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Városi csapataink közül az SC Sopron tartja kirobbanó formáját, 
három forduló után százszázalékosan vezeti a megyei I. osztály 
tabelláját. Eddigi teljesítményükkel és 19–2-es gólkülönbséggel 
bizonyítják Honyákék, hogy kiválóan sikerült a felkészülésük. 9

Újra hódít Zoltán Erika legendás slá-
gere! A Casanova friss verzióját az 

énekesnő olyan mai sztárokkal ad-
ja elő, mint Dér Heni vagy Curtis. 

A felvételhez egy videoklip is ké-
szült, amelyben tényleg minden 
arany, ami fénylik; Dér Heni és 
Zoltán Erika pedig legextré-
mebb kollekcióikkal kápráztat-
ják el a nézőket. A rendezé-
sért Miki357 felelt.

Meditatív mozgásforma

Több tucatnyian tartottak tai chi 
bemutatót a Várkerületen 

Sikeres volt az Árpádházi Szent Margit plébánia által szervezett nyárbúcsúztató családi nap. 
Szombaton több mint négyszázan gyűltek össze a Lövérek szívében.  FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Nyár végi családi nap

Újra hódít 
Casanova

Listavezető a Sopron

Sikeres  
a Soproncard

– Nem az a lényeg, hogy 
mit, hanem az, hogy kit 
tanítunk – vallja  Halvax 
Julianna. A Hunyadi-
iskola tanítójáról so-
kat hallhattunk az el-
múlt hetekben, több 
mint 20 ezer szavaza-
tával ugyanis ő nyerte 
meg Az Év Szupertaná-
ra pályázatot. A felhívást 
a Dívány.hu és az egyik 
nemzetközi élelmiszer-
lánc írta ki, a fődíj pedig 
(többek között) egymil-
lió forint értékű egész-
séges élelmiszer volt, 
amelyet a nyertes 
iskolája kap meg. 
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A Sopronkártya iránt nagy az érdeklődés: fo-
lyamatosan emelkedik a felhasználók és az el-
fogadóhelyek száma. A hivatalos kedvezmény-
kártyát július elseje óta lehet megvásárolni.

Hunyadis 
szupertanár 
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P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A 150 éves Soproni Városszépítő 
Egyesület jubileumi programsoro-
zata szeptemberben konferenciá-
val folytatódik. Záróeseményként 

az alapító, Flandorffer Ignác emlékre ültetnek 
el egy fát az Erzsébet kertben.

Egész éven át tart a 150 éves 
Soproni Városszépítő Egyesület 
ünnepi eseménysorozata. Leg-
utóbb a felsős általános iskolá-
soknak szerveztek tábort. A diá-
kok megismerkedhettek például 
azzal, hogy miként működik a 
város közterületeinek gondozá-
sa. Az egyik feladatban pedig arra 
kérték őket, hogy írják le: milyen 
városnak képzelik el Sopront.

– A terveink szerint szep-
tember végén egy konferenciát 

szervezünk – mondta Józan Ti-
bor, a városszépítők elnöke. – Az 
egyik építész előadó azt járja 
körbe, hogy szakmai szemmel 
nézve mi a modern, mi a szép. 
De lesz szó arról is, hogy miként 
újultak–újulnak meg a terek, 
parkok Sopronban. A Soproni 
Szemle szerkesztőbizottságának 
elnöke, dr. Bartha Dénes pedig 
felidézi a városszépítők elmúlt 
százötven évének legfőbb ál-
lomásait. Ősszel az Erzsébet 

kertben az alapító Flandorf-
fer Ignác emlékre fát ültetünk 
el. A munkásságára pedig egy 
táblával is felhívjuk a figyelmet.

Az évfordulóra kiadott kö-
zel százoldalas emlékkönyvvel 
kapcsolatban korábban (150 éve 
Sopronért, Soproni Téma 2019., 
június 19.) az elnök elmondta, 
reméli, hogy aki először találko-
zik a város és az egyesület törté-
netét bemutató kiadvánnyal, az 
kedvet kap Sopron részletesebb 
megismeréséhez is. 

Nyár elején a Festőteremben 
óriási térképen mutatták be az 
egyesület múltját. – A mai hely-
zetben ezt a tárlatot elsősorban 
a fiatalok érdeklődésére számít-
va rendeztük meg. Az ő kíváncsi-
ságukat szerettük volna feléb-
reszteni, hogy felnőtt korukban 
azonosuljanak azzal a gondolat-
tal, ami a szeretett városhoz ér-
zelmileg fűzi őket. Legyenek ők 
a következő generáció ebben a 
városszépítő munkában! – tet-
te hozzá dr. Józan Tibor.

Panoráma

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Az iskolakezdés min-
dig nagy odafigyelést 
igényel a közlekedők-
től. A megnövekedett 
forgalom miatt na-
gyobb a balesetve-
szély, éppen ezért az 
első hetekben rend-
őrök segítenek az 
iskoláknál.

Visszatér az ősz, vele együtt a 
reggeli rohanás is. Szeptem-
bertől reggelente zsúfoltabbá 
válnak az utcák az iskolák kö-
rül. – Ha úgy döntünk, hogy el-
visszük a gyereket, szánjuk rá 
az időt! – javasolta Babelláné 
 Lukács Katalin, a Soproni Rend-
őrkapitányság őrnagya, kiemelt 
bűnmegelőzési főelőadó. – Ké-
rünk mindenkit, hogy óvato-
san vezessen, különösen azért, 
mert sok gyerek gyalog jár, töb-
ben most kezdenek egyedül 

közlekedni. Tartsuk be a szabá-
lyokat, legyünk türelmesek és 
a kisgyerekekre is figyeljünk! 
Ne parkoljunk úgy, hogy aka-
dályozzuk a forgalmat, hiszen 
ezzel másokat is lassítsunk, for-
galmi akadályt képezünk. Nem 
is gondolnánk, de egy rosszul ki-
vitelezett megállással akár száz 
méteres dugót generálhatunk 
magunk mögött.

Az oktatási intézmények kör-
nyékén az iskolakezdés utáni el-
ső hetekben iskolarendőr segíti 
a közlekedést. –  Ha nem sike-
rült időben elindulni, ne kap-
kodjunk! Jobb egy beírás az el-
lenőrzőbe, mint egy esetleges 
baleset – tette hozzá Babelláné 
Lukács Katalin. – Ha a gyerek 
először kénytelen egyedül köz-
lekedni, előtte járjuk be az út-
vonalakat közösen! Kérjük meg, 
hogy vezessen a gyerek, győződ-
jünk meg arról, hogy megáll-e, 
mielőtt lelép az úttestre, kö-
rülnéz-e. Csak akkor engedjük 
egyedül útnak, ha már ismeri a 
szabályokat!

Őszi rohanás
RENDŐRSÉGI SOROZAT

Chipkártyával kapható a Juvina
PLUZSIK TAMÁS

Már csak chipkártyával lehet savanyúvizet ha-
zavinni a sopronkeresztúri (Deutschkreutz) 
Rezső-forrásból, a helyi önkormányzat ugyan-
is megszüntette az ingyenességet. 

Ruicsa – egykor így hívták a kóp-
háziak azt a savanyúvizet, me-
lyet kannákban, csatos üvegek-
ben a falu határában fúrt kútból 
vittek haza. Idővel a név átra-
gadt a szomszédos falu, Sop-
ronkeresztúr (Deutschkreutz) 
Rezső-forrásából vételezett sa-
vanyúvízre is, mely egyebek 
mellett magnéziumot, kalci-
umot, de még stronciumot is 
tartalmaz, nem beszélve a ke-
délyjavító, depressziócsökken-
tő hatású lítiumról, mely nyo-
mokban szintén megtalálható 
a zöldhatár melletti, 28 méter 
mélyről feltörő ásványvízben. 

A vasfüggöny lebontását, 
majd a kópházi határátkelő 
megnyitását követően ismét 
népszerű lett a soproniak köré-
ben is az egykori Rezső-forrás vi-
ze, melyet idő közben Juvinára 
kereszteltek át. A kannákat és a 
csatos üvegeket felváltották a 

műanyag palackok, melyeket 
csak oda kellett tartani a palac-
kozóüzem melletti épületben 
lévő csapok alá, hogy aztán in-
gyen és bérmentve mindenki 

annyit vihessen haza, adott 
esetben még a szomszédnak 
is, amennyit a palackkapacitás 
megengedett.

Néhány hete mindez már 
múlt idő… No, nem apadt el a 
forrás, csak megszűnt az ingye-
nesség, fizetni kell a ruicsáért. 
A helyi önkormányzat közle-
ménye szerint 10 euró betét el-
lenében válthatunk egy chip-
kártyát, melyre ha feltöltünk 5 
eurót, akkor a chipkártya, illetve 

az erre rendszeresített leolvasó 
használatával 500 liter savanyú-
víz erejéig ismét megnyílnak a 
csapok, tölthetjük a petpalacko-
kat, magunknak, szomszédnak 
egyaránt. Hozzávetőlegesen te-
hát három forintba kerül ezen-
túl egy liter ruicsa – talán az ár 
senkit nem fog elriasztani, leg-
feljebb a bonyodalom, hogy be 
kell menni hivatali időben a he-
lyi önkormányzathoz chipkár-
tyát váltani. 

WINKLER-EMLÉKTÁBLA
Az elmúlt héten döntöttek arról, hogy idén mely épület fa-
lára kerüljön fel a Winkler-emléktábla. A szakmai javaslatot 
egyhangúlag fogadta el a vezetőség, így az idei nyertes ház 
az Asszonyvásár dűlő 39. számú épület lett. Az indoklás sze-
rint a tulajdonosok a Virágvölgy régi építészeti stíluselemeit 
jól felhasználva alakították ki az új családi házat.

Sopron Megyei Jogú Város pályázatot hirdet

SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN 
MEGHIRDETETT ÖNKORMÁNYZATI 

LAKÁSOK BÉRBEVÉTELÉRE 
Pályázni lehet:

Sopron, Hátulsó u. 10–12/B I/7. szám alatti
(szociális helyzet alapján közszolgálati feladatot ellátó

foglalkoztatottak részére)
1+2 fél szoba, konyha+étkező, kamra, közlekedő, előtér,

fürdőszoba WC-vel, 57 m²-es összkomfortos lakásra.
A lakás megtekinthető 2019. szeptember 3. (kedd) 9.30–10.00 óra között

Sopron, Hátulsó u. 10–12/F fszt. 7. szám alatti
(szociális helyzet alapján közszolgálati feladatot ellátó

foglalkoztatottak részére)
1+1 fél szoba, konyha, kamra, WC, közlekedő, nappali+étkező, előtér, 

fürdőszoba WC-vel, 73 m²-es összkomfortos lakásra.
A lakás megtekinthető 2019. szeptember 3. (kedd) 9.00–9.30 között

• • • • • • • • • • • • • • • •

A pályázatok benyújtási határideje:
2019. szeptember 11.  (szerda)

8.00–12.00 és 13.00–16.00 óra között
A pályázati kiírás átvehető a Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport 

ügyfélszolgálat, Sopron, Új u. 3. – kizárólag ügyfélfogadási időben. 
Bővebb tájékoztatás kérhető személyesen és telefonon (tel.: 99/515–210)

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Festőteremben a parkettán elhelyezett óriási térképen mutatták be a Soproni Városszépítő Egyesület 
múltját FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Elhunyt Bindes Ferenc atya

150 éves városszépítők

A sopronkeresztúri (Deutschkreutz) palackozóüzem melletti épület – már nem 
lehet ingyen hazavinni a savanyúvízből FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Augusztus 21-én, életének 86., papi szolgálatának 62. évében elhunyt Bindes Ferenc atya, a 
Szent György-templom egykori karizmatikus plébánosa, a vasárnap esti, immáron legendás „fél-
nyolcas” szentmisék életre hívója, egyúttal sokunk meghatározó lelki, hitbéli támasza. Eredeti-
leg nem papnak készült, színházi dramaturg szeretett volna lenni, fel is vették a Színművészeti 
Főiskolára, ezzel egy időben a jogi karra is, de egy meghatározó esemény megváltoztatta elha-
tározását és a győri szeminárium hallgatója lett. 1958. június 15-én szentelték pappá. – Régen 
láttalak, pajtás! – mondta sokunknak egy évvel ezelőtt, amikor azon a bizonyos nyári vasárna-
pon Ferenc atya gyémántmiséjén ismét zsúfolásig megtelt a Szent György-templom. Jó volt 
ismét látni Téged, drága jó Feri bácsi, hallgatni bölcs szavaidat, hogy újból megfogalmazódjon 
bennünk: Te magad is gyémánt vagy, sok-sok karátos, melyet nem ékszerként viselünk, hanem 
immáron örökre ott csillogsz a lelkünk, a szívünk mélyén – Isten veled!
Bindes Ferenc atya gyászmiséje és búcsúztatója szeptember 10-én, kedden délután 3 órakor 
lesz a Szent György-templomban, hamvait ezt követően az altemplomban helyezik örök nyu-
galomra. FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS
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CZIRÁKI VIKTÓRIA  

Augusztus 31-ig várják a jelent-
kezőket a Sopronban induló gya-
korlóápoló- és ápolóképzésekre.

