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Fraknói gyalogtúraFraknói gyalogtúra

17. alkalommal rendezte meg a kirán-17. alkalommal rendezte meg a kirán-
dulást a Perkovátz-Ház Baráti Köredulást a Perkovátz-Ház Baráti Köre

Egy nap az egészségért 

„Tavasz”  
a kispályán

A soproni bor A soproni bor 
nagyköveteinagykövetei

Hamarosan elkészül az 
a bő negyedórás rövid-
film, amely hitelesen 
mutatja be a Szent Mi-
hály-templom történe-
tét. Mint arról lapunkban 
többször is beszámol-
tunk, a Modern Városok 
Program részeként újul 
meg a templom, ame-
lyet ősszel szentelnek fel 
újra. Kibővítik a sekres-
tyés házat, ahol egy in-
teraktív kiállítás is helyet 
kap. A vetítőteremben a 
templom és áttételesen 
a város történetét be-
mutató filmet lát-
hatják majd. 73
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A koronavírus miatt tavasszal elmaradtak a meccsek a soproni kis-
pályás labdarúgó-bajnokságban, ezért most innen folytatják a csa-
patok. Múlt hét óta rendeznek ismét mérkőzéseket, öt osztályban 
összesen 54 csapat küzd a helyezésekért.

Hiteles 
történetek

8

„Mozogjunk együtt!” – erre biztatták az érdeklődőket az Aranyhegyen megrendezett sportnap szer-
vezői. A rendezvényt Péli Nikoletta önkormányzati képviselő kezdeményezésére valósította meg a 
soproni önkormányzat a Pro Kultúra közreműködésével. A programon több százan  aerobikoztak, 
táncoltak, játszottak, a sztárvendég Rubint Réka volt. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Egy különleges bortrezorral és pincével gaz-
dagodott a Rejpál-ház, ezzel befejeződött 
a hátulsó épületrész külső–belső felújítása. 
A házban a Soproni Borlovagok és Borbarátok 
Egyesülete öt évvel ezelőtt talált otthonra.

A bányászok emlékére

Szeptember első vasárnapja a bányásznap, ennek tiszteletére tar-
tottak megemlékezéseket hétvégén Görbehalmon és Brenn-
bergbányán. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS



www.sopronitema.hu 2020. szeptember 9.2

KÖVES ANDREA

Egy kü-
lönleges 
bortrezor-
ral és pin-

cével gazdagodott a 
Rejpál-ház, ezzel be-
fejeződött a hátulsó 
épületrész külső–bel-
ső felújítása. A házban 
a Soproni Borlovagok 
és Borbarátok Egye-
sülete öt évvel ezelőtt 
talált otthonra.

A szombati ünnepélyes átadón 
büszkén járták körbe a példa-
mutatóan felújított székhelyü-
ket a borlovagok és borbarátok. 
Az elmúlt öt évben folyama-
tosan építették, szépítették az 
önkormányzattól kapott épü-
letrészüket. Először a régi, ro-
mos épület udvarát, az udvari 
homlokzatot, a tér fedett részét 
és a kiszolgálóhelyiségeket tet-
ték rendbe, majd kialakítottak 
egy bortrezort, az emeleten pe-
dig előadótermet, irodát és lo-
vagtermet. Ezt a munkát foly-
tatták idén, megépítettek egy 
újabb impozáns bortrezort, és 
egy különtermet is kialakítot-
tak. A munkálatokat a Sopron 
kulturális és közösségi terei-
nek megújítására kiírt pályáza-
ton elnyert 17,5 millió forintból 
végezték el. A mostanra teljes 

egészében megújult mintegy 
300 négyzetméteres épület 
tökéletesen alkalmas borva-
csorák, bemutatók és különbö-
ző szakmai rendezvények meg-
tartására is.

– Egyesületünk mind a 66 
tagja nagyon boldog, hogy ilyen 
szép és méltó hely lehet a szék-
helyünk, ahol teljesíthetjük kül-
detésünket, vagyis a borkultúra 
ápolását – fejtette ki dr. Sztancs 
György, az egyesület elnöke az 
átadó ünnepségen. – A Sopro-
ni borvidék felemelkedéséért 

tevékenykedünk, a jó soproni 
bor nagykövetei vagyunk. En-
nek jegyében tele vagyunk ter-
vekkel a jövőre nézve, számos 
programot, rendezvényt sze-
retnénk megvalósítani ezen a 
szép helyen.

Az ünnepélyes átadón 
dr. Farkas Ciprián polgár-
mester is elismerően szólt a 
felújításról:

– A mai nap is bizonyítja, 
hogy milyen jó döntés volt, ami-
kor 5 esztendővel ezelőtt a Sop-
roni Borlovagok és Borbarátok 

Egyesülete megkapta a Rejpál-
háznak ezt az épületrészét, hi-
szen időről időre előállnak va-
lamilyen remek ötlettel. Most 
már teljes terjedelmében funk-
ciót nyert az épület, amely a 
borlovagok mellett a horvát és 
a német nemzetiségeknek is a 
székhelye, kulturális centruma 
– emelte ki Sopron polgármes-
tere köszöntőjében.

Az épületet Horváth Imre vá-
rosplébános áldotta meg, aki 
szintén méltatta a borlovagok 
nemes küldetését.

Panoráma

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.

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

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

HARDVERÜZEMELTETŐ 
munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
• egyetemi vagy főiskolai szintű programtervező matematikus, informatikatanár, számítástechnika-tanár, programozó 

matematikus, vagy villamosmérnök szakképzettség, vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: számítástechnikai 
programozó, számítógép rendszerprogramozó, számítástechnikai szoftverüzemeltető, információrendszer-szervező,

• Linux, Microsoft operációs rendszerek adminisztrátori szintű ismerete,
• VMware ESXi, Oracle, MSSQL, MySQL, Lotus Domino, OpenVPN, JBOSS, Alfresco felhasználói szintű ismerete,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• magyar állampolgárság,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség,

      Előnyt jelent:
• JAVA, PHP programozói ismeretek, DELL adattárolók, Watchguard tűzfal adminisztrátori szintű ismerete,
• DNS, Web- és levelező szerverek üzemeltetésében szerzett gyakorlat,
• Apple IOS, OSX ismeretek.

Munkakör fő tartalma: 
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala informatikai hálózatának, az ebben található szervereknek, munkaállomásoknak, 
hálózati eszközöknek és az ezeken telepített alkalmazásoknak a biztonságos működtetése. Kapcsolat biztosítása a belső hálózat és külső 
partnerek között. Részvétel a hivatal rövid és hosszú távú informatikai fejlesztéseinek megvalósításában.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• önéletrajzot a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
• az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
• előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást,
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban közölt személyes adatokat a pályázati eljárásban részt vevők kezeljék.

Illetmény és juttatások:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.
A kinevezés határozatlan időre szól. A próbaidő: 6 hónap.
További információ kérhető Tóth Szabolcs informatikai csoportvezetőtől a 99/515–116-os telefonszámon.

A jelentkezéseket 2020. szeptember 23-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző

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

A borítékra kérjük ráírni: „Hardverüzemeltető munkakör”

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok 2020. szeptember 30-ig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a pályázók 
meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak, és a sikertelen pályázatokat 
visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és a pályázó személyes adatait az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi 
rendelete a GDPR előírásainak megfelelően kezeljük.

Az állás betölthető az elbírálást követően azonnal. 

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT

Szeptember első vasárnapja a bányásznap, ennek 
tiszteletére tartottak megemlékezéseket hétvé-
gén Brennbergbányán és Görbehalmon. Szomba-
ton a Görbehalmi Bányászmúzeumban tizenegye-
dik alkalommal gyűltek össze a hagyományok 
ápolására és közösség építésére a település la-
kói és vendégeik. 
Az eseményen Barcza Attila, Sopron és térsége 
országgyűlési képviselője is méltatta a bányásza-
ti hagyományok őrzésének fontosságát. Brenn-
bergbányán vasárnap délután szentmisével és 
koszorúzással emlékeztek a brennbergi bánya 
történetének legsúlyosabb szerencsétlenségeire. 
A koszorúzáson részt vett a Görbehalmi Bányá-
szati Hagyományápoló Egyesület, a Brennberg-
bányai Önsegélyező Egyesület és Stöckert Tamás 
önkormányzati képviselő is. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

A bányászok 
emlékére

Befejeződött a Rejpál-ház hátulsó részének felújítása 

A soproni bor nagykövetei

Az elmúlt öt évben folyamatosan szépítették a borlovagok a Rejpál-házat, 
megújult az udvar, a kiszolgálóhelyiségek, a lovagterem, most pedig kialakí-
tottak egy bortrezort is FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Életének 72. évében elhunyt dr. Németh László főorvos, 
aki hosszú évtizedekig szolgálta a soproniakat urológus-
ként és háziorvosként is. A közelmúltban kísérték utol-
só útjára a Szent Mihály-temetőben.
1948-ban született. Orvosi diplomáját a SOTE-n szerez-
te 1974-ben. Öt évvel később tett urológiai szakvizsgát. 
1995-től háziorvosként a Táncsics utcai rendelőben gyó-
gyította a betegeket. 
Áldozatos munkáját köszönjük, emlékét tisztelettel 
megőrizzük!

