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Két keréken Liszt emlékére

Népszerűek voltak a soproni strandok a nyáron – összesen 65 ezer vendéget fogadott augusztus 20-ig a Lőver uszoda és a Tómalom. A legforgalmasabb a július volt,  
a kánikulai napokon sokan hűsöltek a vízpartokon. Bár a szabadtéri strandok zárnak, szeptembertől kezdődnek a szervezett foglalkozások az uszodában. FOTÓ: FILEP ISTVÁN  

Véget ért a strandszezon

Új sétaút a parkerdőben

A sokoldalú paradicsom
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Új tanösvényt avattak múlt héten a Soproni Parkerdőben, amelyen a túrázók biztonsá-
gosan juthatnak el a Károly-magaslatról a Muckra. Séta közben új ismereteket is 
szerezhetnek a vadászattal és a vadgazdálkodással kapcsolatban. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Most érik sokunk kedvence, a paradicsom, amelynek 
számtalan fajtája létezik. A zöldségként használt gyü-
mölcs nemcsak a konyhában, de a kozmetikában is érté-
kes alapanyagnak számít. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Vissza-
pillantás 
alkonyatkor
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Népszerű a gokart

669 kerékpárossal rajtolt el vasárnap a 19. Liszt Ferenc Kerékpártúra.
FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Egyre több versenyzőt és nézőt vonz Sopronban a gokartsport 
– köszönhetően a Soproni Gokart Sportegyesület tevékenységének. 
A közelmúltban versenysorozatot is indítottak. 

A faragott kövek, az ut-
cák, meg a terek némán 
is üzennek, sugallanak, 
tanítanak. Megmutat-
ják, merre kell menni. 
Nemcsak a fizikai va-
lónkban kanyarítjuk raj-
tuk az életünket, de a 
szellemünkkel is olykor 
új irányokat veszünk. Ta-
nítanak minket össze-
tartozásra, szeretetre, 
szépségre. Az életre. Új 
sorozatunk szerzője 
dr. Kloss Andor.
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A faragott kövek, az utcák, meg a terek némán is 
üzennek, sugallanak, tanítanak. Megmutatják, 
merre kell menni. Nemcsak a fizikai valónkban 
kanyarítjuk rajtuk az életünket, de a szellemünk-
kel is olykor új irányokat veszünk. Tanítanak min-
ket összetartozásra, szeretetre, szépségre. Az 
életre. Új sorozatunk szerzője is sokat tanult a 
soproni macskaköveket járva… 

(1.) Ha az ember szerencsés, 
és megéri, akkor eljön az idő, 
amikor jobbára a múltból, az 
emlékeiből él. A jövő is izgat-
ja, töprengésre készteti, ám 
hozzá már nem olyan szoros 
a kötődése, mint a saját múlt-
jához, az emlékeihez. A múlt 
még az ő ügye, a jövő már ke-
véssé. Tudja, persze, hogy 
a múlt (amikor még je-
len idő volt) sem rajta 

múlott, ám a jövő már vég-
képp nem az ő illetékességé-
be tartozik.

Így hát nem véletlen, hogy 
elhagyva a nyolcvanadik éve-
met, gondolataim már inkább 
a múltban kalandoznak. Tör-
ténetek idéződnek fel ben-
nem, amelyek velem megtör-
téntek, emberek, 

akikkel életem egy-egy szaka-
sza hosszabb-rövidebb ideig 
összefonódott. Különös, hogy 
az emlékezésben milyen fon-
tos szerephez jutnak a távo-
li hangok és zörejek. Például 

egy személy jel-
legzetes hanghor-

dozása vagy köl-
tözéskor egy 
lábos leesése 

a megrakott 
k é t k e r e k ű 
k o r d é r ó l , 
majd aztán 
p a t t o g ó 
gurulása a 
kövezeten.

A múlt-
ból rend-
szeresen 

vissza-

térő kép, pontosabban szin-
te szűnni nem akaró képsor 
Sopront idézi meg, ahol a tör-
ténetek megtörténtek, ahol 
az emberek, akikkel összeho-
zott a sors, mindennapi éle-
tüket élték. A város ad méltó 
történelmi és műemlékekben 
gazdag keretet mindannak, 
ami a jelenből visszatekintve 
a múltból feltárul számomra. 
Valóban úgy van, hogy a fa-
ragott kövek, az utcák, meg a 
terek némán is üzennek, su-
gallanak, tanítanak. Engem 
például fogékonnyá 
tettek a szépre. Azt 
t u d a t o s í t o t t á k 
bennem, amit 
aztán később 
elméletben is 
megtanultam, 

hogy az ember nemcsak 
a szükség, hanem a szép 
törvényei szerint is alkot. 
(Folytatjuk)

AKI MESÉL A MÚLTRÓL:
Kloss Andor 1941-ben született 
Sopronban. A Széchenyi Ist-
ván reálgimnáziumban érett-
ségizett 1960-ban. 1961 és 1966 
között a debreceni Kossuth 
Lajos Tudományegyetem ma-
gyar–történelem szakos hall-
gatója volt. 1970-ben Franz 
Kafkáról írt dolgozatával dok-

torált. Témavezetője Barta 
János irodalomtörténész 

professzor volt. 1966 és 
1974 között a soproni 
Roth Gyula Erdésze-

ti Technikumban kol-
légiumi nevelőtanár. 
1974 és 1994 között a 

Kisalf öld című 
megyei napi-

lap munka-
társa, 1989 

é s  19 9 4 
között a 
lap fő-

s z e r -
k e s z -
t ő j e 

volt. 1985 és 1989 között az új-
ságírói, szerkesztői munkája 
mellett a győri Műhely című 
társadalomtudományi, köz-
művelődési, kritikai folyóirat 
főszerkesztőjeként, 1994–98 
között az Axel Springer Ma-
gyarország Kiadói Kft. nyolc 
megyei napilapjának koordi-
nátoraként dolgozott. 1998 és 
2005 között az Axel Springer-
Budapest Kiadói Kft. gondozá-
sában megjelenő Tvr-hét lap-
család főszerkesztője, 2005 és 
2012 között az Axel Springer 
Kiadó tanácsadója volt.

Alpesi visszhang egész 
napra címmel 2001-ben az AS 
kiadásában jelentek meg vá-
logatott jegyzetei, interjúi, ta-
nulmányai. Ugyancsak az AS 
kiadásában 2011-ben jelent 
meg levelezése Barta János 
professzorral, Az útkeresés 
évei címmel. 2016-ban szerzői 
kiadásban jelentek meg válo-
gatott képzőművészeti írásai, 
Időtlen jelenlét címmel.

2008-ban újságírói, szer-
kesztői munkásságát a Ma-
gyar Újságírók Országos 
Szövetsége Aranytoll 
életműdíjjal ismerte el. 

HUSZÁR JUDIT

Reklámok és közérde-
kű információk mellett 
pár hete már az 1900-
as évek elején készült 
soproni képeket is lát-
hatunk több digitális 
reklámtáblán. A Sopron 
annót kereste meg a 
kezdeményezéssel egy 
helyi cég – az a céljuk, 
hogy így is bemutassák 
városunk történetét. 

Sopron város múltjáról me-
sélnek a képek, a hozzájuk 
kapcsolódó szövegekből pe-
dig sok mindent megtudha-
tunk a készítés körülménye-
iről, a korabeli viszonyokról. 
Idén lett tizenegy éves a Sop-
ron anno, a civil kezdemé-
nyezés először közösségi ol-
dalként működött, majd egy 
honlapot (www.sopronanno.
hu) is létrehoztak. (Lapunk-
ban is többször írtunk a si-
kereikről, például: Élmény-
gazdag netes böngészés, 2020. 
április 1., Soproni Téma.) Most 
viszont elmondhatjuk, hogy 

az internetes térből az utcára 
költözött a Sopron anno. 

– Lagler András, az egyik 
soproni reklám–marketing 
cég ügyvezetője keresett meg 
a közelmúltban azzal a fel-
ajánlással, hogy a cég által 
működtetett digitális City-
light reklámfelületeken tel-
jesen ingyenesen lehetősé-
get biztosítanának, hogy a 
Sopron anno korabeli képeit 
megismerje a város – mesél-
te lapunknak Kótai Mónika, 
a www.sopronanno.hu szer-
kesztője. – Nagyon meglepőd-

tem a megkeresés hallatán, 
a Sopron anno történetében 
még sosem volt ilyenre példa. 
Ez a megjelenés lehetőséget 
nyújt arra, hogy akik nem is-
merték eddig a Sopron annót, 
most esetleg felfigyeljenek 
rá, és megkeressenek minket 
akár a holnapon keresztül, 
akár a Facebookon.

A szerkesztők tehát nagy 
örömmel fogadták a lokál-
patrióta felajánlást. Igyekez-
tek olyan képeket választani, 
amelyek önmagukért beszél-
nek, és magyarázó szövegek 

nélkül is megállják a helyüket. 
Első alkalommal öt képeslap 
került az oszlopokra, a tema-
tika pedig a soproni villamo-
sok, amelyek kellően érdeke-
sek ahhoz, hogy felkeltsék a 
járókelők figyelmét.

Jelenleg három digitális 
táblán (a GYIK Rendezvény-
háznál, a Batsányi utcai vas-
úti átjáróban és a Lackner 
Kristóf utcai benzinkútnál) 
láthatóak a soproni villamo-
sok, de a szerkesztők bíznak 
benne, hogy a kezdeménye-
zésnek még lesz folytatása. 

Soproni évek:  Dr. Kloss Andor önéletrajzi feljegyzései

Visszapillantás alkonyatkor

Az egykori soproni villamosok  láthatóak a digitális táblákon

Az utcákon a történelem

Jelenleg három digitális táblán láthatóak a Sopron anno korabeli felvételei. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Sopron Megyei Jogú Város
Önkormányzata

tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

a pénzbeli és természetbeni ellátások
helyi  szabályairól szóló 4/2015. (II.27.)

rendelete értelmében lehetőséget biztosít

SZOCIÁLIS TŰZIFA 
IGÉNYLÉSÉRE 

2022. 09. 01-től 2022. 09. 30-ig.
A támogatáshoz szükséges nyomtatvány és
a csatolandó dokumentumok letölthetők a

www.sopron.hu weboldalról, telefonos jelzésre 
postai úton, valamint személyesen átvehetők a 
Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport 

ügyfélszolgálatán: Sopron, Új u. 3.
Hétfő: 13:00-tól 16:00-ig

Szerda: 8:00-tól 12:00-ig és 13:00-tól 15:00-ig

A kitöltött nyomtatványokat beküldheti személyesen,
postai úton a Sopron Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Szociális Csoport

9400 Sopron, Fő tér 1. szám alatti címre, vagy a
balazs.andrea@sopron-ph.hu, vagy a

seiffert.zsuzsanna@sopron-ph.hu e-mail-címre.

Bővebb tájékoztatás kérhető telefonon a
99/515–192 vagy az 99/515–232-es telefonszámokon.

Sopron Megyei Jogú Város

TÁJÉKOZTATÓ

www.facebook.com/ 
sopronitemahivatalos
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SOSZI:  
családi nap
Tizenkettedik alkalommal 
tartottak családi napot a 
Balfi úti idősek otthonában. 
A szombati rendezvényen 
a közös ebéd mellett több 
kulturális műsor, valamint 
egyéb programok is várták a 
résztvevőket.

– Ez az a nap, amikor 
együtt tudnak ünnepelni az 
ellátottjaink és hozzátartozóik 
– mondta Joós Bernadett, 
a Soproni Szociális Intézmény 
igazgatóhelyettese. 

A rendezvényen részt vett 
Csiszár Szabolcs is. Sopron 
alpolgármestere köszönetét 
fejezte ki a Soproni Szociális 
Intézmény dolgozóinak, 
amiért idén is színvonalas 
rendezvénnyel gazdagították 
az otthon lakóinak életét.

MADARÁSZ RÉKA

Az év pedagógusa díjjal tüntették ki a Nyári Evan-
gélikus Pedagógus Akadémián Szentpáli Csabát. 
Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egész-
ségügyi Technikum és Művészeti Szakgimnázi-
um igazgatóhelyettesével az elismerés kapcsán 
beszélgettünk. 
– Hogyan kezdődött a taná-
ri pályája?

– 1988-ban végeztem Ko-
lozsváron magyar nyelv és 
irodalom, valamint angol 
nyelv és irodalom szakon. 
Két évig tanítottam Erdély-
ben, 1990-ben kerültem Sop-
ronba. Nyolc évig dolgoztam 
a Berzsenyi Líceumban, négy 
évig nyelviskolában, hat évig 
a Széchenyi-gimnáziumban, 
az Eötvösben pedig már 14 
éve tanítok.

– Változtak a pedagógiai 
céljai időközben?

– Őszintén? Nem. Meg va-
gyok győződve arról, hogy az 
embert a hivatása megtalálja. 
Mindenki valamilyen szak-
mára születik, amihez több 
tehetsége van, mint máshoz. 
Ha pedig megtalálja a hivatá-
sa, nincs sok teendője: el kell 
végeznie a feladatot. Amikor 
pályakezdő voltam, nagyjá-
ból ugyanezt mondtam vol-
na. A munkámmal kapcsolat-
ban nem teszek önmagamnak 
szemrehányást. Ugyanolyan 

lelkes voltam 1988-ban, 
mint most. 