Államilag támogatott, ingye-
nes ápolóképzésre várják a je-
lentkezőket augusztus 31-ig. 
A képzés a Soproni Gyógyköz-
pont és a Soproni Szakképzé-
si Centrum Handler Nándor 
Szakképző Iskolája, valamint 
az Eötvös-gimnázium együtt-
működésében valósul meg. 
– Ápolói végzettséggel vál-
tozatos munkalehetőségek 
vannak a kórházak különbö-
ző osztályain, rehabilitáci-
ós intézményekben és egyéb 
egészségügyi, illetve gondozási 
feladatot ellátó intézmények-
ben – mondta a Soproni Témá-
nak Farkas Andrea, a Soproni 
Gyógyközpont ápolási igaz-
gatója. – A magasabb szakmai 
végzettség megszerzésével 

bővül az elvégezhető ápolási 
tevékenységek köre, jelentősen 
emelkedik a fizetés. A kétéves 
gyakorlóápoló- és az erre épü-
lő egyéves ápolóképzésre egy-
aránt lehet jelentkezni, mind-
kettőből indul nappali és esti 
oktatás. Az érettségi vizsgára 
épülő egészségügyi képzések 
szeptemberben indulnak, a 
nappali képzésre jelentkezni az 
Eötvös-gimnáziumban szemé-
lyesen vagy az intézmény hon-
lapján lehet. Az esti tagozatú 
ápoló- és gyakorlóápoló, szin-
tén ingyenes szakképzésekre 
a www.handler.hu honlapról 
letölthető nyomtatványon ke-
resztül lehet jelentkezni.

Újdonság, hogy a ré-
gi OKJ előtti végzettséggel 

rendelkező általános ápolók 
és szakápolók számára a múlt 
évtől nyitott az ápolóképzésbe 
való közvetlen jelentkezés, ha 
rendelkeznek érvényes műkö-
dési kártyával.

A szakképzésekben részt-
vevők pályázhatnak az Állami 
Egészségügyi Ellátó Központ 
által meghirdetett „Ápoló le-
szek” ösztöndíjprogramra is. 
Az pályázhat, aki iskolarend-
szerű, nappali vagy esti OKJ-s 
egészségügyi szakképzést 
nyújtó intézményben tanul. 
A szabadon felhasználható 
ösztöndíj mértéke 3,01 tanul-
mányi átlag fölött egysége-
sen havi 40 ezer forint. Fel-
tétel, hogy az ösztöndíjasnak 
a képzés után legalább annyi 
ideig kell közfinanszírozott 
egészségügyi intézményben, 
így például a Soproni Gyógy-
központban ápolói munkakör-
ben dolgozni, amennyi ideig 
az ösztöndíjban részesült.

Ápolóképzés indul Sopronban

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Összetartó közösség jött létre az új lövéri templomban

Nyár végi családi nap
MUNKATÁRSUNKTÓL

Sikeres volt az Árpád-
házi Szent Margit plé-
bánia által szervezett 
nyárbúcsúztató csa-
ládi nap. Szombaton 
több mint négyszázan 
gyűltek össze a Lövé-
rek szívében. 

A hétvégi nyárbúcsúztató csalá-
di nap volt az eddigi legnagyobb 
közösségi program az Árpád-
házi Szent Margit plébánián és 
templomban.

Az eseményen részt vett 
dr. Farkas Ciprián önkormány-
zati képviselő, városi tanácsnok 
is. Megnyitójában kiemelte: a 
Lövérek Sopron egyik legsze-
rethetőbb városrésze, ahol ki-
váló lakóközösség él. – Mint a 
településrész önkormányzati 
képviselője nagy örömmel lá-
tom, hogy milyen sok családot 
sikerült megmozgatni – tet-
te hozzá. – Úgy hiszem, ennek 
a rendezvénynek van jövője. 
A kormányzattal közösen hi-
szünk abban, hogy a családokat 
nemcsak adókedvezménnyel, 

gyermekvállalásra buzdító 
programokkal és nagyobb gép-
kocsi vásárlását segítő kezde-
ményezésekkel kell támogat-
ni, hanem olyan tereket kell 
megnyitni számukra, ahol 

erősödhetnek az emberi kap-
csolatok. Ez a rendezvény is ezt 
a célt szolgálja.

– Az elmúlt években sok fi-
atal, gyermeket nevelő házas-
pár költözött a városrészbe. 

Ez is indokolta, hogy közös-
ségi programokat is szervez-
zünk, hiszen a plébániának ez 
is egy fontos feladata – mond-
ta lapunknak Marics István, a 
templom plébánosa. – Elhatá-
roztuk, hogy nemcsak az egy-
házközség aktív tagjait vendé-
geljük meg, hanem az egész 
településrészt. A Határok Nél-
kül Alapítvány közreműködé-
sével pedig minden lakásba 
küldhettünk meghívót. Ezút-
tal nemcsak általános rendez-
vényt, hanem családtalálkozót 
akartunk szervezni. Örömünk-
re sikerült is összehozni az em-
bereket. Mindez azért fontos, 
mert a családok a társadalom 
legkisebb, de rendkívül fontos 
sejtjei, és minden lehetőséget 
meg kell adni arra, hogy meg-
ismerhessék egymást.

A szombat estig tartó össze-
jövetelen – amelynek helyszíne 
a templom kertje és a Panorá-
ma út volt – a gyerekeket ugrá-
lóvár, aszfaltrajzverseny is várta, 

de volt táncbemutató, dzsessz- 
és operaelőadás is. A közös-
ség tagjai közül volt, aki verset 
mondott, énekelt. Erre a napra 
a templom tornyában lévő kilá-
tót is megnyitották. A kilátogató 
mintegy négyszáz ember egy-
mással ismerkedve, szórakozva 
búcsúztatta el a nyarat.

Marics István kiemelte, a fel-
szentelése óta eltelt négy évben 
összetartó közösség jött létre a 
lövéri Árpádházi Szent Mar-
git-templomban. Oly sok hívő 
– köztük mind több családos fia-
tal – vesz részt a szentmiséken, 
hogy idén nyáron a hétvégé-
ken például öt misét tartottak. 
A hitélet mellett fontos szem-
pont a világi értékek ápolása is. 
Ennek kertében ez év tavaszá-
tól minden hónapban egy na-
pon irodalmi, kulturális, zenés 
napot is szerveznek. Egy sike-
res pályázatnak köszönhetően 
az elkövetkezendő két és fél év-
re már biztosított a szükséges 
anyagi forrás.

Augusztus végén, illetve szeptember első napján Sopron iskoláiban is 
megnyitják a 2019/20-as tanévet. Összeállításukban csokorba szedtük, 
hogy az egyes intézményekben mikor lesznek az ünnepségek.

Soproni tanévnyitók

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, GIMNÁZIUMOK: 
• Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola 

– augusztus 30., péntek 17 óra, evangélikus templom
• Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI – au-

gusztus 30., péntek 17 óra
• Gárdonyi Géza Általános Iskola – augusztus 30., 

péntek 18 óra
• Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általá-

nos Iskola, Óvoda és Kollégium – szeptember 1., 
vasárnap 16 óra

• Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és 
Kollégium – szeptember 1., vasárnap 17 óra, evan-
gélikus templom

• Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola – szep-
tember 1., vasárnap 18 óra

• Lackner Kristóf Általános Iskola – szeptember 1., 
vasárnap 18 óra

• Deák Téri Általános Iskola – szeptember 2., hétfő 8 óra
• Soproni Széchenyi István Gimnázium – szeptem-

ber 2., hétfő 8 óra
• Kozmutza Flóra EGYMI – szeptember 2., hétfő 8 óra
• Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI Balfi 

Tagiskola – szeptember 2., hétfő 8.10
• Tóth Antal EGYMI – szeptember 2., hétfő 9 óra
• Doborjáni Ferenc EGYMI – szeptember 2.,  

hétfő 10 óra

SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK:
• Roth Gyula Erdészeti, Fa-

ipari Szakképző Iskola és 
Kollégium – szeptem-
ber 1., vasárnap 15 óra, 
kollégium 

• SSzC Idegenforgalmi, Ke-
reskedelmi, Vendéglátó 
Szakképző Iskolája és Kol-
légiuma – szeptember 2., 
hétfő 8 óra

• SSzC Vas- és Villamosipari 
Szakképző Iskolája és Gim-
náziuma – szeptember 2., 
hétfő 8.15

• SSzC Handler Nándor 
Szakképző Iskolája – szep-
tember 2., hétfő 8.30

• SSzC Fáy András Közgazda-
sági, Üzleti és Postai Szak-
gimnáziuma – szeptember 
2., hétfő 9 óra

• Eötvös József Evangéli-
kus Gimnázium és Egész-
ségügyi Szakgimnázium 
– szeptember 2., hétfő 9 
óra evangélikus templom

A viharos időjárás ellené-
re is nagy sikert aratott 
az első nyáresti szabad-
téri mozi a Jereván la-
kótelepen. 
A szabadtéri mozi ötle-
te már egy évvel ezelőtt 
megszületett az első sike-
res RETRO-Sopront köve-
tően. Akkor az is elhang-
zott, hogy a Kodály tér a 
Jereván lakótelep terve-
zésekor egy mozi helyszí-
ne lett volna. A hetvenes 
években végül a mozi nem 
épült meg, most azonban 
elérkezett az idő a szabad-
téri közös filmvetítéshez. 
A filmet (Csinibaba) a kö-
zönségszavazatok alapján 
választotta ki a Jereván la-
kótelep Településrészi Ön-
kormányzata.
– A felújított szolgáltató-
ház ismét kiváló rendez-
vényhelyszínnek bizo-
nyult – mondta Tóth Éva, 
a Jereván lakótelep ön-
kormányzati képviselő-
je, a településrészi rész-
önkormányzat elnöke.  
– A hétköznapok során 
fontos, hogy legyenek kö-
zös, jó hangulatú közössé-
gi események, programok 
a településrészen, ame-
lyek szervezésében öröm-
mel tapasztaljuk, hogy civil 
közösségek, intézmények, 
helyi vállalkozások egy-
aránt partnerek. 
Az eseményen – több ön-
kormányzati képviselő-
vel együtt – részt vett 
dr. Farkas Ciprián tanács-
nok, valamint Csiszár 
Szabolcs városi sport-
felügyelő is.

Filmvetítés 
a Jerevánon

Tóth Éva, a részön-
kormányzat elnöke

– A Lövérek Sopron egyik legszerethetőbb városrésze, ahol kiváló lakóközösség él – mondta a rendezvé-
nyen dr. Farkas Ciprián (j) tanácsnok, önkormányzati képviselő FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS

A szombati családi napon több színpadi program – köztük táncbemutató – is 
szórakoztatta a résztvevőket 
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EZ LESZ…
Szép vagy Kárpátalja! 

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

Körhinta
Augusztus 29., csütörtök 19 óra, GYIK Rendezvényház 
A filmet ajánlja Sógor Ferenc, a GYIK volt igazgatója 

Szabadtéri kiállítás
Augusztus 30. – szeptember 1., Várkerület, 
Mária-szobor • Megnyitó: augusztus 30., 
péntek 19 óra 
A Soproni Fotóklub szabadtéri tárlata a magyar 
fotográfia napja alkalmából

Halhatatlan kedves
Augusztus 30., péntek 19 óra, Liszt-központ
Bóna Márton zongoraestje. Műsoron Ludwig van 
 Beethoven: cisz-moll szonáta Op. 27. No. 2. (Holdfény), 
f-moll szonáta Op. 57. (Appassionata), c-moll szonáta 
Op. 13. (Pathétique), asz-dúr szonáta Op. 110.

Könnyűzene komolyan 
Augusztus 30. 19 óra, GYIK Rendezvényház
Migovics Zoltán koncertje 

Házibuli w. dj Seat the Belt
Augusztus 30. 21.00, Búgócsiga Akusztik Garden

XXI. Balfi Szüreti Nap
Augusztus 31., szombat 14 óra, balfi sportpálya 
Szüreti felvonulás, színes és változatos színpadi 
program, gyermekjátékok, ugrálóvár és minőségi 
gasztronómia segíti a kikapcsolódást. Fellép a Brass 
Line rézfúvós együttes, a Pendelyes Táncegyüttes, 
a Testvériség Néptáncegyüttes, az Ocho Macho, Kis 
Grofo, a Flört és a Repeta zenekar. 

Das Modell-koncert 
Augusztus 31. 19 óra, GYIK Rendezvényház 

C&J Soundsystem Reggae Party
Augusztus 31., szombat 21.30, Búgócsiga 
Akusztik Garden

Ligneum látogatás 
Szeptember 1., vasárnap 10 óra, Ligneum 
látogatóközpont
Ingyenes látogatás vezetéssel

Belvárosi séta
Szeptember 1. 10.30, Tourinform iroda (Szent 
György u. 2.)
Ingyenes garantált idegenvezetés

Ötórai hangoló 
Szeptember 1. 17 óra, fertőrákosi barlangszínház
Haydn: Császár vonósnégyes

Koncertek a szabadban
Szeptember 1. 18 óra, Erzsébet-kerti zenepavilon 
Sopron Város Fúvószenekara

Beszélgetés Gálvölgyi Jánossal 
Szeptember 4., szerda 19 óra, GYIK Rendezvényház 

Ecset és objektív
Iván István festményei és Fabó Ferenc fotói 
megtekinthetők augusztus 30-ig a Macskakő 
Gyermekmúzeumban. 

XXII. Országos Érembiennálé
Megtekinthető a Lábasházban szeptember 1-ig. 

Illúzió
A Soproni Fotóművészeti Kör tárlata megtekinthető 
szeptember 13-ig a papréti zsinagógában. 

Szabadság, szerelem
Tárlat Melocco Miklós és Párkányi Raab Péter 
alkotásaiból a páneurópai piknik 30. évfordulója 
tiszteletére. Megtekinthető szeptember 20-ig a 
Liszt-központ Munkácsy termében.

Juhász Tibor és Fábián Attila 
kiállítása

Megtekinthető szeptember 26-ig a GYIK 
Rendezvényház előterében. 

