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Népszerű volt az Erzsébet-kertben rendezett program. FOTÓ: NÉMETH PÉTER 

Nemzetközi jóganap
A gyerekek már önfeledten élvezik a vakációt, az általunk megkérdezett szakember szerint fontos, hogy nyáron ne a tankönyv mellett üljenek, hanem élményeket gyűjtsenek, 
játékosan tanuljanak. Múlt héten sok kisgyerekes család hűsölt Tómalmon, közben pedig megnyitott a Lőver strand is. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Búcsúzik a „mannafa”

Új autó a mentőknek

Felavatták Hillebrand 
Vince emléktábláját és 
domborművét a Liszt-
központ bejáratánál. 
Az egykori likőrgyáros 
az iparkamara akko-
ri elnökeként szorgal-
mazta az új kultúrpalota 
megépítését, ugyan-
is a mostani Kozmutza-
iskola helyén működő 
kaszinó „szűkös lett”. 
A jelenlegi Liszt-központ 
épületét 1872-ben adták 
át. Az emléktábla Kutas 
László alkotása. 3
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El kell búcsúznunk a Lenck-villa kertjében lévő több mint százéves magaskőristől. 
A fa elveszítette stabilitását, az egész törzse végigrepedt, ráadásul a kártevők is 
megtámadták. Veszélyessé vált, ezért hamarosan kivágják. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Speciálisan felszerelt orvosi autót kaptak a soproni men-
tők. – A fejlesztés hatására tovább javul a soproniak 
és a környékbeliek biztonsága – közölte dr. Éger István 
mentőorvos.

Hillebrand- 
emléktábla
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Látogatható a zsinagóga

A népszavazás 100. évfordulója kapcsán szeptember 25-ig minden 
szombaton délután szabadon látogatható a papréti zsinagóga. Múlt 
héten koncertet is tartottak az egykori imaházban.
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Élménydús nyári szünet
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El kell búcsúznunk a Lenck-villa 
kertjében lévő több mint százéves 
magaskőristől. A fa az elmúlt évek-
ben teljesen elveszítette stabilitá-

sát, az egész törzse végigrepedt, ráadásul a kár-
tevők is megtámadták. Veszélyessé vált, ezért 
hamarosan kivágják. 

Síró gyermekre emlékeztető 
hangot hallhatnak, ha csend-
ben sétálnak a Lenck-villa 
kertjében. Búcsúzik az épület 
mellett lévő több mint száz-
éves magaskőris, vagy ahogy 
becézik: mannafa. Körülbelül 
húsz éve tört le a 25 méter ma-
gas fa északi vázága, a törzs 
pedig kettérepedt. – A követ-
kező években megpecséte-
lődött a sorsa, cincérlárvák, 
szúbogarak, farontó gombák 
is beleköltöztek, teljesen elve-
szítette a stabilitását – mond-
ta lapunknak dr. Varga Mária 
növényvédelmi szaktanács-
adó. – Több mint száz évig 
volt dísze a kertnek, javította 
a levegőt, árnyékot adott, gyö-
nyörködtünk benne. De most 
eljött az idő, hogy elköszön-
jünk tőle. 

A Soproni Múzeum „anya-
házának” a kertje újra népsze-
rű közpark, sok család, turista 
sétál itt, a Lenck-villa látoga-
tói megpihennek a padokon. 
A múzeumi szakemberek 

szerint a kertnek lelke van, 
ők pedig szeretnének gon-
dos gazdái lenni, indokolat-
lanul egy növényt sem vág-
nak ki. Ugyanakkor azt nem 
kockáztathatják, hogy a lá-
togatók közül esetleg valaki 
megsérüljön…

– Ebben a csodálatos kert-
ben dominánsak a kőrisek, 
így marad ezután is – folytat-
ta dr. Varga Mária. – Valahogy 
úgy tekinthetünk erre a man-
nafára, mint egy idős ember-
re, aki már nagyon beteg, és 
menni készül. El kell enged-
nünk, méltóképpen el kell bú-
csúznunk tőle. 

A múzeumban folyama-
tosan gyűjtik a Lenck-villá-
hoz kapcsolódó emlékeket 
is, számtalan régi fotót kap-
tak már a bejáratnál őrködő 
oroszlánokat ölelő soproni-
akról. Szívesen fogadják a ma-
gaskőrisről készült régi képe-
ket is, szeretnének a múzeum 
dolgozói is megemlékezni a 
kert egykori díszéről. 

A LENCK-VILLA ÉS A KERTJE
Az elmúlt több mint száz év-
ben sok eseménynek a tanúja 
volt a magaskőris. A Lenck-vil-
lát 1890–1892 között építtette 
Lenck Emil. A Soproni Bau-
bank bukása elvitte a család 
vagyonának tekintélyes ré-
szét, ezért a villába herceg 
Schaumburg-Lippe Frigyes és 
felesége költözött be. 1907-ben 
az épületet „Sopron vármegye 
és Sopron sz. kir. város Régé-
szeti Társulata” vásárolta meg  
múzeum céljára. 1944–1945-
ben az épület komoly hábo-
rús sérüléseket szenvedett. 
Az 1944. december 6-i bombá-
záskor a Lenck-villa főépüle-
tét ugyan nem érte találat, de 
a magaskőris mellett bombák 
csapódtak be. Miután 1987-
ben elköltözött innen a me-
gyei múzeumi igazgatóság és 
több gyűjtemény, az épület ki-
zárólag a néprajzosok otthona 
lett. 2006-ban életveszélyes-
nek minősítették, a kiállítást 
bezárták. A felújítás 2007-ben 
kezdődött, de hamar félbesza-
kadt. 2018-ban átfogó épület-
rekonstrukció vette kezdetét, 
melynek köszönhetően a vil-
la és kertje teljesen megújult.

A műszeres vizsgálatok is igazolták,  hogy veszélyessé vált a magaskőris

Búcsúzik a „mannafa”

– Valahogy úgy tekinthetünk 
erre a fára, mint egy idős em-
berre, aki már nagyon beteg, 
és menni készül  – mondta 
dr. Varga Mária.  
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

PLUZSIK TAMÁS

Halmai Gábor a sop-
roni Széchenyi István 
Gimnáziumban érettsé-
gizett, majd 2012-ben 
a budapesti Corvinus 
Egyetemen szerzett 
diplomát, ahol gaz-
daságpolitika volt a 
specializációja. Most 
Krakkóban van saját 
vállalkozása... 

– Hogyan alakult az életed 
az egyetem után?

– Megpályáztam és elnyer-
tem egy, a Visegrádi Alap által 
meghirdetett kutatási ösztön-
díjat, ennek révén kerültem 
Krakkóba 2012-ben, ezt köve-
tően kaptam állást az IBM-nél, 
majd később egy francia és 
egy angol cégnél is dolgoztam. 
Sokat lehetett tanulni, tapasz-
talatokat szerezni ezeknél 
a világcégeknél, de őszintén 
szólva olyan túl jól nem érez-
tem magam egyik multinál 
sem. Így alapítottam egy saját 
vállalkozást, aminek fő profil-
ja a kommunikációs tréning 
és a közbeszédoktatás.

– Mindezt milyen nyel-
ven teszed?

– Elsősorban angolul, bár 
már meglehetősen jól beszé-
lek lengyelül is, amire nem-
csak a hétköznapi életben 

van szükségem, hisz a len-
gyel nyelv ismerete Lengyel-
országban egyfajta üvegpla-
fon az érvényesüléshez.

– Kik fordulnak hoz-
zád, és miben tudod őket 
segíteni?

– Hogy egy meglehetősen 
tipikus példát mondjak: van 
egy középvezető, aki több év-
tizedet eltöltött a szakmájá-
ban, és szeretne saját céget 
alapítani. Kommunikációjá-
nak felépítésében tudok segí-
teni, hogy hogyan „adja el ma-
gát” a versenyszférában. De 
fordulnak hozzám diákok is, 
akik a szakdolgozatuk témá-
járól szeretnének előadni. 

– Milyen Krakkóban ma-
gyarnak, fiatalnak lenni?

– Azt hiszem, nem mondok 
azzal újat, hogy jó, szeretik a 

magyarokat. Nagyon pörög a 
lengyel gazdaság, éppen ezért 
több száz magyar él és dolgo-
zik Krakkóban. Talán Európa 
egyik legizgalmasabb városa 
ez, ahol a középkori és rene-
szánsz épületektől a legme-
nőbb dzsesszzenekarokon 
át a bűnre csábító  Wściekły 
 Pies-ig (egy erős koktél, amit 
lengyel vodkából, málna-
szörpből és tabasco szószból 
mixelnek) nagyon sok érde-
kes látni- és megélnivalóval 
lehet találkozni. A lengye-
lek azt mondják, hogy náluk 
könnyű „jó feleséget” talál-
ni. Ők még a konzervatívabb 
családmodell hívei, akiknek 
a saját karrier építésénél fon-
tosabb a család, és mi taga-
dás, ez számomra rendkívül 
szimpatikus.

Soproniak a nagyvilágban  – Halmai Gábor

Karrier Krakkóban

Krakkóban jó magyarnak és fiatalnak lenni – vallja Halmai 
 Gábor, aki 2012 óta él a lengyel városban. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet 2 fő határozatlan idejű

ÚTFELÜGYELŐI
köztisztviselői állásra

Pályázati feltételek:
• egyetemi vagy főiskolai szintű közlekedésmérnök, vagy építőmérnök szakképzettség, vagy műszaki

középiskolai végzettség,
• számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
• büntetlen előélet,
• magyar állampolgárság,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség

Előnyt jelent:
• közigazgatásban, illetve hasonló területen szerzett gyakorlat

Munkakör fő tartalma:
• ellátja az útfelügyelői feladatokat Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén az út-, járda-, valamint kerékpárút-

hálózaton, ezek műtárgyain, a közúti jelzéseken és a forgalomirányító berendezéseken,
• kivizsgálja a lakossági bejelentéseket, és megteszi a szükséges intézkedéseket

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• önéletrajzot, a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
• az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát, 
• előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat

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

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

A jelentkezéseket 2021. július 15-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző részére

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

A borítékra kérjük ráírni: „Útfelügyelő munkakör”
A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok 2021. július 31. napjáig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a pályázók 
meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak, és a sikertelen 
pályázatokat visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és a pályázó személyes adatait az Európai Unió 2016/679. számú 
általános adatvédelmi rendelete, a GDPR előírásainak megfelelően kezeljük. 

Az állás betölthető az elbírálást követően azonnal. 

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT

Alzheimer Café 
Június 29-én, kedden 17 
órától tartják az Alzheimer 
Café következő rendezvé-
nyét a GYIK Rendezvény-
házban. Lakossági fórum 
keretében bemutatják a 
Co-AGE Interreg idősbarát 
programot, majd dr. Tóth-
Merza Katalin Phd., klini-
kai szakpszichológus tart 
előadást Testi–lelki egész-
ség a Covid után címmel. 
A rendezvény végén a Har-
kai Karitász Nyugdíjas Tor-
naklubja bemutatóját lát-
hatják a résztvevők. 

Kórusünnep
Július 10-én tarják a kórus-
ünnepet a Lenck-villa kert-
jében. A rendezvény ideje 
alatt szabadtéri fotókiál-
lítást is rendeznek. Fellé-
pők: Csornai Bárdos Kó-
rus, Fidelissima Vegyeskar 
Sopron, Julianeum ének-
kar, Kalimba Gospel Gyer-
mekkórus, Kapuvári Haydn 
Vegyeskar, Kórus Spontá-
nusz, Sonitus Scarbantiae 
Nőikar, I. Soproni Énekes 
Tábor alkalmi kórusa, Völ-
cseji Népdalkör. 

Útépítés
Június 25. és 29. között le-
zárják az Öntöde utcát az 
Ágfalvi út felújítása miatt. 
Az aszfalt kopórétegét épí-
tik be a szakemberek. Azt 
kérik, hogy 6 és 21 óra kö-
zött parkoló autókkal ne 
akadályozzák a munkákat.

RÖVIDEN
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MUNKATÁRSUNKTÓL

Sopron változatos és gazdag történelme soka-
kat érdekel – sorozatunkban a különböző város-
részek kialakulásáról, elnevezéséről, érdekes 
históriáiról írunk. Ezúttal az Apácakert titkai tá-
rulnak fel.

Az Apácakert történetének 
megértéséhez egy kis kitérőt 
kell tennünk. A Szent Orso-
lya-rend tagjai a XVIII. szá-
zad derekán telepedtek le 
Sopronban, az akkori sópia-
con, a mai Orsolya téren. Fel-
adatuk a leányifjúság nevelé-
se és a beteg, elesett emberek 
ápolása volt. A soproni rendet 
egy bécsi hölgy, özv. Niggelné 

Gangl Mária alapította, aki-
nek szándékát Mária Terézia 
1746. július 8-án hagyta jóvá. 
A következő száz évben meg-
épült a rend kápolnája, zárdá-
ja, majd templomot és iskolát 
emeltek. Ez utóbbiak tervei-
nek elkészítésével a tehetsé-
ges, fiatal soproni építészt, 
Handler Nándort bízták meg. 
Az iskola udvarán 1908-ban 

Schármár Károly soproni épí-
tész tervei szerint csillagvizs-
gáló tornyot is építettek. 

