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A fennmaradás csodája
A magyarságnak küldetése, feladata, felelőssége van és ezáltal – ami a legfontosabb – jövője
– mondta Szent István-napi beszédében Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője.
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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Tető alá kerül az uszoda

Új csomópont
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Várhatóan szeptember elejétől a 84-es főútvonal teljes forgalma az épülő M85-ös gyorsforgalmi úthoz tartozó Sopron-kelet csomóponton keresztül halad majd.

A tervek szerint szeptemberre elkészül
a lövéreki uszoda tetőzete
3

Felszentelt
orgona
Június végén elkészült,
múlt vasárnap pedig
ünnepélyes keretek között dr. Veres András
megyéspüspök is felszentelte az orsolyiták
templomában az orgonát. A templom belső rekonstrukciójaként
a hívek adományából
a padok is megújultak.
A templomban az elmúlt
156 évben harmónium,
majd elektromos orgona szolgáltatta a zenei
kíséretet, idén egy család felajánlásából
épült fel az orgona.
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Készül az idei újbor

Telt ház a strandokon
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A Soproni borvidéken idén is az Irsai Olivér szedésével kezdődött
a szüret. A zászlóshajónak számító kékfrankos egy hónapig még
a tőkéken érik. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Szent Istvánra és államalapításunkra emlékeztek a soproniak

A fennmaradás csodája

2020. augusztus 26.

A szabadság
európai ünnepe
HUSZÁR JUDIT

A páneurópai piknikre és a határnyitásra emlékeztek az esemény 31. évfordulóján múlt
szerdán a sopronpusztai emlékparkban. Mint ismert, 1989. augusztus 19-én több száz keletnémet áttörte a határt, így jutott
át Ausztriába, onnan pedig a Német Szövetségi Köztársaságba.
– A páneurópai piknik a szabadság önfeledt ünnepe – hangsúlyozta ünnepi beszédében
dr. Farkas Ciprián. Sopron polgármestere arról beszélt, hogy
néhány bátor ember kiállása képes volt megváltoztatni nemzetek sorsát. Sopron életében 1921
mellett a másik szimbolikus évszám 1989 lett, hiszen a hűség
mellett ekkor váltunk a szabadság városává.
Johannes Haindl, Németország magyarországi nagykövete beszédében kiemelte: Sopronpusztán kezdődött az a

Az új kenyeret dr. Reisner Ferenc kanonok, püspöki helynök áldotta meg FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
HORVÁTH FERENC

A magyarságnak küldetése, feladata, felelőssége van és ezáltal – ami a legfontosabb
– jövője – mondotta Szent István-napi ünnepi beszédében Barcza Attila, Sopron és térsége
országgyűlési képviselője.
A soproniak – augusztus 20-án
– a hagyományoknak megfelelően a Szent István-templom
kertjében köszöntötték államalapításunkat, az új kenyér ünnepét és a templom búcsúját.
A szentmisét dr. Reisner Ferenc
kanonok, a közelmúltban kinevezett püspöki helynök mutatta be. Szentbeszédében a fennmaradás csodájának nevezte,
hogy államunk és a magyarság
– egy maroknyi nép Európa ölén

– túlélte a történelmi viharokat.
Mindez a keresztény értékeknek
köszönhető, hiszen Szent István
választhatott, hogy ütközőpont
legyünk vagy híd. Szent királyunk ez utóbbit választotta, és
a keresztény hitre építette országát. Dr. Reisner Ferenc hitet tett
a tiszta keresztény értékek mellett, kiemelve a krisztusi példamutatást, hiszen napjainkban is
sok veszély fenyegeti az általunk
vallott értékrendet.

Barcza Attila ünnepi beszédében ugyancsak kiemelte Szent
István szerepét, mert „jellemét,
hitét, hatalma erejét a magyar
nemzet megerősítésére, felemelésére, Magyarország érdekeinek szolgálatára fordította”.
Kiemelte: több mint ezer éve
kaptuk a Szent István-i lehetőséget, amely nemcsak hitet jelent, hanem azt is, hogy a magyarságnak küldetése, feladata,
felelőssége van és ezáltal – ami
a legfontosabb – jövője. Ezt követően utalt arra is, hogy napjainkban ugyancsak kiállunk jogaink és az igazság védelmében,
ha kell, Brüsszelben, ha kell, itthon és bárhol a világban.
– Mi, magyarok, Szent István népe szabad nemzetként
szeretnénk élni. Biztonságos,

méltányos, keresztény polgári
Európát akarunk – hangzott a
szónok üzenete, majd kiemelte: 2010 óta Szent Istvánhoz
méltó országépítő nemzet vagyunk: családjaink és gazdaságunk megerősítése, határaink
védelme, településeink fejlesztése egy felemelkedő nemzet országépítésének tettei.
Az országgyűlési képviselő ünnepi beszédét követően áldotta meg az új kenyeret
dr. Reisner Ferenc, majd a városvezetők – dr. Farkas Ciprián
polgármester, dr. Simon István,
Csiszár Szabolcs alpolgármester
– és Barcza Attila megkoszorúzták Szent István szobrát. Elhelyezték a tisztelet koszorúit az
egyház és több civil szervezet
képviselői is.

folyamat, amely Németország
újraegyesítésével végződött,
és ezért a németek a mai napig
hálásak a magyaroknak. – Ezen
a helyen forrt egybe nemzeteink szabadságvágya – mondta
a nagykövet, aki kitért arra is,
hogy az elmúlt 30 évben egy
sűrű, kulturális, gazdasági háló
szövődött a két ország között.
Az ünnepségen részt vett
Frank Spengler, a Konrad-Adenauer-Stiftung magyarországi
képviseletének vezetője, Barcza
Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője, dr. Fodor Tamás korábbi polgármester, Csiszár Szabolcs alpolgármester,
dr. Magas László, a Páneurópai
Piknik ’89 Alapítvány elnöke,
számos önkormányzati képviselő, intézményvezető, kortanú.
A rendezvény végén a résztvevők elhelyezték az emlékezés virágait a kopjafánál.

KÖSZÖNTÉS ÉS RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEMÓRA
Dr. Farkas Ciprián köszöntötte szerdán a Német–Magyar Nyári
Akadémia résztvevőit, amelyre Németország minden részéből érkeztek diákok, emlékezve a páneurópai piknik 31. évfordulójára. A hivatalos ünnepség előtt rendhagyó történelemórát tartott a sopronpusztai emlékparkban Nagy László
egykori szervező, a Páneurópai Piknik ’89 Alapítvány titkára.

Dr. Farkas Ciprián és Johannes Haindl
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Változás: Fábián Attila a Soproni Egyetem élén
majd, és egyetemünk versenyképessé válik. A Soproni Egyetem már most is kincseket rejt,
de szeretnénk elérni, hogy a város és polgárai büszkék lehessenek ránk.
– Mi az a jövőkép, ami a Soproni Egyetem rektoraként vezérelni fogja?
– Célom, hogy egyetemünk
a magyar felsőoktatás „meglepetéscsapata” legyen, hogy rövid időn belül felkerüljünk arra
a világtérképre, melyen a fenntartható fejlődés szempontjait

PLUZSIK TAMÁS

Augusztus 1-től a Soproni Egyetemért Alapítvány kuratóriuma prof. dr. Fábián Attila egyetemi tanárt bízta meg a Soproni Egyetem irányításával. Dolgozószobájában beszélgettünk
városunk egyetemének új vezetőjével.
– Beavatna bennünket szak- Intézet igazgatója. 2017-ben vemai életútjának fontosabb hettem át egyetemi tanári kineállomásaiba?
vezésemet. Négy cikluson át vol– Harminc éve dolgozom az tam dékánhelyettes, öt évén át,
egyetemen. Az Erdészeti Üzem- 2018-ig a kar dékánja lehettem.
tani Tanszéken kezdődött a pá- Oktatói munkám mellett rövid
lyafutásom, közideig az Embeben elvégeztem a „Évszázados értéri ErőforráBudapesti Közgaz- keinket, hagyosok Miniszdaságtudományi mányainkat megtér iumában
Egyetemen az Ipar- őrizve folytatjuk
az egészséggazdasági Szakot, utunkat.”
ügyi gazdálígy hamarosan átkodásért és
PROF. DR. FÁBIÁN ATTILA i n t é z m é ny kerültem az akkor
induló Közgazdasáfelügyeletért
gi és Vezetésfejlesztési Intézet- felelős helyettes államtitkárbe, amely később átalakult az ként dolgoztam.
egyetem Közgazdaságtudomá– Az alapítványi működésnyi Karává. 2000-ben lettem a ből fakadóan milyen váltovezetője a Nemzetközi és Ös�- zások várhatóak az egyetem
szehasonlító Gazdaságtani Tan- életében?
széknek, később a Nemzetkö– Nagy lehetőség és igazi kizi és Regionális Gazdaságtani hívás előtt áll az egyetem, hisz

A magyar felsőoktatás „meglepetéscsapata” lesz a
Soproni Egyetem – nyilatkozta lapunknak
prof. dr. Fábián Attila FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
egyrészt a kuratórium élén elismert szakemberek állnak, másrészt jelentős fejlesztési forrásokban reménykedhetünk. A 21.
század elvárásaihoz igazodva
szeretnénk gyorsítani, úgy az
oktatásban, kutatásban, mint
az infrastrukturális feltételek

javításában. Továbbra is lesznek
államilag finanszírozott képzéseink. Az oktatók és a dolgozók
számára szeretnénk olyan teljesítményorientált ösztönző
rendszert kialakítani, melynek
segítségével új termékek, tudományos eredmények születnek

maximálisan szem előtt tartó
egyetemek szerepelnek. A botanikus kertünket szeretnénk
olyan arborétummá varázsolni, amely nyitott és igazi fellélegzést nyújt minden hozzánk betérőnek. Úgy remélem,
hogy hamarosan minden feltétel adott lesz terveink megvalósításához, rajtunk a sor. Ebben
számítok a hallgatóságunkra és
valamennyi kollégám támogatására. Évszázados értékeinket,
hagyományainkat megőrizve
folytatjuk utunkat.

