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Rendhagyó tanévnyitó

A koronavírus-járvány miatt városunkban több iskolában is elmaradtak a hétfőre tervezett évnyitó
ünnepségek. A Hunyadi-iskola még vasárnap az evangélikus templomban köszöntötte az új tanévet,
s egyben elbúcsúztak az intézményt 25 éve vezető Rajnai Károlytól. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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Szüreti nap Balfon
Az alapítóra
emlékeztek

2

Az önkormányzat és a Soproni Városszépítő
Egyesület összefogásának köszönhetően avatták fel Flandorffer Ignác felújított síremlékét. Ezt
megelőzően konferenciát is rendeztek az egyesület alapítójára emlékezve.

Az idén is sok résztvevője volt a balfi
szüreti napi rendezvénynek
7

Belföldi
utakon
Már júniustól érkeztek a
turisták Sopronba, idén a
koronavírus-járvány miatt a döntő többségük
belföldről. A vendégek
jelentős része felkeresi a
városi tourinform irodát,
amelyet a közelmúltban
újítottak fel. Az elmúlt két
hónapban közel négyezren tértek be ide.
A szakemberek már most
a jövő évre koncentrálnak, és azon dolgoznak,
hogy a tavaszi hónapok is
kedvezően alakuljanak a
város turizmusában.

Magyar bajnok
Koch Péter

SCS: a Veszprém következik

Aranyérmet szerzett az idei magyar bajnokságon Koch Péter, a Fertő
Tavi Vitorlás Szövetség versenyzője. Az Alsóörsön megrendezett
versenyen több soproni fiatal is kimagaslóan szerepelt.
9

Nehéz héten van túl városunk első számú felnőtt férfi labdarúgócsapata. Egy vesztes, egy nyertes mérkőzés, illetve távozó vezetőedző – röviden így lehetne összefoglalni a történéseket.
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Összefogással újították fel Flandorffer Ignác síremlékét

Az alapítóra emlékeztek
P. HORVÁTH
LÁSZLÓ

Az önkormányzat és a
Soproni Városszépítő
Egyesület összefogásának köszönhetően
avatták fel Flandorffer Ignác felújított síremlékét. Ugyanezen
a napon konferenciát is rendeztek az
egyesület alapítójára
emlékezve.
– Még 2011-ben, amikor a Kossuth Lajos utcában felavattuk
lovag Kőmáli Flandorffer Ignác
mellszobát, merült fel a gondolat, hogy tegyük rendbe a Szent
Mihály-temetőben lévő síremléket – mondta dr. Józan Tibor,
az egyesület elnöke. – Nagy
adósságot törlesztünk tehát
most, amikor felavathatjuk a
Soproni Városszépítő Egyesület alapítójának felújított sírhelyét. A törekvéseinket mindvégig támogatta az önkormányzat.
Dr. Farkas Ciprián polgármester hozzátette: az 1869-ben Flandorffer Ignác alapította Soproni
Városszépítő Egyesület városunk
legrégebbi, polgári értelemben
vett civil szervezete. Célkitűzéseiknek mind a mai napig töretlen lendülettel tesznek eleget.
Ezek pedig: Sopron szépítése,
a város szeretetének ápolása, a

Határőr-találkozó
Görbehalmon tartották meg az elmúlt szombaton a VI. Országos Határőr Találkozót. Szigethi
Sándor bányászmúzeumában több mint száz bajtárs gyűjt össze.
– A határőrök szerepe mindig is meghatározó
volt, az utóbbi években – az Európában tapasztalható migránshelyzet kapcsán – azonban nagy
figyelem fordult feléjük – mondta Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője.
A találkozón egy emlékoszlopot is felavattak, a
koszorúzáson részt vett Stöckert Tamás önkormányzati képviselő, Vessző Ernő nyugalmazott
határőr, szervező is. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
Flandorffer Ignác Szent Mihály-temetőben lévő síremlékét az önkormányzat támogatásával újíttatta fel a Soproni Városszépítő Egyesület FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
városfejlesztő erők összefogása.
Azért is fontos a mostani síremlékavatás, hiszen nemcsak a nagy
elődök szellemiségét kell az utókornak megőriznie, hanem a tárgyi emlékeket is.
A polgármester a jelenre utalva elmondta, most rég nem látott jelentőségű fejlesztéseknek
lehetünk aktív részesei. Ilyen
mértékű fejlődés városunkban

csak a kiegyezés utáni időszakban volt tapasztalható. Olyan pályán van a város, ami ténylegesen Flandorffer Ignác korát idézi.
A felújított síremléket Horváth Imre városplébános áldotta meg, ezt megelőzően
Horváth Vilmos, a soproni
iparkamara elnöke emlékezett
meg a kamara egykori elnökéről. Az eseményen a résztvevő

soproni polgárok mellett megjelent Flandorffer Ignác unokája,
Flandorffer Magdolna is.
A városszépítő egyesület a
síravatás mellett konferenciát is szervezett. Flandorffer
Ignác életét, munkásságát, illetve korának soproni emlékeit dr. ifj. Sarkady Sándor, valamint dr. Tóth Imre történész
idézte fel.

Megszüntették a forgalomkorlátozást
Szeptember 1-jén, az iskolakezdés időpontjáig minden
forgalomkorlátozást megszüntetett a 84-es számú főút
új korrekciós szakaszán (Sopron-kelet csomópontnál) és
a (8645-ös) harkai összekötő út új nyomvonalán a kivitelező – áll a lapunknak küldött közleményben. Mint arról többször is beszámoltunk, az M85-ös gyorsforgal-

mi út építési munkái miatt volt szükség a korlátozásra.
– Az új útszakaszokon szeptember 1. után is fokozott figyelemmel kell közlekedni, mert az M85 építése tovább
zajlik, és ezért ideiglenes jelzések, illetve alkalmankénti jelzőőrös terelések előfordulhatnak – hangsúlyozza
a DS Konzorcium.

Sopron Megyei Jogú Város

TÁJÉKOZTATÓ
Sopron Megyei Jogú Város
Önkormányzata
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
a pénzbeli és természetbeni ellátások
helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.27.)
rendelete értelmében lehetőséget biztosít

SZOCIÁLIS TŰZIFA
IGÉNYLÉSÉRE
2020.09.02-től 2020.09.30-ig.

A támogatáshoz szükséges nyomtatvány és a
csatolandó dokumentumok letölthetők a
www.sopron.hu weboldalról, valamint személyesen
átvehetők a Humánszolgáltatási Osztály
Szociális Csoport ügyfélszolgálatán,
Sopron, Új u. 3., kizárólag ügyfélfogadási időben.
Hétfő: 13.00-tól 17.00-ig,
szerda: 8.00-tól 12.00-ig és13.00-tól 16.00-ig.
A kitöltött nyomtatványokat beküldheti személyesen,
postai úton a Sopron Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Szociális csoport
9400 Sopron, Fő tér 1. szám alatti címre,
vagy a nagyne.graf.timea@sopron-ph.hu vagy a
seiffert.zsuzsanna@sopron-ph.hu e-mail címekre.
Bővebb tájékoztatás kérhető telefonon
a 99/515-272 vagy 99/515-232 számokon.

›

RÖVIDEN

Rendkívüli közgyűlés
Három előterjesztést fogadott el a városi képviselő-testület a múlt szerdai rendkívüli közgyűlésen. Módosították a Lövérek városrész és környéke szabályozási tervét
és helyi építési szabályzatát az SVSE sporttelep területére vonatkozóan. A módosításra azért volt szükség, mert
a kemény borítású teniszpályák állandó befedését tervezik, ezt viszont a korábbi előírások nem tették lehetővé.
Döntés született „A Szent Mihály-templom és sekrestyésház turisztikai fejlesztése” című pályázat keretében
megkötendő konzorciumi megállapodás elfogadásáról is.
A mostani módosítás azért volt szükséges, mert a sekrestyésházba tervezett kiállítások megvalósítására 150 millió forintos támogatást adott az önkormányzat a Győri Egyházmegyének.
A közgyűlés úgy döntött, hogy 15 millió forinttal támogatja az NB III-ba feljutott SC Sopront, valamint háromszázezer forinttal a Soproni Zsinagógáért Alapítványt is.

Emléktábla a védőszentnek
és a hősöknek
Emléktábla kerül a soproni Szent István-templom előtt
lévő háromalakos szobor talapzatára – tájékoztatta lapunkat Bajkai Csaba plébános. Vörös Ákos, a Soproni Egyetem nyelvtanára azzal a kéréssel kereste meg a plébániát, hogy szeretné táblán közzétenni, hogy kiket örökített
meg a szobor. (Középen Szent István király, a templom
védőszentje látható, jobbra Machatsek Gyula, balra pedig Szechányi Elemér főiskolai hallgatók, akik az ágfalvi
csatában hősi halált haltak.) Vörös Ákos közbenjárásával,
illetve Grubits Gábor felajánlásából készült el az emléktábla, amelyet szeptember 8-án, kedden este 8-kor áldanak meg. Nem véletlen az időpontválasztás, szeptember
8-án van ugyanis a Szent István-templom felszentelésének évfordulója és az ágfalvi csata emléknapja. A rendezvényen ünnepi beszédet mond dr. ifj. Sarkady Sándor, a
Soproni Egyetem tudományos kutatója.

Októberig próbanépszámlálást tart
a Központi Statisztikai Hivatal
Reprezentatív, azaz a teljes magyar társadalmat leképező adatgyűjtés keretében próbanépszámlálást indított augusztus 31-én a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
A próbafelvétel célja, hogy adatokkal segítse a 2021. évi
népszámlálás szakmai előkészítését.
Országszerte 72 település mintegy 14 000 háztartása vesz
részt az október 7-ig tartó próbanépszámláláson. A válaszadásra felkért címzetteknek legkésőbb szeptember
3-áig postai levelet küld a KSH. Az adatszolgáltatás önkéntes, de különösen fontos, hogy a megkérdezettek aktívan részt vegyenek a népszámlálás próbafelvételben, hiszen az adatgyűjtés reprezentatív, azaz leképezi a teljes
magyar társadalmat, így egy-egy kitöltő közel 350 háztartást képvisel.

Járda- és útfelújítás
Dolgoznak a Király Jenő utcában – múlt héten kezdődött a járda- és útfelújítás, amely a tervek szerint szeptember végéig tart. A kivitelező azt kéri, hogy munkaidőben (7 és 17 óra között) ne parkoljanak az utcában
az autósok.
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Koronavírus: érvénybe léptek a szigorítások
A koronavírus-járvány alakulása miatt a
járvány első hulláma idején alkalmazott
határvédelmi szabályokhoz való visszatérésről döntött a kormány. Fő szabály,
hogy szeptember 1-jétől külföldi állampolgárok nem léphetnek Magyarország
területére, csak indokolt kivételekkel, a

biztonsági szabályok megtartása mellett. A külföldről hazatérő magyaroknak
pedig 14 napig karanténba kell vonulniuk, kivéve, ha 48 órán belül két negatív
tesztet tudnak bemutatni. Fontos információ, hogy csak itthon készített tesztet fogadnak el.

A soproniak számára kiemelt hír, hogy a
határ 30 kilométeres sávjában élők (Magyarországon és Ausztriában) korlátozás nélkül léphetik át a határt maximum
30 kilométerig, legfeljebb 24 óra időtartamra. A gyógyszerfelírás továbbra
is kérhető telefonon.

Sopronban, a Balfi utcai és az Ikva
Idősek Otthonában a koronavírusjárvány terjedése miatt augusztus
29-től kijárási és látogatási tilalom
lépett életbe az ellátottak egészségének védelmében.