Az iskola egy kétszintes 
udvarral is büszkélkedhet. 
Egyik része a várfal és az is-
kolaépület között található 
nyolc méter magasan feltöl-
tött függőkert, amely egy kis 
parkként funkcionált, meden-
cével és a nővérek által nevelt 
növényekkel. Ez a terület ma 
már teljes mértékben a diákok 
igényeit szolgálja. 

Az orsolyitáknak volt egy 
másik, ennél jelentősebb te-
rületű kertje, az úgyneve-
zett zárdakert, amely a mos-
tani Lehár Ferenc utca végén 
található. Később pont az 

orsolyiták miatt nevezték el 
a területet Apácakertnek. Ez 
egy féltve őrzött kert volt, aho-
va még a diákok is csak nagy 
ritkán léphettek be, mivel a 
nővérek itt főként a megélhe-
tésükhöz szükséges zöldséget 
és gyümölcsöt termesztették. 
A telkek alatt pincék is voltak, 
amelyeket a világháborúban 
légoltalmi helyként használ-
tak. Az államosítások után a 
föld kikerült a zárda tulajdo-
nából. Ma itt lakópark találha-
tó, de egykori tulajdonosainak 
nevét őrzi a terület. 

Az írás elkészítésében köz-
reműködött dr. Krisch András, 
a Soproni Evangélikus Gyűjte-
mények vezetője.

Az Apácakert területén működött a Schönherr malom – ennek maradványai ma is láthatók. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

HONTI SZILVIA:
A két lányom rendszeresen 
úszik, ők már voltak is az új 
létesítményben. Ahogy me-
sélték, nagyon tetszett nekik 
az új uszoda. A nyáron ide jön-
nek majd táborba. Hallottuk, 
hogy nemzetközi versenyeket 
rendeznek majd Sopronban, 
jó lenne, ha szinkronúszótor-
nákat is tartanának. 

MOLNÁRNÉ SZEPES 
MÁRTA: 
Sok soproni várja az új uszo-
da megnyitását. Az épületet 
eddig csak kívülről csodál-
hattunk meg, de már arra is 
kíváncsiak vagyunk, hogy mi-
lyen lehet belülről. Fontos a 
rendszeres testmozgás, a jö-
vőben korszerű körülménye-
ket biztosítanak az úszóknak. 
Én, ha tehetem, inkább a sa-
ját tempómban úszom, és a 
kisebb, wellness-lehetősé-
geket választom.

LIPHARDT ADRIENN: 
A nyáron három gyermekem, 
köztük Dániel is úszótáborba 
megy majd. Ők már biztosan 
használni fogják az új uszo-
dát. Nagy élmények várnak 
rájuk a nyáron. Azt is vártuk, 
hogy megnyisson a strand. Bi-
zonyára sok soproni család és 
fiatal megy majd ki hűsölni, 
illetve úszni a szabadtéri ré-
szekre is.

BALOGH ADRIÁN: 
Személy szerint túrázni szok-
tam, a vízparton inkább pi-
henek. Az új uszoda minden-
képpen jó lesz, hiszen itt a 
sportolás mellett lesz lehe-
tőség például a szaunázására 
is. Sokan várták, hogy meg-
nyisson a Lőver Uszoda, és 
az ideiglenesen befedett me-
dence helyett a korszerű léte-
sítményt használhassák.

Várja az új uszodát?

KORONAVÍRUS  aktuális
Aki nincs beoltva, azt megtalálja a vírus
– A vírussal szemben egyedül az oltás jelent védelmet – je-
lentette ki Orbán Viktor a Kossuth rádió műsorában pénteken. 
– Magyarországnak az oltások tekintetében másfél, két hó-
napnyi előnye van az Európai Unió összes többi országával 
szemben, mert hamarabb szereztünk vakcinát, és gyorsabban 
oltottunk. 

A miniszterelnök úgy fogalmazott, nagyon aggasztja, hogy 
van hárommillió ember, aki nem oltatta be magát. Aki nincs be-
oltva, azt meg fogja találni a vírus. Van potenciálisan három-
millió beteg ember. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban 
azt is bejelentette, amennyiben a koronavírus-világjárvány 
nem vesz új, váratlan fordulatot, Magyarország június 24-től 
visszaállítja belső schengeni határain a normális átjárást.

Valós villogó piros és fehér fényt adnak azok az óriásplakátok, 
amelyek a magyarországi vasúti fénysorompók jelzéseire hívják 
fel a figyelmet. A közlekedésbiztonsági jelzőtáblákat a Sopron–
Kelénpatak (Klingenbach) határátkelő magyar oldalán, a 84-es 
főút mellett helyezte el a GYSEV Zrt. A vasúttársaság bízik ab-
ban, hogy a plakátoknak köszönhetően csökken a vasúti átjá-
rókban a balesetek száma. Az óriásplakátok részben a külföldi 
autósok számára teszik egyértelművé a magyarországi fényso-
rompók jelzéseit, másrészt a magyar sofőrök figyelmét is fel-
hívják arra, hogy kellő körültekintéssel hajtsanak be a vasúti át-
járókba. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉSÉRT 

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Felavatták Hillebrand Vince emléktábláját és 
domborművét a Liszt-központ bejáratánál. Az 
egykori likőrgyáros az iparkamara akkori elnöke-
ként szorgalmazta, hogy ezen a helyen épüljön 
fel a kultúrpalota.

Szép számmal gyűltek össze 
a soproniak az elmúlt szer-
dán a Hillebrand Vince em-
léktábla és dombormű avató-
jára. Az eseményen megjelent 
dr. Farkas Ciprián polgár-
mester, dr. Simon István al-
polgármester, a család képvi-
seletében Hillebrand György, 
valamint Hillebrand Imréné 
Klára, dr. Józan Tibor és a vá-
rosszépítő egyesület tagjai, 
önkormányzati képviselők, 

valamint a kulturális intézmé-
nyek vezetői is. Dr. Józan Tibor 
köszöntőjében méltatta Kutas 
László munkáját, egyúttal to-
vábbította a szobrász üdvözle-
tét, ugyanis – bár tervezte, de  
– személyesen nem lehetett je-
len az ötvenedik soproni köz-
téri munkájának felavatásán. 
Az előkészületekről lapunk-
ban is beszámoltunk (Készül 
az ötvenedik, Soproni Téma, 
2021. március 31.).

– Az emléktáblával és a 
domborművel méltó módon 
emlékezünk meg a város ki-
emelkedő alakjáról, Hilleb-
rand Vincéről – fogalmazott 
dr. Farkas Ciprián polgár-
mester. – Igaz volt rá a XIX. 
század korszelleme, a „hass, 
alkoss, gyarapíts” jelmonda-
ta. A likőrgyárában munkát 
biztosított a helyieknek, de 
közéleti szereplése is példás 
volt. 1861-ben választották a 
Kaszinó Egyesület igazgatójá-
vá. A kaszinót megnyitotta a 
város kereskedő és iparos vi-
lága, az egész soproni polgár-
ság előtt. Személyisége a sop-
roniság sarokköve lett. 

Hillebrand Vince az akko-
ri iparkamara elnökeként, ön-
kormányzati képviselőként is 

szorgalmazta az új kultúrpa-
lota megépítését, ugyanis a 
mostani Kozmutza-iskola he-
lyén működő kaszinó „szű-
kös lett”. A jelenlegi Liszt-köz-
pont épületét 1872-ben adták 
át, ezt azonban már nem él-
hette meg.

Hillebrand György beszé-
dében idézte fel az üknagyap-
ja életét. Kiemelte: Hillebrand 
Vince 1840-ben tett polgáres-
küt, 1848-ben pedig magyar 
nemzetőr volt.

– Már 1872-ben megígérte a 
Kaszinó Egyesület, hogy em-
léktáblát avat az elnök tisz-
teletére, ezért is fontos szá-
munkra a mai nap. Hiszen a 
család egyik régi, nagy álma 
valósult meg – közölte Hilleb-
rand György.

Az egykori likőrgyáros  megnyitotta a kaszinót a polgároknak

Hillebrand-emléktábla

Az emléktábla avatásán részt vett a városvezetés, a városszépítő egyesület tagjai, valamint a Hillebrand család képviselői is. 
FOTÓK: FILEP ISTVÁN

Emlékek útján  – Féltve őrizték a zárdakertet

Az orsolyita apácák kertje
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Marad Sopronban a Volánbusz
2030. december 31-ig a Volánbusz marad Sopron-
ban az autóbuszos közszolgáltató, miután ered-
ményes pályázatot nyújtott be. A társaság immár 
70 éve látja el a feladatokat városunkban. A te-
lepüléshatárokon belüli személyszállítást 38 he-
lyi vonalon 7 csuklós és 19 szóló autóbusz vég-
zi. A járműpark átlagéletkora most 13,3 év. Az új 
szerződés keretében a társaság vállalta, hogy leg-

feljebb 14 év átlagéletkorú, korszerű járműállo-
mánnyal és maximum 18 éves, egyedi életkorú 
buszokkal biztosítja a szolgáltatást. 2022 végé-
ig 5 darab új, szóló, alacsony padlós, légkondi-
cionált, környezetkímélő, dízelüzemű jármű áll 
forgalomba Sopronban, amelyeket 2026 végéig 
további 5 darab alternatív meghajtású – várható-
an elektromos – autóbusz követ majd. 

KÖVES ANDREA

A gyerekek már önfe-
ledten élvezik a vaká-
ciót, a tankönyvek is 
pihenőre tértek, ám 
az alsós diákok szü-
lei elbizonytalanod-
hatnak: vajon nyáron 
ne is kerüljenek elő? 
A szakember válasza 
egyértelmű.
– Ha úgy merül fel a kérdés, 
hogy tanuljunk-e a gyerekkel a 
nyári szünetben, akkor csupa 
nagybetűvel azt mondanám: 
NE! – kezdte Fazekas Ildikó 
klinikai szakpszichológus. 
– A tanulás fogalma a gyerekek 
fejében az iskolához köthető: 
az órákról, a házi feladatok-
ról, dolgozatírásról szól, te-
hát munka, a vakáció pedig a 
szünet. Ha egy felnőtt elmegy 
szabadságra, és közben mégis 
rendszeresen munkatelefono-
kat intéz, akkor az sem igazi 
pihenés. Ugyanakkor az isko-
lában megszerzett készségek 
elveszhetnek, ha közel három 
hónapig nem tarjuk szinten. 
A megoldás: a játékos, „észre-
vehetetlen” gyakorlás, amely-
nek nincs tanulás íze.

Főzéskor megkérhetjük a 
gyereket, hogy ő olvassa fel a 
receptet, vagy éppen az esti 
mesét kezdheti el ő felolvasni. 

Azt is figyelheti, hogy vajon mi-
kor telik le a 20–30 perc, amíg 
megsül a sütemény. Nyaralás 
előtt arra biztathatjuk, hogy ír-
ja össze: mi mindent pakolna a 
bőröndbe. A fagyizás az egyik 
legjobb terepe a játékos gya-
korlásnak. Fel lehet hangosan 
olvasni, hogy milyen ízű gom-
bócok közül választhatunk, 
majd közösen ki lehet számol-
ni, hogy mennyibe kerül majd 
a fagyi. Ha felmegyünk egy ki-
látóba, megkérhetjük, hogy 
számolja meg a lépcsőfokokat, 

amik felvezetnek. A nyelvek 
gyakorlásánál a séta során lá-
tott tárgyakat megnevezhet-
jük az adott nyelven, külföldön 
pedig megszólalásra biztat-
hatjuk gyermekünket. 

– Csak a fantázia szabhat 
határt a játékos, ugyanakkor 

hatékony gyakorlásnak – tet-
te hozzá Fazekas Ildikó. – Ez 
a módszer egyébként arra is 
jó, hogy megtanítsa a gyere-
keket a játékos tanulásra, ami 
örömtelivé, motiválttá teszi 
számukra a későbbiekben is a 
tudás megszerzését.

Fagyizás közben  kiválóan lehet gyakorolni a számolást

Játékos nyári szünet

ISMÉT LÁTOGATHATÓ A LŐVER STRAND:  Június 18-án meg-
nyílt a Lőver strand. A hatályos jogszabályoknak megfelelően a vé-
dettségi kártyával rendelkezők léphetnek be. A fürdő reggel kilenc 
és este fél kilenc között látogatható. Mint arról lapunkban már be-
számoltunk, Tómalom fürdő június 1. óta látogatható. 

A nyári szünetben ne a tankönyv mellett üljenek a gyerekek, hanem az élményeket gyűjtsék! 
– javasolja a szakember. Múlt héten sok kisgyerekes család hűsölt Tómalmon is. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Több év kihagyás után ismét koncertsorozatot 
rendez Sopronban a Filharmónia Magyarország. 
A Scarbantia bérlet keretében három előadás lesz 
a Liszt-központban.