CSALÁDI HÁTTÉR: – Tiszaföldváron születtem, szüleim Szolnokon éltek, édesapám újságíró, édesanyám testnevelő tanár
volt – mondta lapunknak prof. dr. Fábián Attila. – A szüleim
tisztessége, műveltsége, kíváncsisága és nyitottsága a világra
volt a legmeghatározóbb az eddigi életem során. Nagyapám
megbecsült pedagógus volt, tőle örököltem a matematika
és a természet tiszteletét, szeretetét. Ének-zenei tagozatos
általános iskolába jártam, a Varga Katalin Gimnázium matematika–fizika tagozatos osztályában érettségiztem 1984ben, a Szolnoki MÁV ifjúsági válogatott kerettag kardvívója voltam. Érettségi után az Erdészeti és Faipari Egyetemre
jelentkeztem, ahol 1990-ben kaptam kézhez erdőmérnöki diplomámat. Három csodálatos gyermekem van: Dániel tervezőgrafikus-művész, Anna végzős, Balázs pedig negyedéves jogászhallgató Győrben.
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Összefogás a Fertő-parti fejlesztésekért
HORVÁTH FERENC

Újabb összefogás született a Fertő tavi
fejlesztések megvalósításáért. Több mint
harminc sportegyesület és szövetség képviselője írta alá azt a támogatói nyilatkozatot, amelyben kérik, hogy a tervekben szereplő közösségi sportlétesítmények minél
előbb épüljenek meg. Mint ismert, a közelmúltban a Fertő-parti települések polgármesterei szorgalmazták a projekt tel-

jes körű megvalósítását, mert felismerték,
hogy a fejlesztések jól szolgálják a helyi lakosság sportolását és pihenését, ugyanakkor nagy hatással lesznek a térség turizmusára is.
A sportegyesületek és szervezetek képviselői azt követően írták alá a támogatói nyilatkozatot, miután részletesen megismerték a terveket, amelyeket korábban
velük egyeztetve, javaslataikat figyelembe véve készítettek el. Dr. Kárpáti Béla, a

fejlesztésekért felelős cég vezérigazgatója kiemelte, valódi közösségi igények hívták életre a közösségi sportközpontot is,
ahol az amatőr és a profi sportolók otthonra találnak, és tág tere lesz a szabadidős sportoknak is, a különböző nyitott és
zárt sportpályákon a focitól a strandröplabdán át a teniszig, nem szólva a vitorlás
és evezős sportokról.
Csiszár Szabolcs sportért felelős alpolgármester azt hangsúlyozta, hogy száz szá-

zalékig állami területen, százszázalékos
állami forrásból valósul meg az ország legnagyobb turisztikai beruházása. A sportközpont egyes elemeit alapos elemzést követően és a leendő használók bevonásával
tervezték meg. A cél az volt, hogy az amatőr és profi sportolók egyaránt használni
tudják, de a családok is örömmel vegyék
birtokba a létesítményeket. Lehetőség lesz
képzések, táborok és edzőtáborok megtartására is.

Júliusban több mint 25 ezer vendéget fogadtak a Tómalmon és a Lövér fürdőben

Tető alá kerül az új uszoda
FOTÓ: SOPRONMÉDIA

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Várhatóan szeptemberre végez a kivitelező a lövéreki uszoda tetőzetének
megépítésével. Ezzel párhuzamosan a
földön is halad a munka, a szükséges
közműveket már csaknem kiépítették.
Még a nyár elején emelték a helyére azt a tizenöt fagerendát,
amely a lövéreki uszoda tetőszerkezetét tartja majd. A munka végeztével azonnal elkezdték a tető végleges kialakítását,
a fémlemezek felhelyezése jelenleg is tart. A kivitelező úgy
számol, hogy szeptember végére teljesen befedhetik az
új uszodát.
– Ahogy a magasban ütemezetten haladt a munka, úgy tudtunk haladni a földön is – mondta lapunknak Khaut András, a
FÉSZ Zrt. igazgatótanácsának
elnöke. – A közelmúltban elvégeztük a beton szerkezetének
próbáját, mindkét medencét
feltöltöttük vízzel. Emellett már
csaknem elkészült a szükséges
közművek, illetve a gépészeti
elemek kiépítése. A közeli erdő

felől érkező víz elvezetése is hamarosan megoldott lesz. A tető
elkészülte után foghatunk hozzá a medencék burkolatának kialakításához, a lelátó alatti helyiségek megépítéséhez.
A Modern Városok Program
keretében épülő létesítmény
nemcsak a sportolók számára nyit széles teret a mozgásra és kikapcsolódásra, hanem
Sopronnak is új lehetőségeket
tartogat. Az uszoda (a nyolcsávos 50 méteres és a bemelegítő medencével) minden követelménynek megfelel majd, így
a város bekapcsolódhat a hazai
és nemzetközi sportesemények
megrendezésébe.

Telt házas standok
Szokatlanul indult a szezon a
koronavírus miatt a Tómalom

strandon, illetve a Lövér fürdőben. A nyár közepi jó idő azonban kicsalta a vízpartokra a
soproniakat. A két strandon júliusban több mint huszonötezer
vendéget fogadtak, ami azt jelenti, hogy a Tómalom és a Lövér
fürdő is telt házzal működött.
Augusztusban Tómalmon egy
rendkívüli eset is történt: Wágner Kata vízimentő és Filippo
Marchini úszómester gyors és
határozott közbeavatkozásának
köszönhetően sikerült egy fürdőző életét megmenteni. A vízimentőnek hősies helytállásáért
dr. Farkas Ciprián polgármester, dr. Simon István és Csiszár
Szabolcs alpolgármester adott
át elismerő oklevelet, az úszómestert pedig Rádonyi László,
a Soproni Vízmű Zrt. vezérigazgatója méltatta.

Július közepétől megtelt strandolókkal a Tómalom FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Orgonával dicsérik az Urat
BERTHA ÁGNES

Megújul a forgalmas út
Kicserélték az aszfaltot, megújultak a buszöblök, illetve az útpadka is – hétfőn megtartották a Csengery utca Kőszegi úti körforgalom és a vasúti aluljáró közötti szakaszának műszaki átadás–átvételét. Az eseményen részt vett
Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője, valamint Juhász
Adrienn, a körzet önkormányzati képviselője is. Elhangzott: a 450 méteres
szakaszon 168 millió forint kormányzati támogatásból végezték el a fejlesztést. A burkolati jelek felfestése után várhatóan szeptember elejétől haladhat ismét zavartalanul a forgalom. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Június végén elkészült, múlt
vasárnap pedig ünnepélyes keretek között dr. Veres András
megyéspüspök is felszentelte az orsolyiták templomában
az orgonát.
A soproni orsolyita rend
templomában az elmúlt 156 évben először harmónium, majd
elektromos orgona szolgáltatta a szertartások zenei kíséretét. Idén egy család igen jelentős felajánlásából az 1864-ben
felszentelt, Szeplőtelen Fogantatásról nevezett templomban
felépült az orgona.
– Az volt a célunk, hogy a
templom neogótikus belső
berendezésével harmonizáló

orgona készüljön – mondta Kovács Gergő Vilmos templomigazgató, iskolalelkész. – Pap
Zoltán orgonaépítő székelyudvarhelyi műhelyében nyerte el
a mostani formáját a hangszer,
amely eredetileg egy németországi templomban állt. Az volt a
kérésünk, hogy a hatalmas karzati üvegablakból semmit ne
takarjon el, így két orgonaszekrénybe került a két manuál pedálos, 15 regiszteres, mechanikus csúszkaládás hangszer.
Az orgonaépítő a helyszínen
gyorsan és pontosan dolgozott:
otthoni műhelyében teljesen
felépítette az orgonát, majd
darabjaira bontva szállította,
a helyszínen pedig alig öt nap
alatt szerelte össze.

Az orgona ünnepélyes felszentelésén dr. Veres András hangsúlyozta: az új orgona új korszakot teremthet a
templom és a közösség életében. A megyéspüspök köszönetet mondott a példa nélküli felajánlásért a névtelennek
maradni kívánó családnak,
valamint minden jólelkű
támogatónak.
A két ütemben elkészült színes üvegablakok, az orgona felépítése és a padok felújítása
után Gergő atyának még egy
álma van: a soproni orsolyita
zárda és az iskola 275 éves jubileumára (2022-re) szeretné
az 1747-ben épült egykori régi zárdatemplom főoltárképét
restauráltatni.

MEGÚJULTAK A PADOK A TEMPLOMBAN: Az orsolyita templomban három ütemben a padok is megújultak. A bútorok a templommal egyidősek. A padsorokat korabeli bútoripari technikával újították fel, illetve elektromos fűtést is kaptak. A munka összesen közel hétmillió forintba került, amelyet teljes egészében a hívek adtak össze.

4

Városi hírek

www.sopronitema.hu

2020. augusztus 26.

A tervek szerint az Árpád utcai parkolóház 2021 szeptemberére készül el

Ez történt idén nyáron Sopronban
MUNKATÁRSUNKTÓL

A nyári szünet után lapunkban összefoglaljuk
az elmúlt hetek fontosabb közéleti, kulturális eseményeit. Épül a parkolóház, felavatták a
Szent Borbála teret, átadták a Fertő-parti kerékpárutakat, valamint köszöntötték az egészségügyi dolgozókat is.
Épül a parkolóház
Elkezdődött az Árpád utcai parkolóház kivitelezése. Augusztus
4-én jelentek meg a munkagépek a területen, így az itt korábban kialakított murvás parkolót lezárták. A tervek szerint a
parkolóház 2021 szeptemberére készül el, mintegy 2,5 milliárd forintba kerül, 235 autó fér
el az épületben, de emellett
szabadtéri parkolókat is kialakítanak majd.

Felavatták a Szent
Borbála teret
Parkosították a korábban rendezetlen területet, így igazi közösségi hellyé vált a Szent Borbála tér Brennbergbányán. Az
avatóünnepségen családi programokkal, koncertekkel várták a vendégeket. Stöckert Tamás önkormányzati képviselő
hangsúlyozta: a környéken lakók régi álma valósult meg a tér
felújításával. – A fejlesztés részeként a Szent Borbála-szobor is

megújult, valamint itt található a város egyik legjobb játszótere – tette hozzá Barcza Attila,
Sopron és térsége országgyűlési
képviselője.

170 éves kamara
170 évvel ezelőtt alakult meg a
Soproni Kereskedelmi és Iparkamara. A jubileumi közgyűlésen
újabb négy évre megválasztották elnöknek Horváth Vilmost,
és dr. Parragh Lászlót javasolták
ismét az Országos Kereskedelmi és Iparkamara elnökének. Az
eseményen Barcza Attila országgyűlési képviselő hangsúlyozta: a kormány minden lehetőséget megad a vállalkozásoknak
a pandémia okozta gazdasági
nehézségből való kilábaláshoz.

Sport kerekesszékkel
Felavatták az első soproni kerekesszékes szabadtéri fitneszeszközöket a KRESZ parkban. A két
gép építését a Hova Tovább
Közhasznú Alapítvány európai

Parkosították a korábban rendezetlen területet
Brennbergbányán a Szent Borbála téren

Augusztus első napjaitól már a munkagépek dolgoznak az Árpád utcában, ahol az ideiglenes parkoló helyén
építik fel az új parkolóházat FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS
uniós támogatásból valósította
meg. Az avatáson jelen volt Földes Tamásné, az alapítvány kuratóriumának elnöke, dr. Farkas
Ciprián, Sopron polgármestere és Tóth Éva önkormányzati
képviselő.

A NEÉT elnöke
Pataki Andrást, a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, a Magyar Teátrumi
Társaság alelnökét, Jászai-díjas
rendezőt választotta meg négy
évre elnökének a Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető
Tanács (NEÉT) az Emberi Erőforrások Minisztériumában tartott
ülésén. – Nagy megtiszteltetést,
kihívást és fontos feladatot jelent számomra, hogy elnyertem a tagság bizalmát. Hosszú
távú célként kiemelt fontosságúnak tartom a legkülönbözőbb előadó-művészeti szervezetek együtt gondolkodásának
segítését, a különböző vélemények összehangolását a szakmai kérdésekben – mondta Pataki András.

világából jól ismert „Andante”
lesz. Dr. Krisch András titkár és
Varga Gábor elnök vezetésével
a klub kiemelt figyelmet szentel
a fiatal zenész tehetségek felkutatásának és támogatásának.

