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Zaklatott történetekZaklatott történetek

Hatéves az Új-zsinagógában Hatéves az Új-zsinagógában 
berendezett kiállításberendezett kiállítás

Kevesebb Kevesebb 
vitorlásverseny vitorlásverseny 

Tavasz óta már otthon-
ról is meg lehet nyitni a 
Babakötvény-számlát. 
Az ügylet kényelmesen, 
gyorsan és költségmen-
tesen elvégezhető, már 
az első héten közel ez-
ren éltek a lehetőséggel 
a www.magyarorszag.
hu felületen. A részle-
tekről dr. Borbély László 
András, a Magyar Állam-
kincstár pénzforgalmi 
elnökhelyettese nyilat-
kozott lapunknak.
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Focimúltidéző: Az SLC csapata (felvételünkön) az 1992–93-as sze-
zonban az NB II. nyugati csoportjában az utolsó fordulóban a Dorog 
legyőzésével megszerezte a második helyet, így játszhatott az el-
ső osztályba kerülésért. 

Módosított versenynaptár, védőintézkedé-
sek, megszakított felkészülés – a vitorlázókat 
is érintette a pandémiás helyzet. Az idei Fertő-
bajnokságot július végén tartják. 

Baba-
kötvény 
online
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Látkép  
másképp
80. születésnap-
jára a teljes élet-
művét átívelő ki-
állítással készült 
Grabner József. 
A tárlat a járvány 
miatt később-
re csúszik, való-
színűleg szep-
tember végén 
rendezik meg a 
Festőteremben.  
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Trianon: sírtak a harangok 

Sopronban is megemlékeztek a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójáról: a parkerdő-
ben felavatták a trianoni emlékparkot, a város vezetői koszorút helyeztek el a Hűségzászlónál és a 
Barátság parkban is. Zúgtak a harangok 16.32-kor, este elsötétült a Tűztorony. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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1920. június 4-én a versailles-i Nagy Tria-
non kastélyban írták alá azt a Magyarországra 
kényszerített békediktátumot, amelynek kö-
vetkezményeként az ország elvesztette terü-
letének kétharmadát.

Az első világháborút lezáró, 
kierőszakolt „békeszerződés” 
Nyugat-Magyarország egy ré-
szét a szintén vesztes Auszt-
riának ítélte. Sorozatunkban 
dr. Tóth Imre történész, a té-
ma elismert kutatója, a Soproni 
Múzeum igazgatója tárja a té-
nyeket olvasóink elé az előzmé-
nyektől a „lehetett volna más-
képp” kérdés tárgyalásáig.

9.
Azt a kérdést illetően, hogy le-
hetett-e volna más eredménye 
a békének, eltérő történészi fel-
fogások ütköznek, mondhat-
juk, feszülnek egymásnak. Az 
egyik felfogás szerint a ma-
gyar vezetőréteg az első vi-
lágháború után elmulasztot-
ta, hogy az ország integritását 
fegyveres ellenállással meg-
védje. Az nem volt több pusz-
ta naivitásnál, hogy az antant-
barátság megvédi az országot 
a széthullástól, illetve attól, 
hogy ízekre szedjék. Közhely-
szerű mondattá vált a Károlyi-
kormány hadügyminisztere, 

Linder Béla hírhedt kijelenté-
se 1918 novemberéből: „Nem 
akarok többé katonát látni”. Az 
1918. végi rettenetes bomlás és 
a végórák zűrzavara egészen 
nyilvánvalóan nem segített 
menteni azt, ami a történelmi 
Magyarországból még ment-
hető volt. De hiába váltották le 
az emberroncs Lindert egy hét 
után, ütőképes hadsereget utó-
dainak sem sikerült verbuvál-
ni. A hadügyminisztériumban 
teljes volt a zűrzavar. A front-
ról hazatérő katonák egy ré-
sze mozgósítható volt a haza 
megvédésére, többségük azon-
ban négy év rettenetes háború 
után végre haza akart menni, 
és „normális” életre vágyott. 
Akik nem, azok közül sokan a 
törvények nélküliség káoszá-
ban leginkább rabolni akartak. 
Mégis érthető, hogy felmerül 
a kérdés, amely a fegyveres el-
lenállás lehetőségeit firtatja. 

Ennek sikerére Törökország 
és Görögország konfliktusa 
mutat példát. Ankara – miu-
tán nem fogadta el a sevres-i 

béke területi rendelkezéseit 
– háborúval kényszerítette ki 
annak módosítását. Az ellen-
érvek között a legfontosabb, 
hogy Magyarország és Török-
ország egymástól teljesen el-
térő geopolitikai helyzetben 
volt. Előbbinek nem volt akko-
ra hátországa, mint a Közép-
Keletbe mélyen benyúló egy-
kori Oszmán Birodalomnak, 
katonáinak ráadásul körös-
körül ellenséges utódállamok 
hadseregeivel kellett szem-
benéznie. Ennek tetejében 

Magyarország sokkal rosszab-
bul állt erőforrások dolgában, 
mint Törökország. 

A mentésre a másik példát 
Nyugat-Magyarország kínálja, 
ahol az 1921. őszi felkelés elve-
zetett a trianoni verdikt első 
revíziójához. Ámde itt mind 
a nemzetközi, mind a magyar 
politika körültekintően felmér-
te, mekkora terület az, ahol a 
lakosság többségének támo-
gatásával még indokolható a 
módosítás, kikényszerítéséhez 
a puszta katonai erő mellett a 

körülmények kedvező együtt-
állására és diplomáciai akro-
batamutatványokra is szükség 
volt. A legfontosabb azonban, 
hogy Ausztria éppúgy veszte-
se volt a háborúnak, mint Ma-
gyarország, erő dolgában pedig 
még azt is alulmúlta. Vajmi cse-
kély esély lett volna eredmé-
nyes területvédő küzdelmet 
vívni a háború olyan mellék-
győzteseivel, mint az érdekeik-
ben is egységes Csehszlovákia, 
Románia vagy a Szerb–Horvát–
Szlovén Királyság.

Dacára annak, hogy a ma-
gyar külpolitika 1919 végétől 
még a körülmények megszilár-
dulása előtt igyekezett előnyö-
ket kicsikarni az országnak, az 
antant által nehezen elismert 
kormányok számára a fonto-
sabb mégiscsak a beilleszkedés 
volt, tudván, hogy az országot 
nemcsak hadseregekkel lehet 
térdre kényszeríteni. Magyar-
ország rá volt szorulva a pénz-
ügyi kölcsönre, a gazdaság re-
organizációjához normalizált 
külkapcsolatokra volt szükség.

Ott és akkor lett volna tehát 
esély sikeres fegyveres terület-
védő akcióra, ha a magyar fél 
nála gyengébb ellenféllel került 
volna szembe, ha az ellenfele-
ket érdekellentétek gyengítet-
ték volna, ha a nagyhatalmak 
jóindulattal kezelték volna, de 
legalábbis nem mutatnak haj-
landóságot a beavatkozásra, és 
a kezdeményezés számíthatott 
volna a helyi lakosság teljes tá-
mogatására. Még ha mindeh-
hez a Kárpát-medenceinél jóval 
kedvezőbb geopolitikai helyzet 
társul, akkor sem ártott volna 
a meglévőnél több erőforrás. 
Sajnos nem stílusbeli igény-
telenség az oka, hogy az előző 
mondatokban oly gyakorta sze-
repelt a feltételes mód múltbe-
li segédigéje, a volna… (Vége.)

SO
R

O
Z

A
T

 A
 T

R
IA

N
O

N
I B

É
K

E
D

IK
TÁ

T
U

M
 1

0
0

. É
V

FO
R

D
U

LÓ
JÁ

R
A

Száz éve kényszerítették Magyarországra a trianoni diktátumot

Vajon lehetett volna másképp?

Az internetes ügyintézés gyors, kényelmes és egyszerű

Babakötvény online
Tavasz óta már otthonról is meg lehet nyitni 
a Babakötvény-számlát. Az ügylet kényelme-
sen, gyorsan és költségmentesen elvégezhe-
tő, ezért már az első héten közel ezren éltek a 
lehetőséggel. A részletekről dr. Borbély László 
Andrást, a Magyar Államkincstár pénzforgalmi 
elnökhelyettesét kérdeztük. 

– Mi a Babakötvény népszerű-
ségének az oka? 

– Közel 7 éve lehet Babaköt-
vényt vásárolni. A konstruk-
ció mindig is nagyon kedvező 
volt a befektetők számára, mi-
vel egyrészt a megelőző nap-
tári év inflációja plusz 3 száza-
lékkal kamatozik. Másrészt a 
szülők, családtagok által a gyer-
mek Start-számlájára befizetett 
pénzösszegeket az állam 10 szá-
zalékkal, maximum 6.000 fo-
rintig kiegészíti. Iga-
zán népszerűvé 
mégis az el-
múlt közel 
másfél év-
ben vált, 
amikor a 

Babakötvény-állomány 60 
százalékkal, míg a hozzá tar-
tozó Start-számlák száma 25 
százalékkal emelkedett. Ebben 
a folyamatban elsősorban az 
infláció megugrása játszotta a 
meghatározó szerepet, mivel 
így a legelső kibocsátású Baba-
kötvény éves kamata 5,8 száza-
lékra, az összes többié pedig 6,4 
százalékra emelkedett, ami ki-
magasló mérték. 

– Ha ez ilyen sokba kerül az 
államnak, akkor miért hozta 

létre a Babakötvényt?
– A Start-számla és a Ba-

bakötvény szorosan ösz-
szekapcsolódik egy to-
vábbi állami juttatással, az 
életkezdési támogatással, 

amelyet a gyermek születé-
sekor a Magyar Állam-

kincstárban ír jóvá 
a gyermeknek az 

állam. A juttatás 
42.500 forint, a 

2005. január 
31. után szüle-

tett belföldi 
és a 2017. jú-
nius 30-át 
követően 
született, 
k ü l f ö l -

dön élő 
magyar 
g y e r -
meknek 

jár automatikusan. A teljes jut-
tatási csomag így a következő 
elemekből áll: életkezdési támo-
gatás, Babakötvény, befizetések 
állami kiegészítése. Az együttes 
cél a fiatalok önálló életkezdé-
sekor az anyagi biztonságuk 
megalapozása.

– Már elektronikus úton is 
megnyitható a babakötvényes 
számla, ez nagy könnyebbség 
a járványhelyzet idején.

– Április 27-től a Kincstár leg-
újabb fejlesztésének köszönhe-
tően már ügyfélkapun keresz-
tül is megnyitható a Kincstári 
Start-értékpapírszámla a www.
magyarorszag.hu felületen. Az 
online ügyintézés gyors és egy-
szerű, otthonról kényelmesen 
és biztonságosan elintézhető. 
Az intézkedés sikerét jól mu-
tatja, hogy az első héten közel 
1000 Babakötvény-számlát nyi-
tottak meg ügyfélkapun keresz-
tül. Amennyiben 2020. június 
30-ig nyitja meg a szülő a szám-
lát és legalább 100.000 forint 
értékben vásárol állampapírt, 
részt vehet a Magyar Állam-
kincstár nyereményjátékában.

A játékban 25 darab, 100.000 
forint értékű, a Kincstárnál ál-
lampapír vásárlására fordítha-
tó nyereményutalványt sorsol-
nak ki. További információkért 
keresse a www.allamkincstar.
gov.hu/hu/lakossagi-ugyfe-
lek honlapot. A szükséges do-
kumentumokról, ügyfélszol-
gálataink elérhetőségéről és az 
általános információkról tele-
fonon, a Központi Ügyfélszol-
gálatunkon (+36/1/452–2900), 
valamint a Kincstár honlapján 
(www.allamkincstar.gov.hu) 
tájékozódhat. 

Ország gólyák nélkül
PLUZSIK TAMÁS

Száz éve indultak az 
úgynevezett gyer-
mekvonatok, amelyek 
Hollandiába és Bel-
giumba vitték a sze-
gény, árva magyar 
gyerekeket. A több-
ség pár hónapot vagy 
évet töltött külföldön, 
majd hazatért. A sop-
roni Horváth Irén vi-
szont Belgiumban él-
te le az életét... 

Az első világháborút követően 
sok gyermek maradt árván, az 
ország gazdasága romokban 
hevert, a trianoni döntés után 
pedig az elcsatolt területekről 
százezrek özönlöttek Buda-
pestre és a megcsonkított or-
szág többi részébe. Akadozott 
az áruellátás, éhínség fenyege-
tett, ráadásul az ország egy ré-
sze román megszállás alá került. 
Az, hogy sok ezer gyermek, köz-
tük e sorok írójának az édesapja 
is megmenekült a nyomortól, 
hogy egyáltalán mindezt túlél-
hette, az köszönhető a holland 
és a belga emberek humani-
tárius gondolkodásának, akik 
hónapokra, esetleg évekre be-
fogadták a magyar kisfiúkat és 
kislányokat. 

– Sopronban sem volt jobb 
a helyzet, mint az ország többi 

részében, így innen is kerültek 
ki gyerekek a Benelux államok-
ba – mesélte Bakonyi Gábor, aki-
nek a nagynénje, Horváth Irén 
az Országos Gyermekvédő Liga 
segítségével került a húszas évek 
elején Belgiumba.

„Mikor a vonat elindult, nem 
volt búcsúzene, nem játszották 
a Himnuszt sem… A peronon 
százával álltak a gyermekeik-
től búcsúzó, síró szülők. Zseb-
kendőikkel integettek, míg a 
vonat el nem tűnt.” – olvasha-
tó az Ország gólyák nélkül című 
memoárban, melyet nyolcvana-
dik életévén túl írt meg brüsz-
szeli otthonában az egykori 
soproni kislány, Horváth Irén. 
Még gyerekként, majd felnőtt-
ként többször is hazalátoga-
tott, mert mindig így mond-
ta, „Megyek haza!”, de az életét 
végül is Belgiumban élte le, ott 

ment férjhez, ott születtek a 
gyermekei.

– Irén tántival folyamatos 
kapcsolatban voltunk, már 
amennyire ezt a távolság és az 
időközben felépített vasfüg-
göny megengedte – mesélte 
Bakonyi Gábor. – Őrzöm a leve-
leit, a sok-sok fényképet és per-
sze az emlékeket, amikor pél-
dául 1950-ben a férjével és a 
gyerekeivel együtt hazajöttek. 
Utoljára a 98. születésnapján 
találkoztunk.

„Emlékeimből élek, ez értel-
met ad életemnek. Féltve őr-
zöm az érkezésemkor Van Mol 
hofstadei plébános úrral készült 
fotót, aki annak idején az oltal-
mába fogadott…” – zárul az egy-
kori soproni kislány emlékira-
ta, aki néhány hónap helyett 
végül egy hosszú életet töltött 
Belgiumban. 