Pataki András, a Pro Kultúra 
ügyvezetője az elmúlt kedden 
tartott sajtótájékoztatón el-
mondta: a város komolyzenei 
múltja, hagyományai, a tele-
püléshez kötődő zeneszerzők 
szellemisége, a település ze-
nei kultúrája mind biztos ala-
pot jelentenek ahhoz, hogy a 
filharmónia izgalmas progra-
mokkal indíthasson újra bér-
letet Sopronban.

– Nyitásként december 10-
én este hét órakor Miklósa Eri-
ka világhírű koloratúrszoprán, 
az „Éj királynője” és Horváth 
István, a legmagasabb hangú 

tenorénekes közös koncert-
jét tekinthetik meg a nézők. 
A műsorban ismert áriák, 
népszerű dalok csendülnek 
fel műfaji határok nélkül, sok 
meglepetéssel – kezdte a prog-
ramok részletezését Szamosi 
Szabolcs, a Filharmónia Ma-
gyarország ügyvezetője. – Jö-
vő év február 4-én Boros Misi 
zongoraestjét tűzzük műsor-
ra. A Virtuózok című tehet-
ségkutatót megnyerő fiatal be-
robbant a komolyzenei életbe. 
Rajongói már most a zongo-
ra hercegének nevezik, a világ 
számos pontján fellépett már. 

Bérletes fináléként kínál-
ják a világhírű The King’s 
Singers énekegyüttes fellépé-
sét március 16-án. Az angol 
kóruséneklés hagyományait 
kimagasló szinten képviselő 
énekegyüttes tagjai kórusok 
által soha nem énekelt humo-
ros, szórakoztató, populáris 
programmal hódítják meg a 
közönséget. 

A sajtótájékoztatón el-
hangzott: augusztusban a 
filharmónia megrendezi a 
soproni hagyományokkal ren-
delkező a 37. Régi Zenei Napo-
kat Vácott, és újra lesz orgo-
nák éjszakája az ország több 
pontján. Várhatóan augusz-
tus végén érkezik majd Sop-
ronba, az evangélikus temp-
lomba  Palya Bea énekes és 
Tóka Ágoston orgonaművész. 

Visszatér a filharmónia

Tárczy-Hornoch Antal mellszobra
Tárczy-Hornoch Antal (1900–1986) akadémi-
kus, Kossuth- és Állami-díjas geofizikus–geo-
déta professzor, Sopron díszpolgára, a Soproni 
Szemle szerkesztőbizottságának egykori tagja 
a volt Bereg vármegyei Oroszvég (Roszvihove) 
nevű kis faluban született Hornoch Antalként. 
1918-ben érettségizett a munkácsi gimnázium-
ban, majd ezt követően katonai szolgálatra vo-
nult be a St. Pölten-i híradós ezredhez. Bánya-
mérnöki, majd bányamérőmérnöki oklevelét a 
leobeni Bányászati Főiskolán szerezte, 26 éves 
korában kinevezték a soproni Magyar Királyi Bá-
nyamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola Geodézia 
és Bányaméréstani Tanszékének tanszékvezető 
tanárává. 1928-ban feleségül vette Tárczy Irént, 
ezt követően használta a Tárczy-Hornoch nevet. 

Az ő kezdeményezésére kezdődött el 1949-
ben Sopronban az önálló földmérőmérnök-, 
1951-ben pedig a geofizikusmérnök-képzés. 
1955-ben geodéziai és geofizikai kutatólabo-
ratóriumokat létesített, melyből később meg-
alakult az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató 
Intézet, amelynek nyugdíjba vonulásáig az igaz-
gatója volt. Az általa alapított kutatóintézet jog-
utódjának tekinthető Eötvös Loránd Kutatási Há-
lózat Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet 
előkertjében lévő mellszobor Varga Éva Munká-
csy-díjas szobrászművész alkotása, melyet a tu-

dós professzor 100. születésnapján az egykori 
tanítvány, Kapolyi László akadémikus, egykori 
miniszter avatott föl. Tárczy-Hornoch Antal ne-
vét az Aranyhegy-lakópark egyik utcája is őrzi.
Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

LÁTTA MÁR?  – épületek, szobrok, műemlékek

Június 26-án múzeumok éjszakája
Városunkban is kinyitják kapuikat a múzeumok jú-
nius 26-án. Szombaton este a Soproni Múzeum 
négy helyszínen fogadja a látogatókat. A beltéri 
programok csak az ezer forintos karszalag megvá-
sárlása után, valamint 18 év felett védettségi iga-
zolvánnyal látogathatók. 14 éves kor alatt a belé-
pés ingyenes.

A Lenck-villában a programok este fél nyolc-
kor kezdődnek, ekkor nyílik meg a III. Kórusün-
nep szabadtéri tárlata. Az intézmény gazdag kép-
tárából válogatva szabadtéri falvetítést tartanak. 
Muzeológusok mesélnek majd a Lenck-villa kiál-
lításáról, de lesz még Muzsikáló múzeum Dárdai 
Árpáddal, illetve Varázslatos múzeumkerti séta és 
tűztánc is.

A Macskakő Gyermekmúzeumban 18 
órától lesz látogatható Zrínyi Andrea steampunk 
alkotásainak tárlata. A Miénk a Bánya! címet 
kapta a Központi Bányászati Múzeumban meg-
hirdetett program. A kaput este hat órakor nyit-
ják ki. A Tűztorony már délelőtt tíztől látogatható, 
18 órától azonban csak karszalaggal lehet felmen-
ni, a zárás éjfélkor lesz. További részletek: sop-
ronimuzeum.hu

A Soproni Evangélikus Múzeumban 17–
22 óra között várják a látogatókat. Az érdeklődők 
megtudhatják, hogy melyek voltak a fordulópon-
tok az evangélikus gyülekezet életében, illet-
ve lesz tárlatvezetés is. A belépés feltétele a vé-
dettségi igazolvány.

Tisztelt 
Polgárok!
Jelentős évfordulót ünnepel 
Sopron, ugyanis a népszava-
zás centenáriumának eszten-
dejében járunk. December 
14-én lesz 100 éve, hogy a Sopronban és a környékbeli fal-
vakban megtartott népszavazáson a lakosság úgy dön-
tött, hogy Magyarországhoz akar tartozni. 

Ebből az alkalomból felhívással fordulok minden sop-
roni és környékbeli polgárhoz. Ha van személyes törté-
netük a történelmi jelentőségű népszavazás kapcsán, 
ha tudnak olyan személyről családi vagy ismerősi kö-
rükből, akire büszkék lehetünk, és kiemelten szolgálta a 
szavazás sikerességét, ha bármilyen ereklyét, relikviát 
vagy személyes tárgyat, fotókat őriznek a népszavazás-
ról, kérem, osszák meg mindenkivel, és küldjék el ötle-
tüket a husegnapja@prokultura.hu címre!

Ezután felvesszük Önökkel a kapcsolatot. Visszaemlé-
kezésüket megjelentetjük írásos formában is.

Óriási büszkeséggel tölthet el minket, hogy 100 évvel 
később azt ünnepelhetjük, hogy magyarok maradtunk. 
Ezek az emlékek, emléktárgyak mind azt demonstrál-
ják, hogy ezt a dátumot Magyarország soha nem felejti 
el, és mindig meghatározó lesz nemcsak a város, hanem 
az egész ország életében is.

Legyünk rá büszkék, hogy magyarok maradtunk!

Tisztelettel:

Barcza Attila
országgyűlési képviselő
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sopronitemahivatalos

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Speciálisan felszerelt orvosi autót kaptak a sop-
roni mentők. – A fejlesztés hatására tovább ja-
vul a soproniak és a környékbeliek biztonsága 
– közölte dr. Éger István mentőorvos. Az átadón 
dr. Farkas Ciprián polgármester is megköszönte a 
mentők munkáját. 
A széles körű összefogásnak 
köszönhetően tovább kor-
szerűsödött a soproni men-
tőállomás gépjárműparkja. 
Az „Együtt az Életért, Sop-
ronért” Mentőalapítvány, a 
soproni önkormányzat, az 
országos mentőalapítvány, 
valamint egy helyi vállalko-
zó támogatásának köszönhe-
tően új, korszerűen felszerelt 
mentőorvosi kocsit adtak át 

kedden a soproni mentőállo-
máson. Az eseményen részt 
vett dr. Farkas Ciprián polgár-
mester, valamint Csató Gábor, 
az Országos Mentőszolgálat 
főigazgatója is.

– Olyan orvosi mentőau-
tót állítottunk most üzem-
be, amely teljesítményével 
és felszereltségével a lehe-
tő legjobb munkafeltételeket 
biztosítja a mentőszolgálat 

munkatársainak, így tovább 
javult a város és környéke la-
kosságának biztonsága – kö-
zölte az ünnepélyes átadáson 
dr. Éger István, aki harminc 
éve mentőorvos városunkban.

Dr. Farkas Ciprián beszé-
dében kiemelte, a korona-
vírus-járvány okozta károk 
enyhítésére az önkormány-
zat százmillió forint érté-
kű alapot hozott létre. Ebből 
támogatták például a men-
tőorvosi kocsi beszerzését. 
– A járvány új helyzet elé ál-
lított bennünket, a mentők 
feladata emiatt jelentősen 
megnőtt – tette hozzá. – Nem 
lehet elégszer megköszönni 
azt a hősies munkát, amely-
lyel Sopron és a térség lakói-
nak biztonságát szolgálták. 

A város a lehetőségeihez mér-
ten mindig is támogatta, illet-
ve a jövőben is segíteni fog-
ja az állomás munkatársait. 
A közelmúltban négy dolgozó 
pénzjutalmat vehetett át.

Az átadáson elhangzott, 
amennyiben a riasztás hely-
színén a mentőegység úgy lát-
ja, hogy a bajba jutott további 
ellátást igényel, akkor az új 
autóval mentőorvost külde-
nek a helyszínre. A jövőben az 
autó az ügyeleti feladatok ellá-
tására is alkalmas lesz. A 184 
lóerős Škoda Octaviával a ko-
rábban üzemben lévő, kisebb 
teljesítményű Suzukit cserél-
ték le. Az esemény zárásaként 
az autót Bajkai Csaba, a Szent 
István-templom plébánosa ál-
dotta meg.

A járvány miatt a dolgozók feladata jelentősen megnőtt

Új autó a mentőknek
Az új orvosi mentőautó teljesítményével és felszereltségével a lehető legjobb munkafeltételeket biztosítja. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

– Az adatok szerint 
az elmúlt másfél év-
ben a koronavírus-jár-
vány miatt meghárom-
szorozódott a mentők 
feladata – mondta a 
Soproni Témának Csa-
tó Gábor, az Orszá-
gos Mentőszolgálat 
főigazgatója.
– A járvány egy soha nem lá-
tott helyzet elé állított ben-
nünket – emelte ki a főigazga-
tó. Országos szinten 1,2 millió 
mentési esetszám mellett 1,2 
millió darab koronavírus-
mintavételt végeztünk el. 200 
ezer fertőzött vagy gyanús 
személyt szállítottunk kór-
házba. A határállomásokon 
pedig félmillió ember egész-
ségügyi ellenőrzését végez-
tük el. Úgy vélem, bajtársaim 
helytálltak, magas szakmai 
színvonalon látták el munká-
jukat. Ennek is köszönhetjük 
azt, hogy ma maszk nélkül 
beszélgethetünk.

Csató Gábor rámutatott: a 
mentőszolgálatnál a korona-
vírus-járvány alatt sem állt 
meg az élet, így folyamatosak 
voltak a fejlesztések. A közel-
múltban a soproni mellett to-
vábbi tíz mentőautót adtak át. 

Az országos járműpark átlag-
életkora pedig öt év alatt van.

– A tendencia a jövőben 
folytatódik, nemrégiben ír-
tam alá a további autók be-
szerzéséről szóló szerző-
dést – folytatta a főigazgató. 

– A járműpark korszerűsítése 
mellett az eszközpark meg-
újítása is folyamatos. Ősszel 
jönnek például az új mun-
karuhák, a munkafeltételek 
így még biztonságosabbak 
és komfortosabbak lesznek. 
Ami még fontos, jövő év janu-
árjától lesz ágazati béremelés. 
Azt gondolom, ezzel a lépéssel 
a kormányzat azt bizonyítja, 
hogy elkötelezett a mentődol-
gozók élet- és munkakörül-
ményeinek folyamatos javítá-
sa mellett.

A főigazgatótól megtud-
tuk, néhány éve készítettek 
egy felmérést, amely azt vizs-
gálta, hogy a mentők hol he-
lyezkednek el a társadalmi 
megbecsültség és a bizalom 
ranglétráján. A koronavírus 
ideje alatt megismételték ezt 
a kutatást. Azt tapasztalták, 
hogy tovább erősödött a felé-
jük irányuló bizalom. Ennek 
az a pozitív hozadéka, hogy 
sok helyen már túljelentke-
zés van a mentőszolgálathoz, 
a fluktuáció pedig minimális-
ra csökkent.