Új állampapírértékesítési pont
Sopronban új helyszínen, az
Állomás utca 2. alatt nyitotta
meg állampapír-értékesítési
pontját a Magyar Államkincstár. A kirendeltségen szerdánként 9 és 16 óra között várják
az ügyfeleket, akik az állampapírokon kívül államkötvényeket
is vásárolhatnak.

Az egészségügyi
dolgozók ünnepe

Kerékpárutak
a Fertő-parton

Július elseje a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe, ezen a
napon született ugyanis Semmelweis Ignác. A jeles nap alkalmából a Soproni Gyógyközpont
több mint 40 munkatársa és két
kollektívája vett át elismerést.
Az egykori megyeháza dísztermében tartott ünnepségen először dr. Kulcsár Dániel, a gyógyközpont megbízott főigazgatója
köszönte meg a jelenlévők munkáját, majd dr. Farkas Ciprián
polgármester beszélt az egészségügyben dolgozók felbecsülhetetlen szerepéről.

Átadták a mintegy hatszázmillió forintból felújított Pomogy
(Pamhagen) és Fertőd, valamint
a Fertőrákos és Sopron között elkészült hiányzó kerékpárútszakaszt, így a Fertő tó körül teljes a
bicikliút-hálózat. Az ünnepségen
Barcza Attila, a térség országgyűlési képviselője Révész Máriusz
aktív Magyarországért felelős
kormánybiztossal, valamint a
környék polgármestereivel kerékpározott Pomogytól Fertőrákosig. A fejlesztés azért is fontos,
mert a térségben százezrek fordulnak meg kerékpárral évente.

Új Rotary-elnök

A kerekesszékes szabadtéri fitneszeszközök a
KRESZ parkban kaptak helyet

Varga Gábor dzsesszzenész lett
a Rotary Club Sopron új elnöke. A közelmúltban megtartott
tisztújításon Göde József titkár,
dr. Locsmándi Szabolcs kincstárnok és Molnár Tibor elnök
beszámolt az elmúlt időszak
legfontosabb eseményeiről és
eredményeiről. Az új, 2020/21es Rotary év jelmondata a zenei

Már teljes a kerékpárút: átadták a Pomogy (Pamhagen) és Fertőd, valamint a
Fertőrákos és Sopron között elkészült hiányzó szakaszt

EZ LESZ… A Soproni Téma programajánlója
Kövi Szabolcs pihenőszékes koncertje
Augusztus 27., csütörtök 15 óra, 17 és 19 óra,
Erdészeti Múzeum

BeszélgESsTÉK
Augusztus 27. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
Az estsorozat vendége ezúttal Puzsér Róbert, akivel
Kadlecsik Zoltán evangélikus lelkész, mentálhigiénés
szakember beszélget. Téma: Spiritualitás – egyház és
valláskárosodás

Kezdd könnyen az iskolát!
Augusztus 29., szombat 9 óra, Soproni TIT nagyterme
Témák: tanulási módszerek – távoktatás/ motiváció,
eredményes nyelvtanulás/ tréning, család–iskola/
közös célok. Előadók: Győri Edit tanulás-módszertani
tanácsadó, Tobler Katalin nyelvtanár, Bartha Marianna
szociális segítő.

Ingyenes garantált séták – erdei
kirándulás
Augusztus 29. 10 óra, Hotel Lövér buszmegálló

Kovács András Péter önálló estje
Augusztus 29. 20 óra, fertőrákosi barlangszínház
Egy vicces, felkavaró és őszinte est férfiakról, nőkről,
gyerekekről és szülőkről.
Előzenekar: Szabó Balázs Máté

Ingyenes garantált idegenvezetések –
belvárosi séta
Augusztus 30., vasárnap 10.30, Tourinform iroda

Beethoven a szabadban
Augusztus 30. 13 óra, Balf – Panoráma étterem melletti
erdei szabadtéri terület

Klassz a parkban
Augusztus 30. 17 óra, fertődi Esterházy-kastély
Nyár esti koncert. Fellép: Csővári Csilla szoprán,
Érdi Tamás zongoraművész, a Budapesti Vonósok
Kamarazenekara, karmester: Káli Gábor.

Kálloy Molnár Péter: Ősember
Szeptember 1., kedd, 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
A népszerű színész egy különleges színházi stand-up
comedy esttel készül

Virágos Sopronért
Szeptember 2., szerda 17 óra Evangélikus Egyházközség
gyülekezeti terme
Az Egészséges, emberibb környezetért, a Virágos
Sopronért rendezvénysorozat 149. összejövetele.
Előadást tart prof. dr. Tonhaizer Tibor és Hárs Olivér,
közreműködik Fodor Gábor és Horváth Sándor.

2020. augusztus 26.
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Márkó
és a homokvár

Új csomópont
szeptember elejére
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Várhatóan szeptember elejétől a
84-es főútvonal teljes forgalma az
épülő M85-ös gyorsforgalmi úthoz
tartozó Sopron-kelet csomóponton keresztül halad majd. A „Balf csomópont”
(a Pihenőkeresztnél) pedig ősz közepére készülhet el.
Nyáron is jó ütemben dolgoztak az M85-ös gyorsforgalmi út
kivitelezésén. Csorna és Sopron
között gyakorlatilag egybefüggő
az aszfaltburkolat, amire most
már az utolsó aszfalt kopóréteget terítik. Ezután festik majd
fel az útburkolati jeleket, és kerülnek a helyükre a forgalomtechnikai jelzések. Az aszfaltos
részen szinte végig kiépült már

a középső sávelválasztó szalagkorlát és sok helyen a vadvédő
kerítés is.
A közlekedők számára leginkább szembetűnő mindaz, ami
a szennyvíztisztító-telep mellett, a Sopron-kelet csomópontnál történik. Iskolakezdésre már
itt haladhat át a 84-es számú főút teljes forgalma. Fontos változás, hogy a Harka és Kópháza

közötti, úgynevezett 8518 jelű
utat lezárták, kerülni ideiglenesen Sopronon keresztül lehet.
A teljes útzárra azért van szükség, mert a harkai összekötő út
új nyomvonalát hozzáépítik a
régi úthoz, és ez a rákötési pont
nagyon közel van a vasúti átjáróhoz, ezért forgalombiztonsági okokból félpályás terelésre
nem volt lehetőség. Ugyanakkor
szeptember elejétől Kópháza és
Harka között már csak ezen az
új nyomvonalon és a Sopronkelet csomóponton keresztül
lehet közlekedni, mert az M85

FOTÓ: ROSTÁS JÁNOS

Huszár Judit jegyzete

átvágja a régi utat, így azt már
csak a gazdák használhatják a
földjeik megközelítésére.
A beruházással kapcsolatos
további hír, hogy a „Balf csomópont” (a Pihenőkeresztnél) várhatóan őszre készülhet el.
Mindezekkel együtt a gyorsforgalmi út Sopron–Tómalom
(Fertőrákos) és a soproni országhatár közötti szakaszának munkálatai is folynak. Itt a 2×2 sávos
M85 gyorsforgalmi egy 780 méter hosszú alagúton át halad. Az
alagútjáratok fejtése várhatóan
szeptember végén kezdődik.

ÁTADÁS AZ ÉV VÉGÉN: A tervek szerint a Csorna és Sopron közötti kétszer kétsávos útszakaszt az év végén adják át
a forgalomnak. Az autóút megépítésének teljes költségét a
magyar költségvetésből fedezik.

Gyúrtuk a homokot, a langyos iszapot az egyik balatoni strandon. Már
közeledett az este, ellágyult a napsütés. A majdnem
négyéves lányom pedig épített egy „csodálatos” homokvárat. Tudják, azt a típust, amikor jól megtömik
a műanyagvödröt nedves homokkal, a „fejére” állítják, aztán nagyjából megmarad a forma – na, jó, általában az egyik oldala horpadt lesz. Pont ilyen horpadt, kicsit féloldalas lett az ő homokvára is. De örült
neki, mert ő készítette, ráadásul egyedül. A közelünkben táborozó gyerekek
játszottak – tízéves for„Olyan jó lenne, ha ez
a természetes odafor- ma fiúk. Úgy tűnt, hogy
dulás, a bocsánatkérés szociálisan rászorulók
lehetnek, látszott, hogy
legelemibb formája
nagy élmény nekik a
nem veszne ki belőbalatoni pancsolás. Az
lünk! Ha nem lehajtott egyik fiú – Márkó – a
fejjel sunnyognánk el, játék közben elrohant
ha hibázunk, hanem
a kislányom homokvámernénk odaállni a
ra mellett, és véletlenül
(ez egyértelműen látmásik elé.”
szott) felrúgta. A kacska építményből újra nedves homokkupac lett. Idáig még nem is lenne érdekes a történet. Elkezdtem
magyarázni a csalódott kislányomnak, hogy a nagyfiú biztos véletlenül rúgta fel a várát, és ebből nem
csinálunk problémát, gyorsan megépítjük az újat.
A legnagyobb meglepetésünkre Márkó azonnal ott
termett, illedelmesen bocsánatot kért, és elkapta a
vödrünket, hogy ő készít nekünk egy másik várat,
mert szeretné jóvátenni a hibáját. Utána még a vízben
is bocsánatot kért. Ami ennél is jobban meglepett,
az Márkó egyik táborozó társának a reakciója volt.
Ő kicsit letolta a cimboráját, amiért „figyelmetlenül
tönkretette más munkáját”. Ez a szintén tíz év körüli
fiú észrevette, hogy a szabálytalan vödörhomokvár
a nála jóval kisebb gyereknek mit jelentett. Meglátta benne a kicsi munkáját, és hogy az fontos neki.
Az eset után elméláztam Márkóékon. Olyan jó lenne, ha ez a természetes odafordulás, a bocsánatkérés
legelemibb formája nem veszne ki belőlünk! Ha nem
lehajtott fejjel sunnyognánk el, ha hibázunk, hanem
mernénk odaállni a másik elé. És a másik meghallaná, amit mondunk. És ha fel tudnánk felnőtt fejjel is
ismerni, hogy egy ferde, félig ledőlt oldalú homokvár a másiknak milyen fontos. Hogy annak értéke
van. De jó volna…!