Belgiumba való megérkezésekor Horváth Irén és Belgiumba való megérkezésekor Horváth Irén és 
Van Mol hofstadei plébánosVan Mol hofstadei plébános

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

Szerkesszük közösen a Soproni Témát!  
szerkesztoseg@sopronitema.hu

Dr. Borbély László András,  Dr. Borbély László András,  
a Magyar Államkincstár pénzforgalmi a Magyar Államkincstár pénzforgalmi 
elnökhelyetteseelnökhelyettese
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Dr. Farkas Ciprián: Egy a nyelvünk, egy a kultúránk, egy a nemzetünk

Trianon: sírtak a harangok
PLUZSIK TAMÁS 

Sopronban több hely-
színen is megem-
lékeztek a trianoni 
békediktátum aláírá-
sának 100. évforduló-
járól: a parkerdőben 
felavatták a trianoni 
emlékparkot, a város 
vezetői koszorút he-
lyeztek el a Hűség-
zászlónál, valamint a 
Barátság parkban is. 
Zúgtak a harangok 
16.32-kor, este pedig 
elsötétült a Tűztorony.

A Soproni Parkerdőben június 
4-én, a trianoni békediktátum 
aláírásának 100. évfordulóján 
avatták fel a kormányzati for-
rásból magvalósult trianoni em-
lékparkot. Az átadáson Sopron 
polgármestere elmondta: a ma-
gyar nemzet hosszú történelme 
során megélt tatárjárást és tö-
rökdúlást. Túlélte a pusztító há-
borúkat, járványokat és túlélte a 
békediktátumot is. – Trianon kü-
lönféle országokba osztott szét 
bennünket, de nem választhat el 
minket, magyarokat egymástól 
– hangsúlyozta dr. Farkas Cipri-
án. – Egy a nyelvünk, egy a kul-
túránk, egy a nemzetünk. Azt 
kívánom mindenkinek, aki ide 
ellátogat, hogy szippantson egy 
nagyot a hazaszeretet itt találha-
tó lélektisztító levegőjéből. 

– Magyarország ezeréves fáját 
még a trianoni békeszerződés 
sem tudta elpusztítani – tette 
hozzá az erdőkért és földügye-
kért felelős államtitkár. Zambó 
Péter úgy fogalmazott: – Száz 
éve Magyarország fájának ágait 
levágták, lombkoronájának két-
harmadát lecsonkolták. A sze-
mélyes tragédiák és a társadalmi 
veszteségek mellett a gazdasági 

károk is súlyosak voltak. Trianon 
a magyar közösségek számára 
az egyik legtragikusabb szó, de 
egyben az újrateremtő erő és az 
összetartozás szimbóluma is, a 
közös hit és erő, az újrakezdés, a 
szívek revíziójának ünnepe. Kü-
lönösen az elmúlt évtizedben 
az ágak újra hajtottak, a levelek 
gyarapodtak, így az évezredes 
fa újra termőre fordult. 

Ábrahám István, a Tanulmá-
nyi Erdőgazdaság Zrt. vezér-
igazgatója elmondta: az em-
lékparkot az Agrárminisztérium 
kezdeményezésére hozták lét-
re. Azért ezt a helyszínt válasz-
tották, mert a Soproni Parker-
dőnek ez a leglátogatottabb 
része, évente mintegy egymil-
lióan keresik fel. Az emlékpark 
Nagy-Magyarországot ábrázol-
ja, az elcsatolt részeket piros, a 
mai Magyarországot zöld, a te-
rületek között futó sétautakat 
pedig fehér kövekkel burkolták.

Az avatási ünnepségen részt 
vettek az állami erdőgazdaságok 
vezérigazgatói, akiket dr. Simon 
István és Csiszár Szabolcs 

alpolgármesterekkel együtt a 
létesítmény megvalósításában 
is közreműködő dr. ifj. Sarkady 
Sándor történész vezetett körbe 
az emlékparkban.

A nemzeti összetartozás 
napja 10. évfordulóján 
Sopronban, csakúgy mint az 
országban több településen, 
16 óra 32 perckor, a békediktá-
tum aláírásának időpontjában 

megkondultak a templomok 
harangjai. A Széchenyi téri Hű-
ségzászlónál dr. Farkas Ciprián 
polgármester köszöntötte az 
emlékezésre egybegyűlteket, 
külön kiemelve, hogy ez a nap 
egyúttal a nemzeti összetarto-
zás napja is, egy nemzetet alko-
tunk, éljünk határon innen, ha-
táron túl vagy a világ bármely 
pontján. A Hűségzászlónál a 
város vezetése elhelyezte az 

emlékezés virágait, majd a hely-
színről indult útnak a Soproni 
Huszár Hagyományőrző Egye-
sület emlékmenete a nemzeti 
összetartozás jegyében. A ko-
ra esti órákban a Barátság park-
ban lévő trianoni emlékhelynél 
a Soproni Erdélyi Kör koszorú-
zott, a rendezvényen részt vett 
dr. Farkas Ciprián polgármester, 
valamint több önkormányzati 
képviselő is.

Varga László a saját udvarában ké-
szített egy emlékművet a trianoni 
békediktátum aláírásának 100. év-
fordulójára. A fia, Varga Tamás la-
punknak küldött levelében leírta: 
édesapja mind anyai, mind apai ágon 
első és második világháborús vitéz 
rangú, hazájukért harcoló katonák 
leszármazottja. Ő maga is hivatá-
sos határőrként alezredesi rangban 
ment nyugdíjba.

– Kőbe véstem a haza iránti szerete-
temet. Amikor eszembe jut a triano-
ni döntés, mindig összeszorul a szí-
vem, innen jött a gondolat, hogy a 
saját magam módján megemlékez-
zem a száz évvel ezelőtt történtekről 
– mondta lapunknak Varga László.

Trianon-emlékmű

Mit jelent 
önnek 
Trianon? 

KATONA PÉTER:
Trianonnal az a legnagyobb 
baj, hogy mai napig nem 
tudjuk helyén kezelni. Po-
litikai célok eszközévé silá-
nyították, hangzatos jelsza-
vak mögé bújtatták, és így el 
is vették a lényegét. A tör-
ténelem ok–okozat alapján 
működik, és kevesen értel-
mezik a csonkításhoz ve-
zető események sorozatát. 
Emiatt viszont nem is fo-
gunk tanulni belőle. Annyit 
tudunk róla, hogy rossz, és 
mindenki gonosz, ellenünk 
van, de úgy hiszem, hogy ha 
hasonló körülmények közé 
keveredne az országunk, 
akkor újra megtörténne.

DR. PÁSZTOR ENIKŐ: 
Még gyerek voltam, amikor 
a szüleim a ’80-as években 
először Erdélybe vittek. Ak-
kor szembesültem vele, mit 
jelent elszakítottnak lenni. 
Emlékszem, amikor apám 
megmutatta nekem, mek-
kora volt Trianon előtt Ma-
gyarország. Gyönyörű tájak 
és mennyi fantasztikus ma-
gyar ember került a határon 
túlra. Olyan családban ne-
velkedtem, ahol mindig is 
fontos feladatunk volt és lesz 
a határon túli magyarok se-
gítése. Pedagógusként nagy 
öröm számomra, hogy nem 
hagytuk magukra a magyar 
óvodákat és iskolákat sem. 
Az elmúlt években párat-
lan összefogás volt e téren 
is. Ugyanakkor elszomo-
rít, amikor azt tapasztalom, 
hogy sokan ellenszenvvel 
viseltetnek a külhoni ma-
gyarok iránt.

OSVÁTH ÁDÁM: 
Ha egy szóval kéne vála-
szolnom, akkor a vesztesé-
get mondanám. Egy igaz-
ságtalan békediktátum, 
ami mindamellett, hogy 
szétszakította az orszá-
got, gazdaságilag és mo-
rálisan is igyekezett tönk-
retenni. A magyar azonban 
csökönyös fajta, és minden 
nehézség ellenére segí-
ti egymást az igazán nehéz 
helyzetekben. Szép gesztus, 
és jól mutatja a közgondol-
kodás megváltozását, hogy 
2010-től a kormány a nem-
zeti összetartozás napjának 
nyilvánította június 4-ét, 
mutatva, hogy ugyanoda 
tartozunk.

SZŐKE ERNŐ: 
Népzenészként szinte na-
ponta megélem történel-
münk e sorsfordulóját, és 
így mindent meg is teszek a 
nemzeti összetartozás erő-
sítéséért. Ma már nem is te-
hetünk mást, hiszen politikai 
megoldás nem jöhet szóba. 
Az akkori helyzet megérté-
séhez viszont elengedhe-
tetlen az alapos és mélyre-
ható tájékozódás, hogy az 
évszázadokon át elköve-
tett hibákból levonjuk a ta-
nulságokat. Ennek nagyon 
kevés nyomát látom, annál 
inkább a ködös múltba ré-
vedést. Éljünk a lehetősége-
inkkel, és éljünk a jelenben, 
építsük a közös jövőnket!

MEGKÉRDEZTÜK›

A nemzeti önazonosság védelméről fogadott el politikai 
nyilatkozatot a Parlament. A Kárpát-medencei Magyar 
Képviselők Fóruma kezdeményezésére – az első világ-
háborút lezáró békekötések századik, valamint a kelet-
közép-európai demokratikus rendszerváltások harmin-
cadik évfordulójára – kiadott állásfoglalás tizenkettő 
pontot tartalmaz. 

A Magyar Nemzeti Múzeum a trianoni centenárium alkal-
mából kiállítást rendez az 1920-ban elszakított ország-
részek kulturális, művészeti kincseinek fotóiból.
A tárlat a múzeum kerítésén a járvány miatt csak ősz-
szel valósulhat meg, de most virtuális fotógaléria for-
májában jelenítik meg a kiállítás anyagának egy részét.
A virtuális tárlat hat héten keresztül, július 9-ig hetente 
frissülő tartalommal tekinthető meg.

Politikai nyilatkozat

Az összetartozás éve

Dr. Farkas Ciprián a Hűségzászlónál beszélt a nemzeti Dr. Farkas Ciprián a Hűségzászlónál beszélt a nemzeti 
összetartozás napja jelentőségéről isösszetartozás napja jelentőségéről is

Az avatási ünnepség után a résztvevőket dr. ifj. Sarkady Sándor (b) Az avatási ünnepség után a résztvevőket dr. ifj. Sarkady Sándor (b) 
történész vezette körbe az emlékparkbantörténész vezette körbe az emlékparkban

A Barátság parkban lévő trianoni emlékhelynél is koszorúztak a soproniak  A Barátság parkban lévő trianoni emlékhelynél is koszorúztak a soproniak  

A trianoni emlékparkot a Károly-kilátóhoz közel, a Soproni Parkerdő leglátogatottabb részén alakították 
ki. Az emlékpark Nagy-Magyarországot ábrázolja, az elcsatolt részeket piros, a mai Magyarországot zöld, 
a területek között futó sétautakat pedig fehér kövekkel burkolták. FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS
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Hétköznapi hős: Bálint számítógépeket adományozott 

Nemes felajánlások
MADARÁSZ RÉKA

Egy fiatal számító-
gépes szakember a 
járvány időszakában 
több adománnyal is 
segítette a szükség-
ben szenvedőket. 
Varga Bálint remé-
li, hogy sorainkat ol-
vasva többen követik 
a példáját.

A facebookon értesült Bálint ar-
ról, hogy városunk felelős polgá-
rai lélegeztetőgépek vásárlására 
gyűjtenek. Csatlakozott a moz-
galomhoz, és nagyobb összeget 
utalt át a Soproni Erzsébet Kór-
házért Alapítvány számlájára. 

– Amikor felröppentek az el-
ső hírek a vírusról, féltem, hogy 
hátha valamelyik szerettem is 
érintetté válik, és nem jut szá-
mára lélegeztetőkészülék. A 90 
éves nagypapám az utóbbi idő-
ben kétszer is feküdt a tüdőosz-
tályon – mesélte Varga Bálint. 
– Ezt továbbgondolva az is meg-
fogalmazódott bennem, hogy 
mások is járhatnak így, ezért úgy 
döntöttem, segítek.

Bálint átlagon felüli szociális 
érzékenysége valószínűleg ab-
ból is fakad, hogy édesapjának 

gyermekparalízis következ-
tében lebénult az egyik lába. 
Gyermekkora nagy részét kór-
házban töltötte, és bár az orvo-
sok mindent megtettek érte, 
azóta is mankóval jár. A moz-
gássérült apa mindezek elle-
nére hihetetlenül pozitív élet-
szemlélettel rendelkezik, amit 
a fiának is igyekezett átadni 

– a kütyük iránti lelkesedés-
sel együtt. Mióta csak az eszét 
tudja, Bálint rajong a számí-
tógépekért, ezek szerelésével 
foglalkozik. 

– Az egyik ügyfelemtől, 
Schmid-Tóth Vivientől szár-
mazott az ötlet, hogy adomá-
nyozhatnánk számítógépeket 
is – folytatta a 26 éves fiatal-
ember. – Harmadik éve dolgo-
zom egy külföldi informatikai 
cégnél. Hazavittem néhányat 
a leselejtezett asztali gépek kö-
zül, felújítottam őket, feltelepí-
tettem rájuk a megfelelő ope-
rációsrendszert programokkal 
együtt, és felvettem a kapcso-
latot Dombi Jánossal, a Maradj 

otthon Sopron (ma már Egység-
ben Sopron) facebook-oldal ke-
zelőjével. Az ő közreműködésé-
vel eljuttattam öt darab gépet és 
hét darab monitort a Szeretet 
Háza Alapítvány munkatársai-
nak. Korábban a Kurucdombon 
lévő lakásotthonnak is adomá-
nyoztam gépeket.

Az önzetlen cselekedettel Bá-
lint nem titkolt szándéka, hogy 
másokat is hasonló hozzáállás-
ra buzdítson. Gyakran böngé-
szi az adok-veszek oldalakat, 
és azt tapasztalja, hogy az ala-
csony teljesítményű gépekért 
is sokan pénzt kérnek, holott 
nyugodtan odaadhatnák őket 
a rászorulóknak.

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni 
emberek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat a jövő-
ben is tartjuk, sőt szélesíteni kívánjuk újabb és újabb ol-
vasóink megismertetésével. Ezért olyan embereket ke-
resünk, akik szűkebb–tágabb környezetükben valamiért 
kiérdemelték a körülöttük élők szeretetét, tiszteletét. Le-
het ő egy nagymama, másokon segítő ezermester vagy se-

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

Hétköznapi hősöket keresünk!

