
2022. február 16., szerda  XI. évfolyam, 6. szám www.sopronitema.hu

Soproni TémaALAPÍTVA: 2012

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

Vándorló történelem 
Összesen 173 alkotás érkezett be a Föld legboldogabb napja – Mit tehetünk a zöldebb jövőért? című pályázatra. Az óvodások, iskolások rajzaiból összeállított tárlatot múlt héten 
nyitották meg a Liszt-központban. Felvételünkön a különböző kategóriák első, második és harmadik helyezettjei, valamint különdíjasai láthatóak. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A vonat az erősebb

A teremfoci bajnokai

Katolikus bölcsődét ala-
kítanak ki a Halász ut-
cában található egykori 
Voss-árvaház épületé-
ből. A kicsik várhatóan 
szeptemberben vehe-
tik birtokba az új intéz-
ményt. Az egyházi tu-
lajdonban lévő, 1000 
négyzetméteres ingat-
lan mintegy 800 millió 
forint állami támogatás-
ból újul meg.
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Tavaly 86 vasúti átjárós baleset történt Magyarországon – ez 24-gyel több mint 
2020-ban. Sopronban egyszer ütközött vonat autóval a múlt évben. Megkérdeztük a 
GYSEV Zrt. szakembereit, hogy milyen átalakításokat terveznek az átjárók még 
biztonságosabbá tételéért. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Véget ért az idei téli szezonban a Sopron városi teremlab-
darúgó-torna. Idén 12 csapat mérkőzött meg egymással, a 
felső ágon az Erzsébet Kórház (felvételünkön), míg az al-
són a Szecsebama együttese nyert. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Halász utca: 
árvaházból 
bölcsőde
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Folytatódik a kiváló sorozat

Drámai csatában nyert a hétvégén sorozatban 13. mérkőzésén az SKC. 
A soproniak a nagy rivális Szolnok együttesét fogadták az arénában, 
ahol 83–78 arányban szerezték meg az újabb győzelmet. Jelenleg az 
SKC a második a bajnoki tabellán. FOTÓ: NÉMETH PÉTER 

A Szent Korona hatalmas mása díszíti a Várkerületet. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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 A még zöldebb városért
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Nagy nép-
szerűség-
nek ör-

vendenek a vasárnap 
délelőtti ingyenes sop-
roni belvárosi séták. 
A másfél órás városné-
zés mellett a Tourin-
form iroda sokszínű te-
matikus programokra is 
várja az érdeklődőket.

2000 év történelem 2000 lé-
pésben – ezzel a mottóval vár-
ja az ingyenes belvárosi séta 
a soproniakat és a turistákat 
egyaránt vasárnap délelőttön-
ként 10 órától. A Tourinform 
iroda elől induló városnézés 
során Sopron római kori vá-
roselődje, Scarbantia alapítá-
sától kezdve elevenedik meg 
a város történelme, érintve a 
város életében központi sze-
repet betöltő ikonikus épü-
leteket, felelevenítve számos 
történetet és legendát Tasch-
ner Tamás idegenvezető kala-
uzolásával. Mint Kovács-Gaz-
dag Nikoletta, a Sopron Régió 
Turisztikai Központ Nonpro-
fit Kft. ügyvezetője kiemelte: 
az elmúlt években csak a tu-
risztikai főszezonban várta a 
séta az érdeklődőket, de mivel 
alkalomról alkalomra egyre 

többen érkeztek, így most 
már az év minden vasárnap-
ján lehetőség nyílik a belváro-
si kalandozásra.

Mindemellett havonta 
más-más tematikus sétát is 
kínál az iroda. Februárban a 
Valentin-nap apropójából Sze-
relmes Sopron elnevezéssel a 
romantika jegyében fedezhet-
ték fel a várost az érdeklődők. 
Bene Csaba idegenvezető kala-
uzolásával Sopront mint a „le-
gek” városát ismerhetik meg a 
sétálók. A tematikus idegen-
vezetés arra vállalkozik, hogy 

bemutassa azokat a belvárosi 
kuriózumokat, amelyek váro-
si, országos vagy akár európai 
viszonylatban is nagy jelentő-
séggel bírnak. A séta során a 
látogatók megtudhatják, me-
lyik hazánk legrégebben mű-
ködő orgonája, legrégebbi 
zsinagógája, kőszínháza, el-
ső, mai kottaírással készült 
hangszeres tankönyve, első 
cukorfinomítója és gőzmal-
ma. Izgalmasnak ígérkezik az 
Ahol Irsai Olivér és Napóleon 
randevúzik elnevezésű séta, 
amely a poncichternegyedet 

fedezi fel. Elmélyülést kínál a 
Soproni séta a tudatos jelen-
lét jegyében mottójú program, 
amely arra szeretné felhívni a 
figyelmet Kőrös Ildikó vezeté-
sével, hogy milyen módszere-
ket tudunk alkalmazni hét-
köznapi életünk során arra, 
hogy életminőségünket növel-
jük: magunkat nyugodtabbá, 
kiegyensúlyozottabbá, napja-
inkat pedig színesebbé, élve-
zetesebbé tegyük. Részletes 
információk a sétákkal kap-
csolatban a www.visitsop-
ron.com oldalon találhatók.

Minden vasárnap 10 órakor kezdődik a városnéző program, amelyen a turisták mellett sok sop-
roni is részt vesz. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

ETZL EDGÁR

Tudja, hol van a Thur-
ner Mihály utca? Vajon 
kiről nevezték el a Ká-
roly-magaslati utat? És 
ki volt István bíró? Új 
sorozatunkban neve-
zetes soproni utcákon 
kalandozunk.

Az Ipar körút déli részén, at-
tól keletre nyílik a gyárak kö-
zött található, mindössze 46 
méter hosszú Seltenhofer 
Frigyes utca, melyet egy híres 
soproni harangöntőről és fiai-
ról neveztek el.

Seltenhofer Frigyes Ke-
resztély 1789 körül született a 
szászországi Zwickauban. Ap-
ja mesterségét választotta, aki 
a szintén szászországi Zittau-
ban volt harangöntő. Az ifjú 
Seltenhofer 1816-ban járt elő-
ször Sopronban, itt készítette 
el mesterremekét.

Egy évvel később nyert 
soproni polgárjogot, ezután 
ide helyezte át bécsi vállal-
kozását. Ehhez az egyko-
ri harangöntő, Mahr Ferenc 
műhelyét szerezte meg árve-
résen, ami a mai Pócsi utca és 
Magyar utca sarkától a Torna 
utcáig tartott. A cseh olmützi 
székesegyház számára öntött 
harangja megalapozta cége jó 
hírét. A család legidősebb tag-
ja 1846-ban halt meg.

Az üzem vezetését fia, (II.) 
Frigyes vette át. Ő 1864-ben 
négy harangot készített az 
evangélikus templom új tor-
nyába. A vállalkozást tűzol-
tóeszközök gyártásával bő-
vítette, a közös üzem helyét 
emléktábla jelzi a Magyar ut-
cában. Az egyik általa gyártott 
tűzoltószivattyút 1868-ban, 
látványos Fő téri rendezvény 
keretében mutatta be: a gép-
ből feltörő vízsugár a torony-
óráig ért, ami lenyűgözte az 
érdeklődőket. A mester 1878-
ban ezüstérmet kapott egy 
párizsi kiállításon, erre kü-
lönösen büszke volt. Fontos 
szerepe volt a Torna- és Tűz-
oltóegylet szervezésében. 

Nyugdíjba vonulása után fia-
ira, (III.) Frigyesre és Lajosra 
bízta az öntőműhelyt.

Az üzemben évente átlago-
san 100 harangot gyártottak. 
Frigyes munkáit sok kiállítá-
son első hellyel jutalmazták, 
1885-ben megkapta a koronás 
arany érdemkeresztet, majd 
1901-ben a Ferenc József-rend 
lovagkeresztjét. Frigyes nyug-
díjba vonulása után a cég ve-
zetését hat fia közül a legidő-
sebb vette át, akit szintén (IV.) 
Frigyesnek hívtak.

Rá várt az I. világháború-
ban ágyúöntésre elvitt ha-
rangok pótlása. Az evangéli-
kus templom négy harangja 
közül hármat rekviráltak 

ágyúöntés céljára, a negyedik 
elsőként kondult meg az 1921-
es népszavazás eredményé-
nek kihirdetésekor. Helyükre 
1926-ban öntöttek két kisebb 
és egy 35 mázsás nagyharan-
got, utóbbi a vállalat 5000. 
harangja volt. Addigra 120-an 
dolgoztak a gyárban, aminek 
még Diebolt Károly mérnök, a 
város híres fényképésze is volt 
vezetője.

A Seltenhofer dinasztia 4 
generációja 125 évig az egész 
történelmi Magyarország szá-
mára öntött harangokat, ösz-
szesen több mint 6000-et. 
A cég 1941-ig működött, 1945-
ben bombatámadás érte, ez-
után már nem építették újjá.

Híres soproniak nyomában:  A Seltenhofer család cége 1941-ig működött

A harangöntő dinasztia utcája

Legidősebb Seltenhofer Frigyes és a róla, valamint fiairól elnevezett utca. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

PLUZSIK TAMÁS

Kanadai Sopron Alumni Emlékérem kitüntetés-
ben részesült dr. Facskó Ferenc. A Soproni Egye-
tem Erdőmérnöki Karának dékáni hivatalvezetője 
a közelmúltban vette át az elismerést. 

– Mit kell tudnunk erről 
a kitüntetésről?

– A soproni Erdőmérnö-
ki Főiskola volt hallgatói, akik 
az 1956-os magyar forradalom 
és szabadságharcot követően 
1957 és 1961 között a kanadai 
Vancouverben, a University 
of British Columbia (UBC) 
Sopron Divízióján fejezték be 
tanulmányaikat, közös elha-
tározással eredeti alma mate-
rük diákjai számára alapítot-
ták ezt az emlékérmet. 2016 és 
2056 között évenként az erdő-
mérnöki kar végzős évfolya-
ma ítéli oda azon társuknak, 
aki a legtöbbet tette a selmeci 
hagyományok ápolásáért. Az 
emlékérmen összefonódó ju-
harlevél és tölgylevél képe lát-
ható, a felirat pedig: SELMEC, 
SOPRON, VANCOUVER, HÁ-
ROM VÁROS, KÉT ALMA MA-
TER, EGY SZÍV. 

– Az ön példája azt mu-
tatja, hogy ezek szerint nem 
csak hallgató kaphatja meg 
az emlékérmet.

– Eredetileg negyven pél-
dány készült az emlékérem-
ből, így 2056-ban az utolsót, 
az emigrálás századik évfor-
dulóján kapja majd meg az 
arra érdemes végzős hallga-
tó. Tettek azonban néhány 
kivételt, még az alapítás évé-
ben Grátzer Miklós, a Van-
couver–Sopron Alumni elnö-
ke Winkler András és Faragó 
Sándor professzort tüntette ki 

az emlékéremmel, a 2020-as 
kari tanévnyitón pedig dr. ifj. 
Sarkady Sándor vehette az el-
ismerő kitüntetést. Mindany-
nyian sokat tettek a Kanadá-
ban végzett magyar diákok és 
a soproni alma mater kapcso-
latának erősítéséért. A Van-
couverbe szakadt egykori 
soproni diákok közössége, a 
Vancouver–Sopron Alumni 
eddig is szívén viselte a sop-
roni hallgatók sorsát, többek 
között megalapította a Rol-
ler Kálmán és a Grátzer Mik-
lós Ösztöndíjakat, melyekkel 
a kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó hallgatókat támogat-
ják. Mindezek szervezésé-
ben, a kapcsolattartásban 
végzett munkám elismeré-
seként tartottak méltónak a 
kitüntetésre. 

– Mennyire élő a soproni 
kar kapcsolata a British Co-
lumbia Egyetemmel?

– Ez időszakonként na-
gyon változott. Nagy öröm 
számunkra, hogy a kanadai 
egyetem erdőmérnöki ka-
rának a közelmúltban kine-
vezett dékánja az a Robert 
Kozak, akinek az édesapja, 
Kozák Antal is tagja volt ha-
láláig a Vancouver–Sopron 
Alumninak, több szemeszte-
ren keresztül pedig vendég-
oktatóként tevékenykedett az 
egyetemünkön. Az ő személye 
vélhetőleg a kapcsolatok erő-
sítését fogja eredményezni.

Kanadai kitüntetés

Dr. Facskó Ferenc a Sopron Alumni Emlékéremmel. 

Városfejlesztési stratégia 
Ismét rendkívüli közgyűlést tartott a soproni önkormányzat. Múlt 
csütörtökön 9 napirendi pontot tárgyaltak a képviselők, többek 
között megszavazták, hogy Sopron pályázatot nyújt be az ivóvíz-
hálózat hatékonyságnövelésére. Ezáltal a Sopron sánc-hegyi öve-
zet vezetékszakaszainak bővítése és a Sopron–Harka közötti táv-
vezetékek bővítése valósulhat meg. Megszavazták a fenntartható 
városfejlesztési stratégiát, valamint nevet kapott a Medvehagy-
ma utca és a Szénégető dűlő közötti közterület: az Ökörszem ut-
ca elnevezést kapta. 

Vasárnapi városnéző séták:  2000 év történelem 2000 lépésben

A nagy elődök útjain

Lezárás útfelújítás miatt
Sem az autók, sem a buszok, sem a gyalogosok nem közle-
kedhetnek a Selmeci utca Vitnyédi utca, Táncsics Mihály ut-
ca közötti szakaszán. Február 15-én zárták le az utat, felújítják 
ugyanis a burkolatot. A munkák a tervek szerint március végé-
ig tartanak. 
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Rászorulók segíté-
se, élményprogramok 
szervezése, hagyo-
mányőrzés – csak pár 
azok közül a fontos 
feladatok közül, ame-
lyeket a civilek ellát-
nak. Sorozatunkban a 
soproni szervezeteket 
mutatjuk be.

