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GYŐRI-VARGA NÓRA

Klasszikus társaikhoz képest bizonyára kisebb 
a játékkönyveket ismerők tábora. Még kisebb 
azoké, akiknek műve nyomtatásban megjelent. 
A soproni Manninger Barnabás köztük van.

– A ’80-as évek vége felé, 10–12 
évesen ismerkedtem meg a já-
tékkönyv műfajával – mesélte 
Manninger Barnabás közleke-
désmérnök, a Karavánkísérők 
című kalandjátékkönyv író-
ja. – A játékkönyv egyszemé-
lyes társasjáték. Cselekménye 
nem lineárisan halad előre, az 
olvasó döntései aktívan befo-
lyásolják a végkimenetelét, 
befejezése így akár 4–5 féle is 
lehet. Itt számít az is, hogy mi-
lyen csapatot építünk fel, ki-
ket választunk magunk mellé 
társaknak.

A játékkönyv egyfajta sze-
repjáték, melyet előre-hátra 
lapozgatva kell olvasni. Ehhez 
az instrukciókat a könyv író-
ja adja, de akár egy dobókocka 
is eldöntheti, merre tovább a 
történetben. Az egymás után 
szereplő fejezetek nem sor-
rendben következnek azért, 
hogy ne vagy csak nehezen 

lehessen előre megfejteni a 
cselekményt. Hazánkban az 
angol eredetű Kaland–Játék–
Kockázat sorozat örvendett 
nagy népszerűségnek a ’90-es 
években.

– Másfél éve mintegy gye-
rekkori nosztalgiaként kezd-
tem el olvasni a Vindgardia 
hősei című kalandjáték-soro-
zat első kötetét – folytatta Bar-
nabás. – A könyv végén ott állt 
egy pályázati felhívás, misze-
rint a történetmesélést szaba-
don lehet folytatni, és én azon 
kaptam magam, hogy írom… 
Két és fél hónapon át éjjelen-
te dolgoztam rajta, amikor el-
csendesedett a ház.

A pályamű olyannyira el-
nyerte a sorozat megálmodó-
jának, Szlobodnik Gábornak 
a tetszését, hogy a Vindgardia 
hőseinek második kiadványa 
lehetett. Ezzel Barnabás be-
került a hazai játékkönyvírók 

kicsiny, tíz fő alatti táborába, 
a jelenlegi pályázókkal pedig 
a saját kötetének folytatásán 
ötletel. Mindennapjainak két 
gyermeke által is részei a já-
tékkönyvek: az esti mesélé-
sekkor is azok világába nyúl 

vissza. Hagyja, hogy az ép-
pen aktuális problémájukról 
szóló történetben Nimród és 
Milán irányítsanak, a mesék 
címét meghatározzák, így ír-
ják apa és fiai a saját mesé-
jüket is. 

Manninger Barnabás  első kalandjátékkönyve a közelmúltban jelent meg 

Dobókockával „írjuk” a történetet

A Karavánkísérők című játékkönyv egy pályázatra készült, ez 
Barnabás első, nyomtatásban megjelent műve. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

GYŐRI-VARGA NÓRA

Vannak a városban 
olyan emberek, épüle-
tek, helyek, amelyeket 
szinte minden soproni 
kötődésű ember ismer. 
Különösen igaz ez, ha 
valaki emberöltőnyi 
idő óta aktívan tevé-
kenykedik itt. Schnei-
der István ötven éve 
Sopron órásmestere.

– Schneider úr, idézzük fel 
egy kicsit a kezdeteket!

– Képletesen szólva ko-
moly járdaszegélyen kellett 
felugratnia akkoriban an-
nak, aki önálló akart lenni, 
és boltot nyitott. Budapesten 
dolgoztam a szakmámban, 
amikor édesapám egészsége 
megromlott, és egyszer azt 
mondta: „Két fiam van, és egy 
sincs itthon!”. Én ekkor a biz-
tosat a bizonytalanra cserél-
tem: a fővárost Sopronra, és 
jöttem haza. Először csak Lö-
vőn nyithattam üzletet 1970-
ben, de aztán 1972-ben sike-
rült áttennem a székhelyemet 
a szülővárosomba, az Erzsé-
bet utcába.