Az 1921-es népszavazás eredménye ismert: Sopron és 8 
környező település magyar maradt, de 3.967 négyzetkilo-
méter terület Ausztriához került a velencei egyezmény ér-
telmében. A létrejött új osztrák tartomány elvesztette „ter-
mészetes” fővárosát, Sopront. Ezt követően három és fél 
évig volt „ein Land ohne Hauptstadt” (egy tartomány fő-
város nélkül). Kezdetben Nagymarton (Mattersburg), majd 
Savanyúkút (Sauerbrunn) volt a tartományfőnök székhe-
lye. Az első tartományi gyűlést, mert máshol nem volt erre 
elég nagy terem, a kismartoni katonai főreáliskola nagy-
termében tartották 1922-ben. Ezt a lehetetlen helyzetet 
minden gazdasági és politikai vezető szerette volna minél 
előbb megszüntetni. Szóba került Pinkafő, Savanyúkút és 
Kismarton, ahol a lakosság utcai tüntetésen is követelte a 
tartományi fővárosi rangot. Az 1925 áprilisában megtartott 
szavazáson végül Kismarton (Eisenstadt) lett a székhelye a 
burgenlandi tartományi kormánynak és a parlamentnek. 
Csak 1965. december 1-től hivatalosan tartományi fővá-
ros Kismarton. Ennek az az oka, hogy az 1921-es soproni 
népszavazás eredményét sokáig nem akarták elfogadni, 
minden írásban és nyilatkozatban Kismarton csak szék-
hely és a vágyott főváros Sopron volt.

Szalay Csaba

Bizonyára többüknek volt már része abban, hogy a lakásuk, 
házuk felújítását végzők munkájával meg voltak elégedve. 
Az azonban biztos, hogy nyilvánosságot nem kaptak ezek 
az örömök. Ezért ragadtam tollat, hogy egy társasház te-
tőfelújításának pozitív tapasztalatait közreadjam. 
A Mező utca 4–6. „A” épületéről van szó, amely 1840-ben 
épült, és a tetőhéjazat erősen megrongálódott. A felújí-
tást végző vállalkozás szakembereinek, valamint a mű-
szaki ellenőrnek nemcsak a szerszámok használata, az 
anyagok ismerete, a komplikált feladatok megoldása volt 
a kisujjában, az idős lakóknak segítettek például a kuká-
kat kihúzni, rugalmasan és segítőkészen viszonyultak a 
kisebb-nagyobb kéréseinkhez, körültekintően tárolták és 
szállították a törmeléket és az új anyagokat. A vírushely-
zet miatt kétszer is meg kellett szakítani a március else-
jén elkezdett munkákat, mégis végeztek a meghosszab-
bított határidő előtt. 
Bányászfaluban nőttem fel, van fogalmam az erős fizikai 
munkáról, ez is motivált, hogy nemcsak erre a felújításra, 
hanem a fizikai munka fontosságára, megbecsülésére is 
kitérjek. A lakók megelégedve és örömmel konstatálták, 
hogy elkészült az új tető a saját megtakarításunk és a ban-
ki kölcsön segítségével. Szerencsénk volt, hogy nem volt 
nagy vihar és eső, valamint a banknak is meg kell köszön-
nünk a segítő ügyintézést, és nem utolsó sorban ezeknek 
a szakmájukat kiválóan ismerő és művelő szakiknak. Így 
kell(ene) ezt csinálni!

Dr. Lükő István közös képviselő

Főváros nélküli 
tartomány

Megújult egy tető

Olvasóink írták

AJÁNLÓ: Varga Bálintot nagymamája, Varga Gyuláné Klá-
ri néni ajánlotta a Hétköznapi hősöket bemutató rovatunk-
ba. Bár jelentős részt vállalt unokája nevelésben, ő maga is 
meglepődött, amikor arról hallott, hogy Bálint időt és ener-
giát nem kímélve támogat másokat. Klári néni nagyon büsz-
ke az unokájára, aki nekik is sokat segít, és aki egyébként az 
öttagú Brass Brothers nevű fúvós együttesben kürtöl.

Varga Bálint számítógépeket szerel – a közelmúltban több régi eszközt is Varga Bálint számítógépeket szerel – a közelmúltban több régi eszközt is 
felújított és rászorulóknak adta azokat felújított és rászorulóknak adta azokat FOTÓ: NÉMETH PÉTERFOTÓ: NÉMETH PÉTER

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Olykor nagy a csábí-
tás, hogy ne hivatalos 
forrásból vásároljunk 
telefont, de nem ér-
demes hajlani erre.

– Csak hivatalos forgalmazó-
tól vásároljunk mobiltelefont, 
hiszen az ilyen üzletekben biz-
tosan azt kapjuk, amiért fize-
tünk – hívja fel a figyelmet a 
rendőrség. Sokan hajlanak ar-
ra ugyanis, hogy interneten 
vagy zugárustól vegyenek ol-
csó mobilt, amit aztán vagy 
tudnak használni, vagy nem. 
– Ha nem tiszta forrásból sze-
rezzük be a telefont, olyan sze-
rencsétlen helyzetekbe futha-
tunk bele például, hogy a mobil 
csak látszatra új, valójában egy 
bemutatókészülék, vagy nem 
csatlakozik a hálózatra, mert 
letiltották – mondta a Soproni 

Témának Babelláné Lukács Ka-
talin, a Soproni Rendőrkapi-
tányság őrnagya, kiemelt bűn-
megelőzési főelőadó. – Olyan 
esettel is találkoztunk már, 
hogy az interneten rendelt tele-
fon helyett fél csempe érkezett 

a telefondobozban. A hivata-
los üzlethez hivatalos garan-
cia dukál: ebben az esetben a 
forgalmazó biztosítja a kétéves 
jótállást. Ellenben, ha magán-
személytől veszünk telefont, er-
re biztosan nem számíthatunk.

Mobilt csak legálisan!
RENDŐRSÉGI SOROZAT

Ha nem legális forgalmazótól veszünk mobil-Ha nem legális forgalmazótól veszünk mobil-
telefont, akkor könnyen becsaphatnak minket telefont, akkor könnyen becsaphatnak minket 
FOTÓILLUSZTRÁCIÓFOTÓILLUSZTRÁCIÓ

RÖVIDEN

Eredményes 
polgárőrök

A közös képviselő jelzé-
sére tartott ellenőrzést 
a napokban a Soproni 
Polgárőr Egyesület két 
tagja, Rózsa Péter és Ré-
vész László Krisztián egy 
Móricz Zsigmond utcai 
társasházban. Az utóbbi 
időszakban a közös he-
lyiségeket illetéktelenek 
is használták, rendetlen-
séget hagytak maguk 
után – ez aggasztotta 
a lakókat.
– Az egyik ilyen ellenőr-
zésen a kollégáink felis-
mertek egy csalás miatt 
huzamosabb ideje körö-
zött személyt – mondta 
Vig József Attila, a pol-
gárőr egyesület elnö-
ke. – Nem tétováztak, 
tárcsázták a 112-es hí-
vószámot. A rendőrség 
megérkezéséig a hely-
színen tartották az ille-
tőt, akit a hatóság őri-
zetbe vett.

›

Megremegett a föld, és szinte egy szempillantás 
alatt a semmibe veszett a brennbergi Sopron-
akna 1920. június 4-én. Csak a bányászok lel-
kiismeretes munkájának és körültekintésének 
köszönhető, hogy nem követelt emberéletet a 
katasztrófa. A történtekről szombaton emlé-
keztek meg a Hermesi úton, az akna egykori te-
rületén és emlékkövénél. A megemlékezésen 
szalagot kötöttek Brennbergbánya zászlajára, 
és koszorút helyezett el többek között Stöckert 
Tamás (felvételünkön), a részönkormányzat el-
nöke, önkormányzati képviselő. Jelen voltak a 
Brennbergbányai Önsegélyező Egyesület és a 
Görbehalmi Bányászati Hagyományőrző Egye-
sület képviselői is. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Aknaomlás 
100 éve
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Kevés vagy sok tíz esztendő? Ki tudja, 
illetve attól is függ, hogy ki (honnan) 
nézi, ki(k)nek okozott örömöt, netán bánatot a ma-
gunk mögött hagyott évek sora. Egy azonban biz-
tos, tíz év már lehetőséget ad arra, hogy értékeljük 
a történteket, még akkor is, ha óhatatlanul szubjek-
tív elemek keveredhetnek az elemzésekbe. 
Különösen így van ez, ha egy kormány tízéves tel-
jesítményét idézzük fel, tudva tudván azt is, hogy a 
politikatörténet újra és újra figyelmeztet: egy-egy 

korszak (tíz évet ta-
lán már tekinthetünk 
korszaknak) szigorúan 
tárgyszerű elemzésé-
hez megfelelő távol-
ságú rálátás szüksé-
ges. Gondoljunk csak 
arra, a történészek még 
napjainkban is vitatkoz-
nak egy-egy történel-
mi periódusról, eltérő-
en ítélik meg például a 
Monarchiát vagy akár 
a Horthy-korszakot, s 

a példákat visszamenőleg is lehetne sorolni. S ha ez 
így van, márpedig így, akkor még inkább veszélye-
ket hordoz egy olyan korszak taglalása, amelynek ré-
szesei vagyunk, s jelenleg is tart. Ezért aztán e sorok 
írója nem is vállalkozik és nem is vállalkozhat alapo-
sabb elemzésre (legyen ez a politológusok dolga), 
csupán annyit tehet, hogy (szubjektív módon) fel-
idéz néhány, számára olyan emlékezetes eseményt, 
döntést, amely mások életét is jelentősen befolyá-
solta. Ennyi év távlatából élesen kirajzolódik egy tár-
sadalomépítési filozófia, amelynek néhány alapveté-
se egy új gazdaság- és pénzügypolitika, a munka, a 
család, a nyugdíjasok megbecsülése, a nemzettudat, 
a szolidaritás és a szuveneritás. Ezekre épül az ösz-
szes törvény, rendelet és minden más intézkedés is. 
Persze biztosan akad közöttük olyan is, amely nem 
állta ki az idők próbáját, de a többség eredményre 
vezetett, s igazolta a hozzáfűzött reményeket. Em-
lékszem, majdnem gúnykacaj tárgya volt, hogy egy-
millió munkahelyet teremtenek. S lám, érdemben si-
került, hiszen a járvány előtt történelmi mélypontra 
süllyedt a munkanélküliség. A munkát honorálják az 
évről évre emelkedő bérek és a fokozatosan kialakí-
tott kedvező(bb) adórendszer, az szja csökkenése is. 
Sikerült egy stabil, a befektetőket vonzó gazdasági 
környezetet kialakítani, csökkenő adósságállomány 
mellett. A GDP (bruttó hazai össztermék) növeke-
dése a múlt évben már közel ötszázalékos volt. (Ezt 
törte meg a járvány, de a magyar gazdaság vissza-
esése az elemzők szerint kisebb lesz a vártnál és az 
uniós átlagnál.) Európában egyedülálló az a család-
támogatási rendszer, amely az otthonteremtéstől a 
kedvezményes nagycsaládos autóvásárlási támoga-
tásig terjed. Az idősek sem szorultak mellékvágányra. 
Ahogy ígérték, a nyugdíjak megőrizték vásárlóérté-
küket, sőt volt nyugdíjprémium, rezsiutalvány, s jö-
vőre megkezdődik a 13. havi nyugdíjak visszaépítése 
is. A fenti példák csak kiragadottak, mert oldalak sem 
lennének elegendőek felsorolni mindazt, ami meg-
változtatta életünket. Hogy lehetne jobb is? Igen, le-
hetne, ha… ha az elmúlt tíz évben nem kellett volna 
romjaiból kimenekíteni az országot, ha nem lettünk 
volna eladósodva (s nem csak az állam), ha nem lett 
volna munkanélküliség, és a sort még folytathatnám. 
Az eredmények bizonyítják, hogy egy átgondolt, tu-
datosan felépített koncepció mentén sikerült egy új 
pályára állítani az országot, s fokozatosan haladunk 
előre, néha erős ellenszélben, de azért az nem lehet 
véletlen, hogy 2018-ban harmadszor is bizalmat ka-
pott (újra nagy többséggel) az Orbán Viktor vezette 
kormány. Lehet ezen fanyalogni, de a tények ebben 
az esetben is önmagukért beszélnek.

„Ennyi év távlatából 
élesen kirajzolódik 
egy társadalomépí-
tési filozófia, amelynek 
néhány alapvetése egy 
új gazdaság- és pénz-
ügypolitika, a munka, 
a család, a nyugdíjasok 
megbecsülése, a nem-
zettudat, a szolidaritás 
és a szuveneritás.”

Horváth Ferenc jegyzete

Tények

Hatéves az Új-zsinagógában berendezett kiállítás

Zaklatott történetek
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az elmúlt hat évben 
több mint negyven-
ezer látogató tekin-
tette meg az Új utca 
11. szám alatti zsina-
gógában kialakított 
„Elfeledett soproniak 
– Arcok, sorsok, áldo-
zatok” című kiállítást. 

Hat évvel ezelőtt, 2014. május 
végén nyílt meg Sopronban, az 
Új utca 11. szám alatti, egykori 
középkori magánzsinagógában 
(úgynevezett Új-zsinagóga) az 
„Elfeledett soproniak – Arcok, 
sorsok, áldozatok” című kiállí-
tás. A tárlat első része a soproni 
zsidó közösség több mint 700 
éves zaklatott történetét beszéli 
el, majd családtörténeteken ke-
resztül ismerteti meg a város la-
kóit azokkal a személyekkel, akik 
a ma is meglévő házakban éltek, 
dolgoztak, alkottak. A kiállításon 
35 zsidó család és 17 magánsze-
mély története ismerhető meg, 
összesen 42 tablón. A mártírok 
portréi 32 önálló vászonnyoma-
ton jelennek meg. A kasírozott 
táblákon összesen 222 fotó és 114 
korabeli dokumentum, továbbá 
21 eredeti, holokauszttal kapcso-
latos irat szerepel. A 7 múzeumi 
tárlóban több mint 160 tárgyat 

helyeztek el. Az elmúlt hat év so-
rán több mint negyvenezer láto-
gató tekintette meg a kiállítást.

A tárlaton soproni zsi-
dó származású alkotók 
– dr. Pollák Miksa rabbi, törté-
nész, Pap Károly író, Kolb Je-
nő művészettörténész, Füre-
di Oszkár építész, dr. Csatkai 
Endre múzeumigazgató – mun-
kássága is megismerhető.

– A kiállítás, illetve az ins-
tallációk megalkotásakor az a 

cél vezetett bennünket, hogy 
az Új utca két zsinagóga köz-
ti szakasza a nap huszonnégy 
órájában a megemlékezés 

terévé, a lelkiismeret csarno-
kává váljon – mondta lapunk-
nak Tárkányi Sándor, a kiállítás 
kezdeményezője. 

Június 15-től megnyitja kapuit a Pro Kultúra jegyirodá-
ja a Liszt-központban. A korlátozó intézkedések miatt 
elhalasztott előadásokra szóló jegyekkel és bérletekkel 
kapcsolatban mindenkinek pontos információkat nyúj-
tanak a munkatársak. A Petőfi Színház és a fertőrákosi 
barlangszínház elmaradt produkciónak pótlásáról, illet-
ve ezek helyett a közönségnek kínált további lehetősé-
gekről megtalálható az összes információ a cég honlap-
ján (www.prokultura.hu), valamint közösségi oldalain. 

