sírkert Sopronban címmel.
A Soproni Könyvespolc több kötetet is ajánl
az érdeklődőknek.

TALLÓZÓ – válogatás a korabeli sajtóból

1981

Érembiennálé Sopronban
A soproni Lábasházban csütörtökön délelőtt megnyílt a III. országos érembiennálé. Az eseményen jelen volt Kreiter Mária,
a megyei pártbizottság titkára.
Pogány Ö. Gábor, a Nemzeti Galéria nyugalmazott főigazgatója mondott megnyitó beszédet,
majd átadták a biennálé díjait.
Lugossy Mária Győr–Sopron megye Tanácsának Ferenczy Bénidíját, Duray Tibor Sopron város
Tanácsának Civitas Fidelissimadíját, Csiky Tibor a SZOT díját,
Ispánki József a Magyar Népköztársaság Művészeti Alapjának díját, Tornay Endre András
a KISZ díját, Csontos László a
Képcsarnok Vállalat díját, Palotás József pedig az Expressz Ifjúsági és Diák Utazási Iroda díját kapta. (Kisalföld)

1961

Esőben, sárban
Vigasztalanul zuhogott az eső
a vasárnapra virradó hajnalon
Sopronban, és ugyancsak ráijesztett az MHS motorkerékpáros terepversenyének résztvevőire. (…) Kora délelőtt elállt az
eső, de a 350 kcm-es gépek kategóriájának résztvevőit így is
rendkívüli feladat elé állította
a csúszós terep. Sok volt a bukás, a pályatévesztés – szerencsére komolyabb kimenetelű
baleset nem akadt. Ebben a kategóriában született az egyetlen
magyar győzelem, mely az ajkai
Simon Ferenc nevéhez fűződött.
A gépek egyre erősödő moraja
és időközben a felhők közül előbukkanó napsugár kicsalogatta
a soproniakat is a verseny színhelyére, és mire a második futamot indították, már mintegy

500 néző övezte a pályát. Csehszlovák siker született a 125-ös
kategóriában. Egy női versenyzője volt csak a mezőnynek,
mégis ő győzött: a csehszlovák
Hosmanová Truda. (Népsport)

1921

Nyugat-Magyarország
átadása
A kormány elrendelte, hogy
Nyugat-Magyarország átadása az ántánt által megállapított terv szerint kezdetét vegye. A soproni és nezsideri
helyőrség, amely a területen
levő egyedüli hadseregbeli alakulat, augusztus 27-én reggel
vonul vissza a trianoni határvonal mögé. A m. kir. csendőrség, pénzügyőrség és vámőrség
az osztrák–magyar határt 28-án
reggel hagyja el, amikor is az
osztrák csendőrség bevonulá-

sát megkezdheti. Az ántánt fölállított terve szerint az átadásnak 29-én 16 órakor meg kell
történnie. A soproni helyőrség
csapatai ma délelőtt a Széchenyi téren, ahol Fluck ezredes állomásparancsnok beszédet intézett a katonasághoz, az ezred
zászlaját gyászfátyollal vonták be, azután megkoszorúzták
Széchenyi szobrát, majd fölhangzott az Imához vezényszó,
és a Himnusz eléneklése után a
helyőrség zene nélkül távozott
Sopronból. A bécsi Neue Freie
Presse szerint a soproni lakosság erőszakosságoktól tart.
Sopronban elterjedt hírek szerint Friedrich István volt miniszterelnök, aki állítólag ott tartózkodik, el van szánva, hogy az
átadást erőszakkal is megakadályozza. (Szegedi Napló)
Összeállította:
Pluzsik Tamás
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SC Sopron: M
 egvan az első bajnoki három pont!

Verejtékes győzelem
MOLNÁR
ZOLTÁN

Megszerezte első bajnoki győzelmét az SC Sopron NB
III-as csapata. A 4. forduló zárómérkőzésén a
soproniak hazai pályán
1–0 arányban múlták
felül a Tarr Andráshida
SC együttesét.
A forduló előtt 19. helyen álló,
szintén nyeretlen ellenféllel
szemben egyértelműen győzelmi céllal léptek pályára a
hazai piros-fehérek. Ennek
eleget téve már az első félidő
közepén előnyhöz jutott a Sopron. Az előző idény gólkirálya,
Kustor Noel juttatta a labdát
a kapuba, amely a 2. találata
volt már az új szezonban. Ezt
követően még szintén Kustor
előtt adódott egy óriási lehetőség, de a félidő 1–0-s soproni
vezetéssel zárult.
A második játékrészben is
voltak még helyzetei a hazai
csapatnak, Gere Richárd révén egy büntető is kimaradt,
de végül ez belefért, mert
az 1–0-s eredmény már nem
változott.
– A mai célunk a 3 pont
megszerzése volt, amit vérrel–
verejtékkel sikerült elérnünk

Jó hangulatú
labdarúgótorna
Tizenhét csapat vett
részt az elmúlt hétvégén az Anger réten
megtartott férfi kispályás labdarúgótornán.
Augusztus 20-án hagyományosan kispályás labdarúgótornát szerveznek Sopronban. Idén sem volt ez másként,
az elmúlt hétvégén az Anger
rét immár a harmincnegyedik versengésnek adott otthont. Ezúttal tizenhét csapat
nevezett.
– A koronavírus-járvány
miatt tavasszal nem tudtuk
megtartani a kispályás labdarúgótornát, most nagyon
örülünk annak, hogy ilyen
szép számmal jöttek el a labdarúgók – közölte Kósa István, a Városi Szabadidősport