„Nagy a mentők társadalmi megbecsülése”

Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója.  
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

„Ami engem már évek óta 
különösen aggaszt, az a 
stílus, ahogy egyes újság-
írók (műsorvezetők, közre-
működők, nyilatkozók) ír-
nak és beszélnek. Mert saj-
nos nemcsak az internetes 
felületeken szabadult el a 
közbeszéd, hanem a tele-
víziókban és már a nyom-
tatott sajtóban is.”

JEGYZET

Veszélyes műfaj
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Kezdő újságíró koromban arra biztattak idő-
sebb kollégáim, hogy írjak gyerekekről, kutyák-
ról és macskákról, s a biztos siker nem marad el. 
Persze ezeket csak példaként említették, hiszen 
egy közéleti újságot nem lehet, mondjuk, csupa 
gyerekfotóval és kutyákról szóló írásokkal meg-

tölteni. Ennél hasz-
nosabb volt, amikor 
a címadás rejtelmei-
be vezettek be. Taná-
csaikat ennyi év után 
sem feledem, sőt, al-
kalmazom hétről hét-
re. Legalábbis meg-
próbálom. Ugyanis a 
címnek – ha jó –, ak-
kor az írás lényegét 
kell tükröznie.

Mindezzel nem un-
tatnám a Soproni Té-
ma olvasóit, ha nem 

bosszankodnék naponta a különböző nyomta-
tott vagy internetes felületek címadásain, mert 
napjainkban többségük – tisztelet a kivételnek 
– egyáltalán nem az írások lelkét adja vissza. 
Sokkal inkább arra játszanak, hogy a semmit-
mondó tartalmakra mégiscsak felhívják va-
lahogy az olvasó figyelmét. Természetesen én 
nem azt kifogásolom, ha egy cím „ütős”, ha van 
mögötte érdemi mondanivaló. De általában 
nincs. Példák százait említhetném. Tudom, ez 
ma már a bulvár sajátja, de mégis… Az emberek 
előbb-utóbb rájönnek, hogy tulajdonképpen be-
csapják őket, pedig értük folyik az egyre kímé-
letlenebb verseny. Ennek része a celebek „futta-
tása”, amikor napról napra arról olvashatunk, 
hogy ki, kivel, mikor és miért, de az is eléggé ki-
ábrándító, amikor a szilikonlabdacsok mindun-
talan az interjúalany esze elé tolakodnak.

Sajnos a bulvárnak már különböző „árnya-
latai” is megjelentek. A politikai bulvár is ter-
jed, álhírekkel fűszerezve. A tények és a realitás 
teljes mellőzését úgy adják elő, mintha a való-
ságról írnának. Ez azért veszélyesebb „műfaj”, 
mert az emberek egy része elhiszi, amit olvas, 
különösen akkor, ha hozzá közelálló mondja, ír-
ja, nyilatkozza. Ezekben az esetekben aztán ne-
héz különválasztani a valóságot a hazugságtól. 
És az emberek egy része nem is veszi a fáradsá-
got, hogy kiderítse, mi igaz és mi nem.

Ami engem már évek óta különösen aggaszt, 
az a stílus, ahogy egyes újságírók (műsorveze-
tők, közreműködők, nyilatkozók) írnak és be-
szélnek. Mert sajnos nemcsak az internetes 
felületeken szabadult el a közbeszéd, hanem 
a televíziókban és már a nyomtatott sajtóban 
is. Úgy tűnik, megállíthatatlan ez a folyamat, 
és persze megint csak köszönet a kivételeknek. 
Olyan szavak, kifejezések hangzanak el, vagy 
olyanokat írnak le, amelyek önmagukban is 
sértők, hátha még összefüggésbe hozzák kü-
lönböző személyekkel. Bevallom, nem tudom, 
mit lehetne tenni, mert ha valakiből hiányzik a 
minimális kontroll, akkor a szerkesztők is csak 
nehezen vagy egyáltalán nem tudnak ellenáll-
ni az így feltűnni akaróknak. Ennek a szabados-
ságnak, sok esetben trágárságnak semmi köze 
a sajtószabadsághoz. Leginkább az így írót és/ 
vagy beszélőt minősíti. És igen, tudjuk, a stílus 
maga az ember…

Olvasói levél
Tisztelt Főszerkesztő Úr!

Segítségét, tanácsát szeretném kérni. Már egyszer 
elhatároztam, hogy a közösségi médiában megje-
lentekre nem reagálok, hanem majd a szavazáskor 
nyilvánítok véleményt. Legutóbb, mikor Áder Já-
nos elnök úr gyalázásáról olvastam, írtam mégis 

két mondatot arról, hogy mindenkinek kijár a tisz-
telet. Erre egész kommentáradat indult meg, hihe-
tetlenül trágár szavakkal illetnek gyűlölködő, lát-
hatóan elvakult… emberek. Nem válaszolok, mert 
méltatlanok rá, de kétségtelenül és határozottan 
megalázottnak érzem magam. A fő problémám a 
tehetetlenség. Nem tartozom pártokhoz, de látom 
azokat az erőfeszítéseket, amiket a kormány hoz. Ez 
az én bűnöm. De életem során soha nem tapasztal-
tam ennyi építkezést, fejlesztést, beruházást, csa-

ládtámogatást... stb., sem ilyen megfontolt külpo-
litikát. Döbbenten látom, hogy sokaknak semmi 
nem elég..., keresik a kákán a csomót, tisztessége-
sen dolgozó, felkészült politikusokat vádolnak, el-
árulják népünket, a hazánkat. Eddig úgy gondoltam, 
hogy nem lapíthatok, legalább véleményem szűk 
körben való bevállalásával támogatnom kell eze-
ket a pozitív törekvéseket. A fent leírtak azonban 
elriasztottak ettől. Félek. Ha mások is így vannak 
ezzel, az oda vezet, hogy csak az agresszív, primi-

tív hangok jutnak érvényre, és befolyásolják azo-
kat, akik nem tudnak önálló véleményt alkotni. Elég 
lesz-e a szavazás napján azzal az egy x-szel tenni 
a hazánkért? Hogy viselkedjünk addig? Hallgas-
sunk? Vagy kimerülésig vívjunk szélmalomharcot 
inkorrekt ellendrukkerekkel? Úgy érzem, védtele-
nek vagyunk a butaság, a düh, a gyűlölet emberei-
vel szemben! Félek. 

(Név és cím a szerkesztőségben.)

www.sopronitema.hu
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Aktuális és folyamatosan frissülő  
információk, színes tartalmak,  
érdekességek a Fertő Part  
megújulásáról a beruházás  
hivatalos oldalain.

Keresse  
a hiteles forrást!

www.fertopart.hu
facebook.com/fertopartberuhazas

A fejlesztés  
a Modern Városok  
Program keretében  
valósul meg. 

1. Intézmények
2. Lakóközösségek
3. Családi házak

4. Balkon, erkély, terasz
5. Vállalkozások

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2021. évben 
Sopron közigazgatási területén

versenyt
hirdet a következő kategóriákban:

környezetszépítŐ
Felhívás! 

Részvételüket előre is köszönjük! 
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata – Városgazdálkodási Osztály
Elérhetőségek: tel.: 06-99/515-426, szalai-adorjan.rebeka@sopron-ph.hu

a versenyben való 
részvétel feltétele 
a nevezés, melyet a következő 
címre kell küldeni: 
Sopron Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal 
Városgazdálkodási Osztály 
9400 Sopron, Fő tér 1.

nevezési határidő
2021. július 4. 
Értékelésre kerül minden kategóriában az, 
aki írásban nevezett be e nemes versenybe.

a szakértő bizottság az 
értékelést július elején végzi:
• az épület (udvar, előkert, oldalkert) és a 

csatlakozó közterület gondozottsága
• az épület virágosítása és 

gondozottsága alapján

győzteseket kategóriánként 
hirdetnek, akik jutalmul 
vásárlási utalványt kapnak
I. helyezett: 50 000 Ft, 
II. helyezett: 40 000 Ft, 
III. helyezett: 30 000 Ft értékben.

Régóta kedvelt madárgyűrűző hely a Fertő tavi ví-
zitelep. A szakemberek a beruházás idején is za-
vartalanul folytathatják a madarak megfigyelését. 

A Fertő-parti beruházás egyik 
legnagyobb és legjelentősebb 
fejlesztési eleme egy 12 hek-
táros összefüggő zöld terület, 
az ökopark kialakítása. Ez a 
terület is annak a mestersé-
gesen kialakított szárazulat-
nak a része, amelyet mintegy 
fél évszázaddal ezelőtt azért 
hoztak létre, hogy a tó magyar 
oldalán is legyen egy közvet-
len vízparti üdülőközpont. 
Az itteni facsoportok, füze-
sek számos énekesmadárnak 

nyújtanak élőhelyet. – Év-
tizedek óta ugyanazok a fa-
jok, sok esetben ugyanazok 
a példányok kerülnek kézre 
az említett facsoport között, 
ezért a növények megőrzése 
természetvédelmi szempont-
ból is kiemelten fontos – ma-
gyarázta dr. Kalmár Sándor 
ornitológus.

A szakember elmond-
ta: az itt látható facsoportok 
története szorosan kötődik 
a vízitelephez. Az 1950-es, 

’60-as években a mederkot-
rások során termelt isza-
pot itt helyezték el a part és 
a nádas peremén. – Így létre-
jött a szárazulat, ahol felnőt-
tek azok a füzesek, amelyek 
ma is részei a tájképnek, és 
a jövőben is részesei lesznek 
az ökoparknak – tette hozzá 
dr. Kalmár Sándor.

Az ornitológus felidézte, 
hogy a szervezett gyűrűző 
tevékenység pont itt kezdő-
dött a Fertő tó magyarorszá-
gi oldalán az 1980-as évek vé-
gén. – Az akkori munkákban 
mint gyermek madarász már 
részt tudtam venni – emlé-
kezett a szakember. – Bő 20 

év kihagyás után ugyanitt 
folytatódtak a munkálatok. 
A gyűrűzés folyamán, ami-
kor kézbe fogjuk a madarat, 
sokkal több információhoz ju-
tunk az itteni élőlények, fajok 
vonulásáról, életkoráról, te-
rülethűségéről, mintha csak 
távcsöves vagy csak hallás 
alapján történő vizsgálatokat 
végeznénk. Nagyon fontos az 
élőhelyek megőrzése, ezért is 
örvendetes, hogy az érintett 
facsoportok a majdani öko-
park területén is változat-
lan formában megmaradnak, 
és biztosítják a költőhelyek 
állandóságát. 
Forrás: fertopart.hu 

A beruházás idején is  folytatódnak a madárgyűrűzések

Megőrzik az élőhelyeket

– A Fertő-parton lévő facsoportok, füzesek számos énekesmadárnak nyújtanak élőhelyet – mondta dr. Kalmár Sándor ornitoló-
gus. Ezek a majdani ökopark területén is változatlan formában megmaradnak.

A barlangok napját minden év 
június 25-én tartjuk. A szak-
emberek szerint a térségünk-
ben lévő kőzetek nem alkal-
masak arra, hogy azokban 
barlangok jöjjenek létre, en-
nek ellenére 16 ilyen termé-
szeti képződmény van Sop-
ronban, illetve környékén. 
A legismertebb Fertőrákoson 
található,  ebben kereshető fel 
a Mithras-szentély. 

– Barlangjainkat való-
színűleg a környéken zajló 
mészégető tevékenységek-
nek köszönhetjük – mondta 
Tömördy Szabolcs, a Soproni 
Vándorok Túraegyletet elnö-
ke. – A Lajta-hegység mészkő-
nyúlványait találjuk a Dud-
lesz- és a Szárhalmi-erdőben: 
egykor itt dolgoztak a mész-
égetők. Valószínűleg a Balf fe-
lé vezető út is ezért kapta a Fe-
hér út nevet, mert ott hordták 
az égetett meszet, ami meg-
festette az utat.

A Pihenőkereszt felett, a Ká-
poszta-hegytől északi irány-
ba közelíthetjük meg a kör-
nyék legnagyobb látogatható 
barlangját: a Fehér-barlangot, 

amely 16 méter hosszú és 4 
méter magas. A barlangot 
Sopronból a Balfi útról indu-
ló kék kereszt turistajelzésen 
érhetjük el, követve a kék bar-
lang jelet, de egy hosszabb tú-
rával akár a fertőrákosi kőfej-
tőt is útba ejthetjük.

Tómalom felett található a 
ma már nem látogatható Zsi-
vány-barlang, amely 110 mé-
teres járatával a leghosszabb 
környékbeli barlang, és a ma-
ga 12 méterével a legmélyebb 
is. A Dudlesz-erdőben talál-
ható az egymás mellett elhe-
lyezkedő Ottó- és Ferenc-bar-
lang. Az ikerbarlangokhoz 
kiépített turistaút vezet, így 
ezeket bárki felkeresheti. Az 
adatok szerint a Ferenc-bar-
lang hossza 26 méter, legna-
gyobb beltéri magassága 2,5 
méter. A közelben fekvő Ot-
tó-barlang ürege rövidebb, de 
tágasabb. A szakértők szerint 
akkor jöhettek létre, amikor 
még itt hullámzott a Pannon-
tenger. Az üledék, a homok- 
és mészkőrétegek jól látha-
tóak és megfigyelhetőek az 
oldalaikon.