Nyit a jegyiroda a Lisztben

Az operatív törzs tesz javaslatot arra, hogy a ve-
szélyhelyzet után miként működhetnek majd a 
színházak, mozik, múzeumok, illetve lehetnek-e 
rendezvények. Június 16-a után szűnhet meg a 
veszélyhelyzet. 

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az 
elmúlt héten csütörtökön megtartott kormányinfó sajtó-
tájékoztatón több fontos bejelentést is tett. 
• A veszélyhelyzet június 16-a után megszűnhet.
• Az egészségügyi dolgozók és a technikai személyzet is 

megkapja a bruttó 500 ezer forintot a járványhelyzet-
ben való munkáért.

• A veszélyhelyzet megszűnése után újranyithatnak a mo-
zik és a színházak is.

• A 65 év felettiek vásárlási sávja továbbra is fennmarad.

• A veszélyhelyzet végeztével is könnyebben lehet majd 
kiváltani az e-recepteket.

• A veszélyhelyzet megszűntével lehet majd az idősott-
honokban és valamennyi, szociális ellátást nyújtó in-
tézményben az ott lakókat és gondozottakat látogatni, 
fenntartva a maximális biztonságot. – Látogatóba csak 
egészséges családtag mehet, de ő is maszkban, és a be-
járatnál biztosítani kell neki a kézfertőtlenítés lehetősé-
gét. Ha egy szobában több gondozott lakik, a helyiségbe 
egyszerre csak egy látogató mehet be – közölte Müller 
Cecília országos tiszti főorvos.

• – Minden korlátozás nélkül utazhatnak a magyar állam-
polgárok Ausztriába és vissza, hazánkba. Múlt hét pén-
tektől nem kell negatív koronavírusteszt, és karanténba 
sem kell vonulni – adta hírül Szijjártó Péter külügymi-
niszter a facebook-oldalán.

Járvány: helyreáll az élet

A KIÁLLÍTÁS LÉTREHOZÓI
Tárkányi Sándor építész rendezte be a kiállítást, illetve kutatta 
fel a családtörténeteket, valamint megtervezte az építésze-
ti koncepciót is. Az összegyűjtött dokumentumok alapján a 
családtörténeteket Tárkányi Eszter szerkesztette. A kiállított 
tárgyakat gyűjtötte, válogatta, a múzeumi tárlókat beren-
dezte és feliratokkal ellátta Tárkányi Sándor és Huiber Edit.

Elkészült az új kutyafuttató
MUNKATÁRSUNKTÓL

A kutyatartók nagy 
örömére az elmúlt 
héten hivatalosan 
átadták az új, ke-
rítéssel körbekerí-
tett kutyafuttatót a 
Jereván-lakótelepen. 

Az eseményen részt vett a te-
lepülésrész képviseletében 
 Csiszár Szabolcs alpolgármester, 
Tóth Éva, a részönkormányzat 
elnöke, valamint Magas Ádám 
önkormányzati képviselő.

– Az itt élők egyik nagy igénye 
volt, hogy rendezett körülmé-
nyek között, biztonságosan sé-
táltathassák a házi kedvenceiket 
– mondta Csiszár Szabolcs. – A Je-
reván-lakótelepen is sokan tar-
tanak kutyát, az önkormányzat 
pedig az ügy mellé állt, és ennek 

köszönhetően készülhetett el a 
két részre osztott futtató. Ügyel-
tünk arra is, hogy külön helyen 
legyenek a kis- és nagytestű ku-
tyák. A végleges kialakítás előtt 
szakemberekkel együtt jártuk be, 
hogy a mérete megfelelő legyen, 

de ne vegyünk el túl nagy részt 
a parkosított zöldterületből. Úgy 
gondolom, ez a 3200 négyzet-
méteres, osztott kutyafuttató 
méreteiben pont megfelelő.

A jereváni futtató mellett egy 
murvás parkolót is kialakítottak 

az ide autóval érkező kutyások 
számára. Emellett padokat, illet-
ve szemeteseket is kihelyeztek a 
gazdáknak. 

A mintegy tizennégy millió 
forintos beruházást a Sopron 
Holding Zrt. végezte el.

Az „Elfeledett soproniak – Arcok, sorsok, áldozatok” című kiállításon 35 zsidó Az „Elfeledett soproniak – Arcok, sorsok, áldozatok” című kiállításon 35 zsidó 
család és 17 magánszemély története ismerhető meg, összesen 42 tablón. család és 17 magánszemély története ismerhető meg, összesen 42 tablón. 
Felvételünkön Tárkányi Sándor, a tárlat kezdeményezője. Felvételünkön Tárkányi Sándor, a tárlat kezdeményezője. FOTÓ: TÓTH RICHÁRDFOTÓ: TÓTH RICHÁRD

A Jereván-lakótelepen az önkormányzat kezdeményezésére 3200 négyzet-A Jereván-lakótelepen az önkormányzat kezdeményezésére 3200 négyzet-
méteres kutyafuttatót alakított ki a Sopron Holding méteres kutyafuttatót alakított ki a Sopron Holding FOTÓ: SOPRONMÉDIAFOTÓ: SOPRONMÉDIA
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Az őskori telepet kettős, néhol hármas sánccal vették körül

Halomsírok a Várhelyen
P. HORVÁTH 

LÁSZLÓ

A Soproni 
Parkerdőt 
bemutató 

sorozatunk követke-
ző részében a Várhely 
történelmi emlék-
helyen teszünk láto-
gatást. Eddig ezen a 
területen 159 halom-
sírt azonosítottak a 
szakemberek.

Az egymástól látótávolságra 
elhelyezkedő Sopron környé-
ki magaslati telepeket a korai 
vaskorban (Kr. e. 7. század) sán-
cokkal erősítették meg. A hegy-
vonulatokon épített földvárak 
természetes védelmet bizto-
sítottak a veszély idején me-
nedéket kereső lakosságnak. 
A Várhely a soproni belváros-
tól 5 kilométerre délnyugatra, 
a Tacsi-árok és a Tolvaj-árok kö-
zötti, majdnem 500 méter ma-
gas gerincen fekszik. A nagy ki-
terjedésű őskori telepet kettős, 
néhol hármas sánccal vették 
körül. A fősánc, amely az egész 
területet körbeveszi, Hallstatt 
kori. A két elősánc és a belső te-
rületet kettéválasztó középső 
nagy sánc késő kelta kori. A sír-
halmok felé nyíló nagy kapu 
jelenlegi formájában szintén 

ebből a korból maradt fent, a 
többi őskori eredete bizonyta-
lan. A 483 méter magas gerincen 
álló, 37,4 katasztrális hold kiter-
jedésű soproni Várhely fából és 
földből emelt sáncvára a keleti 
Hallstatt kultúra egyik legfonto-
sabb lelőhelye. A fősánc hossza 
kereken 2 kilométer. Maga a vár 
900 méter hosszú és 350 méter 
széles területet foglal el.

Az itteni feltárásokat 1887-
ben Bella Lajos (a reáliskola, mai 
Széchenyi-gimnázium tanára, 
Sopron vármegye és Sopron 
szabad királyi város Régésze-
ti Társulatának titkára) kezdte 

meg. 1932-ig több ásatás történt 
a földvárban és a mellette elte-
rülő, halomsírokból álló teme-
tő területén. Európa-szerte hí-
resek a szakemberek körében a 
Burgstall alakos urnái, amelyek 
még Bella Lajos kutatásai során 
kerültek elő. 1971–1978 között 
Patek Erzsébet (MTA Régésze-
ti Intézete, Budapest) folytatta 
a várhelyi kutatásokat. Az erő-
dített település belsejében je-
lentős átépítéseket végeztek a 
kelták a késő vaskorban, ennek 
nyomát őrzik a belső sáncok. 
A főkapu közelében egy szög-
letes, földbe mélyített, korai 

vaskori házat is feltárt a kuta-
tás. A Kr. e. 750–600 közötti idő-
szak itteni települési rétegeiből 
búza- és rozsszemeket, vala-
mint a tenyésztett állatok: ser-
tés, szarvasmarha, juh, kecske, 
ló és eb csontjait találták meg. 
A vadászott állatok közül gím-
szarvas-, vaddisznó- és őzcson-
tok kerültek elő.

A Várhelyet bemutató írásun-
kat lapunk következő számában 
folytatjuk.

Forrás: A Tanulmányi Erdő-
gazdaság Zrt. gondozásban 
megjelent a Várisi sétaút tan-
ösvény című kiadványa.

Rangos folyóiratban publikált a soproni kutató

Hősokk az erdőkben
KÖVES ANDREA

A világ egyik legrangosabb természettudomá-
nyi folyóiratában, a Science-ben jelent meg 
nemrégiben egy fontos cikk az erdők egész-
ségi állapotával kapcsolatban. A szerzők kö-
zött van dr. Berki Imre, a Soproni Egyetem 
docense is.

A Soproni Egyetem Erdőmérnö-
ki Karának kutatója évtizedek 
óta vizsgálja, hogy a klímavál-
tozás mely fafajokat pusztítja 
leginkább. Nemcsak a gyors me-
legedés okoz problémákat, ha-
nem az is, hogy az elmúlt év-
tizedekben egyre kevesebb a 
csapadék, ami hazánkra is jel-
lemző. Mindez az erdőkben: az 
ott élő állatokban, növényekben 
is jelentős változásokat okoz. 

– Nagy öröm számomra, 
hogy Florian Zellweger, a sváj-
ci tájvédelmi kutatóközpont és 
a Cambridge Egyetem tudósa 
által összefogott nemzetközi 

kutatócsoporthoz csatlakozhat-
tam, így én is hozzájárulhattam 
egy fajsúlyos téma publikálásá-
hoz – mesélte az egyetemi do-
cens. – A téma, úgy érzem, nem 
csupán a kutatók számára fon-
tos, hanem mindenkinek, aki 
szeret az erdőben túrázni, élvezi 
a természet adta szépségeket. 

A soproni kutató is azt vizs-
gálja, hogy vajon mit okoz az 
erdei élőlények számára a glo-
bális melegedés. Mint kiderült: 
hősokkot eredményezhet a je-
lenség elsősorban az aljnö-
vényzet számára. Ha a lomb-
korona sűrű, akkor az fékezi 

az alatta élő szervezetek túl-
melegedését, viszont ha lékek 
keletkeznek rajta, ugrásszerű-
en megnő alatta a hőmérsék-
let. A most megjelent tanul-
mány először támasztotta alá 
számokkal a lombkorona alatti 
klímaváltozást. A tanulmányuk 
alapjául szolgáló adatok egy 
hosszú távú, csaknem 3000 
helyszínt megfigyelő projekt-
ből származnak. Mint kide-
rült, az erdők hőmérséklete a 
lombkorona vastagságától is 
függ: ha túl meleg van, a hű-
vöset kedvelő erdőlakók vagy 
kipusztulnak, vagy elnyomják 
őket a forróságot kedvelő fajok. 
Mindez felborítja az erdők bi-
odiverzitását, azaz az élővilág 
sokféleségét. A kutató szerint 
ennek mérsékléséhez az egyé-
nek, társadalmi csoportok és 
szervezetek együttműködése 
is szükséges: az oktatásnak ki-
emelt szerepe van a változások 
elérésében.

Zöld Sopron

ZÖLD HÍREK

Környezetünk védelméért 
A parlament az elmúlt héten szavazta meg a klímavéde-
lemről szóló törvényt. A cél az, hogy Magyarország 2050-
re klímasemleges legyen, ám már 2030-ra hazánk lehet 
a klímavédelem területén az Európai Unió legsikeresebb 
tagállama.
A környezet és a munkahelyek megőrzése érdekében az 
elmúlt időszakban több lépést is tett a kormány. Ennek 
fontos mozzanata, hogy jövő nyártól betiltják az egyszer 
használatos műanyagokat, de a tervek szerint az úgyne-
vezett kifliszacskók továbbra is forgalomban maradhatnak. 
Az akcióterv keretében felszámolják az illegális hulladék-
tárolókat, megtisztulnak a folyók a szeméttől. Folytatódik 
a fásítási program, a kormányzat támogatja az elektromos 
autók és buszok használatát, továbbá hatszorosára növek-
szik az ország naperőmű-kapacitása.
További fontos változás, hogy jövő évtől tilos lesz az avar 
és a kerti hulladék égetése. A módosítás célja a levegő mi-
nőségének javítása, ezáltal a lakosság egészségének védel-
me. A törvény indoklásában emlékeztettek arra, hogy a le-
vegő nem megfelelő minősége miatt uniós kötelezettségi 
eljárás van folyamatban Magyarország ellen. A levegőmi-
nőség alakulásában pedig a lakossági fűtés mellett kiemelt 
szerepe van az avar és a kerti hulladék égetésének. (mti)

Újraindult a gyalogló idős klub
Újra elindult a Soproni Gyalogló Idősklub – tájékoztat-
ta lapunkat dr. Sütő Teréz, az Idősek Európai Háza Alapít-
vány elnöke. Az első kirándulást múlt csütörtökön tartot-
ták, június 13-án, szombaton 10 órakor pedig a Deák téren 
(a Deák étteremnél) várják a régi és új túrázókat. A szerve-
zők azt kérik, hogy ne öleléssel, hanem tapssal üdvözöl-
jék egymást a résztvevők. A szájmaszk vagy kendő viselé-
se az autóbuszon kötelező, a gyaloglásnál mindenki saját 
felelősségére használja, de a távolság megtartása ajánlott. 

Faültetés az élhető környezetért
Településfásítási programot hirdet 500 millió forintos keret-
összeggel az Agrárminisztérium a 10 ezer fő alatti telepü-
léseknek, amelyek együttesen 12 ezer sorfát igényelhetnek 
térítésmentesen – jelentette be Nagy István agrárminisz-
ter Kecskeméten.
A programba július 31-ig jelentkezhetnek az önkormány-
zatok, a településeken működő állami, önkormányzati és 
egyházi intézmények, valamint a civil szervezetek.

›

Öntörvényű kedvencek
KÖVES ANDREA

Egyre elterjedtebb ha-
zánkban is a görény-
tartás, így a sopro-
ni kötődésű Katherina 
Friedrichnek két kis ra-
gadozója van otthon. 
Mint mondta: nagyon 
szerethető állatok, ám 
nem mindenkinek ja-
vasolja a tartásukat.

A találkozónkra a fiatal lány két 
kedvencével érkezett: egyikük 
Lenny, aki öntörvényű, három-
éves örökmozgó, nem ajánlott 
ismeretleneknek, hogy meg-
próbálkozzanak a simogatásá-
val. Teljesen más jellem az egy-
éves Dexter, a különleges albínó 
görény, akit az utcára dobott ki 
egykori hálátlan gazdája, így ke-
rült Katherinához. 

– Gyermekkoromban tartot-
tam hörcsögöt, tengeri malacot, 
degut, legutóbb cicáim voltak, 
de vágytam egy különlegesebb 
állatra, így találtam rá a vadász-
görényre – mesélte Kathe rina. 
– Szerintem nagyon kedves 
a pofijuk, kifejezetten móká-
sak, engem mindig jókedvre 
hangolnak.