– értékelt Németh Norbert vezetőedző. – Ha a helyzeteket
kihasználjuk, akkor simább
lehetett volna, de szerencsére
a kihagyott lehetőségek nem
bosszulták meg magukat.
A hétvégén szünetel a bajnokság, ugyanis folytatódnak a Mol Magyar Kupa küzdelmei. A 2. fordulóban a
megyei 1. osztályú Koroncó
KSSZE lesz az ellenfél idegenben, amely összecsapást

augusztus 28-án, szombaton
16.30-tól rendezik meg. A koroncóiak az 1. fordulóban a
Szentantalfa NVSE-t búcsúztatták 5–2 arányban.
A következő bajnoki mérkőzés pedig szeptember 1-jén,

szerdán lesz, ekkor a Kaposvári Rákóczi FC-nél vendégeskedik a csapat.
Az SC Sopron négy bajnoki
fordulót követően 4 megszerzett ponttal a 15. helyen áll a
tabellán.

TOVÁBBI SOPRONI EREDMÉNYEK: 
Megyei I. osztály 2. forduló: Jánossomorja – SFAC 1900: 2–0
Megyei II. osztály 2. forduló: SVSE-GYSEV – Bősárkány: elmaradt
Megyei III. osztály 2. forduló: Sopronkövesd – SFAC II: 3–3

Népszerű volt az idei kispályás torna. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Négy játékos a legjobb négyben végzett az olimpián

Készül a Sopron Basket

Tenisz

Augusztus 27–29., péntek–vasárnap 15.30,
Hotel Sopron
Soproni Nyári Tenisz Kupa

Labdarúgás

RÁZÓ LÁSZLÓ

Augusztus 28., szombat 17 óra, Anger réti sporttelep
Soproni FAC 1900 – Üstökös FC Bácsa

Futás

Augusztus 28., szombat 19.45, Erzsébet-kert, belváros
V. Rádió 1 Sopron éjszakai futás

Kispályás labdarúgás

Augusztus 30.,szeptember 1., 3., hétfő, szerda, péntek
18 óra, Halász Miklós Sporttelep, tóparti sporttelep
Sopron városi kispályás labdarúgó-bajnokság

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK
• Általános segélyhívó 112
• Mentők 

104

• Orvosi ügyelet312-010
• Soproni Gyógyközpont
központi szám 
514-200
• Soproni Gyógyközpont
előjegyzés  514-205, 514-206
• Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség (Tűzoltóság, Polgári Védelem)

105, 510-672, 510-617
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

Szövetség elnöke. – Az első körben kiesett csapatok
számára sem ért véget a torna, ugyanis ők a vigaszágon
a Kékfrankos, a továbbjutók
pedig a Patent kupáért csaptak össze.
Csiszár Szabolcs alpolgármester kiemelte: nagyon jó
hangulatban telt el ez a két
nap. Idén Sopronban centenáriumi programsorozat zajlik, és a hétvégi programokba
nagyon jól beleillett ez a torna.
A Patent kupát a Szemérem Ajax, a Kékfrankos kupát
pedig a Sport Söröző csapata
nyerte meg. A torna legjobb
kapusa Pártos Attila (Szemérem Ajax) lett, a legtöbb gólt,
5–5 találatot Turner Krisztián
(Aramis Söröző – Sportuszoda) és Hársádi Imre (La Coruna) szerezte.

Több helyzetet is kialakított az Andráshida ellen a Sopron, végül 1–0-ra nyert. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

LELÁTÓ

• Rendőrség

2021. augusztus 25.

• 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
elsősegély-szolgálat
116-123
• Drog stop 

06-80/505-678

• Magyar Autóklub 

188

• Áramszolgáltató
06-80/533-533
• Vízszolgáltató 

519-100

• Gázszolgáltató
06-80/440-141
• MÁV

06-1/3 49 49 49

• GYSEV 

577-212

• Kisalföld Volán 

313-130

Javában készül az új
szezonra a Sopron Basket női kosárlabdaegyüttese. A csapat
egyelőre nem teljes, hiszen az amerikai légiósok csak később csatlakoznak a kerethez.
Briann January, Gabby Williams, valamint a Tokióban
olimpiai aranyérmet szerző
Napheesa Collier nem tartózkodik még Sopronban. Ott van
viszont az edzéseken Jelena
Brooks és Nevena Jovanovic,
akik Szerbia színeiben szintén szerepeltek az olimpiai
játékokon. A csapatkapitány,
Fegyverneky Zsófia és a francia középjátékos, Aby Gaye kis
késéssel kapcsolódott be a közös munkába.
A keret fiatalabb generáció
jából többen is komoly sikert
tudhatnak magukénak: Czukor Dalma a felnőtt válogatottban szerepelhetett, Varga Alíz
és Varga Sára pedig az U20-as
Challenger torna aranyérmesének mondhatja magát. Sitku Zsuzsanna tagja volt a magyarországi rendezésű U19-es
világbajnokságon bronzérmet
szerző válogatottnak.
A Sopron Basket felnőtt keretéhez további két tehetséges
fiatal, Alexandra Erdélyiová
és Laura Molnárová is csat-

RÖVIDEN
Az Euroliga
B csoportban
Megtartották a női Euroliga alapszakaszának sorsolását. A Sopron Basket a B
csoportba került a Fenerbahce, a Kurszk, a Girona, a
Galatasaray, a Basket Landes és a Gdynia együttesével. Nyolcadikként a szeptember végi olaszországi
Konferencia kupa második
selejtező tornájának résztvevői (Bourges, Schio, Valencia) közül a győztes
csatlakozik.

