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Kezdődik a strandszezon!
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Május elsején megnyitott és egész hónapban ingyenesen látogatható Tómalom fürdő. A víz minősége a szakemberek szerint kiváló, erről a múlt heti melegben többen meg is
győződtek. Idén ismét különleges év várható a soproni uszodában: ezúttal az első világbajnokságnak ad otthont a létesítmény. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Búcsú az alma matertől

A vadmadarak éltetik
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Tavaszi gombaszezon
Gombászni nemcsak ősszel tudunk, egy-egy kiadósabb
eső után tavasszal is nagy szezonja van a kalaposoknak.
Írásunkban hasznos tippeket is adunk a gyűjtéshez.

„Szeressétek Sopront a távolból is! Isten veletek!” FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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A Magyar Tudományos
Akadémia levelező tagjává választották prof.
dr. Faragó Sándort, a
Soproni Egyetem rector
emeritusát, aki 2007 óta
az MTA doktora. – Jól
esik, hogy a megválasztásom óta sok gratulációt kapok. Több évtizedes út vezetett idáig:
45 esztendővel ezelőtt
szereztem meg az erdőmérnöki diplomámat itt,
Sopronban – nyilatkozta
lapunknak.
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Közös időutazáson

A megújulás jegyében
Az értékeket hordozó gyűjtemények előtt tiszteleg a múzeumi világnap május 18-án. Sopronban szerencsénk van: a kiállítóhelyek és
tárlatok sokasága közül választhatunk. FOTÓ: ROMBAI PÉTER – REPESZTECH
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Két év után ismét élőben tudták megrendezni a Soproni Képzőművészeti Társaság hagyományos tavaszi tárlatát. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Széchenyi István
dicső emlékére

„Védjük a teremtési rendet é s a teremtett világot”

A nemzet egysége

PLUZSIK TAMÁS

Beiktatták Novák Katalint, Magyarország első
női köztársasági elnökét. Az ünnepség ökumenikus istentisztelettel kezdődött a Kálvin
téri református templomban, majd a Kossuth
téren folytatódott.

125 évvel ezelőtt, 1897. május 23-án leplezték le a
soproni Széchenyi-szobrot. Ebből az alkalomból
Kugler Lajos városi levéltáros szerkesztésében jelent meg az a több mint hatvanoldalas emléklap,
mely a szobor felállításának előzményeit, illetve
magát a leleplezési ünnepséget örökíti meg.

Novák Katalin köztársasági elnök (j) látogatókkal a Sándor-palota teraszán a beiktatását követően.
FOTÓ: MTI – KOSZTICSÁK SZILÁRD

– mondta, követelve a háborús
bűnök kivizsgálását és meg
büntetését. Magyarország
nem semleges, „az ártatlan ál
dozatok és az igazság oldalán
állunk”, az EU és a NATO tag
jaként vállalt kötelezettségei
nek Magyarország eleget tesz.
Novák Katalin közölte azt
is: Magyarország nem mond
le szuverenitásáról, támogatja
Ukrajna csatlakozását az eu
rópai országok közösségéhez.
Úgy fogalmazott: Magyaror
szág kész áldozatot hozni a
békéért, és nem akadályozza
szövetségesei áldozathozata
lát, de nem egyezik bele olyan

döntésekbe, amelyek nagyobb
áldozatot követelnek a magya
roktól, mint amekkora fájdal
mat okoznak az orosz agres�
szornak. A béketárgyalások
folytatása érdekében közvetí
tő szerepet ajánlott fel, és ki
állt az ukrajnai magyarság ér
dekeiért is.
Az újonnan megalakult
Országgyűlés képviselőinek
figyelmét arra hívta fel, hogy
becsüljék meg a bizalmat,
tiszteljék a demokratikus tör
vényhozás alkotmányos ke
reteit, törekedjenek a nem
zet javát szolgáló döntések
meghozatalára.

– Védjük a teremtési ren
det és a teremtett világot!
– mondta, felhívva a figyel
met a nagycsaládok, a főállá
sú szülők, az örökbefogadók
és a gyermekeikről egyedül
gondoskodók támogatásának
fontosságára.
A program nyílt délutánnal
folytatódott a köztársasági el
nök hivatalában, a budavári
Sándor-palotában.
Novák Katalint március
10-én választotta meg köztár
sasági elnöknek az Ország
gyűlés, ő a hatodik államfő a
rendszerváltás óta.
(Forrás: mti)

FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A katonai tiszteletadást,
majd Balázs János és tanítvá
nya zongorajátékát követően
beszédében az új köztársasá
gi elnök köszöntötte „a világ
összes magyarját”, és megkö
szönte „a megválasztásával
kifejezett bizalmat”.
Novák Katalin úgy fogal
mazott: együtt vagyunk itt,
Európa szívében, az ország fő
városában, a Kárpát-medence
közepén, a nemzet főterén, de
együtt vagyunk abban a szán
dékban és akaratban is, hogy
a magyaroknak a huszadik
század erkölcsi megrendü
léshez vezető évtizedei után
a huszonegyedik században
jobb, szebb, békésebb, gazda
gabb és biztonságosabb életet
teremtsünk.
Az államfő tíz pontba szed
ve ismertette az ukrajnai há
borúval kapcsolatos gondo
latait. A putyini agresszió
elítélése mellett kijelentette:
Magyarország örökre nemet
mond a Szovjetunió visszaál
lítását célzó minden törekvés
re. A magyarok békét akarnak
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A szobor felállításának öt
lete nem egészen egy évvel
Széchenyi halálát követően
merült fel, mégpedig Király
József Pál tanár javaslatá
ra egy határozat is született:
„A nagy magyar, boldogult
gróf Széchenyi István emlé
kének dicsőítésére és Sopron
városának e szorosabb kö
réhez tartozott halhatatlan
hazafi iránti különös kegye
letének örökítésére a róla el
nevezett téren egy méltó em
lékszobor állíttassék.”. Ezt az
1861. évi határozatot aztán ar
ra módosították, hogy a „szo
bor helyett főreáliskola ál
líttassék”, ami 1868-ban meg
is történt, és ezzel a szobor
hosszú időre feledésbe me
rült. A millenniumra készül
vén 1894-ben ismét felmerült
a Széchenyi-szobor ügye, köz
gyűlési határozat is született,
hogy: „…vagy örökíttessék
meg ércszoborban gróf Szé
chenyi István dicső emléke,
vagy festesse meg a megye IV.
Béla királynak Frigyes oszt
rák herceggel 1246-ban vívott
csatáját, mely a Lajta partján
folyt le.”.
Végül 1895 februárjában
megszületett a határozat: a
város és a vármegye közö
sen emel Széchenyi-szobrot
és annak költségeire 20.000
for i ntot meg szava zt a k .
Megalakult a tizenkét tagú

szoborbizottság, melynek el
nöke Póda Endre apát–plébá
nos lett, tagjai között pedig ott
volt többek között Gebhardt
József polgármester, ifj. Stor
no Ferenc és a Printz-pihenő
névadója, dr. Printz Ferenc
ügyvéd, a Soproni Városszé
pítő Egyesület második elnö
ke is. A szoborbizottság elfo
gadta azt a javaslatot, hogy az
1875-ben elhunyt Izsó Miklós
szobrászművész „délczegen
magyaros mintáját” a tanítvá
nya, Mátrai Lajos (1875–1965)
fogja megvalósítani.
A szoborbizottság szerette
volna, ha a szobrot még a mil
lennium évében felállítják,
ezért a leleplezés napját 1896.
november 8-ra tűzték ki, de
az országgyűlési választások
miatt az időpontot módosítot
ták. A 3,6 méter magas szob
rot december 23-án a Hild Li
pót soproni kőfaragómester
által készített talapzatra el
helyezték, és elkészült Gauby
soproni lakatosmester által
készített, a szobrot környező
alacsony vasrács is. A lelep
lezés végleges időpontja 1897.
május 23-a lett. Erre az idő
pontra elkészült Loránfy An
tal (1856–1927) „műbecsű
bronz emlékérme”, valamint
Morelli Gusztávnak (1848–
1909) a szoborról készült fa
metszete is.
Folytatjuk...

RENDŐRSÉGI sorozat

Mindig zárja be
az autója ajtaját!
CZETIN ZOLTÁN

Széchenyi-kastély: M
 éltó nemzeti emlékhely jön létre

Mérföldkő a megújulásban
ELEK SZILVESZTER

Kívül-belül megújult a nagycenki Széchenyi-kastély, elkészültek a termek, a parkban szökőkút,
ülőbútorok és tematikus játszótér is várja a látogatókat. Befejeződött a nemzeti emlékhely épületkivitelezési szakasza, ennek eredményét mutatták be a sajtó munkatársainak múlt kedden.
– Gróf Széchenyi István ko
ra óta nem volt példa ilyen
mértékű fejlesztésekre a
kastélyegyüttesben – kezd
te a sajtóbejáráson Egresits
né Firtl Katalin, az Eszter
háza Kulturális, Kutató- és
Fesztiválközpont Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezetője.
– A nagycenki Széchenyi-kas
tély fontos történelmi emlék
hely. A „legnagyobb magyar”,

gróf Széchenyi István vala
mikori kastélya hazánk egyik
kiemelkedő, nemzettörté
neti értelemben emblemati
kus értéke, ezért is lényeges a
megújulása.
A nagycenki Széchenyikastély turisztikai célú fej
lesztésének kiemelt célja,
hogy gróf Széchenyi István
örökségeként méltó nemzeti
emlékhely jöhessen létre.

A rekonstrukciós mun
kálatok során megújult az
Öregkastély és a Széchenyiszárny. Előbbiben megtar
tották az eredeti térstruktú
rát, a gépészeti rendszereket
modernizálták. A Széche
nyi-szárnyban elbontották
az utólag beépített kiszolgá
lóhelyiségeket, a földszinten
gyermekfoglalkoztató kapott
helyet, de itt vannak az irodák
is. Hamarosan megnyílik az
új, interaktív eszközökkel el
látott kiállítás. Megújultak a
pandúrházak, amelyekben a
jegypénztár és az információs
pont, valamint múzeumshop
is működik majd. A barokk
kastélypark rekonstrukció
ja fontos része volt a prog
ra m na k. A sét á nyokat

helyreállították, kialakítottak
szökőkutat, valamint temati
kus játszóteret is. A kertbe új
ülőbútorokat, világítóteste
ket is elhelyeztek, valamint
öntözőrendszert is kiépítet
tek. Emellett korszerűsítet
ték a Virágházat is, ahol külső
rendezvényeket, kiállításokat
is tartanak majd.
A fejlesztés a Nemzeti Kas
télyprogram és Nemzeti Vár
programban keretein belül a
Nemzeti Örökségvédelmi Fej
lesztési Nonprofit Kft. és az
Eszterháza Kulturális, Kuta
tó- és Fesztiválközpont Köz
hasznú Nonprofit Kft. együtt
működésében valósult meg.
A kiállításokat ezután ren
dezik be, a teljes fejlesztés
várhatóan őszig valósul meg.

Márkás táska, benne az iratokkal, telefonnal,
esetleg tablettel és fényképezőgéppel – ezeket
rendszeresen visszük magukkal. És milyen kellemetlen, ha egy pillanatra ott hagyjuk a kocsiban,
de mire visszamegyünk, már nincsenek meg...
Látható helyen soha ne hagyjuk az értékeinket az autóban – rendszeresen halljuk,
olvassuk a rendőrség figyelmeztetését, de be is tartjuk?
A tapasztalatok azt mutatják,
hogy sajnos nem mindig...
– A közelmúltban egymás
után három gépkocsifeltöréshez is riasztották a kollégáimat – kezdte Babella-Lukács
Katalin rendőr őrnagy, a Soproni Rendőrkapitányság kiemelt bűnmegelőzési főelőadója. – Mint kiderült, két
eset nem is feltörés volt, hanem lopás, ugyanis az autókat
nem zárták be a tulajdonosok.
A tolvajok egyszerűen kinyitották az ajtót, az ülésen hagyott értékeket pedig elvitték,
amivel jelentős kárt okoztak.

Az őrnagy szerint nincs
olyan hely, ahol ott hagyhatnánk bezárás nélkül az autónkat. Lopás bárhol előfordulhat, akár forgalmas területen,
akár egy kihalt vidéki utcán is.
Nagyon sokszor az alkalom
szüli a tolvajt – sokkal jobban
járunk, ha erre nem adunk
lehetőséget.
– Az értékeket soha ne
hagyjuk az autóban, az a biztos, ha visszük magunkkal
azokat – folytatta BabellaLukács Katalin. – A jó időben
mindig ellenőrizzük, hogy felhúztuk-e az ablakokat, illetve
azt is, hogy bezártuk-e a járművet! A körültekintéssel sok
kellemetlen helyzettől és nagyobb anyagi veszteségtől is
megkímélhetjük magunkat...