A CUKORBETEGEKET 
FOGJÁK ÖSSZE
A Soproni Cukorbetegek 
Egyesülete jogelőd csoport-
ja 1992-ben alakult, így idén 
a harmincadik születésnap-
jára készül.

– A diabéteszesek érdeke-
inek védelme, támogatása, 
illetve a cukorbetegséggel 
kapcsolatos ismeretek átadá-
sa a legfőbb célkitűzésünk 
– emelte ki Nagy Andrásné 
Kati, az egyesület elnöke. 
– Mindemellett rendezvé-
nyeinkbe az érintett család-
tagokat is bevonjuk, hiszen 
fontos, hogy ők is megkap-
janak minden lényeges in-
formációt a betegséggel kap-
csolatban. Programjainkon 

a helyes életmód kialakítá-
sa is központi szerephez jut. 
Sajnos az utóbbi két évben a 
járványügyi helyzet nem tet-
te lehetővé a személyes ta-
lálkozásokat, ami fájó pont 
számunkra. Most február-
tól nagy örömünkre ismét 
várunk minden érintettet és 
érdeklődőt a Pedagógusok 
Művelődési Házában min-
den hónap harmadik szom-
batján 15 órától.

Az egyesület jelenleg öt-
venkét fős tagsággal rendel-
kezik Sopronban, Kapuváron 

tizenhat fővel működik a 
klub. Az elmúlt években or-
vosokat és szakápolókat is 
vendégül láttak az összejöve-
teleiken. Részt vesznek a cu-
korbetegség megelőzésével 
kapcsolatos egészségneve-
lő és felvilágosító tevékeny-
ségben, megemlékeznek no-
vember 14-én az országos 
diabétesz világnapjáról, és a 
beteggondozás feladatait is 
segítik. 

Tevékenységükhöz a Sop-
roni Lady Lions Club nyújt 
nagy segítséget.

ÉLTETŐ MOTOROZÁS
A közös túrázások, hazánk 
szép tájainak a felfedezése és 
a jótékonykodás fogja össze a 
2008-ban alakult Országutak 
Lordjai Motoros Baráti Kört.

A civil szervezetet egy ba-
ráti társaság alapította. A leg-
főbb összetartó erő a motoros 
tagok és családtagjaik számá-
ra a sok-sok közös kaland, a 
különböző túrák. Bár kirán-
dultak már a határainkon túl 
is, ám elsősorban itthon ba-
rangolnak, mint mesélték: 
Magyarországon számos 

csodálatos természeti érték 
található, felfedezésük a mo-
toron különösen élvezetes. 
Mindemellett a jótékonyko-
dás is összetartja a kört.

– Az óvodákkal kezdtük 
a segítő tevékenységünket: 
van, amelyiket kifestettünk, 
másutt fákat telepítettünk, 
akváriummal leptük meg a 
gyerekeket, hogy segítsük a 
természet szeretetére való 
nevelésüket, illetve a Miku-
lás-ünnepségek aktív részt-
vevői is vagyunk – mondta 
Varga László, a kör jelenlegi 

elnöke. – Az is szép hagyo-
mány, hogy a Soproni Gyógy-
központ gyermekosztályá-
ra ellátogatunk az ünnepek 
előtt: december 6-án aján-
dékokkal megrakottan ér-
kezünk a kis betegekhez. 
A Bánfalvi Hagyományte-
remtők Köre meghívására 
a kertvárosi gyerekeket is 
megleptük Mikulás napján. 

Az egyesület kiemelten 
fontosnak tartja a biztonsá-
gos közlekedést, ennek jegyé-
ben szervez balesetmegelőző 
napokat.

A cukorbetegek számára fontos a mozgás, így az egyesület a korábbi évek-
ben nordic walking túrákat is szervezett. FOTÓ: HOLLÓSY-GECSEG ANDRÁS

A közös motorozás és a jótékonykodás tartja össze az Országutak Lordjai Mo-
toros Baráti Kör tagjait.

MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

SERFŐZŐ RÓBERTNÉ:
Korán elmagyaráztam a gye-
rekeknek, ahogy a zebránál, 
úgy a vasúti átkelőknél is oda 
kell figyelnünk. Tudják, mit je-
lentenek a lámpák jelzései, és 
hogy a labirintuskorlát azért 
van, hogy jól körülnézzenek, 
mielőtt áthaladnak.

NÉMETH RITA:
Hallottam a tavalyi borzasz-
tó balesetről, szörnyű, ami-
kor néhány pillanaton múlik 
az emberek élete! Gyakran 
járok autóval, örülök, hogy 
mindenhova felszerelik a fél-
sorompókat. Én úgy tapaszta-
lom, hogy a fiatalok sem ve-
szik félvállról a közlekedési 
szabályokat.

SIMON FERENCNÉ:
Kisunokám is érti, hogy hiá-
ba villog fehéren a lámpa, kö-
rül kell nézni, mielőtt átmegy 
a másik oldalra. Sajnos gyak-
ran látom, hogy az autósok 
még átgurulnak a síneken, mi-
után pirosra vált a jelzés, pe-
dig a több száz tonnás szerel-
vényektől őket sem védi meg 
a karosszéria.

Óvatos az átkelőknél?

ELEK SZILVESZTER

Tavaly 86 vasúti átjárós 
baleset történt Magyar-
országon – ez 24-gyel 
több mint 2020-ban. 
Sopronban egyszer üt-
között vonat autóval a 
múlt évben. Megkér-
deztük Rázó Lászlót, a 
GYSEV Zrt. sajtószóvi-
vőjét, hogy a társaság 
milyen intézkedések-
kel teszi biztonságo-
sabbá városunkban a 
vasúti átjárókat.

Pirosra vált a lámpa a vas-
úti átjáróban, de valaki még 
gyorsan áthajt – szinte min-
den közlekedő látott már 
ilyet. Ahogy tudósítást is ol-
vasott azokról az esetekről, 
amikor ez a jelenet tragédi-
ával végződik. A GYSEV Zrt. 
tájékoztatása alapján Sopron-
ban az utóbbi öt évben össze-
sen négy baleset történt vas-
úti átjáróban. A tavalyi év sem 
múlt el tragédia nélkül: júni-
usban a Táncsics utcában a 
fénysorompó tilos jelzése el-
lenére ütközött egy kisteher-
autó tehervonattal. Az autó-
ban ülő két fiatalember életét 
veszítette.

Rázó Lászlótól, a GYSEV 
Zrt. sajtószóvivőjétől meg-
tudtuk: az ilyen balesetek 99 
százaléka a közúton közleke-
dők figyelmetlensége miatt 

történik. A leggyakoribb, hogy 
a tilos jelzést mutató fényso-
rompót nem veszik észre az 
autósok. A tragédia bekövet-
kezése ilyenkor gyakorlati-
lag a másodperc tört részén 
múlik. Ha pedig megtörténik 
az ütközés, a túlélés esélye 
minimális.

A Magyar Autóklub kam-
pányt indít a vasúti kereszte-
ződéses balesetek csökken-
téséért – szorgalmazza, hogy 
minél több átjáróban legyen 
felszerelve legalább félsorom-
pó. A GYSEV Zrt. kiemelten 
kezeli az ilyen fejlesztéseket. 

Mára a vonalhálózata ösz-
szes fénysorompójában jól 
észlelhető LED-es fényfor-
rásra cserélte a régi optiká-
kat. A társaság működési te-
rületén összesen 296 útátjáró 
van. Ebből egynél van teljes 
sorompó, 126-nál fénysorom-
pó, 133-nál pedig fény- és fél-
sorompó is. Sopronban a Tán-
csics utca kivételével minden 
utcai átjárónál van félsorom-
pó, de a közeljövőben itt is 
kiépítik. 

A GYSEV Zrt. a vasúti át-
járóktól távolabb is meg-
ragadja a lehetőséget, hogy 

csökkentse a tragédiák szá-
mát. Így például tájékozta-
tó óriásplakátokat telepített 
a Sopron–Kelénpatak (Klin-
genbach) határátkelő magyar 
oldalán, a 84-es főút mellé. 
A cég mindig részt vesz a vas-
úti útátjáró biztonsági napon 
is. Ennek során a GYSEV Zrt. 
munkatársai a rendőrséggel 
közösen tájékoztatják és el-
lenőrzik a vasúti átjáróknál a 
közlekedőket. Emellett a szak-
értők megvizsgálják a köz-
úti–vasúti kereszteződések 
állapotát, a vágányok melletti 
területeket is. 

Sopronban  egy kivételével minden átjáróban van félsorompó

A vonat az erősebb

A VASÚTI ÁTJÁRÓKKAL KAPCSOLATBAN  gyakori kritika, hogy sokat kell ott várniuk az autósok-
nak. Városunkban ezért a Kossuth Lajos utcai átjáróban egy éve automatává tették a sorompót. Így 
a Sopron irányából Lépesfalva (Loipersbach) felé közlekedő vonatoknál a sorompók naponta a koráb-
bi 74 perc 36 másodperc helyett 41 perc 6 másodperig vannak zárva. Ez volt Sopronban az egyetlen 
olyan helyszín, ahol ezt a változtatást be lehetett vezetni.

A vasúti balesetek 99 százaléka a közúton közlekedők figyelmetlensége miatt történik.

HAJDÚNÉ GYÖNGYI ÉS 
HAJDÚ BALÁZS: 
Nem elég csak a sorompót és 
a lámpát figyelni, a fehér vil-
logás csak azt jelzi, hogy mű-
ködik a rendszer. Azért van a 
labirintuskorlát, hogy a gya-
logosok biztosan körülnéz-
zenek, mielőtt a sínekre lép-
nek. Az ilyen helyeken jobb, 
ha nem a telefonunkat nyom-
kodjuk, és ez nem csak a fia-
talokra vonatkozik.
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Civil szervezetek Sopronért



SOPRONITEMA
HIVATALOSVárosi hírek 2022. február 16.4 Soproni Téma

ETZL EDGÁR

A Szent Korona hatal-
mas mása díszíti a Vár-
kerületet. A kiállított 
modell által az érdek-
lődők megismerhetik 
a nemzeti ereklye, va-
lamint a koronázások 
történetét.

Látványos, történelmi témá-
jú műalkotás kapott helyet a 
Mária-oszlop mellett. Az ins-
talláció felső része a Szent Ko-
rona felnagyított mása, amin 
jól láthatóvá válnak az ereklye 
legapróbb részletei is. A pa-
lástrész belsején a koronát dí-
szítő szentképek ismerhetők 
meg, külső oldalán pedig a ko-
ronázások története mellett a 
hungarikumok listája is meg-
található. Az installáció Ele-
kes Gyula székelyudvarhelyi 
képzőművész alkotása.

A szabadtéri tárlat múlt 
csütörtöki bemutatóján részt 
vett dr. Farkas Ciprián polgár-
mester, Barcza Attila, Sopron 
és térsége országgyűlési kép-
viselője, valamint Szakács 
Zoltán, a kiállítást szervező 
Rotary Club Sopron-Pannó-
nia elnöke.

– A Szent Korona és Sop-
ron története összeforr, hi-
szen mindkettőt 1463-ban vá-
sárolta vissza Mátyás király, 

összesen 80 ezer aranyforin-
tért, az ország összterméké-
nek ötödéért – emlékeztetett 
Barcza Attila. – A látványos-
ság kiváló lehetőséget nyújt 
az iskolásoknak, hogy egy 
szabadtéri történelemóra ke-
retében kimozduljanak az 
osztálytermekből.

– Nagy megtiszteltetés 
szervezetünknek, hogy mi 
hozhattuk el a Székelyudvar-
helyről indult vándorkiállí-
tást városunkba – tette hozzá 
Szakács Zoltán. – Sopron há-
rom ízben, 1622-ben, 1625-ben 
és 1681-ben is koronázóváros 

volt. Ebből kétszer kiállítot-
ták a Szent Koronát a város-
házán, ahol bárki megte-
kinthette. Sokan nem tudják 
meglátogatni az eredeti Szent 
Koronát, ezért fontos, hogy 

a vándorkiállítás minél több 
magyar városba eljusson.

Az ingyenesen megtekint-
hető, szabadtéri installáció 
március 5-ig lesz látható a 
Várkerületen.

Az 5 méter magas korona  március 5-ig látható a Várkerületen

Vándorló történelem

A MAGYAR ÁLLAMISÁG JELKÉPE:  A magyar Szent Koro-
na Európa egyik legrégebben használt és a mai napig is épség-
ben megmaradt beavatókoronája: kizárólag az uralkodó megko-
ronázásakor használták. I. Szent István király 1038. augusztus 
14-én az országot jelképező koronát felajánlotta Szűz Máriának, 
ezzel a lépéssel kezdődött az a folyamat, melynek során a koro-
názási ékszer az államiság jelképévé vált. A korona története ka-
landos, többször is idegen kézbe jutott, jelenleg a Parlament-
ben tekinthető meg.

A Szent Korona hatalmas mását Elekes Gyula képzőművész készítette el. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Barcza Attila: A kormány hisz a fiatalokban
Februárban már a megemelt minimálbért és szak-
munkásbért kapták az érintettek, ráadásul a 25 év 
alatti dolgozó fiataloknak nem kell szja-t fizetniük 
– mondta sajtótájékoztatóján Barcza Attila, Sopron és 
térsége országgyűlési képviselője.

– Itt, Sopronban is azt valljuk, ha 
munka van, minden van. A bal-
oldal választott jelöltjével el-
lentétben mi fontosnak tartjuk, 
hogy legyen minimálbér, és en-
nek szintje a lehető legmaga-

sabb legyen – kezdte sajtótájé-
koztatóját Barcza Attila.

Sopron és térsége ország-
gyűlési képviselője kiemelte: 
a kormány a gazdaság jó tel-
jesítményének köszönhető-

en számos olyan intézkedésről 
döntött az elmúlt hónapokban, 
amely segíti a magyar embere-
ket. Barcza Attila rámutatott, 
a jó eredményekből mindenki-
nek részesülnie kell.