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Elhunyt dr. Németh László
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Jelentősen javul a városrészben lakók életminősége

Tómalmi útfelújítások

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Nagyszabású útfelújítás történik a Tómalom 
városrész gyűjtőútjain, illetve az üdülőövezet 
utcáiban. Várhatóan szeptember közepére vé-
geznek a munkálatokkal.

A tómalmi és jánostelepi útfel-
újítás keretében az érintett ut-
cákban úgynevezett zúzalékos 
bitumenréteget terít le a kivite-
lező, így portalanítanak. A mint-
egy 100 millió forintos költsé-
get az önkormányzat a saját 
költségvetéséből fedezi. 

Azt, hogy miként haladnak 
a munkával, az elmúlt héten 
a helyszínen is megtekintette 
dr. Farkas Ciprián polgármes-
ter, valamint dr. Simon István 

alpolgármester, a körzet önkor-
mányzati képviselője.

– Az önkormányzati válasz-
tások kampányában meghall-
gattuk az emberek véleményét. 
Azt a választ kaptuk, hogy fek-
tessünk nagyobb hangsúlyt a 
város úthálózatának fejlesz-
tésére – emelte ki dr. Farkas 
Ciprián. – Az elmúlt ősszel a 
választókkal szövetséget kö-
töttünk, és öt évre elnyertük a 
bizalmukat. Most pedig eljött 

az az időszak, amikor valóra 
váltjuk az ígéreteinket. Nagy-
szabású útfejlesztés kezdődött, 
így augusztustól Tómalom vá-
rosrészben is szilárd burkola-
tot kapnak az utak. Ennek kö-
szönhetően nem lesz por és sár. 
A város egész területén hajtunk 
végre útfelújításokat, emellett 
a közlekedési infrastruktúrát is 
fejlesztjük, új parkolókat alakí-
tunk ki. Ennek egyik példája, 
hogy a közelmúltban tettük le 
az Árpád utcában épülő parko-
lóház alapkövét.

Dr. Simon István alpolgár-
mester hozzátette: – Lépésről 
lépésre haladunk előre, ebben 
a körben most a településrész 
gyűjtőútjai, illetve az üdü-
lőövezet utcái újulnak meg. 

A kivitelezés – várhatóan szep-
tember közepi – befejeztével ja-
vulnak az itt lakók életkörülmé-
nyei. Tómalom kedvelt fürdő- és 
pihenőhely is, sokan járnak az 
erdőségbe futni, sétálni. Ked-
velt az itteni játszótér is. A kö-
zelmúltban adtuk át Sopron és 
Fertőrákos között a megújult ke-
rékpárutat. Mindezek jól mutat-
ják, hogy milyen sokan keresik 
fel a városrészt. Végső soron az 
ő közlekedésüket is segíti, ha jó 
úton haladhatnak – fogalmazott 
az alpolgármester. 

Dr. Simon István felhívta a fi-
gyelmet, hogy a járművezetők 
csökkentett sebességgel közle-
kedjenek, tartsák be a KRESZ elő-
írásait, ezen belül pedig figyelje-
nek a jobbkézszabályra.

Együttműködés  
a helyi gazdaságért
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Széchenyi Programiroda munkatársai idén 
ősztől közvetlen tanácsadással segítik a sop-
roni vállalkozásokat – a Soproni Kereskedelmi 
és Iparkamarával együttműködve – az uniós 
pályázatoknál.

– A 2011-ben megalapított Szé-
chenyi Programiroda elsődleges 
célja és feladata, hogy tájékoz-
tatást adjon az uniós pályáza-
tokkal kapcsolatban – mondta 
Sas Norbert, a programiroda 
Északnyugat-Magyarorszá-
gi térségi igazgatóhelyettese. 
– Kiemelt fontosságú, hogy el-
ső kézből pontos információk 
álljanak a pályázni kívánók vagy 
a már támogatásban részesül-
tek rendelkezésére. Az igények 
felmérésétől a rendelkezésre 
álló, legjobban megfelelő for-
rások felkutatásán túl a sikeres 
megvalósítás és a végleges le-
zárás adott esetben akár éve-
ket is igénybe vehet. Ilyenkor 
nélkülözhetetlen, hogy a do-
kumentáció szabályos és pon-
tos legyen, hiszen – éppen a 
szerteágazó szakmai érintett-
ségek miatt – olykor egy-egy 
beruházás terve akár több száz 
kézen is áthalad. Ennek fényé-
ben igencsak elkel a segítség, fő-
leg az összetettebb, magasabb 

nagyságrendű tervek esetében. 
A Széchenyi Programiroda ép-
pen ezért helyben siet konkrét 
tanácsokkal, útmutatásokkal a 
pályázni kívánó vállalkozások, 
önkormányzatok vagy akár 
egyesületek segítségére. Az or-
szágszerte megtalálható irodá-
inkban elérhető tanácsadóink 
nemcsak az íróasztal mögül, ha-
nem terepen is támogatják egy-
egy beruházás megvalósulását.

Sas Norbert kiemelte: minden 
szolgáltatásuk díjmentesen ve-
hető igénybe. A teljes pályázati 
folyamat során a vállalkozáso-
kat nemcsak elméleti, de gya-
korlati tanácsokkal is támogat-
ják, hiszen az elsődleges céljuk, 
hogy a lehető legtöbb forrást 
köthessenek le térségünkben a 
vállalkozások. Ennek érdekében 
fűzték szorosabbra az együtt-
működést a Soproni Kereske-
delmi és Iparkamarával, úgy, 
hogy kihelyezett tanácsadóik a 
kamara székhelyén is rendsze-
resen elérhetők lesznek.

RÖVIDEN›

PLUZSIK TAMÁS

Új alkotással gyarapodott a Soproni Horváth 
József gyűjtemény. Az Öreg festő című képet 
egy az Egyesült Államokban élő hölgy adomá-
nyozta a tárlatnak. 

Sopron egyetlen állandóan lá-
togatható, nyilvános képzőmű-
vészeti kiállítása a történelmi 
belvárosban, a Cézár-házban ta-
lálható Soproni Horváth József 
gyűjtemény. A közelmúltban 
bővült a tárlat az Öreg festő cí-
mű képpel. 

– Nagyapámnak ez egy vi-
szonylag kései képe a soproni 
születésű, majd később New 
Yorkban élő Mohos István or-
vosprofesszor tulajdonában 
volt – mesélte telefonon a Buda-
pesten élő Horváth Dénes, Sop-
roni Horváth Józsefnek, az „ak-
varell poétájának” az unokája. 
– Mohos professzor halála előtt 
már korábban is ajándékozott 
képeket a soproni gyűjtemény-
nek, többek között nagyapám 

talán egyik legjobb fiatalkori 
alkotását, az Anya gyermeké-
vel című akvarellt.

Mohos professzor nem vé-
letlenül volt nagy rajongója és 
gyűjtője Soproni Horváth Jó-
zsef képeinek, hisz mint a Szé-
chenyi-gimnázium 1934/35. is-
kolai évről kiadott évkönyvében 
olvasható: „A szabadkézi rajz-
ban tanúsított szorgalmukért 
és előmenetelükért Horváth 
József tanár a következőket ré-
szesítette könyvjutalomban: 
Mohos István VIII. osztályos, 
Nagy Frigyes VII. osztályos és 
Zoltán László VII. osztályos ta-
nulókat.”. Mohos István gyűj-
teménye halála után szétszó-
ródott, képeinek egy része az 
USA-ban élő unokahúgához, 

Decsy Máriához került. Most ő 
ajándékozta a gyűjteménynek 
az Öreg festő című alkotást, így 
a kép hazatérhetett Sopronba. 

– A kép hazahozatalában nagy 
segítséget kaptunk a Külgazda-
sági és Külügyminisztériumtól, 
egészen pontosan a New York-i 

Balassi Intézet kulturális atta-
séjától, Szegedi Mártontól, aki-
nek az ezúton is köszönjük a 
segítségét – tette hozzá prof. 
dr. Mátyás Csaba akadémikus, 
a Soproni Horváth József Művé-
szeti Gyűjtemény Alapítványá-
nak kuratóriumi elnöke.

Soproni Horváth József kései képe már látható a galériában

Hazatért az „Öreg festő”

Mátyás Csaba, a Soproni Horváth József Művészeti 
Gyűjtemény Alapítványának kuratóriumi elnöke az 
Öreg festő című akvarellel FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Nagyszabású útfejlesztés kezdődött Tómalom városrészben, sok utat portalanítanak FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Folytatódik a Pro Kultúra Gyorstalpaló elnevezésű so-
rozata. Az új (immáron 3.) évfolyam első nyilvános sé-
tája szeptember 13-án 15 órakor indul a Liszt-központ 
elől. Az úti cél ezúttal a Lövérek lesz, hat megállóval, kis 
meglepetésekkel. Az odajutást kisvonattal oldják meg a 
szervezők, a program körülbelül 17 órakor zárul a zene-
pavilonnál. Nem erdei séta lesz, de kényelmes cipő, jó 
partner, barátságos kutya és szájmaszk ajánlott. A sétát 
Taschner Tamás vezeti. 
A program (beleértve a kisvonatot) ingyenes, de regiszt-
rációhoz kötött. A jelentkezéseket szeptember 11-én 18 
óráig várják az szk@prokultura.hu címen.