A gazda szerint a görénytar-
tás nem hasonlítható a macs-
ka- vagy a kutyatartáshoz. 

A vadászgörények öntörvényű-
ek és kevésbé nevelhetőek, mint 
egy kutya, ám bizonyos dolgok-
ra megtaníthatók, de ehhez so-
kat kell foglalkoznia a gazdának 
a kis ragadozóval.

– Ami nagyon fontos, hogy a 
harapásról leszoktassuk a gö-
rényt – folytatta a fiatal lány. 
– A vadászgörényeket minden 
nap ki kell engedni a ketrecből, 
illetve az is lényeges, hogy póráz 

nélkül nem lehet sétáltatni őket, 
valamint ügyelni kell a szökés-
re is, mert igazi szabadulómű-
vészek. Igazi társas lények: így 
Lenny és Dexter folyamato-
san játszanak egymással, ami-
kor ébren vannak. A vadász-
görényeknek valóban vannak 
bűzmirigyeik, amit azonban 
ritka esetben használnak, leg-
inkább akkor, ha megijednek 
vagy támadnak.

1972. június 5–16. között tartották Stock-
holmban az ENSZ első környezetvédelmi 
világkonferenciáját. A világszervezet köz-
gyűlése még abban az évben környezetvé-

delmi világnappá nyilváníttatta a tanácsko-
zás kezdő napját, június 5-ét.
A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet 
a környezetszennyezés következményeire.

Környezetvédelmi világnap

A Várhely a soproni belvárostól 5 kilométerre délnyugatra, a Tacsi-árok és a A Várhely a soproni belvárostól 5 kilométerre délnyugatra, a Tacsi-árok és a 
Tolvaj-árok közötti, majdnem 500 méter magas gerincen fekszik Tolvaj-árok közötti, majdnem 500 méter magas gerincen fekszik 
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Az elszáradt kocsánytalan tölgyek is a klímaváltozásra utalnakAz elszáradt kocsánytalan tölgyek is a klímaváltozásra utalnak

Katherina Friedrich két görényével: az albínó Katherina Friedrich két görényével: az albínó 
Dexterrel és az örökmozgó Lennyvel Dexterrel és az örökmozgó Lennyvel 
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2000
Regionális tévéadás 
Sopronból
Napokon belül megalapítják 
a nyugat-dunántúli regionális 
tévé működtetésére azt a gaz-
dasági társaságot Sopronban, 
amely a tervek szerint július 3-tól 
sugározza a regionális híradót 
– közölte Ágota Gábor, a város 
alpolgármestere. A Pannon–
Sopron Regionális Televízió 
Műsorgyártó és Szolgáltató 
Kft.-t 16,2 millió forintos alap-
tőkével hozza létre a soproni ön-
kormányzat, a Pro Kultúra Kht. 
és a miskolci székhelyű Vektor 
Rendszerház Kft. A megalaku-
lást követő tőkeemelés révén az 
önkormányzat negyvenmillió 
forinttal kapcsolódik a vállalko-
zásba, így tulajdonrésze 30,77 
százalék lesz. (Magyar Nemzet)

Emlékmű 
Brennbergbányán
Emlékművet avattak a brenn-
bergi szénbányászat végleges 
befejezése alkalmából az egy-
kori Szent István-akna nemré-
giben betömedékelt helyén. Az 
Észak-dunántúli Bányavagyon-
hasznosító Rt. és a Tanulmányi 
Erdőgazdaság Rt. felkérésére 
Salló István faszobrász alkotá-
sát Reményi Viktor nyugalma-
zott bányamérnök avatta fel. 
Magyarország legrégebbi szén-
bányájában 1769 óta termeltek 
folyamatosan. Itt alkalmaztak 
először hazánkban gőzgépeket 

bányamunkára. A bánya tör-
ténete során számos halálos 
baleset történt, 1945-ben egy 
szén-monoxid-robbanás alkal-
mával huszonheten vesztették 
életüket. A brennbergi szénbá-
nyászat megszüntetéséről 1951-
ben döntöttek. (Nyugati Kapu)

1950
Szovjet szellőztetőgép 
Brennbergbányán
Szovjet rendszerű szellőzte-
tőgépet állították üzembe 
Brennbergbányán. Az eddig 
üzemben levő gép percenként 
800 köbméter levegőt szívott 
a bányába, az új gép 2000 köb-
méter friss levegőt pumpál a 
tárnákba, és ezzel lényegesen 
megkönnyíti az ott dolgozó bá-
nyászok munkáját. Hír még a 
határ menti bányászfalucská-
ból, hogy üzemi könyvtárat lé-
tesítettek. A könyvtár számos 
bányász szakkönyvet is tartal-
maz. (Friss Újság)

Olimpikonok is 
támogatják a MHK 
mozgalmat
Vasárnap már a kora reggeli 
órákban megélénkült a soproni 
Sotex-pálya. Az idei első MHK-
próbán mintegy száz dolgozó 
vett részt. Sopronban az idén 
4718-an jelentkeztek a sportmoz-
galomra, mondja Halász Miklós 
MHK-felelős. Az előkészületeket 
szakavatott vezetők, testneve-
léstanárok, edzők irányítják. 

Tevékenyen belekapcsolódtak 
az MHK edzések levezetésébe a 
soproni élsportolók is. Soproni 
II, a SFAC többszörös váloga-
tott, olimpiás jobbszélsője a tég-
lagyári dolgozók előkészítését 
vállalta, míg Kőmíves Imre, az 
SVSE középhátvédje, aki szintén 
volt olimpikon, a vasutas dolgo-
zók MHK edzéseinek irányításá-
nál működik közre. (Népsport)

1900
A soproni villamos
Sopronban jóval később kez-
dődött a mozgalom villa-
mos vasút létesítése érdeké-
ben, mint Pécsett. Nálunk, va-
lószínűleg az engedményesek 
óhajával párhuzamosán még 
az építési engedélyt sem adta 
ki mai napig a kereskedelem-
ügyi kormány, Sopronban pe-
dig immár egy hónapja szalad 
a villamos. Pécs nagyobb város 
Sopronnál, mégis aligha csaló-
dunk, mikor az engedményes 
közönyét azon aggodalmára 
vezetjük vissza, hogy a vállalat 
jövedelme nem lesz kielégítő. 
Nos, e pesszimistákra alaposan 
ráczáfol az a körülmény, hogy 
Sopronban vasár- és ünnepna-
pokon 3500–4000, hétköznapo-
kon pedig 1500–1800, sőt 2000 
utas használja a villamost. 
Pécsett még nagyobb lenne a 
forgalom, mégis ki tudja, mi-
kor épül meg a pécsi villamos? 
(Pécsi Napló)
Összeállította: Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

Grabner József: Keresek olyat, ami örömet okoz

Látkép másképp
MADARÁSZ RÉKA

Grabner József szü-
letésnapjára tervezett 
kiállítását a járvány 
miatt ugyan későbbre 
halasztották, de – há-
la összetartó családjá-
nak – a jubileum így is 
emlékezetes maradt.

46 képpel készült városunk 
egyik legnépszerűbb festőmű-
vésze a „Látkép másképp” című 
tárlatára, amely 80. születés-
napján, május 23-án nyílt vol-
na meg a Festőteremben. A tel-
jes életpályán átívelő kiállítás 
valószínűleg szeptember végén 
lesz megtekinthető.

– A képeim jóval színeseb-
bek, mint a pályám legelején. Az 
emlékek beépülnek a látványba 
– mesélte a Soproni Képzőmű-
vészeti Társaság örökös tagja. 
– A másik lényeges különbség 
az, hogy már nem olyan szögből 
festek, mint régen, és nem olyan 
momentumokat ragadok meg, 
amelyek egy képeslapon is sze-
repelhetnének. Igyekszem olyan 
dolgokat megmutatni, amiket 
mások talán észre sem vesznek. 
A Festőterem azért is áll külö-
nösen közel a szívemhez, mert 
lehetőség van arra, hogy az ér-
deklődők távolról nézzék össze 
a képeket, így az egyik felerősít-
heti a másik hangulatát. 

Grabner József különösen 
nagy szerencséjének tartja, hogy 

mindig jó helyen és jó mun-
katársakkal dolgozott. A pos-
tán kezdte, és onnan is vonult 
nyugdíjba. A csúcson hagyta ab-
ba, így nem maradt benne tüs-
ke. Az egykori munkatársakkal 
minden szerdán kirándulni jár, 
és ezek a közös kiruccanások 
bőven szolgáltatnak témát az 
alkotáshoz.

– Most, hogy 
nyugdíjas vagyok, 
semmivel sem fes-
tek többet, mint 
korábban – tette 
hozzá a művész, 
akinek minden 
egyes alkotása a természet-
ben készült. – Régen az egész 
hét során felgyülemlett ben-
nem egyfajta tettrekészség, és 

felfokozott állapotban mentem 
ki festeni. Most már képes va-
gyok kivárni a legmegfelelőbb 
időpontot. Ezért is szeretem 
annyira az akvarellt: gyorsan 
és pontosan lehet vele dolgozni.

Az alkotó most már abban a 
korban van, amikor nem gyűj-
töget, hanem olyasminek örül, 

ami maradan-
dó. A családja 
nem minden-
napi ajándék-
kal lepte meg a 
kerek évfordu-
ló alkalmából: 
egy olyan al-

bummal, amelyben mindenki 
írt néhány gondolatot a ked-
venc képéről. András unoká-
ja – egy közös fotózás emlékét 

felidézve – tökéletesen fogal-
mazta meg azt, amire a „Papa” 
a legbüszkébb: ahogy szelíden, 
„nem irányítva, csak vezetve” 
terelte őket a művészi pálya 
felé. Minden unoka örökölte 
nagyapja tehetségét, akinek 
legemlékezetesebb kiállítása a 
70. születésnapján volt – közö-
sen az akkor végzős tervezőgra-
fikus Ádámmal. 

– Boldoggá tesz, ha figyelem 
a napot, a felhőket, szemlélem 
az unokáimat és első kedvenc 
dédunokámat, Laurentzt – zár-
ta a beszélgetést az elismert 
művész. – Az élet szép. Így lá-
tom, így gondolom. Nem szok-
tam keseregni. Keresek olyat, 
ami örömet okoz – ha lehet, 
másoknak is.

Szimfonikusok 
a barlangban
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Június végétől látogatható a fertőrákosi bar-
langszínház, ahol szombat esténként köny-
nyed klasszikus zene csendül majd fel a Sop-
roni Szimfonikusok előadásában. 

– Több emlékezetes szimfoni-
kus koncert és a tavalyi Dohná-
nyi-bérlet tapasztalatai alap-
ján merült fel a szórakoztató 
zenei estek ötlete – mondta 
lapunknak Kóczán Péter, a ze-
nekar vezetője. – Könnyed, 
szórakoztató műsorokkal ké-
szülünk, s úgy hisszük, hogy 
a minőségi zene, kiegészülve 
a hely különleges atmoszférá-
jával elér és megérint minden 
korosztályt. Lesz Schuberttől 
Beatlesig ívelő kocsmazene, ro-
mantikus szerenádest, illetve 
nyitányként megelevenednek 
a legismertebb szuperhősök: 
Beethoven Egmontjától a Mar-
vel-stúdiók közkedvelt figuráin 

keresztül egészen James Bon-
dig. A Dohnányi-Restart-kon-
certeken Szekeres Kriszta és 
Savanyu Gergely kalauzolja 
majd a közönséget.

– A barlangszínházbeli kon-
certek fontosak a szimfonikus 
zenekar számára, hiszen a kiala-
kult helyzetben minden hazai és 
külföldi fellépésünket le kellett 
mondanunk – folytatta Kóczán 
Péter. – Július közepén például 
egy ausztriai Beethoven-feszti-
válon léptünk volna fel. Tagjaink 
a karantén ideje alatt egyénileg 
gyakoroltak, a kottákat az inter-
neten keresztül küldtük el egy-
másnak. A közös próbák a na-
pokban kezdődtek el.

Kultúra, művészetek

Igyekszem olyan dolgokat megmutatni, amiket mások talán észre sem vesznek Igyekszem olyan dolgokat megmutatni, amiket mások talán észre sem vesznek 
– mondta festészetéről Grabner József – mondta festészetéről Grabner József FOTÓ: PLUZSIK TAMÁSFOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

HOL JÁRUNK?

Az egykori Szent  
Imre Kollégium
A selmeci főiskola Sopronba telepedését 
követően egyre nőtt a hallgatói létszám, a 
meglévő internátus kicsi és szegényes volt. 
Glattfelder Gyula (1874–1943) csanádi püs-
pök, később kalocsai érsek még fiatal pap-
ként apai örökségéből alapította meg 1900-
ban a budapesti Szent Imre Kollégiumot. 
A püspök 1927-ben felvetette Thurner Mi-
hály polgármesternek, hogy Sopronban is 
létesíteni kellene egy hasonló kollégiumot. 
A város az építési telket is ingyen bocsátot-
ta a Szent Imre Főiskolai Internátus Egye-
sület Alapítvány rendelkezésére, de még 
a kivitelezési költségekhez is hozzájárult. 
A kollégium építészeti terveit Siegel Albin 
és Nagygyőri Szőts Imre készítette el, a ki-
vitelezési munkákat Hárs György soproni 
építőmester végezte. A kollégiumot 1928 
decemberében Glattfelder püspök avat-
ta föl. Teljes ellátás mellett az elsőévesek 
kétágyas, a felsőbb évesek általában egy-
ágyas szobákban laktak. A kollégium első 

igazgatója dr. Koszterszitz József (1898–
1970), a népszerű Koszter atya volt. A Szent 
Imre Kollégiumot 1948-ban államosították, 
egy rövid ideig még kollégiumként műkö-
dött, de ekkor a bolgár kommunista pártve-
zérről elnevezett kis tér után Dimitrov téri 
kollégiumnak nevezték. Később gyermek-
védelmi központ működött benne, majd 
az egyre rosszabb állapotba kerülő épü-
letet 2009-ben kiürítették és lelakatol-
ták, de a főbejárat fölött még ma is kisila-
bizálható a felirat: Szent Imre Kollégium…  
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS 

Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról mutatunk be részletet, olva-
sóinknak pedig az a feladatuk, hogy a részletből felismerjék az egészet, és megírják ne-
künk, melyik alkotást rejtettük el. Azok között, akik helyes megfejtést június 17-ig be-
küldik a Soproni Téma, 9400 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema címre, 
ajándékot sorsolunk ki.  Május 27-i rejtvényünk megfejtése: az egykori Szent Imre Kol-
légium a Szent Imre téren, szerencsés megfejtőnk: Kotsis Jánosné, Sopron, Bánfalvi út.

Könnyed, szórakoztató műsorokkal készülünk Könnyed, szórakoztató műsorokkal készülünk 
– nyilatkozta lapunknak Kóczán Péter– nyilatkozta lapunknak Kóczán Péter

„Az élet szép. Így 
látom, így gondo-
lom. Nem szoktam 
keseregni.”