Barlangok mélyén

STKH: új kapcsolattartási forma
A személyes, telefonos és e-mailes ügyfélszolgálati kapcso-
lattartási formák mellett mostantól chatboton keresztül is ér-
deklődhet a lakosság a hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
kérdésekről az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-től. A chatbot a nap min-
den percében elérhető a www.stkh.hu-n. Június 14-től a Po-
zsonyi úti zöldudvar az útépítési munkálatok ideje alatt be-
zárt. Őszig a Harkai úti zöldudvaron lehet leadni a hulladékot.

ZÖLD HÍREK
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MADARÁSZ RÉKA

Majdnem másfél év 
után újra alkalmunk van 
élőben is megnézni a 
Soproni Képzőművésze-
ti Társaság tagjainak al-
kotásait a Várkerület 19 
Galériában. 

A Soproni Képzőművészeti 
Társaságnak évente két nagy 
közös kiállítása van, az adven-
ti és a tavaszi tárlat, az utób-
bit több mint tíz éve rende-
zik meg. A vírushelyzet miatt 
az itt bemutatott alkotásokat 
eddig interneten lehetett csak 
megtekinteni. Az idei tavaszi 
tárlat anyagából is készített 
videót Herczeg Anikó alel-
nök, amelyet május 9-én éle-
sítettek be, és azóta több mint 
ötezren láttak.

– Az eddigi kiállításaink 
az évszakhoz kapcsolód-
tak, a természet ébredésé-
hez ugyanis szorosan kötő-
dik a művészi megújulás is 
– tudtuk meg Jakabné Tóth 
Mártától, a társaság elnö-
kétől. – Idén viszont tema-
tikus tárlatot rendeztünk 
„Hit, remény, szeretet” cím-
mel, mellyel a soproni név-
szavazás 100. évfordulójára 
utaltunk. A 42 tagunk alkotói 

szabadságát megtartva rájuk 
bíztuk, hogy hogyan értelme-
zik a címet: a családhoz, a ha-
zához, az ünnepkörhöz vagy 
a városhoz való kötődésü-
ket jelenítik-e meg a két–két 
munkán, amit kértünk tőlük. 

A természet ihlető ere-
je állandóan visszaköszön az 
alkotásokban, amelyek júni-
us 21-től július 2-ig 16 és 18 óra 
között tekinthetők meg a Vár-
kerület 19. szám alatt.

– Berkeley püspök mondta 
azt, hogy „Az alma íze nem az 
almában és nem is a szájban 
van – hanem a találkozásban” 
– folytatta Jakabné Tóth Már-
ta. – Fontos találkozás lesz ez 
a tárlat, ahol maga a kép, ma-
ga a művészet, maguk a gon-
dolatok jelennek meg az alko-
tásokban. A pandémia után 
az emberek ki akarnak sza-
badulni. Örömet, boldogsá-
got szeretnénk nekik szerez-
ni, még a ráébredés pillanata 
is lehet az, amikor meglátják 
a képeket.

Mivel minden bizonyta-
lan volt még akkor, amikor 
a kiállítást szervezni kezd-
ték, nyilvános megnyitót nem 
tartanak. Az alkotásokat vál-
tozatos technikák – olaj, ak-
ril, akvarell, pasztell, vegyes 
technika, kerámia –, különfé-
le látás- és gondolkodásmód 
jellemzi. 

Élő tavaszi tárlat

A Várkerület 19 Galériában július 2-ig tekinthető meg az idei 
tavaszi tárlat. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MUNKATÁRSUNKTÓL

A tervek szerint szeptember 25-ig minden szom-
baton 14–19 óra között szabadon látogatható a 
papréti zsinagóga, ahol képekkel mutatják be a 
soproni zsidóság száz évvel ezelőtti életét. Múlt 
héten koncertet is tartottak az imaházban. 

– Az 1921-es népszavazás cen-
tenáriumi évéhez csatlakozva 
úgy döntött a Soproni Zsinagó-
gáért Közalapítvány, hogy he-
tente egy alkalommal kinyit-
ja a papréti zsinagóga kapuit 
– mondta dr. Komornoki Lász-
ló, az alapítvány kuratóriumi 
elnöke. – Az első nyitvatartá-
si nap az elmúlt szombaton 
volt, az utolsó pedig szep-
tember 25-én lesz. A látogató-
kat szombatonként 14–19 óra 
között várjuk. Július 3–5-én 

nagyobb delegáció érkezik vá-
rosunkba, így ezeken a napo-
kon is nyitva tart majd a zsi-
nagóga. Mindez nem jöhetett 
volna létre az önkormányzat 
támogatása nélkül.

Dr. Komornoki László-
tól lapunk megtudta: az el-
múlt években mind nagyobb 
igény mutatkozott arra, hogy 
tegyék látogathatóvá a zsina-
gógát. Már idén is több, Izra-
elből, Franciaországból, Ang-
liából érkezett egyéni turista 

kereste fel a korábbi imahe-
lyet. Számos látogatónak ré-
gebben családi kapcsolata 
volt Sopronnal, a leszárma-
zottakat foglalkoztatja őseik 
múltja, családjuk története. 
Mostantól mindenkit szíve-
sen várnak szombatonként, 
előzetes bejelentkezés nem 
szükséges, a védettségi iga-
zolvány megléte igen. 

– A II. világháború a két ki-
emelkedő soproni zsidó kö-
zösséget is hatalmas szenve-
déssel sújtotta – tette hozzá 
az elnök. – A Soproni Zsina-
gógáért Közalapítvány az ön-
kormányzattal együttműköd-
ve az 1921-es népszavazást 
támogató zsidóságról és a vá-
ros fejlődéséről 14 képpel is 
megemlékezik.

A Budapesti Fesztiválzenekar  múlt héten adott koncertet

Látogatható a zsinagóga

ZSINAGÓGAKONCERT:  A Soproni Magyar–Izraeli Baráti Kör, az 
Elfeledett Soproniak Alapítvány, valamint a Soproni Zsinagógáért 
Közalapítvány szervezésében a Budapesti Fesztiválzenekar tagjai-
ból alakult kamaraegyüttes adott koncertet múlt szerdán a papréti 
egykori ortodox zsinagógában. A rendezvényen részt vett Csiszár 
Szabolcs alpolgármester is, aki köszöntőjében külön kiemelte, 
hogy a zene megragadja, felékesíti és megerősíti a lelkeket, az 
egymással távolságtartó, idegen embereket pedig erős közösség-
gé is formálja. A zeneszámok szünetében dr. Kurucz Ákos rabbi vá-
zolta fel a soproni zsidóság évszázados történetét.

Szeptember 25-ig minden szombaton délután látogatható lesz a papréti zsinagóga – az első nyitott napon már sokan megnézték 
a belvárosi imaházat. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

1996
Honti Kata és Zsirai 
Adrienn sikere
A soproni Vas- és Villamosipa-
ri Szakközépiskola tornaterme 
adott helyet a második ízben 
megrendezett Székely Zoltán 
női tornaemlékversenynek, 
amelyen négy ország (Hollan-
dia, Ausztria, Csehország és 
Magyarország) serdülő és juni-
or tornászlányai indultak. A ma-
gas színvonalon megrendezett 
versenyen kitettek magukért a 
soproni tornászlányok, szüleik 
pedig, a Farkas házaspár irányí-
tásával, a verseny rendezésé-
ben jeleskedtek. A serdülőknél 
az összetett egyéni versenyt 
az FTC-s Puruczki nyerte, míg 
a szerenkénti döntők során a 
mindössze kilencéves Honti Ka-

talin talajon első lett. A junio-
rok összetett egyéni versenyét 
a soproni Zsirai Adrienn nyerte, 
klubtársai, Kuslics és Bácskai a 
15., illetve a 20. helyet szerez-
ték meg. A szerenkénti döntők-
ben Zsirai korláton és talajon is 
első helyezést ért el. (Kisalföld)

1971
Indul a Soproni 
Ünnepi Hetek
Minden előkészület megtörtént 
a XIV. Soproni Ünnepi Hetek ma 
esti ünnepélyes megnyitására, 
készen áll Sopron legszebb ba-
rokk tere, a Beloiannisz tér, 
ahol dr. Erdélyi Sándor, a váro-
si tanács elnökének nyitó sza-
vaival megkezdődnek az ünne-
pi hetek játékai. Sopronban az 
idei ünnepi hetekre sok külföl-

di vendéget várnak, elsősor-
ban a szomszédos Ausztriából, 
ahonnan már eddig is sokan je-
lezték érkezésüket, de ugyan-
akkor minden eddiginél na-
gyobb a belföldi érdeklődés is. 
Jellemző: Sopronban a soproni-
aknak protekció kell egyik-má-
sik előadás jegyeinek megszer-
zésére. (Esti Hírlap)

1946
Húszezer lakos beoltására 
kért oltóanyagot Sopron! 
Sopronban a tífuszveszély el-
len változatlanul folyik az or-
vosi kar küzdelme. A tisztior-
vosi hivatal összesen 20.000 
lakos beoltására kért oltóanya-
got, sajnos a közegészségügyi 
hatóságok mindez ideig csak 
hétezer személy részére tudtak 

kiutalni oltóanyagot. A tífusz-
veszély egyébként nemcsak 
soproni, hanem Sopron megyei 
vonalon is fennáll. A csornai ci-
gánytelep lezárása után most a 
soproni járásban is megtették a 
kellő óvóintézkedéseket. (Sop-
roni Világosság)

Hamarosan nyit  
a Lövér uszoda
A Lövér uszoda megnyitásának 
időpontjául július 15-ét jelölték 
meg a fürdő vezetői. Kétségte-
len, hogy így jó pár kánikulai 
napot kénytelenek voltak für-
dő nélkül tölteni a Lövér fürdő 
barátai, és éppen ezért remélik, 
hogy 15-én minden körülmé-
nyek között megnyitják a für-
dő kapuit. (Soproni Világosság)
Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

105 ÉVVEL EZELŐTT,  1916. július 22-én avatták fel Ferenc 
József emlékművét a Bécsi-dombon. (1945 után lerombolták).

105 ÉVVEL EZELŐTT,  1916. július 22-én nyitott meg a Huber-
tusz vendéglő a Bécsi-dombon.

55 ÉVVEL EZELŐTT,  1966. július 2–3-án osztrák–magyar nem-
zetközi lovasversenyt rendeztek a lövéri lóversenypályán. Az 
esemény két napjára 7000 néző volt kíváncsi.

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

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

Tóth Bernadett versírásban is jeleskedik
Sopron új zenekarának ötletgazdája és ala-
pítója, Tóth Bernadett versét a legjobb öt 
közé választották egy irodalmi csoport pá-
lyázatán. Bettit a legutóbb a B4 formáció 
énekes–szövegírójaként faggattuk (B4: Bet-
ti és a négy fiú, Soproni Téma, 2021. ápri-
lis 14.). A belevaló hölgy azonban nem-
csak dalszövegek, hanem versek írásában 
is remekel.

– Egyik este nyolc körül láttam a Juhász 
Anna Irodalmi Szalon facebook-csoport 
Szavak című pályázatát – mesélte Betti. 
– A feladat az volt, hogy a remény, az otthon, 
a természet, az élet és a szabadság szavak 
felhasználásával irodalmi alkotást készít-
sünk az elmúlt időszakról. A leadási határ-
idő aznap éjfél volt. Rögtön meg is született 
Szappanopera című versem.

A feladat azért sem volt egyszerű, mert öt 
pozitív töltetű szó felhasználásával kellett 
jellemezni egy olyan időszakot, ami szin-
te mindenki számára nehéz és megterhe-
lő volt. Betti természetesen tökéletesen át-
hidalta ezt a problémát, és olyan frappáns 
szösszenetet hozott össze némi társada-
lomkritikával fűszerezve, hogy ezzel beke-
rült a legjobb öt közé.

Mesék éjszakája
Városunk is csatlakozott a Metamorphoses Meseterápiás Egye-
sület Mesék éjszakája című kezdeményezéshez: június 26-án 
este nyolc órakor kezdődik a Mesék felnőtteknek című program 
az Erdészeti Múzeum udvarán. Mesét Hajdú Ildikó mond, Bog-
nár Szilvia énekel, lanton, kobzon Róka Szabolcs játszik. A szer-
vezők minden olyan érdeklődőt szeretettel várnak, akit érdekel 
a meseterápia, a közösségi mesemondás hagyományának fel-
élesztése és terjesztése. Az országos rendezvénysorozat célja, 
hogy a történelmi Magyarország területein egyszerre lobban-
janak fel a „mese lángjai”.

Horvát nap 
Június 27-én, vasárnap horvát napot szervez a Soproni Horvát 
Nemzetiségi Önkormányzat. A Rejpál-házban 10 órakor bemu-
tatják a Regionális Tanulmányok ez évi kötetét, 16 órakor hor-
vát szentmise kezdődik a Szent Mihály-templomban, majd 17 
órakor zenés–táncos műsor a Rejpál-házban.