– Hasonló történt Önnel 
és a fiával is.

– Igen, az én fiam Német-
országban élt, amikor megbe-
tegedtem, de hazajött, hogy 
segítsen, és bekapcsolódott 
az órásműhely életébe is. Bő-
vítettük a tevékenységi kö-
rünket, több mint húsz éve 
foglalkozunk órák és éksze-
rek értékesítésével is, és ter-
mészetesen azok javításával. 
2002 óta a fiam, ifj. Schneider 
István a cégvezető.

– Ő eredetileg más pá-
lyát választott magának, 
ha jól tudom.

– A fiam germanisztika 
szakot végzett, doktorált is, a 
Fertő Tavi Vitorlás Szövetség 
társelnöke, teljesen más úton 
indult el, mint annak idején 
én. Az üzleti tevékenységünk 
operatív részét ő végzi, általa 
tudjuk ötvözni a hagyományo-
kat az új szolgáltatásokkal. 
Szakmai kérdésekben viszont 
a mai napig szívesen segítek.

– Mit gondol, milyen jö-
vője van a szakmájának?

– Érdekes, hogy gyakran 
jönnek be egészen fiatalok is 
hozzánk azzal, hogy „Apunál 
találtam ezt az öreg órát, ké-
rem, javítsa meg!”. Ez beállí-
tottság kérdése is egyébként, 
embere válogatja: van, akinek 
nagyon fontosak a régi emlé-
kek, és azok rászánják az időt 
és a pénzt a javíttatásra.

– Ön szerint mitől lesz jó 
szakember egy órás?

– Én a kézügyességet alap-
vetőnek tartom és az univer-
zalitást is. Türelem, idő és fá-
radhatatlanság kell ehhez a 
hivatáshoz, nem unok rá, ha-
nem addig hajtom a lovat, míg 
az az óra működni fog. Nagy 
öröm nekem, amikor meg-
keresnek egy olyan javítan-
dó órával, amin előzőleg már 
több órás is dolgozott, de vé-
gül nekem sikerül csak meg-
csinálni. Ez büszkeséggel 
tölt el.

Schneider István  2002 óta fiával együtt irányítja a céget

A titok: türelem és idő

SCHNEIDER ISTVÁN:  1948-ban született Sopronban. Aranykoszorús órásmester, a Schneider Óra–
Ékszer Kft. alapítója. 2018-ban Sopronért Emlékéremmel tüntették ki. Képviselőként aktívan segítet-
te a városháza felújítását, a városi köztéri órák felállítója, üzemeltetője, a Rotary Club tagja. Az üzlet 
fennállásának 50. évfordulója alkalmából órakiállítást szerveznek Ötven év, ötven műremek címmel 
november 5–27. között a Liszt-központ Munkácsy termében. A több kísérőprogrammal színesített ki-
állítás ingyenesen látogatható hétfői napok kivételével 10–18 óra között. 

Schneider István 1972-ben nyitotta meg soproni órásműhelyét az Erzsébet utcában. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

LUKÁCS VIVIEN:  Ritkán vi-
selem, de van karórám. Az 
időt a telefonról szoktam 
megnézni, de ünnepi alkal-
makra, például születésnap-
ra általában felveszem az 
órámat is.

NÉMETH RÓBERT:  Igen, 
vannak karóráim, három is. 
Ezeket leginkább ékszerként 
használom. Figyelek arra, 
hogy egy adott szetthez, ru-
hához melyik órám illik, és 
eszerint választom ki, melyi-
ket viseljem.