GRABNER JÓZSEF
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Az SLC első teljes szezonja az 1991–92-es volt az NB II. nyugati csoportjában

Soproni foci – múltidéző: SLC
PÁDER VILMOS

Az MLSZ elnökségének döntése 
szerint véget értek az amatőr baj-
nokságok, minden országos és 
megyei bajnokságot, kupát lezár-

tak. Olvasóinknak múltidéző sorozattal kedves-
kedünk. A 11. részben az SLC-ről olvashatnak a 
klub megalakulásától az NB I-es osztályozóig. 

A soproni labdarúgásban az 
1991-es év a változások éve 
volt. Megalakult a Soproni Fut-
ball Club, amelyből kis idő múl-
va létrejött a Soproni LC. Több 
mint egy évtizedes működése 
után pedig megszűnt az SSE.

Az SLC az év tavaszán elő-
ször a Paks ellen lépett pályá-
ra Sopronban, és 1–0-ra győ-
zött. Az újjáalakult egyesület 
edzője Keszei Ferenc volt, az 
új egyesület első gólját Halász 
Ernő szerezte. A nyitószezon 
nem sikerült fényesen, a 12. 
helyen végeztek az NB II. nyu-
gati csoportjában. A követke-
ző, 1991–92-es szezonban a ve-
zetés a dobogóra várta fiait, 
végül a 6. helyre futott be az 
SLC. A csatársor eredményes-
ségével elégedetlen volt Győr-
fi László edző, ez alól kivétel 
volt a klub házi gólkirálya, az 
egész évben egyenletes telje-
sítményt nyújtó Balaton Vil-
mos. A csapat harmincnyolc 
góljából egymaga tizennégyet 
lőtt. Az 1992–93-as évben az 
Első Magyar Direktmarketing 

Szövetséggel (EMDSZ) bővült 
a fő támogatók köre. A csapat 
neve EMDSZ SLC-re változott. 
Az őszi szezonban a 11. helyről 
fordultak, majd kezdett beérni 
Győrfi László munkája, tavasz-
szal szinte sziporkázott a fia-
tal gárda. Három fordulóval a 
bajnokság vége előtt még nem 
gondolták, hogy sikerülhet a 
nagy álom. A tabellát ekkor a 
Szombathelyi Haladás vezet-
te, második a Dorog, harma-
dik a BKV Előre volt, negyedik 
helyen holtversenyben az SLC 
és a Sabaria-Tipo állt. A felju-
tást jelentő osztályozós hely 
csak matematikailag létezett 
a csapat számára. A jó formá-
ban lévő együttes utolsó hazai 
mérkőzésén 1–0-ra legyőzte az 
Ajkai Hungalut, s ezzel a telje-
sítménnyel pályaválasztóként 
százszázalékos teljesítményt 
nyújtott. Ebben a fordulóban 
a nagy ellenlábas Dorog várat-
lan vereséget szenvedett Zala-
egerszegen. Az utolsó forduló-
ban Dorog–SLC találkozó várt 
a fiúkra, a soproniaknak csak 

a győzelem biztosított lehető-
séget az osztályozós második 
hely eléréséhez.

A dorogi találkozóra megin-
dult a város, a klub külön bu-
szokat indított a mérkőzésre. 
Piros–fehér zászlókkal volt 

teli az ellenfél stadionja, zú-
gott a „Hajrá Sopron.., Soproni 
mindenki…,” valamint a „hű-
ség városa…” buzdítás. Doro-
gon „hazai” környezetben Ba-
latonék óriási szívvel, nagy 
becsvággyal, fegyelmezetten 

futballoztak. Majoros tizen-
egyes góljával vezetést szer-
zett a Sopron. A szünet után 
a Dorog több veszélyes táma-
dást vezetett, a feszültség nőtt, 
majd a mérkőzés hosszabbí-
tásában a gólra éhes Balaton 

Vilmos pazar találatával meg-
adta a kegyelemdöfést, az SLC 
2–0-ra győzött. A mérkőzés 
végén játékosok és szurkolók 
a pálya közepén ünnepeltek, 
melynek hangulata Sopronig 
kitartott.

Sport

Az SLC 1991–92-es szezonban szereplő csapata az NB II. nyugati csoportjában a 6. helyen végzettAz SLC 1991–92-es szezonban szereplő csapata az NB II. nyugati csoportjában a 6. helyen végzett

RÖVIDEN

Labdarúgó villámtorna szombaton
Városi labdarúgó villámtornát rendeznek június 13-án, 
szombaton az SVSE Sporttelepen. A program: SVSE–SFAC: 
16 óra, SC Sopron – SVSE: 17 óra, SC Sopron – SFAC: 18 
óra. A belépés díjtalan, a soproni csapatok közösen vár-
ják a szurkolókat, ugyanakkor felhívják a figyelmet, hogy 
a sporttelepen mindenki csak a saját felelősségére tar-
tózkodhat. A hatályban lévő kormányrendeletnek meg-
felelően kérik, hogy tartsák be a szurkolók a másfél mé-
teres védőtávolságot. 

› A következő szezonban visszatér a csapathoz Bagó Martin

SKC: marad Flevarakis
MUNKATÁRSUNKTÓL

Marad az SKC vezetőedzője Kostas Flevarakis. 
Közben a klub már megkezdte a tárgyalásokat 
a játékosokkal is, a következő szezonban külö-
nösen nagy szerepet kapnak a fiatalok. 

Kostas Flevarakis vezetésével 
felívelő szakaszban volt az NB I. 
A csoportos együttes, amikor 
felfüggesztették, később ered-
ményhirdetés nélkül lezárták a 
bajnokságot. A görög szakem-
ber így csupán néhány hónapot 
töltött városunkban, azonban a 
klub vezetőinek ez az idő is ele-
gendő volt ahhoz, hogy meg-
győződjenek róla: a görög tré-
nerrel képzelik el a folytatást.

– Rendkívül sajnáljuk, hogy 
félbeszakadt az a munka, amit 
Kostas Flevarakis elkezdett ná-
lunk – mondta Pojbics Szabolcs 
ügyvezető. – Ugyanakkor egyér-
telmű volt, hogy ő az első szá-
mú jelöltünk a kispadra, hiszen 
számunkra rendkívül meggyő-
ző volt ebben a szűk fél évben. 
Többkörös egyeztetésen va-
gyunk túl, örülök, hogy sikerült 
megállapodnunk a szurkolóink 
által is kedvelt szakemberrel.

Kostas Flevarakis egyelőre ha-
zájában van, azonban amint a 
járványügyi intézkedések enge-
dik, városunkba érkezik. Ezen az 
egyeztetésen fogják majd vég-
legesíteni a felkészülési idő-
szak programját, emellett a lé-
giósok szerződtetése ügyében 
is tárgyal a klubvezetés és a 
vezetőedző.

– Úgy érzem, sikerült meg-
felelő pályára állítanom a csa-
patot, egyre több volt a győ-
zelmünk, és egyre jobb volt a 
hangulat a lelátókon, meccs-
ről meccsre többen jöttek ki az 
arénába – mondta Kostas Fle-
varakis. – Nagyon várom már, 
hogy ismét munkába állhassak 
Sopronban, de jelenleg is napi 
szinten kapcsolatban vagyok a 
játékosokkal, emellett keresem 
a megfelelő idegenlégiósokat. 

Értékes fiatalok
Különleges értéket képviselnek 
a férfi NB I. A csoportban a kö-
vetkező szezontól a 23 év alat-
ti fiatal játékosok. A 2020/21-es 
szezontól ugyanis érvénybe lép 
az a szabály, miszerint az első 
két negyedben pályán kell len-
nie egy 23 év alatti kosárlabdá-
zónak. A Sopron KC már ennek 
szellemében állította össze a 
magyar játékoskeretét. Fazekas 
Csaba és Werner Viktor eseté-
ben nem kellett megállapodást 
kötni, hiszen élő szerződésük 
van a klubbal. Hozzájuk csatla-
kozik a soproni Schöll Richárd, 
aki tavaly még a Sportiskola és 
az SKC játékosa is volt, az új sze-
zonban viszont már kizárólag a 
felnőtt klub kötelékébe tartozik. 

Új igazolásnak számít Po-
padic Miljan, aki szerb szár-
mazású, de már magyar játé-
kos. A 21 éves, 194 centiméter 
magas bedobó Pécsről érkezik 
városunkba.

Az érkezők mellett távozók 
is lesznek: az irányító Molnár 
Marcell, valamint a center Élő 
Bálint sem az SKC keretét erősí-
ti a következő szezontól. Utób-
bi játékos a folyamatos sérü-
lések miatt hagy fel a profi 
kosárlabdával. 

A magyar kerettel kapcsola-
tos hír még, hogy visszatér a 

csapathoz a center Bagó Martin. 
A 208 centiméter magas, 110 ki-
lós, 24 éves játékos a 2017–18-as 
szezonban már kosárlabdázott 
Sopronban, azóta két szezont 
töltött a Zalaegerszeg együtte-
sénél. A klasszikus center, azaz 
az ötös poszton bevethető játé-
kos a vezetőedző, Kostas Fleva-
rakis határozott kérésére került 
ismét Sopronba. A szakember 
szerint komoly lehetőség van a 
középjátékos szerepeltetésében, 
reményei szerint a fiatal kosár-
labdázó tovább fog fejlődni az 
SKC színeiben.

Kostas Flevarakis a 2020–21-es szezonban is Kostas Flevarakis a 2020–21-es szezonban is 
városunkban edzősködik városunkban edzősködik FOTÓ: WÖLFINGER BÉLAFOTÓ: WÖLFINGER BÉLA
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RÁZÓ LÁSZLÓ

Módosított 
verseny-
naptár, 
védőin-

tézkedések, meg-
szakított felkészü-
lés – a vitorlázókat is 
érintette a pandémi-
ás helyzet. Domon-
kos Szilárdot, a Fertő 
Tavi Vitorlás Szövet-
ség elnökét kérdeztük 
az idei év kényszerű 
változásairól.

– Mennyire hátráltatták a vi-
torlázók felkészülését a ko-
ronavírus miatt elrendelt 
korlátozások?

– A szezon éppen elindult az 
első külföldi versennyel Spa-
nyolországban február elején. 
Az idei enyhe tavasznak kö-
szönhetően már elkezdtük a 
hazai edzéseket is, mikor már-
cius 16-án, a pandémiás rendel-
kezéseknek megfelelően mi is 
kénytelenek voltunk felfüggesz-
teni a programot. A gyerekek és 
az edzők egészsége érdekében 
hozott intézkedéseink össz-
hangban voltak a Magyar, illet-
ve a Nemzetközi Vitorlás Szö-
vetség rendelkezéseivel. Ebben 

a periódusban csak online, el-
méleti foglalkozásokat tartot-
tunk, illetve minden verseny-
ző otthon, egyénileg hajtotta 
végre az erősítő gyakorlatokat. 

– Jelenleg hogy készülnek a 
versenyzők?

– A rendelkezéseknek meg-
felelően május elején újrain-
díthattuk a foglalkozásokat. 
Azonban szigorú intézkedések 
mellett edzünk: a közösségi te-
reket nem használjuk, tilos a 
csoportosulás, nincsenek közös 

étkezések, valamint biztosítunk 
védőfelszerelést, illetve kézfer-
tőtlenítőt és maszkokat.

– A Fertő tavi verseny-
naptárat mennyire kellett 
átszervezni? 

– A világ vitorlássportjának 
egymásra épülő versenynaptára 
felborult, így mi sem tudtuk ki-
vonni magunkat ez alól. Az idei 
nagy, nemzetközi ifjúsági vitor-
lásversenyek elmaradnak, csak 
a hazai regattákat rendezzük 
meg. Az idei Fertő-bajnokság 

is módosul az eredeti időpont-
hoz képest, ami a Kékszalag-
gal ütközött volna, ezért egy 
héttel korábban, július végén 
tartjuk meg.

– Milyen óvintézkedések 
mellett lehet vitorlázni?

– A vitorlázás ebből a szem-
pontból szerencsés sport, a ví-
zen, szabadtéren mindenkép-
pen megvan a szociális távolság, 
hiszen a gyerekek egyszemélyes 
hajóosztályokban versenyeznek. 
Nekik csak arra kell figyelniük, 

hogy az edzőhöz vagy a moto-
roshoz egyesével menjenek oda, 
és lehetőség szerint ne csopor-
tosuljanak. Felnőtt vitorlázóink 
javarészt szintén egyszemélyes 
hajóosztályban versenyeznek, 
így nekik sem jelent ez problé-
mát. A kalóz ugyan kétszemé-
lyes hajó, de a Magyar Vitorlás 
Szövetség júniustól engedélyez-
te a versenyzést a többszemé-
lyes osztályokban is, így remé-
nyeink szerint lassan visszatér 
az élet a normális kerékvágásba.

Az idei Fertő-bajnokságot egy héttel korábban, július végén tartják

Kevesebb vitorlásverseny

Sport

A járvány miatt a Fertő tónál is módosul a versenynaptár az idei évbenA járvány miatt a Fertő tónál is módosul a versenynaptár az idei évben FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

Csátaljay Péter célja, hogy NB I. A csoportos játékos legyen

Lemaradtak az Eb-ről
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Soproni Sportiskola 
két fiatal, tehetséges 
játékosa: Csendes Pé-
ter és Csátaljay Péter 
is készülhetett a jú-
liusi U16-os Európa-
bajnokságra. A konti-
nenstornát azonban 
a koronavírus-járvány 
miatt nem rendezik 
meg és nem is pótol-
ják. Csátaljay Péterrel 
beszélgettünk.

– Milyen érzés volt megtud-
ni, hogy nem rendezik meg 
az Európa-bajnokságot?

– Elsőre nagyon rossz volt, hi-
szen hihetetlenül vártuk a kon-
tinenstornát. Azonban reálisan 
nézve azt kell mondanom, hogy 
jó döntés született, hiszen az 
egészségnél semmi sem lehet 
fontosabb. Próbáltam arra kon-
centrálni, hogy hosszú távon 
szeretnék kosárlabdázó lenni, 
nagyon bízom benne, hogy lesz 
még hasonló lehetőségem. Sőt, 
kimondottan inspirál, hiszen 
ezek után még inkább küzdeni 
fogok azért, hogy megtartsam a 
helyem a válogatottban.

– Mennyire nehéz bekerül-
ni a magyar utánpótlás-vá-
logatottba?

– Nem volt egyszerű... Az 
U14-eseknél játszottam, ami-
kor rendeztek egy kiválasztó 
tábort, aminek épp Sopron volt 
az egyik helyszíne. A kiválasztás 

után azonban még volt egy ré-
giós alapon szervezett, észak–
dél–kelet–nyugat torna, ame-
lyen véglegesítették a keretet. 
Az első nemzetközi, válogatott 
tornámat Szlovéniában játszot-
tam, az U15-ösökkel részt vehet-
tem az Olimpiai Reménységek 
Tornáján, amit megnyertünk. 
Idén pedig U16-os Európa-baj-
nokságra készültünk.