150 éves a Soproni Városszépítő 
Egyesület 

A kiállítás megtekinthető szeptember 29-ig  
a Festőteremben. 

HOL JÁRUNK?

A Templom utca és Kolostor utca sarkán emelkedik a neo-
barokk építészet egyik első hazai példája, az úgynevezett 
Schreiner-ház. Az 1872-ben épült három homlokzatú sa-
rokházat az a Handler Nándor (1836–1888) soproni épí-
tész tervezte, aki a romantikus historizmus legjelentősebb 
hazai képviselői közé tartozik. A ház építtetője a Sopron 
város közéletében hosszú évtizedeken át kimagasló szere-
pet játszó dr. Schreiner Károly (1838–1929) ügyvéd, királyi 

tanácsos, a Soproni Takarék- és Kölcsönegylet (Genossen-
schaft des Soproner Spar- und Darlehenvereines) jogtaná-
csosa volt, aki a dunántúli evangélikus egyházkerületben is 
fontos tisztséget töltött be. Kilencven évvel ezelőtt, 1929 
áprilisában nemcsak Sopronban, hanem az egész országban 
nagy felháborodást keltett az az eset, amikor dr. Schreiner 
Károly fiát, dr. Schreiner Emilt, a Soproni Automobil Egye-
sület alapítóját, az Osztrák–Magyar Monarchia volt chi-
cagói főkonzulját és feleségét, Peffer Fridát családi kirán-
dulásról hazatérőben egy bánfalvi ház padlásáról leadott 
lövéssel gépkocsijukban agyonlőtték. „A 16 éves inasgye-
rek tudatosan irányított egy lövést az arra haladó autóra, 
éretlen komiszságból, vagy csíntevésből, de nyilvánvalóan 
az ottani lakosság autóellenes hangulata következtében.” 
– tudósított az esetről a Budapesten megjelenő 8 Órai Új-
ság. Később kiderült, hogy a nevezett bánfalvi fiatalember, 
Hauer Ferenc egy az erdőben talált Mannlicherrel teljesen 
véletlenül találta el a házaspárt. A szerencsétlen sorsú csa-
lád történetéhez még egy adalék: néhány évvel korábban, 
dr. Schreiner Károly másik fia is gyilkosság áldozata lett, őt 
Ágfalva közelében lőtték agyon. 
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról mutatunk 
be részletet, olvasóinknak pedig az a feladatuk, hogy a részletből fel-
ismerjék az egészet, és megírják nekünk, melyik alkotást rejtettük el. 
Azok között, akik helyes megfejtést szeptember 4-ig beküldik a Sop-
roni Téma, 9400 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema 
címre, illetve személyesen leadják a Liszt-központ (Sopron, Liszt Fe-
renc utca 1.) portáján ajándékot sorsolunk ki. Június 19-i rejtvényünk 
megfejtése: Templom utca 3. 

Rádió 1 Sopron • Sopron TV • sopronmedia.hu

MÉDIAPARTNEREINK:

„Az egykori diákok ma is megölelnek, ha találkozunk”

Lupus élete a sport
MADARÁSZ 

RÉKA

A sport 
számtalan 
ágában je-

leskedett Farkas Pé-
ter. A Lupus néven is-
mert testnevelő tanár 
és edző életfilozófiája 
mindig is az volt, hogy 
azt vegyék észre, amit 
csinál és ne őt.

Krasznai Feri bácsi inspiratív 
hatására Lupus már az általá-
nos iskolából úgy ment haza, 
hogy azt mondta az édesanyjá-
nak, ő bizony testnevelő tanár 
lesz. A pécsi tanárképző főiskola 
történelem–testnevelés szakán 
szerezte első diplomáját, a má-
sodikat pedig a testnevelési főis-
kolán. Már ebben az időben főis-
kolás tornászbajnokságot nyert, 
a TF tornászcsapatának tagja-
ként pedig évekig ezüstérme-
sek voltak. „A fiúkkal” azóta is 
tartják a kapcsolatot.

– A csodálatos főiskolás kor-
szak után Sopronban kezdtem 
el tanítani a Halász utcai isko-
lában, majd az ipariban – idézte 
fel emlékeit meghatódva Lupus. 
– Életem legszebb nyolc évét a 
siketek általános iskolájában töl-
töttem. Az egykori diákok ma 
is megölelnek, ha találkozunk. 

Barátommal, Rákóczi Jóskával 
ezután a városháza sportfel-
ügyeletén kaptunk állást. Köz-
ben tornaedzőként kezdtem el 
dolgozni, ma is elnöke vagyok a 
Soproni Torna Clubnak.

A rövidesen 75 éves soproni 
férfi jó pár évet letagadhat. Szin-
te minden sportágban kipróbál-
ta magát: tornászott, kosarazott, 
síelt, súlyt emelt, futott, triatlo-
nozott. Az sem tántorította el, 
hogy az aktív sportéletet meg-
sínylette a szervezete.

– Összeállítottam egy ba-
kancslistát: szerettem volna 
lefutni a maratont, ejtőernyő-
vel ugrani és Forma–1-es autót 
vezetni – mesélte vidáman a 

sportember. – A két elsőt már 
kipipáltam, de a versenyautó ve-
zetésétől félt a párom. Az volt az 
elvem, hogy ha már dolgozom, 
akkor nálam jobb tornászt ne-
veljek. Zsirai Adrienn világbaj-
nokságon való részvételével kár-
pótolta hiányzó sikereimet. 

Miután Adrienn egyik nap-
ról a másikra befejezte a spor-
tot, Lupust felkérték az osztrák 
tornászválogatott edzőjének. 

Nagyon büszke arra, hogy há-
rom városfutás (Kismarton, 
Sopron, Bécsújhely) és a Loko-
motív Futóklub szervezésében 
is élen járt. Három gyermekével, 
öt unokájával és egy dédunoká-
jával boldogan tölti nyugdíjas 
éveit, de természetesen a sport 
nem maradhat ki a mindennap-
jaiból. Egy Szent Péterrel kap-
csolatos álma hatására már tud-
ja: 99 évig szeretne élni.

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni em-
berek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat a jövőben 
is tartjuk, sőt szélesíteni kívánjuk újabb és újabb olvasó-
ink megismertetésével. Ezért olyan embereket keresünk, 
akik szűkebb–tágabb környezetükben valamiért kiérde-
melték a körülöttük élő emberek szeretetét, tiszteletét. Le-
het ő egy nagymama, másokon segítő ezermester vagy se-

gítő tanácsadó, egy közösség szervezője vagy aktív tagja. 
Szóval bárki, akire felnéznek olvasóink! Ha ismernek ilyen 
embert a környezetükben, írják meg nekünk, hogy ki ő, 
hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának róla örömmel 
a  Soproni Témában!
Leveleiket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail- 
címre várjuk!

Hétköznapi hősöket keresünk!

AJÁNLÓ: Farkas Pétert Hétköznapi hős rovatunkba Kotsis 
Jánosné ajánlotta annak apropóján, hogy szeptember 3-án 
lesz 75 éves. Lupus életcélja a soproni tornasport megtar-
tása és minél magasabb szintre emelése volt. Nemzedékek 
sorával szerettette meg a sportot. 

Templom utca 3. – A Schreiner-ház és a Schreiner család

Farkas Péter Lupus nemzedékek sorával szerettette meg a sportot  
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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A nagy nyári kavalkádban gondolom, 
keveseknek tűnt fel, hogy nyilvános-
ságra kerültek a második negyedévi adatok a magyar 
gazdaságról, amelynek teljesítménye 5,1 százalékkal 
bővült. A növekedés tehát folytatódik, s minden bi-
zonnyal éves szinten eléri a tervezett négy százalékot. 
Ez pedig azt jelenti, hogy töretlenül sikeres az a gaz-
daságpolitika, amely 2010-ben kezdődött, és amelyet 
különösen az első években sok bírálat ért. A kritiku-
soknak azonban csalódniuk kellett, hiszen az eredmé-

nyek önmagukért be-
szélnek. Érdekes, hogy 
a nemzetközi elemzők 
rendre alacsonyabb 
GDP növekedést jósol-
nak, aztán erre újra és 
újra rácáfol a gazdaság 
teljesítménye. A mos-

tani eredményekben Varga Mihály pénzügyminiszer 
szerint elsősorban a foglalkoztatás és a bérek emel-
kedése, a növekvő beruházások, a lakossági fogyasz-
tás, valamint az exportteljesítmény játszik szerepet. 
Érdemes megjegyezni, hogy a már említett 5 szá-
zalék fölötti növekedés magasan veri az uniós tag-
államok 1,3 százalékos átlagát. Fontos, és erre utalt 
a miniszter is, hogy a bővülés nem az eladósodás-
ra épül, hanem stabil és kiegyensúlyozott alapokon 
nyugszik. Mert arra még sokan emlékezhetünk, hogy 
bizony nem is egyszer volt arra példa, hogy külföldi 
kölcsönből emeltek például béreket, aminek aztán 
súlyos következményei lettek. A 2010 előtti elhibázott 
gazdaságpolitikának máig tartó negatív hatása a ma-
gas államadósság, amely azonban évről évre csökken, 
és amelyet ma már jórészt belső forrásból finanszí-
rozunk, tehát nem újabb külföldi kölcsönökből. Tu-
dom, a hétköznapokban a gazdaságpolitikánál vannak 
sokkal érdekesebb dolgok is, de ha belegondolunk, 
hogy lényegében ettől függ, hogy – leegyszerűsít-
ve – miképp élünk, mennyi a fizetésünk, mit tudunk 
belőle vásárolni, mennyi lesz a nyugdíjunk, mire jut 
szűkebb és tágabb lakókörnyezetünkben, akkor be-
láthatjuk, hogy nagyon is izgalmas kérdések húzód-
nak meg a számok mögött. Persze ez nem azt jelen-
ti, hogy nekünk éjjel-nappal ezzel kell foglalkoznunk. 
Nem, de jó, ha időnként figyelemmel kísérjük a tör-
ténéseket, hogy könnyebben tervezhessük életün-
ket. Az idei első félév eredményei ilyen szempontból 
is megnyugtatók – jeles a növekedésre –, de a gaz-
daságban nincs nyugvópont. A szakemberek szerint 
azonban összességében a tendencia folytatódik, s 
az azt jelenti, hogy az év végén sem kell csalódnunk 
gazdaságunk teljesítményében.

„...töretlenül sikeres az a 
gazdaságpolitika, amely 
2010-ben kezdődött, és 
amelyet különösen az 
első években sok bírá-
lat ért.”

Horváth Ferenc jegyzete

Növekedés? 
Jeles!
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SZOLGÁLTATÓK

Áram szolgáltató   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06-80/533-533
Víz szolgáltató    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  519-100
Gáz szolgáltató   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  06-80/440-141

UTAZÁS

MÁV  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 06-40/49-490-49
GYSEV  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   577-212
Kisalföld Volán   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  313-130

KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK

KÖVES ANDREA

Július el-
sejétől 
indult a 
Sopron-

card, a város hivata-
los kedvezménykár-
tyája. Az „okoskártya” 
iránt nagy az érdek-
lődés: folyamatosan 
emelkedik a felhasz-
nálók és az elfogadó-
helyek száma.

A Tűztorony az egyik legnépsze-
rűbb Soproncard elfogadóhely, 
a kártyatulajdonosok ingyen lá-
togathatják. A jelképes árú: 990 
forintos, 365 napig érvényes kár-
tya számos egyéb kedvezményt 
is biztosít a soproni állandó lak-
címmel rendelkezők számára. 

– Az elmúlt néhány hét tapasz-
talatai alapján a Soproncard igazi 
sikertörténet – emelte ki Kovács-
Gazdag Nikoletta, a Sopron Régió 
Turisztikai Központ Nonprofit 
Kft. ügyvezetője. – A kártyavásár-
lások folyamatosan emelkednek, 
így jelenleg közelít a felhaszná-
lók száma a hétszázhoz. A tu-
lajdonosok a kimutatások sze-
rint rendszeresen használják a 
kártyájukat. 

Az elfogadóhelyek listája is 
hétről hétre bővül, már több 
mint harminc helyen élhetnek 
a soproni lakosok a különbö-
ző kedvezményekkel. A sport-
barátok számára különösen 

vonzónak bizonyul, hogy a Sop-
roncarddal a szeptemberben in-
duló kosárlabda-mérkőzésekre 
szóló éves bérleteket 15–20–25 
százalékos kedvezménnyel tud-
ják megvásárolni.

A Soproncard célja a kedvez-
ményes szolgáltatások bizto-
sításán túl a helyi közösségek 
erősítése is. Előnye, hogy hasz-
nálatához nem kell egy plusz 
plasztikkártya a pénztárcában, 
elég az okostelefonra letölteni. 
A kedvezmények azonnal igény-
be vehetők, a  Google navigáci-
ós rendszere pedig használóját 
elvezeti egyik elfogadóhelytől 
a másikig.

A kártyatulajdonosok on-
line nyomon tudják követni 

a vásárlásaikat, illetve a ka-
pott kedvezmények mértékét. 
Minden kártyához jár egy PIN-
kód, amelyet e-mailben kapnak 
meg a tulajdonosok, ezzel tud-
nak belépni a www.soproncard.
hu oldalon a felhasználói felü-
letükre, ahol áttekinthetik az 

aktuálisan igénybe vett szol-
gáltatások listáját. 

A Soproncardot a Szent 
György utcában található Tou-
rinform irodában lehet megvá-
sárolni, illetve elektronikusan is 
lehetőség nyílik rá a www.sop-
roncard.hu weboldalon. 

