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INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

Legendák a barlangban 
Naponta átlagosan hatszázan keresik fel a júniusban átadott Lőver Uszodát, népszerű a kinti strand is, ahol elsősorban a kisgyerekes családok hűsölnek. Tómalom fürdőre is 
sokan járnak idén úszni, ide a legmelegebb napokon többször ki kellett tenni a megtelt táblát. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

 Állatok testközelből

Megérdemlik a soproniak

A Középülettervező Zrt. 
tervei alapján kezdőd-
het az építkezés a Lö-
vérekben – kihirdették 
az egykori Hotel Maroni 
helyére tervezett konfe-
rencia- és rendezvény-
központ építészeti terv-
pályázatának győzteseit. 
A bontási munkálatok 
már elkezdődtek, a ter-
vek szerint az év végére 
fejeződnek be. 
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Az egész évben látogatható mucki Erdő Háza rövid idő alatt kedvelt lett, az első 
héten 4500 látogatót fogadott. A gyerekeknél a legnagyobb siker egyértelműen 
a vadaspark és az állatsimogató. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A nyáron is ütemesen halad a kivitelező az Árpád utcai 
parkolóház építésével. A létesítmény szintjein már le-
terítették a műgyanta borítást, jelenleg a külső villamos 
szerkezet kialakításán és a lift beüzemelésén dolgoznak. 

Tájba illő 
konferencia- 
központ
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Felemás szezonkezdés 
Kupagyőzelemmel, bajnoki döntetlennel és vereséggel kezdett a 
2021/22-es idényben az SC Sopron. Az NB III-as labdarúgócsapat 
irányítását nyáron vette át Németh Norbert edző. FOTÓ: NÉMETH PÉTER 

Szinte minden előadás telt házas Fertőrákoson. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Álomból a medencébe
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KÖVES ANDREA

Augusztus 20-a az új 
kenyér ünnepe is, a ha-
gyomány szerint az ara-
tás után Szent István-
napra sütötték az új 
búzából készült első 
kenyeret. Vajon mi a jó 
kenyér titka? – kérdez-
tük a szakembert.

– A titok nyitja a jó alapanyag 
és az ügyes kezű pék, hiszen 
azzal a hagyományos tech-
nológiával kell elkészítenünk 
a tésztát, ahogy azt nagy-
szüleink, dédszüleink tet-
ték – mesélte Erhardt Zoltán 
soproni vendéglátós szakem-
ber, aki saját maga is meg-
szerezte a pék végzettséget. 
– A jó kenyérhez semmiféle 
adalékanyagra nincs szükség. 
A liszt, a só és a víz megfelelő 
arányú összedagasztásával, 
kovász hozzáadásával, a meg-
felelő érlelési idő betartásával 
csak jó kenyeret lehet sütni.

A kovászos kenyérnek 
van egy alapreceptje, ame-
lyet a kézműves pékségek 
a saját szájuk ízlése szerint 
variálnak. 

A szakember rámutatott: a 
lisztek között nagy a különb-
ség, akad, amelyik 68 száza-
lék vizet tud felvenni, és van 
olyan kenyérliszt, amelyik 
akár 90 vagy 100 százalékos 

hidratáltságú lehet. A pandé-
miás időszak bebizonyította, 
hogy otthon is bátran nekilát-
hatunk a kenyérsütésnek.

– Kenyereinket ugyanúgy 
„babusgatjuk”, mint a gyereke-
inket, az sem mindegy, milyen 
a páratartalom, a hőmérsék-
let – mutatott rá Erhardt Zol-
tán. – A magyar ízléshez leg-
közelebb a fehér és a félbarna 
kenyér áll, ám most már egyre 

nagyobb az igény az egészsé-
gesebb gabonafélék: a rozs és 
a tönköly iránt, ez utóbbi ese-
tében tönkölykovásszal érlel-
jük a kenyeret. A vadkovász-
szal kézzel készített kenyerek 
könnyebben emészthető-
ek és egészségesebbek, mint 
az ipari körülmények között 
gyorsan készülő, adalékanya-
gokat tartalmazó társaik. 
Míg a nagyüzemben gyártott 

kenyerek 3 óra alatt elkészül-
nek, addig a kézműves pék-
áruknál a dagasztás, hajtoga-
tás után pihen a kenyér 4–5 
órát, majd előformázás után 
kerül a szakajtóba, és újabb 
24 órát pihen a hűtőben, csak 
utána következhet a sütés. Az 
így készített kenyereket egy 
hétig is jóízűen el lehet fo-
gyasztani, mert napokig meg-
őrzik eredeti állagukat.

„A titok nyitja  a jó alapanyag és az ügyes kezű pék”

Mindennapi kenyerünk

A Bodza Tanoda táborozóinak Erhardt Zoltán mutatta meg, hogyan készül a kenyér. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

SOPRON - VÁRKERÜLET
Huség 

Sopron

AUGUSZTUS 20. - PÉNTEK

  RENDEZVÉNYTÉR  

10:00   VILÁGJÁRÓ MARIONETTEK I.     

10:30   VAN EGY NAGY TITOK   
 T. HORVÁTH JÓZSEF GYERMEKMŰSORA

11:00   VILÁGJÁRÓ MARIONETTEK II. 

  SOPRON SZÍNPAD  

14:00   SOPRON VÁROS FÚVÓSZENEKARA  

15:00   SOPRON VÁRMEGYE ZENÉJE ÉS TÁNCAI  

16:00   HAYDM STREET ZENEKAR 

  HŰSÉG 100 SZÍNPAD  

17:00   HOFFERSULI ZENEKARAINAK KONCERTJE    

19:00   PADDY AND THE RATS 

21:00   ANNA AND THE BARBIES 

AUGUSZTUS 21. - SZOMBAT

  RENDEZVÉNYTÉR  

10:00   DRAZSÉ ZENEKAR   

11:00   ZIRÁNÓ SZÍNHÁZ  

  SOPRON SZÍNPAD  

14:00   JUVENTUS KONCERT 
   FÚVÓSZENEKAR SOPRON   

15:00   CINEMASENSE   

16:00   ART.OF.BEATS  

  HŰSÉG 100 SZÍNPAD  

17:00   FIRKIN   

19:00   THE CARBONFOOLS   

21:00   BRAINS   

AUGUSZTUS 22. - VASÁRNAP

  RENDEZVÉNYTÉR  

10:00   VASÁRNAPI MATINÉ - 
   MACSKAFOGÓ, SZAFFI   

  SOPRON SZÍNPAD  

14:00   QUARTETTO    

15:00   JÁNOS VITÉZ TÖRTÉNETE   
 A BOKA SZÍNHÁZ ELŐADÁSÁBAN 

16:00   LOCAL VINTAGE COMPANY  

  HŰSÉG 100 SZÍNPAD  

17:00   FLÖRT BAND   

19:00   BLAHALOUISIANA   

21:00   HALOTT PÉNZ    

MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

HOLLER RÓBERT:
Fontos, hogy megemlékez-
zünk Szent Istvánról, illetve 
az államalapításról. Enélkül 
ma nem lehetnénk itt. A ha-
gyományok ápolása, a nemze-
ti összetartozás is ugyanilyen 
lényeges. Csak összefogással 
lehetünk erősek. Mindezek 
mellett az új kenyeret is meg-
áldják – ezt jelenti számomra 
augusztus 20.

HOLLER-CSEPI ESZTER:
Érdekelnek a városi prog-
ramok, bizonyára ki is láto-
gatunk majd az egyes hely-
színekre. Az augusztus 20-i 
államalapítás mellett Sop-
ronban ebben az időszakban 
a páneurópai piknik esemé-
nyeiről is meg kell emléke-
zünk. Úgy tudom, az emlék-
parkban is megtekinthető a 
látogatóközpont. 

SZABÓ DÁVID:
Ezen a hétvégén a munkatár-
saimmal egy csapatösszetar-
táson veszünk részt, így az 
augusztus 20-i programokra 
nem tudok kimenni. A város-
ban több helyszínen is lesz-
nek majd események, azt gon-
dolom, az embereknek sokat 
jelent, hogy a mögöttünk lé-
vő időszak után kicsit szaba-
dabban szórakozhatunk.

SEBŐK ANDRÁS: 
Mind Sopronban, mind a fő-
városban nagyszabású ese-
ményekkel készülnek az 
augusztus 20-i hosszú hétvé-
gére. Talán ránk is fér a közös 
ünneplés, hiszen az elmúlt 
időszak a korlátozásokról is 
szólt. A központi elem, a tű-
zijáték minden eddiginél na-
gyobbnak ígérkezik. Élőben 
lenne a legjobb látni.

Várja az ünnepet?
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MUNKATÁRSUNKTÓL

A nyári szünet után lapunkban összefoglaljuk az 
elmúlt hetek fontosabb közéleti, kulturális ese-
ményeit. Folytatódik az útfelújítások sora, zöld 
busz járta Sopron utcáit, megnyílt a XIII. Orszá-
gos Érembiennálé, megújult a fertődi Esterházy-
kastély nyugati szárnya, miközben a népszava-
zásra emlékezünk. 

FELÚJÍTÁS 
A HUBERTUSZ ÚTON
Mintegy 300 méteren újult 
meg a Hubertusz út – számolt 
be facebook-oldalán dr. Farkas 
Ciprián polgármester. Ki-
emelte: azért dolgoznak, hogy 
a város úthálózata folyamato-
san, lépésről lépésre fejlődjön 
a soproniak kérése szerint. 
A beruházás az önkormány-
zat másfél milliárd forintos 
útfelújítási programjának ré-
szeként valósult meg.

FEJLESZTÉS A VAS-  
ÉS VILLAMOSIPARI 
TECHNIKUMBAN
Az összesen 300 millió forin-
tos támogatással megvalósuló 
beruházás keretében végzik 
el az iskolaépület homlok-
zatának fejújítását, a nyílás-
zárók cseréjét. Ezt követően 
korszerűsítik a fűtésrend-
szert. A kivitelezési munkák 
novemberben zárulnak. Bar-
cza Attila, Sopron és térsé-
ge országgyűlési képviselője 
elmondta: a kormányzati tá-
mogatással megvalósuló be-
ruházás a gyermekek érdeke-
it szolgálja, hiszen az oktatás 
körülményeit javítja. 

JÖVŐBE MUTATÓ AUTÓBUSZ 
Népszerű volt Sopronban a 
zöld busz. Az elektromos jár-
mű a kormány demonstráci-
ós mintaprojektjének kereté-
ben érkezett városunkba, a 
soproniak ingyen kipróbál-
hatták. A projektet bemutató 
sajtótájékoztatón Steiner At-
tila államtitkár hangsúlyoz-
ta: Magyarország 2050-ig klí-
masemleges országgá válhat. 
Ehhez az első lépés a közös-
ségi közlekedés átalakítása. 
Jelenleg 36 milliárd forintos 
pályázatot írtak ki, melyből 
új elektromos buszokat fog-
nak beszerezni az országban. 
A sajtótájékoztatón részt vett 
Barcza Attila országgyűlési 
képviselő, valamint dr. Simon 
István alpolgármester is, akik 

azt hangsúlyozták, hogy a vá-
rosvezetés különös figyelmet 
fordít a helyi utak fejlesztésé-
re, valamint a közösségi köz-
lekedés megújítására is. 

SOPRON 100: KIÁLLÍTÁS  
A RONDELLÁNÁL 
Megnyílt és egészen őszig lát-
ható a népszavazásra emlé-
kező kiállítás a Rondellánál. 
A Sopron 100 programsoro-
zat részeként hozta létre a 
Soproni Múzeum a külön-
leges installációt, amely az 
1921-es események hátterébe 
ad bepillantást. A megnyitón 
dr. Farkas Ciprián polgármes-
ter kiemelte: – Elődeink pél-
damutató cselekedetükkel 
bebizonyították, hogy a ne-
héz helyzetben a hazaszere-
tet lehet az egyik legfontosabb 
támaszunk. Dr. Tóth Imre, a 
Soproni Múzeum igazgatója 
beszédében felelevenítette az 
1918–1921 közötti időszak tör-
ténéseit. Németh Emil, a Ma-
gyar Posta nyugat-magyaror-
szági területi igazgatója pedig 
bemutatta a centenárium al-
kalmából kibocsátott emlék-
bélyeget. A sorszámozott al-
kalmi bélyegblokk július 5-én 
került forgalomba, a Tűzto-
rony és a Hűségkapu látható 
rajta, összesen 50 ezer pél-
dány készült. 