– Mióta kosárlabdázol?
– Bár mindkét szülőm – Csá-

taljayné Áder Patrícia és Csá-
taljay Gábor – testnevelő ta-
nár és kosárlabdaedző, először 

jobban érdekelt a torna és az 
úszás. Hatéves koromtól ját-
szottam előkészítő csapatok-
ban, majd 10 évesen kezdtem 
versenyszerűen kosárlabdáz-
ni. Egy évig játszottam a Tigri-
seknél, azóta a Sportiskolánál 
vagyok, jövőre az U18-as csa-
pat tagja leszek. Nagyon sokat 
fejlődött a játékom, amit ezú-
ton is szeretnék megköszönni 
edzőimnek, illetve köszönöm 
a lehetőséget és támogatást a 
Soproni Sportiskolának.

– Hogy látod, mik az erős-
ségeid a játékban, és  meddig 

szeretnél eljutni a kosár-
labdában?

– Jelenleg 192 centiméter ma-
gas vagyok, bedobó vagy magas-
bedobó poszton szerepelek, 
igaz, szükség esetén irányító-
ként is számítanak rám. A vé-
dekezés, az egy az egy elleni já-
ték az erősségem, a dobásban, 
főleg a távoli dobásokban pedig 
még sokat kell fejlődnöm. A cé-
lom az, hogy NB I. A csoportos 
játékos legyek, elsősorban ter-
mészetesen szülővárosomban, 
Sopronban lenne jó bekerülni a 
nagycsapatba.

Csátaljay Péter (j) U16-os válogatottként készült az Eb-re, amelyet a Csátaljay Péter (j) U16-os válogatottként készült az Eb-re, amelyet a 
vírushelyzet miatt nem rendeznek megvírushelyzet miatt nem rendeznek meg

Labdarúgás: 
az MLSZ 
elégedett

Sopron Pajzs
Megkezdődött a regisztráció a 
Sopron Pajzs akadály- és terep-
futóversenyre, amit idén már 
másodszor tartanak meg au-
gusztus 15-én.

Újdonság, hogy idén az aka-
dályfutók és a terepfutók is 
külön pályán indulhatnak. Az 
előbbi megmérettetésre je-
lentkezőknek egy 12 kilométe-
res pályát kell teljesíteni, amin 
21 akadályt helyeznek majd el a 
szervezők, a terepen indulókra 
pedig 12,3 kilométer vár 360 mé-
ter szintemelkedéssel.

– A tavalyi év bebizonyítot-
ta, hogy bárki lefuthatja ezeket 
a távokat, persze egy kis felké-
szülés nem árt előtte – mondta 
Neumayer Gábor. A főszervező 
hozzátette: tavaly a legfiata-
labb résztvevő, aki végigment 

a pályán, még általános iskolás 
volt, de Magyarország legidő-
sebb akadályfutója, a 71 éves 
Lui is teljesítette a távot.

Elmas Hassan, a másik főszer-
vező kiemelte: akik június 14-ig 
regisztrálnak a megmérettetés-
re, a sportélményen túl még jó-
tékonykodnak is, hiszen a neve-
zési díj felét a Soproni Erzsébet 
Kórházért Alapítvány számára 
utalják át a rendezők.

A szervezők természetesen 
követik a járvány okozta helyze-
tet, és ha szükséges, elnapolják 
a rendezvényt, de azt biztosan 
állítják, hogy mindenképpen 
megtartják a versenyt.

A futásról további informáci-
ókat a Sopron Pajzs facebook-ol-
dalon lehet olvasni és ugyanitt 
lehet online nevezni is.

Idén az akadályfutók és a terepfutók külön pályán Idén az akadályfutók és a terepfutók külön pályán 
indulhatnak a Sopron Pajzs versenyen indulhatnak a Sopron Pajzs versenyen 
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUMFOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

A Magyar Labdarúgó Szö-
vetség (MLSZ) összessé-
gében elégedett a klubok 
munkájával és a szurko-
lók meghatározó többsé-
gének fegyelmezettségé-
vel is a koronavírus-járvány 
kapcsán bevezetett szi-
gorú intézkedések miatt. 
A szervezet pénteki közle-
ményében ugyanakkor ki-
emelte, hogy egyes szur-
kolói csoportok figyelmen 
kívül hagyták a rendelet tá-
volságtartásra vonatkozó 
előírását. Emiatt a Buda-
pest Honvéd – Mezőkö-
vesd Zsóry FC kupadöntő 
csapatait egymillió forintra 
büntette. A szurkolók és a 
játékosok közös gólöröme, 
mérkőzés utáni ünneplése, 
a pacsizás a jelenlegi kü-
lönleges helyzetben kife-
jezetten kockázatos, fele-
lőtlen és tilos. 
Az MLSZ egyúttal köszöne-
tet mondott a kluboknak a 
mérkőzések előkészítésé-
ért és kiváló lebonyolítá-
sáért, jelezte, a szurkolók 
nagy többsége felelősen  
viselkedik a mérkőzéseken. 
A szövetség szerint a több-
ség követte az előírásokat 
a nézőtéren való elszórt 
ülésrend betartásában is, 
a korlátozott létszám mel-
lett is igazi meccshangulat 
uralkodik a magyar mérkő-
zéseken. (mti)
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A HÉT MOTTÓJA:

„A szemünkbe 
akárki belenézhet, 
de az nagyon ritka, 
hogy olyasvalakire 

bukkanunk, aki 
ugyanazt a világot 

látja, mint mi.”

John Green 
(amerikai író)

KÖNYVAJÁNLÓ

John Green: 
Csillagainkban 
a hiba

Hazel, a tinilány kapott 
még pár évet a ráktól egy 
kísérleti gyógyszer révén. 
Élni nem nagyon tud és 
akar vele, hiszen egy kis 
zsákban maga után kell 
húznia mindenhová az él-
tető oxigént. Aztán meg-
jelenik Augustus Waters, 
akit megrágott és kiköpött 
a rák, de magával vitte a 
fiatal sportoló fiú fél lábát 
is. A fiú szép lassan meg-
hódítja Hazelt, és kiala-
kul egy furcsa szerelem, 
amiről mindketten tud-
ják: nem lehet örök.

›

425 évvel ezelőtt, 1590. jú-
nius 9-én kisebb földrengés 
volt Sopronban, melyről 
Bruckner Gottlieb króniká-
ja számolt be.

125 évvel ezelőtt, 1895. jú-
nius elsején nyitották meg 
az új Szent Mihály-temetőt.

100 évvel ezelőtt, 1920. 
május 31-én oszlatták fel 
Sopronban a szabadkőmű-
ves páholyt.

75 évvel ezelőtt, 80 éves 
korában, 1945 júniusában 
hunyt el Sopronban Szerda-
helyi János gyógyszerész, a 
Megváltó gyógyszertár (Ik-
vahíd 1.) tulajdonosa.

30 évvel ezelőtt, 1990. júni-
us 2-án játszotta utolsó baj-
noki mérkőzését a Soproni 
SE labdarúgócsapata. Az 
SSE a zárófordulóban 1–0-
ra nyert Budafokon. A klub 
1991 januárjában átalakult, 
Soproni LC néven folytatta 
tevékenységét. 

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

Ez történt 
Sopronban

Rendhagyó pedagógusnapi köszöntés az Orsolya- és a Fáy-iskolában

Jól vizsgáztak a tanárok
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A város, valamint a 
térség pedagógusait 
köszöntötte jelképe-
sen dr. Farkas Ciprián 
és Barcza Attila. Sop-
ron polgármestere az 
Orsolya-iskolában, az 
országgyűlési képvi-
selő a Fáyban adta át 
az elismerés virágait. 

Rendhagyó pedagógusnapi 
köszöntést tartottak hétfőn a 
Szent Orsolya-iskolában. 

– A vásárnapi pedagógus-
nap alkalmából nagy meg-
hajlás és tisztelet jár a taná-
roknak – mondta dr. Farkas 
Ciprián, Sopron polgármes-
tere. – A koronavírus-járvány 
miatt bevezetett digitális tan-
rendben szakmailag és embe-
rileg is helytálltak. Apaként azt 
is látom, hogy a gyerekeknek 

hiányzik az iskola, a közösség. 
Az elmúlt időszakban az ön-
kormányzat kezdeményezésére 

indult el a Suli TV, amely kere-
tében az első és a második osz-
tályos tanulóknak készülnek 

oktató műsorok. Fontos felada-
tunk továbbá az intézmények 
folyamatos felújítása. Itt, az Or-
solya-iskolában – a kormányzat 
támogatásának köszönhetően 
– jelentős korszerűsítési mun-
kálatok zajlanak.

Barcza Attila, Sopron ország-
gyűlési képviselője az elmúlt 
pénteken a Fáy-szakgimnázium 
tanárait, s rajtuk keresztül a tér-
ség pedagógusait is köszöntötte.

– Június első vasárnapja az 
egyik legfontosabb munkát 
végzők, a pedagógusok ünne-
pe. Ők vigyáznak a szülők legfél-
tetettebb kincseire, a gyerekek-
re – fogalmazott Barcza Attila. 
– A mindennapokban sokat 
tesznek azért, hogy a fiatalok-
nak átadják az ismereteket. Pe-
dagóguscsaládból származom, a 
nagypapám, az édesanyám is ta-
nár volt, jómagam is az vagyok. 
Így jól tudom, hogy ez a szakma 
egy teljes embert igénylő hiva-
tás. Különösen igaz ez a mostani 

helyzetre, amikor az oktatás di-
gitális formában zajlott, zajlik. 
A kormány is elismeri és fontos-
nak tartja a tanárok áldozatos 
munkáját. Jól bizonyítja ezt az 
is, hogy 2013-óta ötven száza-
lékkal nőtt a pedagógusok bére.

Az eseményen részt vett Krá-
lik Tibor, a Soproni Szakképzési 
Centrum kancellárja is, aki hoz-
zátette: a koronavírus-járvány 
miatt át kellett szervezni az ok-
tatást. Jelenleg a gyakorlati vizs-
gák zajlanak, valamint a nyári 
szakmai gyakorlatok rendjét is 
sikerült megalkotni.

– Kettő fontos tanulság szűr-
hető le a szülők és a tanulók 
visszajelzéseiből, az egyik az, 
hogy a tanárok gyorsan és ha-
tékonyan álltak át a digitális ok-
tatásra – számolt be Králik Tibor. 
– A másik fontos tapasztalás az 
volt, hogy a diákoknak bizony 
hiányoznak az iskolai tanórák. 
Szükségük van a személyes 
kontaktusra.

Soproni fiatalok

Barcza Attila és Králik Tibor a Fáy-szakgimnázium tanárainak adott át virágotBarcza Attila és Králik Tibor a Fáy-szakgimnázium tanárainak adott át virágot

Dr. Farkas Ciprián az Orsolya-iskolában köszöntötte a soproni pedagógusokat Dr. Farkas Ciprián az Orsolya-iskolában köszöntötte a soproni pedagógusokat FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS

Ígéretes informatikusjelölt
MADARÁSZ RÉKA

A Berzsenyi Líceumban szeret-
te meg Bidló András az infor-
matikát, olyannyira, hogy az 
OKTV-n két kategóriában is in-
dult, és mérnök–informatikus-
nak készül.

Az informatika Országos Kö-
zépiskolai Tanulmányi Versenyt 
minden évben két kategóriában 
– alkalmazói és programozói 
– szervezik meg. András az első 
kategóriában jutott tovább az is-
kolai fordulóról a Győrben meg-
rendezett több, hosszabb és bo-
nyolultabb feladatot tartalmazó 
második fordulóra. A döntő a 
járvány miatt elmaradt, így az 
eredmények összesítése alapján 
a berzsenyis diák országosan a 
34. helyen végzett.

– Négy éve járok iskolánk 
igazgatóhelyettese, Szabó-Ba-
kos Gábor programozó szakkö-
rére. Itt szerettem meg az in-
formatikát – mesélte András. 
– A Budapesti Műszaki Egye-
tem mérnök–informatikus 
szakára jelentkeztem. Nálam 
három évvel idősebb bátyám, 
Balázs már ide jár, és csupa jót 
mesél a képzésről.

András 10. osztályban 100 
százalékosra írta meg az előre-
hozott középszintű informatika 
érettségit, tavaly az emelt szintű 
99 százalékosra sikerült „csak”, 
és idén a matek érettségin is ma-
ximális pontszámot szerzett. Ő 
ugyan úgy gondolja, hogy sze-
rencséje volt, mi azonban úgy 
sejtjük, hogy ez nem csak a vé-
letlenen múlott…

– Negyedikes korom óta vízi-
labdázom, rendszeresen járok 

edzésekre – folytatta a fiú, ami-
kor szabadidős elfoglaltságairól 
kérdezzük. – Szeretek az erdő-
ben túrázni, a kutyával sétálni, 
kint lenni a természetben.

András természetszeretetét 
valószínűleg édesapjától örököl-
te, aki a Soproni Egyetem Erdő-
mérnöki Karán tanít. A kedves 
fiúnak három testvére van. And-
rás kiskora óta önkénteskedik a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
soproni csoportjában.

Az informatikusnak készülő fiú szabadidejében Az informatikusnak készülő fiú szabadidejében 
rendszeresen sportol rendszeresen sportol FOTÓ: NÉMETH PÉTERFOTÓ: NÉMETH PÉTER
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CÉLOK ÉS UTAK 

Nem vagyunk egyformák. 
Emiatt a céljaink sem ugyan-
azok, és persze az azokhoz 
vezető utak is sokfélék. Ami-
kor az orvos–beteg kapcso-
latról beszélünk, akkor annak 
a kulcsfigurája egyáltalán 
nem az orvos. Tudom, hogy 
ez így, első hangzásra – fő-
leg egy orvos tollából – na-
gyon furcsán „hangzik”, de… 
igaz. Az orvosnak a felada-
ta a hozzá forduló segítése, 
hogy a páciens (és nem az 
orvos!) elérje a céljait. Te-
hát olyan vagyok, mint egy 

edző, aki felkészíti a sporto-
lót, de nem ő fut, dob, ugrik. 
Az edző sem tud eredményt 
elérni, ha a sportolónak nin-
csenek céljai. Persze moti-
válhatunk (és kell is motivál-
nunk) és javasolhatunk újabb 
célokat is (még nagyobb biz-
tonság, még jobb életminő-
ség, még kevesebb panasz), 
de a célt végső soron a pá-
ciens jelöli ki önmagának, és 
az ahhoz vezető utat is a pá-
ciensnek kell megtenni. 

Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

JÚNIUS 10–16.

Az ügyeleti idő hétfőtől szombatig 19 órától 8 óráig,  
vasárnap pedig 17.30-tól reggel 8 óráig tart. 

›

Tallózó

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL!  
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket június 17-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 
Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a Rubikon páneurópai 
piknikkel foglalkozó különszámát sorsoljuk ki, melyet nyertesünk a koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzet elmúltá-
val a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Május 27-i rejtvényünk megfejtése: nemzetközi gyermeknap. Szerencsés megfejtőnk: Honti Barbara, Sopron, Patak utca.