– Februárban már a meg-
emelt bérek érkeztek – folytat-
ta a képviselő. – A minimálbér 
idén januártól 200 ezer forint-
ra nőtt, a garantált bérminimum 
pedig 260 ezer forintra emelke-

dett. A minimálbér ezzel ma-
gasabb lett, mint 2010-ben az 
átlagbér volt. De ez még nem 
minden, hiszen a dolgozó, 25 év 
alatti fiataloknak nem kell sze-
mélyi jövedelemadót fizetniük, 
ezzel több tízezer forint marad 
náluk havonta.

Barcza Attila kiemelte, a ma-
gyar kormány hisz a fiatalokban, 
és fontosnak tartja, hogy segítse 
őket az életkezdésben.

Az egykori Manninger-ház – az erdei iskola
A Manninger család hajdani egyemeletes 
nyaralója és birtoka a Rák-patak völgyé-
ben, a Brennbergbányára vezető országút 
mentén található. A Rák-patak vízi ener-
giáját annak idején vízimalmok egész so-
ra hasznosította, itt volt a Manninger-ma-
lom is. A család a nyaralót 1917-ben Sopron 
városnak adományozta. Az adományozó 
dr. Manninger Vilmos (1876–1945) világhí-
rű orvosprofesszornak, a Magyar Sebész-
társaság megalapítójának, a rákkutatás ha-
zai úttörőjének, valamint Edit nővérének 
elsődleges célja az volt, hogy a szegény, ár-
va, beteg, legyengült szervezetű gyereke-
ket megsegítse, az ő kezeltetésüket a „Sop-
roni Erdei Iskola Alapítvánnyal” biztosítsa. 
Ennek megfelelően elsősorban tbc-re haj-
lamos, 6 és 14 év közötti gyermekek neve-
lése folyt az itt létesített „Manninger-ház 
Soproni Erdei Iskolában”, melynek inter-
nátusában a gyermekek állandó orvosi fel-
ügyelet alatt álltak. Az iskola elindítását és 
működését dr. Manninger Vilmos adomá-
nyaival és adománygyűjtő, országos hírű 

jótékonysági hangversenyek szervezésével 
folyamatosan támogatta. 1917 májusában 
a soproni közgyűlés dr. Töpler Kálmán 
polgármester indítványára a Brennbergi 
utat átnevezte Manninger útra (ma ismét 
Brennbergi út – a szerk.). A „Manninger-
ház Soproni Erdei Iskola” az államosításig 
működött, majd az Oktatási Minisztérium 

gyógypedagógiai osztályához tartozott, ké-
sőbb az Állami Gyógypedagógiai Nevelő-
intézetnek lett az egyik kihelyezett részle-
ge. Az egykori családi nyaraló 1993 és 1995 
között több épülettel bővült, ma Doborjá-
ni Ferenc Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény név alatt működik.
Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

LÁTTA MÁR?  – soproni épületek, szobrok, műemlékek

Diabolus In Musica (Ørdøg-akusztik)  
Február 18., péntek 19.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Lóci játszik koncert 
Február 19., szombat 19 óra, Búgócsiga

2000 év nyomában Sopron utcáin
Február 20., vasárnap 10 óra, Tourinform iroda

Gyorstalpaló városismereti séta 
Február 20. 15 óra, Hajnal tér 
A sétán Bánfalva templomait járják végig a résztvevők.

Ördögölő Józsiás
Február 21., hétfő 15 óra, Soproni Petőfi Színház 
Tamási Áron – Szarka Gyula zenés tündérjátéka
További időpontok: február 22., kedd 12 és 17 óra, 
február 23., szerda 13 óra

Vargabetűk
Február 23., szerda 19 óra, Soproni Petőfi Színház 
Vendég: Bencze Ilona Jászai-díjas, érdemes művész

Elfeledett könyvjelzők
A kiállítás március 12-ig látható a könyvtárban.

A HÁZASSÁG HETE SOPRONBAN:
Szerelem minden percben  
– komolyzenei koncert
Február 16., szerda 17 óra, Lenck-villa

Táncház 
Február 16. 20 óra, evangélikus gyülekezeti terem 

Jegyváltás, mátkaság, esküvő
Február 17., csütörtök 17 óra, Lenck-villa 

„Egymás kedvéért születtünk”
Február 17. 18 óra, Szent Pál-kollégium

Hogyan viseljem el kamasz 
gyermekemet? 
Február 18., péntek 17 óra, gyermekjóléti intézet 

Szentmise és házaspárok zenés 
dicsőítése Böjte Csabával 
Február 18. 18 óra, Szent Imre-templom

Házaspárok útja a Várisi 
parkerdőben 
Február 19., szombat 15 óra
Találkozó: Lövér körút 66. 

Szerelmes Sopron 
Február 19. 18 óra, találkozó: Deák étterem
Városi séta Taschner Tamással 

Zárómise a házassági fogadalom 
megújításával 
Február 20., vasárnap 9.30, Szent Mihály-templom 

EZ LESZ…  – programajánló

A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE

Magyarország Köztársasági Elnöke  
az országgyűlési képviselők választását és az országos 

népszavazást 2022. április 3., vasárnapra tűzte ki.

• A szavazás 6 órától 19 óráig tart.
• Szavazni csak személyesen, a választópolgár lakóhelyén 

vagy átjelentkezéssel a tartózkodási helyén lehet.
• Az értesítőt a választópolgárok 2022. február 11-ig kap-

ták meg. 
• Az a választópolgár, aki nem kapott értesítőt, a He-

lyi Választási Irodához fordulhat.
• Ha a szavazás napján Ön Magyarországon, de nem a lakóhe-

lyén tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. 
• Átjelentkezési kérelmet 2022. március 25-én  

16 óráig lehet benyújtani, a lakóhely szerinti jegyző-
nél, vagy a választások hivatalos honlapján keresztül a  
www.valasztas.hu honlapon.

• Sopronban átjelentkezéssel szavazni csak a Széchenyi 
István Gimnáziumban (Sopron, Templom u. 26.) lévő 1. szá-
mú szavazókörben lehet. 

• Mozgóurnát a választópolgár csak írásban kérhet a helyi 
választási iroda vezetőjétől 2022. március 30-án 16 órá-
ig, vagy a szavazás napján 12 óráig a szavazatszámláló 
bizottságtól. A mozgóurna-igénylés okát meg kell jelölni!

Részletes tájékoztatásért a polgármesteri hivatalban  
működő választási irodához  

(Sopron, Új utca 12., tel.: 515–152) lehet fordulni.
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Katolikus bölcsődét alakítanak ki a Halász utcá-
ban található egykori Voss-árvaház épületéből. 
A kicsik várhatóan szeptemberben vehetik bir-
tokba az új intézményt.

Az egyházi tulajdonban lé-
vő, 1000 négyzetméteres in-
gatlan mintegy 800 millió 
forint állami támogatásból 
újul meg. A munkálatok ta-
valy májusban kezdődtek: az 
épületegyüttes hátsó szár-
nyát elbontották, helyére pe-
dig újat húztak fel, ahol 2 cso-
portszobában huszonnyolc 
kisgyermekre felügyelnek 
majd. Itt egy körülzárt udvar 

is helyet kap, ahol a gyerekek 
biztonságban tudnak a leve-
gőn játszani. A többi felújí-
tott épületszárnyban kiszol-
gálóhelyiségeket alakítanak 
ki, így a kicsik étkeztetését 
is biztosítani tudják. Az épü-
letben található kápolnát fog-
lalkoztatószobává alakítják, a 
könnyű megközelítés érdeké-
ben pedig hat parkolóhelyet is 
kialakítanak.

– Az egyházmegye már 
óvodát, általános iskolát és 
gimnáziumot is üzemeltet a 
városban, felmerült az igény 
egy katolikus üzemelteté-
sű bölcsőde kialakítására is, 
hogy a fiatalok egészen kis 
kortól gimnáziumig vallásos 
szellemiségben nevelkedhes-
senek – magyarázta dr. Veres 
András győri megyéspüspök, 
majd hozzátette: a bölcső-
de elsősorban katolikus csa-
ládok igényeit elégíti ki, de 
mindenkit szívesen várnak, 
aki elfogadja az intézmény 
értékrendjét.

– Amikor azt mondjuk, 
hogy nekünk a gyermek az el-
ső, azt komolyan is gondoljuk 

– hangsúlyozta Barcza Attila. 
Sopron és térsége országgyű-
lési képviselője felidézte, hogy 
a térségben jelenleg 24 temp-
lom újul meg állami támoga-
tásból, ezekhez a beruházá-
sokhoz is elengedhetetlen volt 
az egyházak és a kormány, va-
lamint a városvezetés szoros 
együttműködése.

Dr. Farkas Ciprián polgár-
mester emlékeztetett: nem 
csak itt bővítik a város kis-
gyermeknevelő intézményei-
nek kapacitását, hamarosan 
84 férőhelyes bölcsőde alap-
kövét teszik le a Hillebrand 
Jenő utcában, aminek építése 
szintén a kormány támogatá-
sából valósul meg.

Modern szárnnyal  egészül ki a felújított Halász utcai épület

Árvaházból bölcsőde

GYŰJTÉS A SZÁRNYASZEGETT ANGYALÉRT:  
A Pro Kultúra március 26. és április 24. között ren-
dezi a Munkácsy-teremben Tóth Csaba Munká-
csy-díjas festőművész „Isten és a világ” című in-
gyenesen látogatható tárlatát, melyet számos 
kapcsolódó program kísér. A kiállítótérben he-
lyet kap egy barokk szobor, ami a Voss-árvaház 
egykori kápolnájának oltárát díszítette. Az „ár-
va kislányt karon fogó angyal” fából készült szob-
ra felújításra szorul, a meghirdetett gyűjtésen er-
re a célra várják a felajánlásokat. A tervek szerint 
a restaurált műtárgy visszakerül az új bölcsődei 
foglalkoztatóterembe. 

Sopronban a hűség napján adják át a város leg-
rangosabb kitüntetéseit. 2021-ben a Wälder Jó-
zsef-díjat Mentes Gábor, a Sopron Sportjáért elis-
merést Bokor Ákos vette át. 

Mentes Gábor 15 éve dolgo-
zik családi vállalkozásában. 
Munkái között találunk csa-
ládi házakat, társasházakat, 
de emellett tervezett ipa-
ri épületeket és több közös-
ségi teret is: így állatorvosi 

rendelővel, óvodaépülettel, 
bölcsődével, kereskedelmi 
és szolgáltató épületekkel 
gazdagodott a város. Sopron 
építészeti arculatának tuda-
tos, kortárs, modern formá-
lója, aki munkájával mindig a 

megalkuvások nélküli minő-
séget keresi. Az általa terve-
zett épületek a fenntartható-
ság és időtállóság iskolapéldái. 

Bokor Ákos amellett, hogy 
a Vasvilla igazgatója, a sopro-
ni sportéletben, sőt az orszá-
gos kosárlabdaéletben is fon-
tos szerepet játszik. Korábban 
az SSE kosárlabda klubnál 
volt technikai vezető, majd a 
GYSEV Ringa női kosárlabda-
csapatnál technikai igazgató. 

Jelentős szerepet játszott a 
soproni férfi kosárlabdasport 
felépítésében és népszerűsí-
tésében. Az utánpótlás-neve-
lésre is nagy gondot fordított. 
A Magyar Kosárlabdázók Or-
szágos Szövetségének 2009-
től elnökségi tagja. Jelen van 
a hazai és nemzetközi, felnőtt 
és utánpótlás kosárlabdaélet-
ben az elmúlt években több 
korosztályos fiú válogatott 
csapatvezetőjeként. 

Hűség napi kitüntetettek

Mentes Gábor közösségi épületeket is tervezett. FOTÓK: FILEP ISTVÁN Bokor Ákos jelentős szerepet játszik a kosárlabdaéletben is. 

„Egy kormány visszame-
nőleg nem tudja meg-
jutalmazni a hősöket és 
azokat a polgárokat sem, 
akik függetlenül nem-
zetiségüktől, vallásuk-
tól arra szavaztak, hogy 
Sopron magyar maradjon. 
Legfeljebb fejet hajt előt-
tük. Évtizedek vagy akár 
egy évszázad után a »juta-
lom« az éppen akkor élő-
ket illeti.”

JEGYZET

A hűség jutalma
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Február elején látott napvilágot a hír, hogy a 
kormány az 1921-es népszavazás centenáriu-
mát egy újabb ajándékkal is maradandóvá te-
szi. Ez egy, a szimbolikáján is túlmutató gesztus 
a soproniak felé. Az Orbán kormány nemes ha-
gyományokat folytat, hiszen Hűségkapu után 

(amely 1928-ban ké-
szült el, s amelynek 
a barokkos keretét 
 Hikisch Rezső mű-
építész tervezte, a 
szoborcsoportot pe-
dig Kisfaludi Strobl 
Zsigmond), a nép-
szavazás 80. évfor-
dulójára Hűségkutat 
adományozott, ame-
lyet Soltra E. Tamás 
soproni szobrászmű-
vész készített. Most a 
századikon pedig egy 
Hűségpark a soproni-
ak jutalma. Arról se 

feledkezzünk meg, hogy december 14-ét 2001-
ben a kormány a hűség napjává nyilvánította, 
így téve országossá a soproniak ünnepét! Hű-
ségünk hű őre a Hűségzászló a Széchenyi té-
ren, amelynek felállításáról a tizedik évfordu-
lón döntött a város és a vármegye, és amely egy 
év múlva készült el.

Az új Hűségpark jól illeszkedik majd a Kis-
várkerület már tervezett felújításába. Adomá-
nyozása szép és egyben praktikus gesztus is. 
Elkészülte után lesz teljes a Várkerület meg-
újulása a Széchenyi tértől az egykori piacté-
rig, majd parkolóig.