– Mennyire változtak 
meg a diákokkal szembeni 
elvárásai?

– A gyerekek mások. Úgy 
érzem, nekem kell alkalmaz-
kodnom hozzájuk, nem nekik 
hozzám. A tanterem egy mű-
hely. Az ember becsukja az aj-
tót, és egy belső világot épít fel 
a gyerekekkel együtt. Ahogy a 
gyerekek változnak, úgy az ál-
talunk megteremtett világ is. 
Fiatalabb koromból még szi-
gorú, helyenként kegyetlenül 
szigorú, magas elvárásokkal 
rendelkező tanárként emlé-
keznek rám. Minél idősebb az 
ember, annál inkább generá-
ciós problémát is jelent a ta-
nítás. A mai fiatalok sokkal 
nyitottabb, szabadabb, jobb 
világban élnek, mint annak 
idején mi. Teljesen más szak-
mai lehetőségeink is vannak. 
Mi egy túlszabályozott világ-
ban nőttünk fel, ők pedig (le-
het), hogy egy túl szabad vi-
lágban. A nehézséget abban 

látom, hogy amikor az ember 
átkerül nevelőnek ebből a túl-
szabályozott világból egy túl 
szabad világba, mivel az isko-
la az életre készít fel, egy olyan 
világban kell útmutatást ad-
nia, amiben ő maga sincs ott-
hon. Az emberi természet vi-
szont nem változik, úgyhogy 
a gyerekek magatartásában 
sem látok lényeges különbsé-
get: ugyanolyan kíváncsiak, 

ugyanúgy puskáznak, ugyan-
úgy szeretik vagy nem szere-
tik a tanárt, ugyanúgy vannak 
csínyeik, csak ezek kicsit má-
sok, mint 20 évvel ezelőtt.

– Mit jelent Önnek ez az 
elismerés?

– Soha nem fordult meg a 
fejemben, hogy bármiféle el-
ismerésben is részesülhetek, 
mert minek. Nem ezért let-
tem tanár. Nem gondoltam, 

hogy egy díj olyan helyzetet 
eredményezhet, amikor ne-
hezemre esik felállni a szék-
ből, és kimenni, mert annyi-
ra meglepetésszerűen ért, 
amikor meghallottam a ne-
vemet. Arra meg végképp 
nem számítottam, hogy et-
től még meg is hatódhatok. 
Óriási elismerésnek tartom, 
ami számomra egyszeri és 
megismételhetetlen. 

Szentpáli Csaba:  Az iskolában az életre készítjük fel a gyerekeket

Közös belső világot építenek

– A gyerekek mások. Úgy érzem, nekem kell alkalmazkodnom hozzájuk, nem nekik hozzám – 
nyilatkozta lapunknak Szentpáli Csaba. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

ELEK SZILVESZTER

Szüreti felvonulás, borverseny eredményhirde-
tése, koncertek is szerepeltek a 23. Balfi Szüreti 
Nap programjában. A múlt szombati rendezvény 
az egész települést megmozgatta, és Sopronból 
is érkeztek látogatók.

Tűzpiros veterán autó vezet-
te fel a szüreti felvonulást, 
amelyben szőlőlevelekkel 
és fürtökkel, humoros üze-
netekkel, valamint magyar 
zászlókkal egyaránt deko-
rált traktorok is szerepeltek 
– összesen mintegy tucatnyi 

jármű. A menet a volt balfi 
laktanyával szemközti parko-
lóból indult, majd végighaladt 
a sportpályáig. Közben sok 
helyen megállt, ahol borral és 
süteményekkel várták a fellé-
pőket – cserébe vidám műsort 
kaptak a vendéglátók.

A felvonulás a balfi sport-
pályánál ért véget, itt a helyi 
csoportok produkciói mellett 
koncertek is várták a mula-
tókat. A sátorban tartották 
a borverseny eredményhir-
detését is. A megmérette-
tésre 22 minta érkezett, 10 
olyan borászoktól, akik bal-
fiak vagy a település terüle-
tén van szőlőjük. A mintá-
kat helyi borászok vizsgálták 
100 pontos rendszer alapján, 
az italok illatát, küllemét, za-
matát egyaránt górcső alá 
vették – az eredmények alap-
ján a fehérborokat méltatták a 

leginkább. Összesen 9 arany, 
ugyanennyi ezüst, illetve 4 
bronz minősítést osztottak ki. 
A közönségdíjat Gál Mónika 
cserszegi fűszerese, a nagy-
díjat pedig Csonka István kü-
véje érdemelte ki.

A rendezvény megnyitóján 
Barcza Attila, Sopron és tér-
sége országgyűlési képvise-
lője kiemelte: számára a Sop-
roni borvidék a legkedvesebb 
az országban, többek között 
az olyan hagyományok miatt 
is, mint a kiváló közösségko-
vácsoló erővel bíró balfi szü-
reti napok.

A borversenyre  22 nedűt neveztek, ezeket értékelte a szakmai zsűri

Szüreti mulatság Balfon

A hagyományoknak megfelelően idén is felvonultak a feldíszített traktorok a balfi szüreti napokon. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

„Hogyan viszem haza?”
„Ez a gesztus nekem nagyon jólesett, majdnem elsírtam 
magam...” – megható levelet küldött szerkesztőségünkbe egy 
olvasónk. Az idős hölgy (aki azt kérte, nevét ne közöljük) még jú-
nius közepén vásárolt az egyik Bánfalvi úti nagyáruházban. Ahogy 
írja, sok mindent vett, végül két szatyor telt meg a zöldségekkel, 
hússal, pékáruval. „Amikor kiemeltem a kocsiból a szatyrokat, ma-
gamban mondtam: Istenem, hogyan viszem ezt haza, ráadásul a 
harmadik emeleten lakom. Szinte a táskáim vittek, a szél is nagyon 
erősen fújt, meg kellett állnom az Erzsébet-kerten átfolyó Rák-pa-
taknál kicsit pihenni … pár perc után egy fiatal hölgy sportos, csi-
nos dresszben, fején fülhallgatóval, amit épp leemelt, jött felém 
… azt kérdezte, hogy segíthet-e nekem cipekedni. Nagyon megle-
pődtem, mert még soha nem segített ilyen helyzetben senki, fő-
leg egy intelligens, jó megjelenésű, szép nő. Először szabadkoz-
tam, aztán mégis elfogadtam a segítséget. A táskákat egészen a 
házig, majd az emeletre is felhozta. Ez a gesztus nekem nagyon 
jólesett, majdnem elsírtam magam ... Végül már távozóban vol-
tam, amikor kérdeztem tőle, hogy megmondaná-e a nevét. Igen-
nel válaszolt: Lüpek Lilla vagyok. Tehát az én hétköznapi hősöm a 
fenti jólelkű, szerény Ember!”.

Környezetvédelem: új sütőolajgyűjtők
A meglévők mellé új sütőolajgyűjtőket helyeznek el Sopron-
ban. A IV. László király utcában, az Ibolya utcában, az Ágfalvi 
lakóparkban, a Pihenőkereszt-lakóparkban, a Hajnal téren, va-
lamint Balfon, a Fő utcában is hamarosan le lehet adni a ve-
szélyes anyagot. – Sopronban fontos szempont a környezet-
tudatosság. Ezt segíti elő a használt sütőolaj gyűjtése is – írta 
Facebook-oldalán dr. Farkas Ciprián polgármester. Mint arról 
lapunkban is többször beszámoltunk (Legutóbb: Óvjuk környe-
zetünket, 2021. szeptember 1.), a használt olaj rendkívül szeny-
nyező anyag, egészség- és környezetkárosító hatású. Egy liter 
fáradt olaj akár 1 millió liter édesvizet változtathat szennyvíz-
zé, ez a mennyiség körülbelül 50 ember éves ivóvízszükség-
letének felel meg. 

RÖVIDEN

Díjazott 
verstáncfilm
A legjobb kamera és vágás 
szakmai díját kapta az Át-
tetsző viszonyok című kü-
lönleges „verstáncfilm” a 
Bujtor István Filmfeszti-
válon. Az alkotás a Sopron 
Balett fiatal művésze, Hor-
váth Renáta koreográfiá-
ja alapján készült. A díjat 
Németh Anna vágó–ren-
dező és Mike László ope-
ratőr vehette át augusztus 
21-én. A filmet a közönség 
először szeptember 17-én, 
a Sopron Balett ünnepi gá-
láján láthatja majd a Sop-
roni Petőfi Színházban. 

RÖVIDEN

facebook.com/
sopronitema 
hivatalos
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BERTHA ÁGNES

A katolikus szerzetes-
rendek háború utáni 
feloszlatásáról sokat 
olvashatunk – keve-
sebbet az evangéli-
kus Fébé közösségéről. 
A soproni Magassy Ka-
talin diakonisszaéle-
tét Isten és a gyerekek 
szolgálata töltötte ki.
(1.) Barátságos, napfényes la-
kás a Kossuth utcában – a fa-
lakon közel 94 év emlékei, fo-
tók, feszület. Bár Magassy 
Katalin élete nagy részét itt 
élte le, a lényegesebb fordu-
lópontok az evangélikus Fé-
bé Diakonissza Egyesülethez 
kapcsolják.

– A II. világháború alatt 
ismertem fel, hogy életem-
mel Istent akarom szolgálni 
– ő pedig kijelölte az utamat 
– emlékezett Magassy Kata-
lin. – Szeretetbe születtünk 
és éltünk négy testvéremmel. 
A Deák téri állami leánygim-
náziumban tanultam – ahol 
Belák/ Túrmezei Erzsébet 
is –, majd mivel Sopronban 
nem volt tanítónőképző, a 
szüleim pedig nem akarták, 
hogy Győrbe járjak, az orso-
lyitákhoz kerültem – evan-
gélikusként. A háború után 
hallottam nagyapámtól, Ka-
pi Béla püspöktől a Fébéről 
– itt találtam meg az utam, 
a közösségben éreztem a be-
teljesülés boldogságát. Dr. 
Farkas Mária főnökasszony 
megszólítása, Kedvesanya is 
erősítette bennem, jól dön-
töttem, döntöttünk – ugyan-
is Vilma húgom is köve-
tett a Fébébe. A hűvösvölgyi 

anyaházba kerültünk, ahol 
minden ránk osztott munkát 
örömmel végeztünk. 1951. 
március 11-én 16 fős csopor-
tunk volt az utolsó, akit be-
öltöztettek, letettük a foga-
dalmunkat, így ténylegesen 
diakonisszák lettünk. Ebben 
az évben nehéz feladatot rót-
tak ránk: leltárt kellett készí-
tenünk a Fébé felszámolásá-
hoz, majd átadni az államnak 
a létesítményeket.

– A Fébé akkori lelkész-
vezetője Zulauf Henrik volt, 
kemény, határozott, szigorú 
ember – mesélte róla Kata-
lin. – Emlékszem a pillanatra, 
amikor bejelentette a felosz-
latásunkat – rátámaszkodott 
az asztalra, szikár alakja meg-
görnyedt, egy könnycsepp rá-
hullott az asztalra… A tár-
saim sírtak, kétségbeestek, 
de én nem rendültem meg. 

Vilmával nem jöhettünk ha-
za, Sopronba – lelkész és lí-
ceumi vallástanár édesapám 
ugyan állását megtarthatta, 
de fizetést nem kapott. Édes-
anyám szőlőbe járt némi ke-
resetért, három kisebb test-
vérünket tartották el az 1944. 

december 6-án kibombázott 
helyett kapott szükséglakás-
ban. Kedvesanyánk azonban 
mindenkiről gondoskodott: 
a volt Márvány utcai árvahá-
zunk épületében kaptunk egy 
szobát, onnan jártunk gyere-
keket gondozni. (Folytatjuk)

FÉBÉ DIAKONISSZA EGYESÜLET:  A diakónia szeretetszolgálat, 
az első diakónus az Újszövetség szerint István volt: a gyülekeze-
tekben világi segítő, feladata a betegek, rászorulók ápolása, az ár-
vák gyámolítása volt. A diakónus szóból ered a női változat, a dia-
konissza, tevékenysége a katolikus apácákéra hasonlít, de jobban 
benne éltek a társadalomban, a világi életben. Anyaházakban lak-
tak, segítő szolgálatot végeztek kórházakban, iskolákban, árvahá-
zakban, de emellett igéslapokat festettek, kertészkedtek, varrtak. 
A Fébé női név (görög Phoibé, jelentése: ragyogó, sugárzó), mely 
a Bibliában Pál apostol levelében bukkan fel. A szent életű asszony 
szimbolikus alak, neve a magyarországi diakonissza anyaházak-
hoz kapcsolódik 1924-től. A Fébé az anyaház mellett árvaházakat, 
leányinternátust, üdülőket, beteg és súlyosan sérült gyermekek 
számára otthonokat, sőt papírboltot és nyomdát is tartott fenn. 

Magassy Katalin és húga, Vilma is belépett a Fébébe. 