Emlékhelyek napja
Fotókiállítással, történelmi
vezetett sétával, tudományos
előadással várták az érdeklődőket az idei emlékhelyek
napján a fertődi Esterházykastélyban. Dr. Várkonyi Gábor, az Eszterháza-központ
tudományos igazgatója a magyar királyi nemesi testőrség
alapításáról és küldetéséről
tartott előadást. A látogatók
megtudhatták tőle, hogy az
Esterházy család négy testőrkapitányt is adott, köztük
Esterházy „Fényes” Miklós
herceget, ezért méltán mondhatjuk, hogy Eszterháza a magyar királyi nemesi testőrség
emlékhelye is.
A szombati programon korabeli és a jelenben készült
fotókat párba állítva mutatták be a kastély elmúlt két évben felújított, emblematikus
épületrészeit, a nyugati kastélyszárnyat, a keleti gránátosházat, a rózsaházat, amelyek mind újszerű funkciót
is kapnak.
Az Esterházy-sírdombot
vezetett történelmi séta keretében tekinthették meg az
érdeklődők.

sopronitema

hivatalos
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Prof. dr. Faragó Sándor: Több évtizedes út vezetett az akadémiai tagságig

A vadmadarak éltetik
KÖVES ANDREA

A Magyar Tudományos Akadémia
levelező tagjává választották
prof. dr. Faragó Sándort, a Soproni
Egyetem rector emeritusát, aki 2007
óta az MTA doktora. Mindez eddigi pályafutása
csúcsának tekinthető.
– Professzor úr, gratulálok
az elismeréshez, ami annak
fényében még kimagaslóbb,
hogy Ön az első vadbiológus,
aki akadémikus lett, illetve
200 év alatt ez a 12. alkalom,
hogy erdőmérnökként válik
valaki akadémikussá.
– Jól esik, hogy a megvá
lasztásom óta sok gratuláci
ót kapok. Több évtizedes út
vezetett idáig: 45 esztendő
vel ezelőtt szereztem meg az
erdőmérnöki diplomámat itt,
Sopronban, ez alatt folyama
tosan végeztem kutatásokat
a vadbiológia és vadgazdál
kodás területén. Fontos szá
momra, hogy nem néhány
évig tartó projektekben ve
szek részt, hanem több évti
zedes kutatásokat, monito
ringokat hívtam életre.
– Melyek azok a területek, amelyeket a legfontosabbnak tart a kutatásai
közül?
– A legkorábbi a túzokvé
delemmel kapcsolatos pro
jektem, amely fajt közel 50
esztendeje folyamatosan

kutatom. Hazánk egyik legiz
galmasabb területe a vízima
darak szempontjából a Fertő
tó: nagyon sok faj és viszony
lag nagy mennyiségben fordul
itt elő, ez az egyik kulcsterüle
te az országos vízimadár-fel
méréseinknek. Az unikális
nak számító Lajta Project is
három évtizede folyik, amely
a Lajta–Hanság Zrt. területén
vizsgálja a vadvilágot és an
nak környezetét.
– Publikációinak a száma meghaladja a 700-at,
és 36 könyv fűződik a nevéhez. Szoros időbeosztással élhet…
– Valóban összetett tevé
kenység a kutatás, hiszen az
első lépés az információszer
zés, adatgyűjtés időszaka,
aztán jöhet az összegzés: az
adatok feldolgozása, rendsze
rezése, ami a monotonabb, de
nagyon fontos része a munká
nak, ezután következik a pub
likálás időszaka. Amikor 16
éven keresztül rektor voltam,
sem hagytam fel a kutatással,
ami csak úgy működhetett és

Kulturális hidat képeznek
HUSZÁR JUDIT

Idén is nagyszabású koncertekkel készül a nyári barlangszínházi szezonra a Győri Filharmonikus Zenekar. A művészek háromszor lépnek fel
a világörökségi helyszínen – nem hétköznapi
produkciókkal.
Több mint tíz éve folyamatos
az együttműködés a Győri Fil
harmonikus Zenekar és a Pro
Kultúra között – ez azt jelenti,
hogy minden évben komoly
zenei bérletet hirdetnek váro
sunkban, valamint a nyáron
rendszeresen fellépnek a bar
langszínházban is.
– Az ország egyik legjelen
tősebb szimfonikus zenekara
a győri – mondta a nyári pro
dukciókat bemutató sajtótá
jékoztatón dr. Ragány Misa, a
Pro Kultúra ügyvezetője. – Az
elmúlt években is gyümölcsö
ző volt az együttműködésünk,
így egyértelmű volt, hogy foly
tatjuk a közös munkát.
Ahogy tavaly, úgy idén nyá
ron is három koncertet tart a

Városi hírek

zenekar a fertőrákosi bar
langszínházban. Először jú
nius 19-én James Bond zené
ket hallhatnak az érdeklődők,
és a zenekar mögötti vásznon
megelevenednek a jól ismert
filmek jelenetei is. A követke
ző program július 8-án lesz,
Salute, SopronDrum címmel
klasszikus zenei műveket ad
nak elő, amelyekben a fősze
repet az ütőhangszerek ad
ják. Ezen a koncerten a Pro
Kultúra kulturális igazgató
ja, Kóczán Péter vezényli a
zenekart.
– A megye két nagyváro
sa erősebb, ha együtt dol
gozik, ezt a megállapítást is
alátámasztja ez a koncert
– tette hozzá Fűke Géza, a

filharmonikus zenekar ügy
vezetője. – Úgy érezzük, hogy
mi nemcsak Győr, hanem
az egész régió zenekara va
gyunk, minden városnak,
ahol rendszeresen fellépünk.
A harmadik koncertet au
gusztus 20-án tartják, ekkor
egy igazi világutazó zongo
ravirtuóz, zeneszerző, Péter
Bence lesz a zenekar vendége.
– A szimfonikus zene egy
csoda – hangsúlyozta a saj
tótájékoztatón dr. Simon Ist
ván. – Ahhoz, hogy a csodála
tos összhatás, az emocionális
élmény létrejöjjön, szükség
van a magasan képzett ze
nészekre, akik folyamato
san gyakorolnak, a hibátlan
hangszerekre, a karmester
re és természetesen a kiváló
akusztikájú helyszínekre is.
Sopron alpolgármeste
re megköszönte a szerve
zők munkáját, illetve a kor
mány támogatását, hiszen
nagyon fontos feladat a prog
ramok anyagi fedezetének
biztosítása.

Köszönet valamennyi ápolónak
Május 12. az ápolók és ápolónők nemzetközi világnapja. A Soproni Gyógyközpontban is megemlékeztek a jeles alkalomról.
– A koronavírus okozta pandémia miatt az
egész világon reflektorfénybe kerültek az ápolók.
A járvány csillapodása után se feledjük a munkájukat, hiszen most is ugyanolyan elkötelezettséggel dolgoznak a betegágyak mellett – mondta dr. Molnár Sándor PhD főigazgató.

– Mintegy 860 szakdolgozónk egy emberként,
egymást támogató közösségként áll helyt a napi
betegellátási feladatokban – tette hozzá Farkas
Andrea, a kórház ápolási igazgatója. – A kórház
szakdolgozói példaértékű munkát végeztek, kérem, hogy továbbra is ilyen szakmai alázattal és
lelkesedéssel segítsék a betegek ellátását!
A rendezvény végén fehér rózsával, az ápolás
jelképével köszöntötték az ápolási tanács tagjait.

FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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– Fontos számomra, hogy nem néhány évig tartó projektekben veszek részt, hanem több évtizedes kutatásokat, monitoringokat hívtam életre – nyilatkozta lapunknak prof. dr. Faragó Sándor.
működhet, hogy családomtól,
feleségemtől minden támoga
tást megkapok.
– Hazánkban kevesen
tudnak olyan sok mindent
a vonuló vízimadarakról
vagy éppen a túzokról, mint
amennyit a professzor úr.
Miért pont ez a terület fogja meg évtizedek óta?

– Aki szereti a természet
ezer arcát, annak nincs két
egyforma nap a terepi vizs
gálata során. Megunhatatlan
élmény egy-egy túzokkakas
dürgését közelből látni. Leg
utóbb akkor éltem meg test
közelből a természet fintorát,
amikor három parlagi sas le
gyűrt egy óriás túzokkakast.

Igazi dilemma ez a védelem
számára, mert mindkettő fo
kozottan védett madár. Nagy
eredménynek tartom, hogy a
Mosoni-síkon nemrégen még
száz alatt mozgott a túzokállo
mány, de koordinálásunkban,
nemzetközi összefogás ered
ményeképpen már 500 feletti
ez a szám a régióban.
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Hétköznapi hős: D
 r. Tauber Anna 33 évig dolgozott az egyetemen

A zene, ami nevel…
MADARÁSZ RÉKA

tagja volt a Kovács Sándor ál
tal létrehozott leánykarnak, a
későbbi Liszt Ferenc Nőikar
nak. Jelenleg a Sonitus Scar
bantiae Nőikarban énekel,
melynek elnöki feladatait lát
ja el. A 403-asban töltött hét év
után a Soproni Egyetem Be
nedek Elek Pedagógiai Kará
ra került, ahonnan 33 év után
most ment nyugdíjba.
– Elvégeztem a Zeneaka
démia általános ének, majd
az ELTE zeneterapeuta sza
kát, melynek nagy hasznát
vettem – folytatta. – Rengeteg
a problémás gyerek, és szeret
tem volna, ha a leendő óvónők
kezébe tudok adni egy mód
szert, mellyel könnyebben
tudják őket kezelni. Ezután a
grafológiába mélyedtem el.
A tanárnő rengeteget ta
nult az elődeitől, akiket na
gyon tisztelt. A család mindig
is a legfontosabb érték volt és
marad az életében.
– Nagyon büszke vagyok a
lányomra, aki Kismartonban
(Eisenstadt) érettségizett, és
a gimnáziumi évek alatt öt
nyelvet sajátított el az iskolája

Séta a Felsőlövérekben a Taródi vár
látogatásával

Május 21. 15 óra, Tourinform iroda

Gyerekekkel a Lövérekben

Május 21., május 22.15 óra, Lőver uszoda bejárata

2000 év nyomában Sopron utcáin

Május 22. 10 óra, Tourinform iroda
Regisztráció: www.visitsopron.com

A Virágos Sopronért

Május 18., szerda 17 óra, Pedagógusok Soproni Művelődési Háza
Időszerű tavaszi teendők, tippek erkélyládáknál, Az év fája.

Filmvetítés: A mások élete

Május 19., csütörtök 18 óra, Pedagógusok Soproni Művelődési Háza, ajánló: Lukács Eleonóra
– Rengeteg a problémás gyerek, a zene segítségével könnyebben
tudjuk kezelni őket – mondta dr. Tauber Anna. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
jóvoltából – tette hozzá mo
solyogva. – Most végez a bé
csi egyetemen, és spanyol–
német–magyar tolmács lesz.
A párommal Ágfalván élünk.

Sok időt szentelünk a kertünk
szépítésének, és részt ve
szünk a falu kulturális életé
ben is: a Morgenröte Énekkar
tagjai vagyunk mindketten.

AJÁNLÓ: Dr. Tauber Annát Dévai Jánosné Marika néni ajánlotta Hétköznapi hős című rovatunkba. A nyugdíjas kisgyermeknevelő kiemelte, hogy „Pannika zenei tudása kiemelkedő, emellett
agilis, kedves, kreatív. Sok óvónőt tanított zenére, pedagógusnap
alkalmából pedig oktatófilmet is készített.”. A tanárnő számára is
emlékezetes volt a Marikával való találkozás, amikor a Benedekkaron csecsemő- és kisgyermeknevelő képzést indítottak.

Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

Május 18. 9 óra, Várisi út 2.

Ahol Irsai Olivér és Napóleon randevúzik – séta a poncichternegyedben

RÖVIDEN
Zeng a lélek

Néptáncosok veszik birtokba a barlangszínházat.
Zeng a lélek címmel rendezi meg a Soproni Petőfi
Sándor Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint
a Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület a hagyományos néptáncos hétvégéjét ezúttal új helyszínen,
a fertőrákosi barlangszínházban. Május 21-én és 22én összesen három műsort
adnak, 450 táncos és 12 zenész lép színpadra. A Zeng
a lélek cím arra utal, hogy a
Kárpát-medencei magyarság és az itt élő nemzetiségek kultúrája milyen hatással és jelentőséggel van
a kultúráját megőrző, megélő emberre.