KERESZT-
REJTVÉNY

Június 10.,  
szerda 

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

99/524–005

Június 11.,  
csütörtök 

Ezüst Kehely gyógyszertár  
Kodály tér 12. 

99/505–078

Június 12.,  
péntek 

Hajnal gyógyszertár  
Malompatak u. 10. 

99/506–544

Június 13.,  
szombat 

Ikvahíd gyógyszertár  
Híd u. 21. 

99/314–084

Június 14.,  
vasárnap 

Király gyógyszertár  
Várkerület 114. 

99/508–242

Június 15.,  
hétfő 

Korona gyógyszertár  
Várkerület 73. 

99/505–865

Június 16.,  
kedd 

Lövér gyógyszertár  
Béke u. 4. 

99/329–921

Alma és fája

Sportszeretet nemzedékeken át
PLUZSIK TAMÁS

Az alma 
nem esik 
mesz-
sze a fá-

jától, tartja a mondás, 
melynek igazságá-
ért nem kell mesz-
szire menni Sopron-
ban sem. A Hámori 
családban öt nemze-
déken ível át a sport, 
ezen belül is a tenisz 
szeretete. 

– A sport elkötelezett szerete-
tét volt kitől örökölnöm, hisz 
nagyapám, idősebb Bäcker Zol-
tán kiváló pénzügyi szakember 
és egyúttal all round sportem-
ber is volt – kezdte Hámori Gá-
bor. – Atletizált, úszott, evezett, 
birkózott, 1896-ban megnyerte 
az országos 30 kilométeres gya-
loglóversenyt, nem utolsósor-
ban pedig kiválóan teniszezett, 
egyúttal az első magyar sport-
egyesület, a MAC (Magyar Ath-
letikai Club) egyik vezetője volt. 
Édesapám is kiváló, első osztá-
lyú teniszjátékos volt, sajnos, fi-
atalon meghalt, 
így sportkarri-
erje nem tudott 
kiteljesedni. Ál-
talános iskolás 
koromban ter-
mészetesen a fo-
ci volt a gyerekek 
érdeklődésének 
a középpontjában, hisz akkor 
érte el sikereit az aranycsapat, 
így természetesen én is fociz-
tam, mégpedig a Fradiban, sőt 

voltam Budapest válogatott csa-
pattag is. A közelünkben, a Káro-
lyi-kertben volt két teniszpálya, 
így Tamás bátyámmal együtt 
egyre gyakrabban azt kezdtük 

el látogatni, és 
végül is, köszön-
hetően a kiváló 
edzőnek, Skvarek 
Károlynak, ezt a 
sportágat válasz-
tottuk. Sopronba 
kerülve egyete-
mi hallgatóként a 

SMAFC-ban együtt teniszeztem 
Roxer Egonnal, Winkler And-
rással, Orbay Péterrel, később 
az SVSE-ben már edzőként is 

tevékenykedtem. Jóval túl a het-
venen még ma is játszom, szá-
momra örök szerelem a tenisz.

– Zoli testvéremmel mi a te-
niszpályán nőttünk föl, akkor 
is ott voltunk, ha apu nem tar-
tott edzést, mert természetesen 
ő volt számunkra egy személy-
ben a példakép és a tenisztréner 
– kapcsolódott a beszélgetés-
be Judit. – Később Méry István 
lett az edzőm, neki köszönhe-
tően társaimmal együtt szép si-
kereket értünk el egyéniben és 
csapatban egyaránt. Ákos fiam 
szintén teniszezik, így immáron 
ő az ötödik generáció ebben a 
csodálatos sportágban.

– Mit lehet ehhez még hozzá-
tenni? – kérdezte mosolyogva 
Zoltán, aki éppen teniszedzésről 
érkezett haza. – Judittal együtt 
gyerekkorunkban hegedültünk, 
és azért folyt a „harc”, hogy ne 
Horváth Mihály tanár úr egyéb-
ként kiváló hegedűóráira kelljen 
járnunk, hanem mehessünk te-
niszezni. Végül is győzött a vö-
rös salak varázsa, ma már ez a 
hivatásom is, teniszedző va-
gyok Ausztriában. Az pedig 
mindig különös jutalomjáték 
számomra, ha a hagyományos 
Katter Herbert családi tenisz 
emlékversenyen apuval lehe-
tek párosban.

Hámori Zoltán, Hámori Gábor és Hámori Judit Hámori Zoltán, Hámori Gábor és Hámori Judit FOTÓ: PLUZSIK TAMÁSFOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

„Jóval túl a hetve-
nen még ma is ját-
szom, számomra 
örök szerelem a 
tenisz.”

HÁMORI GÁBOR
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MADARÁSZ RÉKA

Egy soproni ékszerüzlet-tulajdonos az egyik ügy-
fele kérésére készített először fonalas ékszert. 
Akkor még nem sejtette, hogy a meglepő ötlet-
ből márka lesz. Mi több, egy olyan ékszer, amely 
embereket köt össze. 

– Amikor megrendelték 
tőlünk az első fonalas ék-
szert, a gyerekeimnek any-
nyira megtetszett, hogy ők 
is kértek, aztán egyre töb-
ben és többen – mesélte 
Jury Beáta vállalkozó, aki 
a Várker Kör megálmodó-
ja is. – A márkánknak web-
oldalt készítettünk, influ-
encerekkel reklámoztuk. 
Sikerünk minden bizonnyal 
annak is köszönhető, hogy 
ezekben a filigrán, sporto-
san elegáns ékszerekben 
benne van a három gyere-
kem fiatalos lendülete, akik-
kel együtt indítottuk útjára 
a vállalkozást.
A szakadásmentes fonál-
lal, speciális csomózás-
sal készült karkötőjét min-
denki megtervezheti saját 
magának. Kiválaszthatja a 
medál fazonját, anyagát, a 
fonál színét. Ugyanígy lehe-
tőség van nyaklánc, boka-
lánc és gyűrű tervezésére is. 
Négyféle anyag és ötszáz-
féle fazon közül választha-

tunk, plusz gravírozással 
pedig még személyesebbé 
tehetjük az amúgy is mu-
tatós csecsebecsét. A kéz-
zel készült ékszer azért is 
kiváló ajándék ballagásra, 
esküvőre, szülinapra, mert 
folyamatosan hordható, és 
az a tapasztalat, hogy a tu-
lajdonosaik nem is szívesen 
válnak meg tőle.

– Ezek az ékszerek össze-
kötik az embereket. Gyako-
ri, hogy az anya vesz egyet 
a lányának, majd a lány a 
nagymamájának. Olyan 
is előfordult már, hogy 
négy fodrász kolléganő 
kért ugyanolyan fésűs me-
dált – tette hozzá Beáta. 
– Időről időre szervezünk 
adományprogramokat is. 
Nemrégiben például egy 
kutyatappancs formájú me-
dállal rukkoltunk elő, és a 
bevétel tíz százalékát a győ-
ri állatmenhely javára fordí-
tottuk. Egy másik fazont ki-
fejezetten azért találtunk ki, 
hogy a Soproni Gyógyköz-
pont részére gyűjthessünk.

sarok

Ékszer, amely összeköt

A Secret Fusion a nemzetközi hírnév küszöbén áll

Egyedi hangzásvilág
KÓCZÁN 

BÁLINT

Több mint 
20 éve in-
dult hó-

dító útjára a Secret 
Fusion elektonikus 
zenei rendezvény-
sorozat két sopro-
ni fiatalembernek, 
Kanizsai Andrásnak 
és Harkay Balázsnak 
köszönhetően. 

A srácok számos nemzetközi 
sztárt hoztak Sopronba, és meg-
alapították saját kiadójukat, mi-
közben Secret Factory formáció-
juk is népszerű. 

– Hogy telt nektek az elmúlt 
pár hét a karanténban? 

– Mindketten a családjaink-
kal töltöttük ezt az időszakot. 
Két hónapig nem is találkoz-
tunk személyesen. Az elmúlt 
pár év nagyon feszes tempó-
jú élete után kimondottan jól-
esett kicsit kikapcsolódni és 
testileg, lelkileg regenerálód-
ni. Nyomtunk magunkban egy 
reset gombot, és újraterveztük 
a jövőnket.

– A Secret Fusion már rég 
több, minthogy bulikat szer-
veztek. Mivel foglalkoz-
tok még, mi a tevékenysé-
gi körötök?

– A Secret Fusion egy havon-
ta jelentkező elektronikus ze-
nei rendezvénysorozatként in-
dult 2001-ben. A legfőbb célja az 
volt, hogy egyedi hangzásunkat 
egy teljes este folyamán bemu-
tassuk a közönségünknek. Idő-
közben az ország egyik legna-
gyobb múltú és legismertebb 
partisorozatává nőtte ki magát, 
és megszámlálhatatlan nemzet-
közi sztárfellépőt tudtunk el-
hozni Sopronba. 2019 január-
jában SouveQ-vel elindítottuk 
a kiadónkat Secret Fusion Re-
cords néven, amelyen kompro-
misszummentesen mutathat-
juk be a széles zenei világunkat.

– Nemzetközi színtéren is 
megjelentek?

– A Secret Fusion Records 
csakis a nemzetközi piacra ké-
szült. Kicsivel több mint egy 
év alatt és a napokban megje-
lenő kilencedik kiadvánnyal el-
mondhatjuk, hogy saját stílu-
sában már bekerültünk a top 
20 kiadó közé nemzetközi szin-
ten. Ez a szcéna egy kis család, 
mindenki ismer mindenkit és 
elég szoros az összefogás, de 
nagyon keményen meg kell 
dolgoznunk, hogy különlege-
sek legyünk és egyedi legyen a 
hangzásunk.

– Mik a további tervek? 
– 2019 végén leszerződtetett 

minket egy német ügynök-
ség, a Jackmode Agency. Az ő 
segítségükkel valóra válhat a 

nemzetközi siker, amiért több 
mint 20 éve dolgozunk. A mi 
zenei világunk a magyar pia-
con egyre nehezebben eladha-
tó, és nem titok, hogy mindig 
is az volt a nagy álmunk, hogy 
a zenénk segítségével bejárjuk 
a világot. Ha nem jött volna a 
járvány, akkor ez már kis lépé-
sekben ősszel megkezdődött 
volna, de természetesen a mi 
iparágunk is teljesen össze-
omlott, és talán az utolsó lesz, 
amely újra a megszokott mó-
don fog működni. A kiadóval 
pedig szeretnénk két–három 
éven belül az abszolút topki-
adók közé bekerülni, ami az el-
múlt egy évet tekintve nem tű-
nik lehetetlennek.

Szénási Ferenc (Széna) soproni karikaturista al-
kotásai hétről hétre.

Soproni humorsarok 

Érdemes lesz megjegyezni Regard nevét, aki Ride it című 
slágerével betört a rádiók világába. Regard egy koszo-
vói származású dj és producer, aki 2008 óta a balkáni 

elektronikus zenei színtér fontos elő-
adója. Dance DJ-ként 

kezdte, majd deep 
house-ra váltott, és 

ez hozta meg neki 
az igazi áttörést. 
A lemezlovas leg-
újabb produkció-
jában, a Secret-
ben nem akárkit, 

hanem Raye-t kérte 
fel közreműködőnek. 

Fiatalok közös munkája

Bátran lép Szeder
A mostani helyzetre is 
reflektál Szeder új da-
la. Az énekesnő azt 
üzeni a sorok között, 
hogy a visszafogott 
élet után szükség van 
a bátor lépésekre is. 

Bátran lépek címmel lendületes, 
energikus, előremutató dallal je-
lentkezett Szeder. 

Az énekesnő 2019-ben ruk-
kolt elő új albummal, amely-
nek koncepciója az útkeresés, 
az önmagunk felépítése, az 
egészséges önbizalom és én-
kép kialakítása. Ezt a folyama-
tot bemutató négyrészes dal- és 
klipsorozat záró szerzeménye 
tökéletesen reflektál az aktuá-
lis élethelyzetünkre is, hiszen 
több hét visszafogott élet után 
újra nyitunk, és néha ott is el-
kél a „bátran lépés”. 

– A Bátran lépek annak az 
állapotnak az eléréséről szól, 
amikor önmagunkba vetett 
hittel és a sikerben bízva te-
szünk lépéseket. A korábban 
félelmetesnek tűnő döntések 
most már csak kalandok...  – fo-
galmazott a tehetséges előadó. 

A lemezhez Szeder egy mini 
klipsorozatot is készített. A Pir-
kadatot követte a Szabadok le-
szünk, majd a Szétesem, ösz-
szerakom, végül a Bátran lépek 
következett. Ennek a kisfilmnek 
is, ahogy az egész sorozatnak, 
rendezője Jenőfi Dániel. 

Az énekes–gitáros–dalszer-
ző Szeder-Szabó Krisztina 

2014-ben hallatott először ma-
gáról a Hab a tetején című de-
bütáló albumával. Reggeli dal 
című alkotása egyedi, magával 
ragadó zenei világa miatt vált 
sokak nagy kedvencévé. A ze-
nei játékosság és sokszínűség 
éppúgy jellemző rá előadóként, 
mint dalszerzőként. Szeder stí-
lusa szókimondó, dalszövegei 
varázslatosak, néha megfogal-
mazzák azt, amit nem merünk 
magunktól kimondani. Az éne-
kesnő munkásságát Artisjus-
díjjal is elismerték.

– Mindig is az volt a nagy álmunk, hogy a zenénk segítségével bejárjuk a világot – Mindig is az volt a nagy álmunk, hogy a zenénk segítségével bejárjuk a világot 
– mondta Harkay Balázs és Kanizsai András– mondta Harkay Balázs és Kanizsai András

Szeder-Szabó KrisztinaSzeder-Szabó Krisztina

RÖVIDEN

Különleges 
újdonság

Julian Perrettával közös 
produkcióval borzolja a 
kedélyeket a német You-
NotUs. A Your Favourite 
Song már most a rajon-
gók nagy kedvence.
A 2014-ben alakított 
berlini formáció eddig 
több slágerrel bizonyí-
totta, hogy van helye 
a popéletben. Tobi és 
Gregor Berlin a pezsgő 
éjszakai életében ta-
lált egymásra, és egé-
szen rövid idő lefor-
gása alatt elképesztő 
sikert ért el a Supergirl-
lel, amelyben Alle Far-
ben és Anna Naklab is 
közreműködött. 
Bár a koronavírus-jár-
vány miatt számos nyá-
ri fesztivál elmarad, de 
tény, hogy a YouNotUs a 
klubok pörgős világából 
repült a fesztiválszínpa-
dokra, és valószínűleg 
a jövőben is hallhatunk 
majd a srácokról. 
Legújabb sikerükben pe-
dig az a brit Julian Per-
retta a közreműködő, aki 
2010 óta hallat magáról 
a zenei szcénában. Kü-
lönleges produkció lett, 
annyi biztos!
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