Nyárbúcsúztató zenei programok
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az utolsó nyári hétvégén a szabadtéri programoké volt a főszerep Sopronban. Zeneszótól volt hangos a Lövérek, Balf és Brennbergbánya is.
A Szent Margit-templom Panoráma úti parkolójában tartották szombaton a 2. nyárbúcsúztató családi napot, melynek
sztárvendége a Budapest Ragtime Band volt. – Célunk volt,
hogy építsük az egyházi és a
lövéreki közösséget a rendezvénysorozattal – mondta Marics István plébános. Dr. Farkas
Ciprián polgármester a rendezvény megnyitóján kiemelte: a
koronavírus-járvány második
hullámában különösen fontos,
hogy az ilyen alkalmakkor is
vigyázzunk egymásra. A nyárbúcsúztatón részt vett Abdai
Zsolt önkormányzati képviselő
is. A családi napon számtalan
izgalmas programot kínáltak a
gyerekeknek, felnőtteknek.

Brennbergbányán a zenéé volt
a főszerep szombaton. Délután
a Szent Borbála téren rendezték
meg a JamBerg nevű zenés pikniket. Koncertet adtak a HofferSuli zenekarai, majd az est végén
a soproni zenész barátok közös
alkalmi produkciója várta a közönséget. A programon részt vett
Stöckert Tamás, a körzet önkormányzati képviselője is.
– A JamBerg ötlete már korábban megfogalmazódott, mindez
most vált valósággá – mondta
Bodoki Péter, az egyik szervező.
– A világjárvány miatt idén elmaradt a Sopron Zenél & Utcazene Fesztivál, ezért döntöttünk
úgy, hogy családiasabb környezetben lépjenek fel az HofferSuli diákjai.

Hangulatos koncertre várták az érdeklődőket a balfi Panoráma
étterem melletti erdei szabadtéri területre az elmúlt vasárnap.
A Beethoven a szabadban című program keretében ezúttal Fejérvári
János brácsaművész és a Soproni Szimfonikusok kamaraegyüttese
lépett fel. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Belföldi utakon

Pályázati
felhívás
Sopron Megyei Jogú Város
Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjára
sopron Megyei Jogú város Önkormányzata nevében
sopron Megyei Jogú város Közgyűlésének 8/2016. (iii. 31.) önkormányzati rendelete
szerinti előkészítő bizottság pályázatot hirdet a 2020/2021. tanévre vonatkozóan
sopron Megyei Jogú város széchenyi istván tanulmányi Ösztöndíjára.
az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz tíz hónapra szól. az ösztöndíjjal járó juttatások:
– az ösztöndíj odaítélésének napját magában foglaló és az azt követő szemeszter idejére
havonta 52 000 Ft vissza nem térítendő támogatás,
– az ösztöndíjas nevére szóló sopron.hu végződésű – határozatlan időre szóló – e-mail-cím,
– Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának protokoll-listáján való nyilvántartás, névre
szóló meghívó az önkormányzat rendezvényeire,
– lehetőség az ösztöndíjas tevékenységének a helyi médiában való ismertetésére.

A megújult soproni tourinform irodában bő két hónap alatt közel 4000 érdeklődő fordult meg FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
HUSZÁR JUDIT

Már júniustól érkeztek a turisták Sopronba, idén a koronavírus-járvány miatt a döntő
többség belföldről. A vendégek jelentős része
felkeresi a városi tourinform irodát, amelyet a
közelmúltban újítottak fel.
A Vasalóházban működő tourinform irodát a Magyar Turisztikai Ügynökség 40 millió
forintból újította fel. A nyílászárók mellett az iroda belső fogadóterülete is teljesen megújult,
modern és praktikus bútorokkal
rendezték be, gyereksarokkal és
a helyi termékek értékesítésére alkalmas polcrendszerekkel.
– Irodánkat az új arculati elemeknek köszönhetően a turisták sokkal könnyebben megtalálják – tájékoztatta lapunkat
Kovács-Gazdag Nikoletta, a
Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője. – Mivel az új referenciairoda minden igényt kielégít, és

könnyen megközelíthető, így a
Várkerületen eddig működött
információs pontot nem láttuk szükségesnek tovább nyitva tartani. A Tűztoronyban lévő
információs pont is megszűnt,
viszont minden nap frissítjük
a kiadványokat magyar, német,
angol és cseh nyelven is.
A szakembertől megtudtuk: a
koronavírus-járvány lecsengése
után, már a nyár elejétől érezték
a forgalom újraindulását. Az elmúlt bő két hónapban a megújult irodába közel 4000 látogató tért be, minden harmadik
vendég külföldi volt.
– Őszre elkészítjük a város új
turisztikai weboldalát, melyet

nemcsak a látogatóknak, hanem a soproniaknak is szívesen ajánlunk, hiszen a város és
a régió összes települése, valamint ezeknek programjai, látnivalói, nevezetességei mellett
megtalálhatóak lesznek a szolgáltatók frissített elérhetőségei
is egy felületen – tette hozzá Kovács-Gazdag Nikoletta. – Sok kisgyermekes család érkezik Sopronba, számukra fontosak a
múzeumok gyerekbarát szolgáltatásai. A múzeumok, kastélyok, barlangszínház mellett
nagy az érdeklődés a szabadtéri programok iránt is, a hétvégi ingyenes idegenvezetéseken
is szép számmal vesznek részt
a vendégek. Sokan érkeznek a
városba kerékpárral, számukra
is népszerű célpont a Soproni
Parkerdő.
A szakemberek már most a jövő évre koncentrálnak, és azon
dolgoznak, hogy a tavaszi hónapok is kedvezően alakuljanak a
város turizmusában.

az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be, aki a következő feltételeknek együttesen megfelel:
a) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően legalább 5 éve folyamatosan soproni
lakóhellyel rendelkezik,
b) államilag elismert magyar felsőoktatási intézmény teljes idejű alapképzésében,
mesterképzésében vagy egységes osztatlan képzésében részt vevő hallgatója,
c) jelenlegi vagy korábbi bachelor tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett,
és a pályázat beadását közvetlenül megelőzően legalább 55 kreditet megszerzett,
d) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző két egymást követő lezárt szemeszterben
felvett összes tantárgyból elért tanulmányi eredményének számtani átlaga legalább 4,51,
e) tanulmányait teljes idejű alapképzésben, vagy ezt követő mesterképzésben, vagy az
egységes osztatlan képzésben az első masterdiploma megszerzéséért folytatja,
f ) kiemelkedő szakmai tevékenységéről dékáni ajánlással rendelkezik (a dékáni ajánlás
tartalmi elemeit a rendelet 6. § f ) pontja tartalmazza),
g) a pályázat benyújtásakor a 30. életévét még nem töltötte be.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be az is, aki fentebb leírt feltételeknek megfelel és saját
szakirányában ideiglenesen külföldön tanul vagy tanult.
a pályázat benyújtásának további részleteiről a www.sopron.hu honlapon tájékozódhat.

a pályázatok benyújtási határideje: 2020. október 9., azokról
sopron Megyei Jogú város Közgyűlése 2020. október 30-ig dönt.
Dr. Farkas Ciprián polgármester,
az előkészítő bizottság elnöke
Postacím:
„Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj előkészítő bizottság”
9400 Sopron, Fő tér 1.
http://www.sopron.hu
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Rajnai Károly úgy érzi, sikereit a kollégáinak köszönheti EZ LESZ…

Rendhagyó évnyitó

Szeptember 3., csütörtök 18 óra, Kakasbonbon
Csokoládé Manufaktúra üzlet

Borkóstoló Kolonics Károllyal
a Somlóról

BERTHA ÁGNES

44 pedagógusként eltöltött év,
ebből 25 az evangélikus általános iskola
élén: nyugdíjba vonult
Rajnai Károly, a Hunyadi-iskola igazgatója, akitől a tanévnyitó
ünnepségen búcsúztak el tanítványaiés kollégái.
A révfülöpi tanév-előkészítő
értekezleten még részt vett, itt
köszöntek el tőle kollégái. – De
már hagyom, hogy az utódom
felfedezze a világot – mondta
mosolyogva Rajnai Károly. – Persze erős a hiányérzetem most,
a tanév kezdetén, de szuggerálom magamnak, hogy ez a pihenés ideje. Rendezgetem az emlékeket, fotókat, sokat sétálok az
erdőben, jobban részt veszek a
családi mindennapokban.
A gyerekektől azonban nem
tud és nem is akar elszakadni.
Álma, hogy hasznossá tegye magát a kórház gyermekosztályán:
a kis betegekkel játszana, tanulna velük, olvasna nekik – ha lehetőséget teremt erre a vírushelyzet. A másik elképzelés a
múzeumpedagógia. – Olyan helyen akarok maradni, ahol gyerek van, mert a gyerekek fiatalon
tartanak, és olyanon, ahol nem
kell döntéseket hoznom – tette
hozzá nevetve.
Rajnai Károly középfokú gépészvégzettséggel a pécsi tanárképző főiskolán tanult matematika–pedagógia szakon, majd
később a technikát is elvégezte. – 1976 augusztusában Újkéren indult a tanári pályám, ahol
szinte mindent tanítottam, volt,
hogy heti 35 órában a délutáni
szakkörökkel. De nem panaszkodtunk, nem is fáradtunk el.
Akkoriban, ha bementünk egy

Csokoládé csütörtök,
csokoládékóstoló

Szeptember 3. 19 óra, Tastevino

Reneszánsz fesztivál Sopron
Szeptember 3–4., GYIK Rendezvényház, Erzsébet-kert
Első nap 18 órakor kiállításmegnyitó a GYIK Rendezvényházban, második nap 10-től az Erzsébet-kertben
látványkonyha, színpadi programok

12. madárkiállítás
Szeptember 5–6. 10–18 és 9–16 óra között, GYIK
Rendezvényház

Ingyenes garantált séták – erdei
kirándulás
Szeptember 5., szombat 10 óra, Hotel Lövér
buszmegálló

Bogányi – Kékfrankos bérlet
Szeptember 5. 20 óra, Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház
Zenél a Győri Filharmonikus Zenekar, vezényel: Berkes
Kálmán, közreműködik: Bogányi Gergely – zongora

SkyView Aviation nyílt nap
Rajnai Károly számára eljött a pihenés ideje – de nem a gyerekek nélkül
FOTÓ: BERTHA ÁGNES

osztályba, mi voltunk a legokosabbak. Ma, a kütyük világában
a gyerek megelőzheti a felnőttet, lehet, hogy egy adott szegmensben többet tud, mint mi.
1988-ban Rajnai Károlyt az
akkori Pataki-iskolába hívták,
ahol megbízott igazgatóként,
majd igazgatóhelyettesként
dolgozott. – Visszakerültem az
egykori iskolámba, ahol egykori
tanáraimnak lettem az igazgatója. Sokat tanultam Hadfi Jóska bácsitól, mitől lesz valaki jó
vezető – hiszen ezt az iskolákban nem tanítják. Elsődleges a
konfliktuskezelés – mindig erre törekedtem. Aztán 1995-ben
elfoglaltam utolsó állomáshelyemet a Hunyadiban.
25 évnyi igazgatósága alatt
sok változás történt az iskolában: az akkoriban megkopott
patinájú, zenei tagozatos intézményben a TÉT (természettan
és életkultúra tagozat) pedagógiai kísérletként indult, majd

követte a német nemzetiségi
két tannyelvű, a kosárorientált,
a sport–angol tagozatos képzés.
– Minden új kezdeményezésre
nyitott voltam – hangsúlyozta
Rajnai Károly –, a sikert pedig
a számok is jelzik: 25 éve 352
gyerekkel, idén 836 iskolással
és 116 óvodással kezdtük a tanévet. A siker persze nem a sajátom, ha sikeresnek érezhetem
magam, azt a tantestületemnek
mint közösségnek köszönhetem. Lehet, hogy ennek megteremtése az én érdemem is.
Mindig úgy tekintettem a tantestületre, mint egy osztályra,
ahol a problémákat meg kell
beszélni. Elmondhatom, hogy

nem voltak konfliktusaink,
mindig a megoldásra törekedtünk. A Jóistennek köszönöm,
hogy úgy irányította az életemet, hogy mindig jól éreztem
magam a munkahelyeimen, és
olyan hivatást adott, amit hobbiként is szívesen végeznék.
– Sok minden változott az
elmúlt több mint 40 évben
– summáz Rajnai Károly. – Az
lenne jó, ha visszatalálnánk arra a pontra, ahol a szülő és a
pedagógus munkatárs volt, ös�szefogtak a harmadikért, a gyerekért. A szabálykövetést pedig
a családból kell indítani, hiszen
az iskola is csak stabil alapra
tud építeni.