Újra Gyorstalpaló

Elkészült az óratorony
Teljes felújításon esett át a soproni vasútállomás mellett 
található óratorony. A GYSEV Zrt. év elején jelentette be, 
hogy megújul az 1977-ben épült óratorony. A felújításá-
nak különlegessége, hogy mostantól egyedi fényvilágí-
tást kaphat az épület, összesen 24 tematikus színkombi-
nációt állítottak össze. Az óratorony átadásán részt vett 
Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képvise-
lője, dr. Farkas Ciprián, Sopron polgármestere, valamint 
Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. vezérigazgatója is.

Fraknói gyalogtúra
Az egykori Sopron vármegyei hagyomány szellemében 
17. alkalommal rendezte meg a fraknói gyalogtúrát a Per-
kovátz-Ház Baráti Köre. Voltak, akik Savanyúkútról (Bad 
Sauerbrunn) indultak, egy másik csoport a fraknói vártól 
(Burg Forchtenstein), míg a legnépesebb társaság a Szent 
Rozália-kápolnától tette meg a 40, 35, illetve 30 kilométe-
res távolságot. A hagyományoktól eltérően a járvány mi-
att most nem Brennbergbányáig, hanem Fraknónádas-
dig (Rohrbach bei Mattersburg), majd onnan autóbusszal 
Sopronig utaztak, ahol a Perkovátz-Ház teraszán gulyás-
leves várta a 170 résztvevőt.

Líceum: szeptemberi ballagás
Májusban nem ballaghattak, sőt, márciustól iskolába sem 
járhattak az idén érettségiző gimnazisták. Az elmaradt 
ünnepet szombaton pótolta a Berzsenyi Dániel Evangéli-
kus (Líceum) Gimnázium, Kollégium diáksága, hagyomá-
nyainak megfelelően a Deák-kútnál. Tölli Balázs igazga-
tó is éreztette, ez a ballagás más, mint a Líceum hosszú 
évszázadai alatt átéltek. – Az ember egy másfajta világra 
ébredhet a pandémia után, olyan világra, ahol a kollek-
tív felejtés kényelme helyett a megtartás, a megmaradás 
kérdéseire a válaszokat önöknek kell megtalálni. Nézze-
nek körül! Itt van a muníció hozzá!
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HOL JÁRUNK?

Botlatókövek a Fegyvertár utcában

A botlatókő (Stolpersteine – a német nyelv-
ben botlatókövet jelent, de a kifejezés nem 
csupán a fizikai értelemben vett megbotlás-
ra utal) vagy botlókő mint mementó Gunter 
Demnig német szobrászművész gondolata 

alapján született meg. A 10x10 centiméteres 
réz emléktáblákat a haláltáborokba elhur-
colt áldozatok egykori lakóhelye előtt he-
lyezik el. Az első botlatókövet Demnig 1995-
ben Kölnben rakta le, míg Magyarországon 
2007 áprilisában annak a Rónai Béla tiszt-
viselőnek egykori budapesti lakhelye előtt 
helyezte el az első botlatókövet, aki 1945 
januárjában munkaszolgálatosként Sopron-
bánfalván hunyt el. A soproni Fegyvertár ut-
cában lévő két botlatókővel együtt, melyet 
a Sopronból 1944 júliusában elhurcolt Pol-
lák Miksa (1868–1944) rabbi, történettudós 
és fia, Pap Károly (1897–1945) író emlékére 
egykori lakóhelyük előtt 2014 szeptembe-
rében létesített Gunter Demnig, összesen 
közel ötszáz hasonló mementó található 
az országban. FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Játékunkban egy neves épü-
letről vagy köztéri alkotás-
ról mutatunk be részletet, 
olvasóinknak pedig az a fel-
adatuk, hogy a részletből 
felismerjék az egészet, és 
megírják nekünk, melyik al-
kotást rejtettük el. Azok kö-
zött, akik helyes megfejtést 
szeptember 16-ig beküldik 
a Soproni Téma, 9400 Sop-
ron, Pf. 241. vagy a szerkesz-
toseg@sopronitema címre, 
ajándékot sorsolunk ki.
Június 24-i rejtvényünk 
megfejtése: botlatókövek, 
szerencsés megfejtőnk: 
Szalai Bernadett, Sopron, 
Árpád utca.
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Raffai Balázs: Stabil alap, erős falak, folytatódhat az építkezés

Új igazgató a Hunyadiban
BERTHA ÁGNES

– Intézményvezetőként azon le-
szek, hogy a Hunyadiban olyan Is-
tenre figyelő és egymást segítő kö-
zösség legyen továbbra is, ahol a 

gyerekek képességeiket ki tudják bontakoztat-
ni – vallja Raffai Balázs, aki augusztus 15. óta 
tölti be a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és 
Általános Iskola igazgatói tisztét.

– Nagy felelősség átvenni egy 
ilyen intézményt, ahol így 
„szalad a szekér”, és megtarta-
ni legalább ezen a szinten, hi-
szen elődöm, Rajnai Károly igen 
magasra tette a lécet – fogalma-
zott Raffai Balázs, a Hunyadi-is-
kola új igazgatója. – Alapjaiban 
nem szeretném megváltoztat-
ni az iskolát, a legfontosabb az 
evangélikus ke-
retek által biz-
tosított nyitott, 
elfogadó szem-
lélet és lelkiség.

A lelki ökome-
nikus nevelés 
adta szilárd ala-
pokra olyan ok-
tatási–nevelési hagyományok 
épültek a Hunyadiban, mint a 
sokrétű képzések, a tanulmányi 
versenyek, a kiemelkedő orszá-
gos eredményeket hozó sport-
képzés, a – kosárlabda-egyesü-
letekkel való jó kapcsolat, a jól 
működő túracsoportok, közös 
rendezvények – mind-mind 
olyan kezdeményezés, amit 
Raffai Balázs folytatni szeretne. 
A megkezdett munka folytatá-
sához nyújt nagy segítséget az 

új igazgatónak az elhivatott, el-
kötelezett nevelőtestület és Ma-
tus Klára lelkész, aki a sokszínű 
lelki programok, istentisztele-
tek, közös áhítatok, éneklések, 
táborok motorja.

A Hunyadi-iskola 24 éve áll 
az evangélikus egyház fenntar-
tásában, Rajnai Károly vezeté-
sével lerakták az iskola egy-

házi jellegének 
stabil alapjait, 
megkezdődött az 
erős falak építése. 
– Az én feladatom 
ezek továbbépíté-
se – hangsúlyoz-
za Raffai Balázs. 
– A kollégákban, 

diákokban és a szülőkben is el 
kell mélyíteni, hogy a várunk 
alapköve Jézus Krisztus, a ke-
resztény szellemiségű egyházi 
intézményeknek nem is lehet 
más alapjuk. A mai elvilágia-
sodó környezetben fontosnak 
tartom ezt kiemeli, hogy min-
denki tudja, miért van itt. Ör-
vendetes, ha a szülők és a diá-
kok azért választják iskolánkat, 
mert dicsérik a tanárainkat, 
sokféle képzést nyújtunk, jó a 

közösség. De emellett tisztában 
kell lenniük azzal is, hogy mi-
lyen pluszt adunk. Ide járni, itt 
tanítani egy elhívás, egy lehe-
tőség és egyben hatalmas fele-
lősség is. A krisztusi szeretetre 

alapozva azonban nem lehe-
tünk mindig elnézőek, hiszen 
így téves önértékelést generál-
hatunk a gyerekekben. Ekkora 
közösség csak úgy működhet 
jól, ha a szabályokat betartjuk. 

Intézményvezetőként azon le-
szek, hogy a Hunyadiban olyan 
Istenre figyelő és egymást segí-
tő közösség legyen továbbra is, 
ahol a gyerekek képességeiket 
ki tudják bontakoztatni.

ÉLETÚT: Raffai Balázs általános iskolai tanulmányait Sopronkövesden végezte, majd a Ber-
zsenyi-gimnáziumban érettségizett 1999-ben. Első felsőfokú végzettségét a Nyugat-magyar-
országi Egyetemen szerezte meg, okleveles faipari mérnök, majd mérnök–tanár lett. Hitok-
tatóként végzett az evangélikus teológián, középiskolai kémiatanárként pedig a Debreceni 
Egyetemen. A Roth-szakközépiskolában kezdett el tanítani, majd a Berzsenyi-gimnáziumba 
került, ahol 14 évet töltött el hittan–kémia szakos tanárként. Augusztus 15-től a Hunyadi-is-
kola igazgatója. Nős, egy lánya és három fia van.