MEGÚJULT  
A NYUGATI SZÁRNY 
Átadták a fertődi Esterhá-
zy-kastély megújult nyugati 
szárnyát. Az Áder János köz-
társasági elnök és felesége, 
Herczegh Anita részvételével, 
továbbá a hazai művészvilág 
jeles képviselőinek jelenlété-
ben tartott ünnepségen egy-
szerre négy reprezentatív ki-
állítás is nyílt. A kastélytér 
több mint 1200 négyzetmé-
teren 1,8 milliárd forint kor-
mányzati forrásból újult meg. 
Az épületrészt szalagátvágás-
sal nyitotta meg Barcza Atti-
la országgyűlési képviselő, 

Varga Judit, Magyarország 
igazságügyi minisztere és Eg-
resitsné Firtl Katalin, az Esz-
terháza központ ügyvezetője.

ROTARY KLUB: ÚJ ELNÖK
A közelmúltban tartotta éves 
tisztújító rendezvényét a Sop-
roni Rotary Klub, ahol Varga 
Gábor leköszönő elnöktől Gö-
de József vette át a Rotary-lán-
cot. Göde József az Országos 
Mentőszolgálat mentőtiszt-
je, 4 éve tagja a Rotary klub-
nak, ahol korábban kincstár-
noki és titkári feladatokat is 
ellátott. – Szeretném az elő-
deim által elkezdett progra-
mokat, így a Talentum-prog-
ramot is folytatni, a hátrányos 

helyzetű embereket segíteni, 
illetve kiemelt helyen foglalko-
zunk a pandémia áldozataival 
– mondta az új elnök. 

GYÓGYSZERÉSZKLUB 
SOPRONBAN
Idén nyáron is megrendez-
ték a soproni Patikamúze-
umban a Fiatal Gyógyszeré-
szek Klubját. Jancsó Marcell, 
a Pécsi Tudományegyetem 
Gyógyszerésztudományi Ka-
rának V. éves hallgatója, a 
soproni Arany Kígyó Gyógy-
szertár gyakornoka tartott 
tárlatvezetést az összegyűl-
teknek. Az értékes informá-
ciókat dr. Kárpátiné dr. Gangl 
Teréz egészítette ki személyes 

emlékeivel, a múzeum felújí-
tási munkálatainak bemuta-
tásával és a „Fogadj örökbe 
egy patikai műtárgyat” kez-
deményezés ismertetésével. 
A rendezvényen a jelenlévők 
megkoszorúzták a múzeum 
bejárata mellett található Ni-
kolics Károly emléktáblát, 
melyet 2004-ben Kutas Lász-
ló szobrászművész készített. 

ÉREMBIENNÁLÉ 
A FESTŐTEREMBEN
Augusztus elsején megnyílt a 
kortárs éremművészet legna-
gyobb seregszemléje, a  XIII. 
Országos Érembiennálé a Fes-
tőteremben. A hazai érem-
művészet legkiválóbb alkotói 

küldték el munkáikat az idei 
seregszemlére. A 276 pálya-
mű közül végül 40 művész 121 
érmét választotta ki a szak-
mai zsűri, az alkotók közül 
a legjobbakat díjakkal jutal-
mazták. A megnyitón Sopron 
polgármestere köszöntötte a 
résztvevőket. Dr. Farkas Cip-
rián hangsúlyozta: az Orszá-
gos Érembiennálé Sopron 
kulturális életének megke-
rülhetetlen tényezőjévé vált. 
A tárlat szeptember 12-ig, 
keddtől péntekig 12-től 16 órá-
ig, szombaton és vasárnap 10-
től 18 óráig látható. A bienná-
lén Lieb Roland szobrász- és 
éremművész, korábbi nagydí-
jas tárlata is megtekinthető.

Sopron 100:  A népszavazásra emlékezünk a Rondellánál is

Ez történt városunkban

1,8 milliárd forintból újult meg a fertődi Esterházy-kastély nyugati szárnya. FOTÓ: FILEP ISTVÁN Népszerű volt a zöld busz – az elektromos járművet ingyen próbálhattuk ki. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A Sopron 100 programsorozat részeként a Soproni Múzeum munkatársai különleges installációt készítettek – a Rondellánál 
egészen őszig látható a népszavazásra emlékező kiállítás. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A XIII. Országos Érembiennálén 40 művész 121 alkotása látható. 
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Háromszáz méteren kapott új aszfaltburkolatot a Hubertusz út. 
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A nyáron is ütemesen halad a kivite-
lező az Árpád utcai parkolóház épí-
tésével. A létesítmény szintjein már 
leterítették a műgyanta borítást. Je-

lenleg a külső villamos szerkezet kialakításán és 
a lift beüzemelésén dolgoznak. 
– A soproniak megérdem-
lik az Árpád utcai parkoló-
házat, a kormányzat támo-
gatásával minden igénynek 
megfelelő beruházás törté-
nik itt – jelentette ki lapunk-
nak Barcza Attila, Sopron és 
térsége országgyűlési képvi-
selője. – Kiemelten fontos a 

város közlekedésének fejlesz-
tése, amelynek legnagyobb 
eleme az M85-ös gyorsfor-
galmi út, illetve a parkoló-
helyek folyamatos bővítése. 
Az új létesítmény kettős célt 
is szolgál. Egyrészt a város-
ban élők könnyebben talál-
nak szabad helyet, másrészt 

az ide érkező turisták kultu-
rált körülmények között te-
hetik le autójukat, hogy aztán 
gyalogosan fedezhessék fel a 
belvárost.

Lapunk a kivitelező FÉSZ 
Zrt.-nél megtudta: a nyáron 
is ütemesen haladnak mun-
kálatokkal. A parkolóház ösz-
szes szintjén leterítették a 
műgyanta borítást. Jelenleg 
a külső villamos szerkezet ki-
alakításán, a liftek beépítésén 
dolgoznak. 

Mint arról a Soproni Té-
mában többször beszámol-
tunk, az Árpád utcában ösz-
szesen 235 autó, 26 motor, 
illetve kerékpárok tárolására 

alkalmas parkolóház épül. 
A földszinten akadálymentes 
parkolókat – összesen har-
mincötöt – is kialakítanak. Itt 
már elkezdődtek a munkála-
tok. A tervek szerint augusz-
tus végén, szeptember elején 
építik ki az aszfaltos bejáratot 
az Árpád utcára. Ekkor for-
galomkorlátozásra kell majd 
számítani.

A szintenként mintegy 
2000 négyzetméteres alapte-
rületű épület mellett továb-
bi 4000 négyzetméteres nyílt 
terület is megújul, így új kö-
zösségi térrel is gazdagodik a 
város. A tetőn pedig élő zöld-
felületet alakítanak ki.

Hamarosan elkészül  a parkolóház az Árpád utcában

Megérdemlik a soproniak

A tervek szerint ősszel elkészül az Árpád utcában épülő parkolóház, jelenleg a külső villamos szerkezet kialakításán, a liftek be-
építésén dolgoznak a szakemberek, a műgyanta borítást már minden szinten leterítették. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Idén rendhagyó módon a Hűségkapunál adták át 
július 3-án a városi kitüntetéseket. 2020 decem-
berében a vírushelyzet miatt halasztották el az 
elismerések adományozását. A díszpolgári címet 
ezúttal dr. Kárpáti Lászlónak (felvételünkön) ítél-
ték, aki a díjátadó előtt néhány nappal hunyt el. 
Dr. Kárpáti László, a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem 
címzetes egyetemi tanára, a 
Fertő–Hanság Nemzeti park 
Igazgatóság nyugalmazott 
igazgatója volt. Teljes élet-
pályáját az erdővédelemnek, 
a természetvédelemnek, az 
erdész if júság oktatásának 
szentelte.

1948. október 7-én szüle-
tett Budapesten, szülei pe-
dagógusok voltak. Génjeiben 
hordozta a tanítás–nevelés 
képességét, amelyet 1975–
1991 között az Erdészeti és 
Faipari Egyetemen kamatoz-
tatott, de emellett több hazai 
és külföldi egyetemen is tar-
tott órákat.

Közös természet- és kör-
nyezetvédelmi akciókat szer-
vezett osztrák és német kol-
légáival az 1980-as években 
itthon és külföldön. A tudo-
mányos munkája predeszti-
nálta arra, hogy 1990-ben ki-
nevezték a Nyugat-dunántúli 
Természetvédelmi Igazgató-
ság vezetőjének, majd 1991-
ben a Fertő tavi Nemzeti Park 
igazgatója lett, 1994-től pedig 
nyugdíjazásáig a Fertő–Han-
ság Nemzeti Park igazgatója 
volt. Munkásságnak eredmé-
nyeképpen a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park az egyik legis-
mertebb, határon átnyúló vé-
dett terület Európában. Kár-
páti Lászlónak kiemelkedő 

érdeme volt abban, hogy a 
Fertő-táj határokon átívelő 
világörökségi rangot kapott 
2002-ben.

Élénk figyelemmel és elkö-
telezettséggel vett részt a köz-
életben is, így tagja lett a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
Köztestületének. 1990–1994 
között MDF színekben ön-
kormányzati képviselőként 
vezette Sopron önkormány-
zatának környezetvédelmi 
bizottságát, részt vett a Győr–
Moson–Sopron Megyei Köz-
gyűlés hasonló bizottságának 
munkájában is. 

Alapító tagja volt a Sopro-
ni Rotary Clubnak, a Soproni 
Egyetem Selmeci Társaságá-
nak, a Soproni Erdélyi Kör-
nek, és tagja az Országos Er-
dészeti Egyesületnek.

Munkásságát számos ki-
tüntetéssel ismerték el, pél-
dául 1993-ban a Győr–Moson–
Sopron Megyei Közgyűlés 
Gróf Széchényi Ferenc-díjjal 
tüntette ki. Ausztria szövet-
ségi elnökétől 1994-ben vette 
át az Osztrák Köztársaságért 
Arany Érdemrendet. 2004-
ben a Magyar Köztársaság el-
nöke a Magyar Köztársaság 
Érdemrend Lovagkeresztjével 
tüntette ki, de Ászár és Sarród 
község díszpolgára is volt.

A kitüntetetteket a követ-
kező hetekben bemutatjuk la-
punk hasábjain. 

MUNKATÁRSUNKTÓL

A Közti tervei alapján kezdődhet az építkezés a 
Lövérekben – kihirdették az egykori Hotel Maro-
ni helyére tervezett konferencia- és rendezvény-
központ építészeti tervpályázatának győzteseit. 
Közben megkezdték a bontást is. 

A Sopron–Fertő Turisztikai 
Fejlesztő Nonprofit Zrt. ápri-
lisban írt ki nyílt tervpályáza-
tot, amelyben az egykori Hotel 
Maroni helyére tervezett mul-
tifunkcionális konferencia- és 
rendezvényközpont megvaló-
sítására várták a pályamunká-
kat. A Modern Városok Prog-
ram részeként megvalósuló 
projekt pályázatára összesen 
14 pályamű érkezett az ország 

szinte minden részéről. Az 
anonim pályaművek közül a 
héttagú, szakértőkből álló bí-
rálóbizottság választotta ki a 
legeredményesebb műveket. 
A négy legjobb pénzjutalmat 
kapott, míg további két pá-
lyamunka megvásárlása mel-
lett döntöttek. A díjazottak: 1. 
Középülettervező Zrt. (Köz-
ti), 2. Archi-kon Kft., 3. Épí-
tész Stúdió Kft. és  Archi.doc 

Építésziroda Kft. A ZIP Archi-
tects Kft és PRTZN Kft. ter-
veit pedig megvásárolják. Így 
a Közti tervei alapján, a meg-
vásárolt pályázatok egyes ele-
meit felhasználva kezdődhet 
majd az építkezés. 