BÚCSÚ AZ IGAZGATÓTÓL:
Az evangélikus templomban megtartott évnyitón búcsúztak el Rajnai Károly igazgatótól, s egyúttal köszöntötték az
új vezetőt, Raffai Balázst. Az eseményen jelen volt Szemerei
János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke, valamint Sass László és Abdai Zsolt önkormányzati képviselő is.

Szeptember 6., vasárnap 8-tól, Fertőszentmiklós
– Meidl Airport

Ingyenes garantált idegenvezetések
– belvárosi séta
Szeptember 6. 10.30, Tourinform iroda

SikátorOK túra
Szeptember 6. 15 óra, Fő tér 1.
Ismerje meg Sopron római kori és középkori
rejtett értékeit! – exkluzív SikátorOK túra Sopron
belvárosában. Előzetes jelentkezés szükséges a
sikatorok@gmail.com címen.

Rádió 1 roadshow Balázsékkal
Szeptember 7., hétfő 6–10 óra, Mária-szobor

BuSho Rövidfilm Fesztivál
Szeptember 7–10., Búgócsiga Akusztik Garden
A 16. Budapest Short Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál
fikciós, animációs és kísérleti rövidfilmjeiből láthatnak
válogatást a nézők

Élj szívből
Szeptember 9., szerda 19 óra, GYIK Rendezvényház
Dr. Csernus Imre előadása

Zoób Kati: Repertoár
November 19-ig, naponta 10 és 17 óra között látogatható a fertődi Esterházy-kastély Narancsházában Zoób Kati „Repertoár – Az ellentétek harmóniája” című kiállítása

SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

Muck Endre-emlékhely
A Muck család gyökerei a Szudétavidékre nyúlnak vissza. Muck Endre
(1851–1925), vagy ahogy őt erdész
körökben nevezik, a „soproni erdők nevelőatyja”, 1851-ben született Hennersdorfban, majd középiskolai tanulmányait befejezve egy
ideig különböző uradalmakban volt
erdőrendezéssel megbízott erdész.
1875-ben sikerrel pályázta meg az
erdőgondnoki állást Sopronban. Az
ez idő tájt még magyarul nem vagy
alig tudó ifjú erdész az első hivatalos iratokban Muck András néven
szerepelt. Egy év múlva már főerdész lett, 1882-ben pedig kinevezték erdőgondnoknak. Mivel csak
szakiskolai végzettsége volt, az erdőtanácsosi posztot nem tölthette be, ennek ellenére átmeneti időszakokban többször is ő irányította
a Sopron-környéki erdészetet mint
annak vezetője. Munkássága során
felújította és rendbe tette a Sopron
környéki erdőket, turistautakat lé-

tesített, a Dalos-hegyen védőkorlátot, az Ultrán gloriettet, a Vashegyen és a Várison kilátót építtetett,
de munkássága emellett túlnyúlt
a soproni erdőkön, hisz ő tervezte
meg a Lövér körutat, mely lényegében összekapcsolja a várost az
erdővel, valamint a Szent Mihálytemető támfalának terveit is ő készítette. Aktív tagja volt a Soproni
Városszépítő Egyesületnek, valamint annak a Dunántúli Turista
Egyesületnek, melynek kezdemé-

nyezésére 1906-ban Schiller János
tervei alapján megépült a Nyíresen
a Muck-messzelátó, vagy ismertebb nevén a Muck-kilátó. Muck
Endre nevét nemcsak a Hotel Lövér fölötti, a fotón is látható emlékhely és pihenő őrzi (melyen az
1875–1925 évszám fél évszázados
soproni munkásságát jelzi), hanem
a Károly-magaslaton emléktábla,
valamint egy erdőrészlet is.
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Hétköznapi
hősöket keresünk!
Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a
soproni emberek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat szélesíteni kívánjuk újabb és újabb
olvasóink megismertetésével. Ezért olyan embereket keresünk, akik valamiért kiérdemelték
a körülöttük élők szeretetét, tiszteletét. Lehet
ő egy nagymama, másokon segítő ezermester vagy segítő 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!

szerkesztoseg@sopronitema.hu
MÉDIAPARTNEREINK:

Rádió 1 Sopron • Sopron TV • sopronmedia.hu
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Letették az Árpád utcai parkolóház alapkövét

Épül a jövő városa

Az Árpád utcai parkolóház alapkövét dr. Farkas Ciprián (b1) polgármester, Barcza Attila (j2) országgyűlési
képviselő, dr. Fodor Tamás (középen) korábbi polgármester tette le, dr. Simon István (b4) és Csiszár Szabolcs
(b3) alpolgármesterekkel, a kivitelezők és önkormányzati képviselők jelenlétében FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
MUNKATÁRSUNKTÓL

– A fejlesztések tekintetében Sopron ismét
aranykorát éli – mondta az Árpád utcai parkolóház alapkőletételénél dr. Farkas Ciprián
polgármester. Mint ismert, a munkát már augusztus végén megkezdték a belvárosi területen, a tervek szerint jövő őszre készül el a
parkolóház.
Már az alapozásnál tartanak az
Árpád utcai parkolóház munkálatai – mint arról lapunkban is beszámoltunk (Épül a
parkolóház, Soproni Téma,
2020. augusztus 26.), egy hónapja kezdték el az ideglenes
murvás parkoló felszámolását
a belvárosban. Az Árpád utcában ötszintes parkolóház épül,

amelyben összesen 235 autó, 26
motor, illetve kerékpárok tárolására biztosítanak helyet. A földszinten akadálymentes parkolókat is kialakítanak, elhelyeznek
elektromos autókhoz szükséges
gyorstöltőket, vizesblokkokat.
A mintegy 2000 négyzetméteres alapterületű épület mellett
további 4000 négyzetméteres

nyílt terület is megújul, így új
közösségi térrel is gazdagodik a város.
– A magyar kormány 2,4 milliárd forintot biztosít arra, hogy
a soproniak parkolási gondjait
enyhítse – mondta az alapkőletételen Barcza Attila. Sopron
és térsége országgyűlési képviselője megköszönte dr. Molnár
Ágnes országgyűlési képviselőtársa támogatását, valamint a
korábbi városvezetés és a kivitelező munkáját.
– A jövő Sopronját építjük,
amelybe beletartozik az M85ös autóút, az uszoda vagy éppen Fertő-part kivitelezése, közben pedig a városba vezető és
a városon belüli utak is jelentős
fejlesztésen mentek keresztül

– fogalmazott dr. Farkas Ciprián polgármester. – Ezek mellett a hagyományokra is jelentős
figyelmet fordítunk: szeptemberben átadjuk a Lenck-villát,
októberben pedig a Szent Mihály-templomot is. A belváros
útjai, terei is az elmúlt időszakban újultak meg. Kijelenthető,
hogy a fejlesztések tekintetében
Sopron ismét aranykorát éli.
Az épület alapkövét és az
időkapszulát dr. Farkas Ciprián polgármester, Barcza Attila országgyűlési képviselő,
dr. Fodor Tamás korábbi polgármester tette le, dr. Simon
István és Csiszár Szabolcs alpolgármesterekkel, a kivitelezők és önkormányzati képviselők jelenlétében.

Horváth Vilmos: fontos a folyamatos párbeszéd

Újabb kamaraelnöki ciklus
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Négy évre ismét Horváth Vilmost választották
meg a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnökének. A régi–új vezető a hetedik ciklusát
kezdhette meg, ami egyben azt is jelenti, hogy
23 éve megszakítás nélkül áll a testület élén.
– Hideg fej, meleg szív, valamint tiszta kéz kell ahhoz, hogy
hosszú időn keresztül elnyerje valaki egy közösség bizalmát. A jövőben is ez fog vezérelni – nyilatkozta lapunknak
Horváth Vilmos annak apropóján, hogy a közelmúltban újabb
négy évre megválasztották a
Soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnökének.
– Az idén 170 éves kamara nemcsak érték, hanem arra
kötelez bennünket, hogy a jövőben is figyeljünk a gazdaság
kihívásaira, városunk önkormányzatával szorosan együttműködve javaslatokat dolgozzunk ki. Az egész életünk alapja
ugyanis a jól működő gazdaság,
amelynek révén jut forrás az

egészségügyre, az oktatásra, a
kultúrára, a sportra.
Az elnökválasztás mellett a kamara küldöttgyűlésében is tisztújítást tartottak. A negyvenfős
testületbe tíz új tag került be.
Közülük nyolcan a fiatalabb generációhoz tartoznak, akiknek
nem titkolt céljuk, hogy együttműködve dolgozzanak a helyi
gazdaság érdekében. Ez utóbbival kapcsolatban Horváth Vilmos megjegyezte: a 2000-ben
önállóságát visszanyert soproni
kamara legnagyobb értékét azok

Szimfónia
Horváth Ferenc jegyzete
Bármilyen sajnálatos, de szembe kell
néznünk a ténnyel: elmúltak a forró hetek, már csak az indián nyárban reménykedhetünk, abban, hogy szép, napsütéses szeptember,
október eleje vár ránk. Szeptemberben újraindul az
élet, nem csupán az iskolákban. Véget értek (érnek)
a szabadságok, mindenki visszatér a munkahelyére
egy utolsó nagy nekifutásra ebben az évben. Szokták mondani, nyáron a fű sem nő. Ez átvitt értelemben azt is jelenti, hogy szünetel a közélet, lelassulnak a beruházások, aki
„A komplex városfejteheti, pihen és nyaral.
lesztési program olyan, Valami azonban változott az elmúlt évekmint egy nagy, sokben, és erre jó példa az
tételes (sors)szimfónia. Nekem szép ez az idei nyár is. Mintha nem
lett volna nyári szüegyütthangzás, össznet (mert nem is volt),
hang, amit a fejlesztélegalábbis ami a nagy
sek nagy csokra jelent, soproni beruházásohiszen meghatározzák kat illeti, és újak is kezjövendőbeli sorsunkat, dődtek. Teljes lendüéletlehetőségeinket.”
lettel épül az M85-ös,
az uszoda, hamarosan
befejeződik a Szent Mihály-templom rekonstrukciója, új kerékpárutak építése zárult le. Már megcsodálhatjuk a Lenck-villát is. Folytatódik a Várkerület
felújításának második üteme, s elkészült a Csengery
utca egy szakaszának a felújítása. Nem állt le a Fertő tavi fejlesztés sem, információink szerint hamarosan elkezdik az érdemi kivitelezést. Folytatódott a
városkörnyéki utak felújítása, s a program még nem
zárult le. Jó hír a soproniaknak, hogy a nagy városi
útfelújítási programba új utak, utcák kerültek be. Elkezdődött a parkolóház építése, s folytatódott több
projekt előkészítése. Szóval nem állt le a város ezen
a nyáron sem. A komplex városfejlesztési program
olyan, mint egy nagy, soktételes (sors)szimfónia. Nekem szép ez az együtthangzás, összhang, amit a fejlesztések nagy csokra jelent, hiszen meghatározzák
jövendőbeli sorsunkat, életlehetőségeinket. Ezért is
fájó, hogy néhányan megpróbálnak disszonáns hangokat keverni ebbe a szép muzsikába. Tudatlanságból, információhiányból, kétes politikai haszonszerzésből vagy csak aljas rosszindulatból. Talán még
nem feledtük, hogy milyen ostoba érvekkel támadták az M85-öst, sőt azt is megkérdőjelezték, hogy
egyáltalán megépül-e. Azóta ezek a hangok elnémultak, s most más projekte(ke)t támadnak, ugyancsak hamis érvekkel, azt a látszatot keltve, hogy ők,
csakis ők vannak az igazság birtokában. Lásd a Fertő
tavi fejlesztések minden alapot nélkülöző ellenzése.
S ehhez itthon és külföldön partnereket is keresnek.
Szerencsére kevés sikerrel, mert az embereket nem
lehet becsapni, s a tényeket hazugsággá változtatni.
Jó példa erre a Fertő-parti települések polgármestereinek és a különböző sportegyesületeknek, szövetségeknek a kiállása a fejlesztések mielőbbi megvalósítása érdekében.
Úgy vélem, mi, soproniak nem engedhetjük meg,
hogy bárkik is megzavarják ezt a nagy városi koncertet, hiszen a fejlesztések végül is a mi közmegegyezéseink eredményei, amelyeket a kormány felkarolt.
Mi mindannyian tagjai vagyunk annak a zenekarnak,
amely a jövőért muzsikál.