Éjszakai futás

Már készülnek a következő szezonra a Sopron Basket játékosai.
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

lakozott, két kosaras – Határ
Betti és Pfeiffer Virág – pedig sérülése utáni rehabilitációját végzi. A Sopron Basket
augusztus végétől játssza első
felkészülési mérkőzéseit.

OLIMPIAI SIKEREK
A Tokióban rendezett olimpiai
játékok női kosárlabdaszámát
az Egyesült Államok együttese nyerte, miután a fináléban
a házigazda Japán nemzeti együttese ellen tudott diadalmaskodni – így Napheesa
Collier olimpiai bajnokként

csatlakozhat a Sopron Basket
keretéhez. A soproni szurkolók
a bronzmeccsen is szoríthattak három kosárlabdázóért: a
francia csapat alapembere volt
Gaby Williams, a szerb válogatottban pedig Jelena Brooks és
Nevena Jovanovic nyújtott kiemelkedő teljesítményt. A harmadik helyet végül a franciák
nyerték meg, így összességében egy arany-, egy bronzérmes és két negyedik helyezett
kosárlabdázó erősíti a Sopron
Basket keretét a 2021/22-es
szezonban.

Augusztus 28-án ismét éjszakai futóversenyt tart a
Paddy Sportegyesület. Az
V. Rádió 1 Sopron Éjszakai futáson két táv: 5 és 10
kilométer között választhatnak a sportolók. A versenyközpont ezúttal is az
Erzsébet-kertben lesz, az
indulók a kivilágított belvárosban futnak, érintik
a Deák teret, a Várkerületet. A közös bemelegítés 19.30-kor kezdődik, a
hosszabb táv rajtja 19.45kor, a rövidebbé 19.50-kor
lesz. A versenyre már csak
a helyszínen lehet nevezni. Az éjszakai futás után
valamennyi teljesítő befutóérmet, a leggyorsabbak pedig kupát és értékes ajándékokat kapnak.
További részletek az esemény facebook-oldalán.

2021. augusztus 25.

CIVITAS FIDELISSIMA

2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA

Válogatott futó
Kiemelkedő eredményeinek köszönhetően
a magyar U18-as válogatottba is meghívást
kapott Moser Boglárka, a Soproni Atlétikai
Club versenyzője.
Némethné Csordós Rita, a
Soproni Atlétikai Club közép- és hosszútávfutó csoport edzője elmondta: Csehországban rendezték meg a
versenyt, amelyre négy országból kaptak meghívást
futók. A házigazda mellett
Szlovákia, Leng yelország
és Mag yarország legjobb

Moser Boglárka az U18-as válogatott tagjaként bronzérmet szerzett egy csehországi
versenyen.

utánpótlás korú atlétái mérték össze tudásukat. Minden
versenyszámban két magyar
sportoló indulhatott. Moser
Boglárka egész éves teljesítménye alapján 3000 méteres
futásban került be a magyar
válogatott csapatba.
– Természetesen óriási
megtiszteltetésnek vettük,
hogy válogatott versenyzőként veszik számításba Bogit
– mondta Némethné Csordós
Rita. – Kicsit izgultunk a verseny előtt, de fiatal atlétánk
ezúttal is bizonyított: idei legjobb teljesítményét nyújtva
a negyedik helyen ért célba,
csapatban pedig bronzérmet
szerzett a magyar válogatott
tagjaként. Igazán büszkék lehetünk Bogi teljesítményére.
A szakember hozzátette:
a fiatal atléta egész évben kiegyensúlyozott teljesítményt
nyújtott. – Bogi az idei évben 1500 és 3000 méteren
versenyzett. A fedett pályás
idényben a mezei futóversenyeken és a pályaversenyeken
is folyamatosan jól szerepelt.
Az idei versenyszezonból már
csak egy komoly megmérettetés van hátra, az U18-as liga
döntője, amelyet szeptember
végén rendeznek. Bogi lelkesen készül erre a versenyére
is, utána egy kis pihenő következik számára, majd kezdődik a fizikai teljesítményt
meghatározó alapozás időszaka. Bízom benne, hogy a
következő versenyszezonban is hasonlóan kiemelkedő
eredményei lesznek.

Soproni Téma

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos
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Sportolóink ünnepe

A Dirty Dance Sopron Egyesület táncosai dr. Farkas Ciprián polgármestertől vették át az elismerést. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
HUSZÁR JUDIT

Rendhagyó módon a Várkerületen felállított színpadon köszöntötték Sopron sportolóit. A 2020ban eredményes versenyzők télen a vírushelyzet
miatt nem tudták átvenni jutalmaikat, most pótolták az elmaradt sportgálát.
Emlékplakettek, oklevelek
sorakoztak az asztalokon,
a színpad előtt pedig több
százan várakoztak – vasárnap rendhagyó módon a Várkerületen köszöntötte Sopron eredményes sportolóit a
városvezetés.
– Mindent megteszünk
azért, hogy az egyesületek
színvonalasan dolgozhassanak – fogalmazott köszöntő-

jében Barcza Attila, Sopron
és térsége országgyűlési képviselője. – Fontos, hogy nemcsak a személyi, hanem az
infrastrukturális hátteret is
biztosítjuk ehhez, számtalan fejlesztés történt a városban, a sport terén talán a legkiemelkedőbb, hogy elkészült
a Lőver Uszoda.
A 2020-as évben országos bajnokságokon 59 első,

43 második és 46 harmadik
helyezést értek el a soproni
sportolók. Diákolimpiákon 7
intézmény 9 diákja és 1 csapata, a gyermek és serdülő kategóriában 55, az ifjúsági és junior kategóriákban 40, míg
felnőtt és senior kategóriában
46 díjazottat köszöntöttek.
Összesen 30 sportszervezet
ért el eredményt 25 különböző sportágban.
A diákolimpia helyezettjeinek Csiszár Szabolcs alpolgármester, a gyermek és serdülő
díjazottaknak Barcza Attila,
az ifjúsági–junior kategória
legjobbjainak dr. Farkas Ciprián polgármester, a legeredményesebb felnőtt és senior sportolóknak pedig ismét