MOLNÁRNÉ REINITZ RE-
NÁTA:  Régebben rend-
szeresen viseltem karórát, 
többfélét is, de amióta az 
okostelefonok bejöttek a di-
vatba, telefonról nézem meg 
az időt. Gondolkozom egy 
okosóra beszerzésén is. Az 
óráim most sajnos a dobo-
zukban vannak.

TAKÁCS BRIGITTA:  Négy 
órám van, mindig az adott 
alkalomhoz illőt választom. 
Túrázáshoz mást veszek fel, 
mint a munkahelyemre, de 
szezonálisan is szoktam vál-
togatni őket. Azért van kar-
órám, mert praktikusnak tar-
tom, a telefont nem szeretem.

Használ karórát?

A legjobb hat közé választot-
ták a soproni kötődésű Kovács 
Geri munkáját a világ televí-
ziós, kreatív promóciós tarta-
lomgyártóinak legrangosabb 
nemzetközi versenyén, a Pro-
max Global Excellence-en.

A médiaszakember a dáni-
ai HBO csatorna Kamikaze cí-
mű sorozatához vágott előze-
test. A Warner Bros. Discovery 
által gyártott sorozat egy fia-
tal nőről szól, akinek sorsa kü-
lönös fordulatot vesz, miután 

a 18. születésnapján édesapja 
és testvére életét veszti egy 
repülőszerencsétlenségben.

Kovács Geri Sopronban 
született, a Szent Orsolya 
Gimnáziumban tanult, majd 
a fővárosban helyezkedett el, 
film- és zeneipari szakember-
ként dolgozik.

Mindemellett profi zenész 
is, gitárosként a fiatalok köré-
ben népszerű Beton.Hofi ne-
vű rapper turnéjával járja az 
országot.

A legjobbak között 
a filmelőzetes

Kovács Geri a filmezés mellett profi zenész is. FOTÓ: GYŐRI DÁNIEL
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„A leglehetet-
lenebb dol-
goknak is neki 
kell vágni né-
ha, mert ezek-
ből származnak 
az ember leg-
csodálatosabb 
élményei.”
Lázár Ervin  
(1936–2006) Kossuth-díjas 
író, elbeszélő, meseíró, 
a Digitális Irodalmi 
Akadémia alapító tagja

MOTTÓ

Lázár Ervin: 
Csillagmajor
A Csillagmajor novellafü-
zér: az önálló történetként 
is olvasható elbeszélése-
ket összeköti a helyszín, 
a visszatérő szereplők és 
az elbeszélői nézőpont. 
A helyszín a szerző szülő-
földje, az egykori Alsórác-
egres, amely a könyvben a 
mesei, mitikus, mágikus 
Rácpácegres nevet viseli. 
Otthonos, de folyamato-
san pusztuló, a társadalmi 
folyamatoknak kiszolgál-
tatott tér ez: a puszta, a ta-
nyasi életmód tere. A visz-
szatérő szereplők sorsa 
nem válik összefüggő tör-
ténetté, az alig észreve-
hető lineáris előrehaladás 
nem az ő történetüket me-
séli el elsősorban, hanem 
a kötetcímmel is mitizált 
helyszínét és a kihalóban 
levő életmódét.

KÖNYVAJÁNLÓ

KÖVES 
ANDREA

A szakmák 
világbaj-
nokságán, 

a WorldSkills verse-
nyen a fodrász szak-
mát a soproni Per-
ge Zsolt képviselte. 
A fodrásztehetség 
kiválósági érem-
mel tért haza Helsin-
kiből, a négynapos 
megmérettetésről.