KÖZÉRDEKŰ
TELEFONSZÁMOK
Horváth Vilmos
a vállalkozások jelentik, amelyek
önkéntes tagságukkal, aktív közreműködésükkel erősítik a helyi
és az országos érdekérvényesítésüket. Mindennek alapja a folyamatos párbeszéd, a kölcsönös
bizalom. – Városunk speciális

helyzete kihívás is számunkra,
úgy gondolom, erre az egyik jó
válasz a Széchenyi-kártya program lehet. Ennek keretében az elmúlt tizennyolc év alatt tizenhét
milliárd forintnyi plusz pénzhez
jutottak a helyi vállalkozások.

KIÁLLÍTÁS A KAMARÁBAN: Soproni Kereskedelmi és Iparkamara idén 170 éves. Ennek jegyében egy tárlatot is berendeztek a székház nagytermében. Fotókon elevenítik fel Sopron
XX. századi gazdaságát, köztük olyan, egykoron patinás cégeket, mint például a Közel-Keletre is exportáló szőnyeggyárat, ipari és kereskedelmi üzemeket, egységeket.

Mentők104
Katasztrófavédelem (Tűz
oltóság, Polgári Védelem)

105 • 510-672 • 510-617
Rendőrség 
107 • 311-234
Általános segélyhívó 
112
Előfizetői tudakozó 11818
Belföldi tudakozó 11800
Orvosi ügyelet312-010
Soproni Gyógyközpont
központi szám514-200
Polgármesteri hivatal
 06-80/204-322 • 515-100
Soproni Polgárőr Egyesület
06-30/385-5732
Sopron Holding
központi szám514-600
Közútkezelés 
515-123
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 elsősegélyszolgálat116-123
Drog stop  06-80/505-678
Magyar Autóklub 188
Áramszolgáltató
06-80/533-533
Vízszolgáltató 
519-100
Gázszolgáltató
06-80/440-141
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Az első átfogó, részletes munkát dr. Firbás Oszkár készítette el

Hűsítő források a parkerdőben

Szent György-forrás FOTÓK: NÉMETH PÉTER
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Soproni Parkerdőben napjainkban több mint
30 kiépített forrás vízével hűsíthetik magukat a
kirándulók. Sorozatunkban néhány, a turisták
által kedvelt és látogatott forrást mutatunk be.
A Soproni Parkerdő sokféle természeti értéke mellett forrásokban is bővelkedik. A Sopron környéki forrásokról az első átfogó,

részletes munkát dr. Firbás Oszkár készítette el 1955-ben, művében több mint 60 szivárgót
és forrást mutatott be.

Hármas-forrás
A Szent György-forrás napjainkban is kiépített forrásfoglalás, amely a Tacsi-árok alsó részébe torkolló Madárárokban,
gyönyörű természeti környezetben található. Megközelíthető a Ciklámen tanösvényről.
A Hármas-forrás a Tacsi-árokban, az ördögároki elágazástól
230 méternyire tör a felszínre. Korábban három kifolyócső volt különböző szintekben

Ferencz-forrás
elhelyezve, innen ered az elnevezése. Megközelíthető a Ciklámen tanösvényről, ahonnan a
kék kör jelzésen meredek lépcsősoron érhetjük el. Sopron
környékének egyik legfestőibb,
legvadregényesebb helye. A forrást és környékét 2013 szeptemberében újíttatta fel a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.
A Ferencz-forrás a Soproni Parkerdő egyik legrégebben

kiépített forrása, amely a Füzesárokban tör a felszínre. 1907ben Jány Ferenc saját költségén
felújította, innen az elnevezése.
Korábban Vadász-forrásként ismerték. Megközelíthető a zöld

jelzésű úton. Írásunkat következő lapszámunkban folytatjuk.
Forrás: A Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. gondozásában
megjelent A soproni hegyvidék
forrásai című kiadvány.

JELENTÉSE: A forrás átvitt értelemben tisztát, eredetit, valaminek az eredetét, kezdetét jelenti. A forrásvíz fontos ismérve, hogy az év minden szakában közel állandó hőmérsékletű: 8–12 Celsius-fokos.

A lepkészet élteti
Sáfián Szabolcs, a
Soproni Egyetem
egykori hallgatója szenvedélyes „lepkész”. Jelenleg Libériában folytatja
kutatómunkáját, de
tervei szerint hamarosan újra Sopronba vezet az útja.
– Lepkéket már egészen kiskoromban kergettem, lehet, hogy
az első lépésem is inkább lepkék
után való futás volt – mesélte
online találkozásunk alkalmával Sáfián Szabolcs. – A kutatás felé talán akkor tettem meg
az első lépést, amikor még első soproni diplomám megszerzése előtt Csóka György erdőmérnök és entomológus kutató
ösztönzésére megírtam a közleményemet egy hazánkban
veszélyeztetett lepkefajról, a
barátka-púposszövőről.
Sáfián Szabolcs jelenleg Libériában él. A kutatásai vezették
oda, április végén haza szeretett volna térni, hogy a hosszú

Születésnapi
köszöntő
Lepkészek Nyugat-Afrika tetején, a Nimba-hegységben. Középen Sáfián Szabolcs.
évek óta halogatott doktori
tanulmányait befejezze, ám
a világjárvány közbeszólt. Libériában cikkeket, oktatási és
ismeretterjesztő segédleteket
és kutatási programokat ír, egy
helyi multinacionális cég biodiverzitás-védelmi programjánál szakértő és tanácsadó,
illetve a doktori témájához

kapcsolódóan végez különböző vizsgálatokat.
– Az itteni erdők lepkefajokban
igen gazdagok, ezért nagy örömömre folyamatosan találok különleges példányokat, így kollégáimmal együtt több új nappali
lepkefajról sikerült már publikálnom – folytatta a kutató.
Mint elárulta: a korábbi kedvence a Soproni-hegységben
ritkaságként előforduló csodaszép nagy nyárfalepke volt, az
egyik afrikai favoritja pedig a

Az Euryphura togoensis egy szélesen elterjed esőerdei faj, de ritkán látható, mert főleg
a lombkoronában mozog. Ezért nagy szerencse kellett a fotó
elkészítéséhez.

boglárkalepkék családjába tartozó csoport, az Iridana, amelyik
irizáló kék felszínéről és nagyon
gyors röptéről ismerhető meg.
Első saját felfedezése is egy Iridana faj volt, ami nagy meglepetésére éjjeli lámpája fényére
repült be. Partneréről Iridana
agneshorvathae-nek nevezte el.
Sáfián Szabolcs önmagát született természetbúvárnak tartja. A lepkészet közben olyan helyekre jut el, amelyek a pillangók
nélkül is teljesen elvarázsolják.
Reményei szerint a tudományos fokozatszerzés után a közel húszéves afrikai barangolásai során szerzett tapasztalatait
a Soproni Egyetem hallgatóival
és Sopron városával is meg tudja majd osztani. Ahogy ő fogalmaz, az egyetemi hagyományok
szerint: „Ha Sopron hív, mi ott
leszünk...”.

FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

KÖVES ANDREA

90. születésnapján köszöntötték Balogh Gyulát
virágvölgyi otthonában. Az önkormányzat nevében dr. Simon István gratulált az ünnepeltnek, aki
családja körében fogadta a város alpolgármesterét, a körzet önkormányzati képviselőjét.
Balogh Gyula határőrként szolgált, majd 20 évig
vállalkozó volt, amellyel csak két éve hagyott fel.
A vitorlásszövetségnél vezető posztot töltött be,
és alapító elnöke a Kertészek és Kertbarátok Soproni Szövetségének. Gyula bácsi elmondta: bármikor szívesen ad ötleteket a fiataloknak, remélve, hogy megfogadják és megvalósítják azokat.

›

RÖVIDEN

Tisztítsuk meg az országot!
Elindult a Tisztítsuk meg az országot program, amelyet
egyebek mellett az illegális hulladéklerakók felszámolására hozott létre a kormány. Boros Anita, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára elmondta, mindenkire számítanak, ezért megalkottak egy olyan
applikációt, amelyen keresztül bárki, bárhonnan bejelentheti, ha illegális hulladéklerakást vagy hulladéklerakót észlel. (mti)
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Közös kiállításra készül Magyar Mónika és Szőcs Géza

A művészet szabadsága
MADARÁSZ RÉKA

Háromnapos szabadtéri fotókiállítással
ünnepelte az idén 114 éves Soproni Fotóklub
a magyar fotográfia napját. A tárlatot Filep
Márk önkormányzati képviselő nyitotta meg
pénteken este a Mária-szobornál. Beszédében
hangsúlyozta: Sopronban a járvány ellenére is
sokszínű a művészeti élet. A magyar fotográfia
napját annak apropóján tartják augusztus
29-én, hogy 1840-ben ezen a napon készült
először hazánkban nyilvános eseményen
fénykép. A Soproni Fotóklub 2003 óta minden
évben szabadtéri kiállítással emlékezik meg a
jeles évfordulóról. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Szüreti nap Balfon

Népszerűek voltak az idei szüreti napi rendezvények Balfon. A családi program szombaton délután kezdődött, a kicsiket ügyességi játékok, légvár, játszóház és körhinta várta.
A sportpályán felállított sátorban fellépett
Sopron Város Fúvószenekara, a Pendelyes Néptáncegyüttes, a Dirty Dance, a Flört zenekar,
Csocsesz, valamint a Repeta zenekar. A rendezvényen részt vett Péli Nikoletta, a körzet önkormányzati képviselője is. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

›

RÖVIDEN

Díjeső a soproni színészeknek
Négy soproni színész kapott elismerést a Magyar Színházak XXXII. Kisvárdai Fesztiváljának szombat esti zárásán. A Római karneválban nyújtott teljesítményéért Farkas Ibolya a zsűri színészi nagydíját, a Peer Gyntben az
Aase anyót alakító Horváth Zsuzsa a legjobb női mellékszereplőnek járó elismerést nyerte el. Életmű-díjat
kapott Boráros Imre és Kárp György, akik szintén ezekben a produkciókban szerepelnek, a leghűségesebb város teátrumának közönsége rövidesen láthatja őket az
őszi soproni előadásokban. A rendező a Jászai-díjas Pataki András.

Ez történt…
95 évvel ezelőtt, 1925. augusztus 26-án hunyt el Budapesten Petrik Géza bibliográfus, aki Sopronban könyvkereskedő, illetve antikvárius volt. Alsószeliben (ma Szlovákia) született 1845. október 3-án.
35 évvel ezelőtt, 1985. augusztus 26-án hunyt el Sopronban Moór Arthur Elemér matematikus, egyetemi tanár, a matematika tudományok doktora. A modern differenciálgeometria szinte minden területén figyelemre
méltó új eredményeket ért el. Budapesten született 1923.
január 8-án.
A Széchenyi István Városi Könyvtár internetes oldalán (www.
szivk.hu) megtalálható adatbázisból közlünk részleteket.