RÖVIDEN
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A Turris SE Sopron NB I-es és NB III-as csapa-
ta egyaránt hatodik helyen zárta a bajnokságot. 
Tóth Tibor vezetőedző azt mondta: mindkét ki-
írásban reális végeredmény született.

– Az NB I-es együttesünknél 
annak örültem, hogy nem vol-
tak kiesési gondjaink – kezd-
te az értékelést Tóth Tibor 
vezetőedző. – Pedig két után-
pótláskorú játékos is fixen 
tagja volt a csapatnak, Fehér 
 Hugo és Fehér Leó idén bele-
rázódott a felnőtt bajnokság 

küzdelmeibe, sőt: éppen ak-
kor hozott fontos mérkőzése-
ket egyéniben és párosban, 
amikor a közvetlen riválisok-
kal játszottunk. Ennek is kö-
szönhetően biztossá vált a 
bennmaradásunk, a hatodik 
helyezéssel teljes mértékben 
elégedett vagyok.

A szakember abban bízik, 
hogy épp az említett két fiatal 
versenyző jövőre már komoly 
rutinnal rendelkező NB I-es 
játékos lesz, így a csapat is 
előbbre léphet.

– Biztos vagyok abban, 
hogy jövőre már többet tud-
nak hozzátenni a játékunk-
hoz, és mivel a csapat összeté-
tele nem változik, előnyünkre 
válik majd, hogy összeszokott 
együttes léphet pályára mér-
kőzésről mérkőzésre – foly-
tatta Tóth Tibor. – Szeretnénk 
egy picit feljebb araszolni a 
tabellán, ami akár egy érmes 

helyezést is jelenthet. Ugyan-
akkor egyelőre nem tisztázot-
tak az erőviszonyok, kíváncsi-
an várjuk, mennyire lesz erős 
jövőre az NB I-es bajnokság.

A vezetőedző az NB III-as 
együttes kapcsán elmond-
ta: reális a 6. hely, és a har-
madosztályú csapatnál is ko-
moly eredmény, hogy a 17 éves 
Tóth Nóra stabil kezdő volt a 
bajnokságban, a mindössze 
13 éves Kiss Máté pedig egy-
re komolyabb szerepet ka-
pott. A következő szezonban 
az NB III-ban is még több lehe-
tőséget kapnak a fiatalok.

Tóth Tibor vezetőedző:  Teljes mértékben elégedett vagyok

Hatodik lett a Turris

A Turris SE Sopron mindkét csapatában komoly szerepet kaptak az utánpótláskorú játékosok. FOTÓ: SOPRON TÉMA-ARCHÍVUM

MOLNÁR ZOLTÁN

Németh Norbert vezetésével a hét elején meg-
kezdte a felkészülést a 2021/22-es szezonra az SC 
Sopron NB III-as labdarúgócsapata. A keret tagjai-
ra egy hathetes „munkás” időszak vár, a bajnok-
ság pedig augusztus 1-jén kezdődik.

Nem sok idejük volt pihenni 
az SC Sopron játékosainak, 
ugyanis három héttel az elő-
ző bajnoki évad lefújása után 
máris kezdetét vette számuk-
ra a nyári alapozás. Mindez 
már az új szakmai stáb ve-
zetésével történik, Németh 
Norbert vezetőedző munká-
ját Végh Tibor szakmai igaz-
gató segíti majd a szezonban.

Augusztusig 6 felkészülé-
si mérkőzést játszik a csapat. 
Az ellenfelek között szerepel-
nek NB III-as és megyei I. osz-
tályú együttesek, de egy NB II-
es gárdát is sikerült Sopronba 
csábítani. A tervek szerint 
júliusban hazai környezet-
ben fogadják majd a Csákvár, 
a Kapuvár, az ETO Akadé-
mia, valamint a Király SE el-
ső csapatát.

Ugyan az átigazolási idő-
szak csak július 1-jével kez-
dődik, a játékoskeretben már 
most több változás történt. 
A nyáron biztosan távozik 
a keretből a csapat kapusa, 
Rátkai Zsolt, valamint védője, 
Keresztes Krisztián. Rajtuk 
kívül még Kocsis Árminnal, 
Purt Patrikkal és Galam-
bos Dániellel nem folytatják 
a közös munkát a következő 
szezontól. Az SC Sopron kö-
telékében folytatja nyártól 
Koronczai Benjámin, aki a vé-
delembe, Horváth Brúnó, aki 
kapus posztra, valamint Bo-
kán Zsolt, aki a középpályá-
ra érkezik majd. Emellett az 
egyesület tervei között szere-
pelnek még további igazolá-
sok, főként a támadó szekció 
megerősítésére.

SCS: kezdődik  
a felkészülés

RÁZÓ LÁSZLÓ

Több szempontból is 
rekord évet zárt a Sop-
roni Sportiskola Kosár-
labda Akadémia. Hor-
váth József szakmai 
igazgató szerint ma-
gasra tették a mércét az 
idei szereplésükkel. 

Eredményes évet zárt a Sop-
roni Sportiskola Kosárlabda 
Akadémia (SSIKA) – az U14, 
U16, U18, valamint a nagy-
részt sportiskolás játékosok-
kal felálló SKC U20-as csa-
pat is nyolcasdöntőbe jutott, 
emellett a Sopron KC felnőtt 
együttesében négy soproni 
fiatal mutatkozhatott be az 
elmúlt szezonban. Horváth 
József szakmai igazgató sze-
rint már az is nagy bravúr 
volt, hogy ilyen sok csapattal 
bejutottak a nyolcasfinálék-
ba, de arra a szakmai vezetés 
sem számított, hogy négy kö-
zé is kerülnek, sőt, érmeket is 
szereznek. 

– Az idei szerepléssel az or-
szág egyik legeredményesebb 
fiú kosárlabda utánpótlás-
egyesülete lettünk – tudatta 
Horváth József. – Nagyon sok 
gratulációt kaptunk – még-
hozzá az ellenfelektől, a kon-
kurens csapatok szakmai 
stábjától. Nem is kell hang-
súlyoznom, hogy ez mekko-
ra elismerés. Az U14-eseink 
bronzérmet szereztek, az 
U16-osok is négy között vol-
tak, sajnos az U18-asoknál 

egy hajszál választotta el et-
től a bravúrtól a csapatot. Ez-
zel együtt különbséget nem 
szeretnék tenni, a nyolcas-
döntő elérése kiemelkedő 
teljesítmény. 

A szakember szerint ma-
gasra tették a mércét az idei 
szereplésükkel, ugyanakkor 
ezt hosszabb távon is megtar-
tanák: innentől egyfajta elvá-
rás lesz a sportiskola csapatai-
tól, hogy a bajnokságok végén 
nyolcasdöntőbe kerüljenek. 
Az SSIKA büszke az SKC 

U20-as csapatának bronzér-
mére is, hiszen néhány kivé-
teltől eltekintve sportiskolás 
kosarasok alkották a keret 
nagy részét.

– Az is rekord az idei év-
ben, hogy négy sportiskolás 
játékos, Csendes Péter, Csá-
taljay Barna, Werner Viktor 
és Schöll Richárd is bemutat-
kozhattak az SKC felnőtt csa-
patában – tette hozzá Horváth 
József. – Ez komoly motiváció 
mind a játékosok, mind pedig 
az egyesület számára. 

Sikeres sportiskolások

Mostantól elvárás lesz a sportiskola csapataitól, hogy a baj-
nokságok végén nyolcasdöntőbe kerüljenek – mondta lapunk-
nak Horváth József szakmai igazgató. 

KIKAPOTT A RÁJÁTSZÁSBAN AZ U17-ES CSAPAT:  a régió baj-
nokaként az első fordulóban a BVSC–Zugló ellen jutott tovább ket-
tős győzelemmel, majd a döntőbe jutásért az Újbuda FC gárdája el-
len játszott, ahol két kiélezett összecsapást követően végül 7–4-es 
összesítéssel búcsúzott a küzdelmektől.

www.facebook.com/sopronitemahivatalos
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Mint arról lapunk is be-
számolt, komoly ered-
ményt ért el a Sop-
ron KC U20-as csapata, 
miután a nyolcasdön-
tőben bronzérmet 
szerzett. Bors Miklós 
vezetőedzőtől kértünk 
értékelést. 

– Reális a harmadik hely 
– mondta lapunknak Bors 
Miklós –, hiszen a két döntős 
csapat, az Alba Fehérvár és a 
Körmend sok komoly NB I-es 
rutinnal rendelkező játékos-
sal érkezett a nyolcasfináléra.

– A négy közé jutást elvár-
tam a csapattól, a harmadik 
hely viszont nagy bravúr – foly-
tatta a vezetőedző. – Érdekes 
volt, hogy a Debrecen ellen a 
csoportkörben kikaptunk, pe-
dig kellően felkészültünk a já-
tékukból. Aztán a bronzmér-
kőzésen, szintén a DEAC ellen 
nagyon feljavult a játékunk, a 
védekezésváltásnak, valamint 
egyéni teljesítményeknek, vil-
lanásoknak köszönhetően. 
Mindezt az után egy nap-
pal, hogy elég sima vereséget 
szenvedtünk az elődöntőben 

a Körmendtől. Büszke vagyok 
a srácokra, tiszteletre méltó a 
teljesítményük.

Az utánpótláscsapat ve-
zetőedzője szerint az U20-as 
bajnokság rendkívül erős volt 
idén. A „fiatal”-szabálynak kö-
szönhetően a korábbinál jó-
val több lehetőséget kaptak a 
húsz év alattiak, így az U20-
as kiírás színvonala is nőtt. 

A nyolcasdöntő a hazai után-
pótlás nagyon rangos sereg-
szemléje volt, ezért is kiemel-
kedő eredmény a megszerzett 
bronzérem.

– Külön öröm számunkra, 
hogy Sitku Marcit a torna leg-
jobb ötösébe is beválasztot-
ták, rajta kívül Csátaljay Bar-
na, Werner Viktor, Schöll Ricsi 
és Fazekas Csaba személyében 

még négy olyan játékosunk 
volt az U20-as döntőben, akik 
a nagycsapat tagjai – tette hoz-
zá Bors Miklós. – Csendes Pé-
ter és Csátaljai Péter pedig a 
fiatalabb korosztályt képvi-
selve nyújtottak maradandó 
teljesítményt. Azt hiszem, a 
Sportiskola két fiatal játékosa 
szép jövő előtt áll a profi kosár-
labdában is.

Tehetséges U20-asok

Bors Miklós vezetőedző (k) szerint több U20-as fiatal komoly jövő előtt áll a profi kosárlabdában. 
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
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• Családsegítő szolgálat    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   524-361
• Családok Átmeneti Otthona      .    .    .    .    .    .    .    .    .   524-362
• Pártfogó felügyelet        .    .    .    .    .    . 508-126, 508-395, 508-392
• Telefonos lelki elsősegély-szolgálat         .    .    .    .    .   116-123
• Drog stop        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  06-80/505-678
• Magyar Autóklub        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 188
• Áramszolgáltató         .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  06-80/533-533
• Vízszolgáltató         .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   519-100
• Gázszolgáltató        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  06-80/440-141
• MÁV        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .06-1/3 49 49 49
• GYSEV         .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   577-212
• Kisalföld Volán      .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   313-130

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK

Tenisz
Június 25–27., péntek–vasárnap 15 óra, Lővér Tenisz 
Centrum
SÜH Kupa

Kispályás labdarúgás
Június 26., szombat 9 óra, városi stadion
SÜH torna

LELÁTÓ

RÁZÓ LÁSZLÓ

A bajnoki cím és a Magyar Kupa meg-
szerzése, valamint az Euroliga né-
gyesdöntője után az utánpótlással is 
foglalkozott Gáspár Dávid. 

A Sopron Basket vezetőedző-
je öt héten keresztül tartott 
egyéni képzéseket a Darazsak 
Sportakadémia fiataljainak. 
A szakember szerint több 
célt is szolgáltak az egyéni 
képzések.

– Az elsődleges természe-
tesen az, hogy szakmailag se-
gítsem, támogassam a fiatal 
játékosokat, másrészt pedig 
egyfajta felmérés is ez szá-
momra, hogy technikailag 

hol tartanak, mire képesek 
a legtehetségesebb utánpót-
láskorú kosárlabdázók – tu-
datta a szakember. – Ők pe-
dig egy kicsi ízelítőt kaptak 
abból, hogy mit gondolok én 
a kosárlabdáról, a technikai 
képzésről.

A játékosokat az elmúlt 
évek munkája alapján a Sop-
roni Darazsak Sportakadé-
mia vezetése választotta ki 
több korosztályból.

– A korosztályos döntő-
ről hazafelé jöttünk, amikor 
jelezte Nusi néni (Czukorné 
Hollós Anna szakmai igazga-
tó), hogy lesznek olyan játé-
kosok, akik a nagycsapat ve-
zetőedzőjével dolgozhatnak 
– mesélte Kókai Patrícia, az 
U16-os együttes tehetsége. 
– Nagy öröm volt számunk-
ra, hogy részt vehettünk a kü-
lön edzéseken. Már néhány 
nap után látszott, hogy ren-
geteg olyan technikai elemet 
vettünk át, amiből sokat ta-
nulhattunk. Tisztán látszott, 
hogy például a labdavezetés-
ben még nagyon sokat kell ta-
nulnom, fejlődnöm.