Korsós nő – Baumann Béla szobra
A LŐVER USZODA STRANDRÉSZÉNEK 
ZÖLD GYEPÉN talán sokan föl sem figyelnek 
egy terméskőből faragott, szép szoborra, mely-
nek 1931-ben az alkotó, Baumann Béla szobrász-
művész a Korsós nő címet adta. Nem áll rendel-
kezésünkre adat arról, hogy a vállán vízzel telt 
korsót tartó, kecses nőalak megmintázásához 
kit kért fel modellnek Baumann Béla szobrász és 
kőfaragómester, aki 1904-ben született Sopron-
ban. Előbb az Iparművészeti Főiskolán, majd a 
Magyar Képzőművészeti Főiskolán tanult szob-
rászatot, ahol Kisfaludi Strobl Zsigmond volt 
a mestere. Diplomája megszerzését követően 
hamarosan visszatért szülővárosába, ahol a jó 
nevű Hild cég üzemvezetője, majd tulajdono-
sa lett. 1931 nyarán feleségül vette Kampfmül-
ler István vasúti felügyelő Mária nevű leányát, a 
házasságkötésről a Soproni Hírlap is beszámolt. 

Baumann Béla gazdag életművet hagyott 
az utókorra, szerepelt tárlatokon, gipszfigurá-
kat, szobrokat, emlékszobrokat, emlékműveket 
készített, de alkalmanként a soproni színház 
díszleteinek tervezésében és kivitelezésében 
is részt vett. Szerepet vállalt Sopron közéleté-
ben is, az Új Sopronvármegye tudósítása sze-
rint 1943-ban az újonnan megválasztott Sopro-
ni Ipartestület tisztikarának egyik vezetője volt. 
„Baumann Béla szobrász- és kőfaragómester 
feltalálta azt az eljárást, amelynek segítségé-
vel a romházak törmelékanyagát cementtel és 
mésszel vegyítve, építési alapanyagnak lehet 
felhasználni. Az ,,Építőkő B” egyforma hullámú, 

hornyolt lemezű tégla, amelynek felrakásához 
semmiféle szaktudás sem kell, mert a súlya ma-
ga helyére illeszt minden darabot, habarcs nél-
küli falazásra alkalmas, és a falakat ugyanúgy 
fel lehet vele építeni, mint a födémet. Az új ta-
lálmány nagyjelentőségű a mostani anyaghiány 
idején.” – írta a Szabadság című lap 1945 nya-
rán. Műhelyét 1949-ben államosították. Nyug-
díjba vonulásáig a Soproni Tervezőirodánál dol-
gozott, 1984 januárjában halt meg Sopronban.
Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

LÁTTA MÁR?  – épületek, szobrok, műemlékek

Muzsikáló Múzeum
Augusztus 31., szerda 18 óra, Lenck-villa kertje 
Dárdai Árpád karnagy kora esti zongorajátéka. A múzeum ki-
állítása ezen a napon 20 óráig tart nyitva. 

BPK gólyaest
Augusztus 31. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Bemutatkozó hangverseny
Szeptember 2., péntek 18 óra, evangélikus templom
A Hunyadi-iskola művésztanárainak bemutatkozó 
hangversenye

Színházi nyílt nap és gálaest
Szeptember 3., szombat 10 órától,  
Petőfi Színház és Várkerület, Mária-szobor
Nemcsak a színház kulisszatitkaiba avatják be az érdeklődő-
ket, hanem a 2022–23-as évadból is ízelítőt kaphatnak, a gá-
laesten pedig találkozhatnak a művészekkel is.

Hana szett – porcelánfestő workshop
Szeptember 3. 14 óra, Soproni Kézműves Műhelyek, 
Deák tér 
A foglalkozás ideje 5 óra.

Olasz est 
Szeptember 3. 18 óra, VOLT Café
Egy este, ahol minden Olaszországról szól.

Autós vezetéstechnikai tréning
Szeptember 4., vasárnap 9 óra, városi stadion

2000 év nyomában Sopron utcáin
Szeptember 4. 10 óra Tourinform iroda
Ingyenes belvárosi séta Sopron római kori városelődje, Scar-
bantia alapításától kezdve. A részvétel regisztrációhoz kö-
tött: www.visitsopron.com.

Amit a tengerparton találtam 
Szeptember 4. 11 óra, Várkerület Galéria
Höfle Valéria akvarellfestő és keramikus kiállítása. A tárlat 
megtekinthető szeptember 16-ig, 14-től 17 óráig.

LőVÉRkeringés – Öveket becsatolni!
Szeptember 4. 14 óra, KRESZ-park 
Nosztalgikus családi nap a lövéreki motor- és autóversenyek 
emlékére. Szabadtéri és közlekedési játékok, veterán moto-
rok kiállítása, gokartkerékcsere időméréssel, körhinta, ugrá-
lóvár, önkéntes véradás, retró farmotoros buszozás, match-
box-börze, bábszínház, előadások, zene. 

Szemeszternyitó
Szeptember 6., kedd 22 óra, Hangár Music Garden
Soproni egyetemi kedd

Crescendo – Haláltánc és Jupiter
Szeptember 7., szerda 18 óra, Liszt-központ 
Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar,  
vezényel: Kóczán Péter. Liszt zongoraversenye  
Bóna Márton szólójával és Mozart utolsó szimfóniája. 

Ian Siegal 
Szeptember 7. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Cumtrucc
A Hetvennyolcas Galéria idei kiállítása szeptember 
9-ig látható, keddtől péntekig 10-től 16 óráig. 

Zóna
A Soproni Fotóművészeti Kör Rondella tárlata  
szeptember 12-ig látható. 

EZ LESZ…  – programajánló

Magassy Katalin  diakonissza főnökasszony lett

Istennek szentelt élet

Nem kapta meg 
az újságot?

Terjesztési reklamáció: 

+3620/368-2027

Augusztus 30-tól újra évközi nyitvatartással várja az olvasókat 
a Széchenyi István Városi Könyvtár és a bánfalvi fiókkönyvtár. 
Előbbi hétfőnként zárva tart, kedden 10-től 18, szerdán és csü-
törtökön 10-től 16, pénteken 10-től 18, szombaton pedig 10-től 
13 óráig van nyitva. A bánfalvi fiókkönyvtár a következő idő-
szakokban látogatható: hétfő, kedd, szerda: 9–13.30 és 14–17, 
péntek: 9–12 óra.

KÖNYVTÁRI NYITVATARTÁS 

Soproni Szüreti Napok 
Idén is nagyszabású szüreti napokat tartanak Sopronban. A szer-
vezők már gőzerővel készülnek, a helyszín ezúttal is az Erzsé-
bet-kert lesz. Szeptember 9-én, pénteken 19 órakor a Four Bones 
 Quartet  feat Szirtes Edina Mókus koncertjével kezdődik a program, 
20.30-kor Ferenczi György és a Rackajam lép fel. Szeptember 10-
én, szombaton 18 órától Zsédát hallgathatják meg az érdeklődők, 
20 órakor Szikora Robi és az R-GO zenél. Szeptember 11-én, vasár-
nap 17 órától Pataky Attila énekel, 18 órától Dánielfy Gergő és az 
Utazók lép színpadra, 20 órakor pedig Korda György és Balázs  Klári 
koncertje zárja a programot.

Kedvezményes 
vasúti jegyek
Pót- és helyjegy vásár-
lás nélkül is lehet utazni a 
Sopron–Csorna–Győr és a 
Szombathely–Csorna–Győr 
vasúti vonalon. A Techno-
lógiai és Ipari Minisztéri-
um rendelkezése szerint 
augusztus 29-től az Inter-
City vonatokat felár nélkül 
vehetik igénybe ezeken 
a szakaszokon az utasok. 
Fontos, hogy helyjegy nél-
kül csak a szabadon ma-
radt üléseket lehet elfog-
lalni, azoknak viszont, akik 
távolabb utaznak, tovább-
ra is meg kell venni a pótje-
gyeket. A rendelkezés visz-
szavonásig érvényes.

RÖVIDEN

www.sopronitema.hu
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HUSZÁR JUDIT

Népszerűek voltak a soproni stran-
dok a nyáron – összesen 65 ezer 
vendéget fogadott augusztus 20-
ig a Lőver uszoda és a Tómalom. 

A legforgalmasabb a július volt, a kánikulai napo-
kon sokan hűsöltek a vízpartokon. 
Csúszdázó gyerekek, napozó 
felnőttek, árnyékban hűsölők 
a büfénél – megszokott kép 
volt ez nyáron a Lőver uszo-
da strandján és Tómalmon is. 
Mindkét soproni fürdőhely 
népszerű volt, az uszodában 
és a strandon augusztus 20-ig 
megközelítőleg 40 ezer vendé-
get fogadtak, míg Tómalmon 
mintegy 25 ezren pihentek. 

– Az idei szezon különleges 
volt, hiszen a vizes vb után, 
július elsején nyitott a Lőver 
uszoda strandja – kezdte Fe-
kete Imre Richárd, a Soproni 

Vízmű Zrt. fürdő-üzemmér-
nökségének vezetője. – A sop-
roniak nagy türelemmel és 
tisztelettel kezelték a rendez-
vényt, nem kaptunk kritikát 
emiatt. A júliusi nyitást ter-
mészetesen nagyon várták 
a vendégek, főleg hogy rend-
kívül kedvezett az időjárás 
a strandolásnak. A világver-
senyen a Lőver uszoda kivá-
lóan vizsgázott, a szervezők 
és a vízilabda-szövetség nagy 
megelégedését fejezte ki a 
munkánkért, a csapat polgár-
mesteri elismerő oklevelet is 

kapott. Sokat tanultunk a kö-
zel három hét alatt, ezt majd 
hasznosítjuk.

Mivel júniusban még az 
uszodánál nem lehetett stran-
dolni, sokan pihentek Tómal-
mon: június 1-től augusztus 
20-ig itt mintegy 25 ezer ven-
déget fogadtak. Ez hasonló 
szám, mint a tavalyi, a meleg 
napokon a fürdő a befogadó-
képessége határait feszegette. 
A szakemberek egyébként azt 
tapasztalták, hogy a kánikulai 
időszakok harmadik napjától 
mentek a legtöbben strandra, 
ilyenkor a Lőver uszodában 
naponta 1000–1400 ember 
fordult meg. A strand egyéb-
ként idén is augusztus 31-ig 
tart nyitva, viszont Tómalom 
szeptemberben is látogatható 
minden nap 11 és 19 óra között. 
Ez már nem számít strand-
üzemnek, így bárki ingyen be-
mehet a területre. 

– Szeptembertől kezdőd-
nek a szervezett foglalkozá-
sok az uszodában, az egyesü-
letek létszámai fokozatosan 
emelkednek – folytatta  Fekete 
Imre Richárd. – A Magyar 
Úszó Szövetség Úszó Nemzet 
programja Sopronban egy év-
folyammal bővül, így csak eb-
ben a körben több mint 1400 
gyermeket fogadunk heten-
te. (A programról lapunkban 
is írtunk: Otthon a vízben, 
2022. február 23., Soproni Té-
ma). A versenynaptárt most 
alakítjuk ki, több úszóver-
senyt és vízilabda-mérkő-
zést már előjegyeztünk. Ed-
digi tapasztalataink alapján 
a berendezéseinket a lehe-
tő legköltséghatékonyabban 
működtetjük. A kazánparkot 
a legjobb hatásfokú mezőben 
üzemeltetjük, míg a szellőző-
gépeken a hőszivattyús üzem-
re támaszkodunk. 

A legmelegebb nyári napokon 1400 ember is megfordult a Lőver uszodában, sokan hűsöltek a strand medencéiben. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

„Aki például visszanézi, 
hogy mi minden történt 
Sopronban, mi minden 
épült, és számba veszi a 
jelenleg is tartó beruházá-
sokat, fejlesztéseket, az 
elfogulatlanul állapíthatja 
meg, hogy a város életé-
nek az egyik legjelentő-
sebb korszakát éljük.”

JEGYZET

Remény
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Persze lehet még reménykedni néhány szívet 
melengető napban vagy hétben, de tény, visz-
szafordíthatatlanul közeleg a nyárutó a ma-
ga minden szépségével, örömével és reménysé-
gével. Lassan véget érnek a szabadságolások 

is, a családok pedig 
készülnek az isko-
lakezdésre. A remé-
nyeink közé tartozik, 
hogy nyugodt és ki-
egyensúlyozott tan-
év elé nézünk, hogy 
sikerül betakarítani 
az aszály miatt rész-
ben elpusztult termés 
maradékát, hogy nem 
kell az őszi és a téli 
hónapokban fagyos-

kodnunk, hogy véget ér a háborús rémálom, és 
az élet visszatér a megszokott kerékvágásba.

Tagadhatatlan, az elmúlt tizenkét eszten-
dőben hozzászoktunk ahhoz, hogy a gazdaság 
teljesítményének köszönhetően jutott pénz bér-
emelésekre, a családoknak, a gazdaság ösztön-
zésére, közösségi beruházásokra, a települések 
modernizálására, utak, autópályák építésére 
és még sok minden másra. Aki például visszané-
zi, hogy mi minden történt Sopronban, mi min-
den épült, és számba veszi a jelenleg is tartó be-
ruházásokat, fejlesztéseket, az elfogulatlanul 
állapíthatja meg, hogy a város életének egyik 
legjelentősebb korszakát éljük. Ez még akkor is 
igaz, ha a mostani háborús helyzetben át kell 
gondolni, hogy mire is költünk, melyek a leg-
fontosabb teendőink, mik azok a fejlesztések, 
amelyeket feltétlenül be kell fejezni vagy ép-
pen elindítani, és milyen terveket indokolt fe-
lülvizsgálni. 