Két helyi művész alkotásai mellett egy
soproni képzőművész házaspár, Magyar Mónika és Szőcs
Géza grafikáival nyílt
meg az 52. Győri Művésztelep. Az alkotókkal az esemény
és szeptemberi közös tárlatuk kapcsán
beszélgettünk.
A Győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum – újranyitása óta szervezett – első kiállításán szeptember 6-ig még
megtekinthetjük Magyar Mónika hét és Szőcs Géza kilenc
alkotását. Móni munkái közül
néhány a három évvel ezelőtt

Magyar Mónika és Szőcs Géza művész házaspár közös tárlata szeptember 11én nyílik meg a Torony Galériában FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
készült Szem-sorozatból származik, a többi pedig a legújabb
színes pasztelljei közül való.

Magyar Mónika Időkapszula című alkotása

Géza az eddigieknél nagyobb
mérvű alkotásokkal képviselteti magát, ugyanis az utóbbi
időben – saját bevallása szerint
– megamániában szenved. Egy
méterszer egyméteres nyomóformával dolgozik, ami a maga
műfajában technikai bravúrnak
számít. Egy papíron, egy formával, négy színnel készültek
a tárlaton szereplő képei. A házaspár szeptember 11-én közös
kiállítás megnyitására készül
a Torony Galériában legújabb
terméseiből.
– A képek tartalma és formarendszere engem érdekel, másokat viszont nem feltétlenül
szeretnék vele kínozni – mesélte Géza. – Élek a művészet adta szabadsággal. Fontosnak tartom, hogy egy alkotónak saját
vizuális programja legyen, amit
nem mindig ért meg a közönség. Mónit jobban érdekli, hogy
a munkáinak legyen mondanivalója. A salgótarjáni országos
rajzbiennálén egyébként az Urbán című képét beválogatták
egy budapesti kiállításra.

A házaspár a közelmúltban
költözött kertes házba. Géza
sokáig nem akarta, mert tudta, hogy el fogja kapni a hév, de
végül beadta a derekát. Mindketten élvezik a „vidéki” élet
nyújtotta örömöket. Alkalmazzák azt a fajta tudást, amit még
a nagyszüleiktől láttak, és amit
szerintük mindenkinek fel kellene elevenítenie: gyógynövényeket termesztenek, lekvárt
főznek, szörpöt tesznek el, káposztát savanyítanak. A házat
pedig építgetik folyamatosan.
Közös fiúkat, Elődöt felvették
a Temesvári Pelbárt Ferences
Gimnázium és Kollégiumba
(beceneve Franka) Esztergomba, úgyhogy most már Móninak is több ideje jut majd az
alkotásra. A művész a Handler-középiskolában tanít rajzot, festést, mintázást, grafikai
tervezést, ami rengeteg energiájába kerül. Géza szabadabb:
amint teheti, rohan a műterembe, és mivel nagy térfoglaló, három helyet is fenntart
magának erre a célra.

Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
1970
Soproni Textiles
– Farád 4:0
A soproniak összeállítása:
Mészáros–Milchram, Hadarits,
Mentes–Csapó, Decsi–Török,
Peresznyák (Horváth O.),
Horváth A., Németh, Tímár
(Anka). A minden csapatrészében jobb soproni együttes biztosan és ilyen arányban is megérdemelten nyert a teljesen
szétesően és minden lelkesedés
nélkül játszó hazaiak ellen. A gólok sorrendje: 17. p.: Horváth A.
1:0, 19. p.: Németh 2:0, 37. p.:
Peresznyák 3:0, 58. p.: Török 4:0.
(Kisalföld)

Új iskola
A Szent György utcában
még nem fejeződött be az
Egészségügyi Szakiskola építése,
de a néhány hete átadott kollégiumi épületben 45 hallgató már
ebben a tanévben megkezdhette
tanulmányait. A gyógyszertári
asszisztensképző tagozatosok
tegnap vették birtokukba a

kollégiumot, tegnap tartották
az első ünnepélyes tanévnyitót.
Tamási János gyógyszerész–
igazgató nyitotta meg az első
tanévet. Beszédében kitért arra
a feladatra, amire a 44 érettségizett leány és az egy fiú tanuló
vállalkozott. Elmondta, hogy
az országban 4200 gyógyszerészasszisztens segíti a gyógyszerészek munkáját, és a tervek
szerint ennek 1975-re 5700-ra
kell gyarapodnia. Az igazgató
felhívta a tanulók figyelmét a
jegyzetelés fontosságára, mivel
tankönyveik egyelőre nincsenek.
Az óraadó gyógyszerészek, valamint a két fiatal nevelő, Hasznos
Lászlóné és Jakabffy Antalné ezután szívesen fogadták és beszélgettek az ország minden tájáról elsőként érkezett első évfolyamosokkal. (Kisalföld)

1950
Szeretetcsomagok
Koreába
A koreai szabadságharcosoknak
az egész országból mind több és

több dolgozó küld szeretetcsomagot. Sopronban a csomagküldési mozgalomhoz csatlakoztak már a Gázgyár, a Vasöntöde,
a Soproni Selyemipar, a
Pamutipar és a Fésüsfonalgyár
MNDSZ asszonyai is, akik a közeli
napokban mintegy 250 szeretetcsomagot küldenek a koreai szabadságharcosoknak. (Kis Újság)

Erősödik a termelőszövetkezeti mozgalom
Új csoportok alakulásával, valamint a meglévők növekedésével az egész országban tovább
erősödik a termelőszövetkezeti
mozgalom. Termelőcsoportjaink
további fejlődése azt mutatja,
hogy pártszervezeteink a termelőcsoportok tagságával karöltve
felvették a harcot a felvilágosító
munkában mutatkozó ellanyhulás, önelégültség ellen. Az ország számos helyén új csoportok
alakultak, így a Sopronhoz tartozó Sopronbánfalván a helybéli
népnevelők felvilágosító munkájának eredményeként ötvenkét

dolgozó parasztcsalád a szövetkezeti gazdálkodás útjára lépett.
(Szabad Nép)

1930
Az angol cserkészszövetség főtitkára
Sopronban
Henry Spencer, lord Rothermere
cserkész-titkára, a Kent grófsági
cserkészszövetség főtitkára, aki
az angol világ-jamboreen a
magyar cserkészeket kalauzolta, a magyar cserkészek látogatására Magyarországba
érkezett. Az angol cserkészfőtitkár Szombathelyről érkezett Sopronba. A vasútállomáson Martini ezredes vezetésével
a cserkészek ünnepélyesen fogadták. Spencer főtitkár Heimler
főjegyző kalauzolásával megtekintette a város nevezetességeit
és a Rothermere-emléket. Délben
a város megvendégelte a főtitkárt. (Magyarság)
Összeállította:
Pluzsik Tamás
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Weitner Ádám, a csapat új vezetőedzője Győr-Ménfőcsanakról érkezett

SCS: a Veszprém következik
TÖREKI AMAND

Nehéz héten van túl városunk első számú
felnőtt férfi labdarúgócsapata. Egy vesztes,
egy nyertes mérkőzés, illetve távozó vezetőedző – röviden így lehetne összefoglalni a
történéseket.
Az NB III. nyugati csoportjában
az SC Sopron múlt szerdán hazai pályán 4–0-s vereséget szenvedett a Tatabánya ellen. A mérkőzés utáni napon a klub és
Horváth Csaba vezetőedző útjai
elváltak, az új vezetőedző kinevezéséig ideiglenesen Németh
Norbert, az utánpótlás szakmai vezetője vette át a felnőtt
csapat irányítását. Nem mutatkozott könnyűnek a feladat,
hiszen nem több mint három

Weitner Ádám

napja maradt felkészíteni a játékosokat a vasárnapi Nagyatád
elleni találkozóra. A mérkőzést
azonban végig irányítva, az ellenfélnek minimális esélyt sem
adva a győzelemre, 3–0-ra sikerült győzni.
– Bebizonyítottuk, hogy helyünk van ebben az osztályban
– nyilatkozta a meccs után Németh Norbert. – A mérkőzés
forgatókönyve teljes mértékben úgy alakult, ahogyan a héten készültünk.
Gere Richárd kezdőként lépett pályára a hétvégi bajnokin, és góllal járult hozzá a győzelemhez: – Az edzőváltással új
impulzust kapott a csapat, melyet kihasználva szép győzelmet
arattunk. Remélem, ez a diadal
és a mutatott játék erőt ad számunkra a folytatásban, és megindulunk a tabellán felfelé.
A héten egy meccs vár a játékosokra. A szombati játéknapon 17.30-as kezdéssel a tabella 3. helyén lévő VLS Veszprém
lesz az ellenfél. A Veszprém
megyei klub az eddig lejátszott
hét mérkőzésből öt győzelmet,

Az SC Sopron az elmúlt héten is kettő mérkőzést játszott. Felvételünk a Tatabánya elleni, hazai vereséggel végződő meccsen készült. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
egy döntetlent és egy vereséget
könyvelt el.
Időközben kiderült, hogy
az SC Sopron új vezetőedzője

Weitner Ádám lesz, aki legutóbb
Győr-Ménfőcsanak edzője volt.
Korábban focizott Tatabányán
és legutóbb a Győri ETO-ban.

TOVÁBBI SOPRONI EREDMÉNYEK:
Duna Takarék megyei I. osztály 3. forduló: SFAC 1900–Abda
VVFK-BAU: 3–3.
Megyei II. osztály, soproni csoport 3. forduló: Kópháza–
SVSE-GYSEV: 3–3

ELHUNYT ERDÉLYI GÉZA
Életének hetvenhetedik évében az elmúlt vasárnap elhunyt
Erdélyi Géza. Nyugdíjazásáig a Donáció Szövetkezet szőlész-területvezetője, majd háztáji agronómusa volt. Aktívan
sportolt, később pedig írt a sportról. 1988-tól szinte valamennyi soproni vagy regionális lap „külsős” munkatársaként
dolgozott. Valódi szívügyének tekintette a soproni kispályás
labdarúgó-bajnokság több évtizeden át való szervezését.
Erdélyi Géza tagja volt az 1990-es években újjáalakított Soproni Futball és Atlétikai Clubnak is.

Kitartó éjszakai futók
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az eső sem szegte a sportolók
kedvét – több mint kétszázan
vettek részt a szombati éjszakai
futáson. A Paddy Sportegyesület ötödik alkalommal rendezte meg a programot, melynek
rajtja és célállomása is az Erzsébet-kert volt. – Az útvonal a

Torna, Aerobic, Acro Yoga,
Atlétika, Laser Lövészet
és még egyéb sportági bemutatók

Sportfelügyeleti
Csoport

Lövéreket és a belvárost is érintette. A járványhelyzet miatt
a nevezések számában ugyan
érződött visszaesés, de a verseny hangulatára így sem lehetett panasz – mondta Dunaveczki András szervező. A futók
7 és 14 kilométeres, valamint
félmaratoni távon álltak rajthoz, a legtöbben a 7 kilométert

teljesítették. – Az egészségmegőrzés szempontjából kiemelt
jelentőségű a sport minden
korosztály számára. Sportoljunk, amikor csak megtehetjük!
– hangsúlyozta a helyszínen
dr. Farkas Ciprián polgármester, aki Csiszár Szabolcs alpolgármesterrel együtt részt vett
a versenyen.

Vetési Imre emléktorna
Az egykori legendás kosárlabdaedző, Vetési Imre tiszteletére rendeztek emléktornát a múlt héten városunkban. A házigazda
Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia
mellett Körmendről, Szombathelyről és
Győrből érkeztek csapatok. 5 korosztályból (U12–U18) összesen 18 együttes vett
részt a háromnapos emléktornán, amelyet
a Krasznai Ferenc Sportcsarnokban, a Vasvilla tornatermében és a Novomatic-arénában rendeztek meg.
A megnyitó ünnepségen részt vett dr. Farkas
Ciprián polgármester, Csiszár Szabolcs alpolgármester, prof. dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora, Szekeres Csaba, a

Soproni Sportiskola elnöke, Bokor Ákos, a
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnökségi tagja, valamint Pojbics
Szabolcs, az SKC ügyvezetője.
Horváth József, a Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia szakmai igazgatója elmondta: elsősorban a felkészülésről szóltak a mérkőzések. Azt mérték fel, hogy hol
tartanak jelenleg a korosztályos csapatok.
Az emléktorna megnyitóján átadták a tavalyi szezon elismeréseit is. A Vetési Imre-díjat Nyerges Bulcsú érdemelte ki, a Molnár
Csaba-díjat Csátaljay Barna kapta meg, míg
a Mogyorósi Szilárd-díjat Schöll Richárd
vehette át.