Vallomások

Soproni Téma

Tematikus programok:
Senior átmozgató torna a Lövérekben

Május 21. 10 óra, Hotel Lövér

Szent Borbála-szobor Brennbergbányán

ALAPÍTVA: 2012

EZ LESZ… – programajánló

Erdei séta a Lövérekben

LÁTTA MÁR?– épületek, szobrok, műemlékek
SZENT BORBÁLÁT ELSŐSORBAN A BÁNYÁSZOK VÉDŐSZENTJEKÉNT TISZTELJÜK ÉS
ISMERJÜK, de még jó néhány szakma tudja e
tekintetben a magáénak, így például a kohászok
vagy az ágyúöntők. Borbála az egykori Nikomédiában (az ókori Római Birodalom egyik jelentős városa a mai Isztambul közelében) született.
Előkelő pogány édesapja féltve szép leányát a
keresztény vallástól, illetve a kérőktől, gyakorta egy vártoronyba záratta, talán éppen ezért a
középkori városok puskaporos tornyát sokszor
nevezték el Szent Borbáláról, hogy a szent segítsen megóvni a veszélyes anyagot a felrobbanástól. Egyúttal a várak, erődök védőszentje is volt, akit toronnyal, pálmaággal, könyvvel
vagy éppen mint a brennbergi szobor esetében
is: kehellyel szoktak ábrázolni. Titokban Borbála felvette a kereszténységet, és mint Jankovics
Marcell Jelkép-kalendáriumában olvasható, kegyetlen apja ezért megkorbácsoltatta, majd saját maga lefejezte. Az ő büntetése sem maradt
el, szörnytette színhelyén később villám sújtotta halálra.
A Szent Borbála-szobrot a brennbergi szénbányászat 100. évfordulójára Henrik Drasche
bányamérnök (1811–1880.), egykori bányabérlő
készíttette és ajándékozta 1856-ban a településnek. A szobor az elmúlt 166 évben több helyen
is állt, eredetileg az evangélikus harangláb alá
helyezték, majd az Óbrennbergi útra került. Legutóbb 2019-ben a részönkormányzat kezdeményezésére Léderer Zoltán kőfaragó–restaurátor
újította föl, és ezt követően került mai helyére,
a templom előtti Szent Borbála térre.

2022. május 18.

Május 20. 15 óra, Lőver uszoda, buszmegálló

Bár régebben még nem volt szokás az
élethosszig tanulás, dr. Tauber Anna
pedagógus pályafutása során mindig
tovább és tovább képezte magát annak érdekében, hogy a hallgatóinak minél többet
tudjon adni.
Dr. Tauber Anna Pécsett vég
zett magyar–ének szakon,
majd pályakezdőként az akko
ri 403-as számú Pesti Barna
bás Ipari Szakmunkásképző
Intézet és Szakközépiskolá
ban helyezkedett el.
– Rögtön belevetettem
magam az iskola kóruséleté
be – mesélte. – Palotai György
tanár úrnak köszönhetően
akkortájt az iskolában már
működött kórus, ennek a
munkájába kapcsolódtam be.
Programjainknak köszönhe
tően sok szakmunkás gyerek
kel szerettettük meg az éne
ket. A ruhaiparos lányokkal
ruhagyári kórusom is volt, és
énekeltem a pedagógus ének
karban is.
A tanárnő az 1980-as évek
második felében óraadóként
dolgozott a Széchenyi István
Gimnáziumban, ahol termé
szetesen kórust szervezett.
A Kisfaludy Napok és az Ének
lő Ifjúság megmérettetésein
rendszeresen arany fokozat
ra értékelte a zsűri a vegyes
kar teljesítményét. Dr. Tauber
Anna 10 éves korától alapító

SOPRONITEMA
HIVATALOS

Megjelent a Vallomások
Sopronról – Pedagógusok mesélnek című könyv.
A kötetben 100 soproni és
a városhoz kötődő pedagógus vall az életéről, városunkhoz való viszonyáról.
A kiadvány a Pedagógusok
Soproni Művelődési Háza gondozásában készült
el, a tervek szerint június
4-én 17 órakor mutatják be.

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos

Méhek világnapja a botanikus kertben
Május 20., péntek 15 óra, botanikus kert

Tanulságos életutak – könyvbemutató
Május 20. 16.30, Széchenyi István Városi Könyvtár
Jeles pedagógusok Győr–Moson–Sopron megyében

Soproni Borünnep 2022
Május 20–22., Várkerület

„Az akvarell poétája”

Május 20. 17 óra, Várkerület Galéria
Képbemutató és beszélgetés Soproni Horváth József művészetéről.

Rotary slow night

Május 20. 18 órától, Mediterrano
A fenntarthatóság és a környezetvédelem jegyében – divat-,
smink- és könyvbemutató, kóstoló és vásár.

Bál a Savoyban

Május 20. 19 óra, Soproni Petőfi Színház
További időpont: május 21. 19 óra

Bordó Sárkány lemezbemutató koncert
Május 20. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Gyereknap a nemzeti parkban
Május 21., szombat 9 órától, Lászlómajor

Magyar honvédelem napja

Május 21. 9 órától, a GYIK mellett
Haditechnikai, fegyverzeti, taktikai, önvédelmi bemutató, airsoft-lövészet, katonairelikvia-kiállítás

XIX. Bodzavirág Fesztivál

Május 21. 13.30-tól, Fertőboz, Julien-völgy

Izraeli világzene

Május 21. 16 óra, papréti zsinagóga
Docpiano Band zenekar

Helyek és közhelyek – stand up est
Május 21. 19 óra, Civitas Pinceszínház

Ami VOLT! az most LESZ! – DJ Joko
Május 21. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Aranyvonat túra

Május 22., vasárnap 15 óra, Szent Borbála-templom

Fábry Sándor önálló estje

Május 22. 19 óra, GYIK Rendezvényház

Ne adj esélyt a trükkös csalóknak!

Május 25., szerda 15 óra, Pedagógusok Soproni Művelődési Háza
Prevenciós tanácsok időskorúaknak

Tavaszi tárlat

A Soproni Képzőművészeti Társaság kiállítása megtekinthető május 27-ig, munkanapokon 15 és 17 óra között a Várkerület Galériában.

Természetem

Tóth Andrásné Sarolta kiállítása május 27-ig látható a
bánfalvi fiókkönyvtárban.

Madarak, fák és egyéb csodák

Kránitz József természetfotós kiállítása május 28-ig
megtekinthető a Széchenyi István Városi Könyvtárban.

2022. május 18.

CIVITAS FIDELISSIMA
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A Lőver strand a tervek szerint a vizes vb után nyit

Itt a strandszezon!

A múlt heti meleg időben már többen strandoltak Tómalmon – a fürdő májusban ingyenesen látogatható. FOTÓK: FILEP ISTVÁN
HUSZÁR JUDIT

Május elsején megnyitott és egész
hónapban ingyenesen látogatható Tómalom fürdő. A víz minősége a
szakemberek szerint kiváló, erről a
múlt heti melegben többen meg is győződtek.
Idén ismét különleges év várható a soproni uszodában: ezúttal az első világbajnokságnak ad otthont a létesítmény.
Napozó, beszélgető, úszó em
berek – bár múlt héten még
csak május közepét mutatott
a naptár, a meleg idő már töb
beket a vízpartra csábított.
Május elsején nyitott meg Tó
malom fürdő, amely ebben a
hónapban 11 és 19 óra között
díjmentesen látogatható. A
„rendes” szezon június elsején
kezdődik, akkor 8.30 és 20.30
között lesz nyitva a strand.

A víz minősége kiváló, idén is
vízibicikliparkkal, napvitor
lákkal és úszó pihenőszigettel
várják a vendégeket.
Közben sokan járnak spor
tolni a Lőver uszodába is. – Az
új létesítmény látogatottságát
folyamatosan figyeljük, a ven
dégszámok alapján azt látjuk,
hogy hatvan százalékkal töb
ben használják, mint koráb
ban a Csik Ferenc uszodát

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK
• Általános segélyhívó 112
• Mentők 

104

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

105, 510-672, 510-617
• Rendőrség

107, 311-234

• Előfizetői tudakozó 11818
• Belföldi tudakozó 11800
• Polgármesteri hivatal

06-80/204-322, 515-100
• Soproni Polgárőr
Egyesület 06-30/385-5732
• Sopron Holding 

514-600

• Közútkezelés 515-123
• Gyermekjóléti szolgálat
524-361

• Soproni Szociális
Intézmény 
506-400
• Támogató szolgálat
06-20/395-9040
• Családsegítő szolgálat

524-361
• Családok Átmeneti
Otthona 
524-362
• Pártfogó felügyelet
 508-126, 508-395, 508-392
• Telefonos lelki
elsősegély-szolgálat
116-123
• Drog stop  06-80/505-678
• Magyar Autóklub 
188
• Áramszolgáltató
06-80/533-533
• Vízszolgáltató  519-100
• Gázszolgáltató
06-80/440-141
• MÁV
06-1/3 49 49 49
• GYSEV 
577-212
• Kisalföld Volán  313-130

– tájékoztatta lapunkat Hos
nyánszki Szilvia, a Soproni
Vízmű Zrt. kommunikációs
munkatársa. – A Lőver uszo
da tavaly június 28-án nyitotta
meg kapuit. 2021-ben év végé
ig 120 ezer, idén április végéig
több mint 210 ezer vendéget
fogadtunk. Nagyon népszerű
a szauna is, ezt is egyre töb
ben kipróbálják.
Az idei strandszezon nem
a megszokott módon alakul
Sopronban. Mint arról la
punkban is beszámoltunk
(legutóbb: Sorsoltak a vb-re,
Soproni Téma, 2022. április
20.), a hazai rendezésű vizes
világbajnokság vízilabdator
nájának egyik helyszíne Sop
ron lesz. A Lőver uszodában
a C csoport mérkőzéseit ren
dezik meg, a férfiaknál Spa
nyolország, Olaszország, a
Dél-afrikai Köztársaság és

Kanada játszik, a nőknél
Ausztrália, Új-Zéland, Brazí
lia és Kazahsztán mérkőzik
meg városunkban. Az első
meccseket június 21-én tart
ják – továbbiak a 8. oldalon.
– A világbajnokság rende
zése egy szigorúan akkredi
tált folyamat, az országimázs
erősítéséhez szükséges lát
ványelemek beépítése kihívá
sok elé állít minket is – foly
tatta Hosnyánszki Szilvia.
– A speciális felkészülés, a fo
lyamatos edzések nem adnak
lehetőséget az uszoda nor
mál működtetésére. A pon
tos nyitva tartásról a honla
pon adunk majd tájékoztatást.
Vélhetően szükség lesz spor
tolóink és vendégeink türel
mére a megmérettetés idő
szakában. A strand a tervek
szerint a vizes világbajnokság
után nyit.

Megjelent az idei első
Soproni Szemle
Az olvasók már kézbe vehetik a Soproni Szemle idei
első számát. A Soproni Városszépítő Egyesület folyóirata 2022-ben is a megszokott szerkezetben jelent meg.
A szerkesztőség nevében
dr. Tóth Imre múzeumigazgató búcsúzik dr. Domonkos Ottótól, a Soproni Múzeum korábbi igazgatójától, aki az idén
94 évesen távozott közülünk.
A tanulmányok rovatban folytatódnak a korábbi sorozatok
(a soproni Dalfüzér és a Soproni Katolikus Kör története),
illetve a szerző, Claudia Wunderlich első részét közli az Unger kártyafestő polgárcsaládról
szóló írásának. A Műhely rovat-

ban Csiszár Ágnes és ifj. Sarkady Sándor írását olvashatjuk a
Kutyahegyről (2. rész), illetve a
soproni főiskolások szerepéről
a nyugat-magyarországi felkelésben. A Soproni Arcokban Fizikker Róbert, a kiváló soproni
származású történész a hatvanesztendős Dominkovits Pétert,
a levéltár igazgatóját köszönti.
Sopron megye elfeledett történetírójáról Dominkovits Péter
ír. A periodikából nem hiányzik a soproni könyvajánló sem.