Optimizmusra adhat okot, hogy a mostani 
körülmények között is meglepően jó számokat 
produkált a gazdaság a második negyedévben 
is. Hogy aztán mi lesz a második félévben, még 
nem tudjuk, de szakemberek 5 százalék körü-
li növekedést várnak még úgy is, hogy a mező-
gazdaság az aszály miatt alulteljesít. Az embe-
rek többségét azonban – érthetően – elsősorban 
a saját élete, lehetőségei érdeklik. És ez így van 
rendjén. A magas infláció, amely eltérően érinti 
például a családokat, a fiatalokat vagy a nyug-
díjasokat, nehéz élethelyzeteket okozhat. A kor-
mány a lehetőségei szerint tompítja az embe-
rekre nehezedő nyomást, de minden hatást nem 
tud kivédeni. Ezért nagyon fontos, hogy meg-
maradt a rezsivédelem, még akkor is, ha nem 
terjed ki a teljes energiafogyasztásra, hogy a 
családok és a nyugdíjasok támogatása tovább-
ra is kiemelt feladat.

Mi, magyarok már számtalanszor megmu-
tattuk, hogy összefogással, egymás segítésével, 
az ellentéteinken való felülemelkedéssel külön-
leges helyzetekből is győztesen kerülhetünk ki.

Sajnos nem csak rajtunk múlik, hogy miképp 
leszünk túl az előttünk tornyosuló gondokon, de 
mi is sokat tehetünk azért, hogy könnyebbek le-
gyenek az előttünk lévő hónapok. 

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproniak be-
mutatása mellett. Ezt a vállalásunkat a jövőben is tartjuk, sőt 
szélesíteni kívánjuk. Ezért olyan embereket keresünk, akik szű-
kebb–tágabb környezetükben valamiért kiérdemelték a körü-
löttük élők szeretetét, tiszteletét. Lehet ő egy nagymama, 
másokon segítő ezermester vagy tanácsadó, egy közösség szer-
vezője vagy aktív tagja. Szóval bárki, akire felnéznek olvasóink! 
Ha ismernek ilyen embert a környezetükben, írják meg nekünk, 
hogy ki ő, hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának róla öröm-
mel a  Soproni Témában! Leveleiket a  szerkesztoseg@sopro-
nitema.hu e-mail-címre várjuk!

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK

www.sopronitema.hu

Vizes vb Sopronban:  A Lőver uszoda kiválóan vizsgázott

Véget ért a szezon

Egy kisbusznyi felaján-
lás indult útjára a Szent 
Márton Házból Sop-
ron testvérvárosába, 
a kárpátaljai Csongor-
ra. Ismét sikeres volt 
a Határok Nélkül Ala-
pítvány iskolatáska- és 
tanszergyűjtése. 

Múlt pénteken a Szent Már-
ton Házban szó szerint mé-
teres halmokban álltak a mi-
nőségi, divatos iskolatáskák, 
amelyekbe az adományozó 
családok szinte minden eset-
ben tettek tanszereket: füze-
teket, tollakat, ceruzákat, ra-
dírt és egyéb eszközöket – de 
a szervezők elmondása sze-
rint külön is érkezett sok-sok 
praktikus adomány.

A felajánlások egy része az 
alapítvány által felkarolt, rá-
szoruló soproni családokhoz 
kerül, a többit a Nyíregyházi 
Karitász segítségével a kár-
pátaljai Csongorra juttatják 
el a háború elől odamenekült 
gyermekek részére.

Röviddel az után, hogy 
az önkéntesek megpakol-
ták a Csongorra elindított 
kisbuszt, már készítették is 
össze a következő járműbe 
szánt felajánlásokat. 

A múlt pénteki volt már-
cius óta a tizenhetedik szál-
lítmány, amely az alapítvány 
révén érkezhetett meg az uk-
rajnai rászorulókhoz. A kis-
busz megpakolásában részt 

vett Barcza Attila, Sopron és 
térsége országgyűlési kép-
viselője, aki mintegy tizenöt 
éve önkénteskedik a sopro-
ni Határok Nélkül Alapítvány 
küldetéseiben.

Adományok Kárpátaljára

Március óta a 17. szállítmány indult Sopronból az ukrajnai rászorulókhoz. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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Új tanös-
vényt avat-
tak múlt 
héten a 

Soproni Parkerdőben, 
amelyen a túrázók biz-
tonságosan juthatnak 
el a Károly-magaslatról 
a Muckra. Séta közben 
új ismereteket is sze-
rezhetnek a vadászattal 
és a vadgazdálkodással 
kapcsolatban.
Ünnepélyes keretek között 
adták át múlt szerdán a Ká-
roly-magaslatot és a Muckon 
található Erdő Háza Ökotu-
risztikai Látogatóközpontot 
összekötő Vadgazdálkodási 
és vadászati tanösvényt. Az 
új attrakció a Tanulmányi Er-
dőgazdaság (TAEG) Zrt. és a 
Soproni Egyetem közös pro-
jektjeként, a Kisfaludy 2030 
Turisztikai Fejlesztő Non-
profit Zrt. támogatásával jött 
létre. A 3,5 kilométer hosszú 
útvonalat 10 interaktív táb-
la, valamint a vadászattal és 
vadgazdálkodással kapcsola-
tos eszközök és berendezé-
sek teszik érdekessé. Az utat 
a fehér négyzetben található 
zöld T betűs nyomjel mutatja 
a túrázónak.

– A Muckra vezető Récé-
nyi úton nagy az autós for-
galom, az új tanösvénnyel 
biztonságos alternatívát 
nyújtunk azoknak, akik gya-
logosan, a természetben ba-
rangolva akarják elérni az Er-
dő Házát – mondta az átadón 
dr. Sándor Gyula, a TAEG Zrt. 
vezérigazgatója.

– A TAEG-gal közösen 
több olyan projekten dolgo-
zunk, ami az erdőmérnöki 

és a közgazdaságtudományi 
kar turizmussal kapcsolatos 
képzéseit erősíti – emelte ki 
beszédében a Soproni Egye-
tem rektora. Dr. Fábián Atti-
la elárulta, hogy novemberre 
megújul az egyetem vadgaz-
dálkodási gyűjteménye is, 
amely interaktív kiállítással 
várja majd az érdeklődőket.

– Fontosnak tartjuk, hogy 
az emberek megismerjék a 
vadgazdálkodást – mondta 

avatóbeszédében Kovács Fe-
renc, az Agrárminisztérium 
vadgazdálkodási főosztályá-
nak vezetője. – A tanösvény 
bemutatja a természetked-
velőknek, hogy a tevékenység 
nemcsak a vadászatból, a lövés 
pillanatáról szól, hanem az ál-
latok egész éves etetéséről és 
gondozásáról, amivel az erdő-
gazdaság munkatársai hóna-
pokon, éveken vagy akár egy 
egész életen át foglalkoznak.

A beszédek után dr. Takács 
Viktor, a Tanulmányi Erdőgaz-
daság erdeiiskola-vezetője, va-
lamint Sárközy Áron, az Erdő 
Háza ökoturisztikai asszisz-
tense vezetett sétát tartott a 
frissen átadott tanösvényen.

Az ünnepségen részt vett 
Abdai Zsolt önkormányza-
ti képviselő is, a programot 
zenével színesítette a Sopro-
ni Lövér Vadászkürt Egyesü-
let játéka.

Kovács Ferenc:  A vadgazdálkodás nem csak a vadászatból áll!

Új sétaúton a parkerdőben

Az új, 3,5 kilométer hosszú út a Károly-magaslati parkolótól vezet a Muckra, az Erdő Házához. 10 interaktív tábla, valamint a 
vadászattal és vadgazdálkodással kapcsolatos eszközök és berendezések teszik érdekessé. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Szőlőszüreti 
ellenőrzés 
Átfogó szőlőszüreti ellen-
őrzés kezdődött múlt hé-
ten – jelentette be Feldman 
Zsolt mezőgazdaságért és 
vidékfejlesztésért felelős 
államtitkár. A hatóságok a 
NAV közreműködésével az 
idén a szőlőültetvények és 
a szőlőt feldolgozó borá-
szati üzemek megszokott 
ellenőrzésén kívül külön 
vizsgálják az alacsony al-
koholtartalmú borok elő-
állítóit. – Az akció célja a 
szőlőtermesztők érdeke-
inek védelme – fogalma-
zott az államtitkár. 

Közben Sopronban is 
elkezdődött a szüret. – Na-
gyon jó minőségű alap-
anyag került a pincékbe, 
melyből reményeink sze-
rint szakértő borászaink 
ismét mesterműveket al-
kotnak majd – írta közössé-
gi oldalán a Soproni Bor út 
Egyesület. 

Különleges 
madár
Meggyűrűzték az első te-
rekcankót Magyarorszá-
gon. Vasárnap délben 
sikerült a különleges ma-
darat befogni és meggyű-
rűzni Mekszikópusztán. Ez 
a második egyede ennek 
a ritka fajnak, mivel 2007-
ben már fogtak egyet, de 
azt két nappal korábban 
Lengyelországban már 
meggyűrűzték.

ZÖLD HÍREK

PLUZSIK TAMÁS

Napi hír a rendkívüli aszály, patakok száradnak 
ki, veszélyben a Velencei-tó, rendkívül alacsony a 
Balaton vízszintje, és e sorból sajnos nem marad 
ki a Fertő sem. A tó vízállása sorra dönti a negatív 
rekordokat, illetve…

Volt, amikor a Fertőt a „ti-
tokzatos” jelzővel is illették, 
ugyanis időnként kiszáradt, 
majd évek múltán ismét meg-
telt vízzel, talán éppen ezért 
egyes korai oklevelekben fo-
lyóként is szerepel. A feljegy-
zések szerint a tóból több-
ször is teljesen eltűnt a víz, 
1616-ban például a nagy szá-
razság után Nádasdy Pál le-
égette a maradék nádat, és a 
tó egykori medrében szénát 
aratott, 1683-ban pedig a tö-
rök sereg egy része a Fertőn 
át vonult Bécs ellen. 1737-ben 
olyan nagy volt a szárazság, 
hogy gyalogosan vagy éppen 
lóháton minden irányban le-
hetett közlekedni a tó med-
rében, így bevett szokás lett, 
hogy Moson megyéből kocsin 
jártak át Sopron felé. Azt is 
feljegyezték, hogy 1865-ben 
gyalog négy és fél óra volt az 
út Védeny (Weiden am See) 
és Oka (Oggau) között, és ezt 
a gyalogutat mások mellett 
Flandorffer Ignác is megtet-
te. 1865 és 1871 között egyálta-
lán nem volt víz a mederben, 
ezért a környékbeliek művel-
ni kezdték az egykori tófene-
ket, sőt ott utakat és házakat 
is építettek.

Egy építészeti emléket is 
köszönhetünk ennek az idő-
szaknak, ugyanis 1869-ben a 
fertőrákosiak száraz lábbal 
keltek át a tavon Boldogasz-
szonyba (Frauenkirchen) az 
ottani búcsúba. Ennek em-
lékére épült a Zalka János 
(1820–1901) győri püspök által 
1872-ben felszentelt, a Fertőrá-
kosról Virágosmajorba vezető 
út mentén található kápolna, 
mely jelenleg dr. Tóka József 
tulajdonában van, a rendkí-
vül igényes felújítás is neki 
köszönhető. „A B. (Boldogsá-
gos) Szűz Mária tiszteletére 
s annak emlékezetére, hogy a 
rákosi hívek a kiszáradt Fer-
tő medrén át 1869. Okt. 3-dikán 
tartották Boldogasszonyba az 
első búcsújáratot” – olvasható 
a kápolnában lévő márvány-
táblán. A búcsújárás vélhető-
leg a kápolna környékéről in-
dulhatott Illmicen (Illmitz) 
keresztül a boldogasszonyi 
kéttornyú kegytemplomba. 

Hogy meddig tart ez az 
aszályos időszak, azt nem tud-
juk, csak reméljük, hogy sem 
gyalog, sem kerékpárral a kö-
zeljövőben nem lesz „járható” 
a Fertő – marad a vitorlás és 
a kenu… 

MADARÁSZ RÉKA

Most érik sokunk kedvence, a paradicsom, amely-
nek számtalan fajtája létezik. A zöldségként hasz-
nált gyümölcs nemcsak a konyhában, de a koz-
metikában is értékes alapanyagnak számít.

Botanikai jellemzőit tekint-
ve a paradicsom gyümölcs, 
ugyanis friss, húsos bogyó-
termése a növény sárgás vi-
rágaiból alakul ki, a benne 
található magokat elvetve 
pedig újabb növényeket ter-
meszthetünk. Ám mivel a 
konyhaművészetben több-
nyire különféle zöldségekkel 
együtt használják, a besoro-
lása gyakran képezi vita tár-
gyát. Az mindenesetre biztos, 
hogy a termés gazdag energe-
tizáló hatású B2-vitaminban, 
antioxidáns hatású C- és E-vi-
taminban, a bőrsejtek megújí-
tását elősegítő A-vitaminban, 
valamint gyulladáscsökkentő 
hatású káliumban.