2020. szeptember 2.
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Kispályás
labdarúgás
Szeptember 2., 4., 7.,
szerda, péntek, hétfő,
18 óra, Halász Miklós
Sporttelep, tóparti
sporttelep
Városi kispályás
labdarúgó-bajnokság

Alakreform
Szeptember 4.,
péntek 14 óra,
Inkubátorház parkoló
Szenior örömtánc,
tabataedzés,
Rubint Réka

Családi
sportnap
Szeptember 5.,
szombat 10 óra,
Halász Miklós
Sporttelep

Labdarúgás
Szeptember 5.,
szombat 17.30 óra,
városi stadion
SC Sopron
– VLS Veszprém
Szeptember 12.,
szombat 17 óra, Anger
réti sporttelep
SFAC 1900
– Carbodent
Vitnyéd SE
Szeptember 13.,
vasárnap 17.30 óra,
városi stadion
SC Sopron
– Balatonfüredi FC

Sport

www.sopronitema.hu

Ekkora sikert az elmúlt 46 évben nem értek el a Fertő tavi vitorlázók

Magyar bajnok Koch Péter
RÁZÓ LÁSZLÓ

Aranyérmet szerzett az idei
magyar
bajnokságon Koch
Péter, a Fertő Tavi Vitorlás Szövetség versenyzője. Az Alsóörsön megrendezett
versenyen több soproni fiatal is kimagaslóan szerepelt.
A bajnokságot 5 versenynapra
írták ki, 12 futamot terveztek.
Összesen 144 hajó nevezett, köztük 7 soproni gyermek: Koch Péter, Pécsi Koppány, Léderer-Vágó
Lóránd, Meszner Csanád, Seidl
Maximilian, Varga Botond és
Huber Mátyás. A selejtező futamok alapján a mezőnyt kettéválasztották, egy „arany” és egy
„ezüst” csoportra.
– A verseny első három napján nem érkezett megfelelő
szél, így mindössze 4 selejtező
futamot tudtak megrendezni
– mondta Szalay Dániel vezetőedző. – A negyedik napon a
két csoportban új verseny kezdődött. Koch Péter (Pepe) a selejtezők után kisebb hátrányba
került. Aztán a negyedik nap

Koch Péter a tavalyi bronzérem után idén bajnoki címet nyert a Balatonon rendezett magyar
bajnokságon FOTÓ: CSERTA GÁBOR
magasabb fokozatba kapcsolt,
és sokkal magabiztosabb vitorlázást mutatott be, tisztább rajtokkal. Az utolsó napon már a
szél is tökéletes volt, Pepe pedig a megbeszélt stratégia alapján, kiváló versenyzéssel teljesítette a négy futamot, amelyek
közül az utolsóra már úgy állhatott oda, hogy megszerezte
a bajnoki címet.

SKC: régi-új légiósok
MUNKATÁRSUNKTÓL

A SKC együttesében nem csak a vezetőedző
marad a posztján az új szezonban. Kostas Flevarakis mellett két, tavaly is Sopronban szereplő légióssal egyezett meg a klubvezetés. Így
biztos, hogy nem kell teljesen új csapatot építenie a görög szakembernek.
Az első külföldi kosárlabdázó,
akiről kiderült, hogy marad városunkban, a 202 centiméter
magas litván erőcsatár, Tauras
Jogela. Mint arról lapunk is beszámolt, a játékos a karantén idején is Sopronban tartózkodott
családjával. „Jogi” kimondottan
Kostas Flevarakis kérésére érkezett a klubhoz a tavalyi szezonban, amelyben az egyik legértékesebb játékosa volt a csapatnak.
Szintén ismerős kosaras szerepel majd az új szezonban a
hátvéd poszton az SKC-ban: a
klub megegyezett amerikai légiósával, Bernard Thompsonnal, aki a következő szezonban
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is Sopronban pattogtat. Thompson átlagban 16 pontot szerzett
a tavalyi idényben, emellett a
teljes mezőny legjobb labdaszerzőjének bizonyult – nem
csoda, hogy a csapat vezetőedzője kimondottan kérte a légiós megtartását.
Irányító poszton viszont új játékossal ismerkedhetnek meg a
Sopron KC szurkolói. A 30 éves,
183 centi magas Kevin Dillard
számos európai országban szerepelt: a francia, a lett, a belga, a görög, a török és az izraeli élvonalban is gyűjtött tapasztalatot, sőt,
a Bajnokok Ligájában is pályára
lépett. Dillard Magyarországon,

a Körmend csapatában három
meccs erejéig játszott 2018-ban,
érdekesség, hogy első meccsén
épp az SKC ellen lépett pályára.
Kostas Flevarakis a görög élvonalból ismeri a játékost, akinek
egyértelműen kulcsszerepet
szán a következő szezonban.
Centerposzton a 25 éves,
203 centi magas, kiváló fizikai
adottságokkal rendelkező, atlétikus Tyler Wideman szerepel az SKC együttesében. Wideman játszott Horvátországban,
az előző szezont pedig az izraeli
másodosztályban töltötte, ahol
átlagban több mint 16 pontot és
csaknem nyolc lepattanót szerzett meccsenként.
Az SKC augusztus közepén
Bors Miklós másodedző irányításával kezdte a felkészülést, augusztus 19-től már a görög vezetőedző, Kostas Flevarakis vezeti
a gyakorlásokat. Az együttes légiósai is megérkeztek, így a teljes keret együtt készül a bajnoki szezonra.

Évnyitó a Darazsaknál
Évnyitót tartottak a Soproni Darazsak
Sportakadémián. A rendezvény egyben a
múlt idényt lezáró esemény is volt, amelyen átadták a tavalyi szezon díjait.
A családias hangulatú évadnyitón dr. Farkas
Ciprián polgármester hangsúlyozta: a női
kosárlabda fénykorát éli városunkban, a
magyar kormány pedig jelentős forrásokat biztosított arra, hogy állami sportakadémia jöhessen létre. A fejlesztés az itteni szakemberek és sportolók színvonalas
munkája nélkül nem valósulhatna meg.
Az MKOSZ elnöke, Szalay Ferenc kiemelte: régiós szinten is kiemelkedő szakmai

munka folyik Sopronban. Czukorné Hollós
Anna szakmai igazgató hozzátette: minden
feltételt megadnak ahhoz, hogy a fiatalokból profi sportolók váljanak. Török Zoltán
sportigazgató a hagyományőrzést hangsúlyozta, elmondása szerint, ha nem tudjuk, honnan jöttünk, nehéz a következő generációt eljuttatni oda, ahová szeretnénk.
A tavalyi szezon értékelése alapján a „Legszorgalmasabb Kisdarázs” elismerést Csaplár-Nagy Lara, a „Legjobb Darázs” serleget
pedig Úr Boglárka kapta meg. A „Legjobb
Kisdarazsak Edző” címet Pados Noel érdemelte ki.

A szakember hozzátette: a kimagasló eredmény nem előzmények nélküli, hiszen Koch Péter
tavaly harmadik helyen végzett.
A szülői csapat is nagyban segítette a munkát, és az is fontos,
hogy nagyon összetartó, egymást segítő közösséget alkotnak
a Fertő tavi optimistesek.
A bajnoki cím mellett további soproni sikerek születtek az

„arany” csoportban: Pécsi Koppány szintén élete legjobb bajnoki eredményét vitorlázta, és
17. lett a 144 hajóból. LédererVágó Lóránd hatalmasat küzdve 61. helyen végzett.
Az „ezüst” csoportban vitorlázó fiatalok is szépen szerepeltek:
Seidl Maximilian negyvenötödik, Meszner Csanád hatvanegyedik, Varga Botond pedig

hatvanharmadik helyezést ért
el. Huber Mátyásnak verseny
közben haza kellett utaznia.
– Fertő tavi vitorlásként országos bajnoki címet tudtunk
elhozni a Balatonról! Ez azért
is óriási eredmény, mert még
soha nem fordult elő az optimist hajóosztály 46 éves hazai történetében – tette hozzá
a vezetőedző.

Kemény nyaruk
volt a pólósoknak

A soproni pólósok nyáron fárasztó edzéseken, hétvégenként pedig felkészítő
tornákon vettek részt
MUNKATÁRSUNKTÓL

Sok más sportághoz hasonlóan a vízilabdázók
életét is alaposan felforgatta a koronavírus.
A bajnokságokat tavasszal felfüggesztették, a
sportolók pedig hosszú hetekig nem gyakorolhattak medencében. A soproni pólósok május
második felétől szállhattak ismét vízbe.
– Az első négy hétben visszaszoktunk a vízhez, aztán július
elején kezdtük el az alapozást,
délelőtt és este is kemény edzéseket vezényeltünk a játékosoknak – mondta Matyuga-Kovács
Rita, a Soproni Vízilabda Sport
Egyesület vezetőedzője. – Délelőttönként egyórás szárazföldi edzés után kétórás úszóedzés
volt, az esti tréningeken pedig
inkább a labdás gyakorlatok kerültek elő.
Magyar Vízilabda Szövetség
a félbeszakadt bajnokság miatt
kiesett mérkőzések pótlására

kiírta az országos utánpótlás
kupákat, amelyben a soproni
pólósok is elindultak a gyermek és serdülő korosztályban.
Ez csapatonként 3–3 meccset
jelentett, ami a vezetőedző elmondása szerint kimondottan
jól jött, mivel a monoton alapozást színesítette.
A dunántúli egyesületek között megegyezés született arról,
hogy több korosztálynak is kétnapos, regionális kupákat írnak
ki augusztus második felére.
Ezekre a tornákra már a hathetes alapozást követően érkeztek

a soproni csapatok, így a szakvezetés lemérhette, hogy állnak a
többi együtteshez képest.
– Augusztus közepén volt egy
ilyen hétvégi kupa Balatonfűzfőn a gyermek III. korosztálynak – folytatta a vezetőedző.
– Nagyon jó hangulatú mérkőzéseket játszottunk, a gyerekek
a Balatonban felállított pályán
szerepelhettek. Sajnos az első
nap után félbeszakadt a torna,
mivel épp akkor derültek ki koronavírusos esetek az FTC csapatánál. Az első nap így is nagyon jól alakult: bejutottunk
az első háromba. Elvileg bepótoljuk majd, és játszhatunk
a tornagyőzelemért. Emellett
Mezőtúron, Győrben és Dunaújvárosban is szerepeltünk. Próbáltuk a nyarat úgy felépíteni,
hogy mind fizikálisan, mind a
játékban visszajöjjenek a játékosaink, felkészülve a következő évad bajnokságaira.

10 Soproni fiatalok
Megújultak
az óvodák
Három soproni óvoda energetikai rendszerét modernizálták a közelmúltban önkormányzati, állami és uniós
támogatásból. A Hermann
Alice Óvodában, a Jereváni
Kék Tagóvodában, illetve a
Bánfalvi Óvodában egy-egy
épületrész teljes energetikai
felújítása, homlokzati és hőszigetelése, nyílászárócseréje és fűtéskorszerűsítése
valósult meg. Három további óvodában (a Bánfalvi
Óvoda Hársfa Sori, Jegenye
Sori és Kőszegi Úti Tagóvodáiban) kisebb fejlesztéseket hajtottak végre, kültéri ivókutakat, zuhanyzókat
szereltek fel, vizesblokkok
újultak meg. A fejlesztések
összértéke meghaladta a
300 millió forintot.