GOÓG JÓZSEFNÉ:
Jómagam még az idén sze-
retném kiváltani a kártyát. 
Jó dolognak tartom, hogy 
ilyen módon is támogatják 
az állandó lakcímmel ren-
delkező soproniakat. 

KERESZTÉNY RICHÁRD:
A Sopronkártya egy előre-
mutató lehetőség. Minden 
olyan kezdeményezést tá-
mogatni kell, amely egysze-
rűbbé teszi, megkönnyíti a 
városlakók életét. Az ember 
pénzt takaríthat meg a hasz-
nálatával. 

TAKÁCS ISTVÁNNÉ:
Tervezem, hogy kiváltom a 
kártyát. Ez nekünk, nyugdí-
jasoknak nagy segítség le-
het, hiszen kedvezményes 
áron mehetünk be például a 
kiállításokra, a múzeumok-
ba, kulturális eseményekre.

NEMES JÁNOS:
Korábban hasonló kezde-
ményezéssel Makón talál-
koztam. Ott jól működik ez 
a rendszer, bízom benne, 
hogy Sopronban is így lesz. 
Ha a helyiek közül többen 
kiváltják, nőhet a részt vevő 
vállalkozások forgalma is.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›

A kártya egyre több kedvezményt nyújt a soproniaknak

Sikeres a Soproncard 

KEDVEZMÉNYEK: A Soproncarddal ingyenesen látogatható 
a Tűztorony, féláron a Macskakő Gyermekmúzeum, a Stor-
no-gyűjtemény, a Határtalan történet helytörténeti kiállítás, 
valamint a fertőrákosi barlangszínház témaparkja. 20 száza-
lék kedvezményt adnak például a városi könyvtár éves bei-
ratkozási díjából, a turisztikai termékek árából a Tourinform 
irodában, 15 százalékkal olcsóbban lehet belépőt venni a Lö-
vér fürdőbe, de 10 százalékkal olcsóbban hozzá lehet jut-
ni a földfelszíni parkolóbérletekhez is, e mellett több sport-
szolgáltatás árából is kedvezményt kapnak a felhasználók.

A Tűztorony ingyenesen látogatható a Soproncarddal FOTÓ: SZENICZEI PATRIK

Mi a véleménye a Soproncardról?

A cölöpházakat ellátó vízrendszer folya-
matos meghibásodása miatt időszakosan 
a víz- és szennyvízelvezetés korlátozására, 
lezárására lehet számítani a Sopron – Fer-
tő Vízitelepen – áll a Sopron–Fertő Turisz-
tikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. közleményé-
ben. A cölöpháztulajdonosok bejelenései 
alapján a nyáron többször is javítani kel-
lett a szennyvízelvezető rendszert, ame-
lyet ezért időszakosan többször is lezártak. 
Valószínűleg az elöregedett víz- és szenny-
vízvezeték-rendszer nem tudja ellátni a 
megnövekedett időszaki terhelést. Ennek 
az egyik oka lehet a 2017-es tűzvész is, 
amikor a kor elvárásainak egyébként sem 
megfelelő vízrendszer műszaki tulajdon-

ságai tovább romlottak. A szakemberek 
dolgoznak a hibák elhárításán. A terület-
kezelő Sopron–Fertő Turisztikai Fejlesztő 
Nonprofit Zrt. számára a Fertő tó vízének 
szennyezése semmilyen mértékben nem 
elfogadható. A cég hangsúlyozta, hogy a 
többségében osztrák érdekeltségű cölöp-
házak magyar állami vízfelületen álló ma-
gán bérlemények, amelyek közműfejlesz-
tési kérdéseit nem lehet közösségi célokra 
szánt állami forrásból megoldani. A Sop-
ron–Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit 
Zrt. a közvetlen kárelhárítási munkálatokat 
elvégezteti, ám hosszú távú, megnyugtató 
megoldást csak az elavult közműrendszer 
teljes átépítése jelenhet.

Fertő tó: közműlezárások RÖVIDEN

Kitüntetés
Augusztus 20-a alkal-
mából az agrárminiszter 
az Életfa Emlékplakett 
bronz fokozatát adomá-
nyozta dr. Horváth Béla 
Antal egyetemi tanár, a 
Soproni Egyetem nyu-
galmazott intézetigaz-
gatója részére. 

Lezárás
Felújítási munkák miatt 
lezárják az Ösvény utca 
és Uszoda utca közti át-
járó lépcsőt szeptember 
2-től október 5-ig.

›
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Szeptember közepén kezdik a kékfrankos szedését

Forr az újbornak való
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Az Irsai Olivér lesze-
désével elkezdődött a 
szüret a Soproni bor-
vidéken. Az újbort na-
pokon belül palac-
kozzák, a borvidék 
zászlóshajója, a kék-
frankos esetében is 
biztatóak a minőségi 
kilátások.

A Soproni borvidék Fertő tavi 
dű lőjében már leszedték a korai 
fajtának számító Irsai Olivért, 
valamint a zöld veltelinit. A ma-
gasabban fekvő helyeken, mint 
például a Harkai-dombon pedig 
a napokban végeztek a munká-
val a gazdák.

– Szépek, egészségesek az Irsai 
Olivér fürtjei, a mennyiség kicsit 
elmarad az átlagostól, de a mi-
nősége jónak ígérkezik – mondta 
Iváncsics Zoltán borász. – A többi 
fajta esetében még korai lenne 
biztosat mondani, hiszen a sző-
lő addig, amíg a hordóba kerül, 
sokat éjszakázik még a szabad-
ban. A kékfrankos szürete a ter-
veink szerint szeptember köze-
pén kezdődhet el.

Egy másik termelő, Taschner 
Kurt már végzett a fehér szőlő 
szüretével, nála már forr az új-
bornak való.

– Úgy számolunk, hogy a 
hétvégén már elkezdhetjük 

a palackozást – tette hozzá. 
– A korai érésű fajtákban az a 
legjobb, hogy a szőlőt már au-
gusztusban leszüretelhetjük. 
Így a termés nincs kitéve az 
időjárás viszontagságainak, az 
esetleges hidegnek vagy éppen 
a sok esőnek, ami miatt a sze-
mek megrepedhetnek.

A megkérdezett gazdák, szőlé-
szek azt mondják: a jó minősé-
gű (főként palackozott) soproni 
bornak bel- és külföldön is jó ke-
reslete van. Ezt tovább fokozhat-
ja az a tény is, hogy Sopront és 
térségét a kormány kiemelt tu-
risztikai övezetté nyilvánította. 
Így a pályázati lehetőségeknek 

köszönhetően több forrás jut-
hat például a marketingre, illet-
ve arra is, hogy megismertessék 
a helyi borokat az ide látogató 
turistákkal.

A kisebb termelők – akik a ter-
mésüket szőlőként értékesítik 
– helyzete már nem ennyire biz-
tató. A borvidék legnagyobb fel-
vásárlója már bejelentette: eb-
ben a szezonban nem vesz át 
szőlőt. Így viszont beszűkültek 

a lehetőségek. Ráadásul sokak-
nál még a korábbi évek borai is a 
hordókban vannak, azaz nincs is 
helye az újbornak. A szakembe-
rek szerint a központilag irányí-
tott lepárlási program segíthet. 
A nyár elején meghirdetett és ál-
lamilag támogatott úgynevezett 
zöldszüret keretében a gazdák 
éretlenül szedték le a fürtöket. 
Így végső soron kevesebb bor 
készül ebben az évben. 

Háromnapos 
vidám mulatság

MUNKATÁRSUNKTÓL

Idén is megrendezik a nagy sike-
rű szüreti napokat Sopronban. 
Szeptember 6-án a Várkerüle-
ten felvonulással, szőlőpréselés-
sel és a szőlőskertek királyának 
megválasztásával indul a há-
romnapos program. A kitelepü-
lő pincészetek karakteres borai 
jól csúsznak a poncichterek ha-
gyományos ételeire, mellettük a 
gasztronómiai kínálatban a sajt 
és a csokoládé kap főszerepet.

A kézműves kirakodóvásáron 
jelen lesznek olyan régi mes-
terségek űzői, mint például a 

kosárfonó, de szüreti koszorút 
is készíthetünk. Az egyik sátor-
ban arról hallhatunk, hogyan 
hasznosítják a szőlőmagot a 
szépségápolásban. 

Mindeközben néptánco-
sok, valamint különféle zenei 
műfajokat képviselő előadók 
szórakoztatják a közönséget a 
nagyszínpadon és a belváro-
si udvarokban. Vasárnap há-
rom alkalommal is traktor-
rali veszi kezdetét a soproni 
dűlőkben, ahol borász és ide-
genvezető mutatja be sok érde-
kességgel fűszerezve a Soproni 
borvidéket. 

Zöld Sopron

Balfi szüreti nap 

2019. augusztus 31.

Helyszín: Sportpálya

14:00 Szüreti felvonulás
 (Indulás a József Attila
 Művelődési Ház elől)                                                                                     
16:00 Brass Line rézfúvós együttes                                                               
16:30 Köszöntő: Dr. Farkas Ciprián
 tanácsnok, önkormányzati képviselő
16:40   Pendelyes Táncegyüttes
 Testvériség Néptáncegyüttes
19:00 Ocho Macho zenekar
21:00 Kis Grofo
22:00 Flört zenekar
23:30 Repeta zenekar
A gyerekeket játszósarok és ugrálóvár várja.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

Szervező: Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat,
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.

Együttműködő partner:
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

XXI.

AJÁNLOTT ÁR: A szőlő felvásárlási ára szabadon mozog, 
ám a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa egy ajánlást tett köz-
zé: a kékfrankos szőlő ára kilogrammonként érje el a het-
ven forintot.

Taschner Kurt már az újbor minőségét ellenőrzi, a palackozást a tervek szerint 
hétvégén kezdik el  FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Helikopteres felderítés
MUNKATÁRSUNKTÓL

Már nyolcadik alka-
lommal derítik fel 
helikopterrel a par-
lagfüvet Győr–Mo-
son–Sopron megyé-
ben, múlt héten két 
nap alatt mintegy 361 
ezer hektárt vizsgáltak 
át a szakemberek.

A légi felderítés az egyik leggyor-
sabb és leghatékonyabb mód-
szer, hogy megtalálják a par-
lagfűvel fertőzött területeket a 
szakemberek. A gépen növény-
védelmi felügyelők ülnek, akik 
már messziről felismerik a sár-
gás, világoszöld színű gyomnö-
vényt. Csütörtökön Pérről szállt 
fel a helikopter. 

– Évenként változik a fertő-
zött területek száma és nagysága 
– mondta a helyszínen Szemerits 
Attila, a megyei kormányhivatal 
főosztályvezetője. – Idén azt ta-
pasztaltuk, hogy a tarlóhántást 
és a tarlóápolási munkákat a gaz-
dák időben elvégezték, ez azért 

lényeges, mert az elmúlt évek-
ben a legtöbb fertőzést tarlóte-
rületeken találtuk. 

Mint arról a Soproni Témá-
ban beszámoltunk, tavaly a 
megyében 8,1 millió forint nö-
vényvédelmi bírságot szabtak 
ki, 185 hektáron volt erős a par-
lagfű-fertőzöttség. A szakügyin-
tézők 87 helyszíni jegyzőköny-
vet vettek fel, ami 137 helyrajzi 
számot érintett. A növényvé-
delmi bírság összege átlagosan 
50–150 ezer forint között moz-
gott, a legsúlyosabb 870 ezer 
forint volt.

A következő napokban az elő-
rejelzések szerint tovább emel-
kedik a parlagfű pollenkoncent-
rációja: országszerte elérheti 
a nagyon magas szintet, sőt az 
erősen fertőzött területek köz-
vetlen környezetében extrém 
magas is lehet – közölte a tiszti 
főorvos. A parlagfűre érzékenyek 
tünetei állandósulhatnak, illet-
ve erősödhetnek. Így előfordul-
hat tüsszögés, náthajellegű orr-
folyás, enyhe fejfájás, könnyező 
szemek, torokviszketés, torokkö-
szörülés, a szem fáradékonysága, 
általános fáradtságérzet. 

Idén az átlagos évekhez képest akár 20–25 
százalékkal is kevesebb, mintegy 25 ezer 
tonna lehet a belföldi körtetermés, a mi-
nőség megfelelőnek ígérkezik – derült ki 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körké-
péből. A terméscsökkenés hátterében a ta-
valyi hőség áll, valamint az, hogy az elmúlt 
évi nagy termés jelentősen terhelte a fákat. 

A csapadékos időjárás miatt pedig mint-
egy két héttel csúszik a körte betakarítása.
A termesztőterület nagysága évről évre 
csökken: míg 2017-ben 2342 hektáron, 
idén 2264 hektáron termesztik a gyümöl-
csöt. A fő termesztőkörzetek hazánkban az 
Alpokalján, a Bodrogközben és Szabolcs–
Szatmár–Bereg megyében találhatók.

Kevesebb a körte idén 

Helikopterrel egy megyét egy–két nap alatt végig 
lehet pásztázni FOTÓ: MTI – KOMKA PÉTER

A FÜLESBAGOLY AZ ÉV MADARA

A Magyar Madártani Egyesület (MME) szervezésében az 
interneten lehetett szavazni a 2020-as év madaráról. 
A győztes a fülesbagoly lett.
A 2020-as év madara jelöltjei ezúttal a baglyok voltak. 
A MME közleményében kiemelte: a baglyok mindig is kü-
lönleges szerepet töltöttek be az emberek életében. Sok 
hiedelem, monda kötődik hozzájuk, a bölcsesség szim-
bólumának tekintik őket, pedig nem kivételesen intelli-
gens madarak. Viszont tollszerkezetük, különleges érzék-
szerveik és éjszakai életmódjuk miatt valóban érdekesek. 