– A paradicsom sokféle 
étel alkotóeleme lehet: készít-
hetünk belőle levest, tehetjük 
többek között rizottóba, lecsó-
ba vagy akár pizzára feltétként 

– ajánlja Ölbei Kinga háziasz-
szony, tanár és kozmetikus. 
– A hőkezelés (főzés és fa-
gyasztás) sok vitamint elöl, 
ezért nagy mennyiségű aszalt 
paradicsomot is teszünk el. Az 
eljárás óriási előnye, hogy nem 
kell hozzá tartósítószer, a gyü-
mölcs pedig megőrzi az ízét és 
minden előnyös tulajdonságát. 
Korábban sütőben aszaltam: 
a kisebb koktélparadicsomo-
kat alacsony hőfokon néhány 
óráig, a nagyobbakat felszelve 
több órán át szárítottam a sü-
tőben, majd az aszalványt üve-
gekbe tettem. Ma már inkább 
aszalógépet használok.

Természetesen sokat szá-
mít a paradicsom származá-
si helye is. A legjobb tulajdon-
ságokkal a szabadon termett 
gyümölcs rendelkezik, és ak-
kor a leghatékonyabb, amikor 
éppen a szezonja van.

A titokzatos Fertő-táj Sokoldalú zöldség,  
ami gyümölcs

A virágosmajori kápolna a Fertő 1869-es kiszáradásnak állít 
emléket – a fertőrákosiak ekkor száraz lábbal keltek át Bol-
dogasszonyba a búcsúba. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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Ezer kilométerről is érkeztek fotók a soproni kiál-
lításra. Mintegy 200 fotográfiát állított ki a Sop-
roni Fotóklub a Mária-szobor melletti rendez-
vénytéren múlt hétvégén. 

– Az idei kiállítás különleges-
sége, hogy a 200 kiállított fo-
tó közé kerültek 1000 kilomé-
terről, Erdélyből hozott képek 
a Homoród Fotóklub jóvoltá-
ból. Illetve megtekinthető-
ek a soproni nyári túra tábor 
gyermektagjai által készített 
fotók is – emelte ki a megnyi-
tón Hipságh Gyöngyi, a Sopro-
ni Fotóklub elnöke. 

Hátszegi Csaba, a Homo-
ród Fotóklub elnöke köszön-
tőjében hangsúlyozta: hatal-
mas öröm számukra, hogy 
elhozhatták a gyönyörű Sop-
ronba a fotóikat.

– Sopron egy békés, kul-
turált város, ahol áldoznak 
a művészetekre. Ezt mutat-
ja ez a kiállítás is – mondta 
nyitóbeszédében Filep Márk 
önkormányzati képviselő, 
aki hozzátette: városunk fé-
nyét nagyban növelik az ilyen 
kezdeményezések.

Nemcsak kiállítással ün-
nepelték a jeles napot a sop-
roniak: az év fotográfusa lett 
Kránitz Roland, a Soproni Fo-
tóklub tagja. Az elismerést a 
Magyar Fotóművészeti Alko-
tócsoportok Országos Szövet-
sége ítélte oda. 

Fényképek  
a belvárosban

KÖVES ANDREA

A Győri Filharmonikus Zenekar 
együttműködése példaértékű Sop-
ron városával. A társulat nyáron is 
sok élménnyel lepte meg a zenesze-

rető közönséget, és a következő évadban is igé-
nyes programot kínál a vájt fülű soproniaknak. 
A filharmonikusok nyáron a 
barlangszínházban elsőként 
a népszerű James Bond fil-
mek dallamait szólaltatták 
meg szimfonikus hangszere-
léssel, majd a SopronDrum 
nemzetközi ütősfesztiválon 
arattak nagy sikert. A sorozat 
záróakkordját igazi ováció fo-
gadta: augusztus 20-án a ze-
nekar a világhírű zongoravir-
tuózzal, zeneszerzővel, Péter 
Bencével együtt lépett szín-
padra. Ezen az estén a közön-
ség felejthetetlen utazást te-
hetett a zenei műfajok között.

– Bátran jelentem ki, hogy 
a Győri Filharmonikus Zene-
kar Sopronba hazajár koncer-
tezni – mondta Fűke Géza, a 
zenekar igazgatója. – A kap-
csolat már több mint egy év-
tizedre tekint vissza. Fon-
tos számunkra a Soproni 
Szimfonikus Zenekarral való 
együttműködés is, így a bér-
letes koncertek között min-
dig kínálunk a közönség-
nek közös produkciókat is. 
Nagy öröm, hogy a Liszt-köz-
pont mellett különleges hely-
színeken is játszhattunk az 

elmúlt időszakban, így a sop-
roni Várkerületen, hangula-
tos belső udvarokban, és el-
mondhatatlan élmény volt a 
csodálatos akusztikájú Szent 
Mihály-templomban fellép-
ni, ahol Joseph Haydn: A te-
remtés című oratóriumát ad-
tuk elő májusban az évadzáró 
koncertünkön. 

A 2022/23-as évadban is 
nívós programot kínál a Liszt 
Ferenc hangversenybérlet. 
A zene világnapjához kapcso-
lódva egy igazi közönségked-
venc darabbal, Mozart nagy 
g-moll szimfóniájával kezdő-
dik az évad, illetve Dvořák 
8. szimfóniája is felcsendül. 
Novemberben Csajkovszkij 
mellett skandináv zeneszer-
zők művei ígérnek kalandos 
zenei utazást. A harmadik 
koncert főszereplői roman-
tikus zeneművek lesznek 
egy belga, fiatal, tehetséges 

karnagy irányításával, illet-
ve egy belga oboaművésszel. 
A következő bérletes előadás 
helyszíne Bécs lesz, a közön-
ség a klasszikus zene felleg-
várában, a Musicvereinben 
élvezhet egy különleges kon-
certet. A záró rendezvényen 
a Soproni Szimfonikus Zene-
kar játszik együtt egy lipcsei 
zenekarral.

– Hálás feladat Sopronban 
soproniaknak játszani: cso-
dálatos, értő közönség vár 
minket minden koncertün-
kön – folytatta a Győri Filhar-
monikus Zenekar igazgatója. 
– Bízom abban, hogy minél to-
vább marad ilyen gyümölcsö-
ző ez a kapcsolat. Általánosan 
igaz, hogy jobb lenne, ha több 
fiatal is felfedezné a hangver-
senytermek lélekemelő han-
gulatát. Arra törekszünk, 
hogy a jövőben a fiatalabb ge-
nerációt is meghódítsuk.

„Nagy öröm,  hogy különleges helyszíneken is játszhattunk”

Városokon átívelő muzsika

A Győri Filharmonikus Zenekar augusztus 20-án a világhírű zongoravirtuózzal, zeneszerzővel, Péter Bencével együtt lépett 
színpadra a fertőrákosi barlangszínházban – a koncert nagy sikert aratott. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

1882
Megszűnt Sopronban 
a kutyaszabadság
A városkapitányi hivatal részé-
ről ezennel közhírré tétetik és 
meghagyatik, hogy a neufund-
landi, bernáthegyi és más na-
gyobb fajú kutyák tulajdono-
sai közbiztonsági szempontból 
kötelesek ezen kutyáikat a vá-
rosban és annak környékén zsi-
negen vezetni. Megjegyezte-
tik, hogy a szabadon járó e fajú 
kutyák a gyepmester által elfo-
gatni és elenyésztetni, esetleg 
a tulajdonosok a fennálló ren-
deletek értelmében megbün-
tettetni fognak. Ezen hirdetés 
nem Pécsett, hanem Sopron-
ban kelt, nálunk ugyanis tel-
jes kutyaszabadság van. (Pécsi 
Figyelő)

1902
Lähne-féle tan- és 
nevelő-intézet Sopronban
Fennállásának 50. éve. Teljes 
főgymnásium, 6 reálosztály és 
elemi iskola. Bizonyítványai ál-
lamérvényesek. Felvesz új nö-
vendékeket 6 és 18 éves korig. 

Egyéni nevelés és tanítás! Szi-
gorú felügyelet és ellenőrzés! 
Egészséges fekvés a városon 
kívüli kertek között! Mindenne-
mű felvilágosítással készsége-
sen szolgál az igazgatóság. (hir-
detés a Budapesti Naplóban)

Polgári szabadság
Az országszerte grasszáló 
nemzetiségi agitátorok egyik 
oláh apostola rokoni látoga-
tásra jött, és egy vendéglő 
udvarán szóvitába keveredett 
egy hatalmas tenyerű vérbe-
li magyarral. Azt fejtegette az 
oláh apostol, hogy mi a polgá-
ri szabadság, s e közben arra az 
eredményre jutott, hogy pol-
gári szabadság az is, ha ő sza-
badon hirdeti, hogy ebben a 
hazában nem a magyarok, ha-
nem az oláhok az urak. Olyan 
hatalmas két pofon volt rá a fe-
lelet, hogy az oláh hős lefor-
dult a székről. De föltápászko-
dott és nyájas mosollyal állt a 
magyar elé, odatartva a képét: 
Üss pofon még egyszer, cim-
bora. Olyan nincs, válaszolta 
a legény. Nem akkor ütlek én 
téged pofon, amikor te paran-
csolod, hanem amikor nekem 

tetszik! Ez a polgári szabad-
ság! (Sopron)

1932
Apácaavatás  
Sopronban
A soproni irgalmas nővérek zár-
dájában nagy egyházi ünnepség 
keretében 31 új apácát öltöztet-
tek be, ezen kívül 30 apáca tett 
örök fogadalmat. Az új apácák 
között sokan vannak osztrák és 
szerb megszállt területekről. Az 
ünnepélyes egyházi szertartást 
Feichtlinger Mátyás, a rendház 
lelki igazgatója, szentszéki bíró 
végezte. (Kis Újság)

Sopron a béke városa
Sopront igazában a nagy ide-
genforgalma élteti. A Lőwerben 
most is ezer a nyaralóvendé-
gek száma s egy-egy vasárnap, 
ünnepnap öt–hatezer idegen 
fordul meg Sopronban, de a 
hétköznapok sem adják ezer 
idegenen alul. És nemcsak ma-
gyart, de rengeteg osztrák, né-
met s más fajtabéli. Most va-
sárnapra is ezerötszáz osztrák 
vendég jelentette be látogatá-
sát Bécsből. Ez a nagy idegen-

forgalom festi pirosra Sopron 
józan vérét és tömi a bukszá-
kat. Sopron soha nem ismerte 
az egyenetlenkedést, mindig is 
a béke városa volt. Civitas fide-
lissima. Civitas pacis. (Az Est) 

1962
Kiváló az őszibaracktermés 
Sopronban
A Soproni Állami Gazdaság tíz 
évvel ezelőtt kezdte betelepí-
teni a soproni Harkai-domb dé-
li–délkeleti lejtőjét őszibarack-
csemetékkel. A 4–10 éves fák az 
idén nagy és kiváló termést ad-
nak. A korai Ford, Champion, 
Elberta fajtákból holdanként 
60 mázsa gyümölcsöt szüretel-
nek. A szállítás már megkezdő-
dött, több vagonnal indítottak 
útba Nyugat-Németországba és 
Svédországba. A mintegy húsz 
vagon termésből jut a hazai pi-
acra is, sőt a gazdaság a fertő-
di konzervüzemnek is szállít. 
Az őszibarackosból holdanként 
35–40 ezer forint bevétele van 
a gazdaságnak. (Kisalföld)

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

20 ÉVVEL EZELŐTT,  2002. szeptember 5-én hunyt el Sop-
ronban Szakál Ernő szobrász, restaurátor, Európa-díjas műem-
lékvédő, Sopron díszpolgára. Sopronban született 1913. júli-
us 14-én. 

65 ÉVVEL EZELŐTT,  1957 szeptemberében elindult Sopron-
ban a nappali faiparimérnök-képzés. 15 évvel ezelőtt, 2007. 
szeptember 5-én avatták fel a faiparimérnök-képzés emlékosz-
lopát. A tölgyből készült, kopjafaszerű emlékoszlopon az eltelt 
50 évet öt kocka szimbolizálja, ezek állandó forgása a töretlen 
lendületre utal. Az emlékoszlopot a B épület főlépcsőházának 
második emeleti pihenőjén helyezték el.

70 ÉVVEL EZELŐTT,  1952. szeptember 3-án hunyt el Sopron-
ban Walek Károly bányamérnök, matematikus, műegyetemi ta-
nár. 1918-ban a főiskolával Sopronba került. 1934-től, a főisko-
lának a budapesti műegyetembe olvasztása után műegyetemi 
tanár lett. 1922-től 1927-ig, majd 1932 és 1934 között a Bánya-
mérnöki Osztály dékánja, 1935–1936-ban a Bánya-, Kohó- és Er-
dőmérnöki Kar dékánja volt.

140 ÉVVEL EZELŐTT,  1882. szeptember 6-án hunyt el Salz-
burg mellett Csöndes Ferenc, a nyilvánossági joggal bíró sop-
roni tan- és nevelőintézet alapító tulajdonosa és igazgatója. 
Intézetében magyar nyelvet és szépírást tanított, emellett gaz-
dasági cikkeket írt gazdalapoknak. 1871-ben alapította a Sop-
ron című lapot, melynek 1873-ig tulajdonosa és szerkesztője 
volt. Nevelőintézetének helyén ma a soproni Széchenyi István 
Városi Könyvtár működik.