Városi hírek
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JEGYZET
HORVÁTH FERENC
főszerkesztő

Véget értek (?)
az álmok

Miközben a soproni csapatsport csillaga, a Sopron Basket a csúcsra jutott megnyerve az Euroligát, addig a legnépszerűbb sport soproni
képviselője, az SC Sopron labdarúgócsapata kiesett a harmadik osztályból. Abból az osztályból, amely – valljuk be legalább magunknak
– nem képvisel külö„A következő hetek felada- nösebb színvonalat.
Össze sem lehet hata lesz eldönteni, hogy
sonlítani, mondjuk, a
mi legyen a soproni foci
spanyol vagy az anjövője. Megelégszünk két gol harmadik oszmegyei csapattal, és min- tállyal. Szóval ennek
den energiát, szakmai tu- az osztálynak a nyudást és elérhető pénzt az
gati csoportjától búcsúzik az SC Sopron,
utánpótlásba fektetünk,
amely 2018-as megés lemondunk a magasabb osztályokról, vagy a alakulását követően, két év alatt jutott
felnőtt focit új alapokra
fel az NB III-ba. Ott
helyezzük, és újra nekiváaztán az elmúlt szegunk az álmok megvalósí- zonban a hatodik hetásának?”
lyen végzett. Ez kiváló teljesítmény volt a
helyi fiatalokra épülő együttestől. A szurkolók
már-már a másodosztályról ábrándoztak, abban reménykedtek, hogy egy–két éven belül ismét lesz profi foci Sopronban. A merészebbek
tovább szőtték az álmokat…
Aztán az idei bajnokságban történt valami. Hogy mi is pontosan, azt nem lehet tudni.
A szakemberek feladata lesz elemezni a történteket és levonni a tanulságokat. Mindenesetre
becsülettel végigjátszották a szezont, úgy, hogy
már hónapokkal ezelőtt tudták, kiesés lesz a vége. Ezen sajnos már nem lehet változtatni, ha
csak nem lesznek visszalépések…
Ettől függetlenül a következő hetek feladata lesz eldönteni, hogy mi legyen a soproni foci jövője. Megelégszünk két megyei csapattal,
és minden energiát, szakmai tudást és elérhető pénzt az utánpótlásba fektetünk, és lemondunk a magasabb osztályokról, vagy a felnőtt
focit új alapokra helyezzük, és újra nekivágunk
az álmok megvalósításának? A város labdarúgó múltja, legendás focistái persze azt sugallják, hogy Sopronnak igenis legyen profi csapata. Három ok miatt: először a már említett
nagyszerű focis múlt, másodszor a szurkolók
érdekében, harmadszor pedig (és lehet, ez a legfontosabb) a fiatalok miatt, akik példaképeket
keresnek, és húzóerőt jelentene számukra, hogy
bekerülhetnek, mondjuk, egy NB II-es csapatba,
ahonnan tovább léphetnének.
Tudom, vannak, akik most fanyalognak, azt
mormogva, hogy minek nekünk foci, legyen elég
a kosárlabda. Talán igazuk is lenne, ha nem a
labdarúgás lenne a legnépszerűbb sportág,
nemcsak országszerte, de Sopronban is. Ez
semmit sem von le a Sopron Basket fantasztikus
eredménysorából vagy az SKC sikereiből. Sőt,
ezek a csapatsportágak egymást erősítenék.
Én mindenesetre érdeklődéssel és egy kicsit
szorongással várom a fejleményeket, de azt remélem, hogy a következő években is lesz miért
kimenni a Káposztás utcai stadionba, és szurkolni a soproni focistáknak.

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

www.sopronitema.hu
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Gyűjthetjük most
is a kalaposokat!

Fertő-part: Több védett madár megjelent az építési területen

A természet közelében

KÖVES ANDREA

Gombászni nemcsak ősszel tudunk, egy-egy kiadósabb eső után tavasszal is nagy szezonja van a
kalaposoknak. Milyen gombákra „vadászhatunk”
ilyenkor? – tettük fel a kérdést a szakembernek.

FOTÓK: MÁTHÉ ALEXANDRA

Madárénektől hangos
a Fertő-parti beruházáshoz tartozó mintegy
12 hektáros fás terület. A leendő ökopark
helyszínét frissen kizöldült fák, bokrok foglalják el, melyek számos énekesmadárnak
nyújtanak fészkelő- és
költőhelyet.
– A tapasztalatok szerint az
építési munkálatok nem za
varják a madarakat a min
dennapi életükben – mondta
dr. Kalmár Sándor természet
védelmi szakértő, aki a beru
házás kezdete óta rendsze
resen követi, monitorozza
a terület élővilágát. – Újabb
és újabb fülemülék tudat
ják énekükkel, hogy ez az ő
költőterületük.
A területen rendszeresen
szerveznek madárgyűrűzé
seket, legutóbb, a madarak
és fák napja alkalmából a
Hunyadi János Evan
gélikus Általá
nos Iskola

2022. május 18.

A Hunyadi-iskola negyedikes diákjai madárgyűrűzési programon vettek részt a Fertő-parton.
negyedik osztályos tanulói
vettek részt a programon. Fü
lemüle, szajkó, barátposzáta,
kerti poszáta – csak néhány
a területre jellemző mada
rak közül, melyek a gyerekek
legnagyobb örömére a háló
ba akadtak. Mielőtt az álla
tok megfelelő gyűrűt kaptak,
és szabadon en
gedték őket, a
sza kember
megá l lapí
totta a fa
jukat, a ne
müket és az
életkorukat.
Az ornito
lógus kiemel
te: a projekt
tervezése

kor is fontos szempont volt,
hogy a területen meglévő fa
csoportok érintetlenül ma
radjanak. Az itt létrejövő
ökopark a környezeti neve
lést segíti majd, ahol a térsé
gi iskolák tanulói testközel
ből ismerhetik majd meg az
élővilágot, és ehhez hason
ló foglalkozások, bemutatók
részesei lehetnek. – Ennek
az ökocentrumnak ez egyik
feladata, hogy bemutassa a
Fertő tó jellegzetes élőhelyi
környezetét, a rovarvilágát
éppúgy, mint a halak, kétél
tűek, hüllők, madarak és em
lősök életét, vagyis mindent,
ami élőhelyi szempontból
ide tartozik – hangsúlyozta
dr. Kalmár Sándor. – Ráadásul

a fejlesztés révén új vizes élő
helyek is létrejöttek, amelyek
olyan vízi madárfajokat is
idevonzanak, amelyek koráb
ban nem voltak jellemzőek a
strand területen.
A kutatók védett és foko
zottan védett fajokat is len
csevégre kapnak az építési
területen. A szakértő arról
számolt be, hogy az északi és a
déli lagúna partján már tavaly
fészkeltek az üstökös récék és
a cigányrécék, a kotrások so
rán az iszaptározókban rög
tön megjelentek és sikeresen
fészkeltek a gólyatöcsök, de a
parti madarak, mint a cankók
is rögtön elfoglalják ezeket az
élőhelyeket.
Forrás: fertopart.hu

– Márciustól találhatunk a
soproni és a környékbeli er
dőkben kucsmagombaféléket,
bár környékünkön ez a fajta
nem annyira jellemző – kezd
te Börcsök Zoltán gombaszak
ellenőr. – A melegedő időjárás
kedvez a szegfűgombának. Ti
pikus tavaszi kalapos a tövis
aljagomba, amely a döggom
bafélék közé tartozik. Kökény,
galagonya vagy más rózsaféle
növény alatt találhatjuk a fé
nyes kalapú, rózsaszín leme
zekkel rendelkező kalapost.
Májusban már találkozha
tunk a májusi pereszkével és
főleg a puha fákon a narancs
sárga színű gévagombával.
Számomra élvezetes, kicsit
savanykás az ízvilága. Fiatal
korában ki lehet rántani, ha
sonló az állaga a rántott sajté
hoz, ha már rostosabb, akkor
remek alapanyaga a gomba
pörköltnek. Ledarálva a hús
hoz adva különleges fasírt
készíthető belőle. Május má
sodik felétől akár az ízletes,
illatos vargányára is bukkan
hatunk, ha csapadékosabb az
időjárás. Felejthetetlen ízél
ményt nyújt a vargányából fő
zött tárkonyos, tejfölös leves.
Később megjelennek a ga
lambgombák és a csiperkék is.

Amire különösen érde
mes figyelni, ha a fent emlí
tett gombákat szedjük, hogy
összetéveszthetők mérgező
párjukkal. Így például a kucs
magombák hasonlítanak a
mérgező papsapkagombák
ra, a tövisaljagombát össze le
het téveszteni más döggom
bával. A gombaszedésnek
érdemes az etikáját is megis
merni. Egy nap fejenként – a
jelenlegi rendelkezés szerint
– két kilogramm gomba szed
hető. Fontos, hogy ha nem va
gyunk szakértők, akkor a vá
sárcsarnokban vizsgáltassuk
be a szedett gombát! A termé
szetben található mérgező
gombákat sem szabad össze
taposni, hiszen azok is hozzá
tartoznak az erdő ökoszisz
témájához. Ha általunk nem
ismert gombára találunk, ak
kor azt célszerű egy külön pa
pírzacskóba helyezni, így el
kerülhető, hogy esetleg az
egész „zsákmányt” ki kelljen
dobni. Nem javasolt, hogy nej
lonzacskóba gyűjtsük a gom
bát, helyette szerencsésebb
egy kosarat vinni az erdőbe.
Fontos szabály, hogy a gombát
két nap alatt fel kell használni,
illetve a gombás ételt két nap
alatt el kell fogyasztani.

A Zöld Sopronért megálmodója
MADARÁSZ RÉKA

Felhívás!

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2022. évben
Sopron közigazgatási területén

környezetszépítŐ

versenyt

hirdet a következő kategóriákban:
1. Intézmények
2. Lakóközösségek
3. Családi házak

a versenyben való
részvétel feltétele
a nevezés, melyet a következő
címre kell küldeni:
Sopron Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Osztály
9400 Sopron, Fő tér 1.
nevezési határidő
2022. június 10.
Értékelésre kerül minden kategóriában az,
aki írásban nevezett be a versenybe.

4. Balkon, erkély, terasz
5. Vállalkozások
a szakértő bizottság az értékelést
június utolsó hetében végzi:
• az épület (udvar, előkert, oldalkert) és a
csatlakozó közterület gondozottsága
• az épület virágosítása és
gondozottsága alapján
győzteseket kategóriánként
hirdetnek, akik jutalmul
vásárlási utalványt kapnak
I. helyezett: 50 000 Ft,
II. helyezett: 40 000 Ft,
III. helyezett: 30 000 Ft értékben.

Részvételüket előre is köszönjük!
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata – Városüzemeltetési Osztály
Elérhetőségek: tel.: 06-99/515-157, e-mail: rauch.richard@sopron-ph.hu

A széchenyis fiúk által
alapított Zöld Sopronért Társaság – számos
szemétszedési akció és
egy nagyobb volumenű
faültetés után – most
iskolája „zöldítésén”
fáradozik. A lelkes diákok előadásokat tartanak, illetve udvarfelújítást terveznek.
Kónya Máté 2021 márciusá
ban kutyasétáltatás közben
arra lett figyelmes, hogy a la
kóhelyén, az Aranyhegyen
rengeteg a hulladék.
– Próbáltam eltávolítani a
szemetet, de egyedül nem bol
dogultam, ezért szóltam két
barátomnak – mesélte. – Még
hárman is kevésnek bizonyul
tunk a feladathoz, így meghir
dettük az első szemétszedő
akciónkat, amire már körül
belül 30-an össze is jöttünk.
A második eseményen, áp
rilisban a fiúk már nagyobb
fába vágták a fejszéjüket: úgy
döntöttek, hogy megtisztít
ják egész Ágfalvát. Szeren
csére mintegy 120-an össze is
gyűltek, így fiatalok és idősek
együtt szorgoskodtak reggel
től estig. A következő projekt
a Sopron Plaza mögötti terület
– főként háztartási és elekt
ronikai – hulladékoktól való
megtisztítása volt.
– A közösségünket két
osztálytársammal, Kókai

Kónya Máté két osztálytársával alapította meg a Zöld Sopronért Társaságot. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
Márkkal és Szittyai Gergő
vel alapítottuk – folytatta a
11.A osztályos fiú. – A létszá
munk szerencsére folyama
tosan bővül, Facebook-olda
lunkat pedig már több mint
hatszázan követik. Közös
programokat szervezünk a
Zöld Sopronért Egyesülettel,
a városi könyvtárral pedig vi
rágosítást, illetve szemétsze
dést tervezünk. A hulladék el
szállításáról a Sopron Holding
gondoskodik.
A fiúk még a szórakozást is
képesek feláldozni, ha tehet
nek valamit a természetért.
Júliusban sütögetni indultak
Brennbergbánya felé, de olyan
mennyiségű hulladékot talál
tak, hogy végül is inkább sze
métszedésbe kezdtek. Közben
egy érdekes leletre is bukkan
tak: egy hegyiszitakötő-lár

vára, amit beszolgáltattak a
Soproni Egyetemnek. A követ
kező akciójuk az iskolájuk ta
nulóit célozta meg, a helyszín
pedig a Pihenőkereszt és kör
nyéke volt.
– Legutóbb 150 facseme
tét ültettünk el a Soproni
Egyetemmel közösen a Fe
hér úti tónál – tette hozzá Má
té. – Nagy örömünkre az isko
lánk is maximálisan támogat
bennünket, a GeoNight (föld
rajz éjszakája) elnevezésű ese
ményen lehetőséget kaptunk
arra, hogy a közösségünk
ről beszéljünk. A jövőben mi
nél több hasonló jellegű elő
adást szeretnénk tartani a
társainknak.
A fiúk részt vettek a TV2
Zöld Gömb – Vertikál Kupáján
is, a részletekről azonban még
nem számolhatnak be.