Három munkájával is ran-
gos elismerést, az úgyne-
vezett BIG SEE építésze-
ti díjat nyert a Józsa Dávid 
vezette soproni építésziro-
da. Három tervükkel pályáz-
tak, mindegyiket el is ismer-
te (saját kategóriájában) a 
szakmai zsűri. A bírálatuk 
alapján győztes lett a Szent 
Orsolya újonnan megépí-
tett óvodája, a Hotel Sopro-
non belül kialakított látvány 
wellnessrészleg, valamint a 
Szombathelyen létrehozott 
Romkert passzázs.
A soproni csapat izgalom-
mal várhatja az októbert, 
amikor bejelentik, hogy kik 
lettek a nagydíjasok, mind-
három most díjazott tervük 
ott van a lehetséges nyer-
tesek között. 
A szlovéniai Ljubljanában 
székelő BIG SEE (a szó angol 
rövidítése magyarul Délke-
let-Európát jelent) szervezet 
minden évben pályázatot ír 
ki Közép-Európa 19 orszá-
gában az építészek, terve-
zők, dizájnerek számára. 
A cél a kreatív iparágak fel-
lendítése, a gazdaság és a 
design különböző terüle-
tein tevékenykedő szerep-
lők összekötése, valamint 
az egészséges verseny és 
az innováció támogatá-
sa. A győztesek pedig nem 
mindennapi lehetőséghez 
jutnak, hiszen bemutatkoz-
hatnak az összes érintett or-
szágban (amelyekben több 
mint 250 millió ember él).
Az elismerést korábban már 
a soproni Szikszai László 
bútor designer is megkapta.

Díjazott 
soproni 
építésziroda

Raffai Balázs, a Hunyadi-iskola új igazgatója FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

„Ide járni, itt taní-
tani egy elhívás, 
egy lehetőség és 
egyben hatalmas 
felelősség is.”

RAFFAI BALÁZS

Szerkesztőségünk elkötelezett a soproni 
emberek bemutatása mellett. Olyan em-
bereket keresünk, akik szűkebb–tágabb 
környezetükben valamiért kiérdemelték a 
körülöttük élők szeretetét, tiszteletét. Bár-

ki, akire felnéznek olvasóink! Ha ismernek 
ilyen embert a környezetükben, írják meg 
nekünk (szerkesztoseg@sopronitema.hu), 
hogy ki ő, hogy érhetjük el, és hogy miért 
olvasnának róla örömmel!

Hétköznapi hősöket keresünk!

Barangolás Kajlával
MUNKATÁRSUNKTÓL

Idén is sikeresen folytatódott a 
Kajla program, amelynek kere-
tében egy kutyát ábrázoló rajz-
figura segítségével ismerhették 
meg az országot a kisiskolások. 
Ezen a nyáron több mint 2500 
gyermek és szülője tért be a sop-
roni Tourinform irodába, hogy 
Kajla útlevelébe pecsétet kérjen. 
(Ilyen pecsételőhely volt még 
például a Tűztoronyban, a Sop-
roni Parkerdőben, de több szál-
loda, étterem is csatlako-
zott a 
p r o g -
r a m -
hoz.) A kicsik 
s z o r g o s a n 
gyűjtögettek, 
hiszen a pecséteket előbb 
ezüst-, majd aranytallérra 
lehet becserélni, hogy az-
tán ezeket további kedvez-
ményekre válthassák a szülők.

Azok, akik igazán szorgalma-
sak, hazánk egy-egy jellegzetes 
épületéről egy makettet is igé-
nyelhetnek a Magyar Turisztikai 
Ügynökségtől. A cél az, hogy a 
gyerekek ezeket minél szebben 
és ügyesebben építsék fel, illet-
ve színezzék ki. A játék szeptem-
ber 30-ig tart, és a makett.kaj-
la.hu internetes oldalon lehet 
rá jelentkezni.

De ki is, mi is az a Kajla? A bel-
földi turizmus élénkítése érde-
kében a Magyar 

Turisztikai Ügynökség először 
tavaly hívta életre a Kajla prog-
ramot. Ennek keretében meg-
annyi hazai úti cél közül lehe-
tett választani, ahol az egész 
család kikapcsolódhatott, mind-
emellett számos kedvezményt 
is igénybe vehettek a Kajla útle-
véllel. Az okmánnyal például in-
gyen lehetett utazni a vasúton, 
illetve egyes múzeumokba, vá-
rakba, fürdőhelyekre kedvezmé-
nyesen mehettek be. További 

érdekesség, hogy ország-
szerte tíz Kajla kört ala-

kítottak ki. Az 
egyik túraút-
vonal éppen 
az egész éven 

át látogatható 
soproni boszorkány 

tanösvényen keresz-
tül vezet. Minderről 
bővebb információ a 

kajla.hu/ajanlatok ol-
dalon érhető el.
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Gondolom, nem én vagyok az egye-
düli, aki már beszélgetett olyan 
emberrel, aki – nem túl szép megfogalmazásban 
– „kovidszkeptikius”. Ők azok, akik nem hisznek a jár-
ványban, sőt, magában a vírusban sem, vagy, ha igen, 
akkor meg nem hisznek a szakembereknek, nem 
hisznek abban, hogy veszélyesebb mondjuk egy átla-
gos influenzánál. Közülük sokan már-már egy világ-
méretű összeesküvést sejtenek a háttérben, mond-
ván, vannak, akiknek érdeke, hogy összezuhanjon 

a világ gazdasága. Ők 
terjesztik, hogy világ-
járvány van, hogy aztán 
az eluralkodó káoszból 
kiemelkedve váltsák le 
a mostani elitet. Lehet, 
hogy sokak érdeke egy 
új rend megteremté-
se, de én nem hiszem, 
hogy ilyen áron. Ez a 
gondolkodásmód in-

kább a fantazmagória világába tartozik, nincs sem-
mi alapja. Mások elismerik, hogy van járvány, de nem 
tartják veszélyesebbnek a már említett influenzánál, 
mondván, abban is sok idős beteg hal meg évente. 
Nincs hát mit tenni, felesleges minden óvintézke-
dés, maszkhordás. Sajnos mindkét elmélet szó sze-
rint életveszélyes! Mindkettő – hatásában – százez-
rek, milliók halálához vezethet. 
Elég a tényekre figyelnünk! Itthon az elmúlt napok-
ban drámaian emelkedett az új megbetegedések szá-
ma, s így az aktív fertőzötteké is. A szakemberek újra 
és úja figyelmeztetnek: nincs vége, nálunk még nem 
tetőzött a második hullám. Némi optimizmusra ad-
hat okot, hogy már „okosabbak” és tapasztaltabb va-
gyunk, mint a tél végén, kora tavasszal. Elsősorban 
persze a szakemberek, akik nap mint nap elmond-
ják, hogy mit kell tennünk, hogy a minimálisra csök-
kentsük a veszélyt. 
Persze ma már azt is tudjuk, hogy nem lehet telje-
sen lezárni az országokat, működtetni kell a gaz-
daságot, meg kell őrizni a munkahelyeket, hiszen a 
családok életéről van szó. A vírusveszély és az or-
szág működtetése közötti keskeny pallón kényte-
len egyensúlyozni a kormány. Meg kell találniuk a 
szükséges és elégséges lépéseket, nem átlépve a 
határokat. 
A meghozott intézkedések azonban csak akkor érik 
el a kívánt hatást, ha partnerek vagyunk ebben a va-
lóban nem könnyű helyzetben. Ha nem a különbö-
ző szürreális elméleteknek hiszünk, hanem a kivá-
ló és megbecsült magyar orvosoknak, kutatóknak, s 
betartjuk ajánlásaikat, mert ma még nincs más esé-
lyünk, hogy elkerüljük a még nagyobb bajt. Mind-
annyian tehetünk, és tegyünk is érte, hogy megóv-
juk önmagunk és mások egészségét!

„Persze ma már azt 
is tudjuk, hogy nem 
lehet teljesen lezárni 
az országokat, működ-
tetni kell a gazdaságot, 
meg kell őrizni a mun-
kahelyeket, hiszen a 
családok életéről van 
szó.”

Horváth Ferenc jegyzete

Keskeny palló

Raffai Balázs: Stabil alap, erős falak, folytatódhat az építkezés

Új igazgató a Hunyadiban

MUNKATÁRSUNKTÓL

– Talán egy kicsit korábban, 
mint vártuk, de megérkezett a 
koronavírus-járvány 2. hulláma. 
Sajnos emelkedik az aktív fer-
tőzöttek száma, de még meg-
előzhető, hogy nagy tömegek 
fertőződjenek meg – mondta a 
Soproni Témának dr. Farkas Cip-
rián polgármester. – Bizonyított, 
hogy a vírust részben a külföld-
ről hazatérők hozták magukkal, 
ezért lépett életbe szeptember 
elsejétől a szigorított határátlé-
pési rend. A soproniak azonban 
– mint ismert – 24 órára min-
den kötelezettség nélkül átme-
hetnek a határon, és ugyanilyen 
feltételekkel osztrák szomszéda-
ink is jöhetnek hozzánk. A vírus 
városunkban is súlyos károkat 
okozott a gazdaságban, külö-
nösen a szolgáltatószektorban 
és a turizmusban. Elmaradtak 
a nagy nyári rendezvények is, 
és sajnos az őszi hónapokra ter-
vezettek megrendezését sem 
ajánljuk, még akkor sem, ha 

semmi sem tiltja ezt. Ez a töme-
geket vonzó szabadtéri progra-
mokra is vonatkozik. Mert hiába 
a szabad tér, nehéz betartani a 
távolságtartást, a maszkviselést. 
Külföldön és itthon is bizonyí-
tott tény, hogy a vírus az ilyen 
tömegrendezvényeken terjed 
a legjobban. Elég egy-két szu-
perfertőző, s máris újabb góc-
pontok alakulhatnak ki. Az is 
bizonyított, hogy jelenleg első-
sorban a fiatalok fertőződnek 
meg, de az ő megbetegedésüket 

követően 2–3 hét múlva az idő-
sek is megfertőződnek. Senki 
sincs tehát megnyugtató hely-
zetben. Nekünk azonban a kor-
mányzati célokkal összhangban 
a legfontosabb a soproni pol-
gárok egészségének védelme, 
tartozzanak is bármelyik kor-
csoportba. Senkinek az egészsé-
get sem kockáztathatjuk. A kor-
mány és az önkormányzat célja, 
hogy megőrizzük a munkahe-
lyeket, hogy senkinek se legyen 
veszélyben a megélhetése. 