155 ÉVVEL EZELŐTT,  1867. szeptember 5-én Káltócon szüle-
tett Krippel Móric erdőmérnök, egyetemi tanár, szakíró. Pozso-
nyi középiskolai tanulmányai után Selmecbányán, a Bányászati 
és Erdészeti Akadémián tanult tovább. 1908-ban nevezték ki a 
selmecbányai főiskola erdőhasználattani tanszékére, amelynek 
vezetője maradt Sopronba költözése után is. 1914 és 1916 között 
rektor, több alkalommal a József Nádor Műszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem erdőmérnöki osztályának dékánja volt. Sop-
ronban favizsgálati laboratóriumot alapított 1920-ban.

A SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR INTERNETES 
OLDALÁN (WWW.SZIVK.HU) MEGTALÁLHATÓ ADATBÁ-
ZISBÓL KÖZLÜNK RÉSZLETEKET. 
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MUNKATÁRSUNKTÓL

Hat év után tért vissza 
az SKC csapatába Mol-
nár Márton. A kiváló 
adottságokkal rendel-
kező, 28 éves, 208 cen-
timéter magas kosaras 
tavalyi sérülése után 
szeretné újra felépíteni 
magát Sopronban. 

– Hat éve játszottál utoljá-
ra Sopronban, azóta merre 
vezetett az utad, melyik csa-
patokban játszottál?
– Kevés játéklehetőséget kap-
tam akkoriban, ezért elfogad-
tam a Kecskemét ajánlatát. 
Nagyon sok mindent tanul-
tam a KTE-nél, a rotáció ré-
sze voltam Forray Gábornál, 
sok időt tölthettem a pályán. 
Utána az Alba Fehérvárhoz 
kerültem, szimpatikus volt 
a spanyol edzők elképzelése 
a szakmai munkáról, és sok 
egyéni képzésben vehettem 
részt, technikailag is tudtam 
előrelépni. Jó szezonom volt 
Székesfehérváron, de akkor 
jött a Covid, és félbeszakadt a 
bajnokság. Utána Debrecenbe 
igazoltam, ahol Magyar Kupa 
második helyezést és bajnoki 
negyedik helyet szereztünk. 
Tavaly pedig Oroszlányban 
szerepeltem, sajnos egy ko-
molyabb sérülés hátráltatott, 
utána pedig jól ment a csapat-
nak, én pedig nehezen lendül-
tem játékba.

– Miért döntöttél úgy, 
hogy ismét az SKC mezét hú-
zod magadra?

– Számomra mindig ki-
emelt szempont a szakmai ve-
zetés elképzelése. Kostas Fle-
varakisról sok jót hallottam. 
Fontos volt számomra, hogy 
ő keresett meg, ez megelő-
legezett bizalmat jelent szá-
momra. A tavalyi sérülésem 
után szeretném újra felépíte-
ni magam, úgy gondolom, eh-
hez megkapom a kellő játékle-
hetőséget az SKC-nál, amivel 
szeretnék élni.

– Mire számítasz az idei 
szezonban, mivel lennél 
elégedett?

– Egyelőre a csapat nem 
állt össze, hiányoznak még 
légiósok, igazán az első edző-
meccseken fog kiderülni, 
hogy mire lesz képes a Sop-
ron KC. Az biztos, hogy a leg-
jobb nyolc közé szeretnénk 
kerülni a bajnokságban, 
ugyanígy a Magyar Kupában 
is ott kellene lennünk a nyolc 
között. A bajnokságban na-
gyon erősen kell koncentrál-
ni, hiszen idén már nem lesz 

középszakasz, az alapszakasz 
után egyből a rájátszás követ-
kezik. Nincs tehát javítási le-
hetőség, az alapszakasz vé-
gén ott kell lenni a legjobb 8 
között, ha szerepelni akarunk 
a play-offban. Az borítékolha-
tó, hogy idén is nagyon nagy 
küzdelem lesz, nincs mar-
káns különbség a csapatok 
között, egy-egy győzelmen 
vagy vereségen múlhat akár 
a nyolc közé kerülés. Sok csa-
patnál most alakul még a ke-
ret, kíváncsian várom a baj-
noki rajtot.

Molnár Márton (középen) szeretne minél több játéklehetőséget kapni Sopronban, a csapatot 
pedig a legjobb nyolc közé várja. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

KÖVES ANDREA 

Egyre több versenyzőt és nézőt vonz Sopronban a gokartsport – köszönhe-
tően a Soproni Gokart Sportegyesület tevékenységének. A közelmúltban ver-
senysorozatot is indítottak: a regionális tehetségkutató gokart kupasorozat 
I. fordulóját Sopronban, a Racing Arénában tartották. 

Az ország három régiójában 
összesen kilenc fordulóban 
bizonyíthatnak a kupasoro-
zat keretén belül az amatőr 
pilóták. Bálint Ádám egye-
sületi elnök szerint a soproni 
versenyzők jó eséllyel indul-
hatnak a futamokon, hiszen 
az ország leghosszabb ama-
tőr versenypályájával, korsze-
rű versenyautókkal, kiválóan 
felszerelt szervizháttérrel és 

szerelőcsapattal rendelkez-
nek. Az egyesület az után-
pótlás-nevelésre fókuszál, 
jelenleg 25, a Magyar Nem-
zeti Autósport Szövetség ál-
tal jegyzett versenyzőjük van. 
Az eddigi futamokon a Sopro-
ni Gokart Sportegyesület pi-
lótái, fiatal versenyzői nagyon 
jó eredményekkel szerepel-
tek, de sok dunántúli verseny-
ző is vitt el dobogós helyeket. 

Legközelebb szeptember 3-án 
drukkolhat a közönség a Ra-
cing Arénában a III. forduló-
ban a soproni gokartosoknak, 
a versenyre még lehet nevezni 
is. A kupaszezon zárásaként a 
regionális súlykategóriák el-
ső három helyezettje indulá-
si jogot nyer az októberi szu-
perdöntőn való részvételre, 
amelynek szintén a Racing 
Aréna Sopron lesz a helyszíne.

Szeptember 3-án  újra versenyt rendeznek Sopronban

Népszerű a gokart

Az eddigi futamokon a Soproni Gokart Sportegyesület fiatal versenyzői nagyon jól szerepeltek.

Nemzetek Ligája – minden jegy elkelt
Péntek délelőtt elkezdődött a jegyárusítás, kora 
estére pedig az összes belépő gazdára talált a ma-
gyar labdarúgó-válogatott utolsó hazai Nemzetek 
Ligája-mérkőzésére, amelyen szeptember 26-án 
az Európa-bajnok olasz együttest fogadja.

A magyar szövetség (MLSZ) honlapjának pén-
tek esti beszámolója szerint az árusítás első nap-
ján csak a Szurkolói Klub tagjai vásárolhattak je-
gyeket a találkozóra. A szövetség megköszönte 

a szurkolóknak, hogy megtöltik a Puskás Arénát, 
egyúttal a jegyvásárlás során tanúsított türelmet 
is, mivel a jegyigénylőknek sok esetben órákat 
kellett várniuk.

A magyar válogatott négy forduló után veze-
ti a csoportját a német, az olasz és az Európa-
bajnok-ezüstérmesként sereghajtó angol csapat 
előtt, vagyis az első helyért és ezáltal a négyes-
döntőbe jutásért küzd.

LABDARÚGÁS
Kisfalud SK – Caola SC Sopron 

Keglovich László megyei kupa 
2022. augusztus 24.

0–15
Győrújbarát – SFAC 1900 

Duna Takarék megyei I. osztály 
2022. augusztus 27.

1–6

Molnár Márton:  Remélem, rászolgálok a szakvezetés bizalmára

Felépíti magát Sopronban

669 KERÉKPÁROSSAL ÉS 4 FUTÓVAL RAJTOLT EL  vasár-
nap délelőtt a 19. Liszt Ferenc Kerékpártúra. A szervezők ál-
tal kényelmes túrának titulált, 3 órás program Harkáról in-
dult, majd Sopronnyék (Neckenmarkt) következett, ezután 
a zeneszerző doborjáni (Raiding) szülőháza felé vették az 
irányt a résztvevők, akik végül visszatértek Harkára. A teljes 
táv így 25 kilométer volt. A programban koszorúzás és közös 
gulyásebéd is szerepelt, valamint bicikliket is kisorsoltak.  
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

LISZT KERÉKPÁRTÚRA
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Kispályás 
labdarúgás
Augusztus 31.  
– szeptember 2. és 
szeptember 5., Halász 
Miklós sporttelep, 
tóparti sporttelep 

Túra
Szeptember 3., 
szombat 8 óra,  
Dr. Fehér Dániel forrás 
Négy irány a 
Soproni-hegységben 
I. – észak

Sportágválasztó
Szeptember 3., 
szombat 10 óra, 
Novomatic-aréna, 
városi stadion 
V. Sportolj Sopron! 
– családi nap
A gyerekek kipróbálhat-
ják a résztvevő sopro-
ni szervezetek sportágait. 
A rendezvény ingyenes, a 
helyszínen értékes ajándé-
kokat is kisorsolnak.

Teke 
Szeptember 3., 
szombat 14 óra,  
Győri úti tekepálya
Soproni Sörgurítók SE 
– Herend VTK

Labdarúgás
Szeptember 3., 
szombat 17 óra,  
Anger réti sporttelep 
Soproni FAC 1900 
– FSC Hegykő

LELÁTÓ

RÁZÓ LÁSZLÓ

Tavalyi tel-
jesítmé-
nye alapján 
a „Leg-

jobb Darázs” elisme-
résben részesült, idén 
viszont már a Sopron 
Basket nagycsapatá-
ban bizonyítana Sitku 
Zsuzsanna.
– Véleményed szerint mi-
nek köszönhető a „Legjobb 
Darázs” elismerés?

– Mindig is hittem abban, 
hogy ha nagyon sokat dolgo-
zom, akkor meglesz az ered-
ménye. Örülök annak, hogy 
a klubnál is észrevették ezt a 
fajta hozzáállásomat, és ilyen 
komoly elismerésben része-
sülhettem. Ugyanakkor az-
zal is tisztában vagyok, hogy 
ez már a múlt, a tavalyi sze-
zonra vonatkozik, idén újra 
és újra bizonyítanom kell, egy 
percig sem szeretnék tehát 
hátradőlni, új kihívások vár-
nak rám. Mondhatjuk, hogy 
első számú U20-as játékos let-
tem a felnőtt keretben, ez ko-
moly felelősség, szeretnék az 
elvárásoknak megfelelni.

– Egészen fiatalon, 18 
évesen biztos tagja vagy az 
Euroliga-győztes Sopron 
Basket felnőtt csapatának. 

Hogy látod, hol tart most 
a karriered?

– Nem szeretnék olyan 
játékelemet kiemelni, ami-
ben jó vagyok, hiszen a ko-
sárlabda összes területén van 
még tanulnivalóm. Az eddigi 
eredmények azt bizonyítják, 
hogy jó úton járok, és jelen-
leg a klubnál minden lehető-
séget megkapok ahhoz, hogy 

valóban profi kosárlabdázó-
vá váljak. Az biztos, hogy ge-
netikailag vékony testalkatú 
vagyok, 193 centis magasság-
gal, tehát fizikailag minden-
képpen erősödnöm kell, izmot 
kell pakolni magamra. Ez se-
gíthet ahhoz, hogy a védeke-
zésben javuljak, hiszen fiatal 
játékosként elsősorban erre 
kell koncentrálnom. Biztos 

vagyok benne, hogy sokat ta-
nulok ebben a szezonban 
is, hiszen profi emberekkel 
dolgozhatok.

– Mennyi játéklehető-
ségre számítasz?

– A legfontosabb az, hogy 
a kosárlabdatudásomat olyan 
ütemben fejlesszem, ahogy 
azt magamtól is elvárom, és 
ami a jövőre nézve is biztató. 

Az U20-as szabály miatt a 
magyar bajnokságban biztos 
megkapom a játéklehetőséget, 
nagyon bízom abban, hogy jó 
játékkal tudom segíteni a csa-
patot. Az Euroliga már más fo-
kozat, ott annak is örülök, ha 
néhány perc erejéig pályára 
léphetek majd, de igyekszem 
minden egyes percet kihasz-
nálni a bizonyításra.

„Biztos vagyok benne,  hogy sokat tanulok majd ebben a szezonban”

A felnőtteknél is bizonyítana

Sitku Zsuzsanna (b2) már a Sopron Basket felnőtt csapatával készül a szezonra, szeretne minden játékpercben bizonyítani.

PAPP GYŐZŐ

Örömmámorban úszott Sopron sport-
társadalma: a leghűségesebb város 
első igazi bajnokcsapatát ünnepelte 
1934-ben. Az 1921-ben alapított SVSE 

ekkor diadalmaskodott a nyugat-magyarországi 
első osztályban. 
(1.) A közös lelkesedés is haj-
totta a nyugat-magyarországi 
első osztályban bajnoki cím-
re törő lila-fehéreket. Az utol-
só fordulóban a Szombathelyi 
SE-t kellett legyőzniük, hogy 
megszerezzék az aranyérmet, 
és ezzel Sopron addigi legna-
gyobb labdarúgósikerét érjék 
el: többek között a Tatabányát, 
a Szombathelyi MÁV-ot és az 
ETO-t is megelőzve a dobogó 
tetején végezzenek.