2022. május 18.

CIVITAS FIDELISSIMA

MEGKÉRDEZTÜK olvasóinkat

Ismeri a helyi múzeumokat?

GYŰRŰ ERNŐ:
Kisiskolás koromban nagy
hatással volt rám, amikor láttam Liszt Ferenc zongoráját
a Lenck-villában. Mikor újra
megnyitották a villát, megnéztem a kiállítást, szerintem
igazán tartalmas és érdekes
lett. Gyerekkori emlékem az
is, amikor kiürítették a papréti zsinagógát. Remélem, hogy
hamarosan azt az épületet is
felújítják.

Soproni Téma

Kultúra, művészetek
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Sopronban s zámtalan múzeum működik

Közös időutazáson

PRÁZNEKNÉ MÉSZÁROS
ÁGNES:
Utoljára az Erdő Háza kiállításán voltam, ami nagyon
tetszett. A gyermekeimnek a
Macskakő Gyermekmúzeum
a kedvence, szeretik, hogy
kúszhatnak–mászhatnak, élvezik, hogy beöltözhetnek.
A városban még Vasúti Lámpa Galéria is van, hamarosan
megnézzük a férjemmel.

A Balfi utcai Zettl–Langer magángyűjtemény a 19. századi Sopron haladó szellemű, művészetpártoló polgári kultúrájának egyik
legszebb emléke. Felvételünkön Langer Ágnes, a tárlat gondozója. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
KÖVES ANDREA

RAFFENSPERGER VARGA
SZILVIA:
A napokban ígértem meg kisfiamnak, hogy meglátogatjuk
az Erdészeti Múzeumot. Mikor arra jártunk, látta a falon
a trófeákat, de akkor nem tudtunk bemenni. Ha a vadászati
kiállítás érdekli, akkor lehet,
hogy a Károly-kilátónál lévő
Kőhalmy Vadászati Múzeumot is megnézzük.

SARKADY ANNA MÁRIA:
Férjem egy két lábon járó „lexikon” volt, nagyon érdekelte a helytörténet, így amikor
húsz éve ideköltöztünk, következetesen végigjártuk az
összes múzeumot. Nekem
a Storno-ház tetszett a legjobban. Nemrég hallottam,
hogy a Múzeumnegyed részeként ez is megújul, kíváncsi leszek rá!

A megújulás jegyében
Két év után ismét élőben tudták megrendezni a Soproni Képzőművészeti Társaság hagyományos tavaszi tárlatát. A tavasz az örök
körforgás jelképe, hiszen ezzel a csodálatos évszakkal kezdődik
az évkör. A harminc alkotó is többnyire ezt a körforgást jelenítette meg munkáin, melyek többsége tavaszi tájkép, ám akadnak közöttük olyan alkotások is, amelyeket a jelenlegi helyzet ihletett.
A kiállítást Szekeres Kriszta, a Pro Kultúra közművelődési munkatársa nyitotta meg, köszöntőt mondott Filep Márk önkormányzati
képviselő és Jakabné Tóth Márta, a társaság elnöke; közreműködött Tóth Betti énekes–dalszerző. A tárlat május 27-ig látogatható
munkanapokon 15 és 17 óra között a Várkerület Galériában.

Így írtak ők…
Kihirdették az idei (45.) Így írok én irodalmi pályázat eredményeit pénteken. A Petőfi-idézethez kapcsolódó prózakategóriában
Vörösmarthy Zara Rózsa (Szent Orsolya) lett az 1., a 2. helyet Szarka
Keveházy Szilvia (Lackner-iskola), a harmadikat Kiss Hanna (Lackner-iskola) érte el, a különdíjas az orsolyás Varga Dóra és a gárdonyis Horváth Csenge lett, verskategóriában Haász Janka Lívia
(Gárdonyi-iskola) végzett az 1., Hozbor Balázs (Hunyadi) a 2., Nadray Laura (Gárdonyi) a 3. helyen, különdíjat Farkas Dorina (Fertőszéplak) kapott. A novellák között Lipták Lea (Fertőrákos) művét
értékelte a legjobbnak a zsűri, a többi vers között Berta Bíborka (Gárdonyi) alkotása lett az 1., a 2. Német Gréta (Deák téri iskola), a 3. Árvay Balázs (Fertőrákos) lett. Különdíjat Horváth Vanes�sza (Deák téri iskola) és Nemes Horváth Bence (Fertőrákos) kapott.

EZ TÖRTÉNT – múltidéző
100 ÉVVEL EZELŐTT, 1922. május 22-én a közoktatási miniszteri 64.408/4. számú rendelet értelmében a Soproni Magyar Királyi Állami Főreáliskola az 1922/23-as tanévtől felvehette Széchenyi István nevét.
A SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR INTERNETES
OLDALÁN (WWW.SZIVK.HU) MEGTALÁLHATÓ ADATBÁZISBÓL KÖZLÜNK RÉSZLETEKET.

Az értékeket hordozó gyűjtemények előtt tiszteleg a múzeumi világnap május 18-án. Sopronban
szerencsénk van: a kiállítóhelyek és tárlatok sokasága közül választhatunk.
Egy borúsabb nyári napon ér
demes felkerekedni, és felke
resni a soproni múzeumokat,
amelyek nem csak a turisták
számára jelentenek tartal
mas időtöltést. A Soproni Mú
zeum számos látnivalóval
kényezteti a látogatókat. Min
den évszakban a város másmás arcát tekinthetjük meg
a Tűztorony tetejéről. Sop
ron egyik legjelesebb épüle
te a Lenck-villa, amelynek
már a kertje is visszarepít a
boldog békeidőkbe. Az impo
záns épület modern kiállító
tereiben a Mestermű: Polgári
életvilág és kézművesség a 19.
század végi Sopronban című
tárlattal várja a látogatókat.

A Központi Bányászati Múze
um hazánk egyik legnagyobb
műszaki múzeumaként a ha
zai bányászat tárgyi emlé
keit, dokumentum- és fotó
anyagát őrzi és mutatja be.
Élménydús időtöltést kínál
a családoknak a Macskakő
Gyermekmúzeum felkeresé
se. Közép-Európában szinte
egyedülálló az Új utcai Ó-zsi
nagóga, amely a 12. század vé
gén, a 13. század elején épült:
imaház, gyűlésterem és isko
la is volt egyben. A Bécsi ut
cában található a Pék-ház, a
műemléképület jobb oldali
szárnyában helyezkedik el a
pékség, a kenyérbolt és a cuk
rászda, bal oldala a pékcsalád

otthona volt egykoron. A Fő té
ri Patika-ház épületében a 17.
század közepétől működött
gyógyszertár, amelynek ere
deti berendezését mutatja be
a kiállítás. A Fő téri múzeumi
kiállítóhelyeken a Fabriciusház, Storno-ház és az egykor
lakóházként funkcionáló Tá
bornok-ház összekapcsolásá
val egy új, komplex múzeumi
egység jön létre Múzeumne
gyed elnevezéssel. A nagysza
bású épület- és infrastruktú
rafejlesztés 2020 óta zajlik,
várhatóan év végére adják át
a kiállításokat.
Igazi időutazást kínál a
Balfi utcai Zettl–Langer gyűj
temény. A 19. századi Sopron
haladó szellemű, művészet
pártoló polgári kultúrájának
egyik legszebb emléke a ma
gángyűjtemény, a művészeti
és szellemi örökséget az itt la
kó ükunoka és családja ápolja.
A Fő tértől néhány lépés
re található az Erdészeti

Múzeum, amely hétvégente
az erdők titkaiba, a selme
ci diákhagyományokba ka
lauzolja el a látogatókat, de
öt kontinens ritkaságszám
ba menő trófeából is ízelítőt
nyújt. A világ számos pontjá
ról származó vasúti lámpák
világában mélyedhetnek el a
látogatók a Tűztorony köze
lében található Vasúti Lám
pa Galériában. A több mint
450 éves múltra visszatekin
tő soproni evangélikus gyü
lekezet története egyidős a
magyarországi reformáció
megjelenésével. Ezt a több
évszázados történetet a Sop
roni Evangélikus Múzeum
2015-ben újranyílt állandó
kiállítása közvetíti az érdek
lődők számára. Igazi családi
program lehet az Erdő Háza
Ökoturisztikai Látogatóköz
pont és Vadaspark felkeresése
a Muckon, ahol az erdei öko
szisztéma értékeivel ismer
kedhetünk élményszerűen.

TALLÓZÓ – válogatás a korabeli sajtóból

1942

Magyaros ruhaszabó és
zsinórozási tanfolyam
Az ipari tanfolyamok országos
vezetőségének közlése szerint
Sopronban magyaros ruhaszabó és zsinórozási tanfolyam
indíttatása engedélyeztetett.
(Közgazdasági Értesítő)

1922

Sopron újjáteremtése
Klebelsberg Kunó gróf belügyminiszter vasárnap délután
tartotta meg programbeszédét
Sopronban. A királykérdésről
szólva annak a véleményének
adott kifejezést, hogy a kérdés
felvetése kül- és belpolitikailag
egyaránt veszedelmes. Ezután
ismertette a királykérdésben
vitt saját szerepét. Mint titkos
tanácsos összeköttetései felhasználásával azt tanácsolta
őfelségének, hogy a jelenlegi
külpolitikai helyzet mellett ne
kísérelje meg a visszatérést.
Ezután a felekezeti kérdésről
szólott, s hangsúlyozta, hogy ő
már 1919-ben helytelenítette az

általános és agresszív antiszemitizmust. Harcol a katolikusok és protestánsok közötti ellentéteket szítók ellen is. Végül
a közigazgatás reformjáról és a
Sopron újjáteremtésének érdekében szükséges intézkedésekről szólott. (Magyarság)

1902

Késelő gazdapolgár
Tegnap este 8 óra felé a Városháza őrszobájában megjelent
Schranz Frigyes Balfi utczai lakos, és feljelentette az ugyanezen utczában lakó 25 éves
gazdalegényt, Max Samut. Elmondta, hogy valami csekélységen összevesztek, s mivel ő
nem akart engedni, Max kést
rántott és bal karján megszúrta. Sebeit Schönberger Gusztáv
dr. kötötte be. A bűnfenyítő eljárást megindították Max Samu
ellen. (Sopron)
Rosszul sikerült
görényvadászat
Pap Gergely, miután arra a tapasztalatra jutott, hogy a görények nagy kárt tesznek a

majorságában, hajtóvadászatot tartott az egyik éjjel. A zajra, amelyet az éji vadász ütött,
előmászott vaczkából Szabados János, 15 éves etető fiú, és
szépen meglapult az istálló ablaka alatt. Pap Gergely vadászhevének izgatottságában a feketén kuporgó Jancsi gyereket
szintén görénynek képzelvén
(mesés fantázia!), rásütötte a
puskáját. Szabados a jobb karján sérült meg. A törvényszék
Pappot az enyhítő körülmények
betudásával egy napi fogházra,
valamint 10 korona fő- és 10 korona mellékbüntetésre ítélte.
Az ítélet jogerős. (Sopron)

1882

Mintaóvók létesítése
Sopronban
Sopron magyarosodása érdekében e város derék polgármestere, Drucker József életrevaló
terv foganatosításán fáradozik. Sopron város lakosságának legnagyobb része németajkú lévén, az elemi iskolákban a
tannyelv is német, aminek következtében az elemi iskolák-

ból kikerülő tanulók természetesen nem is tudnak magyarul.
E baj orvoslására a polgármester Sopronban minél nagyobb
számú mintaóvók létesítésén
fáradozik, melyben a gyermekek a magyar nyelvet erőltetés
és költség nélkül elsajátítván,
megszűnnék ama visszás helyzet, mely Sopronban, a tanuló
ifjúságnak is nagy kárára, tényleg fennáll. Míg azonban az ily
kisdedóvók felállítására szükséges alap magában Sopron
városában megszereztethetik,
természetszerűleg évek múlnak el. De minthogy a baj sürgős orvoslást igényel, Sopron
városa érdemes polgármestere a közadakozáshoz fordul, s
felhívja az ország közönségét,
hogy e nemes czél érdekében
filléreivel a felállítandó kisdedóvók működésének minél
előbbi megkezdéséhez hozzájáruljon. Az adományok Sopron
városa polgármesteri hivatalához küldendők. Melegen ajánljuk az ügyet olvasóink figyelmébe. (A Hon)
Összeállította:
Pluzsik Tamás
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Szántó Sándor
Sztárcsapatok Sopronban emlékverseny
Vízilabda vb: Kimondottan izgalmas a férfi „C” csoport

MUNKATÁRSUNKTÓL

MUNKATÁRSUNKTÓL

A napokban indul a
jegyértékesítés a vizes
világbajnokság sporteseményeire – így a
soproni vízilabdamec�csekre is lehet belépőt
váltani. A hölgyek és a
férfiak mezőnyében is
a „C” csoport találkozóit rendezik a Lőver
uszodában.