Mint arról lapunkban be-
számoltunk (Konferencia-
központ lesz a Maroniból, 
Soproni Téma, 2021. május 5.), 
eltűnik a Lövérek szégyen-
foltja, az elhagyatott Hotel 
Maroni helyén kormányzati 
támogatásból egy konferen-
cia- és rendezvényközpont 
épül. A hotel helyén hétszáz 
fő befogadására alkalmas 
multifunkcionális közpon-
tot alakítanak ki. Olyan épü-
let megvalósítása a cél, amely 

a hazai és nemzetközi konfe-
renciák, kulturális rendezvé-
nyek, különböző kiállítások 
igényeit képes kielégíteni. 
Az intézmény létrehozásá-
ban a kiíró fontos szempont-
ként tüntette fel a Sopron er-
dős–ligetes területén fekvő 
Lövérek karakterének tiszte-
letben tartását. A bírálat so-
rán nagy hangsúlyt fektettek 
arra, hogy az épület alapraj-
za jól tagolt, a parkolóhelyek 
száma optimális, illetve a 
megközelíthetőség, körüljár-
hatóság megfelelő legyen. 

Az egykori Hotel Maro-
ni bontási munkálatai már 
elkezdődtek, amelyek a ter-
vek szerint az év végére feje-
ződnek be. 

Tájba illő konferencia-központ

A Közti tervei alapján épülhet meg a tájba illeszkedő konferencia-központ a Hotel Maroni helyén. LÁTVÁNYTERV

• Általános segélyhívó  112
• Mentők      104
• Orvosi ügyelet 312-010
• Soproni Gyógyközpont     

központi szám  514-200
• Soproni Gyógyközpont     

előjegyzés  514-205, 514-206
• Soproni Katasztrófavédel-

mi Kirendeltség (Tűzoltó-
ság, Polgári Védelem) 
 105, 510-672,  510-617

• Rendőrség      107, 311-234
• Előfizetői tudakozó  11818
• Belföldi tudakozó  11800
• Polgármesteri hivatal      

 06-80/204-322, 515-100
• Soproni Polgárőr 

Egyesület      06-30/385-5732

• Sopron Holding    514-600 
• Közútkezelés  515-123
• Gyermekjóléti szolgálat      

 524-361

• Soproni Szociális 
Intézmény      506-400

• Támogató szolgálat     
 06-20/395-9040

• Családsegítő szolgálat 
   524-361

• Családok Átmeneti 
Otthona      524-362

• Pártfogó felügyelet      
 508-126, 508-395, 508-392

• Telefonos lelki  
első  segély-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

Dr. Kárpáti László  lett Sopron díszpolgára

A nemzeti park atyja
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Egy-egy napon átlagosan hatszázan is felkeresik 
a júniusban átadott Lőver Uszodát. Népszerű a 
kinti strand is, Tómalom fürdőre pedig időnként 
ki kellett tenni a megtelt táblát.

Az átadása óta eltelt közel két 
hónap alatt megkedvelték a 
soproniak a Lőver Uszodát 
(az ünnepélyes eseményről la-
punkban is beszámoltunk: 
Újabb megvalósult álom, Sop-
roni Téma, 2021. június 30.). Az 
európai színvonalú létesít-
mény a Modern Városok Prog-
ram keretében épült meg. 
Nemcsak a négy vízi sport-
egyesület – Aquarázs Rekre-
ációs Sportegyesület, Széchy 
Tamás Sportiskola Sopron, 
Synchro Sopron Sportegye-
sület, Soproni Vízilabda SE 

– otthona, hanem szervezett 
formában tartanak baba-
úszást, illetve egyéni foglalko-
zásokat. A tervek szerint ha-
marosan fogadják az óvodai és 
iskolai csoportokat is.

– A pályabeosztásnál 
ügyeltünk arra, hogy mindig 
legyen szabad sáv az úszni 
vágyó, amatőr sportolóknak 
– mondta lapunknak Fekete I. 
Richárd, az üzemeltető Sop-
roni Vízmű Zrt. fürdő-üzem-
mérnökség vezetője. – Az el-
ső napokban a látogatókkal 
együtt laktuk be, ismertük 

meg az új létesítményt. Szak-
mailag nagy kihívás az uszoda 
üzemeltetése, eddig azonban 
minden felmerült problémát 
sikerült megoldanunk.

A sportolási lehetőségek 
megteremtése mellett a másik 
fő cél az volt, hogy vízilabda-
mérkőzéseket, úszóversenye-
ket is rendezzenek Sopron-
ban. A Lőver Uszoda ugyanis 
a magyarországi sportuszo-
dák között a Duna Aréna után 
a második legnagyobb befoga-
dóképességű és alapterületű. 
Az elmúlt hétvégén például 
egy országos utánpótlás vízi-
labdatornának adott helyet.

– Az edzőtáborokkal kap-
csolatban már több meg-
keresést is kaptunk ha-
zánk távolabbi részeiről, 
illetve Ausztriából is – foly-
tatta Fekete I. Richárd. – Az 

igazi nagyüzem szeptember-
től kezdődik, hiszen ekkortól 
jönnek majd nagyobb szám-
ban az egyesületek iskolás ko-
rú versenyzői.

Akik teljes árú jegyet válta-
nak, egyaránt használhatják a 
sportuszodát és a kinti stran-
dot is. Az adatok szerint a sza-
badtéri részt egy-egy napon 
több mint ezren is felkeresik, 
az uszodába pedig hatszázan 
mennek be az egyesületi spor-
tolókon kívül.

– A Lőver Uszoda átadása 
után lebontottuk az ideigle-
nes sátrakat, így a strandolók 
további két nagy vízfelületű 
medencét is használhatnak 
– tette hozzá a szakember. 
– A tereprendezést és a füvesí-
tést ősszel folytatjuk, ugyanis 
ezzel nem szerettük volna za-
varni a pihenni vágyókat.

A Lőver Uszoda mellett  kedvelt a strand és Tómalom is

Álomból a medencébe

MEGTELT A TÓMALOM:
A nyári hőségben sokan lá-
togattak ki a Tómalomra is. 
A strand vízfelülete ugyan 
meglehetősen nagy, a mel-
lette lévő zöldfelület befo-
gadóképessége ugyanakkor 
korlátozott. Egy időben négy-
száznegyvenen tartózkodhat-
nak a strandon. Így volt több 
olyan nap is, amikor ki kellett 
tenni a megtelt táblát. A lá-
togatók száma naponta meg-
haladta a hatszázat. A für-
dőzőket továbbra is bővített 
vízibiciklipark, napvitorlák 
és úszó pihenősziget várja.  
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A Soproni Vízilabda SE nyári alapozó táborának foglalkozásait már az új Lőver Uszodában tartották. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Népszavazás és újabb nemzeti konzultáció
Népszavazást kezdemé-
nyez a magyar kormány 
a gyermekvédelem ügyé-
ben – jelentette be Orbán 
Viktor miniszterelnök. 

A kérdések a következők:
– Támogatja-e ön, hogy kisko-
rú gyermekeknek köznevelési 
intézményekben a szülő hoz-
zájárulása nélkül szexuális irá-

nyultságokat bemutató foglal-
kozásokat tartsanak?

– Támogatja-e ön, hogy kis-
gyerekek számára nemi átalakító 
kezeléseket népszerűsítsenek?

– Támogatja-e ön, hogy kis-
korú gyerekek számára is elér-
hetőek legyenek a nemi átalakí-
tó kezelések?

– Támogatja-e ön, hogy kis-
korú gyermekeknek fejlődésüket 

befolyásoló szexuális médiatar-
talmakat korlátozás nélkül mu-
tassanak be?

– Támogatja-e ön, hogy kis-
korú gyermekeknek a nem meg-
változtatását bemutató média-
tartalmakat jelenítsenek meg?

A népszavazásra jövő janu-
árban, legkésőbb februárban 
kerülhet sor. További fontos hír, 
hogy a kormány által a nyáron 

elindított nemzeti konzultáció 
válaszait augusztus 25-ig lehet 
visszaküldeni. A kérdőív az in-
terneten a nemzetikonzul-
tacio.kormany.hu oldalon 
érhető el.

A kérdések érintik többek 
között a minimálbér szintjét, 
a családtámogatásokat, a mig-
rációt, a hitelmoratóriumot és 
az adókat is.

„A kérdéseket már hitelesí-
tették, így minden akadály 
elhárult, hogy az emberek 
kifejezhessék véleményü-
ket. Nekem nincsenek két-
ségeim: a döntő többség 
a kormány álláspontját tá-
mogatja majd. Nem szer-
vilizmusból, hanem azért, 
mert valóban úgy látják, 
hogy az iskolákban nincs 
helyük semmilyen LMBTQ 
aktivistáknak.”

JEGYZET

Csapda
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Igen, furcsa egy nyár ez az idei. Nem csupán 
azért, mert a koronavírus-járvány negyedik 
hulláma árnyékában telnek napjaink, s nem 
csak az időjárási furcsaságok (érdekessé-
gek?) miatt.

A figyelmemet – s gondolom, másokét is – erő-
sen megosztotta, hogy mi is történik Magyaror-
szág és az unió között, hiszen egy újabb táma-

dás érte országunkat. 
A sort talán az Euró-
pai Bizottság elnö-
ke nyitotta meg, aki 
– szerintem – példát-
lan módon szégyen-
teljesnek nevezte a 
kiskorúak védelmé-
ről szóló törvényt. 
Hogy ezt önként tet-
te, vagy különböző 
erők nyomására, lé-
nyegében mindegy. 
Az viszont egyene-
sen vérlázító, hogy 
zsarolásra használ-

nak egy olyan magyar törvényt, amelynek léte 
és elfogadása az ország teljes jogú hatásköre. 
A magyar kormány válasza nem késett sokáig. 
Ebben a kérdéskörben, vagyis, hogy kinek a jo-
ga és kötelessége a kiskorú gyermekek szexu-
ális felvilágosítása, népszavazás lesz. A kér-
déseket már hitelesítették, így minden akadály 
elhárult, hogy az emberek kifejezhessék véle-
ményüket. Nekem nincsenek kétségeim: a dön-
tő többség a kormány álláspontját támogatja 
majd. Nem szervilizmusból, hanem azért, mert 
valóban úgy látják, hogy az iskolákban nincs 
helyük semmilyen LMBTQ aktivistáknak. Ez 
persze nem jó jel az ellenzéknek, mert a nép-
szavazást csak néhány hónap választja majd 
el az az országgyűlési választásoktól, s ezért 
egyfajta demonstráció lehet a kormány mellett. 
Így aztán a saját maga által készített csapdá-
ba esik az ellenzék, mert a nemzetközi LMBTQ 
lobbi nyomására (és persze lehet, hogy maguk 
is úgy gondolják), beálltak a kormányt gyalá-
zó kórusba. S mivel az emberek többsége a kor-
mánnyal ért egyet, ez azt is jelenti, hogy saját 
lehetséges választóikat is sárba tapossák. Az 
„eredmény” minden bizonnyal nem marad el…

A fenti gondolatokhoz nem vagy csak áttéte-
lesen kapcsolódik, egy nyár eleji történet: Wimb-
ledonban szenzációsan teniszezett Fucsovics 
Márton. Ott volt a barátnője is, Böszörményi 
Anett, akit a BBC kommentátora, Boris Becker 
nagyon csinosnak nevezett. No, erre ugrott a női 
sportolók egyenjogúságáért küzdő szervezet, a 
Women in Sport and Perception Agency. Szexiz-
mussal vádolták Beckert, mondván élő adásban 
nem beszélhet így egy nőről. Az elhangzottakra 
reagált az érintett is: „Ha nő vagy, akkor ez egy 
jó dolog egy férfitól. Csak annak szexizmus, akit 
nem ismernek el…”. Kiderült, Böszörményi Anett 
nemcsak csinos, de okos is.

Nos, hát ilyen világban élünk. Vírus, LMBTQ, 
szexizmus, és még ki tudja, mi minden. És per-
sze az ősszel kezdődő (vagy inkább folytatódó) 
választási előkészületek, csatározások. Csak 
abban reménykedhetünk, hogy hónapok múl-
va tisztul majd a kép, győzedelmeskedik a jó-
zan ész, és ezek a nyári momentumok a semmi-
be vesznek.