›
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1994
Zuhanyhíradó
Amikor átigazolási témá-
ban érdeklődtünk az SVSE–
GYSEV kosárlabdacsapatá-
nál, nem repdesett az örömtől 
Szabadvári János szakosztály-
vezető. Mint elmondta, Balogh 
„Bubuért” a BSE jelentkezett, 
és a szóbeli megegyezés elle-
nére úgy tűnik, hogy Bakai 
sem Sopronba, hanem a 
Városmajorba tart. Mindkét 
játékos elsősorban a szíve 
választottja miatt döntött a 
főváros mellett, ugyanis Saeed 
Armaghani, aki Balogh Judit 
férje, „nem kellett” a Soproni 
Ászok férficsapatának, míg 
Dancs Attila, aki Bakai Eszter 
vőlegénye, a BVSC–Dreher 
labdarúgócsapatától kapott 
kedvező ajánlatot. Mint azt 
Szabadvári Jánostól meg-
tudtuk, nem maradt más 
hátra, mint hogy az ukrán 
Zsirkovával minél előbb fel 
kell venni a kapcsolatot, vala-
mint még egy centerjátékos-
sal is meg kell majd erősíteni 

az SVSE–GYSEV játékoskeretét. 
(Soproni Hírlap) 

1969
Betontű a magaslaton  
– új TV-torony épül 
Ott, ahol mint a soproniak 
mondják, a Vénus szórja ezüst-
szikráit, a Károly-magaslaton, 
hosszú, karcsú torony köszönt 
le a városnak. Sopron legmaga-
sabb építménye: a 176 méteres 
tv-torony az Eurovízió adásait 
továbbítja majd. Jövőre elké-
szülnek vele. Az építők, akik csú-
szózsaluzással haladnak, mint 
mondják, föntről tiszta időben 
belátnak még Bécs „gyomrába” 
is. (Esti Hírlap)

Helyreállítják a balfi 
gyógyfürdőt
Hosszú vita után döntés szü-
letett a balfi fürdő ügyében. 
A második világháború alatt 
elpusztult, híres, gyógyha-
tású fürdő rekonstrukciója 
még ebben az évben meg-
kezdődik és előreláthatólag 
két–három évig fog tartani. A 

régi épületeket helyreállítják, 
de újakat is fognak építeni.  
(Esti Hírlap)

1919
Kun Béla csempészei
A bécsi Der Neue Tag hosszú 
cikkben leleplezéseket közöl 
azokról a csempészésekről, 
amelyeket Kun Béla javára oszt-
rák bizalmi emberei a magyar 
határon elkövettek. Ezekből a 
leleplezésekből kitűnik, hogy 
Kun Béla rövid, de annál bor-
zalmasabb uralma idején nagy 
vagyont harácsolt össze. A kül-
ügyi népbiztos egyik bizalmi 
embere Makovec, igazi nevén 
Sittenstein Leó volt, akit időköz-
ben letartóztattak a hatóságok. 
Neki bukása előtt Kun Béla azt a 
megbízást adta, hogy 20 millió 
koronát, jelentékeny mennyi-
ségű ékszert, aranyat és drága-
köveket helyezzen biztonságba. 
Kun Bélának egy másik meg-
bízottja Siklár Andor, valódi 
nevén Sziklay Andor volt, aki 
jelenleg is Bécsben tartózko-
dik. Ez az ember jelentékeny 

pénzösszegen kívül igen értékes 
szőnyegeket, nagy értékű fest-
ményeket, továbbá sok ezüstöt 
és ékszert szállított Budapestről 
Németausztriába. A harmadik 
ember Rabinovics elvtárs volt, 
akinél letartóztatásakor félmil-
lió korona készpénzt találtak. 
Kun Bélának egy Hasvári nevű 
megbízottja hatmillió korona 
értékű papírpénzt és nagy 
mennyiségű értékpapírt akart 
Németausztriába csempészni. 
A fentieken kívül egy valósá-
gos utazó társaság állott Kun 
Bélának a rendelkezésére. E tár-
saság vezetője egy Weiler nevű 
hírhedt kommunista volt. A tár-
saság tagjai voltak egy Seidler 
nevű müncheni spartakista, 
Kaiser Johanna Bécsből és egy 
Freund Bernhardt nevű állítóla-
gos író, aki jó ideig egy soproni 
társadalmi szervezet titkára, 
valamint a soproni szocialista–
kommunista párt német agitá-
tora volt. Ennél a társaságnál 23 
kilogramm tiszta aranyat talál-
tak. (Sopronvármegye) 
Összeállította: Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

A kötet a 18-as honvéd gyalogezred hőseinek állít emléket

Örök jel és üzenet
PLUZSIK TAMÁS

A közelmúltban mu-
tatták be „Az ojto-
zi csata 1917–2017 
– Hősiesség, haza-
szeretet, összetarto-
zás” című kötetet a 
soproni városházán. 

A könyv a soproni 18-as honvéd 
gyalogezred hőseinek állít em-
léket, akik 1917 augusztusában a 
történelmi Magyarország akko-
ri legkeletibb pontján, az Ojtozi-
szorosban halált megvető bátor-
sággal védték hazánkat. 

– Sopron városa nemcsak 
büszke történelmi hagyomá-
nyaira, hanem becsülettel ápol-
ja is emléküket – fogalmazott 
köszöntőjében dr. Fodor Tamás 
polgármester. – E most megje-
lent kötet lapjait olvasva megis-
merhetjük a soproni honvédek 
bátorságát, a haza iránti szere-
tetüket és katonai vitézségüket.

A mintegy 250 oldalas kötetet 
dr. Isaszegi János, a Zrínyi kiadó 
vezetője mutatta be. A nyugal-
mazott vezérőrnagy kiemel-
te: egy nemzetnek kötelessége 
megemlékezni a hőseiről – ez 
a könyv is ezt a célt szolgálja. 
Németh Szilárd, a Honvédelmi 
Minisztérium parlamenti ál-
lamtitkára, miniszterhelyettes 
köszöntőjében kiemelte: nagy-
szerű látni azt az összefogást, 
amely az emlékezés kapcsán 

létrejött Csíkszereda, Bereck te-
lepülés és Sopron városa között.

– Ez az együttműködés igazi, 
szép példája a határokon átívelő 
nemzeti összetartozásnak. Sop-
ron, a hűség városa ma is példát 
mutat mindannyiunk számára. 
Őszinte köszönet a szerzőknek, 
név szerint Brummer Kriszti-
ánnak, Dimény Zoltánnak, Far-
kas Balázsnak, Firtl Mátyásnak, 
Gottfried Barnának, Grezsa Ist-
vánnak, Hegedűs Elemérnek, 
Illésfalvi Péternek, Nagy Sza-
bolcsnak, Pollmann Ferenc-
nek, Tamás Sándornak és Tibád 

Sándornak, valamint a város-
vezetőknek, honatyáknak, akik 
nem hagyták, nem hagyják fele-
désbe merülni a soproni 18-asok 
hőstetteit.

A könyvbemutató koszorú-
zással folytatódott. Először a 
18-asok Deák téri emlékművé-
nél helyezte el a megemléke-
zés koszorúit Németh Szilárd, 
dr. Isaszegi János, Firtl Mátyás, 
dr. Fodor Tamás és dr. Farkas 
Ciprián városi tanácsnok, il-
letve Németh Zoltán, a Győr–
Moson–Sopron Megyei Köz-
gyűlés elnöke. Ezt követően a 

megemlékezők a Lövérekben 
található Ojtozi-emlékműnél 
is elhelyezték a tisztelet virá-
gait, majd a ceremónia utol-
só helyszíne a bánfalvi hősi te-
mető volt. 

A kötet kiadását támogatta 
hazánk csíkszeredai főkonzu-
látusa, Bereck község, valamint 
Sopron önkormányzata.

Koncertek  
a szabadban
Szeptember 8-ig folytatódik a 
zenepavilonos koncertek sora 
Sopronban. Idén nyáron is két 
helyszínen: az Erzsébet kerti és a 
Várisi úti zenepavilonban léptek 
fel az együttesek. Eddig az idő-
járás kegyes volt a közönséghez, 
mind a nyolc szabadtéri koncer-
tet megtartották. Mint a szer-
vezőktől megtudtuk: a progra-
mok továbbra is népszerűek, 
átlagosan 250–300 ember érke-
zik egy koncertre, de a Csendtö-
rők július 14-i fellépése például 

kiemelkedett a sorból, azon kö-
rülbelül 800-an voltak. A 2019-
es kínálatban elsősorban fúvós- 
és nosztalgiazene szerepel, a 
koncertekre az idősebb korosz-
tály mellett sok család is ellá-
togat. Idén még két szabadtéri 
koncertet tartanak: szeptember 
elsején Sopron Város Fúvósze-
nekara lép fel az Erzsébet ker-
ti zenepavilonban, szeptember 
8-án pedig a Juventus Koncert 
Fúvószenekar ad koncertet a Vá-
risi zenepavilonban.

Kultúra, művészetek

10. jubileumi 
görbehalmi bányásznap 

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

2019. augusztus 31., szombat 
görbehalmi bányászmúzeum

Fővédnök: Dr. Fodor Tamás polgármester

15:00  jubileumi ünnepség
 Köszöntők:
  •  Dr. Fodor Tamás, Sopron MJV polgármestere
  •  Dr. Erdélyi Lajos, a Görbehalmi Bányászati 

Hagyományőrző Egyesület elnöke 
 Közreműködik: Kulcsár Béla harmonika művész 
17:00  juventus Koncert Fúvószenekar 
17:30  Testvériség néptáncegyüttes
18:30  music Club tánczenekar - utcabál
Minden program ingyenes!

A rendezvény szervezője: 
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 
Együttműködő partner: 
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 
valamint a Brennbergbánya, Ó-Hermes, 
Új-Hermes, Görbehalom Településrészi 
Önkormányzata és a Görbehalmi Bányász 
Hagyományőrző Egyesület

Vasárnap a Csendtörők adott sikeres koncertet  
a Várisi úti zenepavilonban FOTÓ: NÉMETH PÉTER

– A közösségből kiszakadt ember magá-
nyosságára, a sehová nem vezető utakra, a 
hogyan kellene hasznosan élnünk kérdé-
sekre válaszol ez a mű a szeretet megvál-
tásának üzenetével – hangsúlyozta Pataki 
András Henrik Ibsen Peer Gynt című drámai 
költeményének olvasópróbáján a Soproni 

Petőfi Színházban. Az előadás bemutatója 
november 30-án lesz városunkban. A főbb 
szerepekben Gál Tamást, Eperjes Károlyt, 
 Horváth Zsuzsát,  Kovács Frigyest,  Molnár 
Anikót,  Boráros  Imrét láthatják a nézők. Mint 
azt  Pataki  András  Jászai-díjas rendező el-
mondta: többszörösen igazi téttel bíró  darab 

a Peer Gynt. Nem könnyű mű az alkotók és 
a nézők számára sem. A verses életútdráma 
hasonlóan Madách Imrének Az ember tragé-
diájához, felteszi a kérdéseket az életünkről, 
céljainkról, helyünkről a világban. A felvidéki 
Csavar Színházzal készülő közös előadásban 
felvidéki színészek jelenléte szintén nyoma-

tékosítja ezt. A drámai költemény mozgás-
világát Rovó Péter alakítja ki. Három táncos: 
 Szalai Dóra, Gara Lídia és Alekszej Batrakov 
vesz részt a produkcióban. A nézők felnőtt és 
középiskolás bérletben tekinthetik meg ősztől 
a Peer Gynt című drámai költeményt a Sop-
roni  Petőfi Színházban a remény évadában.

Soproni Petőfi Színház: Álmok és megváltás 

A soproni városházán mutatták be „Az ojtozi 
csata 1917–2017 – Hősiesség, hazaszeretet, 
összetartozás” című könyvet FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

RÖVIDEN

Bóna Márton zongoraestje
Halhatatlan kedves címmel tart zongoraesetet Bóna Már-
ton augusztus 30-án, pénteken 19 órai kezdettel a Liszt-
központban. A nyárzáró hangversenyen elhangzó, sokak 
által ismert és kedvelt Beethoven szonaták a zeneszerző 
életútjának minden szakaszát bemutatják, ízelítőt adva a 
mester munkásságának sokszínűségéből. A koncert mind-
két részében megszólal egy-egy korábbi, valamint későb-
bi zongoraszonáta is.

›
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LELÁTÓ

Kispályás  
labdarúgás

Augusztus 28., 30., 
szerda, péntek 18 óra, 
Halász Miklós Sportte-
lep, tóparti sporttelep
Városi kispályás labda-
rúgó-bajnokság

Tenisz
Augusztus 31., szom-
bat 10 óra, Lövér Te-
niszcentrum
Katter Herbert családi 
páros verseny

Gokart
Augusztus 31., 
szombat 10 óra, 
Racing Aréna
Shoot The Speed Kupa

›

Idén szeptember 7-én várják a családokat

Sportolj Sopron!

RÁZÓ LÁSZLÓ

Még több résztvevő sportszervezet, még több 
sportág és mozgási lehetőség – idén harma-
dik alkalommal rendezik meg városunkban a 
Sportolj Sopron! – családi sportnapot.

A sportágválasztó tömegsport-
rendezvényt az idei évben is 
közösen szervezi a Sopron Vá-
rosi Szabadidősport Szövetség, 

valamint a város sportfelügye-
leti csoportja.