Szántó Sándorra emlékezett múlt hétvégén a
Soproni Polgári Lövész
Egyesület. A helyiek
mellett öt másik egyesület versenyzői jöttek el városunkba a
megmérettetésre.

A nőknél Brazília, Kazahsz
tán, Új-Zéland és Ausztrá
lia, a férfiaknál pedig Olasz
ország, Kanada, a Dél-Afrikai
Köztársaság, valamint Spa
nyolország alkotja a kvartet
tek mezőnyét.
Fent Gergő, a Soproni Vízi
labda Sport Egyesület edzője
elmondta: a hölgyeknél Auszt
rália mindenképp kiemelke
dik a négyes csoportból, ők ott
szoktak lenni a nagy világver
senyeken a legjobb 8 között, a
többi csapatnak nincs jelentő
sebb nemzetközi eredménye.
A férfiaknál viszont kimon
dottan izgalmasan alakulhat a
csoport, hiszen két nagyágyú,
Spanyolország és Olaszország
is Sopronba látogat.
– Nagyon örülök annak,
hogy ezt a két csapatot ismét
láthatom élőben – mondta a
soproni szakember. – Utoljára

Múlt vasárnap három korosztályban is játszottak az országos bajnokság küzdelmeiben a soproni vízipólós fiatalok. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
még a Margitszigeten volt
szerencsém megnézni a spa
nyol, illetve az olasz nemze
ti csapat találkozóját az ak
kori Unicum Kupán. Azóta
hatalmas átalakuláson ment
keresztül mindkét együttes,

komoly fiatalításba kezdtek.
Hatalmas megtiszteltetés
nek érzem, hogy ilyen kalibe
rű nemzeti együttesek játsza
nak majd Sopronban, hiszen
két olyan válogatottról van
szó, amely világszinten is

meghatározó és akár a végső
győzelemre is esélyes.
Fent Gergő szerint a vízi
labdaláz még nem tört ki Sop
ronban, de az edzők mellett a
játékosok is nagyon várják a
nyári vb-mérkőzéseket.

– Szántó Sándor 2008-tól
2012-ben bekövetkezett tra
gikus haláláig volt egyesü
letünk elnöke, munkássága
alatt fontos infrastrukturá
lis fejlesztések voltak a lőté
ren, gyarapodtunk abban az
időszakban, nőtt a sportlö
vők száma – kezdte Kucsa
ra Tamás, a Soproni Polgá
ri Lövész Egyesület titkára.
– 2013-tól rendezzük meg az
emlékversenyt, idén mintegy
hatvan sportlövő jött el Sop
ronba, Győrből, Zalaegerszeg
ről, Komáromból, Kapuvárról
és Keszthelyről is érkeztek
sportlövők.
A versenyt három kor
osztályban rendezték meg:

tizenhat éves korig csak lég
puska és légpisztoly ver
senyszámok voltak. A felnőt
tek ezek mellett sportpuska,
sportpisztoly és nagykalibe
rű pisztoly lövészet számok
ban indulhattak, a 60 év felet
ti, senior kategóriában pedig
sportpisztoly és nagykaliberű
pisztoly versenyszámban hir
dettek győzteseket.
– Jelenleg 130 fős taglét
számmal működünk, örömte
li folyamat, hogy egyre több az
érdeklődő, sokan csatlakoz
nak hozzánk – folytatta Ku
csara Tamás. – Jelen vagyunk
a városi sportágválasztó ren
dezvényeken, emellett iskolai
roadshow-kat is szervezünk.
Évente hat versenyt rende
zünk Sopronban, tagjaink
között pedig van egy nyolc–
tíz főből álló versenyzői ke
mény mag, ők gyakorlatilag
heti szinten mennek külön
böző megmérettetésekre.
A 2022-es Szántó Sándor
emlékverseny díszvendége
ezúttal is az egykori egyesü
leti elnök lánya, Szántó Patrí
cia volt, aki a versenyek utáni
éremátadáson is részt vett.

JÚNIUS ELEJÉIG TART A SZEZON: Múlt vasárnap három korosztályban is játszottak az országos bajnokság küzdelmeiben a soproni vízipólós fiatalok. Fent Gergő elmondása szerint az alapszakasz lezárása után mindhárom együttes az alsóház küzdelmeiben vesz részt. A Soproni Vízilabda Sport Egyesület csapatai közül a serdülők állnak a legjobban, ők jelenleg vezetik a tízcsapatos mezőnyt. A gyerek
korosztály csapata dobogós helyért van harcban, míg az ifik várhatóan a szintén tíz együttest számláló alsóház első öt együttese között végezhetnek.

Nem kapta meg
az újságot?
Terjesztési reklamáció:

+3620/368-2027
facebook.com/

sopronitema

hivatalos

A Soproni Polgári Lövész Egyesület 2013 óta rendezi meg
a Szántó Sándor emlékversenyt. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

2022. május 18.
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Az első meccs szerdán 19 órakor kezdődik a Novomatic-arénában

LELÁTÓ

SKC–Alba negyeddöntő

Kispályás
labdarúgás

Május 18–20., 23.,
szerda–péntek,
hétfő 18 óra, Halász
Miklós Sporttelep,
tóparti sporttelep
Városi kispályás
labdarúgó-bajnokság

RÁZÓ LÁSZLÓ

Lezárult a
kosárlabda bajnoki
középszakasz, az SKC pedig az öt
hazai topcsapat között
szerepelve végül a negyedik helyen végzett.
Ez azt jelenti, hogy pályaelőnnyel kezdi a rájátszást a Sopron. Bors
Miklós másodedző
most is bizakodva várja
a páros mérkőzéseket
az Alba Fehérvár ellen.

Kosárlabda

Május 18., szerda 19
óra, Novomatic-aréna
Sopron KC – Alba Fehérvár
Május 24., kedd 19 óra,
Novomatic-aréna
Sopron KC – Alba Fehérvár

Labdarúgás

Május 21.,
szombat 17 óra,
Anger réti sporttelep
Soproni FAC 1900 SE
– DAC Nádorváros 1912

Vízilabda

Május 22., vasárnap
13 óra, Lőver uszoda
Országos utánpótlásbajnokság

Kihívás napja

Május 25., szerda
12.30, Mária-szobor
Az esemény célja: a lakosság figyelmének felhívása
a sportra, a közösségi játékokra, az egészséges életmódra, kedvteremtés a
rendszeres sportoláshoz.

– Men ny i r e elégedett
a szakmai stáb a 4. hellyel?
– A célunk az volt, hogy
stabilizáljuk a csapat játékát
a középszakaszban. A baj
noki alapszakasz utolsó for
dulóiban is azt tapasztaltuk,
hogy hullámzó az együttes
teljesítménye. A középsza
kasz első meccsein is ezt lát
tuk, utána viszont jól jött ki
a lépés, és tudatosan készül
hettünk a play offra, megfelelő
formaidőzítéssel.
– A harmadik hely nem
volt reálisan elérhető?
– Célként kitűztük ma
gunk elé, azonban a Körmend

KOSÁRLABDA
Alba Fehérvár – Sopron KC
Bajnoki mérkőzés, középszakasz, felsőház,
Székesfehérvár, május 11.

– Nagyon magas kvalitású játékosai vannak az Albának, ugyanakkor bízunk a hazai pályánkban, a közönségünk biztatásában –
mondta Bors Miklós, az SKC másodedzője. FOTÓ: ALBA FEHÉRVÁR
elleni hazai és idegenbe
li meccsek nem úgy sikerül
tek, ahogy azt szerettük vol
na. A Vas megyei csapat elleni,
egylabdás idegenbeli mérkő
zésünk után egyértelművé
vált, hogy a harmadik helyen
már nem végezhetünk, azt a
célt viszont sikeresen elér
tük, hogy a székesfehérvári
akat megelőzzük. Ez nagyon
komoly eredmény.

– Az SKC kétszer legyőzte az Alba Fehérvárt a középszakaszban, ez minek
köszönhető?
– Az Alba játékstílusa job
ban fekszik nekünk, mint
például a Körmendé. A Kör
mend légiós kisembereivel
nem igazán tudtunk mit kez
deni, olyan váratlan megoldá
saik voltak, amelyek eldön
tötték az adott meccseket.

A Székesfehérvár kontrollál
tabb kosárlabdát játszik, erre
pedig mi is jobban fel tudtunk
és fel tudunk készülni.
– Ezek szerint optimistán várod a párharcot?
– Természetesen igen, an
nak ellenére, hogy nagyon ma
gas kvalitású játékosai van
nak az Albának, ugyanakkor
bízunk a hazai pályánkban,
a közönségünk biztatásában.

Rengeteget számított például,
hogy Székesfehérvárra is el
kísértek minket a drukkerek,
és ha nem is voltak sokan, na
gyon sok energiát tudtak át
adni nekünk. Azt gondolom, a
Fehérvár joggal tart a soproni
csarnok hangulatától, ugyan
akkor a nyomás most inkább
rajtunk van, hiszen mi kezd
jük kedvezőbb pozícióból, ha
zai pályán a negyeddöntőt.

Elindultak a siker útján

85–89

(18–19, 28–23, 14–24, 25–23)
Fehérvár:
Pongó 2, Vojvoda 28/15,
Lukács 11/6, Fakuade 9/3,
Davis 21/6
Csere: Omenaka 9,
Szabó Zs. 3/3, Takács M. 2,
Góbi, Kass

Sopron:
Mack 16/6, Myers 33/12,
Sitku 2, Ford 2,
Montgomery 14
Csere: Fazekas 3/3,
Borisov 16/9, Werner,
Supola 3/3, Takács N.

Vezetőedző:
Matthias Zollner

Vezetőedző:
Kostas Flevarakis

LABDARÚGÁS
SC Sopron – Kelen SC
NB III. nyugati csoport, Sopron, május 15.

1–1 (1–0)
Gólszerző:
Krizsonits Mátyás

Gólszerző:
Soós Dávid

Vezetőedző:
Bücs Zsolt

Vezetőedző:
Harmati Tamás

RÖVIDEN
Eredményes kadettek

A korosztályos országos bajnokságban a negyedik helyet szerezte meg a Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia U16-os
csapata. A soproni fiatalok a Budapesti Honvéd ellen játszottak a bronzéremért, de 82–68 arányban kikaptak. – Csapatunk
mindent megtett a siker érdekében, ez a negyedik helyre volt
most elég. Mérhetetlenül büszkék vagyunk rátok, srácok! – írták az egyesület Facebook-oldalán. A korosztály bajnoka a Pécs,
az ezüstérmes a Paks lett.

A Soproni Távközlési SE 1992-es bajnokcsapata. Hátsó sor, balról: Menyhárt Imre, Takács Péter, Marton Miklós, Ruzsits Gábor,
Tiba Zoltán, Buzsáki László, Horváth Krisztián. Középső sor: Halász Ernő pályaedző, Varga László, Horváth László, Fülöp Dezső,
Horváth Barna, Németh Ákos, Simon Péter gyúró, Horváth György edző. Első sor: Kiss Péter, Körmendi Tamás, Stadler András,
Szép Tamás, Borsi Csaba, Fekete Zoltán, Tóth László. A képről hiányzik: Mandl Tibor, Hujber Hubert, Szasa Zakrevszkij,
Huszár István, Gombás Károly, Pintér Zoltán, Szekeres Csaba, Orbán Ernő.
PAPP GYŐZŐ

30 éve izgalmas időszak volt a soproni labdarúgásban: az 1991–92-es szezonban a Távközlési
SE megnyerte a megyei bajnokságot. A kiírásban
szerepelt még az SVSE is, az SLC pedig az NB II.
nyugati csoportjában lett hatodik.
A bordó–szürke Távközlési SE
remekelt, már hetekkel a baj
nokság vége előtt eldőlt, hogy
a mezőny kiemelkedően leg
jobb együtteseként megszer
zi a bajnoki címet. A Horváth
György edző vezette alakulat a
tavaszi évadban veretlen volt,
a másik esélyes, Lébény ellen
például– 1000 néző előtt – 7–0ra nyert.