A vasutas pályát 1000 néző 
állta körbe, az SVSE Berényi–
Kőmíves, Fekete–Horváth I, 
Ertinger II, Pálfy–Pál, Con-
rád, Horváth III, Ertinger I, 
Tóth összeállításban állt fel a 
döntő ütközetre. 

Az állandóan ostromló 
Vasút az 53. percben vette be 
a vendégek kapuját. Tóth szép 

beadását Ertinger I elengedte, 
Conrád pedig 8 lépésről az el-
lenkező sarokba helyez-
te a labdát. A soproni 
játékos az egész idény-
ben ezt az egyetlen gólt 
lőtte, ezzel azonban 
eldöntötte a baj-
nok s á got  a z 
SVSE javára.

„A diadalmas 
mérkőzés után 
Schmidt Oszkárt, 
az SVSE intéző-
jét és Conrád Pált, 
a bajnokságot jelen-
tő góllövőjét vállukon 
vitte a diadalittas tö-
meg az öltözőbe, majd 
hangos énekszó-
val kísérte a csa-
patot az egyesü-
leti helyiségbe. 

Városszerte hangzott az 
énekszó: ...nem lehet a vas-
utassal, nem lehet a vasutas-
sal kikukoricázni.”

Örömmámorban úszott 
Sopron sporttársadalma: a 
leghűségesebb város első iga-
zi bajnokcsapatát ünnepelte.

Az 1921-ben alakult SVSE 
aránylag fiatal egyesület volt, 
1923/24-ben rajtolt a nyugat-
magyarországi másodosz-
tályban, 1924/25-ben ezt meg-
nyerve került az első vonalba, 
majd kilenc év múlva követke-

zett az említett aranyérem. 
A dicséret hangján 
szólt a Nemzeti Sport 

a klub lelkes veze-
tőiről, Szabó Lász-

ló és Németh Kál-
mán alelnökről és a 
már említett Schmidt 
Oszkárról. 

Hátra volt még az or-
szágos bajnoki döntő az 

SVSE részvételével. 
(Folytatjuk).

„Nem lehet a vasutassal  kikukoricázni”

SVSE: első bajnoki cím

A Schima Bandi ipar-
művész által készített 
kupán 1934 bajnoka-
ként az SVSE szerepel.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Múlt hétvégén rendezte meg a Soproni Ökölvívó 
Klub a soproni pofonpartit. A fiatal öklözők ki-
lenc egyesület képviseletében léptek szorítóba a 
papréti tornacsarnokban. 

Elsősorban a Dunántúlról, 
például Tatabányáról, Tatá-
ról, Szombathelyről vagy Za-
laegerszegről érkeztek váro-
sunkba bokszolók, de jöttek 
sportolók az ausztriai Kis-
martonból (Eisen stadt) is.

– A pofonparti leginkább 
edzésjellegű versenyküzdel-

met jelent – mondta Salga Jó-
zsef, a Soproni Ökölvívó Klub 
edzője. – A szorítót felállít-
juk, komoly küzdelem zajlik, 
de bíró nincs a kötelek között. 
A versenyeket tudjuk így szi-
mulálni: súly- és korcsoport 
alapján választjuk ki, hogy ki, 
kivel küzdjön. Lányok és fi-

úk vegyesen léptek szorítóba, 
összesen mintegy negyven-
öten jöttek el és vettek részt az 
augusztus végi pofonpartin.

A szakember szerint a po-
fonparti kiváló alkalom volt 
arra, hogy komolyabb verse-
nyekre készüljenek fel a fia-
talok. Néhány hónapon belül 
ugyanis megrendezik az ifjú-
sági magyar bajnokság küz-
delmeit. Ezen a versenyen 
nemcsak az érmekért száll-
nak ringbe az öklözők, ha-
nem a fiatal bokszolók kva-
lifikálhatják is magukat az 
Európa-bajnokságra.

A pofonparti komoly versenyekre készítette fel a fiatal öklözőket. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

www.facebook.com/sopronitemahivatalos

Soproni TémaALAPÍTVA: 2012

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

www.sopronitema.hu

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

„Épülni és sza-
baddá válni at-
tól lehet, ha va-
lamiért teszünk, 
nem pedig vala-
mi ellen.”
Almási Kitti (1974–) 
klinikai szakpszichológus

MOTTÓ

Almási Kitti:  
Bátran élni – 
Félelmeink 
és gátlásaink 
leküzdése
Rengeteg gátlás és féle-
lem van bennünk még a 
legegyszerűbb helyzetek-
ben is – rettegünk attól, 
hogy ha megmutatunk ma-
gunkból valamit, akkor ki-
tesszük magunkat mások 
kritikájának, elutasításá-
nak. Sokkal egyszerűbb-
nek tűnik, ha elrejtőzünk a 
szerepeink mögé, ha nem 
mondjuk ki, amit gondo-
lunk, ha nem fejezzük ki, 
amit érzünk… Éljük-e így 
le az életünket? Óvatossá-
gunkban nem hagyjuk-e ki 
éppen a lényeget? Almási 
Kitti válaszai minden kér-
dezőnek felelnek.

KÖNYVAJÁNLÓ

KÖVES ANDREA

A szakmák világbaj-
nokságán, a World-
Skills versenyen a fod-
rász szakmát a soproni 
 Perge Zsolt képviselhe-
ti. Az októberi megmé-
rettetésnek Helsinki 
ad otthont.

Óriási szakmai elismerés a 22 
éves fiatalembernek, hogy az 
ország legjobbjaként készül-
het a nagyszabású versenyre, 
amelyre egy nemzetközi hírű 
mesterfodrász: Veress-Győri 
Sándor készíti fel egy sopro-
ni szalonban. Mester és tanít-
ványa hónapokon keresztül 
reggeltől estig gyakorol, hogy 
a napokig tartó kiszámítha-
tatlan versenyszituációban 
Zsolt megállja a helyét. A fia-
tal tehetség otthonról hozta a 
szakma iránti elkötelezettsé-
gét: – Apukám is fodrász, így 
szinte belenőttem a szalonok 
világába – mesélte. – A gim-
náziumban már versenyekre 
is jártam, akkor még csak né-
zőként, hiszen apukám zsűri-
zett. Megtetszett ez a kreatív, 
szép szakma, így az érettsé-
gi után elvégeztem egy két-
éves fodrásziskolát, majd el is 
helyezkedtem a szakmában 
nagy szerencsémre Veress-
Győri Sándor mellett, akinél 

nemcsak a szakma fortélyait 
tanulhatom meg, hanem azt 
a fajta szakma iránti alázatot, 
amely a siker alapja.

A felkészítő mesterfodrász 
mosolyogva hallgatta tanítvá-
nya szavait, mint mondta, a 
sikeres szereplés sok össze-
tevőből áll: – Óriási megter-
helést jelent mind fizikálisan, 
mind pszichésen a szakmák 

világbajnokságán bizonyíta-
ni. Zsoltnak otthon kell len-
nie a férfi és a női hajvágásban 
ugyanúgy, mint a kontykészí-
tésben, a tűzésben, a daue-
rolásban, a festésben. Négy 
napon keresztül napi két ver-
senyszámban kell teljesítenie, 
ezért készülünk fel minden-
re. A helyszínen kapnak a ver-
senyzők egy meglepetés képet, 

amit a lehető legpontosabban 
kell lemásolniuk, és elkészí-
teniük egy babafejre vagy egy 
adott modellre. Bízom Zsolt si-
kerében, mert nemcsak tehet-
séges és szorgalmas, hanem 
igazi versenyzőtípus.

Vajon milyen esélyekkel 
vág neki a világbajnokság-
nak a soproni versenyző? 
Ahogy ő fogalmazott: – Ha el 

szeretnék érni valamit, akkor 
úgy kell odamennem, hogy az 
első hely is lehetséges. Ennek 
szellemében végzem határai-
mat feszegetve a felkészülést. 
Egy biztos: egy olyan verseny-
re eljutni, ahol a világ minden 
pontjáról a szakma legtehet-
ségesebb fiataljai versenyez-
nek, örök életre szóló élmény 
lesz majd.

– Ha el szeretnék érni valamit, akkor úgy kell odamennem, hogy az első hely is lehetséges – mondta Perge Zsolt. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MADARÁSZ RÉKA

Molnár Izabella életé-
ben először küldte be 
rajzait egy pályázatra, 
amelyen rögtön külön-
díjat is nyert. A 17 éves 
soproni lány imád-
ja a színeket, a mintá-
kat, a filceket és per-
sze magát az alkotás 
folyamatát.
Molnár Iza természetesen 
kiskora óta rajzol, de – ahogy 
fogalmazott – 10–12 éves kora 
óta „komolyabban”. Színes fi-
guráit vagy alkohol alapú filc-
cel varázsolja a papírra, vagy 
megrajzolja a körvonalaikat, 
beszkenneli a rajzot és digitá-
lisan fejezi be az alkotást.

– Szívesen festek vízfesték-
kel is, ha az időm engedi – me-
sélte a kedves lány. – Mindent 
saját magam kísérleteztem 
ki. Ha elakadok, szerencsére 
az interneten mindig találok 
segítséget. Iskolai versenye-
ken nem indultam, mert nem 
szeretem, ha korlátok közé 
vagyok szorítva. Apukám fe-
lesége, aki szintén az alkotás-
ban tudott kiteljesedni, hívta 
fel a figyelmemet a poloneked 
pályázatára. Beküldtem há-
rom rajzomat, melyekért kü-
löndíjat is kaptam. Később 

személyesen is találkoztak 
velem, és több mintámat is 
kiválasztották.

A gyakorlatban ez azt je-
lenti, hogy Izabella mintái-
val díszített pólókat, vászon-
táskákat, rajzfüzeteket lehet 
rendelni a cégtől. A lány most 
kezdi az utolsó évet a Berzse-
nyi Dániel Evangélikus Lí-
ceumban. A felsőfokú angol 
nyelvvizsgát már tavaly meg-
szerezte, a nyári szünetet 

pedig arra használta, hogy 
megrajzolta a tarot kártya 
mind a huszonkettő főlapját 
„izás” stílusban. 

– Nagy álmom, hogy be-
kerüljek a Moholy-Nagy Mű-
vészeti Egyetem tervező-
grafikus szakára – folytatta. 
– Mivel elsőre nem biztos, 
hogy felvesznek, egy évet pe-
dig nem szeretnék kihagyni, a 
győri Széchenyi István Egye-
temre is jelentkezem. 

Iza számára fontos a kör-
nyezettudatosság: ahova csak 
teheti, gyalog vagy bicikli-
vel jár. 

– Rosszul érzem magam, 
ha ennyi idősen vinni kell va-
lahova – tette hozzá. – A szü-
leim rábeszélésére elkezdtem 
az autósiskolát, a KRESZ-vizs-
gám már megvan. Nem hi-
szem, hogy nagy vezető leszek, 
de jó érzés, hogy tudok segíte-
ni a szüleimnek, majd ha kell.

Molnár Izabella  a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem tervezőgrafikus szakára készül

Filcekkel varázsol mesevilágot

Molnár Izabella különdíjat nyert a poloneked pályázatán, mintái pólókra, vászontáskákra,  
rajzfüzetekre kerülnek. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

sopronitema 
hivatalos

„Zsolt nemcsak tehetséges  és szorgalmas, hanem igazi versenyzőtípus”
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Egyedül nem megy…
Ez a mondatkezdés, ha egy egészségügyi probléma megoldá-
sáról (vagy megelőzéséről!), mind a páciensre, mind az orvos-
ra igaz. Orvos alatt mindig az egészségügyben dolgozó összes 
szakembert értem, függetlenül, hogy a neve előtt ott dísze-
leg-e a doktori cím. Most (joggal) mondhatja, hogy nehéz meg-
bízható doktorra lelni, aki személyre szabottan, a szakma sza-
bályai szerint és megértően, türelmesen fogja segíteni, de… 
Nem elfeledve, hogy az orvos is csak ember, s mint ilyen, ma-
ga is pácienssé válik, halkan meg kell jegyeznem, hogy meg-
értő és türelmes, a szakma szabályait elfogadó (megfogadó és 
követő) páciens sincs éppen sok. 

Hú, ez nagyon kegyetlenül hangzik, de igaz. Ráadásul nem 
elég, hogy maga a páciens akarjon tenni önmagáért, és nem 
elég, hogy az orvos akarjon és tudjon tenni a páciensért, hi-
szen a pácienst a környezete (család, baráti kör, munkahely…) 
akár akadályozhatja is a célszerű lépéseiben. A doktor pedig 
(ritka eseteket kivéve) csak akkor tud segíteni, ha maga is egy 
megfelelő szakmai környezet, csapat része. 