Sopron polgármestere kitért 
arra is, hogy különös gonddal 
vigyáznak a város hatásköré-
be tartozó egészségügyi, szo-
ciális és oktatási intézmények 
biztonságára. 

– Arra kérem a soproniakat, 
hogy mindannyiunk érdekében 
legyünk türelmesek és megér-
tők, tartsuk be a higiéniai sza-
bályokat, a szociális távolság-
tartást, valamint a maszkviselés 
szabályait! – zárta gondolatait 
dr. Farkas Ciprián.

– Tartsuk be a maszkviselés szabályait! – hívta fel a figyelmet dr. Farkas Ciprián, aki maga is jó példát 
mutatott a Gárdonyi-iskolában tartott jelképes tanszercsomag-átadón FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Mentők 104

Katasztrófavédelem (Tűz-

oltóság, Polgári Védelem) 

 105 • 510-672 • 510-617

Rendőrség  107 • 311-234

Általános segélyhívó  112

Előfizetői tudakozó  11818

Belföldi tudakozó  11800

Orvosi ügyelet 312-010

Soproni Gyógyközpont  

központi szám 514-200

Soproni Gyógyközpont 

előjegyzés  514-205 • 514-206

Polgármesteri hivatal 

  06-80/204-322 • 515-100

Soproni Polgárőr Egyesület

 06-30/385-5732

Sopron Holding  

központi szám 514-600 

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 elsősegély-

szolgálat  116-123

Drog stop  06-80/505-678

Magyar Autóklub  188

Áramszolgáltató 

  06-80/533-533

Vízszolgáltató   519-100

Gázszolgáltató 

  06-80/440-141

MÁV 06-1/3 49 49 49

GYSEV 577-212

Kisalföld Volán 313-130

KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK

TERJED A VÍRUS 
Folyamatosan nő a koronavírussal fertőzöttek száma hazánk-
ban. Ezzel párhuzamosan Orbán Viktor leszögezte: az első 
és legfontosabb, hogy menteni kell az életeket, hogy meg-
teremtsék az iskolák működtetéséhez szükséges feltétele-
ket, és hogy a gazdaság ne csak működőképes maradjon, 
hanem fel lehessen pörgetni. A miniszterelnök a Kossuth 
Rádiónak adott interjúban hangsúlyozta: a fiatalok felelős-
sége megnőtt, hiszen nyáron valószínűleg sokan kapták el a 
vírust. Ezért arra kérte őket, hogy viselkedjenek felelősség-
teljesen, mert nem a maguk fejére, hanem az idősekre hoz-
hatnak nagy bajt. Orbán Viktor szólt arról is, hogy nem kell 
általános szabályt alkotni az iskolák esetében. Minden egyes 
ügyet külön fognak vizsgálni. 

SZABAD AZ ÚT AZ INGÁZÓK ELŐTT
A kormány az elmúlt pénteki ülésén jelentős módosítások-
ról döntött. Szeptember 5-től, ha a Magyarországról történő 
kiutazás célja olyan üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, 
amelynek tényét a magyar állampolgár a Magyarországra tör-
ténő visszautazásakor igazolja, akkor az országba korlátozás 
nélkül beléphet. Így az ingázók előtt szabad az út, csak iga-
zolniuk kell a külföldi munkavégzést. Külföldi állampolgárok 
is ugyanilyen feltételekkel jöhetnek hozzánk üzleti útra. Ha az 
igazolást illetően kétség merül fel, akkor a szokásos belépé-
si szabályokat kell alkalmazni (szűrés, karantén, PCR-teszt).
A módosítás nem érintette a korábbi rendelkezést: a szom-
szédos államok polgárainak és a határ túloldalán élő hon-
fitársainknak továbbra is lehetőségük van 24 órára belép-
ni Magyarországra, a határ 30 kilométeres körzetében. 
A Magyarországon élők korlátozás nélkül kiutazhatnak a 

szomszédos államok határtól számított 30 kilométeres sáv-
ba, ha 24 óránál többet nem tartózkodnak ott.

MEGNYÍLTAK A KISHATÁRÁTKELŐK 
Szombaton hajnali 5 órakor négy határátkelőt nyitott meg a 
magyar rendőrség az osztrák–magyar határon, így ezeken 
ismét közlekedhetnek az osztrák és magyar állampolgárok. 
A határátkelőket szeptember 1-jén zárták be.

LÁTOGATÁSI KORLÁTOZÁS 
Járványügyi okokból korlátozta szeptember elsejétől a be-
tegek látogatását a Soproni Gyógyközpont. A most érvé-
nyes szabályok szerint kedden, csütörtökön, valamint va-
sárnap 15 és 17 óra között lehet meglátogatni a kórházban 
fekvő rokonokat, ismerősöket. Egy betegnél egyszerre csak 
egy ember tartózkodhat, ő maximum 15 percig lehet a szo-
bában, és a látogatás alatt végig (orrot és szájat is eltakaró) 
maszkot kell viselnie. 

PRAKTIKUS TANÁCSOK
• kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak,
• lehetőleg tartsuk a szociális távolságot,
• gyakran és alaposan mossunk kezet,
• a maszkot viseljük az üzletekben és a tömegközlekedé-

si eszközökön,
• az együtt szórakozó fiatalok ne igyanak közös üvegből,
• akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági 

házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be,
• akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, baráti, 

családi és egyéb találkozókra, hanem maradjon otthon és 
telefonon értesítse háziorvosát!

Aktualitások a koronavírusról

Dr. Farkas Ciprián: Nem ajánljuk tömegrendezvények megtartását

Legyünk türelmesek!

ÖNKORMÁNYZATI RENDELKEZÉSEK:
– Számunkra a legfontosabb feladat a soproni emberek életének és egészségének a megóvása, 
ennek érdekében valamennyi önkormányzati fenntartású intézményben kötelező maszkvise-
lést és kézfertőtlenítést rendeltünk el – írta közleményében dr. Farkas Ciprián. – Ez vonatko-
zik a bölcsődékre és óvodákra (szülők, gyermeket kísérő felnőttek és ott dolgozók számára), a 
múzeumokra, a színházra és valamennyi hivatali intézményre, így a polgármesteri hivatalra is. 

• A szociális intézményekben látogatási korlátozást és módosított eljárásrendet vezettünk be.
• A nem önkormányzati fenntartású intézmények számára csak ajánlásokat fogalmazhatunk 

meg, így őket arra kértük, hogy ugyanezen szabályok betartását követeljék meg minden 
területen.

• Zárt helyeken viseljünk maszkot, ügyeljünk a kézfertőtlenítésre és a 1,5 méteres távolság 
betartására, valamint kerüljük a légkondicionáló használatát!
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Az első átfogó, részletes munkát dr. Firbás Oszkár készítette el

Hűsítő források a parkerdőben (II.)

MUNKATÁRSUNKTÓL

A Soproni Parkerdőben napjainkban több mint 
30 kiépített forrás vízével hűsíthetik magukat a 
kirándulók. A kedveltebb forrásokat bemutató 
írásunk második része következik.

A Pedagógus-forrást koráb-
ban Jávor-forrás néven ismer-
ték, mert egy hegyi juhar gyö-
kerei közt ered. A Kecske-patak 
völgyében található, ma már 

foglalt forrás. Megközelíthető a 
zöld + jelzésű turistaúton. Köze-
lében jól felszerelt pihenőhely 
várja az idelátogatókat. A forrás 
nevéhez híven iskolapadszerű 

ülőhelyek és katedra is megta-
lálható itt.

A Fehér Dániel-forrás a Rák-
patak völgyében található, köz-
vetlenül Görbehalom előtt a 
brennbergi út mellett. A név-
adó európai hírű erdész, talaj-
biológus, egyetemi tanár volt. 
A forrást az Erdészeti Techni-
kum és az Erdőgazdaság alakí-
totta ki 1962-ben.

A Béla-forrás a hegyvi-
dék egyik legfiatalabb forrása. 

1992-ben készítették a Scarban-
tia Sport Egyesület természet-
járói. Nevét a természetjáró 
egyesület egyik lelkes tagjá-
ról, Szeverényi Béláról kapta. 
A Tolvaj-árok alsó részén talál-
ható, megközelíthető a kék+ 
jelzésű természetismereti 
tanösvényen.