A soproniak az őszi ne
gyedik forduló után foglalták
el helyüket a megyei tabel
la élén, és az utolsó játékna
pig nem is adták át senki
nek ezt a pozíciót. Tavasszal
rátettek még egy lapáttal, a
hárompontos előnyük tizen
egyre nőtt a bajnokság végé
re. Remek teljesítményük
re jellemző, hogy mindössze

három lőtt góllal maradtak el
a bűvös száz találattól.
Az utolsó fordulóban a
fertőszentmiklósi mérkőzés
előtt virággal köszöntötték a
bajnokcsapat tagjait. Halász
86. percben értékesített bün
tetőjével a soproniak 1–1-re
„hozták” a meccset, így mind
össze egy vereséggel fölénye
sen lettek aranyérmesek.
A dicsérendő teljesítményt
kellően méltányolta a bázis
szerv vezetése: családostul
egyhetes vonyarcvashegyi
nyaralás volt a társaság jutal
ma a távközlési vállalat üdü
lőjében. Ott is tartották meg a
bajnoki vándordíj és az érmek
átadását. Bodnár Lászlótól, a

bázisszerv igazgatójától pedig
pénzjutalmat vehettek át a já
tékosok és a vezetők. A rutino
sabbak mellett Borsi Csaba, a
tizenhét éves kapus volt a leg
fiatalabb „törzstag” Horváth
György együttesében.
Az év nyarán Szentgott
hárdon rendezték meg a kö
zép-európai amatőr kupát,
amelyen a Soproni Távközlési
SE a helyi csapat 2–1-es legyő
zésével harmadik lett.
Két évvel később a klub
felvette a Matáv nevet, és meg
sem állt a további NB I-es si
kerekig, aminek a csúcsa a
2005-ös Magyar Kupa-győze
lem és az európai kupasze
replés volt.
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„Szeressétek Sopront a távolból is! Isten veletek!”

Búcsú az alma matertől

A fiatalok selmeci elődeikhez hasonlóan diáknótákat énekelve, fáklyákkal sétáltak végig Sopron utcáin. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
PLUZSIK TAMÁS

Szombaton este látványos szalamander kíséretében elbúcsúztak alma materüktől a soproni
egyetemisták.
A valétálás kifejezés a latin
„Valete!” (Éljetek boldogul!)
szóból ered, maga a szokás
pedig még Selmecbányáról
származik, amikor a valé
tamenet az akadémiáról in
dult, a balekok cigányzene kí
séretében vitték a búcsúzók
holmijait, a végzősök pedig

énekelve, egymást átkarol
va búcsúztak a diákévektől, a
várostól. A menet most is az
egyetemtől indult, ahol a dé
kánok és a rektor búcsúzta
tó beszédeit követően prof.
dr. Fábián Attila rektor ki
nyitotta az egyetem feldíszí
tett kapuját, és ezzel útjára

bocsátotta a három kar vég
zős hallgatóit. A fiatalok sel
meci elődeikhez hasonlóan
egymásba karolva, diáknó
tákat énekelve sétáltak végig
Sopron utcáin. Csak a mene
tet kísérők fáklyáinak fénye
világította meg a Tűztorony
Hűségkapuját, amikor a Fő
térre értek.
– A város és az egyetem
egymás nélkül elképzelhe
tetlenek, sorsuk a viharos hu
szadik században véglegesen
összefonódott, és reményeink
szerint ma, a huszonegyedik

Pályázati felhívás
sopron Megyei Jogú város
széchenyi istván tanulmányi Ösztöndíjára
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
nevében a Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2016. (III. 31.)
önkormányzati rendelete szerinti előkészítő bizottság pályázatot hirdet a

2022/2023-as tanévre vonatkozóan
sopron Megyei Jogú város széchenyi istván tanulmányi Ösztöndíjára.
az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz tíz hónapra szól. az ösztöndíjjal járó juttatások:
– az ösztöndíj odaítélésének napját magában foglaló és az azt követő szemeszter idejére havonta 52.000 Ft vissza nem térítendő
támogatás,
– az ösztöndíjas nevére szóló sopron.hu végződésű határozatlan időre szóló e-mail-cím,
– Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat
protokoll-listáján való nyilvántartás, névre szóló meghívó az önkormányzat rendezvényeire,
– lehetőség az ösztöndíjas tevékenységének a
helyi médiában való ismertetésére.
az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be, aki a
következő feltételeknek együttesen megfelel:
– a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően legalább 5 éve folyamatosan soproni
lakóhellyel rendelkezik,
– államilag elismert magyar felsőoktatási intézmény teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben vagy egységes osztatlan képzésben
részt vevő hallgatója,
– jelenlegi vagy korábbi bachelor tanulmányai
során legalább két félévre bejelentkezett, és
a pályázat beadását közvetlenül megelőzően
legalább 55 kreditet megszerzett,
– a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző,
két egymást követő, lezárt szemeszterben felvett összes tantárgyból elért tanulmányi eredményének számtani átlaga legalább 4,51,

– tanulmányait teljes idejű alapképzésben, vagy
ezt követő mesterképzésben, vagy az egységes osztatlan képzésben az első mesterdiploma megszerzéséért folytatja,
– kiemelkedő szakmai tevékenységéről az oktatási intézmény által kiállított ajánlással rendelkezik,
– a pályázat benyújtásakor a 30. életévét még
nem töltötte be.
a pályázatot a fenti rendelet mellékletét képező pályázati adatlapon kell benyújtani, és
ahhoz a következőket kell mellékelni:
– a kitöltött pályázati űrlap,
– a pályázati kérelem rövid indoklása,
– a pályázó lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata (amennyiben a hatósági
igazolvány nem igazolja egyértelműen, hogy
a pályázó a pályázat benyújtását közvetlenül
megelőzően legalább 5 éve soproni állandó lakóhellyel rendelkezik, úgy annak igazolása az
okmányirodától beszerzett dokumentummal
lehetséges),
– a pályázó részére az oktatási intézménye által kiállított eredeti aktív hallgatóijogviszonyigazolás,
– a pályázó a pályázat benyújtását közvetlenül
megelőző utolsó két lezárt szemeszteréről az
oktatási intézmény által kiállított igazolás, mely
tartalmazza a tanulmányi átlagot (legalább
4,51), illetve a megelőző két félévben megszerzett legalább 55 kreditet.

a pályázatok benyújtási határideje 2022. szeptember 30., azokról
sopron Megyei Jogú város Közgyűlése 2022. október 30-ig dönt.
Postacím:
„Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj előkészítő bizottság”
9400 Sopron, Fő tér 1.

században is szép jövő előtt
áll – fogalmazott dr. Farkas
Ciprián polgármester. – Eh
hez a sikerhez azonban reális
jövőkép kell, hit, elkötelezett
ség, tehetség és tenni akaró
szorgalmas munka. Mind
annyiunknak ezért kell mun
kálkodnunk, hogy városunk
mellett itthon és külföldön is
elismert, megbecsült, jó hírű
egyetemünk lehessen, úgy,
mint évszázadokkal koráb
ban. Szeressétek Sopront a
távolból is! Isten veletek! Jó
szerencsét! Valete!

SOPRONITEMA
HIVATALOS

2022. május 18.

Tiszta hangok?
HUSZÁR JUDIT jegyzete

Fennkölt, emelkedett, méltó – hasonló jelzők jutnak
eszembe, ha egy évszázados tradícióra, egy ünnepi búcsúra gondolok. Egy olyan estre, amikor waldenbe öltözött egyetemisták százai vonulnak át fáklyákkal a városon, miközben a „hátukra van varrva” a történelem.
Amikor a Hűségkapu alatt érkeznek meg a város Fő terére, ahol Sopron első embere is fogadja őket. Közben
pedig énekelnek. Régi, letűnt idők dalait. Olyan dalokat,
amelyek elröpítenek minket. Olyan dalokat, amelyeket
megismerve ők egyek lettek. Egy közösség, egy nagy család tagjai.
Elmentem én is, hogy meghallgassam ezeket a dalokat. Be kell vallanom: voltak elvárásaim. Ne értsék félre! Nem a rádió énekkarát vártam, akik minden hangot
tökéletesen megszólaltatnak. Engem nem zavar, ha néhol megbicsaklik a dallam, vagy elakad a szöveg: én az
őszinte, a szívből jövő dalra voltam kíváncsi. És lehet,
az én hibám, lehet, többször is rossz helyre álltam, túlságosan füleltem, de bizony megzavartak hamisságok.
Fogalmazzak világosabban?
A szalamandert kísérő végzősök többsége, úgy láttam, hogy átérezte a búcsú súlyát. Ugyanakkor a fiatalabb egyetemisták sokszor nem „illően” viselkedtek.
Számomra ugyanis nem illik össze a valétálás, a fényes
búcsú, a cigaretta és a sör. Számomra kiábrándító volt,
amikor a Himnusz közös eléneklése után az első hang,
amit meghallottam, a félreérthetetlen ciccenés volt. És
megnéztem, nem civil ruhás vendégek kezében voltak a
dobozok, és nem is ők mulattak a történteken.
Persze, megértem, ez az időszak a tanulás mellett elsősorban a felszabadultságról szól. Ugyanakkor azt
gondolom, hogy egy ünnep akkor lesz méltó, ha megadjuk neki a tiszteletet. Színházba kiöltözünk, nagyapám
a háziorvos látogatása előtt mindig megborotválkozott,
karácsony előtt nemcsak a lelkünket, de a házainkat is
ünneplőbe bújtatjuk. A valétálás szerintem ugyanilyen
ünnep. És tudom, hogy a szervezők mindent megtesznek
azért, hogy az is maradjon. Remélem, hogy a következő
generációk is felmérik ennek a súlyát, illetve abban is bízom, hogy a most búcsúzók nem érzékeltek semmit ezekből a jelenetekből, és úgy tudtak végigsétálni a városon,
hogy a lelkeikben lobogott az a bizonyos fény. És csak
a tiszta hangokat hallották... Valete! Éljetek boldogul!

Művésznek születünk
MADARÁSZ RÉKA

Megnyílt a Soproni SzC
Handler Nándor Technikumban a képzőművészeti szakgimnáziumi
osztályok hagyományos éves kiállítása.
A tárlaton a 9–13. évfolyamos növendékek
munkái, így az iskola
képzéseinek válogatott
anyaga látható.
Kósa Éva, a technikum igaz
gatója köszöntőjében elmond
ta: azért is különleges az idei
tárlat, mert a képzőművésze
ti osztályosok mellett a szé
pészeti szakmákat tanulók
munkái is bizonyítják, érde
mes a Handlerben tanulni.
– Örömmel látom a folya
matot, ahogy a gyermekrajzok
művészetté fejlődnek – hall
hattuk Balogh Eszter üvegmű
vész megnyitó beszédében.
– Picasso mondta azt, hogy
„mindenki művésznek szüle
tik”. Akkor válik valaki alko
tóvá, amikor kiáll a szakmája
mellett, és nem hagyja ma
gát eltántorítani tőle. A ma
gyar gazdaságnak különösen
nagy szüksége van piacképes
alkotókra.
A Soproni Kereskedelmi
és Iparkamara elnökségi tag
ja azt tanácsolta a diákoknak,
hogy amit csinálnak, szívvellélekkel tegyék. Az iváni mű
vésztelepen pedig lehetőséget

A képzőművészeti osztályosok mellett a szépészeti szakmákat
tanulók munkái is láthatóak a kiállításon. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
kapnak arra is, hogy a szak
májuk magas szintjén lévő al
kotóktól tanórán kívüli foglal
kozásokon lessék el, milyen is
vállalkozónak lenni.
A tanév végi zárókiállítá
son a 668 szépészeti, fa- és
építőipari, informatikai ága
zatban tanuló diák alkotá
sai mellett láthatók még az
alapozó szakmai tantárgyak

keretében készült munkák is:
tanulmányrajzok, egyedi szó
róanyagok, a tanév eseménye
ihez fűződő plakátok és ver
senyekre készült alkotások.
A kiállítással az általános is
kolásoknak is bemutatják az
intézményben folyó munkát.
A tárlat az iskola aulájában
május 19-ig látogatható hét
köznapokon 8 és 19 óra között.

KIÁLLÍTÁS: Május 17-én megnyílt a Handler végzős képzőművészeti osztályának COMMAND elnevezésű kiállítása a Liszt-központban. A szak fennállásának 14 éves történetében ők a tizedik
végzős csapat. Az évfolyam tanulói között van az idei év Szakma Sztár országos versenyének 1. és 2. helyezettje is. A tárlat május 30-ig hétköznaponként 8 és 18 óra között tekinthető meg.