Óriási szakmai elismerés a 22 
éves fiatalembernek, hogy az 
ország legjobbjaként képvi-
selhette hazánkat a nagysza-
bású versenyen, amelyre egy 
nemzetközi hírű mesterfod-
rász: Veress-Győri Sándor ké-
szítette fel Sopronban. Mes-
ter és tanítványa hónapokon 
keresztül reggeltől estig gya-
korolt, hogy a napokig tartó 
kiszámíthatatlan versenyszi-
tuációban Zsolt megállja a he-
lyét. Vajon megérte az embert 
próbáló felkészülési szezon a 
verseny tükrében? – Minden 
pillanata meghatározó emlék 
marad számomra – válaszolta 
Perge Zsolt. – Amikor odaér-
tünk, volt időnk a különleges 
hangulatú finn fővárost kicsit 
feltérképezni, aztán a verseny 
négy napja nagyon feszítetten 
alakult, teljes koncentrációt 
igényelt. Húszan indultunk 
a világbajnokságon, a ver-
senyzők között jó hangulat 

uralkodott, nyoma sem volt 
féltékenységnek. A helyszínen 
kaptuk meg a meglepetés ké-
peket, amit a lehető legponto-
sabban kellett lemásolnunk, 
és elkészítenünk. A feladatok 
nem teljesen olyanok voltak, 
mint amire számítottam: azt 
gondoltam, inkább trendibb, 
formabontóbb frizurákat 
kell alkotnunk, de klassziku-
sabb hajakat kellett készíte-
nünk mind a női, mind a fér-
fi hajvágás és a kontykészítés 

területén is. A legnagyobb 
kihívást az idő jelentette, 
de nekem sikerült a tempót 
tartanom. 

Zsolt teljesítményét a hely-
színen követte fodrász édes-
apja, akinek köszönhetően 
gyermekkorában belenőtt a 
szalonok világába. Szintén 
ott volt Hajas László és Veress-
Győri Sándor is, aki szerint 
tanítványa igazi versenyzőtí-
pus, ami a világbajnokságon is 
bebizonyosodott.

– Nagyon örülünk a kivá-
lósági éremnek, ami Zsolt 
számára remek nemzetkö-
zi ajánlólevél – hangsúlyozta 
Veress-Győri Sándor. – Óriá-
si megterhelést jelentett mind 
fizikálisan, mind pszichésen 
a szakmák világbajnokságán 
bizonyítani, amit, ahogy elő-
zetesen is reméltem, Zsolt 
remekül bírt. Meglátásom 
szerint száz százalék felett tel-
jesített: mindez köszönhető az 
őt jellemző hihetetlen akarat-

erőnek, amelyet talán inkább 
fanatizmusnak lehet nevezni.

A fiatal fodrász nem sokáig 
pihen, hiszen eredményével 
kvalifikálta magát a jövő évi, 
szeptemberi lengyelorszá-
gi szakmák Európa-bajnok-
ságára, az Euroskills-re, ahol 
minden esélye megvan, hogy 
dobogóra álljon. Addig pedig 
ingázik: Hajas László buda-
pesti szalonjában dolgozik, és 
mestere soproni szalonjában 
folytatja a felkészülést. 

Perge Zsolt  szeptemberben már az Euroskills-en versenyez Lengyelországban

Világbajnokságon bizonyított

Klasszikusabb frizurákat kellett készíteni a versenyzőknek Helsinkiben – Perge Zsoltnak sikerült tartani a tempót. 

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

MADARÁSZ RÉKA

Mivel Tass Kamilla még kisgyermekként modell-
kedett, úgy döntött, később inkább olyan tevé-
kenységet folytat, ahol nem ő van a középpont-
ban: szinkroniskolába iratkozott be. 

Még csak 6 éves volt Kamilla, 
amikor a divatvilág „bennfen-
tesei” felfigyeltek a Facebook-
ra feltöltött képeire. Elhívták 
több castingra, majd egy lon-
doni divatbemutatóra is elju-
tott, viszont a következőt Du-
bajban már nem vállalta el.

– Nem szeretem azokat a 
helyzeteket, amikor én va-
gyok a középpontban, amikor 
mindenkinek a figyelme rám 
irányul – mesélte Kamilla. 
– Ezért is döntöttem a szink-
ronizálás mellett. Anyukám 
látta meg, hogy a Talent Stúdió 

alapfokú kurzusára gyereke-
ket keresnek, és ő beszélt rá, 
hogy jelentkezzek.