A soproni hegyvidéken a je-
lentős forrásnak számító Ter-
mészetbarát-forrás első ki-
építése a Természetbarátok 

Turista Egyesület nevéhez fűző-
dik. A Castanea Környezetvédel-
mi Egyesület a forrást a Holland 
Királyság támogatásával 2003-
ban felújította. A Fáber rét kör-
nyékének vízgyűjtő területéről 

eredő bővizű forrás is táplálja a 
Szalamandra-tavat.

Forrás: A Tanulmányi Erdő-
gazdaság Zrt. gondozásában 
megjelent A soproni hegyvidék 
forrásai című kiadvány.

A FORRÁSOK VILÁGNAPJA:
Minden év május 19-e a források világnapja. A Tanulmányi 
Erdőgazdaság 2013 óta tart programokat ezen a napon. A cél 
az, hogy felhívják az emberek figyelmét a források és patakok 
megóvására, fenntartására, illetve vízkészleteink védelmére.

Fehér Dániel-forrás Fehér Dániel-forrás Béla-forrásBéla-forrás
Pedagógus-forrás  Pedagógus-forrás  
FOTÓK: NÉMETH PÉTERFOTÓK: NÉMETH PÉTER Természetbarát-forrásTermészetbarát-forrás

Készítsük fel őszre a kertünket!
MADARÁSZ RÉKA

Lassan véget ér a vegetációs időszak, növé-
nyeink már nem fejlődnek, nem hoznak új 
hajtásokat, így – a nyugalmi időszak előké-
szítése érdekében – rengeteg teendőnk akad 
a kertben. 

Szokták mondani: a tavaszt 
ősszel kell előkészíteni. Elérke-
zett a betakarítás ideje, a tavaszi 
munkánk gyümölcseit – a gyö-
kérzöldségeket (burgonya, sár-
garépa stb.) – szedjük fel, majd 
szárogatás után sötét, hűvös he-
lyen tároljuk el télre. Az alma, 
körte, szilva érése is ezen idő-
szakra esik, így ezek szüretelé-
sét is elkezdhetjük – érési álla-
pottól függően.

– Konyhakertünkbe már el-
vethetjük a korai fejes káposz-
tát, szeptember közepéig–vé-
géig pedig a hónapos retket, az 
áttelelő fejes salátát, a sóskát, a 
spenótot, a póréhagymát – aján-
lotta Horváth Gábor, a Kisalföl-
di ASzC Roth-szakképző iskola 
kertészeti tangazdaságának ve-
zetője. –  Mielőtt minderre sort 
kerítenénk, készítsük elő a ta-
lajt, pótoljuk a tápanyagokat! 

A szerves trágya nagy előnye, 
hogy a kiürült tápanyagok pót-
lása mellett a talaj szerkezetére 
is kedvező hatást gyakorol. Az 
ősz folyamán kellő csapadék 
híján ügyeljünk az öntözésre 
és az ágyásaink gyommente-
sen tartására!

Ez a legmegfelelőbb időszak 
eperágyásunk kialakítására is. 
Az idén hozott indákat használ-
hatjuk az ágyás frissítéséhez, ha 
pedig a növények már gyökeret 
is hoztak, ezekből új parcellákat 
alakíthatunk ki. Az évelő dísznö-
vényeinket és az örökzöldeket is 
érdemes még a tél beállta előtt 
visszametszeni, formára alakí-
tani, hogy télen a lehullott hó 
súlya ne tegyen kárt bennük.

– Hamarosan érik a dió, a 
terméshullást követően ilyen-
kor kell elvégezni a metszést 
– folytatta a szakember. – A nyár 

folyamán elszáradt évelőket, 
gyümölcsfákat kivághatjuk, 
majd a pótlásukról is gondos-
kodhatunk, de újak ültetésé-
re is az ősz a legalkalmasabb. 
A termés betakarítása után, de 
még a levélhullás előtt érde-
mes gyümölcsfáinkat úgyne-
vezett lemosó permetszerrel 

kezelni. Ezt azért is tartom kü-
lönösen fontosnak, mivel a te-
lek egyre enyhébbek, így a kór-
okozók, kártevők könnyebben 
átvészelik a hidegebb hónapo-
kat, viszont egy nagy lémennyi-
ségű, magasabb dózisú lemosó 
permetezéssel megszabadulha-
tunk tőlük.

Ifj. Kuslits István, a Tanulmányi Erdőgazda-
ság Zrt. kerületvezető erdész–vadásza a Ma-
gyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetésben 
részesült, amelyet az országos vadásznapon 
dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és 
dr. Jámbor László, az Országos Magyar Va-
dászkamara elnöke adott át.
A méltatás során elhangzott: Kuslits István 
1977-ben született Sopronban, többgene-
rációs erdész–vadász családból származik,  
így kisgyermekkora óta szívta magába a ter-

mészet szeretetét, és a vadászat iránti érdek-
lődése is ide vezethető vissza. Szakmai pá-
lyafutását a Soproni Fertőtáj Vadásztársaság 
hivatásos vadászaként kezdte, majd ezt köve-
tően a Tanulmányi Erdőgazdaság munkatársa 
lett, és jelenleg is itt dolgozik. Aktív részese 
az erdőgazdaság közjóléti tevékenységének, 
különös tekintettel az erdei iskolai progra-
mokra, a fiatalok természetszeretetre törté-
nő nevelésére, a vadászat, a vadgazdálko-
dás bemutatására.

Kuslits István nemcsak az erdőgazdaság kol-
lektívájának megbecsült tagja, hanem ugyan-
ezt mondhatja el róla a megye hivatásos va-
dászainak közössége is. Ez irányú munkáját a 
Vadászkamara megyei szervezete 2009-ben 
Sólyom-díjjal ismerte el. Segítőkészsége, sze-
rénysége és példamutató magatartása egy-
aránt nagy szerepet játszik abban, hogy mind 
munkahelyén, mind pedig a vadász közössé-
gekben fenntartás nélkül elismerik, és fiatal 
kora ellenére sokan példaképüknek tekintik.

 Arany Érdemkereszt ifj. Kuslits Istvánnak

Az ősszel együtt elérkezett a betakarítás, a szüret 
ideje, az almát is most szedik le FOTÓILLUSZTRÁCIÓ

Ifj. Kuslits IstvánIfj. Kuslits István
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1980
Sopron az 
ezredfordulóra készül
Sopronban tizenöt év múlva 
már több mint százezren él-
nek, erre számítanak a szak-
emberek a megye település-
hálózatában várhatóan bekö-
vetkező gyarapodás szerint. 
Éppen ezért a soproni városi 
tanács legutóbbi ülésén meg-
vitatta a következő másfél év-
tized fejlesztési elképzeléseit. 
A nagyobb építmények közül 
érdemes megemlíteni, hogy 
szennyvíztisztító, továbbá gáz-
gyár épül, elkészül a 84-es fő-
közlekedési út új szakasza, az 
utóbbihoz alul- és felüljáró is 
csatlakozik. Sor kerül a sop-
roni kórház rekonstrukciójára, 
mentőállomást, 200 szemé-
lyes gyerekotthont, 16 tanter-
mes új középiskolát, az álta-
lános iskolásoknak 48 tanter-
met, valamint kereskedelmi és 

vendéglátóipari szakmunkás-
képző intézetet is kap a város. A 
Széchenyi téren önkiszolgáló ét-
termet és üzlethálózatot alakít ki 
a Centrum, a Domus és a Skála. 
Átadják majd az IKVA Áruházát, 
és külön tervek készültek a lakos-
sági szolgáltatások fejlesztésére 
is. (Magyar Hírlap)

Hirdetés
Megkímélt állapotban lévő, 
ZG-s tolótetős Wartburg 
Limusin, Kuli utánfutóval igé-
nyesnek eladó. Ugyanott elő-
nevelt kendermagos csibe, va-
lamint I. osztályú karám- és 
baromfitrágya nagyobb meny-
nyiségben állandóan kapható. 
Cím a soproni szerkesztőségben.  
(Kisalföld)

1930
Kitüntették az alispánt
Sopronban a vármegye köz-
gyűlésén vitéz Simon Elemér 

főispán melegen üdvözölte 
Gévay-Wolff Lajos alispánt ab-
ból az alkalomból, hogy a kor-
mányzó a II. osztályú magyar 
érdemkereszttel tüntette ki.  
(Kis Újság)

Műgyűjtő soproni 
cigányprímás
Sopronban él, a Soproni Elite-
kávéházban muzsikálgat 
Makkai Béla cigányprímás. Már 
bejárta fél Európát, nem szer-
zett vagyont, de mint szenve-
délyes műgyűjtő, képeket gyűj-
tött. A vaskos képzőművészeti 
folyóiratok máig járnak cí-
mére. Lakásának szobái zsúfo-
lásig vannak képekkel, akár egy 
képtár. Giovanetti, Steinacker, 
Dorfmeister, Nagy Zsiga, Pörge 
Gergely és más ismert nevű 
művészek művéből sorozatai 
vannak. Volt neki egy Rubens-
iskola képe is, de azt elcserélte. 
(Magyarság) 

1880
Nem jelentett  
a hegymester
Ma egy hete alsó szőllőink egy 
nagy részét, körülbelül 5–6 dül-
lőt vert el a jég, és pedig amint 
mondani szokták, érdemesen. 
A szőllő gyümölcs legnagyobb 
részében meg van sértve, sok le-
verve, s ami a legnagyobb baj, a 
szálvesszők, melyeknek a jövő 
évben kellett volna a termést ad-
nia, a jég általi zúzások követ-
keztében hasznavehetetlenekké 
vannak téve. S ezen szerencsét-
lenséget sem a csőszök, sem a 
hegymesterek nem jelentették 
a hatóságunknak, hogy az az 
adó leírás végett a kár felvételét 
mindjárt eszközölhette volna. 
A szőllők rendszeres átvizsgálá-
sával foglalkozó phylloxera bi-
zottságnak jutott osztályrészül 
az illetékesek ezen hanyagságát 
pótolnia. (…) (Sopron)
Összeállította: Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

Hamarosan elkészül a film a gótika soproni csodájáról

Hiteles történetek
HUSZÁR JUDIT 

Hamaro-
san elké-
szül az a 
bő ne-

gyedórás rövidfilm, 
amely hitelesen mu-
tatja be a Szent Mi-
hály-templom tör-
ténetét. Az alkotás 
a megújuló temp-
lom látogatóterében 
lesz látható.