Egy kormány visszamenőleg nem tudja meg-
jutalmazni a hősöket és azokat a polgárokat 
sem, akik függetlenül nemzetiségüktől, vallá-
suktól arra szavaztak, hogy Sopron magyar 
maradjon. Legfeljebb fejet hajt előttük. Évtize-
dek vagy akár egy évszázad után a „jutalom” 
az éppen akkor élőket illeti. A Hűségpark kap-
csán jutott eszembe, hogy „igazságtalanok” len-
nénk, ha csak a kimondottan a centenáriumra 
kapott ajándékokat vennénk számba, s elfeled-
keznénk azokról a „jutalmakról”, amelyeket az 
elmúlt években kaptunk – valljuk be, bőségesen. 
Mintha így akart volna kárpótolni bennünket 
a kormány azokért az évtizedekért, amikor el-
zárt városként, a megye fojtogatásában alig-
alig érkezett hozzánk központi forrás. A szo-
rításon csak a ’60-as évek végén, a ’70-es évek 
elején eresztettek egy kicsit: ekkor épültek a la-
kótelepek, és készülhetett a város alapításának 
700. évfordulójára. A rendszerváltás után so-
káig nem történt semmi, éltük a pangás éveit. 
A változás, a nagy változás Sopronban 2006-
ban, az országban pedig 2010-ben kezdődött. 
Igaz, akkor még nem tudtuk, hogy új pályára 
állítva az országot Sopron is kitüntetett helyet 
kap a fejlesztési rangsorban.

Az elmúlt több mint tíz év bebizonyította, 
hogy egy sikeres gazdaságpolitikára alapozva 
nagy léptekkel lehet csökkenteni lemaradásun-
kat, de csak akkor, ha összeáll az emberek, az 
önkormányzat és a kormány hármasa. Ez jelen-
ti a garanciát arra, hogy továbbra is előre ha-
ladjunk. 

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni embe-
rek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat a jövőben is tartjuk, 
sőt szélesíteni kívánjuk újabb és újabb olvasóink megismer-
tetésével. Ezért olyan embereket keresünk, akik szűkebb–tá-
gabb környezetükben valamiért kiérdemelték a körülöttük élők 
szeretetét, tiszteletét. Lehet ő egy nagymama, másokon segí-
tő ezermester vagy tanácsadó, egy közösség szervezője vagy 
aktív tagja. Szóval bárki, akire felnéznek olvasóink! Ha ismer-
nek ilyen embert a környezetükben, írják meg nekünk, hogy ki 
ő, hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának róla örömmel 
a  Soproni Témában! Leveleiket a  szerkesztoseg@soproni-
tema.hu e-mail-címre várjuk!

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK

Az épületegyüttes hátsó szárnyában egy zárt udvar is helyet kap, ahol a gye-
rekek biztonságban játszhatnak. FOTÓK: FILEP ISTVÁN



SOPRONITEMA
HIVATALOS 2022. február 16.6 Soproni TémaZöld Sopron

SZARKA LÁSZLÓ CSABA

– A Fertő tavi új sport- és szabadidőközpont lehe-
tővé teszi, hogy a környékbeliek és az ide láto-
gatók mellett távolról érkező turistacsoportok 
is hazavigyék jó hírünket – újságunkban  Szarka 
László Csaba, az MTA rendes tagja értékelte a 
fejlesztést. 
1977 óta vagyok soproni lakos. 
A vasfüggöny idején csak ál-
modozhattunk arról, hogy ne-
künk, magyaroknak is lehes-
sen egy olyan üdülőhelyünk a 
Fertőn, mint amilyeneket egy-
más után építettek az osztrák 
oldalon. 1989. február 13-án 
Németh Miklós miniszter-
elnök úr végre bejelentette a 
műszaki zár lebontását (Rusz-
ton, egy elegáns tóparti szállo-
dában: a Tó szállodában). Ez-
zel megnyílt a lehetőség, hogy 
eldugott határsávból büszke 
közép-európai régió legyünk. 
Magyarország természetes 

érdeke, hogy ne engedje telje-
sen át az osztrákoknak mind-
azt a turisztikai presztízst és 
hasznot, ami a sztyepptó és 
a puszta („die Pußta”) jelent. 
A Fertő tavi új sport- és sza-
badidőközpont lehetővé teszi, 
hogy a környékbeliek és az ide 
látogatók mellett távolról ér-
kező turistacsoportok is ha-
zavigyék jó hírünket. 

Amikor először hallottam 
a beruházásról, csak azt saj-
náltam, hogy az elvi feltéte-
lek megteremtődésétől kezd-
ve már három évtized eltelt 
tétlenül… 

Meglepett, hogy a fertői 
építkezésnek sokan, sokfé-
le módon és sokféle indítta-
tásból rossz hírét igyekeztek 
kelteni. 2022 januárjáig nem 
tulajdonítottam ennek jelen-
tőséget. Január elején azon-
ban egy soproni ismerősöm 
– tudva azt, hogy tagja vagyok 
a Magyar Tudományos Aka-
démiának – nálam érdeklő-
dött az Akadémia Fertő-ügy-
ben kiadott állásfoglalásáról. 
Elolvastam a nyilvános doku-
mentumot, amit az MTA egy 
másik tudományos osztálya (a 
Biológiai Tudományok Osztá-
lya) 2021 decemberében adott 
ki, e szerint a beruházás „sú-
lyosan károsítaná a Fertő tó 
növény- és állatvilágát”. Az ál-
lásfoglalás szövegéből nem tű-
nik ki, hogy sokoldalúan mér-
legelték volna a pro és kontra 
érveket. Azóta (február 8-án) a 
Biológiai Tudományok Osztá-
lya újabb jelentést adott közre. 

Ebben az érvrendszerek ten-
geréből egyetlenegyre, az öko-
lógiai kívánatosságra korláto-
zódnak. Úgy gondolom, hogy 
a lentebb taglalt fél ezrelé-
kes beépítés az ökológiai el-
fogadhatósági tartományon 
belül van.

Ezután rá-
kerestem a be-
r uházói tájé-
koztatókra és 
az ellenvélemé-
nyekre. A visz-
szahozhatatlan 
múlt iránt nosz-
talgiázókat em-
berileg megér-
tem. Azzal is 
tisztában va-
gyok, hogy van-
nak olyan ku-
tatók, akik a naturalista (az 
embereket már-már önfel-
adásra késztető) elvet vall-
ják (a hagyományos huma-
nista, azaz emberközpontú 

szempontrendszer helyett). 
A környezeti kérdésekkel véle-
ményem szerint nem ideológi-
ai alapon és főleg nem harsány 
álcivileket, álszent celebe-
ket követve kellene foglalkoz-
ni, hanem a speciális helyzet 

pontos ismere-
tében. Még in-
kább szükségét 
éreztem utána-
járni minden-
nek, aminek 
csak tudtam. 
Ezúton is kö-
szönöm Dévai 
György debre-
ceni professzor 
emeritus segít-
ségét. Majd az 
összeállt anya-
gokat egy Fer-

tőt kedvelő soproni polgár 
szemével, kutatói alaposság-
gal igyekeztem rendszerezni. 
Ez az írás jelent meg a Magyar 
Hírlap február elseji számá-
ban. Hiánypótló volt, mert a 
Fertő-beruházást támogató 
„civil” érveket a sajtóban azt 
megelőzően senki nem foglal-
ta össze. Az írás hozzájárult 
ahhoz, hogy a Fertő sajátos 
helyzetét, az osztrák–magyar 
viszonyt, pro és a kontra érvek 
teljes rendszerét együtt lehes-
sen látni. Az aduászt: a nem-
zetközi jelentőségű vizes és 
vízimadár-élőhelyekről szó-
ló természetvédelmi állam-
közi megállapodás (Ramsari 

Egyezmény) magyar nemze-
ti bizottságának támogató ál-
lásfoglalását a Magyar Hírlap-
cikkben szóról szóra idéztem. 
Szinte hihetetlen, hogy a köz-
vélemény ezt nem ismerte.

Amint Dévai György is 
hangsúlyozta: ha a tó és a fer-
tő (süppedékes, ingoványos, 
mocsaras hely) közötti kü-
lönbséget valaki világosan 
látja, akkor a kifogásolt be-
avatkozások elleni számos érv 
megdől. A fertő ugyanis mint 
élőhely olyan állapotban van, 
hogy nyílt vízfelületek megfe-
lelő arányú, kotrással történő 
fenntartására természetvé-
delmi célként is lehet tekinte-
ni. Akkor hát mi a baj?

Azt mondják, hogy a „hat-
van hektár” megengedhetet-
lenül nagy. Ennek is utána-
számoltam. A közbeszerzési 
kiírás szerint 52 hektárról, az-
az 0,52 négyzetkilométerről 
van szó, ami a Fertő magyar-
országi területének 0,52/75-
öd része, azaz 7 (hét) ezrelé-
ke. A teljes beépített terület 
pedig 34 ezer négyzetméter, 
ami kevesebb, mint fél ezre-
léke (pontosan 0,000453, azaz 
453 milliomod része) a Fertő 
magyarországi területének. 
Ha fejlesztés itt és csak itt tör-
ténik, az egyaránt szolgálja a 
turizmust és a magyarorszá-
gi Fertő-térrész egyetlen ösz-
szefüggő területként történő 
megőrzését is.

ELEK SZILVESZTER

A klímaváltozás negatív hatásai elleni küzdelem-
ben az erdők a legfontosabb eszközeink – hang-
zott el az egyetem múlt csütörtökön tartott erdé-
szeti és tudományos konferenciáján.

Több mint ezer tudós, ku-
tató és a gyakorlatban dol-
gozó erdész szakember vett 
részt a GYIK Rendezvény-
házban, illetve on-line tartott 
eseményen. 

– Napjainkban is kiemelt 
jelentőségűek az erdőkkel fog-
lalkozó tudományterületek 
– emelte ki megnyitóbeszédé-

ben Zambó Péter, az Agrármi-
nisztérium államtitkára. 

– Képzéseink és kutatási 
portfóliónk megújításáért lét-
re kell hoznunk egy új tudás-
központot – világított rá prof. 
dr. Fábián Attila, a Soproni 
Egyetem rektora. – Ez csak a 
konferencián jelenlévőkkel 
közösen sikerülhet.

A rendezvényen beszé-
det mondott dr. Heil Bálint, 
az erdőmérnöki kar dékánja, 
aki kiemelte: ez a konferencia 
közelebb hozta az elméletet 
a gyakorlathoz. Köszöntötte 
a vendégeket dr. Borovics At-
tila, az egyetem erdészeti tu-
dományos intézetének főigaz-
gatója is.

A Soproni Egyetemre csü-
törtökön Lezsák Sándor is el-
látogatott. Az Országgyűlés 
alelnöke koszorút helyezett 
el az Őrtüzek emlékműnél, 
majd megtekintette az Erdé-
szeti Múzeumban a selmeci 
kiállítás gyűjteményét.

Az erdők jövőjéről

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet 2 fő

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÜGYINTÉZŐI
köztisztviselői állás betöltésére 

Munkakör alkalmazási feltételei:
• felsőoktatásban szerzett közszolgálati, műszaki szakképzettség,
• számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség.

Előnyt jelent: 
• közigazgatási gyakorlat,
• önálló munkavégzés.

Munkakör fő tartalma:
Víziközművekkel kapcsolatos feladatellátás, klímavédelemmel összefüggő feladatok, közreműködés az energetikai feladatok ellátásában, 
valamint pályázatok készítésében és megvalósításában. A karácsonyi díszkivilágítással összefüggő feladatok. Közreműködés stratégiák 
elkészítésében és stratégiai döntések alátámasztó dokumentumainak előkészítésében.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• önéletrajzot, a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
• az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát, 
• előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat

benyújtásakor fennáll-e,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy annak megkéréséről szóló igazolást,
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban közölt személyes adatokat a pályázati eljárásban részt vevők kezeljék.

Illetmény és juttatások:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint. Kiemelt bérezés!
A kinevezés határozatlan időre szól. A próbaidő: 6 hónap.
További információ kérhető Papné Horváth Barbara osztályvezetőtől a 99/515–123-as telefonszámon.

A jelentkezéseket 2022. február 25-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző részére

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron, Fő tér 1.

A borítékra kérjük ráírni: „Városgazdálkodási ügyintéző munkakör”

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok 2022. március 11. napjáig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a pályázók 
meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak, és a sikertelen pályázatokat 
visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és a pályázó személyes adatait az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi 
rendelete, a GDPR előírásainak megfelelően kezeljük. 

Az állás betölthető az elbírálást követően azonnal.  

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT

A Fertő-táj legszebb háza és legjobb borai
A Fertő/ Neusiedlersee kultúrtáj 20 éve lett világ-
örökség – az évfordulóra díjátadóval emlékeztek 
múlt csütörtökön a soproni megyeházán. A részt-
vevőket Ivanics Ferenc, a Fertő-táj Világörökség 
Magyar Tanácsa Egyesület elnöke és Barcza At-
tila országgyűlési képviselő köszöntötte, ünnepi 
beszédet mondott Lezsák Sándor, az Országgyű-
lés alelnöke. A 2020. évi Fertő-tájért díjat posztu-
musz Horváth Attilának, Fertőhomok korábbi pol-

gármesterének ítélték, a 2021. év díjazott Völgyi 
János képzőművész lett. A Fertő-táj legszebb há-
za elismerést Csenár János hegykői családi háza 
érdemelte ki, amelyet Supka-Kovács Tamás ter-
vezett. A Fertő-táj legjobb fehérbora 2021-ben a 
Steigler Pince Zöld Veltelini Prémium 2020. lett, 
a rozék között Heiner Gábor 2021-es Pinot Noir 
 Rozéját, a vöröseknél a Lővér Pince 2018-as kék-
frankosát ismerték el.