Elhunyt dr. Rosta Gábor
Életének 59. évében, július 28-án elhunyt dr. Rosta Gábor, a Sop-
roni Gyógyközpont Urológiai Osztályának osztályvezető főorvo-
sa. 1987-től a Soproni Gyógyközpontban és annak jogelőd intéz-
ményeiben gyógyította Sopron és a régió betegeit. Egészségügyi 
pályafutása során bejárta a szakmai ranglétra minden fokát, a be-
tegellátás iránti alázatát azonban soha nem veszítette el. 2001-
ben adjunktusi címet, majd 2006-ban főorvosi kinevezést kapott. 
2019 februárjától osztályvezető főorvosként irányította a Soproni 
Gyógyközpont Urológiai Osztályát.

Soproni Téma10. ÉVE SOPRONRÓL, SOPRONÉRT

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

www.facebook.com/ 
sopronitemahivatalos
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Az egész évben látogat-
ható Erdő Háza rövid 
idő alatt kedvelt lett. 
Itt az állatokat a termé-
szetes élőhelyükön fi-
gyelhetik meg a láto-
gatók. A gyerekeknél a 
legnagyobb siker egy-
értelműen a vadaspark 
és az állatsimogató.
A hónap elején megnyílt Erdő 
Házában az év minden szaká-
ban lehetőség van testközel-
ből megfigyelni az állatokat. 
Napjainkban a szarvasbikák 
agancsa még nő, és rövide-
sen beköszönt a párzási idő. 
Másként viselkedik a vad té-
len, illetve tavasszal, amikor 
ismét éled a természet. A sop-
roni erdőben lévő új vadas-
park feletti fahídon végigsé-
tálva megismerhető a dám-, a 
gímszarvas, az őz, a vaddisz-
nó, muf lon, illetve számos 
apróvadfaj. A látogatóköz-
pont célja, hogy az erdei öko-
szisztémát ismertesse szóra-
koztatóan és tudományosan, 
ug yanakkor testközelből, 
emellett megmutassa az em-
ber helyét a természetben.

– A megnyitást követő el-
ső héten 4500 látogató for-
dult meg az Erdő Házában 
– tájékoztatta lapunkat Bá-
náti László, az üzemelte-
tő Tanulmányi Erdőgazda-
ság (TAEG) Zrt. oktatási és 

közjóléti igazgatója. – A gye-
rekeknek egyértelműen a va-
daspark és az állatsimogató 
tetszett, de az interaktív be-
mutatóhely is népszerű volt. 
A jövőben főként hétvégente 
szeretnénk tematikus progra-
mokat tartani. Az erdei okta-
tási programunk részeként a 
Kőhalmy Vadászati Múzeum-
mal párhuzamosan lesznek 
foglalkozások.

Az Erdő Háza Ökoturiszti-
kai Látogatóközpont a Magyar 
Természetjáró Szövetséggel 
együttműködve mintegy 500 

millió forint kormányzati tá-
mogatásnak köszönhetően 
valósult meg. A kettő hektá-
ron elterülő központ augusz-
tus elejétől látogatható. Az 

ünnepélyes átadáson részt 
vett Nagy István agrármi-
niszter, dr. Farkas Ciprián 
polgármester, dr. Molnár Ág-
nes országgyűlési képviselő, 

dr. Simon István, valamint 
Csiszár Szabolcs alpolgármes-
ter, dr. Sándor Gyula, a TAEG 
Zrt. vezérigazgatója és több 
önkormányzati képviselő is.

Erdő Háza:  Gyorsan népszerű lett, egy hét alatt 4500-an keresték fel

Őshonos állatok testközelből

70 ÉVES AZ ERDŐGAZDASÁG:  Az Erdő Házában emlékeztek meg a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. 
alapításának hetvenedik évfordulójáról. Dr. Sándor Gyula vezérigazgató hangsúlyozta: az oktatás min-
dig is kiemelt feladatköre volt a társaságnak. – 1951 a születésünk dátuma, akkor mérték fel azt, hogy 
az Erdőmérnöki Karnak szüksége van egy olyan területre, ahol a képzésének gyakorlati részét megva-
lósíthatja. 1953-ra készült el a szervezeti és működési szabályzat, abban már kiemelt cél volt az ok-
tatás, a mai alapítványi struktúra is ugyanezt várja el tőlünk. A város részéről dr. Farkas Ciprián pol-
gármester arra hívta fel a figyelmet, hogy a város és a TAEG együttműködése kiváló. – Ők gondozzák 
Sopron „zöld arcát”, karbantartják a sétautakat, kilátókat, erdei játszótereket, és ilyen attrakciót is 
meg tudnak valósítani, mint az Erdő Háza – tette hozzá.

Az interaktív bemutatóhely is népszerű az Erdő Házában, sok kisgyerekes család megnézte már a látogatóközpontot. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Környezetbarát 
csomagolás
Évi 15 ezer tonnányi egy-
szer használatos műanya-
got – ételtartó dobozok, 
italpoharak, zacskók – kell 
kiváltani más, környezet-
barátabb termékkel Ma-
gyarországon a július 1-től 
hatályos kormányrendelet 
alapján – közölte a Cso-
magolási és Anyagmozga-
tási Országos Szövetség 
(CSAOSZ).

Két éve, amikor biz-
tossá vált, hogy idén Ma-
gyarországnak is át kell ül-
tetnie jogrendszerébe az 
egyes egyszer használatos 
műanyagok uniós tilalmát, 
az érintett termékek nagy-
sága még évi 10 ezer ton-
na alatt volt a szövetség 
adatai szerint. A koronaví-
rus-járvány miatt ez a szám 
15 ezerre növekedett, 
ugyanis többen kérték az 
ételek házhoz szállítását, 
ez pedig együtt járt azzal, 
hogy több ételdoboz, ital-
pohár és tasak fogyott. 
Nagy Miklós, a CSAOSZ 
főtitkára úgy fogalma-
zott, a statisztikák azt jel-
zik, hogy a környezetbarát 
csomagolóanyagokra való 
átállás már az elmúlt év-
ben elkezdődött. A szak-
ember szerint egyelőre át-
meneti időszak figyelhető 
meg az érintett szektorok-
ban, júliusig ugyanis sokan 
legalább egy évre elegen-
dő készletet halmoztak fel 
a rendeletben szereplő mű-
anyag termékekből.

ZÖLD HÍREK

Továbbra is ütemterv szerint zajlanak a Fer-
tő-parti beruházás kivitelezési munkálatai. 
A zagytározók feltöltése, az iszapkotrás mellett 
folyamatosan dolgoznak a kikötők építésén a 
szakemberek.

– A Fertőrákosi-öbölről tud-
ni kell, hogy igencsak jellem-
ző itt a feliszaposodás a tó 
fekvéséből és az északnyu-
gati szélirányból fakadóan 
– magyarázta dr. Bárdi Pál, a 
Fertő-parti fejlesztés vízépítő 
munkáinak irányító–tervező-
je. – Éppen ezért nagy jelen-
tősége van a mederkotrásnak. 

A szakember elmondta: 
a korábbi strand kialakítása 
során is zagytározókat alkal-
maztak, ahová az iszapot tet-
ték, így alakult ki az egykori 
vízitelep területe. Jelenleg is 

ilyen gyűjtőkbe vezetik – hid-
romechanizációs eljárással 
– a tóból kikotort iszapot, 
majd ezekből szikkadás után 
a víz visszakerül a Fertő tóba. 

A kivitelezési munkák mel-
lett ismét fiatal sportolók láto-
gattak a beruházási területre. 
A kenusok után ezúttal a vitor-
lázó gyerekek és edzőik nézték 
meg, hol lesz majd az új vízi-
sport-központ. A Soproni Épí-
tők Sportkör vezetője szerint 
az új létesítmény és a modern 
infrastruktúrával bíró kikötő 
nagyon sok előnnyel jár majd a 

vitorlás sportéletre nézve. Bö-
röcz Máté szerint a táborok 
tekintetében is kedvező lesz, 
hogy a megújuló Fertő-parton 
immáron szálláslehetőség 
is lesz, így nem kell naponta 
hazamenniük a fiataloknak. 
A modern felszereltség az ide 
szervezett versenyek szem-
pontjából is előnyös lehet. 
A sportkör vezetője technikai 
szempontból külön kiemel-
te az új darut, amelynek kö-
szönhetően a jövőben sokkal 
könnyebb lesz a hajókat a víz-
re be-, illetve onnan kiemelni. 
A klubvezető arról is beszélt, 
hogy a beruházást megelőző-
en többször egyeztettek a fej-
lesztő céggel, ennek köszön-
hetően a terveket már a helyi 
igényeknek megfelelően alakí-
tották ki. Forrás: fertopart.hu 

MUNKATÁRSUNKTÓL

Folyamatosan dolgoznak a túraegyesületek tag-
jai azért, hogy az év minden szakában rendezett 
és jól karban tartott túraútvonalakat járhassa-
nak be mindazok, akik a Soproni Parkerdőben 
kirándulnak.

Idén közel 50 kilométer út-
vonalat újítanak fel a sop-
roni túraegyesületek tagjai. 
A munkálatokat a Tanulmányi 
Erdőgazdaság Zrt. mint a te-
rület kezelője segíti, felügyeli.

– A parkerdőben is úgy 
alakították ki annak idején 
elődeink a túraútvonalakat, 
hogy minden nevezetes pont-
hoz, emlékhelyhez, kilátóhoz, 
forráshoz el lehessen jutni 

– mondta lapunknak Tömör-
dy Szabolcs, a Soproni Vándo-
rok Túraegylet elnöke. – A jel-
zések idővel elkopnak, a fák 
kidőlhetnek, ezért is fontos, 
hogy rendszeresen ellenőriz-
zük az utakat. Egyértelmű 
jelzés hiányában a turista el-
tévedhet, vagy nehezen talál 
oda, ahova szeretne menni. 

Évek óta folyamatosan 
újítják a jelzéseket a soproni 

természetbarátok. A munka 
nem egyszerű, ugyanis min-
dent kézzel kell elvégezni. Vá-
rosunkban és térségünkben 
egyébként 360 kilométer jel-
zett útvonal található.

Tömördy Szabolcs hozzá-
tette, a Magyar Természetjá-
ró Szövetség országos pályá-
zatot írt ki a túraútvonalak 
felújítási támogatására. Ezen 
a soproni egyesületek is siker-
rel szerepeltek. A munkában 
a Vándorok mellett részt vesz-
nek a Városi Szabadidősport 
Szövetség természetbarát 
szakosztályai, a Scarbantia, a 
Lövér TE, az SVSE és a Postás 
egyesület tagjai is.

A tervek szerint augusztus 
végére befejezik a munkát.

Újra sportolók a Fertőn

A közelmúltban vitorlázó gyerekek és edzőik nézték meg, hol lesz az új vízisport-központ a Fertőn.

A Soproni Vándorok Túraegylet tagjai átfestik a megkopott túrajelzéseket. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Felújítják a túraútvonalakat
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Új kezdeményezést in-
dít a Széchenyi István 
Városi Könyvtár, sze-
retné felhívni a sop-
roniak figyelmét arra, 
hogy érdemes a könyv-
tárat meglátogatni, 
használni.

– A kampány során a város 
ismertebb pontjain egysze-
rű, figyelemfelkeltő plakáto-
kat helyeznek el a könyvtár 
munkatársai – kezdte Hor-
váth Csaba, a könyvtár igaz-
gatója. – Emellett közössé-
gi oldalainkon is elindul egy 
animált videókból álló so-
rozat, amelynek segítségé-
vel részletesebben megis-
merhetik a leendő olvasók az 

intézményünk sokszínű szol-
gáltatásait. Rendszeresen 
azzal szembesülünk, hogy a 
köztudatban még mindig egy 
poros, régi könyvekből ál-
ló kép él a könyvtárról. Ezt a 
tévképzetet szeretnénk elosz-
latni, hiszen egy könyv áráért 
egy évig vehetik igénybe az ol-
vasók a szolgáltatásokat.