Barcza Attila adta át az elismerést. A díjazottakat egyesével szólították színpadra,
valamint értékelték három
soproni utánpótlás-nevelő egyesület (az SC Sopron, a
Soproni Darazsak Sportakadémia és a Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia)
kiemelkedő munkáját.
Az eseményen részt vett
Babos Tímea, hazánk legmagasabban jegyzett teniszezője
is, aki tavaly két Grand Slamgyőzelmet is szerzett.
A rendezvény résztvevői
megemlékeztek a 100 évvel
ezelőtti népszavazás eseményeiről, megismerkedtek a
sportfelügyelet 100 év 100 kilométer című programjával is.

Az olimpián egyetlen napon kell bizonyítaniuk a versenyzőknek

Fantasztikus vívók

IV.

21

Országjáró
Családi Mozgásfesztivál

Szilágyi Áron, miután megszerezte sorozatban 3. olimpiai aranyérmét. FOTÓ: MTI – ILLYÉS TIBOR
MUNKATÁRSUNKTÓL

– Nehéz szavakat találni Szilágyi Áron szereplésére, a magyar kardvívó sorozatban harmadszor
lett egyéni olimpiai bajnok – nyilatkozta lapunknak Bolodár Zoltán. A soproni vívóedző szerint az
olimpiák alkalmával felpezsdül a hazai vívóélet.
– A vívótársadalomban ilyenkor sokat beszélünk egymással telefonon, az idei komoly
sikereknek pedig együtt örültünk – mondta Bolodár Zoltán, a Soproni Líceumi Vívóegylet edzője. – A vívás
hagyományos magyar sikersportágnak számít, az olimpián mindig érmet, leginkább
aranyat várnak az emberek a
vívóktól. Idén volt mindhárom éremből egy, Szilágyi
Áron elsősége mellett Siklósi
Gergely párbajtőrben szerzett

ezüstöt, és különösen örültünk a férfi kardcsapat bronzának. Azt már kevesebben
tudják, hogy mennyire nehéz
ilyen sikereket elérni, hiszen
egy nap áll rendelkezésre: aki
bajnok akar lenni, egyszer
sem veszíthet, nincs javítási
lehetőség.
Bolodár Zoltán hozzátette:
a vívás itthon megőrizte népszerűségét, ugyanakkor mára
már az egész világon elterjedt,
több kontinens országából kerülnek ki kiváló sportolók.

– Örülünk a vívósport népszerűségének, ugyanakkor éppen ezért egyre nehezebb komoly, nemzetközi eredményt
elérni – hangsúlyozta az edző.
– Az olimpia különösen nehéz,
hiszen egyértelműen mindenki erre a versenyre koncentrál,
úgy időzítenek a vívók, hogy itt
legyenek a legjobb formában.
A magyar vívás erejét mutatja,
hogy ilyen kiélezett küzdelemben, ennyire kiegyenlített mezőnyben mindhárom éremből
elhoztunk egyet. Nagyon sajnálom, hogy női kardban Márton Anna szerencsétlen térdsérülése közbeszólt, és végül
be kellett érnie a negyedik helyezéssel, pedig nagyon biztatóan vívott. Összességében
elmondható, hogy rendkívül
szép eredménysort értek el a
hazai kardvívók.

szeptember 4-én - 14:00
szombaton 10:00
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A résztvevők között értékes nyeremények
kerülnek kisorsolásra! (sorsolás 14:00-kor)
Sportfelügyeleti
Csoport
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Mintegy 30 millió forintot f ordított a fejlesztésre az önkormányzat

Bővült a kurucdombi óvoda
HUSZÁR JUDIT

Több mint
50 négyzetméternyi területtel: tornateremmel,
fejlesztőszobával, vizesblokkokkal bővült
a kurucdombi tagóvoda. Régi álmuk vált valóra az óvónőknek és a
gyerekeknek, akik már
birtokba is vették az új
helyiségeket.
Boldogan pattogtatták a labdát, másztak a bordásfalra
a gyerekek a Kurucdombon.
A Hermann Alice Óvoda Kurucdombi Tagóvodája a közelmúltban mintegy 50 négyzetméternyi területtel bővült,
amit 30 millió forintból tettek rendbe.
– Az önkormányzat folyamatosan fejleszti a fenntartásában lévő óvodákat, bölcsődéket, iskolákat – mondta
a helyszínen dr. Farkas Ciprián polgármester. – A Szarvkői
utcai bölcsőde két csoporttal
bővült, a katolikus egyház új
bölcsődét épít a Halász utcában, itt pedig elkészült az új
tornaterem, a fejlesztőszoba és a vizesblokkok. Mindez

MOTTÓ
„A legtöbben
meg vagyunk
győződve arról,
hogy hegyeket
tudnánk megmozgatni, ha
mások eltakarítanák az útból a
dombokat.”
James Matthew Barrie
(1860–1967), skót író

KÖNYVAJÁNLÓ
James Matthew
Barrie: Pán Péter

A tornaszoba mellett elkészült a foglalkoztató is a kurucdombi tagóvodában, a gyógypedagógusok, logopédusok a jövőben itt
gyakorolhatnak a gyerekekkel. Felvételünkön Wernerné Menyhárt Nóra mutatja az ovisoknak az új helyiséget. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
azért lényeges, hogy a gyermekeink korszerű, egészséges körülmények között tudjanak játszani, tanulni.
– Mindig öröm, ha a gyerekekre tudunk költeni, hiszen
ők jelentik a jövőt – hangsúlyozta Pongráczné Várnai Mária, a körzet önkormányzati
képviselője. – Fontos, hogy elkészült a fejlesztőszoba, nagy
szükség volt rá.