Kamilla nyáron minden 
szombatot Budapesten töl-
tött. A tanárai között olyan ne-
ves előadók szerepeltek, mint 
Balázs Andrea, Tóth Enikő, 
Kökényessy Ági, Kautzky Ar-
mand, Szokol Péter, Pál Ta-
más, Nikodém Zsigmond vagy 
Faragó József. 

– A szinkronstúdióban egy 
filmet kellett szinkronizál-
nunk, közben pedig kijaví-
tották a hibáinkat – folytatta. 
– A másik stúdióban szituáci-
ós játékokban vettünk részt. 
Mivel a közelmúltban sike-
res vizsgákat tettem, most 
már egyszerűbb feladato-
kat, kisebb szerepeket el is 
vállalhatok.

Azonban ezzel még ko-
rántsem fejeződött be a tanu-
lás, Kamilla ugyanis beirat-
kozott a mesterképzésre is. 
Ha azt is elvégzi, már nehe-
zebb szerepeket is felvehet a 
repertoárjába. A tehetséges 
lány a legszívesebben filme-
ket és rajzfilmeket szinkroni-
zálna, ám azt sem bánná, ha 
a későbbiekben reklámszink-
ronra kérnék fel.

És hogy mit csinál Kamilla 
a szinkronizáláson kívül még 
nagyon szívesen? Lovastor-
názik a HelLó-Art Lovastorna 
Egyesületnél, ugyanis imádja 
a négylábúakat.

Fejleszti digitális inf-
rastruktúráját 2,2 mil-
liárd forintos európai 
uniós támogatásból a 
Soproni Egyetem. 

A felsőoktatási intézmény 
közleménye szerint a 2026-
ig megvalósuló beruházás-
ban az oktatással kapcsolatos 
minden működési folyamatot 
újraterveznek a digitalizáció 
és az automatizáció szem előtt 
tartásával. Azt írták, létrejön 
egy digitális oktatásmódszer-
tani központ. A négyéves be-
ruházás eredményeként fej-
lesztik a wifit, zárt rendszerű 
távoktatási képzésmenedzs-
ment-rendszert szereznek 
be, emellett több tantermet 
és labort digitális eszközök-
kel szerelnek fel.

Több mint 1300 informati-
kai eszközt vásárolnak, mint-
egy kétezer hallgató vesz részt 
készségfejlesztésre irányuló 
oktatásban vagy képzésben, 
ezen felül pedig mintegy ez-
ren úgynevezett intelligens 
szakosodáshoz kapcsolódó 
oktatásban vagy képzésben 
részesülnek.

Mindezeken túlmenően 
mesterséges intelligenciá-
ra alapuló elemzések alapján 
modernizálják a tantervet és 
annak tartalmát, javítják a 
képzések gyakorlóhelyi esz-
közellátását, valamint erősí-
tik az egyetem nemzetközi 
megjelenését. 
Forrás: mti

Kamilla hallatja a hangját

Kétmilliárd forintos fejlesztés

Tass Kamilla divatbemutatókon is szerepelt, de a legszíveseb-
ben szinkronszínészként dolgozna. FOTÓ: BELÉNYESI ALEXANDRA

Bronzos „nagykövetek”
HARMADIK HELYEZÉST ÉRT EL a Nyersanyag-nagykövetek 
világa nevű, budapesti diákversenyen a Széchenyi-gimnázium. 
Az iskola 3 csapatot indított, és mind bejutott a legjobb 8 közé. 
A gimnázium Lángfestők csapata éghetetlen zsebkendős kísér-
letet végzett, a Konyhaboszik a szódabikarbóna és a sütőpor tu-
lajdonságait hasonlította össze, míg a bronzérmes 16–15–99 kü-
lönböző csomagolóanyagok alumíniumtartalmát vizsgálta saját 
fejlesztésű kísérletben. A versenyben 16–19 éves diákok vehettek 
részt 3–6 fős csapatokban. 
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