KÖZÉRDEKŰ
TELEFONSZÁMOK
Mentők ������������������������������������������������������������������������� 104
Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség
(Tűzoltóság, Polgári Védelem)��105 • 510-672 • 510-617
Rendőrség���������������������������������������������������� 107 • 311-234
Általános segélyhívó ����������������������������������������������������� 112
Előfizetői tudakozó ��������������������������������������������������11818
Belföldi tudakozó ����������������������������������������������������� 11800

Valétálás augusztusban

Orvosi ügyelet������������������������������������������������������� 312-010
Soproni Gyógyközpontközponti szám����������������� 514-200
Soproni Gyógyközpontelőjegyzés �����������514-205/514-206
Polgármesteri hivatal �������������06-80/204-322, 515-100
Soproni Polgárőr Egyesület������������������ 06-30/385-5732
Sopron Holding központi szám��������������������������514-500
Ingyenes zöldszám(üzenetrögzítő) ������ 06-80/514-600

Májusban a koronavírus-járvány miatt elhalasztották a valétálást, a végzősök hagyományos búcsúztatását szombaton pótolták a Soproni Egyetemen. A program az egyetem főépületénél kezdődött, ahol
prof. dr. Fábián Attila, az intézmény vezetője, a karok dékánjai, valamint a valétaelnökök búcsúztak a
megjelentektől. Ezután kitárult a Soproni Egyetem díszes kapuja a menet előtt, majd a valétálók a szalamander után elindultak, dalolva búcsúztak Soprontól. A városháza előtt dr. Farkas Ciprián köszönt el
a végzős egyetemistáktól. A polgármester azt mondta: éljenek boldogul, soha se felejtsék el Sopront és
a város kapuja mindig nyitva áll előttük. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Közútkezelés ����������������������������������������������������������515-123

Hétköznapi hősöket keresünk!

Magyar Autóklub ��������������������������������������������������������� 188

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni
emberek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat a jövőben is tartjuk, sőt szélesíteni kívánjuk újabb és újabb olvasóink megismertetésével. Ezért olyan embereket keresünk, akik szűkebb–tágabb környezetükben valamiért
kiérdemelték a körülöttük élők szeretetét, tiszteletét. Lehet ő egy nagymama, másokon segítő ezermester vagy se-

gítő tanácsadó, egy közösség szervezője vagy aktív tagja. Szóval bárki, akire felnéznek olvasóink! Ha ismernek
ilyen embert a környezetükben, írják meg nekünk, hogy ki
ő, hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának róla örömmel a S
 oproni Témában!
Leveleiket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mailcímre várjuk!

Soproni Szociális Intézmény ����������������������������� 506-400
Gyermekjóléti szolgálat �������������������������������������� 524-361
Támogató szolgálat�������������������������������06-20/395-9040
Családsegítő szolgálat����������������������������������������� 524-361
Családok Átmeneti Otthona ������������������������������524-362
Pártfogó felügyelet �����������508-126, 508-395, 508-392
Telefonos lelki elsősegély-szolgálat ������������������� 116-123
Drog stop ������������������������������������������������ 06-80/505-678
SZOLGÁLTATÓK
Áram szolgáltató ������������������������������������ 06-80/533-533
Víz szolgáltató ����������������������������������������������������� 519-100
Gáz szolgáltató�����������������������������������������06-80/440-141
UTAZÁS
MÁV ��������������������������������������������������������� 06-1/3 49 49 49
GYSEV ��������������������������������������������������������������������577-212
Kisalföld Volán ������������������������������������������������������313-130
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Egy hónap múlva kezdődhet a kékfrankos szürete

Készül az idei újbor

2020. augusztus 26.

Folyamatos harc
a parlagfű ellen
MADARÁSZ RÉKA

A nyári időjárás kedvezett a parlagfű fejlődésének megyénkben is. A hatóság már megkezdte
a helikopteres felderítést, a nehezen bejárható
területeket pedig drónnal pásztázzák.

– Szépek, egészségesek a fürtök – mondta lapunknak Taschner Kurt szőlész–borász FOTÓ: NÉMETH PÉTER
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A Soproni borvidéken hagyományosan az Irsai
Olivér szedésével kezdődik a szüret. Idén sem
volt ez másként. A zászlóshajónak számító kékfrankos egy hónapig még a tőkéken érik.
Taschner Kurt már az elmúlt héten elkezdte a borvidék legkorábban érő fajtájának, az Irsai
Olivérnek a szüretét. A Fertőparti dűlőkben a munka hétfőn
is folytatódott.
– Szépek, egészségesek a fürtök, a mennyiség talán elmarad

az átlagostól, de a minőséggel
és így az évjárattal sem lesz
gond – mondta lapunknak a
szőlész–borász. – A most leszüretelt szőlőt várhatóan három hét múlva palackozhatjuk.
Üde, friss bor készül a korai fajtákból, így az Irsai Olivérből is.

Ezen boroknak a hazai piacon
megvan a kereslete.
Molnár Ákos, a Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács elnöke
hozzátette: a borvidéken mind
mennyiségben, mind minőségben jó termés várható. A fürtök fejlettségi állapota jelenleg
a sokéves átlagnak megfelelő,
így minden adott ahhoz, hogy
a gazdák a lehető legjobbat hozzák ki a szőlőből.
– Sok idő van még hátra ahhoz, hogy a kékszőlők szürete
elkezdődjön, és a tapasztalt szőlészek tudják: hiába dolgoztak

Épül a látogatóközpont

Az ökoturisztikai központ látványterve – már dolgoznak a Muckon, a tervek
szerint jövő májusra készül el a látogatóközpont
MUNKATÁRSUNKTÓL

Közel félmilliárd forintból ökoturisztikai látogatóközpont épül Sopronban. A turisztikai fejlesztésre a Bejárható Magyarország Program
keretében több mint 460 millió forintos támogatást nyert a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.
A Muck területén megvalósuló Erdő Háza Ökoturisztikai
Központ ötszázötven négyzetméteren mutatja be a Soproni Parkerdő élővilágát, a 3D-s
technika segítségével pedig
megeleveníti a magyarországi
nagyvadfajokat. A fiatalabb korosztály számára sokszínűen, játékos formában mesélnek az új

központban a természetről, védelmének fontosságáról.
A tervezéskor nem feledkeztek meg a hosszú ideig itt működő határőrségről sem, amelynek
történetét leírásokkal és képekkel
fogják bemutatni a közönségnek.
A fejlesztés részeként egy információs pont és jegyiroda, vendéglátóegységgel kiegészülve

nyújt számos, a térségben található attrakcióról turisztikai információt. Az épületből egy impozáns fahídon juthatnak el a
látogatók a vadasparkba. A tervek szerint bemutatják itt a vadászható nagyvadfajainkat (őz,
gímszarvas, dámszarvas, muflon
és vaddisznó), valamint néhány,
a területen élő apróvadfajt is.
A látogatók további kényelmét szolgálják majd a kerékpáros–autós és buszos parkolóhelyek, valamint a teljes körű
akadálymentesség. A kivitelezés a nyár közepén már elkezdődött, a látogatóközpont a
tervek szerint jövő év májusára készül el.

jól egész évben, az időjárás bármikor közbeszólhat. Az elmúlt
héten például a borvidékünkhöz tartozó Vaskeresztesen (Vas
megye) akkora jégeső és szélvihar volt, hogy a termés teljesen
megsemmisült.
Megtudtuk, a gazdák számára jó hír, hogy bár az év első felében jelentősen visszaesett a
turizmus, így a szálláshelyek
kevesebb bort rendeltek, ám a
közelmúltban a kiskereskedelmi értékesítés emelkedésnek indult, azaz a boltokban a soproni
borokat is keresik.

›

– A nyári meleg és a csapadékos
időszakok változása kedvezett a
parlagfű fejlődésének – mondta Szemerits Attila, a Győr–Moson–Sopron Megyei Kormányhivatal osztályvezetője. – A múlt
év jelentős változása, hogy a védekezést a jogalkotó már nem
határnaphoz, hanem a parlagfű állapotához köti – így a virágbimbó kialakulását kell megakadályozni, és ezt az állapotot a
vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Ennek oka
az is, hogy megjelent a parlagfűnek egy olyan fajtája, amelynek
a virágzása korábban kezdődik,
mint a „klasszikus” parlagfűé.
Megyénkben július második
felében indultak meg az első hatósági eljárások. Az eddig elvégzett felderítések alapján bizakodó a hatóság. Egy hónap alatt 32
jegyzőkönyvet vettek fel megyénkben, ez 112 hektár parlagfűvel szennyezett területet jelent. A területek nagyságának és
fertőzöttségének a függvényében a várható növényvédelmi
bírságok összege 15 ezer és 225
ezer forint között alakul.

– A felderítés hatékonyságának a növelése céljából idén is
folytatjuk a helikopteres légi
felderítést, mivel ezzel a módszerrel akár két–három nap alatt
az egész megye feltérképezhető – folytatta az osztályvezető.
– Kísérleti jelleggel az idei évben
a nehezen bejárható kisebb területeken elindult a drónos felderítés is, amelynek eddigi tapasztalatai szintén nagyon jók.
Ennek ellenére még sok a tennivaló a belterületi pontszennyezések felszámolása érdekében.
A lakosság szempontjából a
védekezés legegyszerűbb módja,
ha gyökérzettel együtt kihúzza a
növényt a talajból. Ha mindenki csak egy-egy tő parlagfüvet
távolít el még a virágzás előtt,
akkor már sokat tettünk az allergia és a parlagfűszennyezés
megszüntetése érdekében. Ha
valaki parlagfűvel szennyezett
területeket észlel, maga is jelentheti ezt a hatóságnak e-mail
ben, vagy használhatja a Parlagfű Bejelentő Rendszert, amely
a https://pbr.nebih.gov.hu
címen közvetlenül elérhető.

RÖVIDEN

Séta a Virágvölgyben
Taschner Tamás vezetésével számos titkot
ismerhettek meg azok,
akik ott voltak a vasárnapi sétán. Az eseményen részt vett dr. Simon
István alpolgármester, a
körzet önkormányzati
képviselője is. Az útvonal érintette a Koronázó-dombot, az amfiteátrumot, az Akasztófa
dűlőt, majd ellátogattak a Szent Kereszt-kápolnához, ahol Skopal
remete is élt, valamint
felkeresték az Asszonyvásárt és a Seibel dűlőt.

Emlékkőasztal
Dr. Firbás Oszkár, az
egykori Soproni Erdészeti Technikum erdőmérnök tanárának emlékére andezitlávából
készült emlékkőasztalt
avattak júliusban a Fehér Dániel-forrásnál. Az
eseményen részt vett
Stöckert Tamás önkormányzati képviselő is.
Dr. Firbás Oszkár 2017.
október 31-én, életének
95. évében hunyt el. Tanítványai akkor határozták el, hogy emlékkövet
állítanak számára.

Egy hónap alatt 112 hektár parlagfűvel szennyezett
területet találtak megyénkben
FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: MTI – SÓKI TAMÁS

›

ZÖLD HÍREK

Emlékkonferencia és síremlékavatás
A Soproni Városszépítő Egyesület lovag Kőmáli Flandorffer Ignác emlékére konferenciát szervez augusztus 27-én,
csütörtökön 9 órai kezdettel az evangélikus egyházközség gyülekezeti házában. Dr. Józan Tibor elnök köszöntője után dr. Farkas Ciprián polgármester üdvözli a résztvevőket. A konferencián dr. Tóth Imre, a Soproni Múzeum
igazgatója tart előadást Sopron polgársága a XIX. század
végén címmel. Ezt követően dr. ifj. Sarkady Sándor tudományos kutató, történész eleveníti fel lovag Kőmáli Flandorffer Ignác, a városszépítő polgár életútját.
A konferencia után, fél 12-kor a régi Szent Mihály-temetőben avatják fel a felújított Flandorffer síremléket. Beszédet mond dr. Farkas Ciprián, valamint dr. Józan Tibor. A sírt
Horváth Imre városplébános áldja meg, közreműködik Orbán Júlia versmondó.

Virágos Sopronért
Folytatódik az Egészséges, emberibb környezetért, a Virágos Sopronért rendezvénysorozat. A 149. összejövetelt
szeptember 2-án 17 órakor tartják az evangélikus egyházközség gyülekezeti termében. Pelikán András igazgató lelkész megnyitó köszöntője után prof. dr. Tonhaizer Tibor
egyháztörténész tart előadást Európa Bibliája címmel, majd
Hárs Olivér faipari mérnök a lelki klímavédelemről beszél.
A rendezvényen közreműködik Fodor Gábor fuvolaművész és Horváth Sándor. Az előadások után díszkáposzta- és nefelejcspalántákat adnak ajándékba.

2020. augusztus 26.

Új Zsirai kötetek
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A közeljövőben két új verseskötete is megjelenik Zsirai Lászlónak. A soproni születésű költő
szeptemberben közönségtalálkozót tart a Széchenyi István Városi Könyvtárban.
Termékeny időszakot tudhat
maga mögött Zsirai László, a
Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett költő, szerkesztő, irodalomszervező. Válogatott és új verseiből két kötetet
is összeállított. A soproni Tűztorony festményével (az alkotást Resánszky Mária készítette)
a borítóján jelenik meg a Hűséggel mért időben című könyve.
Emellett ugyancsak szeptemberben lát napvilágot a Szívünk
imádsága című verseskötete is.
– Régi vágyam válik valóra
kora ősszel, hogy ismét vis�szatérhetek a szülővárosomba – mondta lapunknak Zsirai
László. – Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma és a Petőfi Irodalmi Múzeum „Köszönjük, Magyarország!” pályázatának hála Sopron mellett még három
másik, az életemben meghatározó szerepet játszó városban

tarthatok az életutamat bemutató közönségtalálkozót. Várom
a hazalátogatás időpontját, hiszen Sopronba már régóta hívnak, s nem mellesleg hiányzik
a város hangulata, miként az
is, hogy ismét felidézhessem a
gyermek- és ifjúkorom meghatározó élményeit.
Zsirai László 1973 óta publikál rendszeresen, eddig több
mint háromezer írása jelent
meg. Igaz, érettségi után elkerült Sopronból, de szülővárosát
nem felejtette. Írásait rendszeresen publikálja különféle irodalmi folyóiratokban, újságokban, mint például a Keresztény
Életben, a Bécsi Naplóban, s rádiókban. Emellett gyakran kap
megbízást könyvek szerkesztésére, korrigálására. Legutóbb
Ladányi András Rétközi-tó című fotóalbumának szövegét gondozta.

Ez történt…
385 évvel ezelőtt, 1635. augusztus 24-én született Győrben Landovics István jezsuita egyházi író, tanár, ellenreformátor, soproni hitszónok. Nagyszombatban hunyt
el 1690-ben.
205 évvel ezelőtt, 1815. augusztus 20-án született Lócson (ma: Vas megye) Berzay Elek piarista szerzetes, pedagógus. Tatán hunyt el 1895. december 1-jén.
100 évvel ezelőtt, 1920. augusztus 24-én született Mosonszentmiklóson Rasztovics Ferenc címzetes kanonok,
Pro Urbe Sopron 2000 díjas karnagy. Sopronban hunyt el
2000. szeptember 21-én.
A Széchenyi István Városi Könyvtár internetes oldalán (www.
szivk.hu) megtalálható adatbázisból közlünk részleteket.

›

Kultúra, művészetek

www.sopronitema.hu

RÖVIDEN

Életműdíj Sipos Ferencnek
Rangos életműdíjban részesült Sipos Ferenc, a Soproni
Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI igazgatója, a Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület vezetője. Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és
ifjúságügyért felelős államtitkára adta át hétfőn a tehetséges fiatalokat segítő szakemberek munkáját elismerő
Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért díjat. A soproni pedagóguson kívül hat szakember kapta meg az elismerést.

Fúvószenekari találkozó
Idén 26. alkalommal tartották meg a nemzetközi fúvószenekari találkozót városunkban. A Liszt-központban a város
nevében Filep Márk képviselő köszöntötte a résztvevőket, majd az Erzsébet-kerti zenepavilonban klasszikusok
művei, könnyűzenék, filmzenék és polkák csendültek fel.
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Jubileumi, különleges évad a barlangszínházban

Újratervezés után siker

Nagy siker volt a Mesés musicalek című előadás a fertőrákosi barlangszínházban
FOTÓK: SOPRONI PETŐFI SZÍNHÁZ – SZITA MÁRTON

MUNKATÁRSUNKTÓL

A közönség felállva ünnepelte Vastag Tamás
barlangnyitó Sinatra-koncertjét és a Soproni
Petőfi Színház saját produkcióját, a Mesés musicaleket a fertőrákosi barlangszínházban az
augusztusi startnál. Különleges a játszóhely 50.
évada, az előadások vonzzák a nézőket.
A fertőrákosi barlangszínház
idei, jubileumi évada a világjárvány miatt különlegesre és
emlékezetesre sikerül. A tavaszi
jegyfoglalások azt jelezték, hogy
kiváló szezon előtt áll a játszóhely, a meghirdetett teljes programra rohamtempóban érkeztek a foglalások.
A soproni színházat és a fertőrákosi barlangszínházat működtető Pro Kultúra Sopron
Nonprofit Kft. minden járván�nyal összefüggő változásra igyekezett azonnal reagálni. Három
kulturális intézkedési tervet
hoztak, az előadásokat átcsoportosították, új produkciókat hívtak meg. A nézők folyamatosan

érdeklődtek, a közönség nem
pártolt el a barlangszínháztól.
Az évadot a Szuperhősök
hangversennyel köszöntötte június 27-én a Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar. A hivatalos barlangnyitó koncerten augusztus
1-jén majdnem telt ház várta
Vastag Tamást, aki Frank Sinatra szellemiségét idézte meg zenekaros kísérettel. Ezután a soproni teátrum saját bemutatóját,
a Mesés musicaleket francia és
magyar sztárénekesekkel hét alkalommal láthatták az érdeklődők. Összesen csaknem ötezren
látták a Disney-rajzfilmek slágereire épülő show-t. Ez a produkció volt a kőszínházi bérletes

nézőknek a pótlás és ajándék a
tavasszal elhalasztott két bemutatóért (A padlás, Stabat Mater).
Az István, a király előadás koncertturnéja Feke Pálékkal olyan
érdeklődést váltott ki, hogy gyakorlatilag tavasszal pár nap alatt
elfogytak a jegyek az augusztus
22-re hirdetett előadásra.
Új programként érkezett Kovács András Péter humorista
önálló estje, ez augusztus 29én lesz. A barlangszínház színpadán szerepel szeptember
4-én a Margaret Island együttes,
majd 6-án Balázs Fecó Maradj
velem című műsorát tekinthetik meg a nézők.

Fertőrákoson búcsúzik a közönségtől a Valahol Európában
musical stábja szeptember 10én és 11-én. Összesen három
alkalommal látható az elmúlt
évad sikere. Minden jegy elkelt
ezekre az alkalmakra.
A barlangzáró bulit szeptember 12-én a Budapest Bár tartja.
Ám ezzel még nem zárja be kapuit teljesen a játszóhely. A sokak által várt Nikola Tesla életéről szóló nagyszabású musical
a Tesla – Végtelen energia című produkció szeptember 19én, szombaton délután három
és este nyolc órakor látható
Fertőrákoson.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK – MASZK ÉS HŐMÉRŐZÉS
A koronavírus terjedésének csökkentése érdekében a Pro
Kultúra újabb óvintézkedéseket hozott a nézők és a dolgozók biztonsága érdekében. A kézfertőtlenítési lehetőségek
további növelése, a közösségi forgalmi terek még intenzívebb
tisztítása mellett már testhőmérsékletet is mérnek a céghez
tartozó kulturális intézményeknél. A nézőknek kimondottan
ajánlják a maszkviselést. Az események előtt és után fokozatosan, zsiliprendszerszerűen zajlik a közönség mozgatása.

Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
1960
A gyakorlati oktatás
kiterjesztése
A napokban a Hunyadiiskolában a nevelőtestület és a
soproni általános iskolai igazgatók számára tanévnyitó bemutató értekezlet volt, aminek
mintájára szerdán délelőtt az
összes iskolában megtartották
a tanévnyitó alakuló értekezleteket. Ebben az évben újabb iskolákban kezdik meg gyakorlati
tárgyak oktatását, mégpedig
a Kellner Általános Iskolában
mezőgazdasági szakoktatás, a
Színház utcai iskolában pedig
általános politechnikai oktatás
lesz. A gimnáziumok 5+1 típusú
gimnáziumokká alakulnak. A
Széchenyi Gimnáziumban
már tavaly is igen eredményesen folyt ez a tanítási forma, az
idén a Berzsenyiben is bevezetik.
Mindkét iskolában lesz mezőgazdasági irányú szakosztály
is. (Kisalföld)

Parti János
olimpiai bajnok!
Vitathatatlanul nagy reményekkel tekintettünk ez Albanotavi kajak-kenu verseny hétfő
délutáni döntői elé. Vajon tudja-e tartani magát Parti János
ebben a rendkívül erős nemzetközi döntőben? – hallatszott a
lelátón az aggodalmas kérdés. A
táv felénél Rotman volt az élen,
és 2:13-as idejével biztosan vezetett, óriási volt a küzdelem.
Szilajev robbantott, és 800 méternél már ő állt elöl. Parti itt
óriási akarással tett bizonyságot rendkívüli küzdeni tudásáról. Centiméterről centiméterre
dolgozta le hátrányát, és 80 méterrel a cél előtt befogta a vezető Szilajevet. A hátralevő néhány méteren óriás küzdelem
volt Szilajev és Parti között. 30
méterrel a cél előtt már Parti vezetett (…) Megszületett a római
olimpia első magyar aranyérme! (Népsport)

1940
Megnyílt a soproni
nyári egyetem
A megnyitásra a városba érkezett Teleki Mihály gróf földművelésügyi miniszter, akit a
főispán és a polgármester vezetésével nagyobb küldöttség
fogadott. A miniszter kíséretével délelőtt tizenegy órakor
megjelent a városháza dísztermében, ahol a nyári egyetem megnyitási ünnepsége lefolyt. Zimmermann Ágoston
rektor megnyitója után Teleki
Mihály gróf üdvözölte az egyetemet és méltatta munkásságát, amelyet a műszaki és
gazdasági tudományok szolgálatában betölt. Sopron városának és lakosságának üdvözlése után a miniszter beszédében kifejtette, hogy új Európa
küszöbén állunk. SopronyiThurner Mihály polgármester
is üdvözölte a nyári egyetemet,
majd Kelle Arthur, a bánya- és

erdőmérnöki kar dékánjának
beszéde zárta az ünnepséget.
(Az Újság)

1920
Szörnyű tragédia
Friedler Ferenc soproni legény
szerelmes volt Schrancz Katalin
soproni leányba. A leány szülei
ellenezték a házasságot, ez a körülmény végleg elkeserítette a
fiatalokat. A minap éjjel kimentek mindketten a Sopron közelében lévő egyik szőlőbe, majd ott
egy présház kamarájának mestergerendájára felakasztották
magukat. A rendőri vizsgálat
szerint előbb a leány akasztotta
föl magát, akinek az öngyilkosságban a vőlegény is segédkezett, aki csak ezt követően kerítette a hurkot saját nyaka köré.
Csak másnap reggel bukkantak
a két szerencsétlen fiatal holttestére. (Egyetértés)
Összeállította: Pluzsik Tamás
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SC Sopron: nehéz hét vár a felnőtt férfi csapatra

Öt meccs, két pont

2020. augusztus 26.

Kiélezett meccsek
Harmincharmadik alkalommal
rendezte meg a városi szabadidősport szövetség és a polgármesteri hivatal sportfelügyeleti csoportja az augusztus végi
kispályás labdarúgótornát. Az
idei megmérettetésen 16 csapat
indult, akik az ország különböző pontjairól érkeztek. A résztvevők 4 négycsapatos csoportban játszottak, a csoportok első
két helyezettje küzdött tovább
a Patent Kupáért, míg a kiesők
a vigaszágon, a Kékfrankos Kupáért harcoltak. A Patent Kupát
végül a budapesti Szemérem
Ajax nyerte, amely a döntőben

kiélezett mérkőzésen múlta
felül a soproni Sportiszoda csapatát. A bronzmérkőzésen a székesfehérvári La Coruna büntetőkkel győzött a soproni Aramis
Maradék csapata ellen.
A Kékfrankos Kupát idén a
budapesti Partizán Beokád csapata hódította el a tatabányai
Próbajáték csapatát legyőzve a
döntőben. A harmadik helyen a
címvédő budapesti Hegyvidék
SE végzett.
A gólkirályi trófea 2020-ban
Bódog Csabához (Szemérem
Ajax) került, a legjobb kapus pedig Gál Szabolcs (La Coruna) lett.

A Gárdony ellen egy–egyes döntetlent ért el az SC Sopron újonc csapata FOTÓ: SC SOPRON – TÓTH PÉTER
TÖREKI AMAND

Sűrű hét elé néz városunk első számú labdarúgócsapata, az NB III. nyugati csoportjába
frissen feljutott SC Sopron. A piros-fehérek a
héten két meccset is játszanak.
Az SC Sopron szerdán 17.30-as
kezdéssel a Tatabányai SC-vel,
míg a vasárnapi játéknapon
idegenben a Nagyatádi FC-vel
mérkőzik meg. Játékosainknak újoncként nem indult jól
a pontvadászat, hiszen a bajnoki nyitányon a Pápa ellen 2–1es, a második fordulóban a Szabadkikötő vendégeként 3–1-es

vereséget szenvedtek, majd a
harmadik és negyedik körben
1–1-es döntetlent értek el a Lipót és a Gárdony ellenében. Az
5. fordulóban idegenben az eddig hibátlan, volt NB I-es játékosokkal rendelkező III. kerület TVE-vel játszottak a soproni
fiúk. Az eredmény 3–0-ás hazai győzelem lett, így mérlegük

5 mérkőzésen 2 döntetlen és
3 vereség.
Az SC Sopron csapatkapitánya, Baranyai Norbert letöltötte egy mérkőzésre szóló eltiltását, így a héten újra számíthat
rá Horváth Csaba vezetőedző.
– Nem úgy indult számunkra a bajnokság, ahogyan előzetesen elterveztük, de még a

szezon elején vagyunk és szoknunk kell az NB III-as légkört
– nyilatkozta lapunknak Baranyai Norbert. – Reméljük, minél
hamarabb ki tudunk jönni ebből a kisebb hullámvölgyből, és
már szerdán győzelmet aratunk.
Meggyőződésem, hogy egy hazai diadal nagy erőt adna a további mérkőzésekre.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK:
Duna Takarék megyei I. osztály 1. forduló: SFAC 1900–Lébény: 4–1, második forduló: Jánossomorja–SFAC 1900: 4–1.
Megyei II. osztály, soproni csoport 1. forduló: Szany–SVSE–
GYSEV: 3–1, második forduló: SVSE–GYSEV–Petőháza: 3–0.

FOTÓ: NÉMETH PÉTER

›

RÖVIDEN

Kitüntetés Keglovich Lászlónak
Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Keglovich László olimpiai bajnok labdarúgó, edző, sportvezető. A díjat Áder János köztársasági
elnök megbízásából dr. Kásler Miklós miniszter, valamint
dr. Rétvári Bence államtitkár adta át. A méltatásban kifejtették: a soproni születésű sportoló a kiemelkedő tevékenysége elismeréseként kapta a rangos elismerést.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

2 FŐ VÁROSÜZEMELTETÉSI ÜGYINTÉZŐI
köztisztviselői állás betöltésére

Munkakör alkalmazási feltételei:

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

Előnyt jelent:

• közigazgatási gyakorlat.

Munkakör fő tartalma:

• városüzemeltetési feladatok ellátása,
• beruházások lebonyolítása,
• 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 2020. augusztus 31-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: „Városüzemeltetési ügyintéző munkakör”

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatok 2020. szeptember 10. 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.

A soproni rendezésű BMX ob-n komoly sikereket értek el városunk sportolói
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Dobogón a BMX-esek
MUNKATÁRSUNKTÓL

Tizenhét soproni BMX-es is dobogóra állhatott a soproni országos bajnokságon. A jereváni pálya július végén adott otthont a rangos
megmérettetésnek, ahol megrendezték a Magyar Kupa első fordulóját is.
A szervező BMX Sopron SE már
az indulás előtt elmondhatta,
hogy nagy sikert ért el: az országos bajnokság küzdelmein
ugyanis közel nyolcvan versenyző állt rajthoz, ez pedig azt jelenti, hogy két és félszer annyi
sportoló érkezett városunkba,
mint a tavalyi ob-ra. A megnövekedett mezőnyben a soproni
klub adta a versenyzők mintegy felét.
– Összességében elmondható,
hogy a soproni versenyzők a hazai pályán parádésan szerepeltek – nyilatkozta Lendvay Márta, a BMX Sopron SE titkára. – Az

amatőr és licensszel rendelkező
versenyzőket is nézve a dobogós helyezettek fele, 17 fő a BMX
Sopron SE tagja. Nagy öröm volt
látni ismét soproni színekben
Prájczer Pétert (3. hely), aki korábbi emblematikus alakja a
BMX sportágnak. Szintén rajthoz állt Mészáros Krisztián (4.
hely), a soproni „úthenger”, aki
most is megcsillogtatta elismerésre méltó tudását.
A licensszel rendelkező versenyzők kategóriájában az U7es korosztályban Réczeg Bence
2., Kovács Dömötöri Levente 3.
lett. Az U11-esek mezőnyében

Lengyel Gellért bajnoki címet
szerzett, Mészáros Maxim pedig 3. lett. Az U13-asok között
Farkas Bendegúz az összes futamban az élre törve szerezte
meg az aranyérmet, Csuport
Ádám pedig a szintén előkelő
3. helyen végzett. U15-ben Torma Zalán állhatott a dobogó legfelső fokára, mögötte Czisztler
Dániel lett a második.
– A soproni országos bajnokságon népes volt az amatőr versenyzők tábora is – tette hozzá
Lendvay Márta. – A tömegbázis
kiépítése klubunk egyik fontos
célkitűzése, úgy érzem, ebben
is jó úton járunk. Egyesületünk
nagyon sokat készült az országos bajnokságra, kemény és
áldozatos munka eredménye
volt ez a kiváló hangulatú, saját
rendezésű BMX ob. Köszönjük
a soproni szülőknek és segítőknek a helytállást a színvonalas
verseny idején!

2020. augusztus 26.

›

Sport
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A tavalyi bajnokkal egy csoportba kerültek a lányok az Euroligában

LELÁTÓ

Készül a Sopron Basket

Labdarúgás
Augusztus 26., szerda
17.30, városi stadion
SC Sopron
– Tatabányai SC
Augusztus 29.,
szombat 17 óra,
Anger réti sporttelep
SFAC 1900 – Abda SC

RÁZÓ LÁSZLÓ

Kispályás
labdarúgás
Augusztus 31. – szeptember 2., hétfő–szerda 18 óra, Halász Miklós Sporttelep, tóparti
sporttelep
Városi kispályás labdarúgó-bajnokság

Éjszakai
futás
Csak egy éjszakai futás
néven szervez versenyt
a Paddy Sportegyesület
augusztus 29-én. A futás
idén is az Erzsébet-kertből rajtol. A versenyen 7,
14 és 21 kilométeres távon várják a sportolókat,
akik egyéniben és váltóban teljesíthetik a kihívást. 20 órakor startol az
első futam, majd még két
csoportban indulhatnak
a versenyzők, akik elfutnak a történelmi belvárosba is. A futásra már
csak a helyszínen (19
óráig) lehet jelentkezni.

Augusztus
közepén
a Sopron
Basket is
megkezdte a felkészülést a következő
szezonra. A szakmai
stáb már azt is tudja,
hogy milyen ellenfelekkel kell megküzdeniük az Euroligában.
A Sopron Basket kerete jelentős változáson ment át a tavalyi
szezonhoz képest, ugyanakkor a
vezetőedző személye jelenti az
állandóságot. Sőt, augusztus közepén bejelentette Török Zoltán
klubvezető, hogy Gáspár Dávid
meghosszabbította kontraktusát, így 2023-ig marad a csapat
vezetőedzője.
Török Zoltán hangsúlyozta
azt is, hogy óriási megtiszteltetés érte a Sopron Basket együttesét azzal, hogy a FIBA Europe
az Euroliga sorsolásakor a két
orosz sztárcsapat után közvetlenül, a második kalapba tette
a klubot. Véleménye szerint ezzel az európai szövetség az elmúlt évek eredményes munkáját ismerte el.
Az online sorsoláson végül a
„B” csoportba kapott besorolást
a Sopron Basket, az ellenfelei a
következő együttesek lesznek:

Gáspár Dávid (b2) megkezdte a munkát a játékosokkal, vigyáznak, nehogy sérülés nehezítse a felkészülést
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

UMMC Jekatyerinburg (orosz),
Bourges Basket (francia), Famila Schio (olasz), TTT Riga (lett),
Galatasaray (török), Basket Landes (francia), SPAR UNI Girona
(spanyol).

– Kiegyensúlyozott csoportba kerültünk, amelyből az
orosz Jeketyerinburg toronymagasan kiemelkedik, a többi
csapat között bármilyen eredményt elképzelhetőnek tartok

– nyilatkozta a sorsolás után Török Zoltán.
A felkészülésről Gáspár Dávid
elmondta: délelőtt konditeremben gyakorolnak a csapattagok,
délután pedig egyéni képzések,

valamint egy-egy, kettő-kettő, illetve három-három elleni szituációkat gyakorolnak, egyelőre
kevés kontaktussal, így vigyáznak arra, hogy nehogy sérülés
nehezítse a felkészülést.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

2 FŐ KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐI
köztisztviselői állás betöltésére

Munkakör alkalmazási feltételei:

Várunk olyan jelentkezőket is, akik nem rendelkeznek közterület-felügyelői vizsgával, de annak letételét vállalják
(a költséget a hivatal biztosítja, tanulmányi szerződés keretében).
Előnyt jelent: német nyelvismeret.

Munkakör fő tartalma:

A közterület-felügyeletről szóló törvényben rögzített feladatok ellátása (közterület jogszerű használatának, rendjének és tisztaságának
ellenőrzése és a szükséges intézkedések megtétele, közreműködés az épített környezet, az önkormányzati vagyon, a közrend és
közbiztonság védelmében) és önkormányzati rendeletekben meghatározott közterület-felügyelői feladatok ellátása.

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 2020. augusztus 31-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 „Közterület-felügyelő munkakör”

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2020. szeptember 10. 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.

PANNON-WORK

SOPRON
FÉLMARATON
EURÓPA FUTÁS

SOK SZERETETTEL VÁRUNK A LEGHŰSÉGESEBB VÁROS
FÉLMARATONJÁRA

2020. október 11. 9:00
Távok: 21, 14, 5 km egyénileg
21 km 3 fős váltóban
14 km 2 fős váltóban

Nézd meg a tavalyi futásról
készült videónkat.

Részletek a Sopron Városi Szabadidősport Szövetség facebook oldalán
www.facebook.com/svszsz/

Runner image: Jcomp - Freepik.com

• felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és
közszolgálati másodfokú szakképesítés, közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség
és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.
• számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése,
• kinevezés előtt egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmasság,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség.
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Teljes modernizáció az épületszárnyban a pincétől a 2. emeletig

Tartalmas
nyári
napközi

Újra az Orsolya téren

A nyári napközi utolsó napján köszöntötte a gyerekeket, s egyúttal ajándékokat is átadott a tanulóknak
dr. Farkas Ciprián polgármester és Csiszár Szabolcs
alpolgármester.
– Az elmúlt nyolc hétben
a Gárdonyi-iskola adott
otthont a nyári napközinek. Az önkormányzat huszonnégymillió forinttal támogatta, hogy megoldott
legyen a tanulók nyári felügyelete – mondta a polgármester. – A tankerülettel
együttműködve fontosnak
tartottuk, hogy a nyári időszakban is támogassuk a
családokat, a munkát vállaló szülőket. Egy-egy nap
több mint kétszáz általános iskolás diákot fogadtak az iskolában. Számukra változatos programokat
szerveztek, volt kirándulás, mozi, és természetesen a strandolásról sem feledkeztek meg. A gyerekek
napi háromszori étkezésben
részesültek. Összességében
kijelenthetjük: Sopronban is
a gyermek az első!
Mák Tünde pedagógus, a
napközi tábor egyik szervezője hozzátette, a járvány
miatt nagy hangsúlyt fektettek a gyerekek egészségnek védelmére, a higiéniára.

Végéhez közeledik a Szent Orsolya
Gimnázium felújításának első fele:
a tervek szerint a diákok szeptember 1-jén birtokba vehetik a megszépült Orsolya téri épületszárnyat. A rekonstrukció a Széchenyi téri épületben folytatódik.
– Új részekkel is gazdagodott
iskolánk – tette hozzá dr. Kovács
András. – A két épületszárnyat
összekötő folyosó alatt feltártak egy lépcsősort, amely az alsó udvarról indulva a volt apácakertbe vezet. Mivel a rendházat
jelenleg nem lakják nővérek, a
rend az iskola használatába engedte át kertjének egy részét.
Két belső udvarunk lefedésével megtörtént az aulabővítés
a földszinten, illetve kialakítottak egy kisebb, korszerű tornaszobát, valamint két–két új fiú-,
illetve lányöltözőt is. Az új tornaterem, illetve az aula járható
födémet kapott, így létrejött két
kis udvar, amely levegőzési lehetőséget biztosít a gyerekeknek a
szünetekben.
A Szent Orsolya Gimnázium
teljes körű rekonstrukciójának
első üteme 2016-ban zárult, ekkor adták át az új 3. emeletet. Ezt
követően zajlott a villamoshálózat-korszerűsítés, a hőszigetelés
és a nyílászárócsere az Orsolya
téri épületben. A felújítás aktuális üteme januárban kezdődött,

Szerb Antal
(magyar író,
irodalomtörténész)

›

Az iskola belső homlokzatai is megújultak
ezzel párhuzamosan az alsó tagozat az egyetem Alkalmazott
Művészeti Intézetének Deák téri szárnyába költözött. Az idei
tanévet az általános iskolai tagozat 5. és 6. osztályai is itt
kezdik a Széchenyi téri épület

rekonstrukciója miatt. Az építtető már felvonult a volt Horváthházban, itt is elkezdődött a felújítás, melynek eredményeként
a tervek szerint az iskola alapításának 275. évfordulójára teljesen megújul.

A selmeci–soproni diákélet

PÁLYÁZAT

„A selmeci–soproni diákélet” címmel jelent meg dr. ifj. Sarkady Sándor legújabb könyve. A soproni történész 4 éves
kutatómunkával készítette el alkotását, amely 1899-től
napjainkig mutatja be az egyetemi hagyományokat. A kötetben több száz fotó is található, ezeket szakmúzeumok,
magánygyűjtők és tanítványai segítségével dolgozott fel.

ENERGETIKAI ÜGYINTÉZŐI

KÖNYVAJÁNLÓ

Szerb Antal:
Utas és
holdvilág

Sopron Megyei Jogú Város

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

A HÉT MOTTÓJA:
„A világnak égető
szüksége van egy
kis jóságra – és aki
a könyveket szereti,
rossz ember nem
lehet.”

BERTHA ÁGNES

Mintegy 120 ember dolgozik
azon, hogy a szeptember 1-jén
induló tanév a megújult Orsolya téri épületben fogadhassa
az iskola felsőseit és gimnazistáit. Az utolsó simításokat végzik az épületszárnyon: festések,
javítások, parkettacsiszolás és
-festés folyik.
– A négy éve elkészült 3. emelet mintájára újult meg az épület a földszinttől – és a pincéktől – a 2. emeletig – tudtuk meg
dr. Kovács András igazgatótól.
Megvalósult az épület gépészeti
modernizációja: megújult a fűtési, a víz- és szennyvízrendszer,
minden fűtővezetéket a falba
vésve vezettek el. Korszerű vizesblokkok készültek, a szigorú
előírások alapján az egész épület
akadálymentessé vált. A helyiségekben évszázados vakolatrétegtől tisztították meg és burkolták újra a falakat, valamint
kicseréltek a padlóburkolatot a
közösségi terekben és a folyosókon is. A héten a bútorozás tart:
összesen hatkamionnyi új iskolabútor érkezik.

2020. augusztus 26.

Az Utas és holdvilág a magát kereső ember önelemző regénye. Mihály holdvilágos transzban szökik
meg fiatal felesége mellől, hogy kiegészítse, továbbélje azt az ifjúságot,
amely visszavonhatatlanul elveszett. A szökött
férj arra a kérdésre keresi a választ, hogy a lélek
időgépén vissza lehet-e
szállni a múltba, vajon
torzónak maradt életepizódokkal kiteljesíthető-e
a jelen, és megszabadulhat-e valamikor az ember
énje börtönéből vagy hazugnak gondolt „felnőttsége” bilincseitől.

határozatlan idejű köztisztviselői állás betöltésére

Munkakör alkalmazási feltételei:

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

Munkakör fő tartalma:

Városüzemeltetési-energetikai feladatok ellátása.

Ingyenes tankönyvek
A kormány döntése értelmében 2020 szeptemberétől minden nappali tagozatos diák,
csaknem 1,2 millió tanuló ingyenes tankönyvet kap. A múlt évhez képest 150–160
ezer tanulóval több részesül térítésmentes
tankönyvellátásban, amire a költségvetésben 13,8 milliárd forintot biztosít az állam.
Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára hozzátette,

az idei tankönyvjegyzéken 52 kiadó 2907
tankönyve szerepel, a kötetek csaknem
54 százaléka az Oktatási Hivatal kiadásában készült el. Összesen 1918 állami kiadású tankönyv szerepel a jegyzéken, ami
az összes kiadvány 65 százaléka. Hozzátette, a minőséget tekintve világszínvonalú tankönyvek kerülnek a tanulók, tanárok
és szülők kezébe. (mti)

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.

Népszerű Erzsébet-tábor

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 2020. augusztus 31-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: „Energetikai ügyintéző munkakör”

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatok 2020. szeptember 10. 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.

›

Gazdag nyári vakációja volt a soproni Lackner Kristóf Általános Iskola idei
Erzsébet-táborosainak. Június végétől augusztus közepéig 7 turnusban,
16 csoportban összesen 303 diák tölthetett élményteli napokat a
térség legszebb helyszínein. A soproni diákok megtekintették városunk
nevezetességeit, jártak a győri állatkertben, Mosonmagyaróváron a
Futura Élményközpontban, Szombathelyen, valamint megismerkedhettek
Kőszeggel és a fertődi Esterházy-kastély csodavilágával.

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

2020. augusztus 26.
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SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK

A Karnerek építették és szépítették városunkat

GONDOLKODJON...
ELŐRE!

Több mint 25 éve dolgozom
orvosdoktorként. Ezen rövid
idő alatt vizsgálati és kezelési lehetőségeink szédületesen fejlődtek/ fejlődnek.
Mégis egyre inkább az az
érzésem, hogy ahhoz képest, hogy mire vagyunk/
lennénk képesek, mintha...
mintha egy helyben járnánk.
Sőt, ha őszinte akarok lenni,
néha olyan, mintha csúsznánk visszafelé egy felfelé
vezető út lejtőjén.
Az lehet ennek a sokszor
kiábrándító élménynek az

›

(egyik) oka, hogy valahogy,
egyre kevesebbet... gondolkodunk. Vonatkozik ez a kritika a páciensre és az őt segíteni hivatott orvosdoktorra
is. Mintha mindig a már fellobbanó lángok oltására
szorítkoznánk csupán, pedig a nagy tüzek megfékezése nem igazán így, hanem előregondolkodással,
a kis tüzecskék fellobbanásának elkerülésével „oldható meg”. Gondolkodjunk tehát... előre!
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
AUGUSZTUS 26. – SZEPTEMBER 1.

Augusztus 26.,
szerda

Segítő Mária gyógyszertár
Béke u. 13.

99/523–232

Augusztus 27.,
csütörtök

Sepia gyógyszertár
Ipar krt. 30., Tesco

99/702–012

Augusztus 28.,
péntek

Szebellédy gyógyszertár
Deák tér 35.

99/505–469

Augusztus 29.,
szombat

Than Károly gyógyszertár
Újteleki u. 54.

99/510–787

augusztus 30.,
vasárnap

Patikaplus gyógyszertár
Határdomb u. 2., Alphapark

99/505–220

augusztus 31.,
hétfő

Patikaplus gyógyszertár
Selmeci u. 15–17., Interspar

99/505–472

Szeptember 1.,
kedd

Arany Kígyó gyógyszertár
Magyar u. 6.

99/311–732

Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig
este 8 órától reggel 8 óráig tart.

KERESZTREJTVÉNY

Büszke felmenőire
PLUZSIK TAMÁS

„Sopron, te lelkünk éltető láng! Hű
őr az ősi végeken” – hangzanak
Sarkady Sándor sorai a város himnuszában. Vallják ezt azok, akik
már nemzedékek óta itt élnek, és azok is, akik
elszakadtak Soprontól.
Karner Tamás a Széchenyi-gimnáziumban érettségizett, majd
az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola magasépítési szakán
szerzett diplomát. Ezt követően a Soproni Postaigazgatóság
tervezőirodájában dolgozott,
aztán a Bástya Építőipari Szövetkezetnek lett a főmérnöke.
1992-től Ausztriában családi és
társasházak, ipari épületek kivitelezésével foglalkozott, ma
már nyugdíjas.
– Családnevünk eredetére
több magyarázat is van: maga
a német szó, „Karner” csontházat, csontkamrát jelent, ami
olyan kisebb, kápolnaszerű épület, melybe új sírok ásása alkalmával a régi csontokat helyezték el – kezdte Karner Tamás.
– Nem valószínű, hogy ez a kifejezés összefüggésben lenne a
nevünkkel, viszont a Karintiából
származó családoknak is állítólag ez volt a ragadványnevük, ők
voltak a Karnerek. Apai nagynéném a 15. századig visszavezette
a családfánkat, tőle tudom azt is,
hogy Karner Mátyás dédapám
Nagymartonban (Mattersburg)
volt üveges mester, onnan költözött az akkor vármegyeszékhelyként gazdaságilag virágzó
Sopronba. A Fövényverem és a
Sas tér sarkán vásárolt családi

házat, első üzletét az Oroszlán
gyógyszertár mellett nyitotta meg. Nagyapám nemcsak a
családban tradicionális Mátyás
keresztnevet, hanem az üveges
mesterséget is tovább vitte.
– Az Előkaput ábrázoló régi
képeslapokon még jól látható a
mai Hűségkút melletti ház tűzfalán a felirat: ÜVEG KARNER,
ugyanis nagyapám már oda tette át jól menő üzletmenetét,
amit időközben kibővített porcelánkereskedéssel is – folytatta
Karner Tamás. – Aktív közéleti
személyiség is volt, úgy az ipartestületben, mint a konventben.
Mindennek véget vetett a háború, amikor bombatalálat érte nagyapa raktárait, majd jött
az államosítás, és ezzel lezárult
a családban az üveges korszak.
Nagyapáék 1956-ban kimentek
Ausztriába, hogy hazahívják
Éva lányukat, aki férjével, Perlaki Ferenc erdőmérnökkel már
előbb kiköltözött, de időközben

Karner Tamás FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
lezárták a határt, hazajönni már
nem tudtak. A család kettészakadt. Édesapám közgazdasági vonalon dolgozott, többek
között ő volt az 1964-ben átadott új Erzsébet híd pénzügyi
ellenőre is.
– Anyai családfám igazi pannóniai vonal, hisz Szusich dédapa a mai burgenlandi Malomházáról (Kroatisch Minihof),
míg a felesége, Sumich dédmama Oszlopból (Oslip) került

Sopronba, és lettek a város megbecsült polgárai. Fekete János
dédapám Sopronból bevonulva Polában (Pula) volt vártüzér,
az első világháború hősi halottjaként neve ott szerepelt a Deák
téren lévő tüzér emlékművön.
Büszke vagyok a felmenőimre, mindegyikük változatos és
tevékeny életpályát futott be,
mindnyájan részesei Sopron
történetének, hozzájárultak
szülővárosom fejlődéséhez.

CSALÁDI HÁTTÉR: 1955-ben született Sopronban. Édesapja a Fertődi Építőipari
Szövetkezetnél volt közgazdasági osztályvezető, édesanyja pedig a Tanulmányi
Erdőgazdaságnál dolgozott számviteli csoportvezetőként. Felesége a Soproni
Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karának egyetemi docense.
Balázs fiuk építőmérnök, geotechnikával foglalkozik, Máté építészmérnök, emellett fizikus és közgazdász diplomát is szerzett, jelenleg Angliában él.

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket szeptember 2-ig várjuk a Soproni Téma,
9401 Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a Rubikon páneurópai piknikkel foglalkozó különszámát sorsoljuk ki, melyet a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
Június 17-i rejtvényünk megfejtése: a veszteség tudatosíthatja saját létezésünket. Szerencsés megfejtőnk: Sarang István, Sopron, Aranyhegy utca.
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A pandémia is inspirálta az új dal megírásában

Curta: MindigMindig

2020. augusztus 26.

Soproni humorsarok

KÓCZÁN
BÁLINT

Hazánk
egyik népszerű rapperével, Menthával forgatott új klipet
Curta. A MindigMindig című videóban
számos soproni és
környékbeli „nevezetesség” felfedezhető. Curta azt is elárulta, miként inspirálta
őt a koronavírus a dal
elkészítésében.
– Az új videóban több soproni
szálat is felfedezhetünk. Melyek ezek?
– A legfőbb soproni szál az
egyik élelmiszerbolt-hálózat,
ami Sopronnak egy sajátossága.
Sokat járok oda, és szerintem jól
hangzik a bolt neve, ezért belefűztem a szövegembe. Azt gondoltam, jól mutatna a klipben
is, ezért felkerestem az üzemeltetőket, akik nyitottak voltak az
ötletre és zárás után rendelkezésünkre bocsájtották az egyik üzletet. Szerintem szuper felvételek készültek.

Legújabb klipjét Sopronban és Fertőd süttöri részén forgatta Curta
– Te mindig is fontosnak tartottad, hogy bemutasd, hol
élsz, hol nőttél fel…
– Igen… A klipben látható
sportpálya Fertőd süttöri részén található, ahol jó pár évvel ezelőtt minden nap kint
lógtunk a barátaimmal. Akkor
még máshogy nézett ki, de nagyon örülök, hogy belefogtak a
felújításokba, így mostanában is
le tudunk járni néha kosarazni
vagy focizni. Amikor elkészült
az új pálya, és megláttam a placcot, rögtön tudtam, hogy itt kell
forgatnunk majd.
– Milyen más „nevezetesség” jelenik meg?
– Feltűnik a háttérben és a
drónos felvételeken az a torony

is, ami Süttörnek akár egy szimbóluma is lehetne, hiszen már
messziről kiszúrható, elég egyedi a kinézete. Még a régi szovjet
laktanyából maradt itt. Féltem,
hogy egyszer lebontják, de szerencsére nem, jelenleg éppen
felújítják.
– Magyarország egyik legismertebb rapperét hogy sikerült megnyerned a dalhoz?
– Menthával régóta ismertük
egymást, a Sativusszal koncerteztünk párszor a Hősök előtt.
Nyitott volt a közreműködésre,
és úgy érzem, egy ütős dalt sikerült összehozni. Megtiszteltetés
volt vele dolgozni. Jól kijöttünk
egymással, lesz még folytatása
a közös munkának.

– Miről szól a MindigMindig?
– A dal üzenete elég sokoldalú. A legfontosabb mondanivaló, hogy mindig lesz egy új rossz
dolog az ember életében, amit
le kell győzni, és ehhez próbál
erőt adni a szám.
– A pandémiás időszak miként érintett téged?
– Elég nehéz időszak volt, sajnos a családunkat közvetlenül
érintette. Ez inspirált ebben a
zenében, bár konkrétan nem
mondom ki benne.
– Hogyan tovább?
– Pár hónapon belül megjelenik a szólólemezem, amin mostanában elég sokat dolgozom.
Arról érkezik még pár klip, és a
Sativusszal is tervezünk videót.

Szénási Ferenc (Széna) soproni karikaturista alkotásai hétről hétre.

Buli van! – zenei ajánló
Hungarian Rhapsody
Augusztus 29., szombat 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
A Queen Cover Band a népszerű zenekar legnagyobb slágereit játssza a koncerten
Soprock Tehetségkutató (Öröm a Zene 2020)
Szeptember 4., péntek 14 óra, Hangár Music Garden
Idén 10. alkalommal rendezik meg a SopRock tehetségkutató-versenyt Sopronban.
V. Color Festival
Augusztus 28., péntek 19 óra, Fertőszentmiklós,
Meidl Airport

sarok

A ballontól a bőrkabátig
Még ragyogóan süt a nap, így nehéz elképzelnünk, hogy hűvös reggeleken nyakig beburkolózva igyekszünk a munkahelyünkre. Azonban
bármilyen kiábrándító is: közeleg az ősz.
Ha valaki éppen egy új átmeneti kabát beszerzésére készül, örülhet, hiszen a
színek és formák óriási kavalkádja áll a rendelkezésére. Az évek óta fénykorát élő
klasszikus alapdarab, a ballonkabát szerencsére idén
sem megy ki a divatból. Bármilyen stílushoz passzol – a
sportostól az elegánsig. Különösen jól mutat fekete ruhákkal párosítva az örökzöld
bézs árnyalat, de a merészebbek nyugodtan választhatnak valamilyen rikítóbb
színt is. Ugyancsak régi sláger a farmerdzseki, ami szintén szinte bármivel kombinálható. Az idei szezonban
a koptatott farmer az igazi
befutó. Az egyenruhák által
inspirált katonai kabátok
2020-ban bemasíroztak az
őszi divattrendekbe. A szigorú vonalvezetésű és színvilágú darabok elsősorban
a hétköznapi viselet részei.
Az elegancia kedvelőinek
tökéletes megjelenést biztosít egy bársonyból készült
lezser kabát. Idén ősszel főként sötétebb – bordó, kék,
zöld és barna – árnyalatban
hódítanak. Hűvösebb estéken jó szolgálatot tehetnek

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

a steppelt kabátok, akárcsak
a szintén katonai eredetű
bomberdzsekik. Amellett,
hogy kényelmesek, feltűnő színeikkel feldobhatják a borongósabb hétköznapokat is. Továbbra
is óriási kedvenc a bőr és
a műbőr. A valódi bőrkabát hosszú távú befektetés, viszont ha nem
engedhetjük meg
magunknak borsosabb ára miatt,
egy jó minőségű
műbőr dzseki is
tökéletesen megteszi. A vadóc hatást dögös kiegészítőkkel tovább
fokozhatjuk.
Továbbra se m
veszít népszerűségéből a bőrszoknya és a
bőrnadrág sem,
különösen trendinek számít a
magasított derekú, a trapéz szárú
és a culotte nadrág. Ha kényelmesebb viseletre vágyunk, választhatunk
testhez álló bőr hatású leggingst is. Évek

óta szerepel a divatpalettán a poncsó – akár etnós,
akár elegánsabb, kardigánszerű változatban. A kötött
pulóverek nélkülözhetetlenek a hidegebb évszakokban – szintén minden színben és fazonban.
Idén a picit bővebb
szabásúak a népszerűek, melyeket változatosan
kombinálhatunk.
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