Horváth Csaba kiemelte, 
a boltokban megvásárolható 
legújabb kiadványok a városi 
könyvtárban is megtalálha-
tók, ugyanis a könyvállomány 
hétről hétre bővül. Talán so-
kan nem tudják: a könyveken 
kívül folyóiratokat, hangos-
könyveket is lehet kölcsönöz-
ni, a gyermekrészlegen te-
kintélyes diafilmgyűjtemény 
várja a legfiatalabb korosz-
tályt. 16 éves kor alatt és 70 
év felett egy évre ingyenes a 
beiratkozás. 

Könyvtár: kampány  
az újabb olvasókért

A fiatalokat is szeretnék a könyvtárba csábítani. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Népszerű a fertőrákosi barlangszínház 
– A legen dák évadában szinte minden előadás telt 
házas Fertőrákoson. Új programként A dal a miénk 
turné keretében a Csík zenekar Presser Gáborral 
és Karácsony Jánossal kiegészülve az LGT dalaira 
épülő szezonzáró koncertet ad szeptember 5-én.
– Minden várakozáson fe-
lüli érdeklődés mutatkozik 
A legendák évadának elő-
adásai iránt – mondta Pata-
ki András, a Fertőrákosi Kő-
fejtőt és Barlangszínházat 
működtető Pro Kultúra Sop-
ron Nonprofit Kft. ügyvezető-
je. – Rendszeresen telt háza-
sak a produkciók, koncertek. 
Ilyen volt Presser Gábor szer-
zői estje is, amelynek kereté-
ben a soproni társulat tagjai 

együtt énekelhették a legen-
dás zeneszerzővel A padlás cí-
mű musical dalait. (Erről a 12. 
oldalon is olvashatnak.) 

Presser Gábor visszatér a 
barlangszínházba: szezonzá-
rásként Karácsony Jánossal és 
a Csík zenekarral együtt idé-
zi meg az LGT együttes szel-
lemiségét A dal a miénk turné 
keretében szeptember 5-én. 

Az ügyvezető igazgató 
hozzátette: az idén átadott 

Dohnányi-teremben tartott 
Ötórai hangolók koncertso-
rozat nagyon népszerű. Pata-
ki András kiemelte: fontosnak 
tartja a barlangszínházban 
idén megvalósult turisztikai, 
infrastrukturális fejlesztése-
ket, így ennek a teremnek a 
létrehozását. Népszerű volt 
az idei SopronDrum fesztivál 
is, ahol igazi világsztárokat 
láttak vendégül, Robben Ford 
és Bill Evans is sikerrel lépett 
fel a barlangszínházban. Az 
Ausztriából érkező közönség 
számára ebben a szezonban 
ismét kínálnak német nyelvű 
színházi előadást, Ábrahám 
Pál Bál a Savoyban című revü-
operettjét tűzték műsorra. Ez 
összesen tízszer látható szep-
temberig, jövőre pedig továb-
bi húsz alkalommal nézhetik 

meg az érdeklődők, de a sop-
roni színházban is játsszák 
magyarul. 

A nézőtéri akadálymen-
tesítés jegyében nemrég for-
galomba helyeztek egy elekt-
romos kisautót, amely a 
mozgáskorlátozottakat, idő-
seket segíti abban, hogy a be-
járattól eljussanak a barlang-
színházba és vissza. 

Az idei szezont A legen-
dák évadaként hirdették meg, 
meghívtak több olyan elő-
adást, produkciót, mely érték-
rendjében, üzenetében, gon-
dolatiságában kapcsolódik a 
soproni népszavazás 100. jubi-
leumához. Ugyanez a cél, te-
matika jellemzi A szabadság 
évadát a Petőfi Színházban 
ősztől, amelyre már megkezd-
ték a jegy- és bérletárusítást. 

Szeptemberi zárókoncert  az LGT-vel és a Csík zenekarral

Legendák a barlangban

Sikeres a Bál a Savoyban című revüoperett, a német nyelvű előadás augusztus 19-én, 20-án, valamint szeptember 1-jén, 9-én,  
11-én és 12-én látható a barlangszínházban. A darabot ősztől magyarul is játsszák a Petőfi Színházban. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

50 ÉVVEL EZELŐTT,  1966. augusztus 25–27. között az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület megalakulásának századik évfordulója 
alkalmából Sopronban tartotta jubileumi közgyűlését.
25 ÉVVEL EZELŐTT,  1991. augusztus 22-én hunyt el Pécsen 
nemes sárosi Várady Géza huszár alezredes. 1946-ban a szolgá-
latból elbocsátották, 1990-ben rehabilitálták. Sopronban szü-
letett 1902. február 22-én.
A SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR OLDALÁN 
(WWW.SZIVK.HU) MEGTALÁLHATÓ ADATBÁZISBÓL 
KÖZLÜNK RÉSZLETEKET. 

EZ TÖRTÉNT  – múltidézőBudapesten a Testvériség 
A Muharay Elemér Népművészeti Szövetség megalakulásának 
30. évfordulóján zenés–táncos népviselet-bemutatóval és a Ha-
zai tánckörkép című előadással várta a közönséget Budapesten a 
Millenáris parkban és a Nemzeti Táncszínházban. A fellépő tánco-
sok az ország számos településéről érkeztek a nyár közepén meg-
tartott rendezvényre. A soproni Testvériség Német Nemzetiségi 
Néptáncegyüttest Csoltóiné Szalai Márta, Csoltói József, Varga 
Éva és Kadnár Béla képviselték Sopron környéki német táncaik-
kal. Klarinétosuk, Baranyai Károly a Bekecs zenekarral közösen kí-
sérte előadásukat.

Ünnepi istentisztelet
Magyar és német nyelvű evangélikus istentiszteletet tartanak 
augusztus 20-án, pénteken 17 órakor az Eggenberg-ház udva-
rán. Mindenkit szeretettel vár az egyházközség. 

RÖVIDEN

NÉPSZERŰ RETRO-SOPRON A JEREVÁN-LAKÓTELEPEN
Nagy érdeklődés kísérte a Jere-
ván-lakótelepen tartott Retro-Sop-
ron képvetítést. A résztvevők meg-
ismerkedhettek a 19. század jelentős 
textilipari üzemeinek történetével 
– Bolodár Zoltán, a Soproni Múze-
um munkatársa, fotóadattárosa tar-
tott képmutogató előadást. A szerve-
ző Jereván-lakótelep Településrészi 
Önkormányzat nevében Tóth Éva ön-
kormányzati képviselő köszönetet 
mondott a Retro-Sopron közönsé-
gének–közösségének, különösképpen 
a Jerevánon élőknek, hogy érdeklő-
désükkel életben tartják a közösségi 
rendezvényeket. Az eseményen részt 
vett Csiszár Szabolcs, Sopron alpol-
gármestere is. FOTÓ:  GRIECHISCH TAMÁS

ZÁRVA A KÖNYVTÁR:  Augusztus 20-án, pénteken a Széchenyi 
István Városi Könyvtár, valamint a bánfalvi fiókkönyvtár is zár-
va tart. Ezután augusztus 24-én, kedden várják újra a látogatókat. 

1946
Olcsóbb üveget 
Sopronnak
Szegény, agyonbombázott 
Sopron ugyancsak bővelkedik 
papundekli- és deszka-ablak-
szemekben. Érthető, hogy az 
infláció keserűségében senki-
nek nem jutott arra, hogy sok 
trillió pergőért üveget vásá-
roljon, de most, hogy ránk kö-
szöntött a forint-világ, mégis 
csak kívánkozunk némi fizikai 
világosság után is. Itt lenne az 
alkalom arra, hogy üveg kerül-
jön a papundekli és a deszka 
helyébe. Sajnos, az üveg ára 
soproni viszonylatban megfi-
zethetetlen. Érthetetlen álla-
pot az, hogy míg Budapesten 
35 forint egy négyzetméter 
ablaküveg, ugyanakkor Sop-
ronban 70 forintot kell fizetni 
ilyen nagyságú üveg bevágá-
sáért. Szeretnénk, hogyha hi-
vatalos helyen világosságot 
derítenének erre a homályos 
számtani műveletre. (Sopro-
ni Világosság)

1921
Nagyarányú borszállítás
(…) spekulánsok, a nyugat-
magyarországi országrésznek 
Ausztriába való bekebelezésé-
re számítva, igen sok bort szál-
lítanak arra a vidékre, hogy az 
átcsatolás után vámmentesen 
kerülhessenek ezek a borok 
az osztrák piaczra. A Sopron-
ban, Kismartonban, Ruszton, 
Pinkafőn stb. heverő borok 
mennyiségére vonatkozólag 
a becslések erősen divergál-
nak, de 60–70 ezer hektoliter-
re mindenesetre tehető az ott 
raktározott borquantum. Va-
jon az osztrák kormány fog-e 
ezen borok utólagos megvá-
molása érdekében lépéseket 
tenni, nem tudjuk, de azok az 
osztrák borkereskedők, akik 
ebben érdekelve vannak, erő-
sen agitálnak amellett, hogy 
új megvámolás az ottani la-
kosság jóindulatát veszélyez-
tetné. (Borászati Lapok)
Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  a korabeli sajtóból
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MOLNÁR 
ZOLTÁN

Kupagyő-
zelem-
mel, baj-

noki döntetlennel és 
vereséggel kezdett a 
2021/22-es idényben az 
SC Sopron. Az NB III-as 
labdarúgócsapat irá-
nyítását nyáron vette át 
Németh Norbert edző. 
Vegyes eredményekkel indí-
totta a szezont az SC Sopron 
felnőtt férfi labdarúgócsapa-
ta. A négy lejátszott mérkőzés 
között szerepel győzelem, ve-
reség és döntetlen is. Ami a 
bajnoki meccseket illeti, a csa-
pat első győzelme még várat 
magára. A rajt a Pápai Perutz 
FC otthonában 1–0-s vereség-
gel zárult, melyet követett a 
Tatabányai SC elleni gól nél-
küli döntetlen, az elmúlt hét-
végén pedig a Balatonfüredi 
FC otthonában 5–2 arányban 
maradt alul a csapat. Így te-
hát a soproniak eddig 1 pon-
tot gyűjtöttek. 

A bajnokság mellett elin-
dult a MOL Magyar Kupa idei 
sorozata is. A piros-fehérek 
rögtön az 1. fordulóban bekap-
csolódtak a sorozatba. Ellen-
felük a Komárom–Esztergom 
megye II. osztályában szerep-
lő Csolnoki SZSE volt, amelyet 

magabiztosan 10–1-re sikerült 
legyőzni. A 2. fordulóban me-
gyei első osztályú ellenfél kö-
vetkezik, mégpedig a Koroncó 
KSSZE gárdája. 

– A vereség ellenére nem 
indítottuk rosszul a bajnoksá-
got, a fiúk mindent beleadtak 
a pályán – kezdte az értékelést 
Németh Norbert vezetőedző. 
– Az ezt követő magabiztos 
kupasiker után igazságos dön-
tetlent értünk el a Tatabánya 
ellen, bár a mérkőzést eldön-
tő legnagyobb helyzet a miénk 

volt. A Balatonfüred ellen vi-
szont sem a hozzáállásunk, 
sem a mentalitásunk nem volt 
elfogadható, ami egy ilyen ve-
reséghez vezetett.

A tavalyi rendkívül sike-
res szezon és a bajnoki hato-
dik helyezés után idén sem 
kisebbek a célok a soproni 

csapatnál, mint megismétel-
ni vagy akár túl is szárnyalni 
ezt az eredményt.

A hétvégi fordulóban a 
19. helyezett Tarr Andráshi-
da SC látogat majd Sopron-
ba. Az összecsapás vasárnap 
19 órakor kezdődik a városi 
stadionban.

SC Sopron:  Megismételnék a tavalyi jó eredményt

Felemás szezonkezdés

TOVÁBBI SOPRONI EREDMÉNYEK:  
Megyei I. osztály 1. forduló: SFAC 1900 – Győrszentiván SE: 4–1
Megyei II. osztály 1. forduló: Petőháza – SVSE-GYSEV: 1–2
Megyei III. osztály 1. forduló: Újkér – SFAC 1900 II: 1–6

Az első hazai meccsen döntetlent játszott a Tatabánya ellen az SC Sopron. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MUNKATÁRSUNKTÓL

Hivatalosan is megkezdődött a 2021/22-es szezon 
a Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémiánál. 
Az utánpótlás-nevelő egyesület az évadnyitón ér-
tékelte a tavalyi idény eredményeit, egyben dí-
jazta a legjobb játékosokat. 