Mint megtudtuk, az óvodába öt SNI-s (speciális nevelési
igényű) kisgyermek jár, a logopédus pedig minden évben
több nagycsoportossal gyakorol – nekik nagy segítség, hogy
már külön helyiségben tudják
tartani a foglalkozásokat.
– Régi álmunk vált most
valóra, nagyon boldogok vagyunk – tette hozzá Nádasné Erdei Andrea, a Hermann

Alice Óvoda óvodavezetője. – A közelmúltban szintén
önkormányzati és szülői támogatással beszereltünk egy
nagyméretű projektort, valamint folyamatosan szépítjük
az óvoda udvarát, ahol például saját zöldséges, gyümölcsös
minikertet is kialakítottunk.
– A Kurucdombon három
csoportban 73 kisgyermek
kezdi a következő oktatási

évet. A tornaszobát mindan�nyian használják majd – folytatta Wernerné Menyhárt Nóra, a tagóvoda vezetője.
A helyszínen a polgármester megköszönte a dolgozók
egész éves munkáját, külön
kiemelve, hogy a soproni óvodák egész nyáron nyitva voltak, így segítve a koronavírus után munkába visszatérő
szülőket.

A felnőni nem akaró kisfiú, Pán Péter története egy különleges, ellentmondásokkal és humorral
átszőtt világot tár elénk,
ahol bármi megtörténhet.
Ezt a korlátok nélküli fantáziavilágot elveszett gyerekek, manók, tündérek,
indiánok és kalózok népesítik be, újabb és újabb kalandra hívva Pán Pétert és
az olvasók generációit.

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

környezetVédelMi ügyintéző
munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
• felsőoktatásban szerzett környezetmérnöki, természetvédelmi, pedagógus, tanár
szakképzettségek valamelyike vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és
környezetgazdálkodási, környezetmérnöki, környezettudományi, természetvédelmi
szakképzettségek valamelyike,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• magyar állampolgárság,
• számítógépes felhasználói ismeret (Word, Excel),
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn
• összeférhetetlenség
előnyt jelent:
• közigazgatásban szerzett gyakorlat
Munkakör fő tartalma:
A hivatal környezet- és természetvédelmi hatósági ügyeinek intézése (fakivágási kérelmek
elbírálásának előkészítése, szakhatósági nyilatkozatok összeállítása.) Hulladékgazdálkodással
kapcsolatos ügyek intézése. Vendéglátóhelyek zajkibocsátási határértékének megállapítása.
Egyéb városüzemeltetési feladatok ellátása.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• önéletrajzot a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
• az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
• előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi
ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást,
• a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról szóló nyilatkozatot
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban közölt személyes adatokat a pályázati eljárásban
részt vevők kezeljék
illetmény és juttatások:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal Közszolgálati
Szabályzata szerint. kiemelt bérezés!
A kinevezés határozatlan időre szól. A próbaidő: 6 hónap.
További információ kérhető Papné Horváth Barbara Városgazdálkodási
osztályvezetőtől a 99/515–123-as telefonszámon.
A jelentkezéseket 2021. szeptember 10-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
dr. Sárvári Szabolcs jegyző részére
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron, Fő tér 1.
A borítékra kérjük ráírni „környezetvédelmi ügyintéző munkakör”
A pályázatokat a jegyzo@sopron-ph.hu e-mail-címre is várjuk (a megadott
mellékleteket kérjük csatolni)!
A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok 2021. szeptember 26-ig 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, és a sikertelen pályázatokat visszaküldjük.
A pályázat benyújtásának tényét és a pályázó személyes adatait az Európai Unió 2016/679.
számú általános adatvédelmi rendelete a GDPR előírásainak megfelelően kezeljük.
Az állás betölthető az elbírálás után azonnal.

RÖVIDEN
OTDK Plusz

Szerdán becsengetnek
A soproni oktatási intézményekben minden készen áll az iskolakezdésre, a tankönyvek is megérkeztek. Felvételünkön a Petőfi-iskola tanárai válogatják a könyveket. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A soproni önkormányzat támogatásának köszönhetően idén közel 1500 tanuló kapja meg a füzeteken túl az írószereket, színes papírokat, iskolakezdési felszereléseket tartalmazó csomagot.
A diákok továbbra is ingyen utazhatnak.
Még néhány nap, és véget ér
a nyári szünet, az iskolai év
szeptember 1-jén, szerdán
kezdődik, és 2022. június 15ig tart. Városunkban a Soproni Tankerületi Központtól kapott tájékoztatás szerint 660
elsős kezdi meg általános iskolai tanulmányait. A szülőknek nagy segítséget jelent,
hogy városunk önkormányzata idén is biztosítja az első és
második osztályosok számára
a füzeteken túl az írószereket,
színes papírokat, írólapokat,
iskolakezdési felszereléseket

tartalmazó csomagot. Emellett az alap- és középfokú oktatási intézményekbe járó
diákok továbbra is térítésmentesen utazhatnak a helyi járatos autóbuszokon. További lényeges segítség, hogy
egészen az érettségizőkig ingyenesen jutnak a tankönyvekhez a diákok. Ezeket pedig
már ki is szállították az oktatási intézményekbe.
A kormányrendelet szerint a tanév első félévének
2022. január 21-én lesz vége, az iskolák január 28-ig

értesítik majd a diákokat és
a szülőket a félévi eredményekről. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október
22., az oktatás november 2-án
kezdődik. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 21., és egészen 2022. január 3-ig tart a pihenő.
Az őszi érettségi szezon
2021. október 15-én kezdődik
a nemzetiségi nyelvi és irodalmi írásbelikkel, az írásbeli vizsgák október 28-ig tartanak. Az emelt szintű szóbeli
érettségiket november 11–15.
között tartják, a középszintű szóbeliket pedig november
22–26. között. A tavaszi érettségik jövő év május 2-án, hétfőn kezdődnek, és május 23ig tartanak. Az emelt szintű
szóbelikre június 1–9. között,
a középszintűekre június 13–
24. között kerül sor.