Korhű jelmezek, helyszínek, 
nagy kamerák, iparkodó stáb 
– már az utolsó simításokat vég-
zik a Szent Mihály-templom tör-
ténetét bemutató film alkotói. 
Mint arról lapunkban többször 
is beszámoltunk, a Modern Vá-
rosok Program részeként újul 
meg a Szent Mihály-templom. 
A gótika soproni csodáját a ter-
vek szerint ősszel szentelik fel 
újra. A templom mellett kibőví-
tik a sekrestyés házat, ahol egy 
interaktív kiállítás is helyet kap. 
A vetítőteremben pedig a temp-
lom és áttételesen a város törté-
netét bemutató filmet láthatják 
majd a látogatók. – Cégünk év-
tizedek óta készít kisfilmeket, 
ugyanakkor a mostani feladat 
nagy szakmai kihívást jelen-
tett – mesélte lapunknak Boron-
kay Gusztáv, a film rendezője. 
– Az volt a koncepció, hogy úgy 

tekintünk vissza az elmúlt év-
századokra, hogy közben csakis 
hiteles forrásokat használunk 
fel. Tehát legendák, mondák, 
családi történetek nem kaphat-
tak helyet az alkotásban, csak a 
történészek, egyháztörténészek 
által jóváhagyott szakmai anyag. 
Ami a filmben elhangzik, annak 
írásos nyoma van. Ugyanakkor 
nagyon ügyeltünk arra, hogy a 
film nem a szakembereknek, a 
történészeknek szól, hanem a 
turistáknak, a soproniaknak. 

A filmben bemutatják pél-
dául az első írásban is említett 
plébános, Miklós végrendelke-
zését, de az 1850-es felújítást 
megelőző vitákról is szó esik. 
A történetek között egy mesé-
lő kalauzolja a nézőket. A film-
ben közel 25 színész és statiszta 
szerepel (a Soproni Petőfi Szín-
ház művészei, illetve budapes-
ti színészek), a jeleneteket pedig 
korhű helyszíneken rögzítette 
a mintegy tízfős stáb. – Forgat-
tunk például a budai vár gótikus 

termében, Vasváron a fasáncnál 
is, de gyönyörű felvételek ké-
szültek a restaurált fa Madon-
na-szoborról is – tette hozzá Bo-
ronkay Gusztáv. – Fontos, hogy 
nem a templomot akartuk be-
mutatni, hiszen azt megnézhe-
tik majd a látogatók, hanem a 
történetét. 

Érdekesség, hogy a vetítőte-
remben hét monitoron láthat-
juk majd a filmet, mindegyiken 
más-más szögből ugyanazt a 
jelenetet.

Templomi koncert

Reneszánsz 
fesztivál

Szeptember 12-én a nyári kon-
certsorozat zárásaként a jere-
váni Szent Imre-templomban 
lépnek fel a szimfonikusok. 
A koncert érdekessége, hogy 
szólóhangszerként a kis fuvo-
la, vagy ismertebb nevén a pi-
koló (flauto piccolo) szólal meg 
Szarvas Anna közreműködésé-
vel. A soproni zeneiskola kama-
raművész-tanára Vivaldi egyik 

ritkán hallható, virtuóz verseny-
művét adja elő, mellette pedig 
népszerű Schubert- és Bach-
művek csendülnek fel Drüsz-
ler Edit énekszólójával.

A belépés ingyenes, de a jár-
ványügyi helyzet miatt regiszt-
rációs jegyhez kötött, mely a Pro 
Kultúra jegyirodában és a hely-
színen (a Szent Imre-plébánia) 
igényelhető.

Kétnapos reneszánsz fesztivált 
tartottak a GYIK Rendezvényház-
ban az elmúlt hétvégén. A meg-
nyitó keretében emlékfát ül-
tettek az Erzsébet-kertben. Az 
eseményen részt vett Barcza 
Attila, Sopron és térsége ország-
gyűlési képviselője, Abdai Zsolt, 
Magas Ádám és Mágel Ágost ön-
kormányzati képviselő is. – Az 
első reneszánsz fesztivál célja, 
hogy felhívja a fiatalok figyelmét 
arra, hogy Mátyás király hogyan 
kötődik ezer szállal Sopronhoz, 
milyen tetteket, cselekedeteket 

hajtott végre uralkodása idején 
– mondta a program megnyitá-
sán Barcza Attila.

Klötzl Géza főszervező ki-
emelte, Fertődön nyolcadik éve 
rendezi már a barokk ételfőző 
fesztivált, és már korábban sze-
retett volna Sopronban is egy 
hasonló jellegű rendezvényt 
életre hívni. Erre pedig most 
került sor. Az esemény ideje 
alatt a GYIK-ban Bagaméry Ani-
kó viseletkészítő mester rene-
szánszruha-kiállítása is megte-
kinthető volt. 

Kultúra, művészetek

200 évvel ezelőtt, 1820-ban tartotta első soproni hang-
versenyét a csodagyermek Liszt Ferenc. A debütáló kon-
certre valószínűleg a régi kaszinóban (a mai Kozmutza 
Flóra-iskola) került sor. A Petőfi téri iskola falára, ahol az 
épület állt, emléktábla került.

25 évvel ezelőtt, 1995-ben Selmecbányán a nemzetközi 
kultúra és világörökség napján nyitották meg Lobenwein 
Tamás (1943–2005) fotóművész Sopron város műemlé-
keit bemutató kiállítását.

85 évvel ezelőtt, 1935. szeptember 1-jén született Sop-
ronban Kheim Jenő testnevelő tanár. Győrben hunyt el 
1981. november 7-én.

A Széchenyi István Városi Könyvtár internetes oldalán (www.
szivk.hu) megtalálható adatbázisból közlünk részleteket.

Ez történt…

RÖVIDEN

Zsirai László közönségtalálkozója
A Széchenyi István Városi Könyvtár és a Keresztény Értel-
miségiek Szövetségének szervezésében közönségtalálko-
zót tart Zsirai László. A soproni származású író, költő, pub-
licista szeptember 15-én, kedden 17 órától az új könyveit 
is bemutatja a könyvtár olvasótermében. 
Az esemény előtt köszöntőt mond dr. Brummer Krisztián, 
a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége soproni csoport-
jának elnöke. 

Évközi nyitvatartás
A Széchenyi István Városi Könyvtár és a bánfalvi fiókkönyv-
tár is visszatért szeptember elsején az évközi nyitvatartá-
si rendre. Ezentúl kedden és pénteken 10 és 18 óra között, 
szerdán és csütörtökön 10-től 16 óráig, szombaton pedig 
10–13 óráig látogatható a Pócsi utcában található épület. 
A bánfalvi fiókkönyvtár hétfőtől szerdáig 9–13.30-
ig és 14–17 óráig, pénteken pedig 9 és 12 óra között  
tart nyitva. 

›

Nagy szakmai kihívást jelentett a Szent Mihály-templom történetét bemutató 
film elkészítése – nyilatkozta lapunknak Boronkay Gusztáv rendező

Szarvas Anna szólóhangszerként a kis fuvolát Szarvas Anna szólóhangszerként a kis fuvolát 
szólaltatja meg szólaltatja meg 

FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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SC Sopron: ismét két mérkőzés vár a csapatra

Győzni mennek 

TÖREKI AMAND

Megszerezte 2. győzelmét az NB III. nyuga-
ti csoportjában az SC Sopron csapata. A felnőtt 
férfi együttes 2 nyert, 4 elveszített mérkőzéssel 
és 2 döntetlennel jelenleg a 14. a tabellán. 

Az NB III. nyugati csoportjának 
8. fordulójában a szombati já-
téknapon a VLS Veszprémet fo-
gadta az SC Sopron férfi felnőtt 
csapata. Ellenfelünk a találko-
zó előtt a 3. helyen állt, így nem 
várt könnyű feladat a héten ki-
nevezett vezetőedző, Weitner 
Ádám együttesére. A szakem-
ber a következőképpen véleke-
dett az első hétről és a találkozó-
ról: – Nagyon előkelő helyen álló 

csapatot fogadunk. Az idő rövid-
sége miatt csak a főbb taktikai 
elemeket tudtuk átvenni, de úgy 
tűnik, ez is elég volt a sikerhez. 