A Soproni Sportiskola Kosár-
labda Akadémia (SSIKA) kie-
melkedően eredményes sze-
zont zárt, hiszen minden 
csapat országos döntőbe ju-
tott, az U14-es és az SKC-val 
közös U20-as együttes bronz-
érmet szerzett. 

A rendezvényen dr. Szeke-
res Csaba elnök hangsúlyoz-
ta: a tavalyi év azért is külön-
leges volt, mert a pandémiás 
időszakban az online oktatás 
mellett az online edzéseket is 
meg kellett ismerniük a fiata-
loknak. Ennek ellenére min-
denki szépen helyt állt, ezért 
csillagos ötös jár nem csupán 
az akadémistáknak, hanem 
az edzőknek és a szülőknek 
is. Dr. Szekeres Csaba ki-
emelte Horváth József szak-
mai igazgató fáradhatatlan 
munkáját. 

Csiszár Szabolcs, Sop-
ron alpolgármestere a város-
vezetés nevében gratulált a 
szép eredménysorhoz, egy-
ben hangsúlyozta: a sport-
iskola és az önkormányzat 
között folyamatos a kapcso-
lattartás. Az alpolgármester 
elmondta: az akadémisták 
mellett az egyesület szakmai 
vezetése és edzői stábja is 

elismerést érdemel, a város a 
továbbiakban is támogatja az 
akadémiát. 

Az SSIKA a 2003-astól a 
2010-es korosztályig minden 
évfolyamból díjazta a legjob-
bakat. A tavalyi eredmények 
alapján Hajnal Kristóf, Csá-
taljay Péter, Flasár Botond, 
Keller Bendegúz, Nyikos Ba-
lázs, Dénes Csanád, Németh-
Hajnal Csongor és Kiss Dániel 
kapott elismerést. 

A Mogyorósy-díjat Simon 
Balázs vehette át, a Vetési-
díjat Janzsó Olivér érdemel-
te ki. A szezon legrangosabb 
elismerésével, a Molnár Csa-
ba-díjjal Csendes Pétert 
jutalmazták.

– Kiemelkedően eredmé-
nyes szezonunk volt tavaly, 
de ez idén már csak történe-
lem – mondta Horváth József, 
az SSIKA szakmai igazgató-
ja. – Új idény kezdődik, nagy 
örömömre magasra tettük a 
mércét, azt várom a csapa-
tainktól, hogy a bajnokságok 
végére az idei szezonban is 
érjenek oda a legjobb nyolcba, 
azaz az országos finálékba. Az 
egyesület részéről ehhez min-
den támogatást megkapnak a 
játékosok és az edzők.

Kosárlabda: díjazták 
a legjobb játékosokat

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint 
a Páneurópai Piknik ‘89 Alapítvány 
tisztelettel meghívja Önt 
a Páneurópai Piknik és határáttörés 32. évfordulója 
alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésre.

Páneurópai Piknik Emlékpark
2021. AUGUSZTUS 19., csütörtök 18.00 óra

Az eseményen beszédet mond:

Michael Winzer, 
a Konrad Adenauer Stiftung (KAS) magyarországi képviseletvezetője

Katharina Landgraf, 
Németország parlamentjének CDU-képviselője

Barcza Attila, 
Sopron és térsége országgyűlési képviselője

Dr. Farkas Ciprián, 
Sopron Megyei Jogú Város polgármestere

Az eseményen Frank Spengler, a KAS korábbi képviseletvezetője átveszi a 
Sopron Megyei Jogú Város által adományozott Pro Urbe Sopron díjat. 

www.paneuropaipiknik.hu
facebook.com/paneuropaipiknikofficial

instagram.com/paneuropaipiknik_official

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint 
a Páneurópai Piknik ‘89 Alapítvány 
tisztelettel meghívja Önt 
a Páneurópai Piknik és határáttörés 32. évfordulója 
alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésre.

Páneurópai Piknik Emlékpark
2021. AUGUSZTUS 19., csütörtök 18.00 óra

Az eseményen beszédet mond:

Michael Winzer, 
a Konrad Adenauer Stiftung (KAS) magyarországi képviseletvezetője

Katharina Landgraf, 
Németország parlamentjének CDU-képviselője

Barcza Attila, 
Sopron és térsége országgyűlési képviselője

Dr. Farkas Ciprián, 
Sopron Megyei Jogú Város polgármestere

Az eseményen Frank Spengler, a KAS korábbi képviseletvezetője átveszi a 
Sopron Megyei Jogú Város által adományozott Pro Urbe Sopron díjat. 

www.paneuropaipiknik.hu
facebook.com/paneuropaipiknikofficial

instagram.com/paneuropaipiknik_official

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint 
a Páneurópai Piknik ‘89 Alapítvány 
tisztelettel meghívja Önt 
a Páneurópai Piknik és határáttörés 32. évfordulója 
alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésre.

Páneurópai Piknik Emlékpark
2021. AUGUSZTUS 19., csütörtök 18.00 óra

Az eseményen beszédet mond:

Michael Winzer, 
a Konrad Adenauer Stiftung (KAS) magyarországi képviseletvezetője

Katharina Landgraf, 
Németország parlamentjének CDU-képviselője

Barcza Attila, 
Sopron és térsége országgyűlési képviselője

Dr. Farkas Ciprián, 
Sopron Megyei Jogú Város polgármestere

Az eseményen Frank Spengler, a KAS korábbi képviseletvezetője átveszi a 
Sopron Megyei Jogú Város által adományozott Pro Urbe Sopron díjat. 

www.paneuropaipiknik.hu
facebook.com/paneuropaipiknikofficial

instagram.com/paneuropaipiknik_official



2021. augusztus 18. 9CIVITAS FIDELISSIMA  
2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA Soproni Téma www.facebook.com/ 

sopronitemahivatalos Sport

Labdarúgás
Augusztus 20–21.,  
péntek–szombat  
14 óra, Anger réti  
sporttelep
XXXIV. Soproni Férfi  
Kispályás Labdarúgótorna

Augusztus 22., 
vasárnap 19 óra,  
városi stadion
SC Sopron  
– Tarr Andráshida SC

Túra
Augusztus 21.,  
szombat 7.45,  
Szárhalmi- és Dudlesz-
erdő
XII. Vasfüggöny Túra

Sportgála
Augusztus 22., vasár-
nap 10 óra, belváros

LELÁTÓ

RÁZÓ LÁSZLÓ

A Soproni 
Vízilabda 
Sport Egye-
sület edző-

je szerint elégedettek 
lehetünk a két olim-
piai bronzéremmel, 
amelyet a magyar női 
és férfi pólósok szerez-
tek Tokióban. Közben 
a soproni uszodában is 
megrendezték az első 
vízilabdatornát. 
Fent Gergő, a Soproni Vízi-
labda Sport Egyesület edzője 
úgy véli: az utóbbi években ví-
zilabdában is végbement egy 
folyamat, amelynek köszön-
hetően egyre több a komoly 
kvalitásokkal rendelkező vá-
logatott, így mind a női, mind 
pedig a férfi szakágban nehéz 
éremközelbe kerülni egy-egy 
világversenyen.

– A hölgyeknél azt mon-
dom, hogy szinte arannyal 
ér fel ez a bronzérem – hang-
súlyozta a tréner. – Rióban is 
négybe került a női válogatott, 
de végül csak a negyedik helyet 
sikerült megszereznie. Most 
viszont nagyon megérdemel-
ték a 3. helyezést, óriási küz-
delem volt a bronzmérkőzés.

Fent Gergő azt mondta: 
egy pici hiányérzete a férfiak-
nál azért volt. A Horvátország 
elleni negyeddöntőben olyan 
fantasztikusan játszott a csa-
pat, hogy sokan már a döntő-
ben látták a válogatottat. 

– Nehéz megítélni, milyen 
lehetett a görögök elleni elő-
döntő – folytatta a szakember. 
– Az ellenfelet már ismerhet-
te a magyar válogatott, hiszen 
a csoportmeccsek során egy-
szer már kikaptunk Görög-
országtól. Valamiért ellenük 
nem ment a magyaroknak, 

ugyanakkor a vesztes elődön-
tő után meg tudtuk nyerni a 
spanyolok elleni bronzcsatát, 
amely hatalmas eredmény, 
nem véletlenül ünnepelte eny-
nyire a csapat.

A soproni edző szerint 
tradicionálisan éremesélyes 

együttesként tekintünk a ví-
zilabdázókra Magyarorszá-
gon, és reális is ez az elvárás. 
A hazai női és férfi bajnokság 
színvonala is rendkívül erős, 
a férfiaknál sok külföldi vá-
logatott is Magyarországon 
szerepel. Ugyanakkor azt is 

látni kell, hogy négy–hat fa-
vorit csapat van, mellettük 
pedig egyre több az olyan 
válogatott, amelyik megle-
petést okozhat. Ebben a ki-
egyenlített mezőnyben ab-
szolút elégedettek lehetünk a 
két bronzéremmel.

Vízilabda:  Elégedettek lehetünk a női és férfi olimpiai bronzéremmel

Küzdelmes mérkőzések

AZ ELSŐ VÍZILABDATORNA AZ ÚJ USZODÁBAN:  Múlt pénteken és szombaton a Soproni Vízi-
labda Sport Egyesület szervezésében bonyolították le az első vízipólótornát az új Lőver Uszodában. 
A Dunántúli Vízilabda Liga égisze alatt megrendezett tornán nyolc csapat vett részt, a mérkőzéseken 
a 2009-ben született játékosok szállhattak medencébe. A felkészülési torna komoly soproni sikert is 
hozott, hiszen a Soproni Vízilabda Sport Egyesület csapata a harmadik helyet szerezte meg. A kupát 
és az érmeket Csiszár Szabolcs alpolgármester adta át a csapatoknak. 

A Soproni Vízilabda Sport Egyesület csapata a harmadik helyet szerezte meg a hétvégi vízilabdatornán. FOTÓ: NÉMETH PÉTERÍjászsikerek
Két soproni íjász is első lett a 
múlt héten Szekszárdon meg-
rendezett HDH-IAA 2021-es 
3D íjász világ- és Európa-baj-
nokságon. A Scarbantia Íjász 
Egyesületből Szabó Szebasz-
tián ötödik 3D világbajnoki cí-
mét szerezte meg junior kor-
osztályban, Cser Petra Leona 
pedig kadet korosztályban áll-
hatott fel életében először a 
világbajnoki dobogó legfelső 
fokára. Mind a két fiatal a Szé-
chenyi-gimnázim 10.A osztá-
lyában tanul.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Egy tapasztalt magyar játékos és két légiós érke-
zését, illetve egy külföldi és sok magyar kosaras 
maradását jelentette be eddig a Soproni KC. 

A klub a szezon lezárása után 
nem sokkal közölte a jó hírt, 
miszerint Juhos Levente, a 
rutinos, 208 centiméter ma-
gas játékos városunkba iga-
zol. Az is örömteli információ 
a szurkolóknak, hogy a kö-
zönségkedvenc Milos Borisov 
a következő szezonban is Sop-
ronban pattogtat. 

Az elmúlt hetekben eldőlt, 
hogy a kulcsfontosságú irá-
nyító pozícióban egy ame-
rikai játékost láthat majd a 
soproni közönség: a 28 éves 
Myles Mack 178 centi magas, 
és a 2015/16-os szezonban 
játszott először Európában. 

Litvániában, Dániában, Len-
gyelországban, majd Török-
országban szerzett tapasz-
talatait kamatoztathatja 
Sopronban. Mack legutóbb a 
török második vonalban sze-
repelt, meccsenként 33 percet 
töltött a pályán, átlagosan 17 
pontot szerzett és 6 gólpasszt 
osztott ki. 