OTDK (Országos Tudományos Diákköri Konferencia) Plusz konferenciát
tartottak hétfőn a Soproni Egyetem Lámfalussy
Sándor Közgazdaságtudományi Karán. A rendezvényen ezúttal személyesen
vehettek részt a hallgatók,
oktatók. Tavasszal ugyanitt online formában tartották meg a rendezvényt.
A visszajelzések alapján a
Soproni Egyetem kiválóan
megszervezte a 16 szekciós konferenciasorozatot.

Óvodafelújítás

Már javában tartanak a felújítási munkálatok a Soproni Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda
Aranykapu Tagóvodájában. Megújulnak a gyermekmosdók és az intézmény bejárata is. Ősszel a
gyerekeket már a megszépült környezet várja.

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

2021. augusztus 25.

CIVITAS FIDELISSIMA

2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA

EGÉSZSÉGSAROK

Eltunyulás ellen
Be kell, hogy lássam, roppant tunya életmódot folytatok. Szerintem (sajnos) sokan vagyunk ezzel így. Pörgök és ellustulok.
Mintha ebben az állandó rohanó világban a mozgással (is) spórolni szeretnék. Úgy tűnhet, időt nyerek, ha beülök az autóba.
Aztán ettől sem érem utol magam, sőt tovább fokozódik bennem a stressz. Az autózás ugyanis a gyaloglással, mozgással
szemben nem lazít el. A stressztől meg eszünk (ez is elég gyakori jelenség)! A nem mozgástól, meg az evéstől persze hízunk.
A hízástól meg stresszelünk… A stressztől meg… eszünk (bár
látom, ezt már írtam), sőt a stressz lustává is tesz, azaz... eltunyulunk. Ezt egész szépen végigvizsgálták, már tudományosan is, de azért megdöbbentő, amikor az ember ezt magán tapasztalja.
Meg kell próbálnom tehát lassítani. Enélkül a nagy búgócsigásodásban elpusztulok. Kezdem például a több gyaloglással!
Közben például roppant jól lehet gondolkodni (is). Erre nemrég egy kisebb erdőjárás során jöttem rá. Tudják akkor, amikor
beláttam, hogy mennyire ellustultam.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Augusztus 25–31. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig este 8
órától reggel 8 óráig tart.
Augusztus 25., BENU Állomás gyógyszertár
szerda
Mátyás király u. 23.

99/312–437

Augusztus 26., Erzsébet gyógyszertár
csütörtök
Győri u. 15.

99/311–254

Augusztus 27., Ezüst Kehely gyógyszertár
péntek
Kodály tér 12.

99/505–078

Augusztus 28., Hajnal gyógyszertár
szombat
Malompatak u. 10.

99/506–544

Augusztus 29., Ikvahíd gyógyszertár
vasárnap
Híd u. 21.

99/314–084

Augusztus 30., Király gyógyszertár
hétfő
Várkerület 114.

99/508–242

Augusztus 31.,
kedd

99/505–865

Korona gyógyszertár
Várkerület 73.

KERESZTREJTVÉNY

Soproni Téma

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos
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LEGENDÁS SOPRONIAK NYOMÁBAN– Ferling József

Vasdiplomás testnevelő
PLUZSIK
TAMÁS

Néhány he
te vasdip
lomát vett
át a Test
nevelési Egyetem rekto
rától Ferling József. Az
egykori soproni gépipa
ri technikum testneve
lő tanára tagja volt az
SVSE fél évszázaddal ez
előtt az NB II-be feljutott
legendás bajnokcsapatá
nak. Életpályájáról kér
deztük a Sopron Sportjá
ért díjas, 90. évében járó
sportembert.
– Édesapám fodrászmester
volt Nagycenken, úgyhogy
nem mondhatom azt, hogy a
motiváció otthonról származott volna, már ami a pedagóguspályát, ezen belül is a
testnevelő tanári hivatást illeti – kezdte Ferling József.
– A szüleim azt szerették volna, ha a papi pályát választom, Szántó Antal esperes úr
el is vitt a győri teológiára
bemutatni azt, de mire aktuális lett volna a továbbtanulás, megszüntették. A Széchenyiben érettségiztem, Ravasz
Endre volt a testnevelő tanárunk, de több alkalommal is én
tartottam meg helyette az órákat, amit nemcsak a társaim,
hanem én is nagyon élveztem.
Ferling József 1952-ben fejezte be középiskolai tanulmányait, és mint kiváló tornászt

Ferling József 34 évig tanított a gépipariban, onnan is ment nyugdíjba. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
és labdarúgót azonnal föl is
vették a Testnevelési Főiskolára, ahol 1956-ban diplomázott.
Csanádi Árpád, a Fradi egykori
kiváló labdarúgója, a későbbi
híres sportvezető volt az egyik
tanára a TF-en, aki szárnyai alá
vette a tehetséges fiatalembert, sőt kapacitálta, hogy az
akkor még az Aranycsapat legendás középcsatárát, Hidegkúti Nándort is a sorai között
tudó MTK-ba igazoljon, de
a szíve hazahúzta Sopronba.
– Az SVSE legendás intézője, Bodnár Alajos igazolt le az
SVSE-be, tanári állást pedig