– Nagy örömünkre szol-
gál, hogy egyre népszerűbb a 

rendezvény, idén az eddigi leg-
több sportszervezet jelezte rész-
vételi szándékát, így az érdek-
lődők legalább huszonöt féle 
sportág közül válogathatnak 
– mondta lapunknak Csiszár 
Szabolcs városi sportfelügyelő. 
– Sportágválasztó rendezvény-
ről van szó, ezért azt szeret-
nénk, hogy aki eddig keveseb-
bet mozgott, az is megtalálja 
magának azt a mozgásformát, 

ami legközelebb áll hozzá. A No-
vomatic-arénában, valamint a 
városi stadion edzőpályáján vár-
juk az érdeklődőket, a belépés 
természetesen ingyenes lesz. 
A résztvevők között délután há-
romkor értékes nyereményeket 
sorsolunk ki.

A Sportolj Sopron! – csalá-
di sportnap szeptember 7-én, 
szombaton 10 órakor kezdődik 
és 16 óráig tart.

Tigrisek SE: 
két csapattal
MUNKATÁRSUNKTÓL

Két csapattal indul az 
NB II. ősszel kezdődő 
bajnoki szezonjában a 
Soproni Tigrisek SE. 

Nagy Tamás elnök elmondta: 
a tavaly bajnoki címet szerző, 
elsősorban rutinosabb játé-
kosokból álló csapattól ketten 
távoztak, új igazolásként pe-
dig csatlakozott a kerethez Ku-
tasi Gergely, aki több száz NB 
I. A csoportos meccsen szere-
pelt. Az együttes Balogh Ger-
gely vezetésével végzi a szak-
mai munkát.

– A tavalyi U18-as csapatunk 
olyan kiváló közösséget alkot, 
hogy közösen úgy döntöttünk: 
idén elindítjuk őket is az NB II-es 
felnőtt bajnokságban – mondta 

Nagy Tamás. – „Ifjú Tigrisek” né-
ven fognak indulni, nekik első-
sorban a tapasztalatszerzés a 
céljuk, ugyanakkor a tapasz-
talt játékosokból álló, Németh 
Lehel vezetőedző által irányí-
tott csapattól idén is bajnoki 
címet várunk.

A Tigrisek játékosai múlt hét-
től kilencnapos edzőtáborban 
készültek Zánkán. 

– Olyan kosárlabdaikonoktól 
tanulhatnak játékosaink, mint 
Patonay Imre vagy a sokszoros 
válogatott Boros Zoltán – tette 
hozzá Nagy Tamás. – Elméleti, 
illetve egyéni képzés, rengeteg 
labdás foglalkozás is szerepel a 
programban, büszkék vagyunk 
arra, hogy ilyen nagyságoktól ta-
nulhatnak játékosaink. Úgy gon-
dolom, hogy az edzőtábor töké-
letesen illeszkedik a felkészülési 
programunkba.

Sport

Ismét rengeteg sportágat próbálhatnak ki az érdeklődők a Novomatic-arénában és a városi stadionban  
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

„A Sopron Basket név kötelez”

RÁZÓ LÁSZLÓ

Óriási lelkesedéssel vetette bele magát a mun-
kába a Sopron Basket új vezetőedzője. Gás-
pár Dávid a nyáron az Európa-bajnokságon 
vett részt az U20-as válogatottal, ahol a szintén 
soproni Czukor Dalma kiemelkedően szerepelt. 

A nemzeti együttes az előkelő 
nyolcadik helyet szerezte meg 
a kontinenstornán. 

– A nyolc közé kerülést bra-
vúrnak tartom, lényeg, hogy a 
kitűzött célt teljesítettük, sőt, 
túlteljesítettük – összegzett az 
U20-as nemzeti együttes és a 
Sopron Basket vezetőedzője. 
– Pici hiányérzet a 7. helyért ví-
vott vesztes meccs miatt van 
csak bennem, hiszen egylabdás 

meccsen kaptunk ki a lengye-
lektől. A soproni játékosok kö-
zül Czukor Dalma kiemelkedett 
a mezőnyből, és Szeli Kitti is jól 
vette fel a ritmust első komo-
lyabb, nagy tornáján.

Gáspár Dávid a sikeres Eb után 
már Sopronban tart edzéseket, 
és bizakodóan várja a szezont.

– Jelentősen átalakult a kere-
tünk, sok a tehetséges, magyar 
kosárlabdázónk – tette hozzá a 

tréner. – Egyértelmű cél, hogy 
a hazai játékosok és a fiatalok 
markáns szerepet kapjanak a 
csapatban, az eddiginél jóval 
nagyobb felelősséget viselje-
nek. Ugyanakkor ez a Sopron 
Basket, a név kötelez, az átala-
kítás nem mehet az eredmé-
nyesség rovására. Éppen ezért 
rendkívül izgalmas és komoly 
feladatnak, óriási kihívásnak 
tartom a soproni vezetőedzői 
tisztség ellátását.

Czukor Dalma,  
a pontkirálynő
Komoly sikernek örülhettek a 
soproni kosárlabda-rajongók: 
az augusztus közepén véget ért 
U20-as Európa-bajnokság mező-
nyében a legtöbb pontot szerző 

játékos a Sopron Basket tehet-
séges, fiatal kosarasa, Czukor 
Dalma lett. A játékos hét mér-
kőzésen lépett pályára, ezeken 
összesen 113 pontot szerzett, ez 
átlagban több mint 16 pontot 
jelent meccsenként. Ráadásul 
mindezt kiemelkedő hatékony-
sággal tette: a kétpontosoknál 
minden második kísérlete célba 
talált, a hármasokat pedig csak-
nem negyven százalékos pon-
tossággal dobta. Czukor Dalma 
a lepattanók és a szerzett lab-
dák tekintetében is kiemelke-
dett a mezőnyből, végül az ösz-
szesített teljesítménymutató 
alapján csak egy játékos tudta 
megelőzni.

– A tavalyi szezon után nem 
sokat pihentem, szinte azonnal 

megkezdtem az egyéni felké-
szülést az Eb-re – mondta Czu-
kor Dalma. – Ez volt a 6. nagy 
tornám utánpótlás-válogatott-
ként, szerettem volna méltó-
képpen lezárni ezt a fejezetet 
pályafutásomban. Vártam már, 
hogy egyszer ilyen jól kijöjjön 
a lépés, régóta bennem volt ez 
a teljesítmény, és most úgy ér-
zem, valóban bizonyítottam. 
Sok tréner munkája és sok kü-
lönedzés eredménye van ebben 
a teljesítményben. Bízom ben-
ne, hogy az U20-as szereplés 
lendületet ad a Sopron Basket 
felnőtt csapatában is, nagyon 
élveztem, hogy sok a magyar 
és fiatal csapattársam. Jólesik, 
hogy ennyire bízik bennünk a 
klubvezetés és a szakmai stáb.

A Soproni Tigrisek SE játékosai zánkai edzőtábor-
ban is készülnek az NB II. következő szezonjára

Gáspár Dávid vezetésével az előkelő 8. helyen 
végzett az U20-as válogatott a nyári Eb-n  
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Czukor Dalma fantasztikusan teljesített az U20-as Eb-n, ezt a formát  
a bajnokságra is átmentené a fiatal játékos

Váratlanul, 75 éves korá-
ban elhunyt dr. Bakk Lász-
ló, az 1969-es Magyar 
Kupa-győztes SMAFC le-
gendás kosarasa. Krasznai 
Ferenc hamar felfedezte 
tehetségét, 15 évesen már 
a magyar élvonalban ját-
szott. Ikertestvére, Bakk 
Judit ötvenkilencszeres 
válogatott kosaras, Atti-
la fia NB I-es kosaras volt, 
unokája is a SMAFC tehet-
séges játékosa. A Soproni 
Tigrisek tehetségeit éve-
kig edzette, a fiatalok pél-
daképévé vált. Végső bú-
csút augusztus 29-én 16 
órakor a Balfi úti temető-
ben vehetnek tőle.

Elhunyt  
Bakk László
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MUNKATÁRSUNKTÓL

Megalapításának 25. évfordulója és a nemzet-
közi Awareness Day alkalmából tai chi ünnepet 
tartott Sopronban is a Magyarországi Taoista 
Tai Chi Társaság. A Mária-szobornál szombaton 
gyűltek össze a mozgásforma elkötelezett hívei. 

 – Fantasztikus látvány, ahogy 
ennyi ember együtt mozog har-
monikusan – emelte ki a hely-
színen Csiszár Szabolcs városi 
sportfelügyelő.  – Azt gondo-
lom, hogy aki erre jár és megpi-
hen itt kicsit, olyan nyugalmat 
tapasztal, hogy már nem is akar 
továbbmenni. Mindenkinek 

javaslom, hogy próbálja ki ezt 
a különleges és hasznos moz-
gásformát, amely sok más sport-
ággal karöltve elérhető váro-
sunkban is.

A tai chi számtalan irányzata 
közül a Taoista Tai Chi™ abból a 
szempontból különleges, hogy 
a hangsúlyt teljes egészében az 

egészség megőrzésére és javí-
tására helyezi. A gyakorlatsort 
kortól és egészségi állapottól 
függetlenül bárki végezheti. 
Különösen ajánlott idős embe-
rek és gerinc- vagy egyéb moz-
gásszervi problémákkal küz-
dők számára, de az egészséges 
és fiatalabb korosztályok is szá-
mos kihívással találkozhatnak 
a mozgás mélyebb megisme-
rése során.

A 25. jubileumát ünneplő Ma-
gyarországi Taoista Tai Chi Tár-
saság a kanadai központú Nem-
zetközi Taoista Tai Chi Társaság 
része. A 26 országban működő 
nonprofit szervezet jelenlegi 

tagsága meghaladja a 42 ezer 
főt. Sopronban 18 éve műkö-
dik a társaság, jelenleg 120 ak-
tív tagjuk van. 

Már hagyomány, hogy a ta-
gok évente egyszer, az Awa-
reness Day alkalmából világ-
szerte nyilvános, szabadtéri 
bemutatókat tartanak. A nem-
zetközi rendezvénysorozathoz 
kapcsolódott a soproni csoport 
is. A bemutató során az érdek-
lődők megtekinthették a 108 
lépésből álló Taoista Tai Chi™ 
sorozatot, ki is próbálhatták, 
és tájékozódhatnak a mozgás-
forma egészségre gyakorolt 
hatásairól. 

Többtucatnyian tartottak tai chi bemutatót a Várkerületen 

Meditatív mozgásforma

Sport

Listavezető a Sopron

PÁDER VILMOS 

Városi csapataink közül az SC Sopron tartja ki-
robbanó formáját, 3 forduló után százszázalé-
kosan vezeti a megyei I. osztály tabelláját. 

Eddigi teljesítményével és 19–
2-es gólkülönbséggel bizonyít-
ja az SC Sopron, hogy kiválóan 
sikerült a felkészülése. A Kapu-
vár elleni rangadó mérkőzésre 
sok szurkoló látogatott ki a Ká-
posztás utcába, s örülhetett a 
csapat látványos játékának, szép 
góljainak. SC Sopron–Kapuvár: 
5–2, a gólokat Honyák (3), Kri-
zsonits és Kocsis Ármin lőtték. 
Jó volt látni, hallani, ahogy a kö-
zönség és a csapat egymásra ta-
lált. A Pannonhalma SE elleni 

bajnoki mérkőzést Magyar Kupa 
elkötelezettség miatt augusztus 
28-án, szerdán 20 órakor játsz-
szák a városi stadionban. 

A SFAC együttese az újonc Vit-
nyéd otthonában ismét súlyos, 
4–0-s vereséget szenvedett. Az 
Anger réti csatárok három for-
duló után még nem találták 
meg góllövő cipőjüket, 0–20-
as gólkülönbséggel sereghajtók. 

Rábapordányban vendéges-
kedett az SVSE, ahol listaveze-
tőként magabiztos játékkal 3–1 

arányban győzött Mozsolits 
(2) és Török góljaival. Szomba-
ton 17 órakor az SVSE sporttele-
pen Mozsolits Jenő tanítványai 
rangadó mérkőzést játszanak a 
Hegykő ellen.

A Balfi SE együttese folytat-
ta jó szereplését a megyei III. 
osztályú bajnokságban. Ezút-
tal Agyagosszergényben győ-
zött 3–0-ra.

Az NB II-es női bajnokságban 
is megkezdődtek a küzdelmek. 
Az SC Sopron megfiatalított 
együttese hazai pályán hatvan 
percig egyenrangú ellenfele volt 
a tavalyi bajnok Mol Vidinek. 
A mérkőzés hajrájára elfogyott 
az erejük, így a székesfehérvári-
ak 4–0 arányban győztek.

Dinamikus 
egyesület

PÁDER VILMOS 

A közelmúltban új elnököt vá-
lasztott a Széchy Tamás Sopron 
Sportiskola közgyűlése, mivel a 
korábbi elnöknek, Hajnal János-
nak lejárt a szerződése. Az új ve-
zér, Koch Róbert neve jól cseng 
a soproni sportéletben, 11 éves 
fia és 9 éves lánya versenysze-
rűen úszik, felesége triatlonozik, 
fut és alapító tagja az egyesület-
nek. A fiatal mérnök–közgazdász 
végzettségű sportvezető saját 
mérnöki irodát vezet, fiatalabb 
korában triatlonozott, majd a 
TF-n edzői képesítést szerzett. 
Az elnöki megbízatását nagy 
megtiszteltetésnek tartja, kihí-
vás számára. A 2010-ben alakult 
sportiskola három szakosztályt 
működtet, a triatlont, az úszást 
és a vízilabdát. A klubban jelen-
leg 350 fővel foglalkoznak, lét-
számuk fokozatosan növekszik. 