NÉVJEGY:  Szarka László Csaba geofizikus-mérnök, az MTA rendes tag-
ja. Az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet kutatója (Sopron, 1977–
2010), az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályának vezetője (2010–2015), 
az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója (2016–
2018), soproni egyetemi tanár (2000–2018), 2019-től nyugdíjas. 2019-ben el-
nöke volt az Eötvös Loránd Emlékév (Eötvös 100) koordinációs testületének, 
2020-tól tanácsaival az ELKH-t és az ELKH Földfizikai és Űrtudományi Kuta-
tóintézetet segíti. Elektromágneses geofizikával és környezeti kérdésekkel 
foglalkozik. Tagja a Professzorok Batthyány Körének, és régi–új elnöke a re-
formátus keresztyén értékrendet Sopronban és környékén civil egyesület-
ként megjelenítő Soproni Kálvin Körnek.

A fejlesztés egyaránt szolgálja  a turizmust és a Fertő értékeinek megőrzését

Fertő-part: arányos beruházás

„A környezeti kérdé-
sekkel véleményem 
szerint nem ideológiai 
alapon és főleg nem 
harsány álcivileket, ál-
szent celebeket követ-
ve kellene foglalkoz-
ni, hanem a speciális 
helyzet pontos isme-
retében.”

SZARKA LÁSZLÓ CSABA
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KÖVES ANDREA

Ember a világban – Fókuszban az abortusz cím-
mel igazi hiánypótló kiadvány jelent meg az el-
múlt hetekben egy soproni tanár, okleveles 
gyógypedagógus, Szabó József tollából.

– Az ELTE mesterképzésén 
a diplomamunkámban vizs-
gáltam az abortusz jó néhány 
megközelítését, dr. Bánfalvy 
Csaba egyetemi tanár java-
solta, hogy érdemes lenne 
egy olvasmányos könyvben 
is megjelentetni a témát, így 
született a kötet – avatott be 
a részletekbe a szerző. – Nagy 
örömömre vállalta a lektorá-
lási munkát is dr. Závoti Jó-
zsefné egyetemi docenssel 
együtt. Ahogy a visszajelzé-
sek is megerősítik: nem egy 
elvont írás született a társa-
dalom jövőjét is befolyáso-
ló fajsúlyos témában, hanem 
egy mindenki által érthető és 
elgondolkodtató könyv. A leg-
fontosabb: nem foglalok állást 
az abortusszal kapcsolatban, 
az legyen az olvasó feladata, 
csupán különböző szempon-
tok szerint vizsgálom objektí-
ven a témát. 

Ennek jegyében a szer-
ző áttekinti a terhesség-

megsza k ítá s tör ténel m i 
vetületeit, f ilozófiai meg-
közelítéseit, erkölcsteoló-
giai vonatkozásait, jogi sza-
bályozásait. Sorra veszi az 
abortusz orvosi okait, pszi-
chológiai vonatkozásait, de-
mográfiai jellemzőit. Különö-
sen izgalmas a kötetnek az a 
része, amelyben a szakember 
gyógypedagógiai szemszög-
ből járja körül a témát. Dr. 
Závoti Józsefné egyetemi do-
cens a következő szavakkal 
ajánlja a kötetet az olvasók 
figyelmébe: „A könyv napja-
ink rendkívül fontos témájá-
val foglalkozik; az abortusz 
jelensége a demográfiai vál-
tozásokat jelentősen megha-
tározó tényező, a társadalom 
jövőjét befolyásoló döntés és 
beavatkozás… A mű igényes 
stílussal, jól alkalmazott ter-
minológiákkal válik olvasmá-
nyossá úgy a szakterületen, 
mint a kevésbé szakavatot-
tak számára.”.

Ember a világban

Szabó József könyvében nem foglal állást az abortusszal kap-
csolatban. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

ETZL EDGÁR

A közelmúltban adott önálló koncer-
tet Sopronban Boros Misi, a „zongo-
ra hercege”. A tehetséges művészt 
egy egész ország ismerte meg 2014-

ben, amikor 11 éves korában megnyerte a Virtuó-
zok nevű komolyzenei tehetségkutatót. Misi már 
18 éves, jelenleg Münchenben tanul a zeneművé-
szeti egyetemen.

– Fel tudtad dolgozni, hogy 
gyerekként váltál híressé?

– Már a Virtuózok ide-
jén, a televíziós szereplések-
kor éreztem: mindegy, hogy 
élő közönség előtt és több 
millió tévénézőnek játszom 
vagy otthon a családnak. Ma 
is úgy érzem, nincs rajtam 
teher, én csak a zene szépsé-
geit vagyok hivatott átadni a 
hallgatóságnak.

– Meddig maradsz Misi, 
mikor leszel Mihály?

– Ezt a nevet a televízió-
ban kaptam. A Virtuózokba 

Boros Mihályként jelentkez-
tem, ott ragadt rám a Misi 
név. Mivel nem én választot-
tam, megváltoztatni sem én 
fogom. Lehet, hogy néhány év 
múlva már Boros Mihályként 
mutatnak be a közönségnek, 
de úgy is alakulhat, hogy 75 
évesen is Misiként játszom 
majd a zongorán.

– Mit jelent számodra a 
komolyzene?

– A komolyzene és álta-
lában véve a művészet fan-
tasztikus dolog. A nagy, zse-
niális zeneszerzők munkái 

időtlenek, és épp annyira ak-
tuálisak napjainkban, mint 
abban a korban, amikor szü-
lettek. Ezek a művek az örök-
kévalóságnak íródtak, az 
anyagi világon túli értékeket 
hordoznak magukban. Ma-
napság sok negatív érzelem 
nyomasztja az embereket. 
A zenehallgatás jó kikapcsoló-
dás, közben eltávolodhatunk a 
hétköznapi gondjainktól. Ezt 
tehetjük zenelejátszóval is, de 
az igazi varázs élő koncerten 
tapasztalható meg. Azt gondo-
lom, minderre egyre nagyobb 
szükségünk van. Küldetésem-
nek érzem, hogy átadjam ezt a 
varázst az embereknek.

– A Virtuózok előtt jég-
korongoztál. Ma a zenélésen 
túl mivel töltöd az idődet?

– A mindennapi gyakorlá-
son túl építi a játékot az olva-
sás, kedvenc költőm például 
Pilinszky János. Munkái ha-
tottak rám. Szeretek kiállítá-
sokat látogatni, Münchenben 
erre bőséges a lehetőség.

– Kik azok az emberek, 
akik egyengetik az utadat?

– Hálás vagyok szüleim-
nek, akik mindenben támo-
gatnak, valamint Bogányi 
Gergely zongoraművésznek, 
aki hosszú évek óta mento-
rál. Megyimóreczné Schmidt 
Ildikó fontos személy az éle-
temben, tizenkét évig taní-
tott zongorázni. Jelenleg Antti 
Sii rala finn zongoraprofesz-
szornál tanulok, aki a mento-
rom jó ismerőse. Sokan állnak 
mellettem, aminek örülök.

– Harmadszor léptél fel 
Sopronban, mi a vélemé-
nyed a városról?

– Tudom, hogy tavaly volt 
a népszavazás századik év-
fordulója, ez egy csodálatos 
történet, amire büszkék le-
hetünk. Egyébként Sopron 
az egyik kedvenc városom 
az országban. Sok kedves is-
merősöm él itt, rokonaim is 
vannak a közelben, de legszí-
vesebben a közönség miatt jö-
vök ide vissza.

Boros Misi:  A virtuóz csodagyerek mára művésszé érett

Komolyzene küldetéssel

Boros Misi a soproni koncertje előtti próbán. Ilyenkor természetes az izgalom. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

1872
Magyar színtársulat 
Sopronban? 
Sopronban az Eötvös-emlék-
szobor javára, Domanovszky 
Endre fölhívása folytán, köze-
lébb szép sikerű hangversenyt 
rendeztek. A soproni „Dal-
kör”, a tanítóképezde dalárdá-
ja, a német színtársulat három 
kedveltebb tagja és műkedve-
lők vettek részt a hangverseny-
ben, melyet Király József tanár 
nyitott meg „Eötvös szellemé-
hez“ című ódájának elszava-
lásával. A hangversenynek 
inkább német jellege volt, mi-
után három magyar dal kivéte-
lével a hangverseny többi szá-
mát német előadások tölték 
be. Legtöbb elismerésben ré-
szesültek Ludwig asszony és 
Sitt Mária kisasszony, a német 
színtársulat jeles tagjai. A be-
vétel, hír szerint, 250 forin-
tot tesz, s a felülfizetésekkel 
együtt Sopron városa körülbe-
lül 300 forintot küldhet az Eöt-
vös-szoborra. A „Sopron” cí-
mű lap és a közönség jelenleg 

a magyar színészet állandósí-
tásán fáradoznak. Magyar szín-
társulat utójára, Kocsisovszky 
igazgatása alatt, két év előtt 
volt Sopronban, most annál 
inkább hiszik, hogy a néme-
tek eltávozása után valamely 
jobb vidéki társulat a soproni-
akról is megemlékezik. (Fővá-
rosi Lapok)

1897
Nyomorék gyermekek 
menedékháza
A szegény, nyomorék gyerme-
kek fölsegítésére alakult Má-
ria-Jozefinum ügyében Sop-
ronban ma, mint tudósítónk 
telegráfozza, ülés volt, melyre 
megérkezett Bécsből Mária Jo-
zefa királyi hercegnő is. A vas-
útnál a hatóság fejei fogadták a 
királyi hercegnőt. Az ülés a ka-
tolikus népiskolában folyt le. 
Elhatározták, hogy a menedék-
házat Sopronban fogják fölál-
lítani. Lónyay ezredes délután 
ebédet adott a királyi hercegnő 
tiszteletére, ki este visszauta-
zott Bécsbe. (Budapesti Hírlap)

1922
Kiváló műkorcsolyázók
A Budapesti Korcsolyázó Egylet 
(BKE) jéghockey csapata és mű-
korcsolyázói az elmúlt héten vi-
déki propagandaútra indultak, 
hogy a jégsportot, amely a vi-
déken még elég kezdetleges, 
megkedveltessék, és annak na-
gyobb tábort szerezzenek. Elő-
ször Győr városát keresték fel, 
ahol az egyesület első és máso-
dik csapata jéghockey-bemuta-
tó mérkőzést tartott. A meccset 
az első csapat nyerte meg 7:5 
arányban. (…) Vasárnap a buda-
pestiek Sopronba utaztak, ahol 
szintén műkorcsolyázást és jég-
hockey-játékot mutattak be. Ez 
alkalommal a jéghockey-mér-
kőzést 6:4 arányban a BKE má-
sodik csapata nyerte. A műkor-
csolyázók közül Tóth Livió és 
Farkas Ivor arattak sikert. Érde-
kes, hogy míg Sopronban több 
kiváló műkorcsolyázót fedeztek 
fel, addig Győrben a legkezdet-
legesebb nívón álló sportot lát-
ták a budapesti sportemberek. 
(Pesti Napló)

1947
Érettségi nélkül az 
egyetemekre! 
Zentai Béla, a Mérnök Szakszer-
vezet főtitkára rámutatott arra, 
hogy a magyar műszaki értel-
miséget fel kell frissíteni a bá-
nyák és kohók dolgozóiból és 
azok gyermekeiből. Az első lé-
pés ebben az irányban az volt, 
hogy az elmúlt évben ötven di-
ákot vettünk fel a Műegyetemre 
érettségi nélkül. A Budapesten 
létesített Műszaki Népi Kollé-
gium után Sopronban is lét-
re kell hoznunk egy népi kollé-
giumot. Fel kell szabadítani a 
munkásokban szunnyadó ener-
giákat, és a magyar dolgozók 
százával fogják megteremteni 
azokat az elgondolásokat, me-
lyek növelik a termelést, ez-
zel saját anyagi helyzetüket is 
előbbre viszik, mondotta Zen-
tai Béla főtitkár az első Orszá-
gos Bánya- és Kohóipari Kong-
resszuson. (Szabad Vasas)

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

150 ÉVVEL EZELŐTT,  1872. február 22-én Tisza Lajos közle-
kedési miniszter bemutatta a minisztertanács ülésén a Győr–
Sopron–Ebenfurth-vasútról szóló törvényjavaslatot.
135 ÉVVEL EZELŐTT,  1887. február 20-án született Zalaszent-
mihályon Bán János árvaház-igazgató, a fiúinternátus megala-
pítója, városplébános, történész, helytörténész. Sopronban 
városplébános volt 1946 és 1962 között. A Voss-árvaházat, Ma-
gyarország legrégebbi árvaházát vezette, melyet megmentett a 
megszűnéstől. 1938-ban jelentette meg „A soproni kegyúri jog, 
tekintettel új plébániák létesítésének kérdésére” című munká-
ját. Megírta Sopron újkori egyháztörténetét 1939-ben. Fertőrá-
kos politikai, gazdasági, egyházi és kulturális története címmel 
írt helytörténeti munkát, a Soproni Katolikus Konvent történe-
te: 1625–2000 című gyűjtemények társszerzője volt. Sopronban 
hunyt el 1971. február 19-én. (Az árvaház épületének felújításá-
ról lapunk 5. oldalán írunk.)
50 ÉVVEL EZELŐTT,  1972. február 20-án hunyt el Lóránt Ödön 
földmérő mérnök, térképész, oktató, lelkes kultúrapártoló, lo-
kálpatrióta. Sopronban született 1896. december 18-án.
15 ÉVVEL EZELŐTT,  2007. február 17-én hunyt el Lomoschitz 
Pál, a Benedek Elek Pedagógiai Főiskola nyugalmazott ének-, 
zenetanára, tankönyvszerző. Kismartonban született 1910. már-
cius 8-án.
A SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR INTERNETES 
OLDALÁN (WWW.SZIVK.HU) MEGTALÁLHATÓ ADATBÁ-
ZISBÓL KÖZLÜNK RÉSZLETEKET. 