A másik új szerzemény 
szintén egy amerikai kosa-
ras: a 188 centi magas Teyvon 
Myers a kettes, azaz a hátvéd 
poszton szerepelhet. A játé-
kos 2018-tól kosárlabdázik 
az öreg kontinensen, Svéd-
ország és Németország után 

legutóbb a francia élvonal-
ban, Roanne együttesében 
szerepelt. Átlagosan 18 per-
cet töltött a pályán és 8 pontot 
szerzett meccsenként, tripla-
mutatója pedig egészen ma-
gas, csaknem 44 százalékos.

A csapat az új vezetőedző, 
Dzunics Braniszlav irányítá-
sával augusztus 9-én kezd-
te meg a felkészülést. Ahogy 
az lenni szokott, az első tré-
ningeken a magyar játékosok 
vettek részt. Miután a klub-
vezetés Halász Ákossal is 
egyezségre jutott, eldőlt, hogy 
négy felnőtt korú hazai ko-
saras lesz a keretben: Halász 
Ákos, Supola Zoltán, Takács 
Norbert és Juhos Levente. 
Mellettük pedig lesz öt olyan 
játékos – Fazekas Csaba, Sit-
ku Márton, Werner Viktor, 
Schöll Richárd és Csendes Pé-
ter –, akik 23 év alatti fiatalok.

SKC: formálódik a csapat

Az SKC augusztus 9-én kezdte a felkészülést, az első edzéseken a hazai játékosok vettek részt.
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!

„Az emberek 
gyakran azt ál-
lítják, hogy az 
igazságra éhez-
nek, de rit-
kán tetszik ne-
kik az íze, ha 
felszolgálják.”

George Raymond 
Richard Martin  
amerikai író és 
forgatókönyvíró

MOTTÓ

George R. R. 
Martin: Trónok 
harca
George R. R. Martin 1996-
ban megjelent regényé-
ben egy lebilincselő, fan-
tasztikus világot tár az 
olvasó elé, a klasszikus lo-
vagkirályság jellemzőivel 
ötvözve. Westeros fölött 
valaha sárkányok uralkod-
tak a Targaryen-dinasztia 
élén, azonban Robert Ba-
ratheon, többek között Ed-
dard Stark segítségével át-
vette a hatalmat. A regény 
szinte megelevenedik az 
olvasó előtt, aki betekin-
tést nyer a hősök, gazem-
berek, természetfeletti lé-
nyek és a gonosz hatalom 
világába. 

KÖNYVAJÁNLÓ

MADARÁSZ RÉKA

A Lackner-iskola rajz-
tanára, Palkovits Ta-
másné második alka-
lommal kapta meg a 
Cziráki-emlékdíjat. Az 
elkötelezett pedagó-
gus fő célja, hogy a ta-
nítványait sikerélmé-
nyekhez juttassa. 

25 évig tanított a Fertőráko-
si Alapfokú Művészetoktatási 
Intézményben Palkovits Ta-
másné Maja. Kolléganőjével, 
Schmiedel Bernadett-tel ket-
ten alapították meg az iskolá-
ban a grafika szakot. Legna-
gyobb eredményük az volt, 
amikor az iskola diákjainak 
40–50 százaléka művészeti 
képzésre járt. A földrajz–rajz 
szakos pedagógus már három 
éve a Lackner Kristóf Általá-
nos Iskola tanári karát erősíti.

– Azt tartom a legfonto-
sabbnak, hogy sikerélmény-
hez juttassam a gyerekeket 
– beszélt a hozzáállásáról az 
elkötelezett tanárnő. – Ha egy 
tanítványomban érzem a te-
hetséget és az akaratot, ad-
dig támogatom, amíg valami-
lyen eredményt el nem érünk. 
Ezért is küldöm versenyekre 
a diákokat, annak ellenére, 
hogy a felkészítés rengeteg 
munkát igényel.

Vannak olyan gyerekek, 
akik csak rajzból tehetsége-
sek, nekik különösen fontos, 

hogy átéljék az alkotás örö-
mét. Ez ugyanúgy építő jel-
legű, ugyanúgy növeli az ön-
becsülésüket, mint például 
a sport, és nem utolsósorban 
ugyanúgy kitartást is igényel.

– Számomra az az öröm, 
amikor valamelyik tanítvá-
nyom csillogó szemekkel azt 
mondja, hogy „Sikerült!” – foly-
tatta a tanárnő. – Ez az ér-
zés hasonló ahhoz a katarzis-
hoz, amit a színdarabok végén 
élünk át. Nem szükséges, hogy 

mindegyik gyerekből művész 
legyen, elég, ha át tudom adni 
nekik a művészet szeretetét, 
és a szakkörökön közösségi él-
ményekben részesülhetnek.

Maja férje a Hunyadi-is-
kola biológ ia–testneve-
lés szakos tanára, emellett 

kosárlabdaedző. A tehetség-
gondozást feleségéhez ha-
sonlóan rendkívül fontosnak 
tartja. A házaspárnak három 
felnőtt gyermeke van.

– Büszke vagyok a férjem-
re és a gyerekeimre, arra, 
hogy mindig számíthatunk 

egymásra, hogy összetartó 
családban élhetünk. Az anya 
legfontosabb feladata talán 
az, hogy tartsa az egyensúlyt 
a fent és a lent hullámaiban, 
és amennyire tőlem telik, 
igyekszem ezt a szerepet be-
tölteni – zárta Maja.

Hétköznapi hős:  A kiváló pedagógus folyamatosan motiválja a gyerekeket

Sikerélmény – építő alkotás

AJÁNLÓ:  Palkovits Tamásnét Károly Andrea ajánlotta Hétköznapi hős című rovatunkba. A Lackner-is-
kola igazgatóhelyettese úgy gondolja, hogy kolléganője – aki sikeres felkészítő munkájáért Cziráki-
emlékdíj kitüntetésben részesült, és akinek tanítványai ebben a tanévben is remek eredményeket ér-
tek el – kiváló pedagógus, így érdemes arra, hogy munkáját a város közössége is megismerje.

Palkovits Tamásné Maja szerint az alkotás, a rajz ugyanúgy növeli a gyerekek önbecsülését, mint a sport. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MADARÁSZ RÉKA

Az idei tanévben Varga 
Gabriella volt az egyet-
len olyan tanuló, aki 
megkapta a Hunyadi 
1. díjat. A nyolcadikos 
lány nemcsak tanul-
mányi eredményével, 
hanem a közösség ér-
dekében végzett tevé-
kenységével is kiérde-
melte az elismerést.

Varga Gabriella idén végzett 
a Hunyadi János Evangélikus 
Óvoda és Általános Iskolában, 
és most követi a nővérét – akit 
már szintén bemutattunk új-
ságunkban (Petra imád ver-
senyezni, Soproni Téma, 2020. 
szeptember 23.) – a Berzsenyi 
Líceumba.

– Eddig heti öt órában né-
metet tanultam, most viszont 
a nulladik angolos osztály fel-
hoz egy olyan szintre, mintha 
nyolc évig tanultam volna ezt 
a nyelvet – mesélte mosolyog-
va Gabica. – Kedvenc tantár-
gyam a töri, az irodalom és a 
rajz. Rengeteget olvasok, fő-
leg a fantasy és a nyomozós 

regényeket szeretem, nagy 
kedvencem A vadonjáró ta-
nítványa és a Percy Jackson 
sorozat.

Büszke lehet Gabi a ver-
senyeredményeire is: az idei 
tanévben országos 2. he-
lyezést ért el a Bendegúz 

irodalmi és szövegértési ver-
senyen. A feladat négy regény 
elolvasása volt, majd a ver-
senyzők kaptak egy-egy rész-
letet, és arra vonatkozó kér-
désekre kellett válaszolniuk, 
amihez természetesen is-
merni kellett az egész művet. 

Ugyanezen a versenyen törté-
nelemből a szintén előkelő 6. 
helyen végzett. A XXIX. Or-
szágos Evangélikus Hittan-
versenyen kiemelt aranyér-
met kapott, 100 pontból 99-et 
ért el. Érdemes azt is megem-
líteni, hogy az egyik bank Vi-
gyázz, kész, pénz! című pénz-
ügyi vetélkedőjén csapatával 
országos hatodik lett, ahogy 
azt is, hogy Gabi írt novellát 
az Így írok én… című irodal-
mi pályázat felhívására is.

– Szívesen vállalok közös-
ségi szolgálatot, aktívan ki-
veszem a részem a papír-
gyűjtésből, a rendezvények 
megszervezéséből, bár az el-
múlt másfél évben erre nem 
volt lehetőségem – folytat-
ta. – Az idei online oktatást 
könnyebben viseltem, mint 
a korábbi lezárásokat, akkor 
ugyanis kicsit megviselt, hogy 
nem tudtam kimenni az utcá-
ra, találkozni a barátokkal.

A számos elfoglaltság mel-
lett az ifjú hölgy már öt éve 
jár a Testvériség Néptánc-
együttes Kistestvérek gyer-
mekcsoportjába, és négy éve 
fuvolázik a zeneiskolában. 
Német nyelvű istentisztelete-
ken rendszeresen hallhatják a 
játékát.

Varga Gabriella  több országos versenyen is kiemelkedően szerepelt

A Hunyadi-iskola tehetsége

Varga Gabriella országos 2. helyezést ért el a Bendegúz irodal-
mi és szövegértési versenyen. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Soproni Egyetem: új hallgatók
Tavalyhoz képest mintegy 20 százalékkal több, 804 hallgatót 
vettek fel a Soproni Egyetemre. A mostani volt az első teljes 
felvételi időszak, amelyet az intézmény a modellváltás után, 
már alapítványi formában működve vitt végig. Az egyetemis-
ták létszáma még tovább bővülhet, ugyanis a pótfelvételi eljá-
rás keretében augusztus 24-én hirdetnek eredményt. 

– Tudjuk, az idei felvételizőknek a pandémia miatt nem 
volt egyszerű dolguk a vizsgákra való felkészülésnél, ezért is 
biztató, hogy ilyen sokan, ráadásul a korábbi években meg-
szokottnál általában magasabb pontszámokkal választották 
egyetemünket – közölte dr. Katona György, az egyetem oktatá-
si rektorhelyettese. – Az egyetem „Természetesen veled!” jel-
mondatának megfelelően nagyon bízunk abban, hogy ősszel 
már jelenléti oktatásban találkozhatunk a hallgatóinkkal.

A Soproni Egyetem mint zöld egyetem egyik fontos válla-
lása, hogy valamennyi új hallgatója tiszteletére egy fát ültet 
novemberben városunkban a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. 
partnerségével. 

Nyári napközi a gyerekeknek
Sopronban a nyári napközis táboroknak az idei évben a Lack-
ner Kristóf Általános Iskola adott otthont. Július 5. és augusz-
tus 19. között naponta 200–250 gyermek részvételével tartották 
meg a programot. A nyári napközis tábor nagy népszerűségnek 
örvend mind a gyermekek, mind a szülők körében a változatos 
és színvonalas programoknak köszönhetően.

RÖVIDEN

sopronitema 
hivatalos
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Szeretünk szedni… valamit
Korábban is ritka volt (életkortól függetlenül!), hogy vala-
ki úgy jött a rendelőbe, hogy nem szedett semmit, de… Most 
a Covid óta már úgy látszik, szinte mindenki szed valamire 
valamit. A legérdekesebb az, hogy sokan nem is tudják, hogy 
pontosan mit szednek. A leggyakoribb, hogy „szedek valami 
vitamint”. Aztán, ha felteszem azt az indiszkrét kérdést, hogy 
mire szedi azt a valamit, akkor éri az emberfiát az igazi meg-
lepetés. A legtöbben (tényleg a többség!) lényegében nem 
tudják megmondani, miért is szedik... Nem, nem „csak” a vi-
taminról van szó, hanem mindenféle gyógytermékről vagy 
gyógyhatásúnak gondolt termékről. 

Tényleg ilyen jót akarunk tenni magunknak? Tényleg mind-
egy, hogy mire is lehet jó nekünk (jó lehet-e egyáltalán vala-
mire?) az a valami, amit naponta vagy időszakosan lenyelünk? 

Nem lehet, hogy ez a „szeretünk szedni… valamit”, az ész-
szerű egészséges életvitelt helyettesítő pótcselekvéseink 
egyik jól megfogható eleme?
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket augusztus 25-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 23-i rejt-
vényünk megfejtése: „A habozás a vereség csírája”. Szerencsés megfejtőnk: Sarang István, Sopron, Aranyhegy utca. 