A legfiatalabb versenyzők 2013-
ban születtek, a legidősebb a se-
nior korcsoport. Korosztályon-
ként csoportokban dolgoznak, de 
átfedések előfordulnak. Az egye-
sületnél az úszásban a nagy áttö-
rést a 2019-es év hozta. 

– Versenyzőink kiváló ered-
mények elérésével meghálál-
ták a bizalmat, átmenetileg 
kaptunk egy jó uszodát, amit 
ezúton is köszönünk a város 
vezetésének – mondta az el-
nök. – Az úszás a legeredménye-
sebb sportág, és ezt tartjuk szem 
előtt munkánk során. Nagyon jó 
kapcsolatot ápolunk az országos 
vezetéssel, Soós Csabával, Tóth 
Ákossal és Szájer Péterrel. Ren-
geteg edzés szükséges a jó ered-
mények eléréséhez, például a 
14–15 évesek napi két tréning-
gel és 10–12 kilométeres úszással 
készülnek, ráadásul ez a meny-
nyiség évről évre növekszik.

FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHVUM

Az érdeklődők a Mária-szobornál megtekinthették a 108 lépésből álló Taoista Tai Chi™ sorozatot  
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Az SC Sopron játékosai hétvégén is bizonyították, hogy kitűnően sikerült  
a felkészülésük FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!›

A HÉT MOTTÓJA:

„Érdemes a vilá-
got, a világ törté-
néseit, dolgait két 

nagy csoportra osz-
tani (...): az egyik az, 
amire van befolyá-

som, azzal foglalko-
zom, a másik meg, 
amire nincs befo-
lyásom, azzal meg 
nem foglalkozom. 
Végtelenül szimpla 
ez a séma, de be-

válik.”

Náray Tamás  
(divattervező, író )

KÖNYVAJÁNLÓ

Náray Tamás: 
Zarah

Zarah Winter szerető csa-
ládba, fényűző körülmé-
nyek és csodás műkincsek 
közé született, s egy töké-
letes világban ennek meg-
felelő élet is várt volna rá. 
Ám hamar meg kell tanul-
nia, hogy az 1930-as évek 
Németországában min-
dennek épp az ellenke-
zője igaz. De hiába veszik 
el tőle a családját, az ott-
honát, a hazáját, sőt még 
a nevét is, Zarah mindvé-
gig kitart. 

›

305 évvel ezelőtt, 1714. au-
gusztus 20-án hunyt el Ser-
pilius Keresztély evangélikus 
lelkész, teológus, a Sopron 
múltjában mintegy száz esz-
tendeig nagy szerepet játszó 
család utolsó itt élő sarja.

60 évvel ezelőtt, 1959. au-
gusztus 21-én hunyt el Do-
rogon Tettamanti Jenő gé-
pészmérnök, 1913-tól a 
selmecbányai Bányásza-
ti és Erdészeti Akadémia 
II. sz. bányagéptani tanszék, 
majd a soproni főiskola ta-
nára, 1924–1926-ban rek-
tor, 1930-1952-ig a főiskola 
központ könyvtárának igaz-
gatója volt.

125 évvel ezelőtt, 1894. 
augusztus 20-án szüle-
tett Sopronban Auer Kató 
színész, operetténekes, 
primadonna.

A Széchenyi István Városi 
Könyvtár internetes oldalán 
(www.szivk.hu) megtalálha-
tó adatbázisból közöl rész-
leteket lapunk.

Ez történt 
Sopronban

Halvax Julianna szárnyakat ad a rá bízott kisgyerekeknek

Hunyadis szupertanár
HUSZÁR JUDIT

– Nem az a lényeg, hogy mit, ha-
nem az, hogy kit tanítunk – vallja 
Halvax Julianna. A Hunyadi-isko-
la tanítójáról sokat hallhattunk az 

elmúlt hetekben, ő nyerte meg ugyanis Az Év 
Szupertanára pályázatot. 

Izgatottan készül a szeptemberi 
tanévkezdésre Az Év Szuperta-
nára. Halvax Julianna nevéhez 
az elmúlt napokban hozzátapad 
az elismerő cím, rengeteg meg-
keresést kap még napjainkban 
is, pedig ő már a sok szereplés 
helyett inkább a tanévkezdéssel 
foglalkozik. – Sok mindenre rá-
világított ez a pályázat, amikor 
neveztem, akkor nem gondol-
tam, hogy ennyi szerepléssel jár 
– mesélte Julianna. – Elsősorban 
az motivált, hogy a fődíj egy-
millió forint értékű egészséges 
élelmiszer. Minden évben ren-
dezünk pünkösdkor egy csen-
des napot piknikkel, jövőre nagy 
segítség lesz, hogy ehhez már az 

élelmiszereket nem kell meg-
vásárolni. A másik ok az volt, 
hogy ezzel én is a pedagógusok-
ra, a kollégáimra irányítsam a fi-
gyelmet. Rengeteg szupertanár 
dolgozik az országban, meg kell 
mutatni őket. 

Julianna 2005 óta dolgozik 
tanítóként, Brennbergbányán 
kezdte a pályát, onnan érkezett 
a Hunyadiba. Azt mondja, hogy 
az itteni támogató környezet is 
szükséges ahhoz, hogy meg tud-
ja valósítani az elképzeléseit. 

– Amikor behoztam az élő 
csirkét az órára, akkor szeren-
csére nem az volt az igazga-
tó úr első szava, hogy vigyem 
haza, mert mi lesz, ha kijön az 

ÁNTSZ, hanem rugalmasan áll-
nak hozzá az újszerű, kreatív 
módszerekhez – folytatta Hal-
vax Julianna. – Számomra so-
ha nem a tananyag volt az első, 
nem az a lényeg, hogy mit, ha-
nem az, hogy kit tanítok. Mér-
hetetlenül érdekel, hogy az 
osztályomba kerülő kisgyere-
kek miben ügyesek. Egyszerű-
en addig nem nyugszom, amíg 
ezt meg nem találom, eh-
hez pedig az kell, hogy 
jól megismerjem a 
gyerekeket. Nagyon 
is igaz az a mondás, 
hogy a pedagógus 
szárnyakat adhat 
a gyerekeknek 
vagy le is törhe-
ti azokat. 

Julianna a sok 
játékkal, krea-
tív foglalkozás-
sal és tehetség-
g o n d o z á s s a l 
szárnyakat ad a 
tanítványainak. 
Nem véletlen, 

hogy egykori diák-
jai és a szüleik is 
egy emberként 
felsorakoztak 
mögé, ami-
kor a pályázat 
közönségsza-
vazása elkez-
dődött…

Soproni fiatalok

Pályázati 
felhívás

Sopron Megyei Jogú Város 
Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjára

sopron Megyei Jogú város Önkormányzata nevében a 
sopron Megyei Jogú város Közgyűlésének 8/2016. (iii.31.) önkormányzati rendelete 

szerinti előkészítő bizottság pályázatot hirdet 2019/2020. tanévre vonatkozóan 
sopron Megyei Jogú város széchenyi istván tanulmányi Ösztöndíjára.

az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz tíz hónapra szól. az ösztöndíjjal járó juttatások:
- az ösztöndíj odaítélésének napját magában foglaló és azt követő szemeszter idejére 

havonta 52.000 Ft vissza nem térítendő támogatás,

- az ösztöndíjas nevére szóló sopron.hu végződésű – határozatlan időre szóló – e-mail cím,

- Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat protokoll-listáján való nyilvántartás, névre 
szóló meghívó az önkormányzat rendezvényeire,

- lehetőség az ösztöndíjas tevékenységének a helyi médiában való ismertetésére.

az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be, aki a következő feltételeknek együttesen megfelel:

a)  a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően legalább 5 éve folyamatosan soproni lakó-
hellyel rendelkezik,

b)  államilag elismert magyar felsőoktatási intézmény teljes idejű alapképzésben, mesterkép-
zésben vagy egységes osztatlan képzésben részt vevő hallgatója,

c) jelenlegi vagy korábbi bachelor tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és a 
pályázat beadását közvetlenül megelőzően legalább 55 kreditet megszerzett,

d) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző két egymást követő lezárt szemeszterben fel-
vett összes tantárgyból elért tanulmányi eredményének számtani átlaga legalább 4,51,

e) tanulmányait teljes idejű alapképzésben, vagy ezt követő mesterképzésben, vagy az egy-
séges osztatlan képzésben az első masterdiploma megszerzéséért folytatja,

f ) kiemelkedő szakmai tevékenységéről dékáni ajánlással rendelkezik (a dékáni ajánlás tartal-
mi elemeit a rendelet 6. § f ) pontja tartalmazza),

g) a pályázat benyújtásakor a 30. életévét még nem töltötte be.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be az is, aki fentebb leírt feltételeknek megfelel és saját szak-
irányban ideiglenesen külföldön tanul vagy tanult.

a pályázat benyújtásának további részleteiről a www.sopron.hu honlapon tájékozódhat.

a pályázatok benyújtási határideje: 2019. szeptember 30., 
azokról sopron Megyei Jogú város Közgyűlése 2019. október 30-ig dönt.

Dr. Fodor Tamás polgármester, 
az előkészítő bizottság elnöke

Postacím: 
„Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj előkészítő bizottság” 

9400 Sopron, Fő tér 1.

http://www.sopron.hu

Fuvola művész 
lesz Major Julcsi
MADARÁSZ RÉKA

Gyermekkora óta fuvolamű-
vésznek készül Major Julcsi. 
A 20 éves lány hihetetlenül iz-
gatott, mivel pár nap múlva in-
dul Hágába, hogy egy holland 
konzervatóriumban kezdje meg 
főiskolai tanulmányait. 

Major Julcsit korábban már 
bemutattunk újságunkban. 
A vidám ifjú hölgy azóta leérett-
ségizett a Szent Orsolya-iskolá-
ban, és elvégzett egy kétéves 
képzést az Egressy Béni Refor-
mátus Művészeti Középiskolá-
ban, ahol Bracsai Ákos egyenget-
te zenei pályáját.

– Egy nagyszerű tanár, Ja-
csó Erika hatására döntöttem 
a fuvolaművészi pálya mellett 
– mesélte Julcsi. – Mivel nincs 
zenész a családunkban, a pozitív 
élmények és a sikeres helyezések 

hatására mindig újabb és újabb 
célokat tűztem ki, melyeket szé-
pen lassan el is értem. 

Julcsit Bálinthné Horváth Eri-
ka segítségével a Széchenyi Ist-
ván Egyetem Művészeti Karára 
és a Debreceni Egyetem Zene-
művészeti Karára is felvették, de 
egyik pillanatról a másikra jött 
Hollandia.

– Ismerősök által kerültem 
Hágába, ahol először egy meg-
hallgatáson, majd felvételin 
vettem részt – folytatta a te-
hetséges lány. – Nehéz volt a 
választás, de úgy éreztem, ha 
nem élek a lehetőséggel, min-
dig bennem lesz a „mi lett volna, 
ha?” kérdés. Rendkívül motivá-
ló, hogy egy idegen kultúrában 
és egy idegen városban próbál-
hatom ki magam, ahol életem-
ben először egyedül kell meg-
állnom a helyemet.

A PÁLYÁZATRÓL: Lehet ma Magyarországon kreatívan, egyedien tanítani? Lehet ma olyan 
módszert bevetni, ami a kütyükön csüngő diákok figyelmét is felkelti? Hiszünk benne, hogy 
igen, ezért idén már harmadik éve indítjuk el Az Év Szupertanára versenyünket, ahol a tudás-
megosztás mellett a győztes értékes nyereményeket is hazavihet – ezt írja az egyik nemzet-
közi élelmiszerlánccal közös pályázatáról a Dívány.hu. Az országos megmérettetésre renge-
tegen neveztek, a zsűri által kiválasztott legjobb három pályázó közül a közönségszavazás 
után hirdettek nyertest. Halvax Julianna több mint 20 ezer szavazattal lett első. 

Halvax Julianna szeptembertől elsősökkel kezdi  
a tanévet FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Major Julcsi augusztus 30-án kezdi új életét 
Hágában FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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SZERVEZETÜNK  
EGÉSZE

Sajnos, sokak ma is egyfajta 
szerv- és betegségközpon-
tú gondolkodás rabjai, pedig 
mindig az egészségünkről, 
egészünkről van/ lenne szó. 
Oka lehet e hibának, hogy 
a tudományos ismeretek 
gyors bővülése óhatatlanul 
egyfajta specializációt (is) 
megkövetel. Sokan egyre 
jobban értenek lényegében 
egyre kevesebb dologhoz. 
Ha nincs, aki a sok-sok spe-
cialistáktól kapott tanácsot 
szakszerűen közös nevezőre 
hozza (illetve a specialisták 

egymással nem vagy nem 
jól kommunikálnak), akkor 
pusztító káosz származhat 
a javaslatokból. Egyébként 
mindig az a szervünk látszik 
a leglényegesebbnek, ami-
vel... a legérezhetőbb bajunk 
van (pedig lehet, hogy nem 
is ott van a baj forrása, tehát 
a megoldás kulcsa). Gon-
dolkozzunk ezért mindig... 
globálisan, akkor is, ha egy 
adott esetben látszólag „lo-
kálisan” cselekszünk. 

Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

AUGUSZTUS 28. – SZEPTEMBER 3.

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

›

VÁRJUK OLVASÓINK LEVELEIT!
Segítsen nekünk! Ossza meg véleményét szerkesztőségünkkel! 
Van egy jó története? Ismer érdekes embereket? 