CIVITAS FIDELISSIMA

EGÉSZSÉGSAROK

Meddig várhat?
Az teljesen nyilvánvaló, hogy erre a kérdésre csak akkor lehet
válaszolni, ha tudja, hogy… mivel! Szóval a nagy kérdés, hogy
mivel, meddig várhat?
Például (hogy a legszűkebb várakozás egyikével kezdjem),
ha újraélesztés a kérdés, akkor ott alig van 10 percnyi időnk.
Minden perc késlekedéssel úgy 10 százalékkal csökken az újraélesztés sikere. Ha szívinfarktust kapunk (és nem halunk meg
menten „hirtelen halállal”), úgy az első óra jelenti a szívizomzatunk jó életben maradási esélyét. Tehát ideális esetben en�nyi időnk van, hogy a panasz kezdetétől mentővel egy szívkatéteres centrumba száguldjanak velünk, és megnyissák az
elzáródott erünket.
Folytatva a sort, a magas vérnyomás vagy a cukorbetegség felismerése után célszerű, ha a vérnyomás, illetve a cukorháztartás rendezése (és logikusan az ezekhez történő terápiás rendszer kialakítása) fél évnél nem várat tovább magára.
Az elhízásunk megoldásához szükséges életmódi átalakításokkal se várhatunk... éveket. Különben csak tologatjuk a problémánkat.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Május 18-tól május 24-ig. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig este 8 órától reggel 8 óráig tart.
Május 18.,
szerda

Sepia gyógyszertár
Ipar krt. 30., Tesco

99/702–012

Május 19.,
csütörtök

Szebellédy gyógyszertár
Deák tér 35.

99/505–469

Május 20.,
péntek

Király gyógyszertár
Várkerület 114.

99/508–241

Május 21.,
szombat

PatikaPlus gyógyszertár
Határdomb u. 1., AlphaPark

99/505–220

Május 22.,
vasárnap

Patikaplus gyógyszertár
Selmeci u. 15–17., Interspar

99/505–472

Május 23.,
hétfő

Arany Kígyó gyógyszertár
Magyar u. 6.

99/311–732

Május 24.,
kedd

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

KERESZTREJTVÉNY
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ALMA ÉS FÁJA– Khaut András és fiai: Péter, Ákos és Levente

Munka, ami megtérül...
PLUZSIK
TAMÁS

Az alma
nem esik
messze a
fájától,
tartja a mondás, melynek igazságáért nem kell
messzire menni Sopronban sem. A Khaut családban az az alapállás, hogy
a tanulás és a sport olyan
kötelező elem, mint a levegővétel. Mindnyájan
kiváló sportolók és egyúttal kiváló mérnökök is.
– Kisgyerekként a sporttal úszóként barátkoztam
meg, majd öttusázni kezdtem
– kezdte Khaut András. – Közelébe kerültem még a magyar
öttusa-válogatottnak is, melyben akkor Fábián László, Martinek János és Mizsér Attila
szerepelt. Mindnyájan olimpiai bajnokok, sokszoros világbajnokok voltak. Az egyetemi
évek alatt az öttusa elmaradt,
a tanulásra kellett koncentrálnom, majd jött a családalapítás. Különösebb edzés nélkül,
„emlékezetből” 1998-ban elindultam Fadd-Domboriban az
országos triatlonbajnokságon.
A sokadik helyezés rádöbbentett, hogy ha eredményt akarok
elérni, márpedig akartam, akkor kemény edzésekbe kell fognom, aminek az lett az eredménye, hogy „beszippantott” ez a
sportág. Három évvel ezelőtt a
korosztályomban Európa-baj-

FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

2022. május 18.

Khaut Levente, András, Ákos és Péter – életükben fontos szerepet játszik a sport.
nok lettem, az elmúlt évben
pedig a sprint-, és az olimpiai távon magyar bajnoki címet
szereztem.
– Én is úszóként kezdtem,
Farkasné Anikó néni volt az
edzőm, de már alsó tagozatos
koromban kipróbáltam a triatlont, 11 évesen meg is nyertem
az országos diákolimpiát – vette át a szót Péter, aki a 2010-es
világbajnokságon a maga korosztályában az élmezőnyben
végzett. Ma már csak hobbi
számára a triatlon. A munka és
a gyerekek mellett legtöbbször futni jár, bár arra büszke,
hogy néhány évvel ezelőtt a Vasi Vasember versenyen az édesapja előtt végzett.
– Apa behozott egy családi
szabályt: mindaddig úsznunk
kell, ameddig őt meg nem ver-

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel!

jük 800 méter gyorson – mondta a középső fiú, Ákos. – Persze
más sportot emellett űzhettünk, hiszen csak gimnazista korunkban sikerült épphogy
megvernünk. Én 7 éves koromtól karatéztam, voltak kisebbnagyobb sikereim. Indultam
diákolimpián síelésben, majd
gimnazistaként belekóstoltam a vívásba is. Nekem a triatlon túl monoton és egysíkú, de
azért elindultam egy-egy versenyen, ma pedig elsősorban
a munkára koncentrálok, illetve CrossFit erőnléti edzésekre járok.
– Én a triatlonba belenőttem, ugyanis hároméves koromtól kezdve az ország
minden tájára együtt járt versenyekre az egész család – folytatta Levente. – Még anya is

elkezdett edzeni. Nagyon élveztem a versenyek hangulatát, ahol sok máig tartó barátság alakult ki, és mindegyikünk
megtanulta, hogy a siker, akárcsak az élet más területén,
a belefektetett munkától függ.
Most az épületgépész mesterképzést végzem, és budapesti
műegyetemistaként focizom az
egyetemi kispályás bajnokságban, illetve ha hazajövök, akkor a Harka csapatát erősítem
a megyebajnokságban.
– Triatlonban a családon belül egyelőre magamra maradtam, de a sport ott van a családunk mindennapi életében,
és ez a lényeg – zárta a beszélgetést Khaut András, a számos
nagyberuházást és rekonstrukciót végző FÉSZ Zrt. igazgatóságának az elnöke.

A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket május 25-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.).
Május 4-i rejtvényünk megfejtése: „Szabadságomat a bizalom adja, és a félelem veszi el.”. Szerencsés megfejtőnk: dr. Bártfai Zoltán, Sopron, Jázmin utca.
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Újra Moby Dick koncert lesz a soproni Hangárban

A határon túl is népszerű

SOPRONITEMA
HIVATALOS

2022. május 18.

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

KÓCZÁN
BÁLINT

A VOLT
Fesztiválra tervezett koncertanyagát
adja elő a Hangár Music Gardenben május
28-án a Moby Dick. Hazánk egyik legismertebb és legnépszerűbb
metálzenekara időközben túllépett a 100. határon túli koncerten
is, ami igazi mérföldkő. Schmiedl Tamással és Gőbl Gáborral
beszélgettünk.
– Erdélyi turnéra indultatok, mit jelent ez számotokra?
– G. G.: Azért nem nevez
ném turnénak, de az tény,
hogy Kolozsvár, Kassa, Arad,
Nagyvárad mellett májusban
Zalaegerszegen léptünk fel,
május 28-án pedig Sopron
ban adunk koncertet. Örömöt
és megbecsülést jelent, hogy a
Moby Dick iránti érdeklődés
nemcsak a múltban állt fenn,
hanem a mai napig létező va
lóság. Ötnél sem több azon
hazai zenekarok száma, ame
lyek a trianoni határon kívül,
de a Kárpát-medencén belül
100 fellépésnél több lejátszott
koncertre lehetnek büszkék.
– Töretlen a Moby Dick
sikere. Minek köszönhető mindez?
– S. T.: A jól megírt dalok
és az általuk közvetített üze
netek a legfontosabbak, ezek

BULI VAN! – zenei ajánló
Moby Dick iránti érdeklődés nemcsak a múltban létezett, ma is sokan kíváncsiak a koncertekre.
teremtenek ideológiát a ze
nekar körül, ez a leglényege
sebb kapocs egy hallgató, ra
jongó számára, de a sikernek
ezernyi más összetevője van.
A kitartó, folyamatos zenekari
munka nemcsak az albumok
megírásában és a koncerte
zésben merül ki, hanem fon
tos a folyamatos kapcsolattar
tás a közönséggel, a médiával.
Újabb és újabb tervek, ötletek
kellenek, hogy mozgásban
maradjunk, valamivel mindig
tovább és előbbre kell lépni és
haladni.
– Mindig is szókimondóak voltak a dalaitok. A jövőben terveztek újabb felvételeket?
– S. T.: Ez egy harcos mű
faj, a szókimondás, a lázadás a
rock alappillére, ebből nem is

engedünk, ez így egészséges!
Tervbe vettük a következő
Moby Dick albumot, sőt el is
kezdtünk dolgozni rajta. Pár
dallal zeneileg már készen is
vagyunk, de még nagy munka
áll előttünk. Jövő év első felé
ben szeretnénk a rajongókat
megörvendeztetni.
– Sopronban is felléptek
a Hangárban. Milyen bulival készültök?
– G. G.: Nagyon büszkék
vagyunk arra, hogy a sopro
ni VOLT Fesztiválon a sop
roni Moby Dick még mindig
a harmadik legtöbbször fel
léptetett zenekar. Az elmúlt
két évben a pandémia miatt
sajnos elmaradt a VOLT. Eb
ben a hosszú időszakban ne
künk is csak egy koncertünk
volt itthon, a fél évvel ezelőtti,

negyvenéves jubileumi show
a GYIK Rendezvényházban.
Ekkor még kötelező volt az
oltási igazolvány felmutatá
sa, így nem a teljes táborunk
előtt léphettünk fel. Nagyon
reméltük, hogy a VOLT-on
lesz a következő soproni fel
lépésünk, a meghívás azon
ban most elmaradt. Ezért
döntöttünk úgy, hogy a min
ket szerető soproni közön
ség ne maradjon Moby Dick
koncert nélkül, az idén bele
vágunk, és a Hangárban elő
adjuk azt a műsort, amit a
VOLT-ra terveztünk.

MOBY DICK KONCERT: 
Május 28., szombat 19 óra,
Hangár Music Garden. Vendégzenekar: Plasticocean

Sopronban a Bordó Sárkány

Május 20., péntek 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
Fergeteges kocsmabuli, középkori rock’n’roll a Bordó Sárkány
lemezbemutató turnéjának soproni állomásán, a Búgócsigában. A Bordó Sárkány a magyar és európai középkori dalokat és
táncokat bátran ötvözi saját alkotói elképzeléseivel. A középkori hangulatba ültetett dalok a mai kor világzenei hangzásvilágához igazodó, táncra perdítő, erőteljes dinamikai felfogásban szólalnak meg. Az együttes megalakulása óta 13 országban
lépett fel, és augusztusban jelent meg 4. nagylemeze.

SOPRON, TERMÉSZETESEN – Kiránduljunk együtt!

A legvarázslatosabb panoráma
Barangoljuk be a legkisebbekkel a soproni parkokat,
erdőket, ösvényeket – egyre többen vágynak erre. Új
rovatunkban egy kisgyermekes anyuka konkrét tapasztalatai segítségével indulunk útnak. Kiránduljunk együtt!
FORRAI ESZTER

Ha a Soproni Parkerdőbe tervezünk kirándulást kisbabával, mindenképpen érdemes
több időt szánni a túrára. Egy
napsütéses májusi délután tökéletes alkalom lehet, hogy az
egész család meghódítsa a magaslatot. A Lövér körútról lekanyarodva egészen a Trianoni
emlékparkig fel tudunk hajtani autóval, ahonnan utunkat
akadálymentesen folytathatjuk
babakocsival. Innen a Boszorkány meseösvény mentén haladva a Károly-kilátóig egy kellemes, 900 méter hosszú séta
vár ránk, ami egy könnyed testmozgásnak is ideális. Ugyanis

ha kellő lendülettel toljuk azt a
babakocsit, akár egy zsemle kalóriatartalmát is elégethetjük,
mire visszaérünk a parkolóba.
A meseösvény állomásait
együtt fedezhetjük fel totyogós
gyermekünkkel, ha pedig még
túl kicsi a feladatokhoz, akkor
mi magunk is ugrálhatunk farönkökön vagy kereshetünk varázspálcát. Különösen vállalkozó kedvű apukák számára lehet
ez mókás elfoglaltság.
A séta vége felé, mielőtt
nyakunkba vennénk a kilátót,
elidőzhetünk az erdei büfében vagy a szemközti játszótéren. Nagyobb gyerekeknek
a Kőhalmy Vadászati Múzeum
tartogat rengeteg élményt.

A Károly-kilátó környéke népszerű kirándulóhely – sokan
sétálnak erre kisgyerekkel is. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: FILEP ISTVÁN
A Károly-kilátó megmászásához végül csatoljuk magunkra babánkat, és jól rögzítsük
fejére a sapkát, nehogy a ma-

gasban a soproni szél szárnyán
útra kéljen a fák közé, miközben mi a Schneeberg vonulatait kémleljük a távolban...
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