– A vezetőedző min-
den szavára odafigyeltünk, 

hihetetlen pontossággal dol-
goztunk, bízom benne, hogy 
ezek a foglalkozások is hoz-
zásegítenek ahhoz, hogy fej-
lődjön a játékom – mondta 
egy másik Darazsak-játékos, 
Ács Luca.

Gáspár Dávid szerint egy-
értelmű, hogy a kellő alapokat 
megkapják a fiatalok a korosz-
tályos csapatokban. – Nagyon 
jó volt a játékosok hozzáál-
lása, alázatosan dolgoztak a 
külön foglalkozásokon, ame-
lyek hatvan percig tartottak, 
és örömmel láttam, hogy vé-
gig fenn tudták tartani a kel-
lő koncentrációt. Összességé-
ben elégedett vagyok velük, 
hasznosan töltöttük ezt a né-
hány hetet.

Akadémistákat képzett:  Gáspár Dávid fiatalokkal foglalkozott

A jövő kosárlabdázói

A Soproni Darazsak Sportakadémia legtehetségesebb játékosai számára Gáspár Dávid, a Sopron Basket vezetőedzője tartott 
egyéni képzéseket, a fiatalok végig nagyon precízen dolgoztak. FOTÓ: PADOS NOEL

Foci Eb: tétmeccs  
a németek ellen 
Fontos mérkőzést játszik a magyar labdarúgó-válogatott Német-
ország ellen szerdán, lapunk megjelenésének napján a labdarú-
gó Európa-bajnokságon. Az este kilenckor kezdődő meccs tétje 
a továbbjutás a szombaton induló kieséses szakaszba. Az elmúlt 
vasárnap a világbajnok franciák ellen elért bravúros, 1–1-es dön-
tetlennel a magyaroknak ugyanis megmaradt az esélyük, hogy to-
vábbjussanak a halálcsoportnak kikiáltott F csoportból.

A gólszerző Fiola Attila alig aludt, és legalább 300-szor vissza-
nézte a gólját. – Boldog és büszke vagyok, hogy ennek a csapatnak 
a tagja lehetek. Örülök, hogy ekkora boldogságot tudtunk okoz-
ni több millió magyarnak – fogalmazott a gólszerző, aki a Puskás 
Arénában játszott csoportmeccs első félidejének végén talált be 
Hugo Lloris kapujába.

A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányát, Szalai Ádá-
mot már az első félidőben le kellett cserélni. A meccs utáni sajtó-
tájékoztatón kiderült, a csatárt kórházba szállították. A hírek sze-
rint már felépült, és játszhat a németek ellen. 

A csoportkör első mérkőzésén a magyar válogatott 3–0-s vere-
séget szenvedett a portugáloktól.

Babos párosban is búcsúzott
Babos Tímea párosban – az ausztrál Arina Rodionova oldalán 
– az elődöntőben búcsúzott a 100 ezer dollár (29 millió forint) 
összdíjazású nottinghami füves pályás női tenisztornától.

A párosoknál első helyen kiemelt duó a fináléért vívott ösz-
szecsapáson döntő rövidítésben kapott ki a negyedikként rang-
sorolt Monica Niculescu, Elena Gabriela Ruse román kettős-
től. A soproni teniszező egyesben pedig az elmúlt csütörtökön, 
a nyolcaddöntőben esett ki.

Privát Ultrabalaton 
Benke György ismét körbefutotta a Balatont. A soproni ultra-
futó a hétvégén teljesítette a Privát Ultrabalaton megméret-
tetést, a 221 kilométeres távot 30 óra 36 perc alatt tette meg. 
Idén tavasszal a vírushelyzet miatt nem a szokott módon ren-
dezték meg a versenyt, hanem hétről hétre egyesével indulnak 
körbefutni a Balatont a sportolók.

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

„Az arcokon 
nyomot hagy az 
idő, de a szem 
ugyanaz az ab-
lak marad, mint 
egykor volt.”

Delia Owens 
amerikai író és zoológus

MOTTÓ

Delia Owens: 
Ahol  a folyami 
rákok énekelnek
Észak-Karolina ritkán la-
kott, mocsaras partvidéke 
az 1950–60-as években – a 
főhős a lápvidéken sorsára 
hagyott kislány, Kya Clark, 
aki az évek során elszige-
teltségében önellátás-
ra rendezkedik be, s alig 
érintkezik a környékbe-
liekkel. Az első szerelem 
azonban Kya életét is fel-
forgatja: a közeli kisváros-
ban élő Tate megtanítja ol-
vasni, és ő az, akivel a lány 
osztozni tud a természet 
és a költészet szereteté-
ben is... A könyv egyszerre 
fordulatos krimi, érzékeny 
fejlődésregény, valamint 
a vadon és az emberi lélek 
lenyűgöző természetrajza.

KÖNYVAJÁNLÓ

Víz: közös 
kincsünk
A 2021-es víz világnap 
jelmondata: „A víz ér-
ték ! Becsüld meg!” 
– ennek szellemében 
írt ki pályázatot álta-
lános iskolásoknak az 
Észak-dunántúli Víz-
ügyi Igazgatóság. Ösz-
szesen 113 rajz érke-
zett be, amelyek közül 
a legjobbakat díjaz-
ták. A soproni diákok 
is szép eredményeket 
értek el, a sajátos ne-
velési igényű pályá-
zók dobogósai: első 
helyezett: Szedenics 
Mercédesz (Tóth An-
tal EGYMI), második 
helyezett: Rajnai Cin-
tia (Soproni Kozmut-
za Flóra EGYMI), harma-
dik helyezett: Bogdán 
Dzsenifer Mercédesz 
(Tóth Antal EGYMI). 

MADARÁSZ RÉKA

Mivel nemcsak kitű-
nő tanuló, hanem a 
sporteredményeire is 
büszke lehet, ezért a 
széchenyis Berecz Bog-
lárka méltán nyerte el 
a „Magyarország jó ta-
nulója, jó sportolója 
– 2021” címet.

A pályázat benyújtásának fel-
tétele legalább 4,7-es tanul-
mányi átlag, továbbá sport-
versenyen elért 1–6. helyezés 
volt. Bogi osztályfőnöke, Kiss 
Huszta Pálma javaslatára pá-
lyázott, és mivel az elvártnál 
jobb eredményekkel rendel-
kezett, el is nyerte a megtisz-
telő címet.

– Mióta az eszemet tu-
dom, űzök valamilyen spor-
tot – mondta Bogi. – Dzsessz-
baletteztem, lovagoltam, 
műkorcsolyáztam, majd 6. 
osztályban Nyikos Tivadar, a 
jelenlegi testneveléstanárom 
bejött az egyik edzésünk-
re, és felajánlotta, hogy néz-
zek be hozzá a Széchenyi-
gimnázium tornatermébe. 
Ekkor kezdtem el atletizál-
ni. A legjobb eredményemet 
2019-ben csapatban értem 

el: magasugrásban országos 
harmadikak lettünk. Jelen-
leg hip-hopra is járok a Dirty 
 Dance Sopron Egyesületbe.

Nyikos Tivadar elmesélte, 
már Bogi nővérét is tanította, 
a kislányt pedig a Fenyő téri 
általános iskola tornatermé-
ben látta szökdécselni. Mivel 
érzett benne potenciált, meg-
kérdezte tőle, hogy lenne-e 
kedve magasugrani. Bogit 
már abban az évben behívták 

az országos válogatottba, ám 
nem élt a lehetőséggel. A ta-
valyi 3. helyezés után az edző 
szerint idén megnyerték vol-
na csapatban a versenyt, ha 
a járványhelyzet miatt nem 
marad el.

Bogi alsóban végig kitűnő 
tanuló volt, tavaly szintén, és 
idén sem lett egyetlen négyese 
sem a Soproni Széchenyi Ist-
ván Gimnázium 10.a osztályá-
nak tanulójaként.

– Ami a továbbtanulást il-
leti, egyelőre a pszichológia 
szakban gondolkodom – foly-
tatta a lány. – Mindig is ér-
dekeltek az emberi viselke-
dés ok-okozati összefüggései. 
Kedvenc tantárgyaim a nyel-
vek (angol, német), a bioló-
gia és az ének. Szabadidőm-
ben szívesen olvasok és zenét 
hallgatok. Három testvérem 
van, én vagyok a legfiatalabb 
a családban.

Berecz Bogi  magasugrásban csapatban országos harmadik lett

Jó tanuló, jó sportoló

Berecz Bogi a Széchenyi-gimnáziumban kezdett el atletizálni, mellette a tanulásban is jeleskedik. 
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÜGYINTÉZŐI
határozatlan idejű köztisztviselői állás betöltésére 

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

Előnyt jelent: 
• közigazgatási gyakorlat.

Munkakör fő tartalma: 
• vagyongazdálkodási feladatok ellátása, 
• önkormányzati helyiségek bérbeadásával összefüggő feladatok ellátása,
• közreműködés telekalakítási eljárások intézésében, 
• éves zárszámadáshoz, költségvetési beszámolókhoz, költségvetéshez részanyag készítése.

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

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

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

A jelentkezéseket 2021. július 15-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző részére

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

A borítékra kérjük ráírni: „Vagyongazdálkodási ügyintéző munkakör”
A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok 2021. július 31. napjáig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a pályázók 
meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak, és a sikertelen 
pályázatokat visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és a pályázó személyes adatait az Európai Unió 2016/679. számú 
általános adatvédelmi rendelete, a GDPR előírásainak megfelelően kezeljük. 

Az állás betölthető az elbírálást követően azonnal. 

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT

Nem kapta meg 
az újságot?

Terjesztési reklamáció: 

+3620/368-2027

A tündérek és manók ismét birtokba vehetik az 
Erzsébet-kertet, szombaton és vasárnap tartják 
ugyanis a Tündérfesztivált. 

A „hűség évében” ezúttal a 
város iránti szeretet jegyében 
zajlanak a programok. Fel-
építenek egy kis „Tündérvá-
rost”, ahol Sopron nevezetes 
épületeit készítik el szabadté-
ri mászóházikóként. A város 
történetét négy hagyomány-
őrző katonai tábor fogja életre 
kelteni: beköltöznek a kelták, 
lesz római legionárius tábor, 
jönnek a huszárok és a 100 év-
vel ezelőtti rongyos gárda is 
tábort üt a kertben. 

A fesztivál idei kabalafi-
gurája egy kajlafülű vizsla, 
ugyanis a program vendé-
ge lesz a Nemzeti Turisztikai 
Ügynökség Kajla-program-
ja is. A kutya számos helyen 

megjelenik a fesztiválon: Ka-
lap Jakab bábos–zenés műso-
rában mindkét nap életre kel 
a színpadon a 9 ősi magyar ku-
tyafajta, de hallhatnak a fele-
lős kutyatartásról is a részt-
vevők, a kézműves kuckóban 
pedig kutyapofa is készíthető. 
A szombaton 11 órakor kezdő-
dő viseletversenyen az „ap-
rócska”, „nagyobbacska” és 
„család” kategórián kívül az 
idén „tündéri kutyusokat” is 
várnak a nagyszínpadra.

A fesztivál térképén egy 
nyomkereső játékot is hirdet-
nek a szervezők: aki a meg-
jelölt 7 állomáshelyet fel-
keresi, apró ajándékot kap, 
amit a Manórádióban vehet 

át. A Manórádió egy 2 napon 
át működő fesztiválrádió, az 
adás az 103,2-n (és interneten) 
lesz fogható a városban. Szá-
mos soproni egyesület, civil 
szervezet, művészeti csoport 
és társaság színesíti a kertet 
– ők is bemutatkoznak majd a 
rádióban. 

A nyitóceremónia szomba-
ton 10 órakor kezdődik a szín-
pad körül zenés köszöntővel, a 
Petőfi Színház művészeivel, a 
Sopron Balett táncosaival. 

A rendezvény a jelenleg ha-
tályos szabályoknak megfele-
lően a felnőtteknek védettsé-
gi igazolvánnyal látogatható. 
A három belépőkapunál min-
den erre alkalmas igazolást 
elfogadnak, a kertben karsza-
laggal szabadon közlekedhet-
nek a látogatók.

További részletek a Tün-
dérfesztivál facebook-oldalán.

Hétvégén Tündérfesztivál!
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sopronitemahivatalos Tallózó

A mindent vezérlő 
Van egy szervünk, aminek az épsége alapjaiban határozza meg 
nemcsak azt, hogy hogyan működik az egész szervezetünk nap 
nap után, de olyan alapvető kérdést is, hogy milyenek is va-
gyunk. Szuper kis védett helyet biztosít számára a természet 
(vagy a teremtő). Roppant összetett, hálózati rendszerként mű-
ködik. Veszi a testünkből és környezetünkből érkező jeleket, az-
tán bűvös módon feldolgozza, értékeli…, és ezek alapján irá-
nyít bennünk (szinte) mindent. 