Szóval egyedül tényleg nem megy. Együtt viszont sikerülhet.
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket szeptember 7-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sopron 
Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a népszavazással foglalkozó kiadványt 
sorsolunk ki, melyet a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Június 29-i rejtvényünk megfejtése: „Az ember akkor cselekszik helyesen, ha kitart az elvei mellett”. Szerencsés 
megfejtőnk: Molnár Ákosné, Sopron, Király Jenő utca.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Augusztus 31-től szeptember 6-ig. Az ügyeleti idő este  
8 órától másnap reggel 8 óráig tart.

Augusztus 31.,  
szerda 

PatikaPlus gyógyszertár 
Selmeci u. 15–17., Interspar 99/505–472

Szeptember 1.,  
csütörtök 

Arany Kígyó gyógyszertár 
Magyar u. 6. 99/311–732

Szeptember 2.,  
péntek 

BENU Állomás gyógyszertár 
Mátyás király u. 23. 99/312–437

Szeptember 3., 
szombat 

Erzsébet gyógyszertár  
Győri u. 15. 99/311–254

Szeptember 4., 
vasárnap 

Ezüst Kehely gyógyszertár 
Kodály tér 12. 99/505–249

Szeptember 5.,  
hétfő 

Hajnal gyógyszertár  
Malompatak u. 10. 99/506–544

Szeptember 6.,  
kedd 

Ikvahíd gyógyszertár 
Híd u. 21. 99/314–084

„Szeretetből megyek hozzá”
EGYÜTT ÉVTIZEDEKEN ÁT  – soproni házaspárok mesélnek

PLUZSIK 
TAMÁS

Bizonyára 
sokan ál-
modoznak 
az egész 

életen át tartó szerelem-
ről, és vannak olyan sze-
rencsések, akiknek ez 
meg is adatott. Soroza-
tunkban olyan soproni 
házaspárokkal beszélge-
tünk, akik talán tudják a 
hosszú és boldog házas-
ság titkát. Legalábbis az 
életük példa lehet erre. 

– Mindketten a budapesti Köz-
lekedési és Távközlési Műsza-
ki Főiskola hídépítési szakán 
tanultunk, kollégisták voltunk 
– kezdte Ágnes. – A tanév ele-
jén egy dunai hajókirándulá-
son Pálfalvi Kati szobatársam 
felhívta a figyelmemet egy ma-
gas, szőkésbarna fiúra, az egyik 
évfolyamtársunkra, aki hoz-
zá hasonlóan szintén soproni 
volt. Őszintén megmondom, 
magamtól is kiszúrtam Tamást.

– Mindezt én észre sem vet-
tem – folytatta az 54 évvel ez-
előtti történetet Tamás. – Az 
igazi megismerkedésünk a tan-
év végén, a Bercsényi kollégi-
um tanulójában egy közös fel-
adatmegoldás kapcsán történt, 
ez után elmentünk fagylaltoz-
ni. Sokat nem randevúztunk, 
hisz minden hétvégén buli 
volt a koleszban, ott játszot-
tak  Tolcsvayék, majd később, 
amikor már a Várban lévő kol-

légiumban laktunk, Illésék, 
így ezeken mindig együtt vol-
tunk Ágival.

A fiatalok kapcsolata egy-
re komolyabbra fordult, Tamás 
elhozta és bemutatta szüleinek 
Ágnest, majd 1971-ben Fülöp-
szálláson megtörtént a lány-
kérés is.

– Jól emlékszem, egy so-
rozat ment a TV-ben, amit ép-
pen néztek Ági szülei. Kértem, 
hogy kapcsolják ki, mert lenne 
egy fontos bejelentésem: sze-
retném megkérni a lányuk ke-
zét… – mesélte Tamás.

Mindez egybeesett a vég-
zésükkel, így a friss diplomás 

jegyesek elkezdtek állást ke-
resni. Mindketten Budapesten 
tudtak elhelyezkedni, ráadásul 
egy munkahelyen, ahol többek 
között az  épülő metró tervezé-
si feladataiban is részt vettek. 
Budapesten reményük sem volt 
arra, hogy lakásuk legyen, ezért 
1972 nyarán Sopronba költöz-
tek, és a Tervezőirodában kap-
tak állást.

– Hazajöttünk, ma már én 
is így mondom – folytatta Ág-
nes. – Ötven éve, 1972. július 
12-én a Deák téri református 
templomban volt az esküvőnk. 
„Esküszöm az élő Istenre, aki 
Atya, Fiú, Szentlélek, teljes 

Szentháromság, egy örök Is-
ten, hogy akinek most Isten 
színe előtt kezét fogom, szere-
tem. Szeretetből megyek hoz-
zá, Isten törvénye szerint fele-
ségül…” – ismételtem Balogh 
Gábor lelkész úr szavait, me-
lyeket mind a mai napig hittel 
vallok, vallunk.

A fiatalok Tamás nagyszüle-
inek megürült lakásában kezd-
ték el közös életüket, 1974-ben 
oda született Krisztián fiuk, 
majd 1976-ban Dóra lányuk is. 
1987-ben építették fel azt a csa-
ládi házat, melyben azóta is él-
nek, immáron csak ketten, hisz 
a gyerekek kirepültek. 

Shmilliárné Bajusz Ágnes és Shmilliár Tamás 1972. július 12-én kötött házasságot.

SHMILLIÁRNÉ BAJUSZ ÁGNES  1949-ben született Budapesten. Férjével együtt mindketten ok-
leveles híd- és magasépítési üzemmérnökök. 2006-ban építész beruházóként ment nyugdíjba a 
soproni polgármesteri hivatalból.
SHMILLIÁR TAMÁS  1950-ben született Csepregen. Változatos mérnöki életpályáját feleségé-
hez hasonlóan ő is a soproni polgármesteri hivatalban zárta le 2010-ben.
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KÓCZÁN 
BÁLINT 

Új videokli-
pet forga-
tott Nézz 

magadba! című dalához 
a Drawing. A soproni 
formáció a felvétellel 
azt hangsúlyozza, hogy 
az alázat fontosabb, 
mint a hírnév. 

– A nagy hőség ellenére flot-
tul ment a forgatás, remek volt 
a hangulat. Ez a hetedik kli-
pünk, a stáb is összeszokott 
gárda, így viszonylag gyorsan 
végeztünk vele – számolt be 
az élményekről Nagy Balázs, 
a banda frontembere. – A fel-
vételt Riba Szabolcs készítet-
te, a vágást pedig Tatus (Tar-
nai László). Szabit több mint 
egy év tizede ismerjük, Tatus 
pedig zenekari tag, és koráb-
ban kollegák voltunk mind-
hárman a tévénél. 

Az énekes elmondta, a 
helyszín azért is volt különle-
ges, mert itt készültek az első 
fotók a formációról. 

– A vágóképeket Sopron 
külvárosában, a régi gyertya-
gyár előtti placcon vettük fel. 
Régebben gyakran bandáz-
tunk itt, és a mai napig erre-
felé van a próbatermünk, és a 
Hangár is a környéken talál-
ható, ahol a koncertjeink zö-
mét adjuk 15–20 éve. Sok is-
merős dudált a kocsiból, ami 
egészen jó érzés volt. 

A Nézz magadba! című dal-
hoz készült kisfilm egy old-
school hangulatú standard 
videó lett. A banda mondani-
valójában sem akarta meg-
váltani a világot, pusztán azt 
akarják kifejezni, mit gondol-
nak a nagyobb sztárokról.

– Sokan már nem látnak 
a szemüktől, annyira elszáll-
tak – folytatta Balázs. – Ezt a 
dalt egyfajta tükörnek szán-
juk nekik. Nem szabad elfe-
lejteni, honnan jöttünk. Jó ér-
zés leülni a sikerek után is, 
és nem elröppeni egy másik 
dimenzióba, hanem hitele-
sen kitartani egy út mellett. 
Mindegyikünk változik, de mi 

próbáljuk alázattal szolgálni a 
koncerteken azokat, akik sze-
retnek minket, és akik a hard-
core műfajnak ezt az oldalát 
követik.

Nagy Balázs bevallotta, a 
mostani nyár számukra még 
mindig gyengébb volt, mint 
ahogy szerették volna, de azok 
a bulik megvalósultak, amiket 
elterveztek, és találkoztak új 
arcokkal is. A Drawing ősszel 
is fellép több helyszínen, és 
már szervezi a hagyományos-
nak mondható Hardchrist-
mas évzárót december 16-ra.

– 15 éve létezik a banda. 
Előttünk sosem volt a város-
ban hardcore zenekar, amely 

ezt turnészerűen csinálta vol-
na hat lemezt is készítve. Iszo-
nyatos melónk van benne. 
Sokan kérdezik, miért nem 
lettünk „híresebb, nagyobb 
zenekar” 15 év alatt. De mi so-
sem akartunk minden áron 
befutni. Ez itt a hardcore, nem 
Hollywood és rock and roll. 
Úgy érezzük, így is többet el-
értünk, mint amiről rengete-
gen csak álmodni mernek. Mi 
minden percért hálásak va-
gyunk – fejtette ki az énekes, 
aki azzal zárta, hogy a jövő-
ben is az lesz a fő céljuk, hogy 
örömet, erőt adjanak azoknak 
az embereknek, akik követik a 
munkásságukat. 

Sztárok itt és ott

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

Nézz magadba!:  Új videoklipet készített a Drawing 

Erőt szeretnének adni

A Drawing tagjai: Tarnai László, Major Szabolcs, Horváth Krisztián és Nagy Balázs. FOTÓ: RIBA SZABOLCS 
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NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

Hobbivarrónőként a Burdában
MADARÁSZ RÉKA

Alig több mint két éve tanult meg varr-
ni Németi Hajnalka, de egy ruháját már 
be is választották a Burda magazinba. 
A hobbivarrónő szeretne minél több 

hölgyet alkotó munkára inspirálni.

Németi Hajnalka a Bánfalvi Óvo-
da Jegenye Sori Tagóvodájában 
pedagógiai asszisztensként se-
gíti az óvónők munkáját. – Hosz-
szú út vezetett idáig – mesélte. 
– Évekig a kereskedelemben 
dolgoztam, de három évvel ez-
előtt úgy éreztem, hogy válta-
nom kell. Imádom a gyerekeket, 
így dajkának jelentkeztem a je-
lenlegi munkahelyemre, ahol 
később kerültem a jelenlegi po-
zícióba. A gyerekek mindig fel-
vidítanak, és az sem mellékes, 
hogy itt nem szól senki, ha tüll-
szoknyában megyek dolgozni.

Nem ez volt az egyetlen új-
donság Hajni életében, hanem 
egy varrógép is, amit két és fél 
évvel ezelőtt a szülinapjára ka-
pott. Onnantól kezdve nem volt 
megállás.

– A varrás megtanulásában 
nagy segítségemre volt a Bur-
da magazin és a You Tube-os 
videók – folytatta lelkesen 
Németi Hajnalka. – Csak az 
első lépést kell megtenni, és 
ha az ember egyszer ráérez, 
már magától megy. Rövid idő 
alatt hihetetlen fejlődést le-
het elérni. Szeretek alkotni, 
és elmondhatatlanul jó érzés, 
amikor olyasmit viselek, amit 
a saját kezemmel hoztam lét-
re. Óriási ellentmondást ér-
zek aközött, hogy a fast fas-
sion üzletek ontják magukból 
a ruhákat, miközben minden-
ki egyedi akar lenni. Páratlan 
lehetőség a nem mindennapi-
ra, ha mi magunk varrjuk a ru-
háinkat, melyeknek az anyagát 
ugyancsak mi választjuk ki.

Hajni szereti a különleges 
színeket, anyagokat, formá-
kat. A Facebookon tagja több 
varrócsoportnak is. Az a ta-
pasztalata, hogy ezeknek a kö-
zösségeknek a tagjai nagyon 
segítőkészek. A Burdának is van 
egy varrócsoportja, 
ahova a szabásmin-
tákhoz fel lehet ten-
ni az elkészült műve-
ket. Hajni egy retró 
ruhájára felfigyelt 
a magazin fő-
szerkesz-
t ő j e , 
ú g y -
hogy az 
egyik őszi 
számban ez 
fogja szemlél-
tetni, hogy egy 
ötletre hányféle 
megoldás szü-
lethet. Az ifjú 
hölgynek nin-
csenek nagy-
ratörő tervei: 
e g y s z e r ű e n 
szeretne más 

hétköznapi lányokat is arra ösz-
tönözni, hogy – ahogy az anyá-
ink, nagyanyáink idejében még 
természetesnek számított – ta-
nuljanak meg varrni.

BULI VAN!  – zenei ajánló

A bluesművész a Búgócsigában
Ian Siegal (UK), szeptember 7., szombat 21 óra 
Ian Siegal, az európai bluesélet egyik legsokoldalúbb és leg-
népszerűbb előadója érkezik Sopronba, a Búgócsiga Akusztik 
Gardenben szeptember 7-én ad koncertet. Több mint negyed 
évszázadnyi turnézás során a többszörös díjnyertes zenész 
küldetése alig változott: dalok, amelyek valódiak, show-k, 
amelyek rezonálnak, ezért is tartják őt a legimpozánsabb brit 
 bluesművésznek.

www.facebook.com/ 
sopronitemahivatalos Németi Hajnalka retró ruhája kerül be a Burda őszi számába. FOTÓ: FILEP ISTVÁN