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Augusztus 18–24. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig este 8 
órától reggel 8 óráig tart. Ez alól kivétel augusztus 20-a, ezen 
a napon az ügyelet reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig van 
érvényben.

Augusztus 18.,  
szerda 

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

Augusztus 19., 
csütörtök 

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

Augusztus 20.,  
péntek 

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

Augusztus 21.,  
szombat 

Than Károly gyógyszertár  
Újteleki u. 54. 99/510–787

Augusztus 22.,  
vasárnap 

PatikaPlus gyógyszertár  
Határdomb u. 2., Alphapark 99/505–220

Augusztus 23.,  
hétfő 

PatikaPlus gyógyszertár  
Selmeci u. 15–17., Interspar 99/505–472

Augusztus 24., 
kedd 

Arany Kígyó gyógyszertár 
Magyar u. 6. 99/311–732

Összefonódott az életük
EGYÜTT ÉVTIZEDEKEN ÁT  – soproni házaspárok mesélnek

PLUZSIK 
TAMÁS

Bizonyára 
sokan ál-
modoznak 
az egész 

életen át tartó szerelem-
ről, és vannak olyan sze-
rencsések, akiknek ez 
meg is adatott. Soroza-
tunkban olyan soproni 
házaspárokkal beszélge-
tünk, akik talán tudják a 
hosszú és boldog házas-
ság titkát. Legalábbis az 
életük példa lehet erre. 

– A József Attila Gimnázium di-
ákja voltam, amikor a középis-
kolánk rendezett egy farsangi 
bált a ma GYIK-nak nevezett egy-
kori Sotex-kultúrházban – kezd-
te Hirschlerné Steiger Annamá-
ria. – Több fiúval is táncoltam, 
amikor egyszer csak megjelent 
Rezső, akit én ezt megelőzően 
nem ismertem, és felkért egy 
táncra. Pontosan emlékszem az 
időpontra, mindez 1955. feb-
ruár 5-én fél 11-kor történt. Ez-
után már csak vele táncoltam, 
egészen éjfélig, ugyanis ad-
dig tartott a bál. Ezt követően 
hosszú ideig nem találkoztunk, 
mígnem egy alkalommal ép-
pen zongoraóráról mentem ha-
za, amikor mellém szegődött a 
Sotex-báli táncosom, és hazakí-
sért, majd a következő alkalom-
mal is, sőt ezt követően szinte 
minden zongoraórát követően.

– Gyönyörű, dús haja volt 
Anikónak, mondhatom, el-

ső pillantásra beleszerettem 
a szépséges, 15 éves csitri lány-
ba. Az egyik hazakísérést köve-
tően pedig elhívtam korcso-
lyázni a Paprétre, de arra is jól 
emlékszem, hogy hosszú ideig 
magáztuk egymást – folytatta a 
történetet Rezső, az egykori li-
cista diák.

– Egy alkalommal hirdettek 
a Deák étteremben egy úgyne-
vezett „Kartonbált”, ami azt je-
lentette, hogy aki a legcsino-
sabb kartonanyagból készült 
ruhában a legszebben táncolt 
a partnerével, az nyert egy két-
személyes pezsgős vacsorát. 
Rezsővel mi lettünk a győzte-
sek – emlékezett vissza Anikó. 
– A szüleink ismerték egymást, 
nyilván örültek is annak, hogy 
a két megbecsült iparoscsa-
lád gyermeke összeházasodik. 
1959-ben volt az eljegyzésünk, 

egy évvel később pedig Weltler 
Rezső esperes–lelkész úr adott 
össze bennünket az evangéli-
kus templomban. 

– Hévízre mentünk nászút-
ra az én 125 köbcentis Csepel 
motorkerékpárommal, ami egy 
műszaki hiba miatt húsz kilo-
méterenként megállt. Ilyenkor 
ültünk az árokparton, vártuk, 
hogy lehűljön a henger, de mi 
ezen csak nevettünk, boldogok 
voltunk, és nagyon szerettük 
egymást, mint ahogy így van ez 
ma is – fogta meg beszélgetés 

közben felesége kezét Hirsch-
ler Rezső.

– Igen, meghitt pillanatok-
ban ma is úgy kulcsoljuk ösz-
sze kezeinket, mint ahogy azt 
tettük több mint hatvan évvel 
ezelőtt. Összefonódnak a keze-
ink, összefonódott az életünk. 
Mi annak idején beálltunk egy 
jó nehéz szekér elé, amit az év-
tizedek során mindig egyfelé 
húztunk. Ha van titka a boldog 
és harmonikus házasságnak, 
akkor úgy gondolom, ez az – fo-
galmazott Anikó. 

Hirschlerné Steiger Annamária és Hirschler Rezső 1960 óta házasok. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

HIRSCHLER REZSŐ  1939-ben született Sopronban. A családi 
tradíciót folytatva ő is üveges mester lett, majd sikeres vállal-
kozó, a rendszerváltást követően pedig ő volt Sopron első sza-
badon választott polgármestere.
HIRSCHLERNÉ STEIGER ANNAMÁRIA  1940-ben született 
Sopronban. Az érettségit követően kitanulta édesapja mester-
ségét, ő maga is kőfaragó mester lett, majd később férje üveg-
ipari vállalkozásában dolgozott.
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HUMORSAROK
Szénási Ferenc (Széna) soproni  karikaturista  
alkotásai hétről hétre.

KÜLÖNLEGES SZÍNHÁZTÖRTÉNETI PILLANAT  jött létre 
Fényév távolságban, Örökre szépek történetével és a Szilvás-
gombóccal a fertőrákosi barlangszínházban a közelmúltban. 
Presser Gábor meghívta a Petőfi Színház A padlás című előadá-
sában játszó színészeit is koncertjére. A legendás zenész és a 
soproni teátrum művészei közösen énekelték az örökzöld dalo-
kat vastaps közepette, a koncertről egy emlékvideó is készült.

VIDEOKLIP A LEGENDÁVAL

KÓCZÁN 
BÁLINT

Bemutat-
kozó de-
móval 

jelentkezett a Heyoka-
Talk. A soproni formá-
ció egy baráti társaság-
ból alakult két évvel 
ezelőtt, idén megjelent 
„Talált szavak…” című 
bemutatkozó anyagá-
val zenei hitvallását kí-
vánja bemutatni.

– Történetünk 2019-ben kez-
dődött. Azon túl, hogy már 
évek óta barátok és szom-
szédok vagyunk, a legmeg-
határozóbb közös pont, hogy 
mindannyian zenehallga-
tó, zeneszerető emberek va-
gyunk – kezdett bele Szalai Jó-
zsef a HeyokaTalkból. 

A formáció vezetője meg-
jegyezte, nem tanult zené-
szek, de a szívüket beleadják, 
amikor a felvételek készülnek. 
– A dalokat közösen formálgat-
juk, és talán attól lesz egy kicsit 
pikáns az egész, hogy mind-
egyikünk más-más zenét ked-
vel – folytatta József. – Milyen 
stílust is képviselünk? Még 
nem nagyon határoltuk be: ta-
lán indie rock némi psychede-
lic beütéssel. Úgymond „me-
rítés” az általunk hallgatott 
zenékből. Az elmúlt évtize-
dekben a hangszeres műfajon 

túl megjelentek az elektroni-
kus zenei vonalak, amelyeket 
szintén szeretnénk belecsem-
pészni a dalainkba. 

A gitáros hozzátette, ami-
kor próbálnak, és elcsípik a fo-
nalat, akkor az olyan, mintha 
„angyal szállna át a helyisé-
gen”. A dalok is így születnek.

– Egyszer csak elkezdünk 
valami melódiát, majd sor-
ban rácsatlakozik mindenki, 
és a végére kialakul egy kö-
zös hangzás. Igyekszünk va-
lami pozitívat létrehozni és 
sugározni zenénkkel. A szö-
vegek szintén a baráti kör-
ből származnak, amelyek 

zöme Farkas Péter költő tol-
lából ered. Köszönettel tarto-
zunk neki. 

A „heyoka” név az észak 
amerikai préri indián tör-
zsekhez köthető, „szent bo-
hóc”, aki mindent fordítva 
csinál. – Egyszerű a filozófi-
ánk, felhívni a figyelmet a ha-
mis beszédre. Idén megjelent 
hat saját dallal bemutatkozó 

anyagunk, amely különle-
ges zenei élményt nyújt a kö-
zönségnek – árulta el Sza-
lai József.

A „Talált szavak” demó már 
megtalálható a videómegosz-
tó portálokon, ahol bárki meg-
hallgathatja, de a zenekar 
természetesen szeretne be-
mutatkozni a soproni közön-
ségnek is. 

HeyokaTalk:  Barátokból, szomszédokból alakult a soproni zenekar 

Dalok angyalszárnyakon

Zenehallgató, zeneszerető emberek alkotják a HeyokaTalk formációt.
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NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

MADARÁSZ 
RÉKA

Aki nyárra 
időzítette 
a megúju-

lást, most jól jár, hiszen 
az üzletek talán minden 
eddiginél nagyobb leára-
zásokkal ösztönzik vá-
sárlásra a betérőket.

Idén – ahogy a múlt évben is 
– nem volt sok idejük az üzle-
teknek a tavaszi–nyári kollekció 
bemutatására, ugyanis a korlá-
tozások miatt hetekig zárva kel-
lett tartaniuk. Alighogy életbe 
léptek az enyhítések, többen 
rögtön „újranyitási akcióval” 
indítottak, hiszen a lenge da-
rabokat még szellősebbekre 
kellett cserélni. Nem megle-
pő, hogy őszhöz közeledvén a 
butikok kiárusítják a szezoná-
lis termékeket, egyes helye-
ken akár 70 százalékos enged-
ményt is adnak. Idén viszont az 
is gyakori, hogy a tavaszi kol-

lekció megmaradt darabjaihoz 
is óriási kedvezménnyel jutha-
tunk hozzá. 

– Az akciókat mindig is 
nagyon szerettem, ugyanis 
ha olcsóbban vásárolok vala-
mit, eltölt a „jól jártam érzés” 
– mesélte Kinga az egyik sop-
roni drogéria polcait fürkészve. 
– Sokan mondják, hogy a leára-
zás a legtöbbször csak átverés, 
én azonban ezzel nem foglal-
kozom, mert nem akarom meg-
fosztani magamat az örömtől. 
Megesik az is, hogy elcsábulok. 

Most például csak egy tusfür-
dőért jöttem be, de megláttam 
egy akciós rúzst a kifutó termé-
kek polcán, és nem bírok ellen-
állni neki.

Vannak természetesen rég-
óta működő üzletek is – stabil 
törzsvásárlókkal –, melyek min-
den évben nagyjából ugyanazt 
a forgatókönyvet követik.

– Nálunk évente két na-
gyobb leárazás van, az egyik 
januártól február közepéig, 
a másik pedig ilyenkor, nyáron 
– tudtuk meg Supper Anikótól, 

egy több évtizedes múltra visz-
szatekintő belvárosi cipő- és 
táskaüzlet egyik tulajdonosá-
tól. – A kiárusítás már július 
elején megkezdődött, és au-
gusztus közepéig tart. Ilyenkor 
a mérethiányos termékekhez 
30–40 százalékkal olcsóbban 
lehet hozzájutni, amihez persze 
szerencse is kell. Vannak olyan 
törzsvásárlóink, akik kifejezet-
ten számítanak az akcióink-
ra. A kifutó termékeket azért is 
árusítjuk ki, hogy az új szezont 
friss kollekcióval indíthassuk. 

A nyári kiárusítások már a legtöbb helyen elkezdődtek. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ
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Vásárlásra csábító nyári akciók

A ZENEKARRÓL:  A HeyokaTalk 2019-ben alakult, 2021 januárjá-
ban jelent meg bemutatkozó lemeze. Baráti társaságból verbuvá-
lódott össze, amelynek tagjai: Haász Sándor (ének), Horváth Ta-
más (basszus), Marton Zsanett (vokál), Schneider Róbert (gitár), 
Szalai József (gitár), Buzás Krisztián (dob).