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel!

a gépipari technikumban kaptam, ahol összesen 34 évig tanítottam, onnan is mentem
nyugdíjba, de ezt követően
még tanítottam az egyetemen
is – folytatta Ferling József.
– A foci mellett a röplabda volt a kedvenc sportágam,
annak idején volt, amikor tíz
csapat indult a városi bajnokságban csak a mi iskolánkból.
Két tanítványom, Kelemen Ferenc és Horváth Gábor többszörös magyar válogatott röplabdázó lett.
Idén ünnepli százéves fennállását a Soproni VSE, melynek

labdarúgói pontosan ötven évvel ezelőtt érték el egyik legnagyobb sikerüket. A Győri
MÁVDAC ellen fél évszázaddal
ezelőtt így állt fel a soproni
csapat: Kormos, Rácz, Ferencz,
Schift, Polgár, Király, Csete,
Rajnai, Ferling, Kiss, Szabó.
– Öten élünk még az egykori
csapatból: Kormos Ernő, Schift
„Tutu”, Ferencz Gyuszi, Kiss Lala és én – zárta Ferling József.
– Az egykori TF-es évfolyamból
pedig csak kilencen voltunk ott
a vasdiploma-átadáson, pedig
annak idején több mint hetvenen végeztünk…

A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket szeptember 1-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sopron
Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a Rubikon páneurópai piknikkel foglalkozó
különszámát sorsoljuk ki, melyet a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
Június 30-i rejtvényünk megfejtése: „Mi választjuk az utunkat, amit az elveink és a tetteink határoznak meg”.
Szerencsés megfejtőnk: Balogh Tamás, Sopron, Panoráma út.
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Új Lopott Idő nagylemez
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HUMORSAROK
Szénási Ferenc (Széna) soproni karikaturista
alkotásai hétről hétre.

KÓCZÁN
BÁLINT

A Zuhanás
után ismét
új dallal jelentkezett a Lopott Idő.
A Kitárt karokkal című
dal bizakodó előretekintés a jövőbe, a klipet több helyszínen
forgatták. A soproni
formáció nagylemezén
is dolgozik – erről is
beszélgettünk Egyházi Krisszel, az együttes
egyik alapítójával.
– Érzelmes, különleges
dallal és klippel jelentkeztetek. Mit kell tudni az új
számról?
– A Kitárt karokkal című
dal gyakorlatilag visszatekintés a régmúltba, a gyerekkorba, illetve az eddigi életünkre. Ezzel egyidejűleg bizakodó
előretekintés a jövőbe. A dal
szövege sejtelmes és sokrétegű. Remélhetőleg mindenki megtalálja a neki tetsző
értelmezést.
– A klip több helyszínen
készült…
– Gyakorlatilag három helyen forgattunk. Egy fotóstúdióban, Sopron utcáin, valamint az Elit moziban. Ezúton
is köszönet a Kultik moziláncnak és Major Péternek

Tujmer Gábor (dob), Szokodi Zoltán (ének), Egyházi Krisztián (gitár), Fördős István (basszusgitár).
a helyszínért és a lehetőségért. A klipet Mészáros Márk
(EMEM Video) készítette.
– Dolgoztok-e további új
dalokon?
– Igen, a két elkészült nótán és klipen kívül további
nyolc dalon dolgozunk. Ezek
közel kész állapotban vannak, gyakorlatilag minden sávot felvettünk, egyedül a keverés és a mastering van hátra,
talán télre elkészül az album.
– A pandémiából hogyan
sikerül kijönni?
– A pandémia bizonyos
értelemben rosszul érintett
minket. A zenekar 2019 elején
kezdett komolyan dolgozni a
dalokon, és 2020-ra hoztunk

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

VároSüzeMeltetéSi ügyintézői
munkakör betöltésére
Munkakör alkalmazási feltételei:
• Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó,
gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettségek
valamelyike vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi,
településfejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés,
• számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon
fenn összeférhetetlenség.
előnyt jelent:
• közigazgatási gyakorlat.
Munkakör fő tartalma:
• városüzemeltetési feladatok ellátása,
• beruházások lebonyolítása,
• éves zárszámadáshoz, költségvetési beszámolókhoz, költségvetéshez részanyag készítése.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• önéletrajzot, a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
• az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
• előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi
ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy annak megkéréséről szóló
igazolást,
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban közölt személyes adatokat a pályázati eljárásban
részt vevők kezeljék.
illetmény és juttatások:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal Közszolgálati
Szabályzata szerint. Kiemelt bérezés!
A kinevezés határozatlan időre szól. A próbaidő: 6 hónap.
További információ kérhető Papné Horváth Barbara osztályvezetőtől a 99/515–123-as
telefonszámon.
A jelentkezéseket 2021. szeptember 10-ig postán az alábbi címre kérjük
benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző részére
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron, Fő tér 1.
A borítékra kérjük ráírni „Városüzemeltetési ügyintéző munkakör”
A pályázatokat a jegyzo@sopron-ph.hu e-mail-címre is várjuk (a megadott
mellékleteket kérjük csatolni)!
A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok 2021. szeptember 26. 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, és a sikertelen pályázatokat visszaküldjük.
A pályázat benyújtásának tényét és a pályázó személyes adatait az Európai Unió 2016/679.
számú általános adatvédelmi rendelete a GDPR előírásainak megfelelően kezeljük.
Az állás betölthető az elbírálást követően azonnal.