Az olyan betegségeknek még a lehetősége is riasztó, amik 
rombolják, károsítják. Szélütés, Parkinson-kór, demencia… 

Apró kis epizódnak tűnhet, hogy Covid-fertőzés esetén mi-
lyen gyakran változik meg (átmenetileg vagy akár tartósan) az 
íz- és/ vagy szagérzetünk. Na igen, ezek az érzetek is az agyunk-
ban, agyunk roppant bonyolult hálózatában keletkeznek. 

Szerintem érdemes védenie az agyát (is) a Covidtól! A vé-
dettségnek ma egyetlen biztonságos módja van, az... 
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket június 30-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 kü-
lönszámát sorsoljuk ki, melyet a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.). 
Június 9-i rejtvényünk megfejtése: „A véletlen a Jóisten művészneve”. Szerencsés megfejtőnk: Deák Lászlóné, 
Sopron, Ibolya út. 

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Június 23–29. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig este 8 órá-
tól reggel 8 óráig tart.

Június 23.,  
szerda 

Király gyógyszertár  
Várkerület 114. 99/508–242

Június 24., 
csütörtök 

Korona gyógyszertár 
Várkerület 73. 99/505–865

Június 25.,  
péntek 

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

Június 26., 
szombat 

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

Június 27., 
vasárnap 

Oroszlán gyógyszertár  
Várkerület 29. 99/524–005

Június 28.,  
hétfő 

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

Június 29.,  
kedd 

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

Pedagóguscsalád sarja
SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK  – Prof. dr. Bartha Dénes

PLUZSIK 
TAMÁS

„ Sopron, 
te  lelkünk 
éltető 
láng! Hű őr 

az ősi végeken” – hangza-
nak Sarkady Sándor so-
rai a város himnuszában. 
Vallják ezt azok, akik 
már nemzedékek óta itt 
élnek, és azok is, akik el-
szakadtak Soprontól.

Prof. dr. Bartha Dénes, a Sop-
roni Egyetem Növénytani és 
Természetvédelmi Intézeté-
nek intézetigazgatója a nyír-
egyházi Krúdy Gyula Gim-
náziumban érettségizett. 
Erdőmérnöki diplomáját 1981-
ben vette át. A végzést köve-
tően néhány évig erdőművelő-
ként, erdőtervezőként, illetve 
erdőfelügyelőként dolgozott, 
majd 1987-ben elnyert egy as-
pirantúrát (a kandidátusi fo-
kozat megszerzésének intéz-
ményes formája volt) egykori 
alma materébe. Végigjárta az 
egyetemi oktatói ranglétrát, 
1994-ben nevezték ki tanszék-
vezetőnek, 1997-ben egyetemi 
tanárnak. Elkötelezett termé-
szetvédő, fő kutatási területe 
a dendrológia (fás növények-
kel foglalkozó tudományág) 
és a vegetációtan. Rendkívül 
szigorú vizsgáztató, a hallga-
tók körében elterjedt mondás, 
hogy ha valaki letette Bartha 
Dénesnél a növénytan szigor-
latot, annak már ceruzával alá 

van írva a diplomája. Elindító-
ja volt „Az év fája” mozgalom-
nak, kuratóriumi elnöke a Sop-
roni Szemle Alapítványnak.

– A 18. század elejéig tudom 
visszavezetni apai felmenői-
met, pontosabban addig van-
nak írásos dokumentumaink 
– kezdte Bartha Dénes profesz-
szor. – Őseim háromszéki szé-
kelyek, akik annak idején Uzon 
(Ozun) községben éltek, ép-
pen ezért hosszú ideig az Uzo-
ni-Bartha előnévvel volt tel-
jes a családnevünk is. Tradíció 
a családban a tanítói hivatás, 
éppen a közelmúltban beszél-
gettünk az édesapámmal a fel-
menőinkről, és ennek kapcsán 

számoltuk össze, hogy a hú-
gommal együtt immáron mi 
vagyunk a tizedik pedagógus-
generáció képviselői.

– Bartha Lajos nagyapám 
az első világháborúban orosz 
hadifogságba esett, hat évet 
töltött Szibériában, majd on-
nan hazajőve a Bodrogzug 
egyik kis falujában, Vissen ka-
pott kántortanítói állást – foly-
tatta Bartha Dénes. – Amikor 
a második bécsi döntés nyo-
mán 1940-ben Észak-Erdély is-
mét Magyarország része lett, 
Kolozsvárra hívták tanítani, 
ahonnan az újbóli elcsatolást 
követően 1945-ben már Nyír-
egyházára ment vissza felesé-

gével és hat fiúgyermekével, 
köztük az én édesapámmal, és 
ott folytatta pedagógusi pá-
lyáját. Édesapám a középisko-
la első két évét a híres-neves 
sárospataki református kollégi-
umban végezte el, majd Kolozs-
váron folytatta tanulmányait. 
Tanítói diplomájának megszer-
zését követően a Magy, Kau-
zsay-tanyai iskolában kezdett 
el tanítani, majd az Egri Tanár-
képző Főiskolán matematika–
fizika szakos tanári diplomát 
is szerzett. Húsz évig volt igaz-
gatója az általa alapított nyír-
egyházi 107. sz. Ipari Szakmun-
kásképző Intézetnek, onnan is 
ment nyugdíjba.

– Anyai nagyszüleim a szőt-
teséről híres Paszabon éltek. 
Nagyapám, Kocsmár András 
földműveléssel foglalkozott, 
majd a téeszesítés őket sem 
kerülte el, ennek eredménye-
ként a hagyományos parasz-
ti társadalom és életforma lé-
nyegében eltűnt. Édesanyám 
büszke volt arra, hogy őt még 
Öveges professzor is tanítot-
ta az egri főiskolán, apámhoz 
hasonlóan ő is ott szerzett ma-
tematika–fizika szakos tanári 
diplomát. Jóleső érzés, hogy 
én is folytatója lehetek a csa-
lád pedagógus tradíciójának, 
még akkor is, ha én e tekintet-
ben némiképp kakukktojás va-
gyok, hisz tanári diploma nél-
kül, erdőmérnökként lettem 
egyetemi oktató.

Prof. dr. Bartha Dénes FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

CSALÁDI HÁTTÉR:  1956-ban született Nyíregyházán, szülei pedagógusok. Felesége, dr. Somogyi 
Csilla a Soproni Széchenyi István Gimnázium biológia–kémia szakos tanára. Tamás fiúk logiszti-
kai mérnök, egy budapesti gyógyszergyártó cégnél dolgozik.
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HUMORSAROK
Szénási Ferenc (Széna) soproni  karikaturista  
alkotásai hétről hétre.

KÓCZÁN BÁLINT

Újraindult az élet Rúzsa Magdi zene-
karának is. A formáció soproni dobo-
sával, Hoffer Péterrel beszélgettünk. 

– Hogy sikerült az újra-
indítás?

– Erdélyben tudtuk kezde-
ni a turnét, ami a távolságot 
tekintve is egy nagyon jó csa-
patépítő tréninget hozott a 
zenekar számára. Volt időnk 
átbeszélni az elmúlt évet. Jó 
volt újra utazni, együtt lenni 
és zenélni.

– Hogy néz ki a nyarad?
– Szerencsére indulnak a 

koncertek Rúzsa Magdival, és 

a HofferSuli sem áll meg. Ze-
nei táborunkat júliusban tart-
juk, a hangszeres oktatás pe-
dig egész nyáron zajlik. 

– Miről szól a tábor?
– Többnyire tanulóink 

vesznek részt rajta, de egyre 
több külsős jelentkezőnk is 
akad, akik a hangszeres órák 
mellett bepillanthatnak Sop-
ron zenéhez kötődő intézmé-
nyeinek életébe. Így látoga-
tást teszünk a Rádió1 soproni 

stúdiójában, a tévében, a Pe-
tőfi Színházban, valamint a 
Nemes hang- és fénytechnika 
soproni raktárában.

– Idén a Sopron Zenél 
Fesztivál elmaradt, de lesz 
folytatás?

– A Sopron Zenélt csak jö-
vő év májusában tartjuk meg 

ismét. A pandémia miatt 
idén nem tudtuk volna több 
száz fellépő fiatal és sopro-
ni zenész közreműködésé-
vel felelősséggel megtartani a 
nagyszabású és színpadtech-
nikailag is nagy igényeket tá-
masztó eseményt. De jövőre, 
ígérem, találkozunk.

Hoffer Péter 15 éve játszik Rúzsa Magdi zenekarában – Sopronban szeptember 3-án lép fel az énekesnővel. FOTÓ: ROSTA MÁRK MÁTÉ
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NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

MADARÁSZ RÉKA

Szerencsére az utcán és a teraszo-
kon már nem kötelező a maszkviselés, 
azonban azok, akik zárt helyen ügyfe-
lekkel foglalkoznak, egész nap kényte-

lenek hordani a nem éppen kényelmes „kiegészítőt”. 
Ráadásul a maszk sokaknál bőrproblémákat okoz.
A maszk hosszú távú hasz-
nálata miatt a bőr irritáló-
dik, nagy stressznek van ki-
téve, ezáltal pedig gyengül a 
védekezőrendszere.

– A maszk mindennapos 
használata – főleg az érzékeny 
bőrűeknél – dermatitiszt, roza-
ceát és különböző kiütéseket 
okozhat. Ennek hatására a bőr 
rengeteg nedvességet veszít, 
ezért a legfontosabb a rend-
szeres tisztítása és hidratálá-
sa – tudtuk meg Jánosa Kiss 
Petra kozmetikustól. – Az arc-
tisztító legyen szappan-, illat-
anyag- és parabénmentes, pro-
fesszionális vagy patikákban 
kapható termék!

Lehetőleg olyan nappali 
hidratálót válasszunk, amely 

esszenciális ceramidokat tar-
talmaz, magas hialuronsav- 
és glicerintartalmú, mert ezek 
megkötik a bőrben lévő ned-
vességet. Ami viszont elen-
gedhetetlen: a krém legyen el-
látva fényvédővel (lehetőleg 
50, de minimum 30 faktoros).

– Hosszú ideig tartó maszk-
viselés esetén érdemes a bőrt 
1–2 óránként frissíteni és nyug-
tatni magas ásványianyag-
tartalmú termálvízspray-vel 
– folytatta Petra. – A maszk alá 
nem tanácsos vastag sminkré-
teget felvinni. Aki teheti, ne 
használjon alapozót, akinek vi-
szont ez nehézséget jelent, ke-
verje fel feles arányban a nap-
pali krémjével, vagy használjon 
színezett hidratálót! A bőr ned-

vességtartalmának biztosítá-
sa érdekében nélkülözhetet-
len a megfelelő mennyiségű 
folyadékfogyasztás.

A mosószerben lévő tartó-
sítószer és illatanyag, a maszk 
színezőanyaga mind-mind ir-
ritálhatja a bőrt. Kíméle-
tesebb, ha a maszk pamut-

anyagból készül, és ajánlatos 
5–6 óra viselés után kimos-
ni, majd magas hőfokon kiva-
salni. Amennyiben a munkánk 
miatt muszáj papírmaszkot 
használnunk, érdemes azt 
akár naponta többször is cse-
rélni, a bőrünket pedig még 
gyakrabban frissíteni.

– Hosszú ideig tartó maszkviselés esetén érdemes a bőrt 
1–2 óránként frissíteni – javasolta Jánosa Kiss Petra kozme-
tikus. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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Szép bőr a maszk alatt is…

Aurora koncert Sopronban
Június 25., péntek 22 óra, Hangár Music Garden
A Hangár Music Gardenbe is szépen lassan kezd visszatérni az 
élet. Június 25-én, pénteken este az Aurora csap a húrok kö-
zé. Az Aurora egy 1983-ban alakult győri punkegyüttes. A ze-
nekar nemrég új albummal jelentkezett Teszt alatt a türelem 
címmel, illetve több videoklipet is bemutatott. 

– Sopronban kezdjük a turnét – mesélték a tagok. – Meg-
adjuk az esélyt azoknak, akik látni és hallani szeretnének min-
ket élőben. Most megjelent lemezünk dalai mellett elkenjük 
természetesen a klasszikusokat is!

BULI VAN!  – zenei ajánló

HOFFER PÉTER ÉS RÚZSA MAGDI:  Hoffer Péter immár 15 éve 
játszik Rúzsa Magdi zenekarában. Az elmúlt másfél évtizedben 
számos emlékezetes koncerten vannak túl. Dupla telt házas bu-
likat adtak a Budapest Arénában, de rekordidő alatt mentek el 
a jegyek a Budapest Park koncertekre is. A soproni dobost és Rú-
zsa Magdit szeptember 3-án láthatja a közönség városunkban, 
a koncertre már tavaly elkelt az összes jegy. A zenész a Soproni 
Témának elárulta, hogy idén nyáron mintegy 25 bulira készülnek, 
és a határon túl is fellépnek. 

„A Sopron Zenél fesztivált  jövő év májusában tartjuk meg”

 Színpadon Hoffer Péter