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző
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RÁZÓ LÁSZLÓ

Véget ért az idei téli 
szezonban a Sopron vá-
rosi teremlabdarúgó-
torna. Idén 12 csapat 
mérkőzött meg egy-
mással, a felső ágon 
az Erzsébet Kórház, 
míg az alsón a Szecse-
bama együttese vég-
zett az élen.
A meccseket a Gárdonyi és a 
vendéglátó iskola tornater-
mében rendezték, kétszer ti-
zenöt perces találkozókat ját-
szottak a négy- plusz egyfős 
csapatok. Kósa István, a Sop-
ron Városi Szabadidősport 
Szövetség elnöke elmondta: 
6 hétvégén keresztül zajlott 
a küzdelem, amelynek során 
először 3 négycsapatos cso-
portba sorolták a résztvevő 
együtteseket, a meccsek után 
kialakult az alsó- és felsőház 
mezőnye.

A finálét február 13-án ren-
dezték, ez alapján alakult ki a 
végső sorrend: a felső ágon az 
Erzsébet Kórház mögött a Gi-
gant FC és az FC Radír végzett, 
az alsó, azaz vigaszágon pedig 
a Szecsebama utasította ma-
ga mögé a Szénatér Söröző 
együttesét.

– A pálya mérete miatt 
négy plusz egyes csapatok 
játszottak, aminek megvan 

az az előnye, hogy gólgazdag 
találkozókat láthatott a kö-
zönség – hangsúlyozta Kósa 
István. – Sportszerű, kiváló 
hangulatú teremfocitornán 
vagyunk túl. Jobban örültünk 
volna, ha több csapat jelentke-
zik, ugyanakkor szeretném 
kiemelni, hogy idén folytat-
hattuk a soproni teremlab-
darúgó-torna több évtizedes 
hagyományát, hiszen sajná-
latos módon a tavalyi évben 
a pandémia miatt elmaradt a 
megmérettetés.

A torna gólkirálya a fel-
ső ágon Pados Patrik lett, aki 
a Gigant FC színeiben tizen-
egy találatot jegyzett. Az al-
só ágon megosztozott a gólki-
rályi címen a Szecsebama két 
játékosa, hiszen Török Balázs 

és Horváth Botond is 8–8 al-
kalommal vette be az ellenfél 
kapuját.

A Sopron városi terem-
labdarúgó-torna díjátadóján 
részt vett Csiszár Szabolcs, 
városunk alpolgármestere is.

Sportszerű, kiváló hangulatú  mérkőzéseket rendeztek

A teremfoci bajnokai

A VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ-TORNA VÉGEREDMÉNYE:
Felső ág: 1. Erzsébet Kórház 2. Gigant FC 3. FC Radír 4. Stubi Bo-
rozó. Gólkirály: Pados Patrik (Gigant FC) 11 gól
Alsó ág: 1. Szecsebama 2. Szénatér Söröző. Gólkirály: Török 
Balázs és Horváth Botond (Szecsebama) 8–8 gól. Fair play díj: 
A Kedvenc Csapatom

A döntőt a felső ágon az Erzsébet Kórház és a Gigant FC játszotta. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

KOSÁRLABDA-EREDMÉNY:
Sopron KC – Szolnoki Olajbányász

Bajnoki mérkőzés, Sopron, február 12.

83–78  
(25–17, 24–15, 18–20, 16–26)

SKC:  
Myers 19/3, Fazekas,  
Boriszov 5, Ford 9/9, 

Montgomery 19
Csere: Mack 21/9, Sitku 4,  

Werner, Csendes 3/3,  
Takács 3/3

Szolnok:  
11/3, PALLAI 4, Cummings 7/3, 

Subotic 7, Cakarun 18
Csere: Badzim 15/15, Taivo 2, 

Pongó 10/6, Kovács P.,  
Zsíros

Vezetőedző:  
Kostas Flevarakis

Vezetőedző:  
Gasper Potocnik

LABDARÚGÁS:
Tatabányai SC – SC Sopron 

NB III. nyugati csoport, február 13.

3–2 (2–0)

Sopronban szerda délután, az országos budapesti búcsúztatót követően a bánfalvi temetőben szűk 
családi körben helyezték örök nyugalomba Csollány Szilvesztert. Az 51 éves korában elhunyt olimpi-
ai, világ- és Európa-bajnok tornásztól szerda délelőtt a Farkaréti temetőben vettek nyilvános, vég-
ső búcsút. Az országos szertartáson az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében Szabó Tünde 
sportért felelős államtitkár, az olimpiai család nevében Deutsch Tamás, a Magyar Olimpiai Bizott-
ság alelnöke, a Magyar Torna Szövetség képviseletében pedig Magyar Zoltán, a szövetség elnöke 
emlékezett a kiváló sportolóra. A család képviseletében barátja, Mórádi Zsolt vett búcsút Szilas-
tól. Sopron város nevében dr. Farkas Ciprián polgármester és Csiszár Szabolcs alpolgármester he-
lyezte el a megemlékezés virágait.

BÚCSÚ SZILASTÓL

Életének 91. évében elhunyt Puskás Árpád, a Sopronért 
Emlékérem 2019-es kitüntetettje, a Soproni Asztalite-
nisz Szövetség tiszteletbeli elnöke. Puskás Árpád évti-
zedeken át nagyon sokat tett a soproni sportért edzőként, 
szakvezetőként. Generációkkal szerettette meg kedvenc 
sportágát. Neki köszönhető, hogy városunkban napjaink-
ban is pezsgő az asztalitenisz-élet.

Dr. Farkas Ciprián Dr. Simon István Csiszár Szabolcs
polgármester alpolgármester alpolgármester

Elhunyt Puskás Árpád

Szövetségi edző lett Bors Miklós
Bors Miklós lett az U20-as férfi kosárlabda-válogatott szövet-
ségi edzője. A Soproni KC másodedzője, az SKC U20-as csapa-
tának trénere a nyári Európa-bajnokságra készíti fel a korosz-
tály legjobbjait.  

Példaértékű összefogás
Együttműködik a Soproni Tigrisek és SFAC 1900. Nagy Tamás, a 
Tigrisek elnöke felajánlotta a SFAC sportolóinak, hogy ingyene-
sen használhatják a tulajdonukban lévő rehabilitációs központ 
szolgáltatásait. – Ez a felajánlás példaértékű – mondta a múlt 
csütörtöki sajtótájékoztatón Csiszár Szabolcs alpolgármester. 

RÖVIDEN

Aranyérem Pekingben
Megszerezte Magyarország első egyéni téli olimpiai aranyérmét 
vasárnap Liu Shaoang. A gyorskorcsolyázó a férfiak 500 méteres 
futamában diadalmaskodott. Ez már a harmadik érme volt Shao-
angnak: egyéni 1000 méteren és a vegyes váltó tagjaként is bronz-
érmet nyert a pekingi ötkarikás játékokon. 
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LELÁTÓ

RÁZÓ LÁSZLÓ

Múlt héten látott napvilágot az a fan-
tasztikus hír, miszerint a visszalépő 
Fukuoka helyett 2022-ben Magyaror-
szág rendezheti a vizes világbajnoksá-

got, ráadásul Sopronban is lesznek vízilabda-mér-
kőzések. Ennek kapcsán kérdeztük Fent Gergőt, a 
Soproni Vízilabda Sportegyesület edzőjét.

– Mit éreztél, amikor 
megtudtad, hogy Sopron 
is részese lesz a vizes vb-
nek, vízilabda-mérkőzé-
seket rendeznek a Lőver 
uszodában?

– Nehéz szavakba önteni, 
nagyon meglepődtem és meg-
örültem a hírnek. Ilyen rangos 
esemény házigazdájának len-
ni óriási megtiszteltetés. Azt 
gondolom, hogy ez hatalmas 
sportdiplomáciai siker Ma-
gyarországnak és Sopronnak 
egyaránt, amelyre büszkének 
kell lennünk.

– Melyik csapatokat lát-
nád szívesen Sopronban 
a vizes vb-n?

– Bármely csapatot szí-
vesen megnéznék, hiszen 
nem láttam még testközelből 
mérkőzéseket ilyen kalibe-
rű világversenyen. Ha mégis 

választani kell, a külföldi vá-
logatottak közül Szerbiát és 
Görögországot emelem ki: 
óriási a kvalitás ezekben a 
csapatokban, a válogatottat 
alkotó játékosok döntő több-
sége hétről hétre sztárcsapa-
tokban edz.

– Múlt év végén a női és 
férfi Magyar Kupa döntő-
jét is Sopronban rendezték 
– nagy sikerrel. Profitált eb-
ből a soproni vízilabda?

– Természetesen! Óriási 
hatása volt annak, hogy akár 
női, akár pedig férfi vízilab-
dában igazi sztárcsapatok 
jöttek el, Sopronba és nagyon 
magas színvonalú mérkőzése-
ken döntötték el a Magyar Ku-
pa sorsát. Utána egyből lehe-
tett érezni és azóta is tart ez a 
folyamat, miszerint rengeteg 
fiatal jön, jelentkezik, akinek 

megtetszett a vízilabda, sze-
retné megtanulni, elsajátíta-
ni a sportág alapjait. A vizes 
vb soproni meccseinek talán 

még erősebb hatása lesz ilyen 
szempontból, így bővülhet a 
bázisunk, ami később minő-
ségi javulást eredményezhet. 

Ezúton is szeretném jelez-
ni, hogy a toborzás folya-
matos, várjuk a 7–10 évesek 
jelentkezését.

A Magyar Kupa  negyeddöntői után rengeteg fiatal jelentkezett vízilabdázni

Új lehetőségek Sopronnak

Japán helyett Magyarország – június 18-a és július 3-a között hazánk rendezheti meg a vizes  
világbajnokságot. Sopronban vízilabda-mérkőzéseket tartanak. FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

CZETIN ZOLTÁN

892 magyar és 3017 
nemzetközi talá-
lat. A 73 éves sopro-
ni, nyugdíjas gépész, 
Schöll Károly eny-
nyi geocaching-lá-
dát talált meg azóta, 
hogy elkezdte űzni 
ezt a hobbit.

– Miről szól a geocaching?
– Ez egy nemzetközi játék, 

amely során valaki elrejt egy 
vízhatlan dobozt a természet-
ben, a városban vagy bárhol, 
és azt a többi ember megkere-
si. Én az interneten bukkan-
tam rá a játékra. A fiammal 
hamarosan el is indultunk, és 
a Bécsi-dombon megtaláltuk 
az első ilyen ládát. Nem olyan 
egyszerű egyébként a feladat, 
mert ezek a GPS-adatok csak 
egy párméteres körzetet ha-
tárolnak be, és van olyan lá-
da, ami akkora, mint egy gyű-
szű. Sopron pár kilométeres 
térségében amúgy 40–50 lá-
da található.

– Ha megjelenik a kör-
nyéken egy új láda, akkor 
azonnal felkerekednek?

– Az első megtalálóé a pi-
ros egyes, a résztvevők inter-
netes adatlapján is egy piros 
egyes van feltüntetve a neve 
mellett. Nekem körülbelül 15 
darab van. Újabban a fiata-
labb ládászok már odaírják 
az új ládák mellé, hogy nem 
is indulunk el, mert Karcsi 
bácsit megelőzni úgysem le-
het. Egyszer úgy jártam, hogy 

itthon voltak a fiamék, amikor 
este fél 10-kor jelent meg az e-
mail, hogy a Várhelynél új lá-
da van. Már felöltöztünk és in-
dultunk is volna, csak akkor 
jutott eszünkbe, hogy kijárá-
si tilalom van. Maradt reggel-
re. Fél 5-kor útra keltünk, így 
is meglett a piros egyes.

– A játék tavaly volt 20 
éves Magyarországon, volt 
valami különleges attrak-
ció 2021-ben?

– Az országos egyesület 
úgy határozott, hogy minden 

megyében és Budapesten el-
rejt egy-egy jubileumi ládát. 
A kiírás szerint, aki mind a 
húszat megtalálja, ajándékot 
is kap. Harmincheten keres-
tük és találtuk meg végül az 
összeset.

– Ha valaki kedvet érez 
a játékhoz, megkeresheti 
Önt, tud segítséget kérni?

– Igen. Az egyesületnek 
én vagyok a soproni mento-
ra. A geocaching.hu oldalon 
megtalálhatók az elérhető-
ségeim is.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Nagyon kemény mecs-
csekre számít a Magyar 
Kupa nyolcasdöntőjé-
ben a Sopron Basket 
másodedzője.  Laczka 
Miklós szerint nem hi-
bázhat a csapat, ha 
idén is el akarja hódíta-
ni a serleget. 

– Shey Peddy, valamint Aby 
Gaye távozott, egy olimpiai 
bajnok, Stefanie Dolson pe-
dig érkezett, milyen válto-
zást hoznak a cserék?

– Shey Peddy helyére nem 
jött új kosaras, így ez kicsit 
megváltoztatta a rotációnkat. 
A centerposzt esetében más a 
helyzet: Aby Gaye sajnos nem 
igazán tudott beilleszkedni a 
csapatba, így nem tudta azt a 
teljesítményt nyújtani, amit 
vártunk tőle – és amit a kosár-
labdázó is elvárt volna magá-
tól. Ez a helyzet senkinek sem 
kedvezett, ezért döntöttünk 
úgy, hogy külön utakon foly-
tatjuk. A helyére érkező Stefa-
nie Dolson rendkívül tapasz-
talt, komoly eredménysort 
maga mögött tudó játékos.

– Miben segítheti a csa-
patot Dolson leigazolása?