létre egy koncertnyi anyagot. Ezután lett volna lehetőségünk a bemutatkozásra.
A koncertet le is szerveztük,
de sajnos a járvány kétszer is
– 2020-ban és 2021-ben – meghiúsította a bemutatkozásunkat. Másrészről viszont lehetőségünk volt több próbára
és stúdiómunkára. Kapkodás
nélkül volt időnk a dalok felvételeire, a nem tetsző dolgok újragondolására és újrafelvételére, valamint a klipek
elkészítésére.
– Mit képviseltek a Lopott Idővel, mi a cél?
– Alapvetően az élőzenét, a hangszeres rockzenét
képviseljük. Mindent rendes

hangszerekkel vettünk fel, és
ez az eljövendő koncerteken
sem lesz másképp. Csakis
élőben játszunk. Tipikusan
jól megszólaló és fülbemászó
zenét szeretnénk készíteni,
amivel a saját életünket, élményeinket mondjuk el.
– Hogyan alakul az ősz?
– Dolgozunk tovább a dalokon, és rendszeresen próbálunk. Reménykedünk abban,
hogy ősszel talán bemutatkozhatunk valamilyen komolyabb városi rendezvényen.
Viszont nem gondoljuk túl a
dolgokat. Az első most a dalok
véglegesítése és jövő év elejéig egy teljes albumnyi hangzóanyag elkészítése.

ZENE ÉS CSÓK
Egy csók és más semmi

Az Egy csók és más semmi Eisemann Mihály operettje, melynek szövegét Halász Imre és Békeffi István írta. Egy jól ismert
történet a válni készülő fiatalasszonyról, aki a per ideje alatt
beleszeret egy fiatal férfiba, nem tudván, hogy ki is ő valójában... A főcselekmény mellett még további események is bonyolítják a történetet, humoros félreértésekkel és fülbemászó
dallamokkal. Fertőrákosi barlangszínház, augusztus 27–
28., péntek–szombat 20 óra.

SopRock 2021 tehetségkutató

Idén 11. alkalommal rendezik meg a SopRock tehetségkutatóversenyt Sopronban. Az induló zenekarok nemcsak az „Öröm
a Zene” tehetséggondozó program döntőjéért – és a 3 millió
forintos fődíjért – versenyeznek, hanem hazánk egyik legnagyobb fesztiválján való bemutatkozásért is. A megmérettetésről az Öröm a Zene stábja interjút és kisfilmet készít. Hangár
Music Garden, szeptember 4., szombat 13 óra.

NŐI SAROK – stílus, divat, praktikák

Sport és tudományos karrier
MADARÁSZ RÉKA

Dr. Faragó Beatrix a
gyakorlatban is iga
zolta doktori kuta
tási témáját: egy ki
emelkedő sportoló a
versenyszerű sport
abbahagyása után
sikeres lehet a ci
vil szférában is.

Bokszoló fiatal
Miután hároméves korától rengeteg sportágat kipróbált, bármilyen furcsa is,
Faragó Betty az
ökölvívásnál kötött
ki. Nem annyira a sport,
mint inkább a jó társaság vonzotta, ugyanis a soproni Gyevát
Gyula Ökölvívó Egyesületben
találta meg a számára megfelelő közeget.
– Még Egresits Tamás volt
az edzőm, amikor amatőr
ökölvívó magyar bajnok
lettem – mesélte. – Ezután választanom kel-

lett: maradok amatőr, vagy profi ökölvívó leszek. Mivel a női
ökölvívás akkor még nem volt
olimpiai sportág, a profit választottam, és Budapestre költöztem. Az utam nem vezetett
egyenesen a siker felé. Elkezdtem menedzselni magam, és
Szántó Imre Öcsi bácsival
(Kovács Kokó István olimpiai bajnok edzője) készültem fel
a további karrieremre.
A profik között
Öcsi bácsi nagyon kíváncsi
volt, hogy egy hölgy mire képes az ökölvívásban, így elvállalta a profi bokszban a
felkészítését. Az együttműködésnek meg is lett az eredménye: Betty profi ökölvívó világbajnok lett. Ezután abbahagyta
a profi sportot, és a Magyar
Ökölvívó Szakszövetség nemzetközi igazgatójaként, majd
versenyellenőreként dolgozott a világ minden táján. Közben folyamatosan tanult: a TF
mesterképzésén megszerezte a
sportmenedzseri diplomát. Lehetősége nyílt egy roma felzárkózást az ökölvívás által segítő
sportintegrációs kutatás elvég-

zésére is, amely kormányprogramként meg is valósult.
A tudományos élet útján
– Ezután felvettek a Széchenyi
István Egyetem Regionális és
Gazdaságtudományi Doktori Iskolájába, ahol a közelmúltban
végeztem – folytatta. – A doktorimat a sportolói kettős karrier témájából írtam, gyakori
jelenség ugyanis, hogy a sportolók sikeres pályafutásuk után
légüres térben találják magukat, ahogy az velem is történt.
Kíváncsi voltam arra is, hogy a
sport által kialakult kompetenciákat ki tudják-e használni maguk a sportolók és az őket foglalkoztató cégek. Vizsgáltam
továbbá, hogy mennyire tartják
meg regionálisan a tehetséges
sportolókat, amely alapján egy
stratégiát lehet megvalósítani,
hogy mindez még hatékonyabban működjön.
Betty summa cum laude
doktorált, a doktori védés bizottságának tagjai 100 százalékosra értékelték a teljesítményét, az egyik kollégája pedig
gratulált a megszerzett doktori
„világbajnoki” címéhez.
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