›

RÖVIDEN

Búcsúzik Sayumi
Horikawa
Elköszönt Soprontól Sayumi Horikawa. A japán
nyelvtanár 2018 decemberében érkezett a városba, azóta aktívan dolgozott a japán kultúra
népszerűsítésén, nyelvórákat tartott. A tanárnő munkáját dr. Farkas
Ciprián polgármester
és dr. Simon István alpolgármester köszönte
meg a város nevében.

www.sopronitema.hu

Sipos Ferenc harminc éve dolgozik pedagógusként

Tehetségek felfedezője
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Sipos Ferenc neve városunkban szinte teljesen egybeforrt a
néptánccal, illetve a
Pendelyes egyesülettel. Pedig a földrajz–
testnevelés szakos tanár a pályája elején
labdarúgóedzőként
is dolgozott. A tehetségekre már akkor
felfigyelt.
Mint arról múlt heti lapunkban
beszámoltunk, Bonis Bona, a tehetséges fiatalokat segítő szakemberek munkáját elismerő
díjban részesült Sipos Ferenc.
(Ezen elismerést 2017-ben
mint közösség a Soproni Pendelyes Kulturális Egyesületet is
megkapta).
– Meglepett, amikor megtudtam, hogy életműdíjban részesülök, hiszen ötvenöt évesen
kevesen kapják meg ezt az elismerést – mondta lapunknak a
Petőfi-iskola igazgatója, aki egyben a Pendelyes egyesületet is
vezeti. – Az elismerés megerősítés számomra abban, hogy valamit jól csináltam a három évtizedes pedagógusi pályafutásom
alatt. A jövőre nézve pedig plusz

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi és Művészeti Szakgimnázium az első soproni
középiskolaként elnyerte a tehetségpont címet. Az intézménynek ezzel szerteágazó lehetőségei nyílnak a tehetséggondozás területén.
A tehetségpontok a Matehetsz
(Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége) tehetséghálózatának csomópontjai. Feladatuk a tehetségek felfedezése, a
tehetséges fiatalok ellátása személyre szabott információkkal,
a pályaorientáció, valamint intézményi, helyi, térségi és regionális tehetséggondozó kezdeményezések támogatása.
A tehetségpontok tevékenységét a Matehetsz a hálózaton
belüli információáramlás elősegítésével, a szakmai munka
színvonalát emelő képzések biztosításával és szakkönyvek kiadásával támogatja.
– A pályázat ötletét az adta,
hogy gyógypedagógus kolléganőnk, Vargáné Rimóczi Gyöngyi
írt egy mestertanári programot
a pályaorientációról és a tehetséggondozásról – tudtuk meg
Szentpáli Csaba igazgatóhelyettestől. – A Tehetségek Magyarországa Program alapja egy Howard Gardner nevű pszichológus
tehetségmodellje, melynek nagy
előnye, hogy átlagos képességű
gyermekekben is segít felfedezni
az értékeket. Ez különösen fontos
a mi iskolánkban, ahol az elsődleges cél olyan diákok felfedezése,

›

akik nem kizárólag a tanulási képességeikkel emelkednek ki.
Az országban több ezer iskola működik már tehetségpontként, Sopronban és környékén
eddig három: a Hunyadi János
Evangélikus Óvoda és Általános
Iskola, a Horváth József AMI (zeneiskola) és a Fertő-táj Általános
Iskola Hegykőn.
– Régi tendencia, hogy a valódi
tehetséggondozást az általános
iskolák végzik, a középiskolák

A HÉT MOTTÓJA:
„Mitől jó egy nap?
Attól, hogy képesek
vagyunk meglátni
a jót. Hogy örülni
tudunk. És attól, hogy
holnap is lesz egy
nap. Lehet, hogy még
jobb, mint a mai.”
Janikovszky Éva
(Kossuth- és József Attiladíjas író, költő, szerkesztő)

›

KÖNYVAJÁNLÓ

Janikovszky Éva:
Már iskolás vagyok

Sipos Ferenc célja, hogy a diákokat emberségre, együttműködésre nevelje
FOTÓ: SOPRONMÉDIA

motiváció, hiszen a díj egyfajta szakmai mércét, színvonalat
is jelent.
Sipos Ferenc neve Sopronban
teljesen egybeforrt a néptánccal, a néptáncoktatással, szinte
nincs olyan jelentősebb városi
rendezvény, ahol ne lépnének
fel tanítványai. Pedig ez nem
volt mindig így! Pályája elején
szülőfalujában, Lengyeltótiban,
illetve Sopronba kerülése után

Eötvös-tehetségpont
MADARÁSZ RÉKA
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csak folytatják – tette hozzá
Szentpáli Csaba. – Kedvező számunkra, hogy két olyan intézmény is van, akiktől átvehetjük
az ígéretes tanulókat. Az, hogy a
hálózat részévé váltunk, előnyt
jelent a Matehetsz és a Nemzeti
Tehetségsegítő Tanács által kiírt
pályázatoknál is. Célunk, hogy
a tanulókat minél több pályázatba, a tanárokat pedig szakmai továbbképzésekbe tudjuk bevonni.
Mivel a tehetségpont cím elnyerése után szinte azonnal bevezették a járványügyi korlátozásokat, az érdemi munka még
csak most következik. A meglévő szakköröket és vetélkedőket
a tanárok igyekeznek beépíteni
a programba, és kiszűrni, melyik diák miben jó. Mindezt a
pályaorientációval együtt valósítják meg.

A szakkörök és a tehetséggondozás ezután is nagy
szerepet kapnak az Eötvös-iskolában

is a labdarúgással foglalkozott.
Volt edző az egykori Matáv FCnél, illetve az SLC-nél. De már
akkor is tehetségeket kereste,
mi sem bizonyítja ezt jobban,
mint hogy az SC Sopron elnöke, Csiszár Ákos is az egyik neveltje volt.
– A 2000-as évek elején jött
egy fordulat az életemben,
amikor végérvényesen eldőlt,
hogy a néptánc lesz az én utam

– folytatta a földrajz–testnevelő
szakos pedagógus. – Úgy vélem,
az ember bármivel is foglalkozzon, mindig az motiválja, hogy
a diákokat emberségre, együttműködésre nevelje. Ennek jó
eszköze a tánc, ahol megszűnik az énközpontúság, hiszen
figyelni kell a partnerre, a társakra, szükséges hozzá a jó fizikai erőnlét, valamint a műveltség is.

Dani büszke örömmel indul az iskolába, ahol a lelkesedése lohad ugyan,
de érdeklődése nőttönnő. Óvodás kis barátnője,
Pöszke, aki „évvesztes”,
és még nem mehet iskolába, arra kíváncsi, mire jó
az egész iskolába járás, az
írni, olvasni, számolni tudás. Ő úgy döntött, hogy
óvodás marad, mert úgyis
óvó néni akar lenni.

Agrárszakképzés: rugalmas hálózatot alakítanak ki

Sopron lett a központ
KÖVES ANDREA

Sopron lett az agrárszakképzés centruma. Július elsejével öt
központ fogja ös�sze a hazai agrárszakképzést, a kisalföldi
centrum székhelyéül pedig városunkat
választották.
– Észak-Dunántúlon 12 agrárszakképzést folytató intézmény
került centrumunk égisze alá,
úgy érzem, ez Sopronnak, illetve
a város példaértékű szakképzési
rendszerének is szép elismerés
– emelte ki Hoczek László, a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója.
A központokat a 2019-ben
megjelent, szakképzésről szóló törvény értelmében hozták létre, amely előírta, hogy
a szakképzéssel foglalkozó intézményeknek centrummá
kell szerveződniük. Ennek keretében alakult meg a soproni
székhelyű Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum is, amely Vas,
Győr–Moson–Sopron, Komárom–Esztergom, Veszprém és
Fejér megyét foglalja magában.
– A centrumhálózat legfőbb
célja az egységes gazdaságirányítás és szakmaiság megteremtése. Ennek köszönhetően
csökkennek az intézmények gazdasági feladatai, így jobban tudnak a szakképzésre fókuszálni

Hoczek László szerint a soproni erdészeti
szakképzés is sokat profitálhat az átalakításból
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

– mutatott rá a főigazgató.
– Intézményeink között vannak technikumok és szakképző
iskolák, a tanulás mindkét esetben alapozó képzéssel kezdődik,
majd egy ágazati vizsga után a
tanulók a duális képzéssel folytatják. Ebben aktív szereplők a
különböző gazdasági partnerek a kisvállalkozóktól kezdve
egészen a nagy cégekig: a centrum arra is nagy hangsúlyt fektet, hogy ez a hálózat minél hatékonyabban, rugalmasabban,
széles körben működjön. Az

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

Agrárszakképzési Centrum létrehozásával intenzívebbé válik
a társult intézmények közötti
szakmai kapcsolattartás is, illetve a pályázatokban is rugalmasabban, hatékonyabban tudnak
részt venni az iskolák.
A főigazgató úgy látja, hogy
ebből az új struktúrából az erdészeti szakképzés egyik legrégebbi intézményének, a soproni Roth Gyula Mezőgazdasági
Technikum, Szakképző Iskolának a diákjai és tanárai is csak
profitálhatnak.
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SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK

Szelessné Langer Genovéva dédapja volt Zettl Gusztáv

ORR ÉS SZÁJ

Szinte még gyerekfejjel kaptam a kérdést egy fiútól, akinek futás közben szúrni kezdett az oldala. „Te… Te úgyis
dokinak készülsz… Melyik
oldalon van a tüdőnk, mert
nekem itt most valahogy
szúr?!” Nincs ezzel gond.
El kell magyarázni, és akkor már könnyebb megtanulni, hogy „melyik oldalon
van a tüdőnk”.
A jelek szerint hasonló a
helyzet olyan látható „szerveinkkel” is, mint az orr vagy
a száj. Felnőttként ciki megkérdezni, hol is vannak ezek.
Nos, az orrunk a két sze-

›

münk között/ alatt az arcunkból kiálló valami, amin
beszívjuk és kifújjuk a levegőt. A szánk meg ezen testrészünk alatt elhelyezkedő
nyílás, mely elsődlegesen
táplálékfelvételre szolgál,
sőt (hiszi vagy sem, de tanult módon!) szintén lehet
például az előbbi nyílás eldugulása esetén lélegezni is
rajta. Nos… ezek után bizakodom, hogy a használatot
segítő rajzocskákat is áttekintve mindenkinek menni
fog már a közösségi terekben a maszkviselés.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
SZEPTEMBER 2–8.

Szeptember 2.,
szerda

BENU Állomás gyógyszertár
Mátyás király u. 23.

99/312–437

Szeptember 3.,
csütörtök

Erzsébet gyógyszertár
Győri u. 15.

99/311–254

Szeptember 4.,
péntek

Ezüst Kehely gyógyszertár
Kodály tér 12.

99/505–078

Szeptember 5.,
szombat

Hajnal gyógyszertár
Malompatak u. 10.

99/506–544

Szeptember 6.,
vasárnap

Ikvahíd gyógyszertár
Híd u. 21.

99/314–084

Szeptember 7.,
hétfő

Király gyógyszertár
Várkerület 114.

99/508–242

Szeptember 8.,
kedd

Korona gyógyszertár
Várkerület 73.