Szerkesszük közösen a Soproni Témát! 
szerkesztoseg@sopronitema.hu

Tallózó

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket szeptember 4-ig várjuk a Soproni Téma, 
9401 Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre, illetve személyesen is leadhatják azokat a 
Liszt-központ (Sopron, Liszt Ferenc utca 1.) portáján. A helyes megfejtők között a Rubikon páneurópai piknikkel fog-
lalkozó különszámát sorsoljuk ki, melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Június 26-i rejtvényünk megfejtése: Midlife Crisis Showband koncertje. Szerencsés megfejtőnk: Földvári Lászlóné.

KERESZT-
REJTVÉNY

Augusztus 28.,  
szerda 

Hajnal gyógyszertár  
Malompatak u. 10. 

99/506–544

Augusztus 29.,  
csütörtök 

Ikvahíd gyógyszertár  
Híd u. 21. 

99/314–084

Augusztus 30.,  
péntek 

Király gyógyszertár  
Várkerület 114. 

99/508–242

Augusztus 31.,  
szombat 

Korona gyógyszertár  
Várkerület 73. 

99/505–865

Szeptember 1.,  
vasárnap 

Lövér gyógyszertár  
Béke u. 4. 

99/329–921

Szeptember 2.,  
hétfő 

BENU Medicina gyógyszertár  
Erzsébet u. 6. 

99/505–500

Szeptember 3.,  
kedd 

Oroszlán gyógyszertár  
Várkerület 29. 

99/524–005

A Fürst családot 1946-ban kitelepítették Bánfalváról

Fürst Frieda tragédiája 
PLUZSIK TAMÁS

„E helyen 
vesztette 
fiatal éle-
tét” – áll 

a Várhely utca vé-
gén lévő emléktáblán. 
Fürst Frieda 1945. au-
gusztus 24-én hunyt 
el Bánfalván, tragi-
kus haláláról sokáig 
nem mertek beszélni 
a helyiek. 

A Várhely utcában, már majd-
nem az utca végén van egy em-
léktábla a következő szöveggel: 
„Frieda Fürst 3. 4. 1929 – 24. 8. 
1945/ Gedenke mein an die-
sem Ort,/ wo ich verlor mein 
junges Leben,/ durch Feindes-
kugel – kalter Mord,/ Gott der 
Herr mög’ ihm vergeben./ E he-
lyen vesztette fiatal életét.” 

A német sorok fordítása: Em-
lékezz rólam e helyen,/ hol el-
vesztém fiatal életem,/ ellen-
séges golyó – hideg gyilkosság 
által,/ az úristen bocsásson 
meg neki.”.

Mi is történt valójában itt, e 
helyen szinte napra pontosan 
74 évvel ezelőtt? Szemtanú ter-
mészetesen már nincs, a Fürst 
családot 1946-ban kitelepítet-
ték, a tragédiát követően pedig 

a faluban mindenki jobbnak ta-
lálta hallgatni az esetről…

– Azt követően, hogy 1945 ta-
vaszán a szovjet csapatok bevo-
nultak Sopronba, sok katonát itt, 
Bánfalván szállásoltak el – mesél-
te Grietsch Magda tanárnő, aki 
az annak idején egész Bánfalvát 

megrázó tragikus történetet a 
szüleitől hallotta. – A Fürst csa-
lád a Várhely utca akkor leg-
utolsó házában lakott. Azon az 
ominózus augusztusi napon a 
szülők kint a szőlőben dolgoztak, 
velük volt tizenkét év körüli Ká-
roly fiúk is, egyedül Frieda volt 

otthon. Beállított hozzájuk egy 
ittas orosz katona, és bort kért 
a lánytól, aki annyira megijedt 
a váratlan látogatótól, nyilván 
attól is tartva, hogy ha bort ad 
a katonának, akkor az erősza-
koskodni is fog vele, hogy kisza-
ladt az utcára, és elkezdett futni 
a falu felé. A katona ekkor utá-
na lőtt, Frieda tőlük a második 
ház előtt rogyott össze. Amikor 
a szülők jöttek haza a szőlőből, 
szembe találkoztak egy lovasko-
csival, melyen a súlyosan sebe-
sült lányt vitték a kórházba, de 
sajnos  Friedán már nem tudtak 
segíteni, még aznap meghalt. 

A helyzet jobb megértéséhez 
álljon itt néhány sor Prőhle Ká-
roly bánfalvi evangélikus lelkész 
feljegyzéséből: „Ebben az idő-
ben a nőkkel való erőszakosko-
dás nagyon gyakori volt, ezért a 
fiatal lányok és asszonyok gyak-
ran a pincékben rejtőzködtek 
el.”. A megtörtént esetekről nyil-
ván széltében-hosszában beszél-
tek a faluban, ezért is érthető, 
hogy a 16 éves Fürst Frieda el-
futott a részeg orosz katona elől.

A család tragédiája ezzel még 
nem ért véget, alig egy évvel ké-
sőbb minden vagyonuktól meg-
fosztva kitelepítették őket Né-
metországba. A család később 
Mosbachban élt, a Várhely ut-
cai emléktáblát–emlékkövet a 
rendszerváltást követően Frie-
da öccse, az időközben elhunyt 
Karl Fürst állíttatta. 

Frieda édesanyja, Károly öccse, Frieda és az 
édesapa, Fürst Károly CSALÁDI FOTÓ

Fürst Frieda emléktáblája a Várhely utcában  
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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sarok

Nők az építőiparban

„aaa.”

MADARÁSZ RÉKA

Két rendkívül szimpati-
kus fiatal nő irányít egy 
olyan soproni építőipa-
ri vállalkozást, amely-
ben zömmel férfiak 
dolgoznak. A hölgyek 
számára hihetetlenül 
fontos a családias han-
gulat, továbbá a munka 
és a magánélet közötti 
egyensúly.

Az építőipari cég irodájába 
belépve letagadni sem le-
hetne, hogy női kezek hoz-
ták létre. A vállalkozás min-
dennel foglalkozik, ami csak 
házzal kapcsolatos: a terve-
zéstől a kivitelezésig. Az al-
kalmazottak tizenhatan van-
nak, köztük két nő: Kovács 
Henrietta ügyvezető igazga-
tó és Bartha-Fendrik Viktó-
ria építészmérnök. 
– Büszke vagyok arra, hogy 
Sopronban meghatározó 
szerepet játszik a cégünk, 
amit még az édesapám, Ko-
vács Zoltán alapított 23 év-
vel ezelőtt – mesélte Heni. 
– Ő okleveles építészmér-
nök volt, akit kiváló tudás-
sal rendelkező, megbízható, 
felelősségteljes magánter-
vezőként ismert meg a vá-
ros és környéke. Többek kö-
zött a Jereván-lakótelepet 

is ő tervezte. Halála után, 
2010-ben vettem át a veze-
tői feladatokat.
Heni életében eddig a kar-
rierépítés játszott megha-
tározó szerepet, 40 fölött 
döntött úgy, hogy az anya-
ságot is szeretné kipróbálni. 
Most van a hetedik hónap-
ban. Nem akar kimaradni a 
munkából, ezért a srácok-
kal már azt tervezik, hogy az 
építkezésen ringatják majd a 
babát. Viki még csak néhány 
hónapja gazdagítja a csapa-
tot, azóta valósággal kivirult 
a kellemes környezettől.
– Építészeti munkám során 
az életünkben oly fontos 
otthon megteremtése vezé-
rel; egy olyan kis zug kiala-
kítása, ami „ments várként” 

biztosítja a nyugalmat tá-
vol a világ zajától – mesélte 
lelkesen Viki. – Különösen 
örülök annak, hogy eze-
ket a törekvéseimet a cég-
nek köszönhetően vidéken 
– Sopron környéki települé-
seken, például Nagycenken 
és Kópházán – tudjuk meg-
valósítani.
Viki mozgással őrzi meg fizi-
kai és mentális egészségét: 
biciklizik, fut, edz, szeret 
utazni, világot látni, imád-
ja az erdőt és a hegyvidéki 
kalandokat... az extremitást.
A sokoldalú hölgyek arra 
készülnek, hogy jövőre egy 
panzió üzemeltetésébe kez-
denek Fertőrákoson. Az en-
gedélyeztetés már folya-
matban van.

Zoltán Erika slágere ismét reflektorfényben

Hódít Casanova
KÓCZÁN 

BÁLINT

Újra hó-
dít Zoltán 
Erika le-

gendás slágere! A Ca-
sanova friss verzió-
ját az énekesnő olyan 
mai sztárokkal ad-
ja elő, mint Dér Heni 
vagy Curtis.

Fantasztikus négyes robbantot-
ta be a slágerbombát, és egy iga-
zi klasszikust hozott vissza a ze-
nedivatba: ez pedig a Casanova. 

Harminc éve fenekestül fel-
forgatta a nyolcvanas évek disz-
kóit Zoltán Erika dala. Sikere az-
óta is töretlen, ennek apropóján 
pedig a popszcéna legmenőbb 
előadói összefogtak, és egy XXI. 
századi verzióban pörgetik újra 
a már jól ismert sorokat.

A sikercsapat felvételét Lotfi 
Begi zenei alapja nyitja, az új-
hullámot Dér Heni és Curtis 
rapszólói és odamondós szö-
vegei adják, hogy aztán Zoltán 
Erika klasszikus refrénjével ki-
teljesedjen a felvétel.

A Casanova friss verziójához 
egy videoklip is készült, amely-
ben tényleg minden arany, ami 
fénylik; Dér Heni és Zoltán Erika 
pedig legextrémebb kollekció-
ikkal kápráztatják el a nézőket. 

A rendezésért Miki357 felelt, 
akinek tehetségére nemcsak a 
zeneiparban, hanem a fotósok 
világában is felfigyeltek, alko-
tásait például már Berlinben is 
bemutatták.

Saját dalokon dolgozik Sopron 
egyik legújabb formációja. A Lo-
pott Idő ismert helyi zenészekből 
áll, akiknek az adja a motivációt, 
hogy most saját szerzeményekben 
is gondolkodhatnak.

2018 novemberében alakult a soproni Lo-
pott Idő. A Tujmer Gábor (dob), Fördős Ist-
ván (basszusgitár), Szokodi Zoltán (ének), 
Egyházi Krisztián (gitár) alkotta banda ja-
nuár óta dolgozik első anyagán, amiből a 
későbbiekben stúdióanyagot és klipet sze-
retne készíteni. A repertoár kizárólag sa-
ját dalokból áll. A stílus nem besorolható: 
sajátos elegye a rock/ hardrock és blues 
irányzatnak.
– Úgy gondoltuk, hogy sok év „feldolgozás 
zenekarozás” után szeretnénk végre kipró-
bálni, hogy tudunk-e mi is olyan saját dalo-
kat írni, amelyek valamilyen módon meg-

fogják a közönséget – mesélték a soproni 
zenészek. 
Ez a szerep nem minden tag számára új, 
hiszen Szokodi Zoltán és Fördős István is-
mertek a Blokád zenekarból (is), ahol több 
albumnyi zenét írtak, és amely a korábbi-
akban országos szinten is ismert volt.
– Szeretnénk megismertetni a közönséggel 
a gondolatvilágunkat, életünket a zenén-
ken keresztül. Épp ezért tartjuk fontosnak, 
hogy a dalok magyarul íródjanak – fejtet-
ték ki a Lopott Idő tagjai.
Azt tervezik, hogy a lemez anyagával majd 
minél több helyen koncerteznek. – Mi ab-
ban szeretnénk különlegeset adni, hogy a 
dalaink rólunk szólnak. A velünk történ-
tekről. Valamint látható, hogy kevés hang-
szerben gondolkodunk. Nem szeretnénk 
abba a hibába esni, hogy túlhangszerel-
jük a nótákat. Valljuk azt az elvet, hogy 
a kevesebb néha több – zárták a Lopott 
Idő zenészei.

Sopron új zenekara

RÖVIDEN

Jason Derulo 
produkciója

Szuperprodukcióval je-
lentkezett Jason Deru-
lo. A „Mamacita” egy 
vérbeli energikus, nyá-
ri felvétel, amit Jason 
ezúttal a Puerto Ricó-i 
rapper–énekes Farru-
kóval közösen készített. 
Jason Derulo napjaink 
egyik legnépszerűbb 
nemzetközi popsztár-
ja. Az előadónak Ma-
gyarország sem idegen: 
túl azon, hogy az idei 
Strand Fesztivál headli-
ner fellépője volt, 2015-
ben és 2017-ben láthat-
ta már őt a közönség a 
Balaton Sound Nagy-

színpadán, tavaly 
augusztusban 
pedig a Bu-
dapest Park-
ban csapott 
óriási bulit. 

›

Új dal Miley-tól
Nyáron sem állt le Miley 
Cyrus. Sőt, megjelent a 
népszerű énekesnő She Is 
Coming című hatszámos 
EP-je. Ez egyben a She Is: 
Miley Cyrus névre keresz-
telt EP sorozat első tagja.
Miley 2006-ban vált világ-
szerte ismertté a Disney 
Channelen futó, népsze-
rű Hannah Montana soro-

zattal. A kislányos korsza-
kot követte egy kiadó- és 
imázsváltás 2013-ban. Az 
előadó kétségtelenül a mai 
kor egyik legmegosztóbb, 
de legsikeresebb sztárja. 
Legutóbbi, Mark Ronsonnal 
közösen készített Nothing 
Breaks Like a  Heart című 
slágere is óriási sikert ara-
tott a közönségnél. 

Zoltán Erika dalát a hazai popélet jeles előadói 
dolgozták fel 

Kovács Henrietta és Bartha-Fendrik Viktória 
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS


