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INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

„Emberré nevelődünk”
Városunkban mintegy 10 ezer diák és hallgató kezdte meg a 2022/23-as tanévet, amelyet ünnepélyes keretek között a Deák téri iskolában nyitottak meg múlt csütörtökön. 
Az eseményen dr. Farkas Ciprián polgármester szimbolikusan átadta az önkormányzat által finanszírozott füzetcsomagokat az elsős és másodikos tanulóknak. FOTÓ: ELEK SZILVESZTER 

Becsöngettek Sopronban is

A bányászok emlékére

Legendás versenyek

A szülők sokszor nem 
tudják, mikor tesznek jót 
a gyermekükkel: ha ren-
geteg különórára járat-
ják, hogy kibontakozzon 
az esetleges tehetsége, 
vagy ha inkább hagyják 
játszani. A szakember 
szerint az óvodások-
nál az egyik leghaszno-
sabb a sok szabad já-
ték és a beszélgetés. 
Irányított fejlesztésre 
azoknak van szükségük, 
akik a társaikhoz képest 
lemaradtak.
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Zsúfolásig megtelt Szigethi Sándor görbehalmi bányászmúzeuma, ahol szombaton  
13. alkalommal tartottak bányásznapot. Szintén sokan vettek részt a már hagyo-
mányos megemlékezésen Brennbergbányán (felvételünkön). FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Füstöltek a gumik, csikorogtak a kerekek vasárnap a 
KRESZ-parkban. Negyedik alkalommal tartották meg a 
LőVÉRkeringés című rendezvényt. FOTÓ: NÉMETH PÉTER 

Különóra és/ 
vagy játék?
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Sikeres Sportolj Sopron!

Idén is népszerű volt városunk hagyományos sportágválasztó rendez-
vénye. A Sportolj Sopron! résztvevői 27 sportágat próbálhattak ki 
szombaton. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Új óvodával és bölcsődével gazdagodott városunk. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 
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A faragott kövek, az utcák, meg a terek némán is üzennek, sugallanak, ta-
nítanak. Megmutatják, merre kell menni. Nemcsak a fizikai valónkban ka-
nyarítjuk rajtuk az életünket, de a szellemünkkel is olykor új irányokat ve-
szünk. Tanítanak minket összetartozásra, szeretetre, szépségre. Az életre. 
Új sorozatunk szerzője is sokat tanult a soproni macskaköveket járva… 

(2.) Most, hogy sorba veszem, 
kik voltak azok a személyek, 
akik meghatározó módon 
formálták egyéniségemet és 
sorsom alakulására, gondol-
kodásomra hatást gyakorol-
tak, mindenekelőtt Bürchner 
László prelátusnak, a Szent 
György-templom plébánosá-
nak alakját kell felidéznem. 
Ehhez azonban először a ve-
le való találkozás és kapcsolat 
előzményeiről kell szólnom.

Anyámra (Schuh Mária, 
Hochart, 1901 – Győr, 1985) a 
múlt század negyvenes évei-
nek elejétől sorscsapások kí-
méletlen sora szakadt. Szív-
infarktusban meghalt apám 
(Kloss Mátyás, Kismarton 
(Eisenstadt), 1889 – Sopron, 
1943), aki a Pannonia Szálló 
igazgatójaként tisztes polgá-
ri jólétet biztosított számára. 
A Sopront ért bombatámadá-
sok során (1944) romhalmaz-
zá lett a szálló melletti szol-
gálati lakásunk. Az épületre 
és környékére ledobott lánc-
bomba a polgári ízlés szerint 
berendezett lakásban szin-
te mindent megsemmisített. 
Csak elárvult tárgyak ma-
radtak, vázák, két virágtartó 

asztalka, egy szék, egy asztal 
és (csodával határos módon) 
egy apró herendi porcelán, 
amit apám vett anyámnak, 
amikor vidéki szállodaigaz-
gatók társaságában megláto-
gatta a manufaktúrát. 

Özvegyen, magára marad-
va, mindenéből kisemmizve 
egy kisgyerekkel (velem) kel-
lett a világégés rettenetes kö-
rülményei között talpon ma-
radnia, és új életet kezdenie. 
A szűkszavú családi legen-
dárium szerint apám jó is-
merősei, barátai segítségé-
vel először a Szentháromság 
tér (ma Fő tér) 6. szám alatt 
talált menedéket, az épület 
felső emeletén, egy koráb-
ban táncteremnek használt 
helyiség harmadában, majd 
apám korábbi üzlettársa, az 
Alm vendéglő bérlője, Kiss 
István házában, az Új utca 
21-ben kapott egy utcára né-
ző szobát, a tulajdonos háza-
népével (Kiss úr töpörödött 
feleségével, meg Ánycsi né-
nivel, a mindenessel) közös 
konyhahasználattal.

Ilyen vigasztalan körül-
mények között anyám szük-
ségszerűen valami biztos 

fogódzót, lelki támaszt kere-
sett, és ezt a vallásban, ponto-
sabban az istenhitben találta 
meg. Ott nyert vigaszt és bizo-
nyosságot, hogy a Mindenha-
tónak mindennel és minden-
kivel terve van, semmi sem 
történik véletlenül, képes lesz 
újrakezdeni és felnevelni ké-
sőn érkezett, gyakran bizony 
tehernek érzett 
gyerekét.

R e n d s z e r e s 
látogatója lett a 
Szent György-
templom isten-
tiszteleteinek, 
g yónt atójá na k 
Bürchner Lász-
lót választotta. Megbeszélte 
vele, hogy én pedig minist-
rálni fogok. És valóban, attól 
kezdve naponta korán keltem, 
télen, nyáron, hóban, esőben, 
hogy a reggel hét órakor kez-
dődő misére idejében érkezve, 
a ministránsruhába beöltöz-
ve vegyek részt a szertartá-
son. De nemcsak azon, hanem 
az egyéb vallási eseményeken, 
ünnepi, nagy egyházi zene-
karral kísért miséken, körme-
neteken. Hogy e sorokat írom, 
most is a fülemben cseng 

Händel Messiás című monu-
mentális művének mindent 
betöltő Hallelujája, ami után 
megmagyarázhatatlan teljes-
ségérzés fogott el, és emel-
kedett lélekkel tértem haza, 
1948. és 1954. között az Új ut-
ca 21-be, majd később a Tor-
na utca 6-ba, a szoba–kony-
hás, komfort nélküli lakásba. 
A szomorú valóságba. Ám ak-
kor ezt, gyerekként nem ér-
zékeltem. Az Új utcát (a város 
egyik vagy talán a legrégebb 
utcáját, az 1945 előtti gettót) 
érdekesnek és szépnek lát-
tam, miként a Torna utca 6. 

alatti házat is, 
ahol ahogy a be-
járat feletti táb-
la hirdette, Jandl 
Ferenc bádogos 
és spengler (sic!) 
mester műhelye 
volt a földszin-
ten, és az egész 

házat az alumíniumlemezek 
kalapálásának szüntelen zaja 
töltötte be. 

(Anyám később, bár nyo-
morúságos körülményei sem-
mit sem változtak, ritkábban 
látogatta a vallási szertartá-
sokat. Az okokról soha nem 
beszélt. Arra gondolok, úgy 
vélte, anélkül, hogy Kempis 
Tamást olvasta volna, neki 
nem az egyházat, hanem ma-
gát Krisztust kell követnie, és 
ebben a szellemben kell élnie. 
Ettől kezdve vasárnaponként 

inkább az osztrák rádió isten-
tiszteleti közvetítéseit hall-
gatta, de azt sem elmélyült 
módon, hanem a napi tevé-
kenységek végzése közben.)

Bürchner László külön fi-
gyelt arra, hogy a szép szám-
ban köréje gyűlt, részben ár-
ván vagy félárván maradt 
gyereksereg, köztük osztály-
társam, jó barátom, Kóczán 
Péter valamiféle általános 
nevelést is kapjon, hogy az-
tán megfelelően tájékozód-
ni tudjon a második világ-
háborút követő felfordult 
világban. A hét egy napjá-
nak délutánján a plébánia 
udvarán összegyűltünk, és 
például a legalapvetőbb vi-
selkedési módokról tartott 
rendkívül gyakorlatias tájé-
koztatót. Arról, hogyan, mi-
képpen kell köszönni, tár-
saságban viselkedni, hogy 
hazudni, lopni nemcsak 
bűn, hanem egyenesen gaz-
emberség, hogy a böjt nem-
csak vallási rituálé, hanem 
az egészséges életveze-
tés része. A tájékozta-
tók után a hallottakat 
megvitattuk, egyenként 
mindenki elmondta a vé-
leményét, néha kemény vi-
tákra is sor került. Ezeket 
Bürchner László a maga 
halk, de határozott stílusá-
val simította el. Elmondta, 
az adott vitás kérdésben ki-
nek, miért van igaza, kinek, 
miért kell változtatnia a vi-
tában képviselt véleményén. 
Ezek az összejövetelek min-
dig nagy hatást gyakoroltak 
rám. A hallottak egész éle-
temre szólóan meghatá-
rozták viselkedésemet. 
(Folytatjuk)

Soproni évek:  Dr. Kloss Andor önéletrajzi feljegyzései

Visszapillantás alkonyatkor

RENDŐRSÉGI  sorozat

Gondolja át a foglalást!
CZETIN ZOLTÁN

Ha elmegyünk a boltba, akkor általában megnéz-
zük az adott élelmiszer árát, szavatossági idejét, 
összetevőit, valamint felidézzük a korábbi tapasz-
talatainkat. Igyekszünk körültekintően választa-
ni. Nos, utazásfoglalásnál is ugyanezt javasolják a 
szakemberek. 
Last minute ajánlat! Most 50 
százalékkal olcsóbb! Nyaral-
jon ősszel féláron! Sokáig so-
rolhatnánk a figyelemfelkeltő 
ajánlatokat, amelyek utazásra 
csábítanak. Akinek nyáron nem 
volt ideje vagy anyagi lehető-
sége, az most igyekszik pótolni 
a kihagyott élményeket. Csak 
nem mindegy, milyen áron. 
A közelmúltban ment csődbe 
az egyik utazási iroda, amely-
nél soproniak is foglaltak pi-
henést, ráadásul az árát is kifi-
zették előre. A probléma most 

nemcsak az, hogy elmarad az 
út, hanem a pénzt sem kapják 
vissza az ügyfelek. 

– Azért nem tudják kártala-
nítani az utasokat, mert a cég 
külföldön volt bejegyezve 
– magyarázta Babella-Lukács 
Katalin rendőr őrnagy, a Sopro-
ni Rendőrkapitányság kiemelt 
bűnmegelőzési főelőadó-
ja. – Magyarországon az uta-
zási irodáknak rendelkezniük 
kell vagyoni biztosítékkal, így 
ha csődbe mennek, akkor eb-
ből kártalanítják az ügyfeleket. 

Ez viszont külföldi cégek ese-
tében nincs így. 

A szakember szerint éppen 
ezért fontos, hogy körültekin-
tőek legyünk. Ne emocionális 
alapon, egy hirdetést meglát-
va döntsünk a nyaralásról, ha-
nem alaposan fontoljuk meg 
a kérdést! 

– A céginformációk az in-
terneten nyilvánosak, így bár-
ki tudja ellenőrizni, hogy pél-
dául az adott utazási irodát 
bejegyezték-e Magyarorszá-
gon – folytatta Babella-Lukács 
Katalin. – Természetesen a cé-
gek honlapján is sok informá-
ciót fel kell tüntetni, ezeket is 
érdemes átnézni, illetve elol-
vasni a korábbi utasok vélemé-
nyeit, visszajelzéseit. Ha lehet-
séges, akkor ne utaljuk el előre 
a teljes összeget, illetve min-
dig kössünk utasbiztosítást!

www.facebook.com/sopronitemahivatalosA facebookon is!Soproni TémaALAPÍTVA: 2012
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„…egy kisgyerekkel 
(velem) kellett a vi-
lágégés rettenetes 
körülményei között 
talpon maradnia, és 
új életet kezdenie.” 

AKI MESÉL A MÚLTRÓL:  Kloss Andor 1941-ben született Sopronban. A Széchenyi István reálgimnáziumban 
érettségizett, majd a debreceni egyetemen magyar–történelem szakon diplomázott. 1966 és 1974 között a sop-
roni Roth erdészeti technikumban volt kollégiumi nevelőtanár. 1974 és 1994 között a Kisalföld munkatársa, 1989 
és 1994 között a lap főszerkesztője volt. 1985 és 1989 között az újságírói, szerkesztői munkája mellett a győri Mű-
hely című folyóirat főszerkesztőjeként, 1994 és 1998 között pedig egy budapesti kiadó nyolc megyei napilapjá-
nak koordinátoraként dolgozott. 1998 és 2005 között a Tvr-hét lapcsalád főszerkesztője, 2005 és 2012 között ki-
adója tanácsadója volt. Válogatott jegyzetei, interjúi, tanulmányai több kiadásban is megjelentek.
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MADARÁSZ RÉKA

Zsúfolásig megtelt 
Szigethi Sándor gör-
behalmi bányászmú-
zeuma, ahol szom-
baton tizenharmadik 
alkalommal tartották 
meg a bányásznapot. 
Szintén sokan vettek 
részt a már hagyomá-
nyos megemlékezésen 
Brennbergbányán.

Az ünnepélyes eseménynek 
méltó helyszínéül szolgált 
a Görbehalmi Bányászmú-
zeum, amit Szigethi Sándor 
a saját kertjében alakított ki 
2009-ben.

– A múltban településünk 
lakói megélhetésüket a bányá-
szatnak köszönhették – mond-
ta köszöntőjében dr. Erdélyi 
Lajos, a Görbehalmi Bányá-
szati Hagyományőrző Egye-
sület elnöke. – A bányászok 
életét példaként ajánljuk gyer-
mekeinknek, unokáinknak, 
hogy ők is tudják: a település 
létezése nekik köszönhető. 
Ezért erkölcsi kötelességünk 
emlékezni és a bányászattal 
kapcsolatos hagyományokat 
ápolni. 

Ezt követően Sopron pol-
gármestere beszédében ki-

emelte: az egyik legjobb han-
gulatú városi rendezvényen 
egy több mint kétszáz éves 
hagyományra emlékszünk.

– A bányászat a kultúránk 
része itt, Sopronban, hiába 
nem űzik ezt a mesterséget 
már 70–80 esztendeje – rész-
letezte dr. Farkas Ciprián. 
– Olyan időket élünk, amikor a 
kultúránkra illik vigyázni. Az 
előttünk álló kihívások köze-

pette erőseknek kell lennünk, 
hinnünk kell egymásban, és 
arra kell koncentrálnunk, ami 
összeköt bennünket, és nem 
arra, ami elválaszt. 

A z ü n nepség végén 
dr. Farkas Ciprián, dr. Erdélyi 
Lajos és dr. Szemán Attila, 
a soproni Központi Bányá-
szati Múzeum főmuzeoló-
gusa megkoszorúzta a Szent 
Borbála-szobrot. 

BRENNBERGBÁNYÁN IS 
EMLÉKEZTEK
A brennbergbányai Szent 
Borbála-templomban vasár-
nap tartották a hagyományos 
megemlékezést. A résztvevők 
a Szent Borbála-temetőben 
az 1945-ös és 1946-os szén-
porrobbanás áldozatainak 
emlékművénél is elhelyezték 
virágaikat, koszorúikat. Az 
eseményen részt vett Stöckert 

Tamás, a brennbergbányai 
részönkormányzat elnöke is. 

Brennbergbányán 1753-
ban kezdődött el a bányá-
szat. Ezt követően több mint 
kétszáz évig szállították er-
ről a helyről a minőségi sze-
net, amelyet három–négyszáz 
méteres mélységből termel-
tek ki. A bányát 1952-ben gaz-
daságtalanságra hivatkozva 
zárták be.

Dr. Farkas Ciprián:  Olyan időket élünk, amikor a kultúránkra illik vigyázni

A bányászok emlékére

A bányásznap helyszínéül idén is a Görbehalmi Bányászmúzeum szolgált, amelyet Szigethi Sándor alakított ki saját kertjében. 

KÖVES ANDREA

Európai szinten is egyedülálló elismerés érte a 
soproni dr. Bacsárdi Lászlót: az űrkvantum-kom-
munikáció területén végzett munkássága elisme-
réseként a párizsi székhelyű Nemzetközi Asztro-
nautikai Akadémia rendes tagjává választotta, 
ezzel ő lett az akadémia legfiatalabb tagja.
– Mindössze negyvenéve-
sen nagy elismerés megfe-
lelni annak a magas szin-
tű szakmai protokollnak, 
amely megelőzi az akadé-
mia rendes tagjává válást…

– A Nemzetközi Asztro-
nautikai Akadémia célja az 
űrtevékenység fejlesztésének 
előmozdítása. Az akadémia 
eljárásrendje alapján a leve-
lező tagokat leghamarabb há-
rom év elteltével lehet rendes 
taggá felterjeszteni, én 3 év-
vel ezelőtt érdemeltem ki a 
levelező tagságot, az okleve-
let  Washingtonban vehettem 
át. Az ottani díszvacsorán a 
professzorok azt hitték, hogy 
csak egy hozzátartozó va-
gyok, túl fiatalnak találtak a 
levelező tagságra.

– Bár nagyon nehéz er-
ről a speciális területről 
laikusoknak mesélni: rövi-
den beavatna annak jelen-
tőségébe?

– Az űrkvantum-kom-
munikáció egy hihetetlenül 
izgalmas területe az űrtáv-
közlésnek. Többféle kísérle-
tet, kutatást folytatunk kol-
légáimmal és tehetséges 

hallgatókkal együtt a mű-
egyetem világszínvonalú la-
boratóriumában, ahol a jövő 
kvantuminformatikai rend-
szereinek fejlesztése zajlik. 
Mi azt reméljük, hogy a kuta-
tásaink eredménye is hozzá-
járul a kommunikációs háló-
zatok forradalmasításához. 

– Már annak idején el-
nyerte a Sopron Ifjú Tehet-
sége díjat. Ki az, aki elin-
dította ezen az izgalmas és 
sikeres úton?

– A Széchenyi István Gim-
náziumban nagyon motivá-
ló környezetben lehettem di-
ák. Az akkori fizikatanárnőm: 
Lang Ágota iránymutatásával 
kezdtem el az űrkutatás felé 
vezető pályán lépegetni. Az ő 
szakmai felkészítésével több 
pályázaton, versenyen vettem 
részt társaimmal együtt, ezek 
közül volt olyan, amely csilla-
gászattal és űrkutatással fog-
lalkozott. Egyetemistaként 
ennek köszönhetően már a 
téma iránt nagyon nyitottan, 
mély érdeklődéssel érkeztem 
meg a műegyetemre. 

– A műegyetem mellett 
a Soproni Egyetemen több 

mint tíz évig oktatta a jövő 
nemzedékét.

– Nagyon-nagyon szeret-
tem a Sopronban töltött idő-
szakát a pályámnak, de köz-
ben megérkezett az első, 
a második, majd a harma-
dik kislányom, és az ingá-
zás a szülővárosom és Buda-
pest között már lehetetlenné 
vált. Élvezem a kutatást, akár 
24 órán keresztül is képes 

vagyok talpon maradni egy-
egy izgalmasnak tűnő vizsgá-
lati eredmény miatt, ugyan-
akkor szeretnék jelen lenni a 
családom, a gyermekeim éle-
tében. Nem hagyom ki az is-
kolai vagy az óvodai jeles ese-
ményeket. Bár nem mindig 
egyszerű több helyen is teljes 
értékűen jelen lenni, de azért 
megpróbálok kísérletet tenni 
erre is. 

Dr. Bacsárdi László  a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia rendes tagja

„Nagyon élvezem a kutatást”

– Azt reméljük, hogy a kutatásaink eredménye is hozzájárul a 
kommunikációs hálózatok forradalmasításához – nyilatkozta 
lapunknak dr. Bacsárdi László. FOTÓ: DESIGN TERMINALVárosunkban mintegy 10 ez-

ren – diákok és hallgatók 
– kezdték meg a 2022/23-as 
tanévet, amelyet ünnepélyes 
keretek között a Deák téri is-
kolában nyitottak meg múlt 
csütörtökön. Az eseményen 
részt vett dr. Farkas Cipri-
án polgármester, aki szim-
bolikusan átadta az önkor-
mányzat által finanszírozott 
füzetcsomagokat az elsős és 
másodikos tanulóknak. Be-
szédében kiemelte, városunk 

intézményei jelenléti oktatás-
ra készülnek.

Nemcsak az általános is-
kolákban kezdődött el az ok-
tatás, a Soproni Széchenyi 
István Gimnáziumban is ün-
nepélyes keretek között nyi-
tották meg az intézmény 173. 
tanévét. Az intézmény 100 éve 
viseli a legnagyobb magyar 
nevét, a centenáriumra szá-
mos különleges programmal 
készülnek, amelyet az önkor-
mányzat anyagilag is támogat. 

Becsöngettek 
Sopronban is

Jubileumi tanévnyitó a Soproni Széchenyi István Gimnázium-
ban, felvételünkön Farkas Gábor igazgató. FOTÓ: ELEK SZILVESZTER

Új rendőr- 
főkapitány
Varga Péter rendőr dan-
dártábornokot bízta meg a 
Győr–Moson–Sopron Me-
gyei Rendőr-főkapitányság 
vezetésével a belügymi-
niszter – közölte az Orszá-
gos Rendőr-főkapitányság.

A tárcavezető egyúttal 
augusztus 31-ei hatállyal 
visszavonta Nagy Ágnes 
rendőr ezredes ideigle-
nes vezetői megbízatását 
és visszahelyezte korábbi, 
bűnügyi rendőrfőkapitány-
helyettesi beosztásába.

Varga Péter megbízá-
si okmányát Balogh János 
rendőr altábornagy, orszá-
gos rendőrfőkapitány ad-
ta át. A dandártábornok 
az elmúlt 10 évben a  Fejér 
Megyei Rendőr-főkapi-
tányságot vezette. 2021-
ben a Magyar Érdemrend 
tisztikeresztje katonai ta-
gozata elismerést vette át.

Nemzeti 
vízművek
Rendkívüli közgyűlést tar-
tottak múlt csütörtökön 
Sopronban. Az önkormány-
zati képviselők elfogadtak 
egy szándéknyilatkoza-
tot a Soproni Vízmű Zrt. 
integrálásáról a Nemzeti 
Vízművek Zrt.-hez. A dön-
tést azzal indokolták, hogy 
a fenntarthatóbb működte-
tés, illetve a szolgáltatás 
további fejlesztése miatt 
szükséges a csatlakozás.

RÖVIDEN

FO
TÓ

: F
IL

EP
 IS

TV
ÁN



SOPRONITEMA
HIVATALOSVárosi hírek 2022. szeptember 7.4 Soproni Téma

BERTHA ÁGNES

A katolikus szerzetesrendek hábo-
rú utáni feloszlatásáról sokat olvas-
hatunk – kevesebbet az evangéli-
kus  Fébé közösségéről. A soproni 

 Magassy Katalin diakonisszaéletét Isten és  
a gyerekek szolgálata töltötte ki.
(2.) A Fébé feloszlatása utá-
ni budapesti életet Magas-
sy Katalin jobban, Vilma hú-
ga nehezebben bírta, egyre 
erősebbek lettek az asztmás 
rohamai, ezért hazajött Sop-
ronba; 1956-ban Katalin is 
követte. – A volt domonkos 
rendházban megalakult fo-
gyatékos gyermekek ottho-
nából a forradalom után több 
nevelő disszidált, szükség volt 
gyógypedagógusra – Gott-
schling Károly egykori elemi 
iskolai tanárunk hívott engem 
is – mesélte Katalin. – 19 évig 
foglalkoztam szellemi fogya-
tékos gyermekekkel. Közben 
elvégeztem a tanítóképzőt 
Győrben, majd a gyógypeda-
gógiát, nyugdíjasként pedig 
később a teológiát is – levele-
zőn, munka mellett. 

A teológia elvégzése után 
Katalin jogosult lett lel-
készi munkára is: Sárbo-
gárdra került, ahol a kez-
deti három idős asszonyra 
építve kellett szinte főről fő-
re felépítenie gyülekezetét. 
– Az itt eltöltött 6 év megko-
ronázta Istennek szentelt 
életemet: lelkészként mű-
ködtem, és gyerekekkel is 
foglalkozhattam. 

Egy tüdőműtét vetett vé-
get sárbogárdi éveinek, ké-
sőbb Nemeskéren és Ágfal-
ván végzett külső szolgálatot. 
1990-ben pedig újraindult a 
Fébé, első főnökasszonya a 

költőként is ismert Túrmezei 
Erzsébet volt. – Hívtak ben-
nünket is vissza, de úgy dön-
töttük, nem hagyjuk magá-
ra látássérült édesanyánkat 
– emlékezett a Fébé második 
indulására Magassy Katalin. 
– Halála után, 2000 elején Vil-
ma beköltözött a pesti anya-
házba, majd hívott engem is 
– kezdetben nem akartam 
visszatérni, idősnek éreztem 
magam. Nagy lelki tusát vív-
tam, hogy itt hagyjam Sop-
ront, de Vilma leírta egy le-
velében: Túrmezei Erzsébet 
halála után főnökasszony-
nak akarnak megválaszta-
ni. Három feltételnek kellett 
megfelelnem: az evangélikus 
hitem mellett beszéltem né-
metül – ez fontos volt a német 
támogatókkal való kapcsolat-
tartás miatt –, és rendelkez-
nem kellett felsőfokú végzett-
séggel, nekem három is volt. 
2000. október 28-án ünnepé-
lyesen újra beöltöztünk, és 
Ittzés János püspök beikta-
tott a Fébé vezetőjének, mel-
lettem Zászkaliczky Pál lett 
a lelkészigazgató. Komoly 
munkámba került a közössé-
gi élet megszervezése – csupa 

idős testvér közé kerültem –, 
de szerettem: szigorú napi-
rendet állítottam fel a diako-
nisszáknak, igyekeztem min-
denkinek értékes, személyre 
szabott feladatokat adni, si-
került a világi bibliakör újra-
indítása is. Két év után azon-
ban úgy éreztem, már nem 
tudok beilleszkedni egy erős 
intézményi rendszerbe, így 
hazajöttem. 

Katalin látása a 2010-es 
évek óta erősen megromlott, 

már csak kontúrokat lát. Ma-
gát ellátja, sőt, még vásárolni 
is lemegy a közeli kisboltba, 
húgai szeretettel segítik.

Időközben elerőtlenedett 
a Fébé is: az idős diakonisz-
szák sorra eltávoztak – 2017-
ben Vilma is –, fiatal utánpót-
lás nem érkezett, így mivel 
szolgálatát ellátni nem tud-
ta, megszűnt a közösség. Fel-
adatkörét és ingatlanait 2015-
ben átadta az evangélikus 
egyháznak. 

FÉBÉ DIAKONISSZA EGYESÜLET:  A diakónus szóból ered a női változat, a diakonissza, tevékeny-
sége a katolikus apácákéra hasonlít, de jobban benne éltek a társadalomban, a világi életben. Fébé 
neve a magyarországi diakonissza anyaházakhoz kapcsolódik 1924-től. A Fébé az anyaház mellett ár-
vaházakat, leányinternátust, üdülőket, beteg és súlyosan sérült gyermekek számára otthonokat, sőt 
papírboltot és nyomdát is tartott fenn. 

Magassy Katalin – Túrmezei Erzsébet halála után – 2000-től 
2002-ig volt a Fébé vezetője, ezután hazatért Sopronba.

Az Olümposz tövében
Szeptember 7., szerda 15 óra, Pedagógusok Soproni 
Művelődési Háza 
Előadó: Orbán Júlia

Crescendo – Haláltánc és Jupiter
Szeptember 7. 18 óra, Liszt-központ 
Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar, vezényel: Kóczán 
Péter. Liszt zongoraversenye Bóna Márton szólójával és 
Mozart utolsó szimfóniája. 

Muzsikáló múzeum 
Szeptember 7. 18 óra, Lenck-villa kertje
Dárdai Árpád karnagy kora esti zongorajátéka. A múzeum 
kiállítása 20 óráig tart nyitva.

Ian Siegal 
Szeptember 7. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Lumière fivérek utódai 
Szeptember 8., csütörtök 18 óra, Pedagógusok 
Soproni Művelődési Háza 
A Feltétel nélküli szeretet című filmdráma vetítése. Ajánló: 
Raffai Balázs, a Hunyadi-iskola igazgatója.

Soproni Szüreti Napok 2022 
Szeptember 9., péntek 17 óra, Erzsébet-kert
A helyi borászatok kínálatán túl finom ételekkel, valamint 
változatos zenével teremtenek kellemes hangulatot. Fellép 
például: Szikora Róbert és az R-GO, Dánielfy Gergő és az 
Utazók, Zséda, Four Bones Quartet és Szirtes Edina Mókus, 
Ferenczi György és a Rackajam, Korda György és Balázs Klári. 

Tankcsapda koncert 
Szeptember 9. 18.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Kőhalmi Zoltán önálló előadása
Szeptember 9. 20 óra, Liszt-központ
Dumaszínház

Rúzsa Magdi koncert 
Szeptember 10., szombat 20 óra, fertőrákosi 
barlangszínház 

Ágfalvi csata emlékséta
Szeptember 10. 20 óra, Luther Márton tér 
A 3,3 kilométeres éjszakai séta célja a csata stratégiai 
irányítóhelyeként szolgáló Ház-hegyen állított emlékszikla, 
ahol őrtüzet gyújtanak és rövid megemlékezést tartanak. 
Kötelező felszerelés: fejlámpa vagy zseblámpa.

Drum & Bass – 30Hz Collective
Szeptember 10. 22 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

2000 év nyomában Sopron utcáin
Szeptember 11., vasárnap 10 óra Tourinform iroda
Ingyenes belvárosi séta Sopron római kori városelődje, 
Scarbantia alapításától kezdve. A részvétel regisztrációhoz 
kötött: www.visitsopron.com.

Gyorstalpaló 5. évad 1.
Szeptember 11. 15 óra, Liszt Café előtt
A városjáró sorozat sétáin minden hónapban más-más 
érdekes helyet vagy témát járnak körül, így a törzsvendégek 
élő útikönyvként ismerhetik meg Sopront. 

Cumtrucc
A Hetvennyolcas Galéria idei kiállítása szeptember 
9-ig látható, keddtől péntekig 10-től 16 óráig. 

Zóna
A Soproni Fotóművészeti Kör Rondella tárlata 
szeptember 12-ig látható. 

Amit a tengerparton találtam 
Höfle Valéria akvarellfestő és keramikus kiállítása 
a Várkerület Galériában. A tárlat megtekinthető 
szeptember 16-ig 14-től 17 óráig. 

EZ LESZ…  – programajánló

Roisz Vilmos festő
művészre emlékeznek 
Halálának 25. évfordulóján Roisz Vilmos (1906–1997) festőmű-
vészre emlékeznek tanítványai, kortársai, tisztelői. Szeptember 
10-én, szombaton 15 órakor műterem-látogatással kezdődik a 
program (II. Rákóczi Ferenc utca 14. II. emelet), majd visszaemlé-
kezésekkel folytatódik. Szeptember 27-én, valamint október 27-
én szintén a Pro Urbe-díjas festő munkásságát mutatják be elis-
mert soproni művészek.

Magassy Katalin  diakonissza főnökasszony lett

Istennek szentelt élet

Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról mutatunk be részletet, olvasó-
inknak pedig az a feladatuk, hogy a részletből felismerjék az egészet, és megírják ne-
künk, melyik alkotást rejtettük el. Azok között, akik a helyes megfejtést szeptember 14-
ig beküldik a Soproni Téma, 9400 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu  
e-mail-címre, ajándékot sorsolunk ki. Augusztus 24-i rejtvényünk megfejtése:  
Vajk Artúr emlékpad. 

Vajk Artúr emlékpad Brennbergbányán 
Vajk (Weisz) Artúr a mai Szlovákiában 
lévő Hodrusbányán (Banská Hodruša) szü-
letett 1893-ban. A selmecbányai evangéli-
kus líceumban érettségizett 1911-ben, töb-
bek között Tildy Zoltán későbbi magyar 
kormány- és államfővel együtt. A líceum-
ban tagja volt az irodalmi Petőfi-körnek, 
ahol szép szavalatai miatt jutalmakban ré-
szesítették. A selmeci Bányászati és Erdé-
szeti Főiskolán 1911-ben kezdte meg a ta-
nulmányait, melyet az első világháború 
hároméves frontszolgálata félbeszakított. 
A főiskolát 1919 novemberében Sopronban 
fejezte be. 

1922-től az Urikány-Zsilvölgyi Kő-
szénbánya Rt. brennbergi üzemének lett 
a vezetője, és ettől kezdve negyedszá-
zadon át élete lényegében összeforrott 
hazánk legrégebbi, legveszélyesebb és 
egyik legnehezebb művelésű bányaüze-
mének a sorsával. Szociális érzékét jól 
jelzi, hogy barátjának, Füredi Oszkár ne-
ves soproni építésznek a tervei szerint 
korszerű munkáskolóniát, nyolcosztá-
lyos modern iskolát, száz gyermeket be-
fogadó óvodát, jól felszerelt kórházat és 

bányásztemplomot építtetett. A szom-
szédos Görbehalmon létrehozta az első, 
lakbérmentes, 75 lakásból álló, korszerű 
bányásznyugdíjas-otthont. 

Zsidó származása miatt 1944-ben Vajk 
Artúrt letartóztatták, és Breuer György bá-
nyagondnokkal, valamint Füredi Oszkár 
építésszel együtt a sopronkőhidai fegy-
házba hurcolták. Szabadulása után foly-
tatta brennbergi munkáját, majd 1949-ben 
a budapesti székhelyű Szénbányászati Ipa-

ri Központi Kutató Laboratórium szervezé-
sével és vezetésével bízták meg. 1953-tól 
nyugdíjba vonulásáig a Bányászati Tervező 
Intézet technológiai osztályát irányította. 
Egyik alapító tagja volt a Sopronban immá-
ron 88 éve működő Kitaibel Pál Természet-
tudományi Asztaltársaságnak. Vajk Artúr 
Budapesten hunyt el 1966-ban. 
Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

HOL JÁRUNK?  – rejtvény
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Új óvodával és bölcsődével gazdago-
dott városunk: múlt pénteken átad-
ták a Halász utcai Szent Anna Katoli-
kus Óvoda és Bölcsődét. A gyerekek 

már a felújított épületben játszhatnak.

Eltűntek az állványok és a 
konténerek – megnyitotta ka-
puját a Halász utca legújabb 
gyermeknevelő intézménye. 
A Szent Orsolya Római Kato-
likus Gimnázium, Általános 
Iskola és Óvoda–Bölcsőde új 
épületegyüttesében össze-
sen hetvenkettő kisgyermek-
nek biztosítanak férőhelyet. 
Az alsó szinten bölcsődét, 
az emeleten óvodát alakítot-
tak ki. 

Az épület ünnepélyes át-
adása a Szent Mihály-temp-
lomban tartott, rendha-
gyó szentmisével kezdődött. 
A szertartáson részt vett  Sol-
tész Miklós, a Miniszterel-
nökség egyházi és nemzeti-
ségi kapcsolatokért felelős 

államtitkára, Barcza Attila, 
Sopron és térsége országgyű-
lési képviselője, dr. Farkas 
C ipr i á n  p ol g á r m e s t e r, 
dr. Simon István és Csiszár 
Szabolcs alpolgármester, több 
önkormányzati képviselő, va-
lamint dr. Veres András püs-
pök, a győri egyházmegye fő-
pásztora is. 

Az ünnepség a Halász utcai 
intézmény udvarán folytató-
dott, ahol elsőként dr. Kovács 
András, a 275 éves Szent Orso-
lya-iskola igazgatója köszön-
tötte a vendégeket, majd be-
mutatta az új épületet.

– Emberré csak rész-
ben születünk, másik rész-
ben azzá nevelődünk, ezért 
ilyen fontos számunkra a 

megfelelő óvodai és bölcső-
dei közeg kialakítása – fogal-
mazott dr. Farkas Ciprián. 
A polgármester elmondta: 
Sopronban egyre több gyer-
mek születik, ezért szükséges 
a bölcsődei és óvodai kapaci-
tások növelése. Emlékezte-
tett rá, hogy jelenleg a Hil-
lebrand utcában is épül egy 
evangélikus bölcsőde állami 
támogatásból.

– Városunkban a fejlesz-
tések során mindig előtérbe 
helyezzük a családok és gyer-
mekek érdekeit – hangsúlyoz-
ta Barcza Attila, aki felsorolta 

az elmúlt időszak óvodai és 
bölcsődei fejlesztéseit.

– Sopron megérdemli a sok 
állami támogatást – mondta 
Soltész Miklós, aki hozzátet-
te, fontos, hogy a mai világ-
ban is megfelelő példaképe-
ket és mintákat lássanak a 
gyermekek.

A beszédek után dr. Veres 
András püspök megáldotta az 
új óvodát és bölcsődét, majd a 
felszólalók a gyerekek segít-
ségével vágták át a nemze-
ti színű szalagot. A legkiseb-
bek azonnal ki is próbálták a 
játékokat. 

Összesen négy csoportszoba van  a felújított épületben

„Emberré nevelődünk”

AZ ÚJ ÉPÜLETBEN  két 22 fős óvodai és két 14 fős bölcsődei te-
rem, két tornaterem, valamint egy logopédiai fejlesztőszoba is ta-
lálható. Külön játszóudvarokat alakítottak ki a bölcsiseknek és az 
óvodásoknak. Az egyházi tulajdonban lévő intézmény Jézus nagy-
anyjáról, Szent Annáról kapta a nevét. Itt már 250 éve is gondoz-
tak gyerekeket: a Voss-árvaház ugyanis 1772-ben fogadta az első 
rászorulókat. Most ezt az épületet újították fel, illetve alakítot-
ták át állami támogatásból. Az építkezésről korábban már beszá-
moltunk újságunk oldalain (Árvaházból bölcsőde, Soproni Téma, 
2022. február 16.). 

A Halász utcai épülethez három udvarrész is tartozik, mindegyiken játszóteret alakítottak ki. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

Az új óvoda és bölcsőde avatásán részt vett a városvezetés mellett Soltész Miklós államtitkár és dr. Veres András megyéspüspök is.

Közönségdíjat kaptak a Bűvösvölgy központok
Idén a Bűvösvölgyek nyerték az Edison100 
lista közönségdíját – tájékoztatta a Nem-
zeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 
kommunikációs igazgatósága az MTI-t. Az 
Edisonplatformot üzleti döntéshozók hoz-
ták létre, hogy minden évben száz innova-
tív, a gyerekek készségeit a jövő kihívásai 
szerint fejlesztő oktatási projektet ismertes-
senek meg a magyar társadalommal. 2022-

ben az NMHH Bűvösvölgy médiaértés-okta-
tó központjai nyerték el a kezdeményezés 
közönségdíját. Mint arról lapunkban is be-
számoltunk (Médiaértés-oktató központ 
nyílt Sopronban, Soproni Téma, 2020. ok-
tóber 16.), városunkban 2020 októberében 
nyílt meg a Bűvösvölgy. A médiaértés-okta-
tó központot az NMHH saját épületében ala-
kította ki a Kossuth Lajos utcában található 

irodája mellett, három szinten, hat stúdió-
val – összesen 840 négyzetméteren. Napon-
ta ötven, évente kilencezer gyerek érkezhet 
a központba. A foglalkozásokra iskolai szer-
vezésben, csoportosan lehet jelentkezni, a 
központ célcsoportja a 9–16 éves korosztály. 
Az a cél, hogy a gyerekek – maguk is mé-
diatartalmakat előállítva – váljanak tudatos 
médiafogyasztóvá.

„A Soproni borvidék legna-
gyobb hátrányaként szok-
ták említeni, hogy túl kicsi, 
s nem terem elég kereske-
delmi mennyiség. Ez így 
van, de éppen ezt a hát-
rányt lehetne a minőség-
gel előnnyé változtatni.”

JEGYZET

Hátrányból előny?
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

A borvidéken már elkezdődött a szüret, de a pin-
cékben az őszi munkák még hónapokig eltarta-
nak. Hogy milyen bor nemesedik a hordókban, 
az majd csak később derül ki, de a gazdák biza-
kodóak. Mi tagadás, jót tenne hírnevünknek egy 
kimagasló évjárat, segítve, hogy tovább emel-

kedjen a soproni bor 
hírneve. Mert valljuk 
be, van mit tenni an-
nak érdekében, hogy 
a borvidéket ismét a 
legjobbak között em-
lítsék a borkedvelők 
és a szakértők. Az or-
szág más borvidé-
keiről szinte napon-
ta hallunk új és újabb 

híreket, innovatív ötleteket. Megkockáztatom 
azonban, hogy a soproni bor semmivel sem 
rosszabb, mint néhány jól menedzselt borvidé-
ké. Sőt! Ezt az ellentétet persze már Sopronban 
is felismerték a szakemberek. Úgy látom, éppen 
az útkeresés időszakát éljük. Elkezdődött vala-
mi annak érdekében, hogy oda kerüljön a sopro-
ni bor, ahová való: azonos „polcra” a szekszár-
di, az egri vagy éppen a villányi borokkal.

Sopronban és környékén óriási ismeret-
anyag és tapasztalat halmozódott fel a szőlő-
termesztésben és a borkészítésben, amelyre 
építeni lehet, nem csupán a mindennapi munká-
ban, hanem általában a borvidék megismerte-
tésében is. Ez a szakemberek feladata, a gazdá-
ké pedig, hogy hátrahagyva a középszerűséget 
a lehető legjobb minőséget érjék el évről évre.

A Soproni borvidék legnagyobb hátránya-
ként szokták említeni, hogy túl kicsi, s nem te-
rem elég kereskedelmi mennyiség. Ez így van, 
de éppen ezt a hátrányt lehetne a minőséggel 
előnnyé változtatni. Ehhez persze más borké-
szítési filozófiára lenne szükség és türelemre, 
no és persze pénzre. Nem arról van szó, hogy 
Sopronban nincsenek kiváló borászok, minősé-
gi tételek, kiemelkedő borok, de legyünk őszin-
ték, sokan csak a mennyiséget nézik, a minő-
ségre keveset adnak. Pedig az „átlagbornak” 
is jónak kell(ene) lennie, mert csak jó alapokból 
emelkedhetnek ki a csúcsborok.

Napjainkban a szakemberek egyetértenek 
abban, hogy a hazai fogyasztás a legfonto-
sabb, az itthoni borszeretők kiszolgálása az el-
sődleges érdek. Ez különösen így van Sopron-
ban a már említett okok miatt. A feladat tehát 
kettős: minőségi bort termelni, és vonzóvá tenni 
a borvidéket. Ez utóbbi egyik már bevált hagyo-
mányos eszköze a szüreti napok rendezvény-
sorozata, amelyen már újborokat is kóstolha-
tunk majd.

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

központi szám  514-200 
előjegyzés  514-205, 514-206

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

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

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

Egyesület      06-30/385-5732

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

 524-361

• Soproni Szociális 
Intézmény      506-400

• Támogató szolgálat     
 06-20/395-9040

• Családsegítő szolgálat 
   524-361

• Családok Átmeneti 
Otthona      524-362

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

• Telefonos lelki  
első  segély-szolgálat     
 116-123

• Drog stop      06-80/505-678
• Magyar Autóklub      188
• Áramszolgáltató      

 06-80/533-533
• Vízszolgáltató       519-100
• Gázszolgáltató      

 06-80/440-141
• MÁV      06-1/3 49 49 49
• GYSEV      577-212
• Kisalföld Volán      313-130

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK
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A nyár egyik slágertémája a Fertő tavi beruhá-
zás volt. Miután a kormány felfüggesztette a 
fejlesztés második ütemét, újabb alaptalan hí-
resztelések keltek szárnyra. Ebben a kérdésben 
 Lázár János levele az irányadó, amelyet dr. Farkas 
 Cipriánnak írt. 
A Fertő tavi látogató- és sza-
badidőközpont építése körül 
a kezdetek óta számos tévhit 
kering. A szakemberek hiá-
ba cáfolják újra és újra a sok-
szor rosszindulatú, a tények-
nek nem megfelelő állításokat, 
azok rendre felbukkannak. 
A beruházás második ütemé-
nek, vagyis a tervezett felépít-
mények kivitelezésének fel-
függesztése újabb lehetőséget 
adott a beruházás ellenzőinek. 
Mielőtt rátérnénk a jövőre, ér-
demes tisztázni, hogy hol is ál-
lunk jelenleg. A beruházásért 
felelős zrt. arról tájékoztatta 
a Soproni Témát, hogy az első 

ütem – a mélyépítés – munká-
latai hamarosan befejeződ-
nek, várhatóan még ebben a 
negyedévben, legkésőbb a kö-
vetkezőben. A kormány dön-
tése tehát azt a szakaszt nem 
érintette. A munkálatok során 
elvégezték a szükséges mély-
építési feladatokat, kiépültek 
a közművek, valamint teljes 
egészében új partfalat alakí-
tottak ki. Befejeződtek a kot-
rási munkálatok, épült egy 
új, 2 kilométeres csatorna és 
két új kikötő is. Itt tartunk te-
hát napjainkban. Hogy a be-
ruházás mikor folytatódhat, 
arra Lázár János leveléből 

következtethetünk, aki júli-
us 22-én írt dr. Farkas Ciprián 
polgármesternek.

Ebben az építési és beru-
házási miniszter leszögezte, 
hogy Magyarország kormá-
nya hűséges a hűség városá-
hoz. „A kabinet, így az általam 
vezetett szaktárca számára 
– ahogyan ed-
dig, úgy ezután 
is – kiemelt cél 
Sopron és térsé-
gének fejleszté-
se.” Ezt követő-
en Lázár János 
utalt arra, hogy 
a miniszterel-
nök 2015. március 25. napján 
első állomásként Sopronban 
jelentette be azt az átfogó fej-
lesztési csomagot, amelynek 
keretében a magyar állam kö-
zel 370 milliárd forintos tá-
mogatást biztosított a város-
nak. Mint ismert, az akkor 
eltervezett beruházások nagy 
része azóta már megvalósult.

– A külső körülmények 
ugyanakkor mára drámai 
mértékben megváltoztak. 
A pandémia okozta gazda-
sági válságot sajnos tovább 
súlyosbítja a szomszédunk-
ban dúló háború – folytatta a 
miniszter. Idézi a kormány-
rendeletet, amely szerint az 

állami beruhá-
zásokat felül-
vizsgálat céljá-
ból – ide nem 
értve a kivitele-
zés alatt levőket 
– felfüggeszti 
és felülvizsgá-
lat alá rendeli. 

A felfüggesztés során elren-
delt felülvizsgálatokat a kor-
mány egyedileg, projekten-
ként végzi. Ez azért fontos 
kitétel, mert nem a „fűnyíró 
elv” valósul meg, hanem gaz-
dasági és más fontos szem-
pontok szerint döntenek a 
projektekről. Amennyiben 
ez így lesz, akkor nem lehet 

kétségünk, hogy folytatódik 
a Fertő-part fejlesztése, már 
csak azért is, mert különben 
értelmetlenné válik az első 
ütem megépítése.

– A következő szakasz, a 
magasépítésre és a turiszti-
kai beruházásokra vonatko-
zó fejlesztések ugyanakkor a 
kormány döntése értelmében 
halasztásra, illetve szakaszo-
lásra kerülnek. (Ezek rész-
leteiről további tárgyalások, 
egyeztetések során döntünk 
majd.) – rögzíti levelének to-
vábbi részében a miniszter. 
(Információink szerint ezek 
az egyeztetések már elkez-
dődtek.) Végezetül Lázár Já-
nos hangsúlyozta: a kormány 
nem eláll a beruházástól, csu-
pán elhalasztja, átütemezi an-
nak megvalósítását, majd ki-
jelenti: „Nem mondunk le a 
Fertő tó és térségét érintő fej-
lesztésekről…., a megkezdett, 
közös munkát hamarosan 
folytatjuk!”.

A Fertőn kiépültek a közművek, valamint új partfalat alakítottak ki. Befejeződtek a kotrási munkálatok, épült egy új, 2 kilométeres csatorna és két új kikötő is. 

A borászokat 
segítik
A borászati ágazat mun-
káját segítő új intézke-
déscsomag született 
– jelentette ki Nagy István 
agrárminiszter a IV. Pezs-
gőkonferencián Etyeken.  
A miniszter kiemelte, jó 
alapanyag, kiváló elkészí-
tés és eredményes marke-
ting kell ahhoz, hogy a ma-
gyar bor még sikeresebb 
lehessen a világon. A hazai 
borászok munkájára kie-
melten számít az agrártár-
ca, az ágazat szakemberei 
ugyanis gyorsan reagálnak 
a technikai újításokra és a 
fogyasztói szokások válto-
zására. Nagy István hang-
súlyozta, több mint 24 mil-
liárd forint jutott eddig az 
ágazat egyik legnagyobb 
forrását jelentő borászati 
gépek és technológiai be-
rendezések beszerzésére 
fókuszáló támogatásokra. 

Az új intézkedéscso-
mag az értékesítés és 
a támogatások területén 
nyújt segítséget az ágazat 
szereplőinek. 

Gépjárműadó 
egyszerűen
Csaknem 1,5 millióan kap-
nak levelet elektroni-
kus tárhelyükre a Nemze-
ti Adó- és Vámhivataltól 
(NAV) a gépjárműadó má-
sodik részletéről. Az adó 
már a NAV mobilappjában 
is befizethető pár koppin-
tással vagy közvetlenül a 
levélben található link-
ről. A gépjárműadó máso-
dik részletét szeptember 
15-éig kell befizetni. Ha 
valaki átutalással fizet, a 
közlemény rovatba az adó-
számot vagy az adóazono-
sító jelet kell beírni, nem 
a rendszámot. Ha ez elma-
rad, akkor a NAV nem vagy 
csak késve tudja a befize-
tőt azonosítani.

ZÖLD HÍREK

MADARÁSZ RÉKA

Bár Magyarországon 
kevésbé elterjedt, 
nemcsak nyáron borít-
hatjuk virágba a bal-
konunkat, hanem az 
év többi részében is 
gyönyörködhetünk a 
szépségében. 

Még néhány hétig pompáznak 
a tavasz végén elültetett virá-
gaink, azonban hamarosan 
búcsút kell vennünk tőlük.

– Régen a muskátlikat köny-
nyű volt átteleltetni: falun az 
volt a szokás, hogy gyökér-
nyaknál fogva, földesen, fejjel 
lefelé felkötötték őket a kamrá-
ban – mesélte Horváth Sándor, 
a GYSEV nyugalmazott kerté-
szetvezetője. – A mai, rövid te-
nyészidejű fajták azonban ér-
zékenyebbek, így csak világos, 
napos helyen telelnek. Jó meg-
oldás, ha egy 12–14 fokos helyi-
ségbe, például a lépcsőházba 
tesszük ki a ládáinkat. Azok, 
akiknek nincs erre alkalmas 

helyük, nem tudnak mást ten-
ni, mint hogy kidobják őket, 
és májusban újakat vesznek. 
Előtte azonban még érdemes 
megszórni a földjüket Osmo-
cote műtrágyával, hogy sokáig 
ontsák a virágokat.

Ha nem akarunk a követ-
kező tavasszal muskátlira 
költeni, még megpróbálhat-
juk, hogy a három–négyleve-
les hajtásokat két–hármasá-
val laza földbe dugványozzuk 
kis cserepekben vagy akár 

egy szaporítóládában; vilá-
gos, hűvös helyen átteleltet-
jük, és tavasszal, amikor köze-
ledik a jó idő, átültetjük azokat 
virágládákba.

– A balkonládákat azon-
ban az őszi–téli időszakra 
sem kell üresen hagynunk 
– folytatta Sanyi bácsi. – Be-
ültethetjük azokat árvácská-
val, nefelejccsel: akár azonos 
színűekkel, akár vegyesen is 
jól mutatnak. A nefelejcset 
sokan azért nem kedvelik, 
mert ősszel nem virágzik, 
csak zölden díszlik. Ám esz-
tétikus és változatos környe-
zetben tavasszal annál szebb 
lesz. Az ültetés után két nö-
vény közé öt–tíz centiméte-
res mélységbe már behelyez-
hetjük a tulipánhagymákat 
is. Aki nagyon előrelátó, az 
variálhatja a rövid és hosszú 
tenyészidejűeket. 

Így szinte egész télen vi-
rítani fog az erkélyünk, ha 
pedig netán mínusz tizen-
öt–húsz fokra esne vissza a 
hőmérséklet, a virágok lát-
ványát szép fenyőgallyakkal, 
termésekkel pótolhatjuk. 

Ősszel is szépítsük az erkélyt!

– A balkonládákba ősszel ültessünk árvácskákat, nefelejcset – 
javasolta Horváth Sándor. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

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 

2022. 09. 01-től 2022. 09. 30-ig.
A támogatáshoz szükséges nyomtatvány és
a csatolandó dokumentumok letölthetők a

www.sopron.hu weboldalról, telefonos jelzésre 
postai úton, valamint személyesen átvehetők a 
Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport 

ügyfélszolgálatán: Sopron, Új u. 3.
Hétfő: 13:00-tól 16:00-ig

Szerda: 8:00-tól 12:00-ig és 13:00-tól 15:00-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
balazs.andrea@sopron-ph.hu, vagy a

seiffert.zsuzsanna@sopron-ph.hu e-mail-címre.

Bővebb tájékoztatás kérhető telefonon a
99/515–192 vagy az 99/515–232-es telefonszámokon.

Sopron Megyei Jogú Város

TÁJÉKOZTATÓ

Lázár János:  Nem mondunk le a Fertő tó és térsége fejlesztéseiről

 Befejeződik a mélyépítés

„A kabinet, így az álta-
lam vezetett szaktárca 
számára (…) kiemelt 
cél Sopron és térségé-
nek fejlesztése.”

LÁZÁR JÁNOS
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MUNKATÁRSUNKTÓL

Füstöltek a gumik, csikorogtak a kerekek vasár-
nap a KRESZ-parkban. Negyedik alkalommal tar-
tották meg a LőVÉRkeringés című rendezvényt. 

A családi napon színes prog-
ramokkal várták az érdeklő-
dőket: kipróbálhattak szám-
talan autós játékot a gyerekek, 
láthattak retrókisautó-kiállí-
tást, a retró busszal pedig be-
járhatták az egykori lövéreki 
versenypálya nyomvonalát. 

Schlosser Zoltán, a sopro-
ni Autó–Motor Veterán Club 
elnöke bemutatta az 1965-ben 
gyártott Formel Vau verseny-
autóját. A kocsi újjáépítéséről 
vetített képes előadást tartott 
a tulajdonos, majd néhány 
tiszteletkört is futott. (Az autó 

felújításáról lapunkban is ír-
tunk: Tűzpiros veterán álom-
autó, Soproni Téma, 2022. au-
gusztus 24.).

Tóth Zsombor, soproni For-
ma–1-es fotóriporter élmény-
beszámolóját is meghallgat-
hatták a résztvevők, valamint 
a versenyeken készített fotói-
ból is mutatott válogatást. 

Bolodár Zoltán Retro Sop-
ron vetítésében az egykori 
lövéreki motor- és autóver-
senyekről válogatott képe-
ket, de helyszíni véradást is 
tartottak. 

Legendás lövéreki 
versenyek nyomán

MUNKATÁRSUNKTÓL

Tömegek a gálán a Vár-
kerületen, a zsinórpad-
láson és az öltözőkben 
– nagy siker volt a szín-
ház nyílt napja. Szom-
baton reggel tárták ki 
a kulturális intézmény 
kapuit, a programok 
egy része viszont meg-
töltötte a belvárost is. 
Buborékokkal „táncoló” tün-
dérek fogadták a látogatókat 
szombaton a Soproni Petőfi 
Színház bejáratánál. Az idei 
nyílt napon kínáltak progra-
mokat a kisgyerekes csalá-
doknak és természetesen a 
felnőtteknek is. A résztvevők 
a pincétől a padlásig bejár-
hatták az épületet. A kulisz-
szajárás során felmehettek a 
színpadra, az öltözőkbe, a zsi-
nórpadlásra is, a helyszíneken 
a színház munkatársai kalau-
zolták végig őket. 

Az aulában kiállították 
több darab díszletelemeit, 
hangeffektusokkal is készül-
tek a szervezők. Az első eme-
leten kakaóbárt rendeztek be, 
ahol a gyermekek meghallgat-
hatták Tündér Míra meséjét, 
valamint varázsitalt is készít-
hettek a tündérek segítségé-
vel. A Tündér Míra című me-
sejáték egyébként szerepel az 
idei színházi évadban, az öko-
mese a víz értékeire hívja fel a 
figyelmet. 

Idén nemcsak a színház 
épülete telt meg programok-

kal: Taschner Tamás idegen-
vezetésével történelmi ki-
ránduláson járhatták be a 
belvárost a résztvevők, a kul-
túrpresszóban pedig színhá-
zi stílustanácsadást tartot-
tak, valamint filmzenék is 
megszólaltak. A Mária-szo-
bornál egész nap láthatóak 
voltak a kabalafigura-rajzpá-
lyázatra érkezett alkotások, 
este pedig zeneszó töltötte be 
a teret. A színházi gálaműsor 

előtt bemutatkoztak az Eöt-
vös-gimnázium művészeti 
osztályainak táncosai. A gá-
lán dr. Ragány Misa, a színhá-
zat is működtető Pro Kultú-
ra ügyvezetője elmondta: az a 
céljuk, hogy megismertessék 
a következő évad program-
ját a közönséggel, hogy köze-
lebb hozzák az emberekhez a 
színházat. Az esti programon 
több művész színpadra lépett, 
részleteket adtak elő A közön-

ség évadának darabjaiból, de 
a 20-as, 30-as évek slágerei, 
valamint népszerű musica-
lek, operettek is megszólal-
tak. A gálaest előtt sorsolták 
ki a színházi közönségku-
tatás nyerteseit. Több mint 
1000 kérdőívet küldtek vissza 
a felmérésre, a fődíj, az elekt-
romos roller nyertese Honti 
Csaba lett. A szervezők vala-
mennyi díjazottat értesítik a 
sorsolás eredményéről. 

Kisorsolták  a színházi közönségkutatás nyerteseit 

Gála és kulisszajárás

A színházi nyílt nap résztvevői a pincétől a padlásig bejárhatták az épületet – a kulisszajáráson 
felmehettek a színpadra, az öltözőkbe, a zsinórpadlásra is. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

1922
Megemlékezés Ágfalván
A múlt év augusztusi nyugat-
magyarországi felkelés hősi 
halottjának, Baracsi Lászlónak 
sírját az ágfalvi temetőben lé-
lekemelő ünnepély keretében 
koszorúzták meg. Az ünnepély, 
melyre Sopronból nagyszámú 
közönség utazott ki Ágfalvára, a 
Himnusz eléneklésével kezdő-
dött. Ezután dr. Thurner Mihály, 
Sopron polgármestere mondott 
emlékbeszédet a sírnál, s elhe-
lyezte azon Sopron város koszo-
rúját. Berecz Ábel beszéde után 
a hadastyán egyesület és a szo-
ciális misszió helyezte el ko-
szorúját a síron. Az ünnepély a 
Szózat eléneklésével ért véget. 
Ezután a közönség arra a helyre 
vonult, ahol Baracsi László el-
esett. Itt az ágfalvi evangélikus 
lelkész mondta el, hogyan tör-
tént az osztrák csendőrök bevo-
nulása. (MTI)

1932
Nagy a csempészforgalom 
A Daily Express című angol lap 
szeptember 5-i számában a lap 
tudósítója „Troops Rushed To 
Fight Smugglers” öthasábos 
főcím alatt Dollfuß osztrák kan-
cellárral folytatott interjúval 
kapcsolatosan a magyar–oszt-
rák határ menti csempészet-

tel foglalkozik. A lap szerint a 
kancellár panaszkodott, hogy 
a magyar csempészek rettene-
tes állapotokat teremtettek a 
határ mentén. Felfegyverzett 
150–240 főnyi csempészban-
dák állandó harcban állnak az 
osztrák vámőrökkel. A tudósí-
tó szerint Dollfuß még azt is 
elmondta, hogy a csempész-
bandák úgy játsszák ki a határ-
őrséget, hogy egy pár állatot 
cselvetésből áthajtanak a határ 
valamelyik részén, s ezzel oda-
terelik az osztrák határőröket, 
mialatt a banda másik része va-
gontételekben csempészi át a 
leitatott (tehát elkábult, han-
got nem adó) marhatömeget 
az őrizetlenül hagyott helyen. 

Ney Sándor báró, vámőrszá-
zados, az ágfalvi magyar királyi 
vámőrség parancsnoka erre így 
nyilatkozott: A határon ma egy-
irányú csempészet folyik, mar-
hában és borban Bécs felé. 
Oka ennek az, hogy amíg miná-
lunk a borjúhús kilója két pen-
gő, Bécsben ugyanaz öt pengő, 
a bor pedig odaát két pen-
gő, míg nálunk negyven fillér. 
Magyar részen nyomuk sincs 
felfegyverzett bandáknak, s 
a csempészek és vámőrök kö-
zött előforduló fegyveres ösz-
szetűzések is osztrák területen 
mennek végbe, amit az is iga-
zol, hogy a legutóbb előfordult 
két halálesetnél osztrák vám-

őrök osztrák állampolgárokat 
lőttek le. (MTI) 

1942
Százéves a takarékpénztár
Az országnak ez a harmadik leg-
régibb pénzintézete a százéves 
jubileum alkalmából fontos gaz-
daságtörténeti és kultúrtörténe-
ti adatokat tartalmazó kiadványt 
jelentetett meg „A százéves 
soproni takarékpénztár” cím-
mel. A takarékpénztár története 
Széchenyi István gróf nevével 
kezdődik, az ő eszméi nyomán 
alakult meg 1842. augusztus 31-
én Sopronban a takarékpénz-
tár. A takarékpénztár az elmúlt 
száz év alatt rendkívül küzdel-
mes időket ért meg, de minden 
nehézségből töretlenül kerül ki 
és együtt fejlődött Sopronnal, a 
,,hűség városával”. 

A megújhodás és megszilár-
dulás az 1921. december 14-én 
tartott népszavazáshoz fűződik, 
amelynek eredményeképpen 
Sopron az ezeréves haza kebe-
lében maradt. A sorsdöntő sza-
vazás befejeztével megszűnt 
Sopron üzleti életének bizony-
talansága, és a takarékpénztár 
ügyvitele megint visszatérhe-
tett a régi megszokott, szilárd 
alapokra. A jubileumi füzet ere-
deti képekkel és dokumentu-
mok közlésével teszi szemléle-
tessé a százéves működés egyes 

kiemelkedő és nemcsak Sopron 
város, hanem az egész ország 
szempontjából jelentős korsza-
kait. (Új Magyarság)

1962
Hírek Sopronból
Átadták rendeltetésének Sop-
ronban az ifjúsági házat. A múlt 
év októberében megkezdett 
építkezés költsége 1.700.000 
forint. Nagy előadóterem, tele-
vízió-szoba, klubszoba, olvasó-
termek, könyvtár, sakkszoba és 
szakköri helyiségek tartoznak 
az épülethez. Itt lesznek a sop-
roni KISZ-bizottság irodái is. 

Pénteken lesz a tanévnyitó 
ünnepség Sopronban, a Felső-
fokú Óvónőképző Intézetben. 

Jól sikerült elméleti vizsgát 
tett nemrég tizenhat soproni 
ejtőernyőslány. Tudásukat még 
ebben a hónapban a gyakorlat-
ban is kipróbálják. Győrött kö-
telék- és egyéni ejtőernyős ug-
rást hajtanak végre. 

Sopronba látogat a fővárosi 
Madách Színház együttese. Fe-
hér Klára: Nem vagyunk angya-
lok és Sarkadi Imre: Elveszett 
paradicsom című művét mu-
tatják be. A főszerepeket Kiss 
Manyi, Psota Irén, Gábor Mik-
lós és Zenthe Ferenc játsszák. 
(Kisalföld)
Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

250 ÉVVEL EZELŐTT,  1772. szeptember 8-án született Sop-
ronban gróf cziráki és dénesfalvi Cziráky Antal Mózes jogász, 
főispán, országbíró, miniszter, az MTA alapító tagja, Aranysar-
kantyús vitéz, titkos tanácsos, az Aranygyapjas rend lovagja. 
Pozsonyban hunyt el 1852. február 22-én.

115 ÉVVEL EZELŐTT,  1907. szeptember 11-én hunyt el Koch-
meister Frigyes nagykereskedő, pénzügypolitikus és árvaház-
alapító, a BÉT (Budapesti Áru- és Értéktőzsde) egyik alapítója 
és elnöke. Sopronban született 1816. november 22-én.

95 ÉVVEL EZELŐTT,  1927. szeptember 15-én alakult meg 
az Ágfalvai „Hajnalpír” Munkás Dalegyesület, az Agendorfer 
Arbeiter Sängerbund. A munkásdalkört Tasch Pál evangélikus 
tanító vezette, bányászokból és ipari munkásokból tevődött 
össze. Elsősorban a községen belüli rendezvényeken, fogadá-
sokon, temetéseken szerepeltek.

60 ÉVVEL EZELŐTT,  1962. szeptember 6-án hunyt el Sopron-
ban Lesenyi Ferenc, az Erdőmérnöki Főiskola tanára, közgaz-
dászmérnök. Oktatómunkája mellett kiterjedt irodalmi mun-
kásság is fűződött a nevéhez. Főleg a hazai erdőgazdálkodás 
történeti feldolgozásával foglalkozott, egyik jelentős műve 
„A magyar erdőgazdaság története és mai helyzete”.

35 ÉVVEL EZELŐTT,  1987. szeptember 15-én írták alá Kemp-
tennel a testvérvárosi szerződést. Német részről dr. Josef Höss 
(1931–) főpolgármester, Sopron részéről Markó József (1932–
2016) tanácselnök.

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

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

Rangos elismerés
2008 és 2014 után ismét a Soproni Fotóklub lett az év fotóművé-
szeti alkotócsoportja. Az elismerést a Magyar Fotóművészeti Al-
kotócsoportok Országos Szövetsége ítélte oda. Mint arról beszá-
moltunk, a klub tagja, Kránitz Roland ugyanettől a szervezettől az 
év fotográfusa díjat vette át.

A retró busszal bejárhatták az egykori lövéreki versenypálya 
nyomvonalát az érdeklődők. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

www.sopronitema.hu



SOPRONITEMA
HIVATALOS 2022. szeptember 7.8 Soproni TémaSport

MUNKATÁRSUNKTÓL

A Soproni Sportiskola 
több korosztályos csa-
pata, valamint a SMAFC 
felnőtt együttese is pá-
lyára lépett hétvégén a 
Vetési emléktornán. 
Az egykori kiváló edző, Veté-
si Imre több soproni csapat-
nál is dolgozott, volt a Sopro-
ni Postás női együttesének, 
az SKC-nak és a SMAFC-
nak is vezetőedzője. A sop-
roni kosárlabdasport ikoni-
kus alakjának emléke előtt 
évek óta tornával tiszteleg a 
Sportiskola.

– Vetési Imre nevét min-
denki ismeri, akit komolyab-
ban érdekel a soproni kosár-
labda – fogalmazott Horváth 
József, a Soproni Sportiskola 
Kosárlabda Akadémia szak-
mai igazgatója. – Igazi le-
genda volt Imre bácsi, aki a 
Sportiskolánál is dolgozott, 
munkássága alapján pedig 
egyértelmű, hogy a legna-
gyobb tisztelettel beszélünk 
róla. Ezért is tartjuk fontos-
nak, hogy az emléktornát 
megrendezzük, komoly ha-
gyomány ez már nálunk.

A Vetési emléktorna tu-
lajdonképpen a felkészülési 
időszak zárása a Sportiskolá-
nál. A bajnokság előtt egyfajta 
erőfelmérésnek számítanak 
ezek a mérkőzések, amelyek 

tervezetten illeszkednek a fel-
készülési időszak programjá-
ba. A Sportiskola U12, U13, 
U14, U15, U16 és U18-as csapa-
tai is pályára léptek egy-egy 
mérkőzés erejéig.

A tornán adták át a Sport-
iskola előző szezonban kie-
melkedően teljesítő kosara-
sainak díját. Az elismerést 
Makk Milán, Csátaljay Péter 
és  Csendes Péter vette át.

EMLÉKMECCS  
AZ EMLÉKTORNÁN
Az emléktorna keretében 
k ü lön edzőmérkőzést is 

rendeztek. Mogyorósy Szilárd 
még aktív kosárlabdázóként 
szenvedett tragikus, halálos 
kimenetelű balesetet. Az egy-
kori kiváló kosárlabdázó sze-
repelt a Körmend mellett a 
SMAFC és az SKC csapataiban 
is. A Mogyorósy emlékmérkő-
zésen a SMAFC a Körmend 
U20-as és felnőtt játékosaiból 
álló együttesével találkozott. 
A végeredmény 66–84 lett.

– NB I. B csoportos együt-
tesünknek ez volt az első fellé-
pése hazai pályán – tette hozzá 
Horváth József. – Új edzővel, 
Farkas Dáviddal vágunk neki 

az idei szezonnak, remélem, 
sikeresen szereplünk majd a 
bajnokságban. Augusztusban 
rengeteget dolgoztak a fiúk, 
bízom benne, hogy ennek a 
munkának meglesz az ered-
ménye. Az SKC-ból Csátaljay 
Péter és Schöll Richárd játsz-
hat nálunk, kérdés, mennyire 
számíthatunk rájuk, hiszen 
egyelőre nem tudjuk, meny-
nyi játéklehetőséget kapnak 
a profi csapatban. A SMAFC 
mellettük a Sportiskola te-
hetséges fiataljaiból és ruti-
nosabb, lelkes amatőr kosár-
labdázókból áll össze.

A Sportiskola csapatai az U12-től az U18-as korosztályig pályára léptek a Vetési emléktornán.

FUTÓNAP

Részletek a Sopron Városi  
Szabadidősport Szövetség honlapján 
(www.svszsz.hu/gysev150futonap)  
és Facebook oldalán.

2022. október 1. (szombat)
VERSENYKÖZPONT:  
       Sopron, GYSEV Palota  
                     (Deák tér, a VOLT CAFÉ mögötti versenysátor)

RAJT: 10.00 

ÚTVONAL: Wulkaprodersdorf (Vulkapordány) – Zagersdorf (Zárány) –   
        Schattendorf (Somfalva) – Ágfalva (Agendorf) – Sopron (Ödenburg)

A táv teljesíthető egyénileg,  
          vagy 2, 3, 4 fős csapatban.

A nevezés  
      díjmentes!

A versenyzők ki- és visszaszállításáról igény esetén gondos- 
          kodunk, amelyet a nevezési felületen kérünk jelezni!

A VERSENY TÁVJA: 22,2 km 

A NÉPTÁNCMŰSOROK FELLÉPŐI: 
DÉLIBÁB NÉPTÁNCCSOPORT – BÉCS, REGŐS TÁNCMŰHELY – GYŐR, ELTE SEK SZÖKŐS NÉPTÁNCEGYÜTTES ÉS A VASI KISLEGÉNYCZÉH – SZOMBATHELY,

SOPRON TÁNCEGYÜTTES, ŐSPENDELYES TÁNCCSOPORT, PENDELYES TÁNCEGYÜTTES, KISPENDELYES TÁNCCSOPORT, SOPRONI PETŐFI SÁNDOR 

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI - 7. M OSZTÁLYA, SZÓLISTÁI, KACAGÁNY TÁNCCSOPORT

ELTE SEK SZÖKŐS NÉPTÁNCEGYÜTTES ÉS A VASI KISLEGÉNYCZÉH – SZOMBATHELY,

 KISPENDELYES TÁNCCSOPORT  SOPRONI PETŐFI SÁNDOR 

17:30

18:00

18: 10

19:00

20:30

21 :30

NÉPTÁNCMŰSOR 

MEGNYITÓ, LÁTVÁNYPRÉSELÉS 

NÉPTÁNCMŰSOR

FOUR BONES QUARTET FEAT. SZIRTES EDINA MÓKUS

FERENCZI GYÖRGY ÉS A RACKAJAM

DJ KONDOR

SOPRONI SZÜRETI NAPOK

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS PROGRAMJA.
SZERVEZŐ: PRO KULTÚRA SOPRON
A MŰSORVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

SZEPTEMBER 9.
PÉNTEK

SZEPTEMBER 10.
SZOMBAT

SZEPTEMBER 11.
VASÁRNAP

10:00

10:30

11 :00

14:00

15:45

17:00

18:00

20:00

TARKABARKA KOMPÁNIA 

KENDERKÓC ÉNEKEGYÜTTES 

ÉS CITERAZENEKAR 

ÁKOM-BÁKOM BÁBCSOPORT

NÉPTÁNCMŰSOR

STROKES ÜTŐEGYÜTTES

THE MESSENGERS BAND

ZSÉDA AKUSZTIK

SZIKORA ROBI ÉS AZ R-GO

10:00

11 :00

14:00

15:30

17:00

18:00

20:00

21:00

NÉPTÁNCMŰSOR 

TARKABARKA KOMPÁNIA

SOPRON VÁROS FÚVÓSZENEKARA

HAYDM STREET

PATAKY ATTILA SZÓLÓ MŰSORA

DÁNIELFY GERGŐ ÉS AZ UTAZÓK

KORDA GYÖRGY & BALÁZS KLÁRI

DJ JOKÓ

LABDARÚGÁS
SFAC 1900 – Hegykő

Duna Takarék megyei I. osztály 
Sopron, 2022. szeptember 3.

3–1
Sza-Bi Qualit-Ménfőcsanak 

– Caola SC Sopron
Duna Takarék megyei I. osztály 

Ménfőcsanak, 2022. szeptember 3.

1–7

Kispályás labdarúgás
Szeptember 7–9. és szeptember 12., Halász Miklós 
sporttelep, tóparti sporttelep 

Labdarúgás 
Szeptember 8., csütörtök 17 óra, városi stadion 
Jubileumi gálamérkőzés: Soproni Közéleti Válogatott – Magyar 
Országgyűlés Válogatottja
Szeptember 10., szombat 19 óra, városi stadion
Caola SC Sopron – Lipót Pékség SE

Kosárlabda
Szeptember 9., péntek 18 óra, Novomatic-aréna
Sopron Basket – UNI-Győr – MÉLY-ÚT
Krasznai emlékmérkőzés
Szeptember 10., szombat 9 óra, Várkerület, 
Mária-szobor
Soproni Tigrisek streetballmérkőzések

Túra
Szeptember 11., vasárnap 7.30, Erzsébet-kert 
XXII. „Sopron–Lövér” IVV Túranap

LELÁTÓ

Erőfelmérésnek számítanak  ezek a kosárlabda-mérkőzések

Vetési Imre emléktorna

Terjesztési reklamáció: 
+3620/368-2027
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RÁZÓ LÁSZLÓ

Idén is népszerű volt a hagyomá-
nyos sportágválasztó rendezvény. 
A Sportolj Sopron! résztvevői már 5. 
alkalommal kaptak helyet a Novoma-

tic-arénában és a városi stadion edzőpályáján. Az 
érdeklődők idén 27 sportág közül választhattak. 
Gyerekekkel és szüleikkel telt 
meg szombaton az aréna és 
környéke. A sportágválasz-
tón nagyon sokan voltak, ter-
mészetesen szülők vagy kísé-
rők vitték körbe a kisebbeket. 
Róka László kilenc- és hatéves 

keresztgyermekével érkezett. 
– Szeretnénk a gyerekeknek 
minél több sportágat meg-
mutatni, hogy ők is részt ve-
gyenek a soproni sportélet-
ben – mondta lapunknak. 
– Én magam is sportolok, 

kézilabdázom, és a kispályás 
fociban is aktívan játszom. 
Nekem a labdasport a szí-
vem csücske, a gyerekeket is 
ezek érdeklik leginkább, de 
azért a gokart is nagy szere-
lem náluk.

Budai Dorina édesapjá-
val és testvérével érkezett a 
sportágválasztóra, a kislány-
nak több sportág is tetszik. 
– Aerobikra járok, délelőtt fel-
lépésünk is volt, de a focit is 
mindenképp szeretném ki-
próbálni. Megpróbáltam vívni 
is, de úgy érzem, nem az lesz 
a kedvenc sportom – mondta 

Dorina, akinek testvére, Bu-
dai Laura inkább a küzdő-
sportokat választotta. – Ki-
próbáltam a krav magát, az 
aikidót, a karatét és a vívást 
is. Leginkább a krav maga 
tetszett, mert annál nagyon 
oda kell figyelni, ami jót tesz 
nekem, mert előfordul, hogy 
nem koncentrálok eléggé.

Az aréna kistermében a 
kosárlabda, tollaslabda és 
pingpong mellett helyet kap-
tak a röplabdások is. – U13-as, 
U15-ös és U17-es csapataink 
vannak, elsősorban lányok 
járnak hozzánk röplabdázni, 

de látni, hogy itt sok a fiú ér-
deklődő is – mondta Köves-
di Tímea, a SMAFC röplab-
da szakosztályának edzője. 
– A sportágválasztóra azért 
jöttünk, hogy megismerjenek 
bennünket, ez ugyanis egy vi-
szonylag új egyesület Sopron-
ban, csak tavaly június kör-
nyékén alapítottuk. Itt most 
játékos formában megismer-
kedhetnek a röplabda alap-
elemeivel, a játékosainkkal, 
kicsit belelátnak, hogy miről 
is szól a röplabda. A célunk, 
hogy jó élményekkel menje-
nek haza.

A Sportolj Sopron! rendez-
vényén ez alkalommal is sze-
repet kapott a pecsétgyűjtő 
füzet, a kinti–benti bemuta-
tókon hét-hét sportág pecsét-
jét kellett összegyűjteni. Aki 
leadta a füzetét, sorsoláson 
vett részt, és értékes ajándé-
kokkal gazdagodott. Az aján-
dékok átadásán részt vett 
dr. Farkas Ciprián polgármes-
ter és Csiszár Szabolcs alpol-
gármester is.

A Sportolj Sopron!-t ez al-
kalommal is közösen szer-
vezte a városi szabadidősport 
szövetség és a sportfelügyelet.

Sportolj Sopron!:  Aki szorgalmasan gyűjtötte a pecséteket a füzetbe, ajándékot kapott

Mozgással az egészséges jövőért

Rengeteg gyerek vett részt az idei sportágválasztón, a kisebbek és nagyobbak huszonhét sportágat próbálhattak ki, köztük például az atlétika hagyományos számait is. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

A 3×3-as kosárlab-
da kedvelői találkoz-
hatnak szombaton 
városunkban.

A Soproni Tigrisek SE szer-
vezésében rendeznek street-
ballfesztivált. Különböző 
kategóriákban várják a neve-
zéseket szeptember 8-ig.

– Mint több más sportág-
ban, a kosárlabdában is el-
kezdődött egy folyamat, mi-
szerint az eredeti, öt az öt 
elleni játékból kivált egy má-
sik sportág, a 3×3-as kosárlab-
da, azaz a streetball – mondta 
Nagy Tamás, a szervező Sop-
roni Tigrisek SE elnöke. – Ma 
már rendkívül rangos verse-
nyeket, Európa- és világbaj-
nokságokat rendeznek, a ma-
gyar női és férfiválogatottnak 
is komoly eredményei vannak. 
A fiatalok körében rendkí-
vül népszerű a streetball, ne-
künk pedig az a célunk, hogy 
még több gyereket nyerjünk 
meg a kosárlabdasportnak. 

Úgy gondolom, hogy ezzel a 
nagyszabású streetballren-
dezvénnyel is méltó módon 
ünnepeljük a Soproni Tigri-
sek 25. jubileumát.

A streetballmérkőzések 
helyszíne a Várkerületen, a 
Mária-szobor előtti tér lesz, 
szombaton 9.15-kor már ját-
szanak a csapatok. A leg-
kisebbek az U11-es korosz-
tályt képviselik, de indítanak 
 Super old boys csapatokat is, 
ez utóbbi esetében a három 
résztvevő összesített életko-
ra meg kell, hogy haladja a 170 
évet (!). A délelőtti meccse-
ket a Face Team bemutatója, 
majd az eredményhirdetés 
követi. Délután kerekesszé-
kes streetballt, kerekesszé-
kes táncbemutatót is láthat 
a közönség. A Tóth Antal-is-
kola siket gyerekeinek be-
mutatója és Jánoki Márió vak 
zongorista koncertje után 
AK26 bulival zárul a soproni 
streetballrendezvény. 

Részletek: facebook.com/
sopronitigrisek

Streetballfesztivál  
a Várkerületen

PAPP GYŐZŐ

Az 1933/34. évi nyugat-magyaror-
szági bajnokként az SVSE jogot szer-
zett a részvételre az országos ama-
tőr bajnoki döntőben, amelyben az 

egyes alosztályok és a főváros első helyezettjei 
szerepeltek.
(2.) A sorsolást követően az 
Elektromos és az SVSE kép-
viselője megegyezett abban, 
hogy kettejük meccsének 
Sopron ad otthont. Váratla-
nul közbelépett azonban a 
BLASZ, amely presztízskér-
dést csinált abból, hogy évek 
múltán ismét pesti csapat 
nyerje az országos bajnoksá-
got. Rávette tehát az Elektro-
most: mindent kövessen el, 
hogy a meccset Pesten játsz-
szák. A soproniakkal nem 
tudott megegyezni, így sor-
soltak, és ez az SVSE-nek 
kedvezett. 

A Dunántúli Sport Új-
ság 1934. június 18-án így 

írt az 1500 néző előtt leját-
szott SVSE–Elektromos 0:0-s 
meccsről: „Többszöri meg-
hosszabbítás után a bíró ál-
lítólagos inzultálása miatt 
botrányba fulladt a soproni 
mérkőzés.”. 

Az első félidőben izzott 
a légkör a nézőtéren, kövek 
is repültek be a pályára. Az 
egyik kő állítólag eltalálta a 
határbírót, akit napjainkban 
már asszisztensnek hívnak. 

Később kétszer 15 perces 
hosszabbítás következett, de 
miután ez sem hozott ered-
ményt, újabb 2-szer 10 per-
cig játszottak a csapatok. Mi-
vel 140 perces küzdelem után 

sem értek el ered-
ményt, a szabá-
lyok értelmében 
10 perces kapu-
cserékkel az el-
ső gólig kellett 
focizni. 

„Íg y érke-
zünk el a 157. 
perchez, mikor 
Tóthot, az SVSE leg-
jobb csatárát a pesti véde-
lem leteríti. Mint kiderül, a já-
tékos bordatörést szenvedett, 
és a mentők szállítják el a kór-
házba. A bíró most ahelyett, 
hogy 11-est ítélne az Elekt-
romos ellen, arravaló hivat-
kozással, hogy fejbe dobták, 
lefújta a mérkőzést, és nem 
hajlandó tovább bíráskodni. 
Értesülésünk szerint a rend-
őrség megállapította, hogy a 
bírót nem érte tettleges inzul-
tus, és nem volt oka arra, hogy 
a mérkőzést beszüntesse. 
Nürnberger bíró egyébként 
idegesen, kapkodva bírásko-
dott, és különösen az SVSE 

terhére tévedett 
sokat. A bíró el-

len fordul a 
közhangulat, 
de baj nincs.”

A mérkő-
zést köve-

tő hétfőn az 
MLSZ országos 

intézőbizottsága 
úgy döntött, hogy 

a meccset szerdán az 
Elektromos-pályán meg kell 
ismételni. Ezt mindkét fél el-
fogadta. Ezek után bomba-
ként hatott másnap a szövet-
ségben a soproniak távirata, 
amiben lemondták a mérkő-
zést. Az MLSZ ezt nem tekin-
tette hivatalos lemondásnak.

A soproniak arra hivatkoz-
tak, hogy több játékosuk nem 
kap szabadságot, s ezért nem 
tudnak kiállni hétközi meccs-
re. Az MLSZ a lemondást és a 
fellebbezést nem fogadta el, a 
mérkőzés így elmaradt, és az 
SVSE ezzel kiesett a további 
küzdelemből. (Vége)

„Nem lehet a vasutassal,  nem lehet a vasutassal kikukoricázni”

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

„A becsület, az 
idősek tisztele-
te, az önzetlen-
ség, a kitartás, 
a jó modor és a 
klasszikus fiú–
lány kapcsolat 
mind olyan ér-
ték, aminek so-
sem szabad-
na kimenni a 
divatból.”
Téti István (1978–) 
magyar író

MOTTÓ

Téti István:  
Időtlen rend
A bestseller gyerekkönyv-
szerző Téti István első, 
felnőtteknek írt regénye 
lenyűgöző tanmese az 
emberi képességekről és 
korlátokról, a döntés ha-
talmáról, valamint a tár-
sadalmi rendszerekben 
rejlő kihasználatlan lehe-
tőségekről. Filozófia keve-
redik a kalanddal, dráma a 
romantikával, fikció a való-
sággal ebben a monumen-
tális eposzban. 

KÖNYVAJÁNLÓ

MADARÁSZ RÉKA

A szülők sokszor nem tudják, mi-
kor tesznek jót a gyermekükkel: ha 
rengeteg különórára járatják, hogy 
kibontakozzon az esetleges tehet-

sége, vagy akkor, ha inkább hagyják játszani. 
A szakembert kérdeztük.
– A legnagyobb probléma, 
hogy a szülők rettenetesen 
akarják fejleszteni a gyereke-
iket, és sokszor bizonytalanok 
magukban: elég jók-e ahhoz, 
hogy fejlesszék őket. Ezért in-
kább rábízzák egy olyan szak-
emberre, akiben biztosak, 
viszont így anyákból „anyata-
xikká” válnak – osztotta meg 
velünk a tapasztalatait Halvax 
Julianna tehetséggondozó, te-
hetségfejlesztő szakpedagó-
gus. – Pedig nem kellene más, 
mint sok-sok szabad játék és 
beszélgetés anyával–apával. 
Az iskolakezdés előtt álló gye-
rekek nagyon beszédhibásak. 
Vajon miért? Mert az anya az 
egyik helyről a másikra cipeli 
őket, ahelyett, hogy beszélget-
ne velük. Nem tudnak együtt 
játszani, mert foglalt az egész 
napjuk. Rossz a ceruzafogá-
suk, mert nem matattak, nem 
gyurmáztak. 

Ha kimarad az a kor, ami-
kor hibázások tömkelegén 
keresztül magától fejlődhet a 

gyerek, mert különóráról kü-
lönórára visszük, akkor töb-
bet ártunk, mint használunk. 

– Azoknak a gyerekeknek, 
akik a társaikhoz képest le-
maradtak valamiben, való-
ban szükségük van az irányí-
tott fejlesztésre. A többieknél 
érdemes megvárni, hogy ők 
maguk akarjanak különórá-
ra járni – folytatta  Halvax Ju-
lianna. – Ne essünk abba a hi-
bába, hogy a saját vágyainkat 
akarjuk beteljesíteni a gyer-
mekünk által, mert akkor tele 
lesz frusztrációval. Ha elvisz-
szük egy foglalkozásra, lehet, 
feltűnik, hogy átlag feletti va-
lamiben, és elindulhat a tehet-
ségfejlesztés, amiből – sok té-
nyező teljesülése esetén – még 
valami átlag feletti is kiala-
kulhat. Ezek a foglalkozások 
azonban akkor hasznosak, ha 
a gyerek örömét leli bennük, 
úgy érzi, hogy feltöltik, és nem 
fárasztják, terhelik. 

Mielőtt a gyerek elkezd kü-
lönórára járni, le kell ülni vele, 

és megbeszélni, hogy mit vál-
lal és meddig. Tudatosítani 
kell, hogy amit egyszer elvál-
lalt, azt végig is kell csinálnia, 
ugyanis az életben kitartó-
nak kell lenni. Az elején eset-
leg nem érzi, hogy sikere len-
ne az adott tevékenységben, 

nem jelenti azt, hogy később 
sem lesz.

– Azt mondják, az a kimű-
velt ember, aki legalább egy 
idegen nyelven beszél, egy 
hangszeren játszik, és egy 
sportágat űz – tette hozzá a 
szakember. – Meg kell találni a 

megfelelő arányokat és azokat 
a lehetőségeket, ahol a gyerek 
feltöltődhet, és a képességei-
hez mért elvárásokkal talál-
kozhat. Sopronban szerintem 
ezek adottak. Sok múlik a szü-
lő teherbírásán, a család ösz-
szetételén, gondolkodásán is.

A legfontosabb fejlesztés:  Sok szabad játék és beszélgetés a szülőkkel 

Különóra és/ vagy közös játék?

– Azoknak a gyerekeknek, akik a társaikhoz képest lemaradtak valamiben, szükségük van az 
irányított fejlesztésre. A többieknél érdemes megvárni, hogy ők maguk akarjanak különórára 
járni – mondta Halvax Julianna. FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

BERTHA ÁGNES

A 16 éves soproni Ba-
umgartner Viviennek 
megadatott a lehető-
ség, amiről sok tiné-
dzser lány álmodozik: 
modellként nemrégi-
ben 3,5 hónapot töltött 
Dél-Koreában.

– 12 éves koromtól keres-
tek ügynökségek a közössé-
gi médiában, de akkor még 
nem vettem komolyan – me-
sélte Baumgartner Vivien. 
– A jelenlegi ügynökségem, az 
Avantage models is rendsze-
resen érdeklődött a magassá-
gomról – elvárás a 172 centi –, 
14 évesen pedig behívott pró-
bafotózásra. Kezdetben ma-
gyar divatügynökségeknek 
dolgoztam, az első külföldi 
lehetőséggel tavasszal keres-
tek meg. 

Vivi iskolája, az Eötvös-
gimnázium rugalmasan ke-
zelte a távolléteit – bár termé-
szetesen a számonkéréseken 
neki is ugyanúgy részt kellett 
vennie –, áprilisban sikerült 
lezárnia a 10. évfolyamát, és 
repülhetett Szöulba.

– Édesanyám elkísért, 
de a napjaink nem úgy tel-
tek, ahogy én elképzeltem 
– városnézéssel, közös prog-
ramokkal – emlékezett mo-
solyogva Vivi. – Rengeteg 

castingon (válogató) vettem 
részt, ott dőlt el, milyen jelle-
gű fotózásokon alkalmaznak. 
Mivel nem vagyok túl magas, 
inkább a jóga- és sportfotózá-
sokra választottak.

Vivien egy apartmanban 
élt a dél-koreai fővárosban 
három, húsz–huszonhárom 
év közötti brazil modellel. 
– A castingokra általában au-
tóval vittek, de a fotózásra 

egyedül kellett eljutnom. Oko-
zott problémákat a tömegköz-
lekedés, a szöuli metróvonala-
kon kevés angol nyelvű tábla 
van… A másik gondom az ét-
kezéssel volt: bementem a 
boltba, és azt sem tudtam, 
mit rejt a csomagolás, de vé-
gül lett néhány kedvenc kore-
ai ételem is. 

Vivien igyekezett meg-
cáfolni néhány sztereotípi-
át, amivel a modelleket ille-
tik. – Sosem kell éheznünk, 
koplaltatnunk magunkat 
– mondta. – Az ideális 90–60–
90-es méretet igyekszem tar-
tani, de nincs gond, ha kicsit 
„meghaladom” a centiket, né-
ha még az esti csoki is bele-
fér. Rendszeresen sportolok, 
igyekszem magam mentáli-
san, lexikálisan és fizikailag 
is fejleszteni, egészségesen 
étkezem. Emellett meg kell 
szokni, hogy a modellszak-
ma személytelen, nem mond-
ja senki, hogy szép vagyok. 
Ahogyan a ruha, a fotós és az 
elkészült kép, úgy én is egy 
termék vagyok. Vannak ki-
szolgáltatott helyzetek, ami-
kor például már fázom a klí-
ma alatt, vagy ég a szemem a 
reflektortól. A szerződésem 
komoly előírásokat tartalmaz 
a fotózások idejére: 10-re ott-
hon kell lennem, nem ihatok 
alkoholt, nincs pasizás… De 
élvezem, alázattal és alkal-
mazkodással mindent le le-
het győzni.

Baumgartner Vivien:  Alázattal és alkalmazkodással mindent le lehet győzni

Soproni modell a nagyvilágban

– Rendszeresen sportolok, igyekszem magam mentálisan, lexi-
kálisan és fizikailag is fejleszteni – mondta Baumgartner Vivien.

Károlyi Georgina legszívesebben az erdőben túrázik, ornitoló-
gus szeretne lenni. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MADARÁSZ RÉKA

Országos első helyezést ért el Károlyi Georgina a 
Harmatcsepp tanulmányi versenyen olvasás–szö-
vegértésből. A Szent Orsolya-iskola harmadikosa 
imádja a természetet és az állatokat.

Az egyházi iskolák számára 
szervezett megmérettetés el-
ső három fordulójára otthon 
kellett kitölteni egy-egy fel-
adatlapot. Az utolsó két fordu-
ló az iskolában, illetve Buda-
pesten zajlott. Mivel a kislány 
már évek óta olvas, a döntőn 
a rendelkezésére álló 60 perc 
helyett 40 perc alatt megoldot-
ta a feladatlapot. A vetélkedő-
re a tanító nénije, Karakainé 
Kóbor Ágnes készítette fel.

– Gina háromévesen kez-
dett el egy fapuzzle-t kirakni, 
melynek kockáin különbö-
ző betűk voltak, és négy és fél 
évesen már olvasott – mesél-
te Károlyi-Sebestyén Zsófia, 
Georgina édesanyja. – Szin-
tén hároméves volt, amikor a 
nagymamája felolvasta neki a 
Bambit, talán ezzel kezdődött 
a rajongása a természet és az 
állatok iránt.

Georgina legszívesebben 
az erdőben túrázik, nem akad 
tanösvény, ahol már ne járt 
volna. Kedvenc írója és példa-
képe Schmidt Egon. Már most 

biztos benne, hogy ő maga is 
ornitológus szeretne lenni.

– Idén nyáron már má-
sodszor vettem részt az Er-
dő Háza táborában a Muckon 
– mondta a kislány. – Megláto-
gatott minket a Madármentők 
Alapítvány és a tűzoltók, ren-
geteget túráztunk, volt kutyás 
bemutató, de a legjobban az 
tetszett, amikor a Várhelyen 
egy fa tövében ebédeltünk.

Gina nagyon szeretne ott-
honra is egy pumi kiskutyát, 
de az is lehet, hogy egy men-
helyről fogad majd örökbe 
egyet. Az iskolát már nagyon 
várta, most lett harmadikos, 
és örül, hogy végre környezet-
ismeretet is tanulhat.

Az olvasás bajnoka
www.sopronitema.hu
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Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket szeptember 14-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sop-
ron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a népszavazással foglalkozó kiadványt 
sorsolunk ki, melyet a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Augusztus 24-i rejtvényünk megfejtése: „Mi a szerelem? Az, amikor vannak ketten, akik azt érzik, hogy csak ak-
kor önmaguk, amikor a másikkal vannak.”. Szerencsés megfejtőnk: Jantyik János, Sopron, Hosszú út.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szeptember 7-től 13-ig. Az ügyeleti idő este 8 órától másnap 
reggel 8 óráig tart.

Szeptember 7.,  
szerda 

Ikvahíd gyógyszertár 
Híd u. 21. 99/314–084

Szeptember 8.,  
csütörtök 

Király gyógyszertár  
Várkerület 114. 99/508–242

Szeptember 9.,  
péntek 

Korona gyógyszertár  
Várkerület 73. 99/505–865

Szeptember 10.,  
szombat 

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

Szeptember 11.,  
vasárnap 

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

Szeptember 12.,  
hétfő 

Oroszlán gyógyszertár  
Várkerület 29. 99/524–005

Szeptember 13.,  
kedd 

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

Megpróbáltatások sora
SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK  – Fabó Károly

PLUZSIK 
TAMÁS

„ Sopron, 
te  lelkünk 
éltető 

láng! Hű őr az ősi vége-
ken” – hangzanak Sarka-
dy Sándor sorai a város 
himnuszában. Vallják 
ezt azok, akik már nem-
zedékek óta itt élnek, és 
azok is, akik elszakadtak 
Soprontól.

Fabó Károly édesapjához és 
nagyapjához hasonlóan az 
evangélikus líceumban – ak-
kor Berzsenyi Dániel Gimnázi-
um – érettségizett 1964-ben, 
majd a fertődi felsőfokú mező-
gazdasági technikumban foly-
tatta tanulmányait. A nyíregy-
házi mezőgazdasági főiskolán 
kertészmérnöki diplomát szer-
zett. Dolgozott a Haladás Ter-
melőszövetkezetben, a Sop-
roni Állami Gazdaságban, 
majd 1968-ban mezőgazdász-
ként vették föl a Soproni Föld-
hivatalba, ahol végigjárva a 
szakmai ranglétrát, 1986-ban 
nevezték ki igazgatónak. 2005-
ben Wälder József-díjjal tüntet-
ték ki, negyvenévi földhivatali 
szolgálat után 2006-ban ment 
nyugdíjba. 

– A Frühwirth ősök, mert 
ez volt az eredeti családne-
vünk, a 16. században az egy-
kori Hanza-város, Rostock 
környékéről érkeztek a vala-
mikor Vas vármegyéhez tar-
tozó, királyi váráról híres Bo-

rostyánkő (Bern stein) nevű 
településre – kezdte Fabó Ká-
roly. – 1815-ben Frühwirth Ká-
roly szépapám is még ott szü-
letett, majd mint bognármester 
Sopronban telepedett le, és itt 
1846-ban kapott polgárjogot. 
A Károly név apáról fiúra szállt 
a családban, dédapámat is így 
hívták, ő a líceumban érett-
ségizett, majd tanítói okleve-
let szerzett, és a Színház utcai 
evangélikus iskola igazgatója-
ként ment nyugdíjba. Tasch Já-
nos kefekötő lányát vette fe-
leségül, házasságukból négy 
gyermek született, köztük Ká-
roly nagyapám, aki a budapes-
ti Királyi József Műegyetemen 
szerzett gépészmérnöki diplo-
mát, majd hazatért szülőváro-
sába, és elvette felségül a híres 
ruszti szőlész–borász családból 

származó Wenzl Margitot, drá-
ga jó nagyanyámat.

– Nagyapa igen változa-
tos szakmai életpályát futott 
be, dolgozott Zágrábban, majd 
a Kassa–oderbergi vasútnak lett 
a műszaki vezetője, így édes-
apám is a Felvidéken, Ruttkán 
(Vrútky) született, majd a tria-
noni döntést követően kizsup-
polták őket az otthonukból, 
hogy aztán sok-sok viszontag-
ság után érjenek haza Sopronba 
– folytatta Fabó Károly. – Nagy-
apa később a GYSEV-nek lett 
a műszaki igazgatója, emel-

lett hosszú ideig az SVSE el-
nöke is volt. Édesapám Pécsen 
jogot végzett, tüzér hadnagy-
ként frontszolgálatot teljesí-
tett, majd belépett a csendőr-
ség kötelékébe. Emiatt történt 
a család névmagyarosítása is, 
mégpedig azért Fabóra, mert 
nagyapám kutatásai szerint 
ez egy ősrégi magyar család-
név. Szüleim a háború végén 
Németországba kerültek, én 
is ott születtem. Édesapámat 
hadifogolyként elvitték Angli-
ába, onnan ő Kanadába emig-
rált, Calgaryban telepedett le. 
Édesanyámmal 1946-ban mi 
hazajöttünk Kertára, ahol anyai 
nagyapám, Ihász Mihály evan-
gélikus lelkészként tevékeny-
kedett. Így lettem „kétlaki”, 
hisz hol a soproni, hol a kertai 
nagyszülőknél voltam. Édes-
anyámat sok megaláztatás ér-
te, súlyos billog volt az, hogy 
„csendőrfeleség”, ezért hosszú 
ideig Sopronban munkát sem 
vállalhatott. 1955-ben szüleim 
elváltak, majd édesanyám új-
ra férjhez ment. Sokat köszön-
hetek nevelőapámnak, Karner 
Lajosnak, hisz édesapámmal 
először 26 éves koromban ta-
lálkoztam. Családunk sok há-
nyattatáson, megpróbáltatá-
son ment keresztül, de ma már 
mindez számomra „csak” tör-
ténelem, és ez így van rendjén. 

Fabó Károly a Soproni Földhivatal igazgatója volt.  
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

CSALÁDI HÁTTÉR:  1945-ben született Németországban, Hil-
desheimben. Édesapja jogot végzett, a háború után Kanadá-
ba emigrált. Édesanyja mint orvos adminisztrátor ment nyug-
díjba. Felesége a soproni polgármesteri hivatalban dolgozott 
nyugdíjazásáig. Károly fia Celldömölk közelében, Köcskön él.

Iskolatej és gyümölcs
A 2022/2023-AS TANÉVBEN IS FOLYTATÓDIK AZ ISKOLA-
TEJ- ÉS AZ ISKOLAGYÜMÖLCS-PROGRAM. Több százezer 
gyermek jut friss tejtermékhez és gyümölcshöz a programokon 
keresztül, amelyhez a kormány biztosítja a szükséges forrást. Az 
elsődleges cél, hogy a felnövekvő generációkban kialakítsák az 
egészséges táplálkozási szokásokat, a rendszeres tej- és tejter-
mékfogyasztást, valamint a zöldség- és gyümölcsfogyasztás iránti 
igényt. Így szeretnék csökkenteni a túlsúly, az elhízás és az ezek-
hez kapcsolódó betegségek korai kialakulásának kockázatát. 

Az iskolatejprogram Magyarország európai uniós csatlakozá-
sakor, 2004-ben indult el. A kezdeményezés bevezetésekor első 
körben csak az általános iskolások számára volt biztosított az is-
kolatej, majd lehetőség nyílt az óvodások és középiskolások el-
látására is.
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Soproni 
és soproni 
kötődésű 

tagok alkotják a Gold-
mark Énekegyüttest, 
amely a régió zenei éle-
tének színfoltja szeret-
ne lenni. Mike Roland-
dal beszélgettünk a 
különleges együttes-
ről, amely szeptember 
25-ei soproni fellépé-
sére is készül.
– Emlékezzünk vissza: ho-
gyan született meg a Gold-
mark Énekegyüttes? 

– Az együttes alakulá-
sának története 2017-re te-
kint vissza, amikor egy ön-
álló adventi hangverseny 
ötlete pattant ki a fejemből. 
Olyan embereket hívtam ak-
kor a koncert megvalósításá-
hoz, akiket már elég régóta is-
mertem ahhoz, hogy tudjam, 
mind zenei, mind pedig em-
beri hozzáállásban képesek 
a megálmodott produkciót 
nyújtani. A telt házas koncert 
megvalósulását csodaként 
éltem meg, és bízom benne, 
hogy az élmény a hallgatóság-
ban is hasonlóképpen maradt 
meg. Ezután több fellépésünk 
is volt, különösen emlékezetes 
és megtisztelő volt számunk-
ra, amikor a soproni Szent 
Mihály-templom újraszente-

lésének ünnepi szentmiséjén 
működhettünk közre 2020-
ban. Nevünket egyébként a 
soproni térségben viszonylag 
sok időt eltöltő, századfordu-
lós zeneszerzőről, Goldmark 
Károlyról kaptuk.

– Mi jellemzi a reperto-
árotokat?

– A repertoárunk megle-
hetősen széles spektrumú. 
A kora reneszánsztól a mai 
popslágerek különböző feldol-
gozásáig aligha van olyan stí-
lus, amit ne próbáltunk volna 
ki. Nem is feltétlenül az az ér-
dekes, hogy mit éneklünk, ha-
nem inkább az, hogy miként 
adjuk elő. Gyakran egy művet 
a megszokott, hagyományos 
előadásmódtól kissé eltérő-

en, kamaraegyüttesi előadás-
módban szólaltatunk meg.

– Mennyire egészítitek 
ki egymást?

– Az együttes tagjai kivétel 
nélkül soproni, illetve Sopron 
környéki kötődésű, alapvető-
en amatőr–félprofi énekesek. 
Az eddig együtt eltöltött öt év 
alatt már szinte második csa-
ládként tekintünk a nyolcta-
gú együttesünkre. Ami kö-
zös bennünk, hogy az utóbbi 
pár évtized alatt több sopro-
ni formációban énekeltünk, 
nagyjából ismertük egymás 
„rezgéseit”.

– Hogy készültök a szep-
tember 25-i fellépésre?

– A Kult Petőfi városi ren-
dezvényen fogunk legköze-

lebb fellépni, amely során 
igyekszünk alapvetően vi-
dám, pörgős darabokkal szó-
rakoztatni a közönséget, de 
emellett felcsendül majd pár 
fülbemászó, kellemesen lágy 
dallam is, és persze Goldmark 
Károly vegyes kari művei kö-
zül is elhangzik néhány.

– Mi várható még ebben 
az évben?

– Szeretnénk az adven-
ti időszakra még több önálló 
hangversenyt nemcsak ide-
haza, hanem Ausztriában is. 
Ezen felül az online térben 
fogunk jelentkezni meglepe-
téssel, amelyről egyelőre csak 
annyit árulnék el, hogy szá-
munkra is új kihívást tarto-
gató kísérlet lesz.

Sztárok itt és ott

HUMORSAROK
Szénási Ferenc (Széna) soproni  karikaturista  
alkotásai hétről hétre.

A Goldmark Énekegyüttes  két hét múlva lép fel Sopronban

A zeneszerző nyomdokain

A Goldmark Énekegyüttes tagjai soproni, illetve Sopron környéki énekesek. FOTÓ: ARNOLD MIKE 
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A DIETETIKUS VÁLASZOL

Vitaminpótlás ősszel–télen
Gyermekkori elhízás, cukorbetegség, szív- és érrendszeri gondok – napjainkban 
mindegyik népbetegségnek számít. De mit tehetünk a megelőzésükért, hogy mi-
nél tovább, egészségesen éljünk? Rovatunkban a dietetikus ad hasznos tippeket. 

NÉMETH 
KINGA

Itt az ősz, kez-
dődik a bölcsi/ 
ovi/ iskola, de 

már az első nap után beteges-
kedik a gyerek? Kell-e erősíte-
ni az immunrendszerét? Mi-
lyen természetes megoldások 
vannak? 

Első és legfontosabb az 
egészséges szokások megtartá-
sa mind napirendben, mind ét-
kezésben, ezáltal fokozva a vé-
dekezőképességet. Rendkívül 
fontos az elegendő alvás a ki-
csiknek, hiszen ha fáradtak, az 
fogékonyabbá teheti szerveze-
tüket a betegségekre. 

Nem lehet elégszer hangsú-
lyozni a megfelelő mennyiségű 
zöldség- és gyümölcsfogyasz-
tást. Őszi–téli időszakban elő-
kerülnek a C-vitamin-tabletták. 
A gyermekek C-vitamin-szük-
séglete 1–3 éves kor között kö-
rülbelül 15 miligramm, 4–8 
éves kor között 25 miligramm 
naponta. Negyed bögre kivi kö-
rülbelül 41 milligramm C-vita-
mint tartalmaz. Ha a gyermek 
változatosan fogyaszt minden-
féle színű zöldséget, gyümöl-
csöt, ezt a szükségletet fedezni 
fogja. Kerüljük a megadóziso-
kat, hiány esetén orvossal 
egyeztetve adjuk étrend-kie-
gészítőket a kicsiknek! C-vita-
min-túladagolás esetén meg-

nő a vesekő kialakulásának 
kockázata. 

A D-vitamin pótlása ősz-
től tavaszig javasolt, azonban 
az előírt dózist ne lépjük túl! 
A D-vitamint is túl lehet ada-
golni, bár sokszoros mennyiség 
szükséges hozzá. Tünetei lehet-
nek: zavartság, bágyadtság, há-
nyás, izomgyengeség. A karo-
tinoidok is hozzájárulnak az 
immunrendszer megfelelő mű-
ködéséhez. Tartalmazza például 
a sárgarépa, narancs, mandarin, 
kaliforniai paprika. Érdemes 
nyáron már felkészíteni a szer-
vezetünket a téli időszakra, így 
jó, ha rendszeresen kínálunk 
ezekből a zöldségekből és gyü-
mölcsökből a gyerkőcöknek.

A testmozgás szintén jó ha-
tással van az immunrendszer-
re, egészségmegőrző, csökken-
ti a betegségek kialakulásának 
valószínűségét. A gyerekeknek 
naponta egy órát kellene aktí-
van mozogniuk. Az aktív nem 
feltétlenül jelenti azt, hogy 
sportoljanak vagy edzőterem-
be járjanak. Délutáni játék a ját-
szótéren vagy az udvaron, séta, 
télen akár egy intenzívebb hó-
golyócsata vagy hóemberépí-
tés is megfelelő lehet.

Amikor már megtörtént a 
„baj”, próbálkozhatunk a pa-
naszok enyhítésére hároméves 
kor felett lándzsás útifűvel 
(megfázás, légúti megbetege-
dések esetén hatékony). Négy-
éves kor felett adhatunk akár 
borsmentateát is pici mézzel 
édesítve, hiszen utóbbinak ön-
magában antibakteriális ha-
tása van. 

www.facebook.com/ 
sopronitemahivatalos

BULI VAN!  – zenei ajánló

Tankcsapda koncert Sopronban
Szeptember 9., péntek 20.15, Búgócsiga  
Ismét Sopronban, a Búgócsiga Akusztik Gardenben lép fel 
napjaink egyik legismertebb zenekara, a Tankcsapda. A rock-
együttes több mint 30 éve töretlen népszerűségnek örvend, 
és ebből az alkalomból dupla koncerttel készül majd a Buda-
pest Parkban is szeptember végén.