99/505–865

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

KERESZTREJTVÉNY

Otthon a szülővárosban
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.
Szelessné Langer Genovéva a
József Attila Gimnáziumban
érettségizett. Régésznek készült, de helyhiányra hivatkozva nem vették föl. Dolgozott
az SZTK tüdőgondozójában,
majd az Idegenforgalmi Hivatalban. 1969-ben megismerkedett és összeházasodott a soproni gyökerekkel rendelkező,
de már Genfben élő Szeless Balázzsal, ott alapítottak családot,
nevelte gyermekeit. Több mint
tíz éve férjével együtt ismét
Sopronban él.
– Apai felmenőim a 18. században Bajorországból érkeztek Kőszegre, majd ükapám,
Zettl József 1830-ban telepedett le Sopronban és nyitotta
meg a Balfi utcában ecetgyárát
és szeszfőzdéjét – mesélte Szelessné Langer Genovéva. – Zettl
Gusztáv dédapám 1852-ben abban a Balfi utcai házban született, ahol 88 évvel később én is.
Dédapámnak volt egy kis műterme is, itt festette a csodálatos
képeit. A Soproni Képzőművészeti Kört két barátjával, Storno Ferenccel és Steiner Rudolffal alapította.
– Zettl Gusztávnak két lánya
született, az idősebb, Helene
volt a nagyanyám, akit egy Sziléziából származó császári és

királyi tiszt, Langer Hermann
vett feleségül. Langer nagyapa
42 éves korában halt meg spanyolnáthában. Az özvegyen maradt nagymama egy darabig vezette a gyárat, majd átvette tőle
az édesapám, dr. Langer Herbert. A háború utolsó napjait
Lánzsérban (Landsee) egy vadászházban töltöttük, ahol két
részeg orosz katona agyonlőtte apám testvérét, anyám pedig hogy minket, gyerekeket
védjen, ránk borult, így érte őt
egy lövés, ami súlyosan megsebesítette, de Király Jenő főorvos úrnak is köszönhetően túlélte. Apámat is fejbe lőtték, de
a golyó „átszaladt” az arcán és
nagy-nagy szerencsével csak kisebb sérülést okozott neki. Alig
ért véget a háború, jött az államosítás, ami nemcsak a gyárat érintette, hanem a lakást
is, bár abban bérlőként tovább
lakhattunk, így megmaradt a

Szelessné Langer Genovéva FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
gyűjtemény, amit 1955-ben múzeummá nyilvánítottak.
Szelessné Langer Genovéva
anyai felmenői Zala megyéből
származnak, dédapja, Meiszner István Festetics Tasziló főerdésze volt. – Meiszner nagyapa Sopronban érettségizett,
majd jogot végzett, irodát nyitott, emellett aktívan politizált. Dr. Kovács István ügyvéd
legfiatalabb lányát vette feleségül, ő volt Vilma nagymama.

Nagyapának fontos szerepe volt
az 1921-es népszavazásban, többek között ő szervezte meg a
központi propagandairodát.
Édesanyám a soproni Felsőbb
Leányiskolában érettségizett,
majd nagyon fiatalon feleségül
ment édesapámhoz.
– Közel négy évtizedes távollét után ismét Sopronban élünk,
a család és a régi barátok között
újra otthonra leltünk szeretett
szülővárosomban.

CSALÁDI HÁTTÉR: 1940-ben született Sopronban. Édesapja, dr. Langer Herbert
Bécsben kereskedelmi akadémiát végzett, főkönyvelőként dolgozott, emellett
jogi diplomát is szerzett, valamint gondozta a családi gyűjteményt. Édesanyja a
háztartást vezette, nevelte a gyerekeket. Férje gépészmérnök, a világ legnagyobb
részecskefizikai laboratóriumában dolgozott. István fiuk közgazdász Genfben,
Margit lányuk jogot végzett, tagja a svájci Szövetségi Legfelső Bíróságnak, Tamás
belgyógyász főorvos Zürichben.

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket szeptember 9-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 24-i rejtvényünk megfejtése: a változás nemcsak, hogy szükséges az élethez, a változás maga az élet. Szerencsés
megfejtőnk: Horváth Boldizsár, Sopron, Erdész utca.
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Külföldről is egyre komolyabb az érdeklődés a formáció iránt

Belehúzott az Art Of Beats

2020. szeptember 2.

Soproni humorsarok

KÓCZÁN BÁLINT

Dinamikus dallal jelentkezett az Art
Of Beats soproni formáció, amely
az ország több pontján már ismertebb, mint régiónkban. Tomor Peti
frontember (Speat) arról mesélt lapunknak, ha
a helyzet engedi, szeretnének a stúdió falain
kívülre merészkedni, és élő koncerteket adni.
– Kisebb szünet után jelentkeztetek újdonsággal. Mi inspirált az Élet nem ítélet című
dal megírásában?
– Azt vettük észre, hogy az
utóbbi időben nagyon összerezzent a világ. Részben a vírus
okozta ezt az állapotot, részben
az ismeretlen, új dolgoktól való félelem. Filozófiánk azonban,
hogy az életet nem túlélni, hanem megélni kell. Mert az élet
nem egy sorscsapás, hanem a
legcsodálatosabb dolog, amit
a Jóistentől kaptunk. Merjünk
nagyokat álmodni, kitörni az
átlagosból, a saját komfortzónánkból! Vagy akár egy rossz
kapcsolatból… Hisz a dalt így is
lehet értelmezni. Ezt az optimizmust szerettük volna megfogalmazni legújabb felvételünkben.
– Sopronból indult az Art Of
Beats, miért hoztátok létre annak idején a formációt?
– 2016 őszén jelent meg első
kislemezünk és a hozzá tartozó

klip. Vien és én már korábban is
készítettünk dalokat más projektekben, így jött a közös munka ötlete. A Mindig a szív vezet
még jobban összekovácsolt
minket, így nem volt kérdés
a folytatás. Úgy éreztük, hogy
az elektronikus stílusban van
lehetőségünk.
– Mit tapasztaltatok, men�nyire nehéz Sopronból betörni a zenei világba?
– Manapság már nincsenek
földrajzi akadályok. Persze a
személyes kapcsolatok nagyon
fontosak maradtak, de a kapcsolattartás leegyszerűsödött.
Szerencsére budapesti szakmai segítőinkre is támaszkodhatunk, de természetesen soksok plusz energiára van szükség,
ha az ország nyugati csücskén
van a bázisunk. Érdekes, hogy itt
helyben, Sopronban kevésbé vagyunk ismertek, mint az ország
távolabbi helyein, illetve egy-két
külföldi régióban.

PESTI BALHÉ
akció (16)

Rendező: Lóth Balázs, főszereplők: Járai Máté, Szabó Simon,
Mészáros Béla, Elek Ferenc, Reviczky Gábor, Crespo Rodrigo,
Jászberényi Gábor, Hegedűs D.
Géza, Petrik Andrea, Inotay Ákos

Az Art Of Beats dalainak többsége magyar nyelvű,
de most rögzítettek pár felvételt angolul is
– Mit tartogat még számotokra az év?
– Idén szerettünk volna eljutni több kisebb fesztiválra,
klubba, és bár jöttek is a lehetőségek, de közbeszólt a vírushelyzet. Jó lett volna még több
helyen megmutatni, hogy az
elektronikus zenét élőben is elő
lehet adni úgy, hogy a lényegi
hangzás megmaradjon. Emellett szeretnénk már kimerészkedni a stúdió falain kívülre is.
Nem kizárt még, hogy tudunk
egy pár koncertet adni ebben a
furcsa évben.

Gyerekkorukban elválaszthatatlan haverok voltak. Csak kicsit rosszak: ártatlan kalandozásaik nyomában lángoló
gyerektáborok és rémült pedagógusok maradtak. Azután
felnőttek – de szerencsére nem
komolyodtak meg. És amikor
a banda egyik tagjának az az

– Külföldről is érdeklődnek
irántatok?
– Nagyon szerencsések vagyunk, mert bár alapvetően
magyarul jelennek meg dalaink, egy-két felvételünket
angolul is rögzítettük. Ennek
köszönhetően – a koronavírus-helyzettől függően – szervezés alatt állnak ausztriai és
hollandiai lehetőségek. Az viszont biztos, hogy ősszel még
egy vadonatúj videóval fogunk
megjelenni, és talán a soproni
klubéletben is találkozhat velünk a közönség.

ötlete támad, hogy szálljanak
be az évszázad műkincs-árverésére, akkor mindenki azonnal ugrik...
A Másnaposok szellemében készült, de hazai ízekkel és remek
magyar színészekkel teli vígjáték a moziszezon biztos befutójának ígérkezik.

Szénási Ferenc (Széna) soproni karikaturista alkotásai hétről hétre.

Buli van! – zenei ajánló
Absztrakt Szerda
Szeptember 2., szerda 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
Kéthetente jelentkező elektronikus zenei rendezvény
Kedvenceim Fesztivál II.
Szeptember 3–5., Búgócsiga Akusztik Garden
A Kedvenceim Fesztivál szeptemberben is változatos
programokat kínál. Az első napon Sopron Slam Story
slamverseny lesz, míg a második napon fellép az Endorfin és a Plasticocean. Szombaton a drum and bass szerelmesei örülhetnek: a Quadrille jelenleg a hazai drum
and bass színtér megkerülhetetlen feltörekvője. Őt erősítik L.A.S. és Stooge.
Margaret Island koncert
Szeptember 4., péntek 20 óra, barlangszínház
A népszerű popegyüttes koncertje új időpontban
Demjén turné 2020
Szeptember 5., szombat 19.30, Novomatic Aréna
Egy igazi állócsillag Demjén Ferenc, aki kereken 50 éve,
1970 szilveszterén vált országosan ismertté
Valmar X NIA Visz a Vérem Party
Szeptember 5. 22 óra, Colosso Club Sopron
Maradj velem….
Szeptember 6., vasárnap 20 óra, barlangszínház
Balázs Fecó exkluzív koncertje új időpontban

sarok

Itt az ideje bőrünk regenerálásának
MADARÁSZ RÉKA

Az idei nyár kedvezett a strandok szerelmeseinek: bőven volt lehetőségük süttetni magukat a napon. A káros UV-sugárzás maradandó nyomokat hagyhat a bőrön, ám sokat
tehetünk ennek megelőzéséért.
A napfürdőzés kellemetlen
mellékhatásaiként leggyakrabban a pigmentációval és
a bőr idő előtti öregedésével szembesülhetünk. A sós
tengervíz, a klóros medencék, illetve a légkondicionálók negatív hatásait sokszor
észre sem vesszük. A bőrünk
megvastagodhat és szárazabbá válhat, ezért most különös odafigyelést igényel.
– Rendkívül fontos a napi
arcápolási rutint (arctej, tonik, krém, hetente kétszer
peeling és maszk) betartanunk, így a megfelelő szakemberrel összedolgozva
sokat javíthatunk a károsodott bőr állapotán – tudtuk

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

meg Szabó Ildikó kozmetikus mestertől. – Akinek nagyon hámlik a bőre, legalább
hetente kétszer radírozza le
– akár az egész testét!

Hiába használunk hatékony
bőrregeneráló készítményeket, ha nem távolítjuk
el előtte az elhalt hámsejteket, akkor ezek nem tudnak megfelelően beszívódni. Mivel a naptól megviselt
bőr érzékeny lehet, válas�szunk apró, természetes radírozó részecskéket tartalmazó, kíméletes peelinget.
Ragyogó arcszínt érhetünk
el C-vitamin-tartalmú nappali krémekkel, melyek erős

Szabó Ildikó kozmetikus mester FOTÓ: NÉMETH PÉTER

antioxidáns hatásuknál fogva semlegesíthetik az öregedésért felelős szabadgyököket. A napsütés által okozott
sötét foltokon sokat segíthetnek a bőrhalványító krémek, melyek csökkentik az
elszíneződéseket, kiegyenlítik az arcszínt és minimalizálják a melanintermelést.
– A hidratálás nemcsak kívül elengedhetetlen, hanem
belül is – folytatta Ildi. – Fogyasszunk két–három liter
folyadékot naponta! A bőr
rugalmasságát kollagénitalokkal és -tablettákkal is fokozhatjuk.
Az őszi napokon pedig már
meg is kezdhetjük azokat
a kúrákat, amelyek verőfényes napsütésben ellenjavallottak: jöhet a mikrodermabrázió, a mezoterápia, a
hámlasztó és villanófényes
kezelések, sőt a bátrabbak
lassan rászánhatják magukat
a régóta halogatott sminktetoválásra is.
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