– Stefanie rendkívül sok-
oldalú kosárlabdázó. Ami ki-
emelt szempont volt: a palánk 
alatti csatában kiválóan tudja 

hasznosítani fizikai adottsá-
gait. 196 centi magas, erős já-
tékos, az a fajta, jó értelemben 
vett keménység, amit ő képvi-
sel, picit hiányzott eddig a já-
tékunkból. Ugyanakkor azt 
is tudjuk róla, hogy végtele-
nül intelligens kosárlabdázó. 
Mind támadásban, mind pe-
dig védekezésben nagyot len-
dít majd a játékunkon, ebben 
biztos vagyok.

– Mikor mutatkozhat be 
az új játékos?

– Sok ideje nem lesz akkli-
matizálódni, de bízom benne, 
hogy a Magyar Kupában már 
pályára tud lépni. A szakmai 

stábnak is kihívás, hogy gyor-
san beépítsük a csapatba. Ez 
azért is fontos, mert az Euro-
ligában is nagy szükség van 
ilyen típusú játékosra.

– Mire számít a szakmai 
stáb a Magyar Kupa küz-
delmeiben?

– Már az első meccsün-
ket is a lehető legkomolyab-
ban kell venni, hiszen a 
TFSE–MTK képes meglepe-
tésekre. Továbbjutás esetén 
a Győr–PEAC párharc győz-
tesével játsszuk az elődön-
tőt. A  PEAC-ot sem lehet leír-
ni, a Győrtől pedig kikaptunk 
legutóbbi bajnoki mérkőzé-
sünkön. A nagy rivális Szek-
szárddal csak a döntőben ke-
rülhetünk össze, de odáig el is 
kell jutni… Egy biztos: hibáz-
ni nem lehet a nyolcasfinálé 
egyik mérkőzésén sem.

Kincskeresés a szabadban Sopron Basket:  Stefanie Dolson csatlakozott a csapathoz

Kupadöntőre hangolva

A GEOCACHING LÁDÁKBAN  naplófüzet és íróeszköz, valamint 
kisebb kincsek vannak. Ezt a megtaláló elviheti magával, de he-
lyette egy másik ajándékot kell elhelyeznie. Léteznek virtuális 
geoládák, amelyeket olyan helyre telepítenek, ahová nem lehet-
ne rongálás nélkül ládát elhelyezni. Magyarországon közel 5000 
láda található.

Schöll Károly egy geocaching ládával – Sopron környékén  
40–50 ilyen található. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Laczka Miklós (j) másodedző szerint már az első meccset is 
komolyan kell venni a Magyar Kupában. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Röplabda
Február 16., szerda 
8:30, papréti 
tornacsarnok
Diákolimpia V–VI. 
korcsoport lány „B” 
kategória körzeti döntő
Február 17., csütörtök 
8:30, papréti 
tornacsarnok
Diákolimpia V–VI. 
korcsoport fiú „B” 
kategória körzeti döntő

Kosárlabda
Február 17., 
csütörtök 15 óra, 
Novomatic-aréna
Sportdarázs–SMAFC 
– DVTK U23

Természetjárás
Február 19., szombat 
9 óra, indulás: 
Brennbergbánya, 
buszforduló
Templomtól 
templomig túra

Vízilabda
Február 20., vasárnap 
13 óra, Lőver uszoda
Országos utánpótlás-
bajnokság

Labdarúgás
Február 20., vasárnap 
15 óra, városi stadion
SC Sopron 
– Balatonfüredi FC

www.facebook.com/sopronitemahivatalos

Soproni Téma

JÖN A NYOLCADIK SZEZON:  Aláírt a 2022–2023-as szezonra Ha-
tár Bernadett – tudatta a Sopron Basket. – Nagyon örülök, hogy si-
került Bettit itthon tartanunk. Az ő története ugyanis észrevétle-
nül klubunk védjegyévé is vált – mondta Török Zoltán ügyvezető. 
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a  
szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!

MOTTÓ

Fejes Endre: 
Rozsdatemető
Ifjabb Hábetler János egy 
szóváltást követően meg-
öli sógorát a rozsdateme-
tőben – az író azonban 
nem a gyilkos, hanem az 
indíték után nyomoz, az 
első világháború végétől 
kezdi felfejteni az okokat, 
bontásra ítélt barakklaká-
sok és omladozó bérházak 
falai között. A Hábetler 
család két generációjának 
sorsán keresztül feltárul-
nak a kispolgárság hétköz-
napjai, amelyekre semmi-
lyen hatással nincs sem az 
idő, sem a történelem. 

KÖNYVAJÁNLÓ

HUSZÁR JUDIT

Összesen 173 alkotás érkezett be 
A Föld legboldogabb napja – Mit te-
hetünk a zöldebb jövőért? című pá-
lyázatra. Az óvodások, iskolások raj-

zaiból összeállított tárlatot múlt héten nyitották 
meg a Liszt-központban. 
Elkészült Sopron klímastra-
tégiája, kihirdették A Föld 
legboldogabb napja – Mit te-
hetünk a zöldebb jövőért? 
című pályázat eredményét 
– a soproni önkormányzat 
egy pályázat keretében nyert 
támogatást a programok meg-
valósítására. Az volt a cél, 
hogy ráirányítsák a figyelmet 
az éghajlatvédelem fontossá-
gára és arra, hogy melyek azok 
a napi tevékenységek, ame-
lyek segítségével mindannyi-
an hozzájárulhatunk környe-
zetünk megóvásához.

A rajzpályázat nagyon nép-
szerű volt, 173 alkotás érke-
zett 10 intézményből. Ezúttal 
az ovisok küldték be a legtöbb 
képet, szám szerint 108-at. 
A zsűri minden kategóriában 
díjazta a legjobbakat, illet-
ve egy internetes voksoláson 
a közönség is kiválaszthatta, 
hogy kiknek ad elismerést. 
Valamennyi résztvevő okle-
velet kapott, a díjazottak pe-
dig dr. Farkas Cipriántól vet-
ték át az ajándékcsomagot. 

– Sopron önkormányzatá-
nak három feladatot kell tel-
jesítenie, hogy minél kisebb 
ökológiai lábnyoma legyen a 

városunknak – mondta a pá-
lyázat eredményhirdetésén a 
polgármester. – Az első, hogy 
olyan épületekben éljük a kö-
zösségi életünket, amelyek ta-
karékosak. A második, hogy 
olyan buszokat állítsunk for-
galomba, amelyek kisebb ter-
helést jelentenek a környeze-
tünk számára. A harmadik, 
talán a legfontosabb pedig 
az, hogy környezettudatosság 
irányába formáljuk a gyerme-
keink gondolatvilágát. 

A pályázatra érkezett vala-
mennyi alkotást kiállították a 
Liszt-központban, a tárlat feb-
ruár 22-ig látható az aulában. 

A DÍJAZOTTAK: 
Óvodások: 1. helyezett: Dávid 
Anna – Hermann Alice Óvo-
da. 2. helyezett: Rákóczi Zsó-
fia – Napközi Otthonos Óvoda, 
Sopronhorpács. 3. helyezett: 
Kovács Boldizsár – Bánfal-
vi Óvoda. Közönségdíjas: Sal-
fer Bálint – Hermann Ali-
ce Óvoda.
Általános iskola 1–2. osz-
tályosok: 1. helyezett és kö-
zönségdíjas:  Fleck Ádám 
– Soproni Német Nemzetisé-
gi Általános Iskola

Általános iskola 3–4. osztá-
lyosok: 1. helyezett: Sztojka 
Márkó – Doborjáni EGYMI. 
2. helyezett és közönségdíjas: 
Balogh Milán – Doborjáni 
EGYMI. 3. helyezett: Horváth 
István Leonárdó – Doborjá-
ni EGYMI.
Általános iskola 5–6. osztá-
lyosok: 1. helyezett: Csiszár 
Csillag – Széchényi Ferenc 

Általános Iskola, Fertőszép-
lak. 2. helyezett: Baumgartner 
Noémi – Széchényi Ferenc Ál-
talános Iskola, Fertőszéplak. 
3. helyezett: Kocsis Jázmin 
– Doborjáni EGYMI. Közön-
ségdíjas: Zsadony Zsombor 
Márk – Széchényi Ferenc Ál-
talános Iskola, Fertőszéplak.
Középiskolások: 1. helye-
zett: Vecsei Bianka Marianna 

– vendéglátó technikum. 2. he-
lyezett: Fábián Blanka – Eöt-
vös-szakgimnázium. 3. he-
lyezett: Vajda Dominik Attila 
– vendéglátó technikum. Kö-
zönségdíjas: Szabó Benjámin 
– Eötvös-szakgimnázium.
Fogalmazásverseny: 1. helye-
zett és közönségdíjas: Németh 
Amira – Széchényi Ferenc Ál-
talános Iskola, Fertőszéplak.

Átadták  a Föld legboldogabb napja című rajzpályázat elismeréseit

A még zöldebb városért

A pályázat eredményhirdetését múlt kedden tartották, a gyerekek alkotásait február 22-ig lehet 
megnézni a Liszt-központ aulájában. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MADARÁSZ RÉKA

Imádja a vízilabdát 
és az olvasást Kardos 
Bendegúz, aki olyan 
átéléssel tud mesél-
ni a könyvekről, hogy 
még annak is kedve tá-
mad a Harry Potterhez, 
aki már rég túl van a 
gyerekkorán.

Kardos Bendegúz 11 éves lété-
re már annyira önálló, hogy 
a beszélgetésünkre egye-
dül jött, persze a megbeszélt 
időpontnál jóval előbb, mert 
– mint kiemelte – kicsit szét-
szórt, úgyhogy inkább előbb 
érkezik, mint később. A Ber-
zsenyi Líceum hatodik osztá-
lyosa olyan választékosan fe-
jezi ki magát, hogy a felnőttek 
megirigyelhetnék. Egyik ked-
venc időtöltése a vízilabda, a 
korosztályában a Dunántúlon 
ő a gólkirály.

– 2016 óta vízilabdázom 
– mesélte. – Akkor volt a nyá-
ri olimpia, mindig néztem 
a mérkőzéseket, és nagyon 
megtetszett a sportág. Még 
az első edzésemre is emlék-
szem: a nagymamám végig 

ott maradhatott, és a kisme-
dencében cicáztunk Laci bá-
csival, akitől mindenki meg-
próbálta elvenni a labdát.

A talpraesett fiú egyébként 
Budapesten született, majd 
Szegeden élt a családjával, 
ahol angol nyelvi oviba járt, 

és mivel kiskacsa volt a jele, 
elsőként a duck szót tanulta 
meg. Már elsőben elolvasta a 
Süsüt, és azóta nincs megállás 
– most már Sopronban.

– Nem sokfélét olvasok, ha-
nem azt, ami tetszik, sokszor 
– folytatta. – A kedvencem az 
Idődetektívek sorozat, az ötö-
dik részt, a Drake kapitányt 
tizenhatszor elolvastam. Ha 
nincs nálam könyv, akkor a 
törikönyvemet olvasom, bár 
nyáron már egyszer végez-
tem vele. Tudtam ugyanis, 
hogy ez lesz a kedvenc tantár-
gyam, mivel nagyon érdekel a 
történelem. Az Egri csilla-
gok című regény szintén nagy 
kedvencem.

Az osztályban Bendi a há-
rom legjobb tanuló között 
van. Két négyese volt, mivel a 
nyelvtant nem szereti, a szá-
mítógépekhez pedig „simán 
nem ért”. Szabadidejében szí-
vesen focizik a barátaival, és 
imád utazni.

– Azoknak, akik nem na-
gyon szeretnek olvasni, ki-
lencéves kortól ajánlom a hi-
hetetlenül vicces Egy ropi 
naplóját, az Odin és bandáját 
– fejezte be, miközben meg-
mutatta a regényeket, amelye-
ket el is hozott magával.

A 11 éves fiú egyik kedvenc időtöltése  a vízilabda, amelyben nagyon sikeres

Bendinél mindig van egy könyv

Ha éppen nincs nála semmilyen regény, akkor a történelem-
könyvét olvassa Kardos Bendegúz. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

„Ahol a fény, ott 
az Isten. Ahol az 
Isten, ott a bé-
kesség. Ahol a 
békesség, ott 
nem születhet 
bűn.”
Fejes Endre  
(1923–2015) Kossuth- és 
József Attila-díjas író, 
drámaíró

Édes üzenetek Sopronról
A soproniak mézeskalács szívekbe foglalt gondolata-
ival zárul a tavalyi centenáriumi emlékév program-
sorozata. Az üzenetek a város ablakaiban és kiraka-
taiban láthatók.
– Több ezer üzenet gyűlt össze a Pro Kultúra „Mit szeretünk Sop-
ronban?” című kezdeményezésére – mondta Szekeres Kriszta, az 
intézmény közművelődési munkatársa. 

A cég az 1921-es szavazóurnát idéző dobozokban várta a sop-
roniak vallomásait szeretett városukról: számos kedves gondolat 
érkezett Sopron történelmi múltjáról, kulturális örökségeiről, va-
lamint látványosságairól és kirándulóhelyeiről.

A Bálint napján tartott sajtótájékoztatón dr. Ragány Misa, a Pro 
Kultúra ügyvezető igazgatója örömmel újságolta, hogy a felhívás-
ra kizárólag jóindulatú üzeneteket kaptak, ezekből választottak 
ki 48-at.

Virágvasárnapig minden héten hat új mézeskalács jelenik meg 
a város egy-egy pontján. A szív alakú sütemények közül az elsőt az 
ügyvezető igazgató és dr. Farkas Ciprián polgármester helyezte el 
a Liszt Café ablakában. Ezen a héten többek között a Cédrus köny-
vesboltban, a Tourinform irodában, a Briolett ötvösműhely abla-
kában és az Erdészeti Múzeumban tűnnek fel az üzenetek.

A mézeskalácsok Fischer Erika alkotásai.

facebook.com/
sopronitema 
hivatalos

Középiskolai jelentkezés február 18-ig
Az Oktatási Hivatal honlapján nyilvánosságra hozta a központi 
írásbeli felvételi vizsgadolgozatok eredményeinek átlagait és 
eloszlását. Így a felvételizők összehasonlíthatják teljesítmé-
nyüket, és megalapozottabban dönthetnek arról, hogy melyik 
középfokú iskolát választják. Az intézményekbe február 18-ig 
lehet jelentkezni. 

RÖVIDEN
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Nincs megoldás?  
Van megoldás?
Amikor egy problémával (akár a sajátunkkal, akár máséval) 
szembesülünk, meg kell fejtenünk annak az okát. Ha ez nem 
sikerül, kérjünk segítséget! Ez azt jelenti, hogy ha én orvos-
ként nem tudom, mi az ön baja, akkor kérjem ki vagy biztas-
sam, hogy kérje ki egy vagy akár több kolléga véleményét is a 
dologról! Ha világos az ok, de nem tudom, mi lesz a jó, vagy bi-
zonytalan vagyok, hogy a javaslatom lenne-e a legjobb megol-
dás, akkor ugyanígy kell cselekednem. Nagy előny, ha csapat-
ban dolgozunk (és ez ma már szinte nélkülözhetetlen), mert 
akkor közösen, „több szem többet lát” módon, nagyobb biz-
tonsággal adhatunk javaslatot. Amikor pedig úgy látszik, hogy 
„nincs megoldás”, nos, akkor is érdemes kikérni egy vagy akár 
több kolléga véleményét, hogy tényleg jól látjuk-e a helyzetet. 
Azt se feledjük, hogy tényleg van olyan, hogy nincs (már) tény-
leges megoldás, de ekkor is van lehetőség az élet minőségé-
nek javítására, a mindennapok szebbé, jobbá tételére. Néha a 
kis segítség is sokat jelent. 
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket február 23-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sopron 
Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a Rubikon különszámát sorsoljuk ki, melyet 
a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Február 2-i rejtvényünk megfejtése: „Amivel a napjainkat töltjük, azzal telik az életünk is”. Szerencsés megfej-
tőnk: Szabó László, Sopron, Jegenye sor.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Február 16-től 22-ig. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig es-
te 8 órától reggel 8 óráig tart.

Február 16., 
szerda 

Király gyógyszertár  
Várkerület 114. 99/508–242

Február 17., 
csütörtök 

Korona gyógyszertár  
Várkerület 73. 99/505–865

Február 18., 
péntek 

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

Február 19., 
szombat 

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

Február 20., 
vasárnap 

Oroszlán gyógyszertár  
Várkerület 29. 99/524–005

Február 21., 
hétfő 

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

Február 22., 
kedd 

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

Vérbeli vendéglátós család
SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK  – Bakk László

PLUZSIK 
TAMÁS

„ Sopron, 
te  lelkünk 
éltető 

láng! Hű őr az ősi vége-
ken” – hangzanak Sarka-
dy Sándor sorai a város 
himnuszában. Vallják 
ezt azok, akik már nem-
zedékek óta itt élnek, és 
azok is, akik elszakadtak 
Soprontól.

Bakk László kurucdombinak 
vallja magát, bár évtizedek óta 
a város más részén lakik. Már 
gyerekkorában ott sürgölődött 
a szülei körül a Kékfrankos-
ban, úgyhogy egy percig sem 
volt kétséges, hogy ő is folyta-
tója lesz a családi tradíciónak. 
A Fenyves Szállóban volt fel-
szolgálóipari tanuló, ahol Ga-
lavics Antal és Kis József voltak 
azok a meghatározó személyi-
ségek, akik nemcsak megta-
nították, hanem meg is sze-
rettették vele a vendéglátást. 
Négy évtizeden át egy munka-
helyen, a Fenyvesről idő köz-
ben Lövérre átkeresztelt szál-
lodában dolgozott. 

– Apai felmenőim nemeské-
riek, az 1778-ban született Bak 
Ferenc szépapám még egy „k”-
val írta a családnevünket, száz 
évvel később viszont József 
nagyapám már kettővel – me-
sélte Bakk László. – A nemeské-
ri evangélikus templom kétszáz 
éves jubileumára Payr Sándor 
1932-ben megírta az egyház-

község történetét, mely sze-
rint felmenőim között többen 
is köztiszteletben álló egyház-
fiak voltak, így például Bakk Já-
nos céhmester pénztárosa volt 
az egyházközségnek. Egy másik 
Bakk János Bécsben folytatott 
teológiai tanulmányokat, majd 
miután Kis János püspök föl-
szentelte, 1841 és 1866 között 
Uraiújfalu köztiszteletben álló 
lelkésze volt.

– Két lánytestvérével együtt 
az édesapám is Nemeskéren 
született 1922-ben, majd Sop-
ronban, Perkovátz Félixnél sa-
játította el, ahogy ő mondta, 

szeretett hivatását – folytat-
ta Bakk László. – Rövid ideig 
Budapesten, a Gellért Szálló-
ban is dolgozott, majd vissza-
tért nagyra becsült mesteréhez, 
Perkovátz Félixhez. Az államo-
sítását követően ő lett az idő-
közben Kékfrankosra átkeresz-
telt vendéglő üzletvezetője, 
ahol édesanyámmal, aki kiváló 
szakácsnő volt, évtizedeken át 
együtt dolgoztak. Méltánytalan 
vádaskodások érték, emiatt rö-
vid időre áthelyezték az egyko-
ri Zalagyöngyébe, majd miután 
a bíróság is neki adott igazat, 
ismét vezethette a Kékfrankost. 

Mindezek nagyon megviselték, 
úgyhogy élete teljében, 1975-
ben egy szívinfarktus okozta ko-
rai halálát. Édesanyám, Rákó-
czi Ilona nagylózsi származású. 
Édesapámmal való házasságkö-
tésük előtt az Állami Gyermek 
Szívszanatórium helyén állott 
egykori Gruber Szállóban dolgo-
zott, majd miután összekötötték 
az életüket, nagyon jól kiegészí-
tették egymást. Büszke vagyok 
arra, hogy a soproni vendéglá-
tásban mindketten meghatáro-
zó egyéniségek voltak, mind-
máig sokan emlékeznek rájuk, 
emlegetik mindkettőjüket.

Bakk László négy évtizeden át egy munkahelyen, a Fenyvesről idő közben Lövérre átkeresz-
telt szállodában dolgozott. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

CSALÁDI HÁTTÉR:  1954-ben született Sopronban. Szülei mindketten vendéglátósok voltak, 
édesapja, Bakk László, a Kékfrankos üzletvezetője, édesanyja pedig ugyanott szakácsnő volt. Fe-
lesége szintén a vendéglátóiparban dolgozott, a soproni kórház büféjéből ment nyugdíjba. Ad-
rienn lányuk az ELTE Sporttudományi Intézetének egyetemi docense, Tünde pedig némettanár. 
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HUMORSAROK
Szénási Ferenc (Széna) soproni  karikaturista  
alkotásai hétről hétre.

KÓCZÁN BÁLINT

A Jazz&Bor sorozat keretében lép fel 
Sopron különleges formációja, a Lo-
cal Vintage Company. Magyarorszá-
gon kevés az olyan, szvinget képvi-

selő zenekar, mint ők. Szénási-Szabó Diával és 
Vida-Veres Imolával beszélgettünk. 
– Ismét színpadra álltok. 
Hogy készültök?

– Dia: A Pro Kultúra felké-
résére már tavaly augusztus-
ra elkészítettük azokat az át-
iratainkat, amelyek a mostani 
koncertünk gerincét is adják 
majd. A soproni népszava-
zás századik évfordulójára, a 
Hűség 100 programsorozat-
ra olyan dalokat dolgoztunk 
át, amelyek kifejezetten az 
1920-as évek Magyarországá-
nak jellegzetes slágerei vol-
tak. Többségük magyar nyel-
vű dal, de van közöttük ismert 
angol nyelvű standard is. 

A Jazz&Bor keretein belül 
már korábban is volt szeren-
csénk bemutatni egy másik 
repertoárt, így tapasztalatból 
mondhatjuk, hogy a rendez-
vény miliője különösen közel 
áll hozzánk. Ez a lokál han-
gulat igazán a mi világunk, 
így alig várjuk, hogy szín-
padra álljunk! 

– Mi történt veletek az el-
múlt hónapokban? 

– Imola: Ahogy a pandémia 
során a legtöbb formáció szá-
mára, nekünk is csendesen, 
ötletelésekkel teltek az elmúlt 
hónapok. A zenekar tagjaival 

folyamatosan tartottuk a kap-
csolatot, egyeztettük a felme-
rülő terveket. Nagyon készü-
lünk az előttünk álló nyári 
szezonra. 

– A L o c a l V i nt a ge 
Company egy különleges 
csapat…

– Dia: Ezt a zenei stílust 
– a szvinget – az országban 
nem sok zenekar képviseli. 
A műfaj mellett a csapat vi-
szonylag nagy létszáma és 
a hangzás sokszínűsége is 
szokatlan.

– Imola: Szeretjük, hogy 
az ismert dalok feldolgozása 
során sokszor kap teret a kre-
atív átiratkészítés és a hang-
szeres improvizáció is. A több-
szólamú énekfelrakások, a 
változatos hangszerpark, kü-
lönleges hangszerelés és a kor-
hű színpadi megjelenés mind 
hozzájárulnak, hogy a produk-
ció minden színpadon megáll-
ja a helyét. Épp ezért jól össze-

kapcsolható a többi művészeti 
ággal: táncművészettel, szín-
házzal, irodalommal. Ezek-
ben az együttműködésekben 
pedig igazán egyedi produk-
ciók születhetnek. 

– Milyen kilátások van-
nak a nyárra? 

– Dia: Természetesen sze-
retnénk minél többet zenélni, 
koncertezni. Több nyári hely-
színre, fesztiválra is kaptunk 
meghívást, többek között Sza-
kál Attila jóvoltából, de sze-
retnénk idén minél többször 
Sopronban és környékén is 
megmutatkozni.

– Imola: A repertoárun-
kat folyamatosan bővítjük, 
illetve a közeljövőben saját 
szerzeménnyel is készülünk, 
melyet a zenekar tagjai írnak. 

Ismét színpadon  a soproni Local Vintage Company 

Vissza a húszas évekbe!

A népszavazás 100. évfordulójára olyan dalokat dolgoztak át a Local Vintage Company tagjai, amelyek kifejezetten az 1920-as 
évek Magyarországának jellegzetes slágerei voltak. FOTÓ: BOGNÁR LÁSZLÓ
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NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

Küldetése a fenntarthatóság
MADARÁSZ RÉKA

A magyar kortárs divat- és designter-
mékek színes metszete tárul elénk a 
Várkerület egy hangulatos kis üzleté-
ben, ahol minden darabnak lelke van. 

Sütő Krisztina, a belvárosi bolt 
tulajdonosa missziójának te-
kinti a fenntarhatóságot és az 
emberek tudatos vásárlásra 
ösztönzését.

– A nálam kapható termékek 
anyaga, elkészítése nyomon 
követhető – tudtuk meg Krisz-
titől. – Megkérdezheted, hogy 
ki készítette, honnan szárma-
zik az anyaga – vagyis teljesen 
átlátható a koncepció. Fontos-
nak tartom a magyar és a helyi 
iparosok támogatását. Ha vala-
ki lokális dolgokat vásárol, az-
zal már eleve tesz a környeze-
téért, hiszen nem utazik annyit 
az áru, így nem hagy akkora láb-
nyomot a Földön.

Több nemzetközileg is el-
ismert tervező munkáit cso-
dálhatjuk meg a boltban, ezek 
közé tartozik többek között az 
Artista nevű brand, ami 26 éve 
van jelen hazánkban. A terve-
zők festőművészekkel dolgoz-
nak együtt, a ruhákon pedig 
vissza-visszaköszönnek a kor-
társ festmények. Több soproni 
alkotó – például Lendvay Már-
ta vagy Schmaler Petra – mun-
káit is megtalálhatjuk az Omg 
Designer Store-ban. 

Annak érdekében, hogy a vá-
sárlók is megismerhessék a ter-
mékek tervezőit, Kriszti ebben 
az évben hat olyan rendez-
vényt is tervez, ahol lesz alkal-

muk személyesen is találkoz-
ni velük.

– Az üzletemben környezet-
tudatos termékeket is tartok 
– folytatta. – A kapuvári Tóthné 
Erzsébet például évek óta kísér-
letezik azzal, hogy teljesen ter-
mészetes anyagokból férfi és 
női alsóruházatot állítson elő. 

A szintén soproni Molnár Ale-
xandra a Fotinivel a zero  waste 
életmód jegyében hulladék-
mentes szabászatra és maradék 
anyagok felhasználására törek-
szik: megunt férfiingeket gon-
dol újra, illetve cipőkészítés 
során megmaradt bőrdarabok-
kal dekorálja a kabátjait.

Sütő Krisztina célja az emberek tudatos vásárlásra ösztön-
zése és a helyi iparosok támogatása. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

JAZZ&BOR : Local Vintage 
Company, február 26., szom-
bat 19 óra, Liszt-központ

BULI VAN!  – zenei ajánló

Diabolus In Musica Sopronban
Február 18., péntek 19.30, Búgócsiga Akusztik Garden
A Diabolus In Musica (Ørdøg-akusztik) először lép fel Sop-
ronban, a Búgócsigában. Ørdøg-dalokat és más olyan szerze-
ményeket játszanak, amiket máskor másképp hallhatunk, és 
olyanokat is, amiket máskor soha. Vendég: Pap Gergő (Plastic-
ocean) egy szál gitárral.

Vargabetűk – 30 év Sopron sztárjai között
Vargabetűk címmel új pódiumműsor indul a soproni teátrum 
színházklubjában az önálló társulat megalakulásának 30 éves 
jubileuma tiszteletére. Az első vendég február 23-án 19 órá-
tól Bencze Ilona Jászai-díjas, érdemes művész lesz, aki 2007 
és 2011 között játszott a leghűségesebb városban. A házigazda 
Varga Róbert újságíró.

RÖVIDEN