A csapat végül az ellenfélnek 
esélyt sem adva, Kustor Noel 
mesternégyesével 4–1-es győ-
zelmet aratott.

A soproni fiataloknak nem 
marad sok idejük a pihenés-
re, hiszen szerda–vasárnap rit-
musban ismét két mérkőzést 

játszanak. A szerdai játéknapon 
a tabella 11. helyén álló Puskás 
Akadémia II. csapatához láto-
gatnak. A felcsúti együttes az 
eddig lejátszott 7 mérkőzésé-
ből 3 győzelmet, 1 döntetlent 
és 3 vereséget ért el. A hétvégi 
ellenfél pedig a Balatonfüred 
együttese lesz, amely 1 pontjá-
val a sereghajtó pozícióban áll.

A Veszprém ellen 4 gólt szerző 
Kustor Noel a következőt nyilat-
kozta az előttünk álló két mér-
kőzésről: – Az edzőváltás után 
új erőre kaptunk. Nagyon örü-
lök a hétvégi négy gólomnak és 
a sikernek, remélem, hogy ezzel 
a csapat egy jó sorozatba kezd. 
A Puskás Akadémiához is győz-
ni megyünk.

„Tavaszi” szezon 
a kispályákon
MUNKATÁRSUNKTÓL

A koronavírus miatt tavasszal 
elmaradtak a meccsek a sop-
roni kispályás labdarúgó-baj-
nokságban, ezért most innen 
folytatják a csapatok. Múlt hét 
óta rendeznek ismét mérkő-
zéseket, öt osztályban össze-
sen ötvennégy csapat küzd a 
helyezésekért. 

– Épp ideje volt már, hogy el-
kezdjük a meccseket, minden-
kinek hiányzott már a kispá-
lyás bajnokság – mondta Szabó 
György, a Soproni Városi Sza-
badidősport Szövetség kispá-
lyás labdarúgó bizottságának 
vezetője. – Természetesen szer-
vezőként figyelünk a járvány-
helyzetre, a csapatoktól fegyel-
mezettséget kértünk, mindenki 
ügyel a higiéniás rendszabályok 
betartására. 

A csapatok hétfőn, szerdán és 
pénteken lépnek pályára, heten-
te legfeljebb kétszer. Az első és 
másodosztályban 16–16, a har-
madosztályban 13, a negyedosz-
tályban pedig 10 csapat küzd 
egymással. Létezik senior baj-
nokság is, amely 9 csapat rész-
vételével zajlik.

– Az önkormányzat minden 
támogatást megad a kispá-
lyás bajnokság lebonyolításá-
hoz, amit ezúton is szeretnék 
megköszönni – tette hozzá 
Szabó György. – Kiváló létesít-
ményeink vannak, két pálya a 
tóparton, három pedig a Kuruc-
dombon várja a csapatokat. El-
sősorban a műfüves pályákat 
használjuk. Nagyjából két hó-
nap alatt lezajlik egy-egy fél-
szezon, most augusztus végén 
kezdtünk és októberig tervez-
zük a mérkőzéseket.

Sport

PANNON-WORK
SOPRON  

FÉLMARATON
EURÓPA FUTÁS

SOK SZERETETTEL VÁRUNK A LEGHŰSÉGESEBB VÁROS  
FÉLMARATONJÁRA

Távok:  21, 14, 5 km egyénileg
 21 km 3 fős váltóban 
 14 km 2 fős váltóban

Részletek a Sopron Városi Szabadidősport Szövetség facebook oldalán 
www.facebook.com/svszsz/
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FÉLMARATONJÁRA
2020. október 11. 9:00

Nézd meg a tavalyi futásról 
készült videónkat.

KÖVES ANDREA 

Sokáig egyénileg fedezték fel a Soproni-hegy-
ség kincseit, majd úgy gondolták: a sok-sok 
élményt továbbadnák, így tizenketten megala-
kították a Soproni Vándorok Túraegyletet.

– Az év elején alapított egye-
sületünket a természetjárás 
szeretete hívta életre – mesél-
te Tömördy Szabolcs elnök. 
– A Soproni Parkerdő hihetet-
lenül gazdag forrásokban, kilá-
tókban, emlékhelyekben. Eze-
ket a mi kis alapítótársaságunk 
hosszú évek óta lelkesen fedezi 
fel, eljött az az idő, amikor úgy 
gondoltuk, hogy milyen jó len-
ne ezt másokkal is megosztani. 
Az vezérel bennünket, hogy a 
gyerekeink is ismerjék ezeket a 
természeti csodákat. Ennek je-
gyében már több programot 
is szerveztünk, amely sok-sok 
természetjárót, családot moz-
gatott meg. 

A tavaszi járványügyi helyzet 
közepette kitalálták a Hét hely 
nevű játékos körtúrát, amelyet 
egyénileg teljesíthetnek mind a 
mai napig a kirándulók. Egy tér-
kép segítségével végigjárhatnak 
egy közel 10 kilométeres útvo-
nalat, és közben hét népszerű 
helyet kell felkeresniük. Az ér-
deklődés azóta is töretlen a já-
tékos túra iránt, már több mint 
150-en teljesítették a távot. Ezt 
követte az Emlékek mentén el-
nevezésű kvíztúra, amelyet a 
Sopron turizmusához és a vá-
ros szépítéséhez, életéhez je-
lentősen hozzájáruló elődeink 
tiszteletére szerveztek. Nagy ér-
deklődés övezte nyár elején az 

1. Forrástól forrásig elnevezésű 
teljesítménytúrát, ahol három 
különböző távon fedezhették fel 
a természetjárók, milyen gazdag 
forrásokban a Soproni Parkerdő. 
Brennbergbánya közelében kü-
lönösen sok kereszt, kopjafa és 
emlékkő található, így az egy-
let Mesélő keresztek túraverse-
nyén az erdő mélyén megbú-
jó emlékeket fedezhették fel a 
résztvevők.

A szervezők vallják, hogy Sop-
ron a kilátók városa is. Ennek je-
gyében szeptember 12-én, szom-
baton megszervezik a II. Soproni 
Kilátók Teljesítménytúrát 25 és 
50 kilométeres távon, a tapasz-
taltabb túrázóknak meghirde-
tett program az Erzsébet-kerti 
Zenepavilontól indul. Mivel a 
vasárnapra hirdetett Lövér túra 
elmarad, ezért a kínálatot kibő-
vítik egy 10 kilométeres távval, 
így a kevésbé rutinos kirándulók 
sem maradnak program nélkül 
a hétvégén. 

Soproni vándorok 

A Soproni Vándorok Túraegylet 12 alapító tagja – szenvedélyük a túrázás és a 
Soproni Parkerdő, ennek kincseit mutatják be

A kispályás labdarúgók tavasszal nem játszhattak 
meccseket, így most pótolják a félszezont 
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Az SC Sopron játékosai nem adtak esélyt a veszprémieknek, Kustor Noel mesternégyesével 4–1-re nyertek 
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

TOVÁBBI SOPRONI EREDMÉNYEK:
Duna Takarék megyei I. osztály 4. forduló: Győrszentiván–
SFAC 1900: 2–4

Megyei II. osztály, soproni csoport 4. forduló: Bősárkány–
SVSE-GYSEV: 0–2

Női NB II. 2. forduló: SC Sopron – Magyar Labdarúgó 
Egylet: 3–6
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RÁZÓ LÁSZLÓ

Ismét csa-
ládi napot 
rendezett 
városunk-

ban a Sopron Városi 
Szabadidősport Szö-
vetség. A szervezet 
az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma pá-
lyázatán nyert forrá-
sokból, a biztonsági 
előírások betartása 
mellett bonyolította le 
a programot a Halász 
Miklós Sporttelepen.

Kósa István, a szövetség elnö-
ke elmondta: a program ré-
sze volt annak a rendezvény-
sorozatnak, amelynek célja 
a felnőtt lakosság egészségé-
nek megőrzése – minél több 
sporttevékenységgel.

– Fantasztikus bemutatót lát-
hattunk a Soproni Torna Club 
fiataljaitól, ott voltak a SFAC at-
létái, a Soproni Polgári Lövész 
Egylet lézeres bemutatót tar-
tott, de szerepelt a programban 
kapura lövő verseny, kosárlabda 
vagy éppen aerobik is – mondta 

Kósa István. – A lényeg az volt, 
hogy a családi napon nagyszü-
lők, szülők és gyerekek is együtt 
mozogjanak. Csodálatos időnk 
volt, nagyon jó hangulatban telt 
a rendezvény. 

A megnyitón Barcza Attila, 
Sopron és térsége országgyűlési 

képviselője hangsúlyozta: nagy 
öröm, hogy ilyen színvonalas 
sportnapot rendeznek Sopron-
ban, amelyért köszönet illeti az 
önkormányzatot és a szabad-
idősport szövetség valameny-
nyi munkatársát. A képviselő a 
szervezőknek külön köszönetet 

mondott azért, hogy az idei csa-
ládi napot a hatályos járvány-
ügyi szabályok maximális be-
tartása mellett bonyolították 
le – sikeresen.

Csiszár Szabolcs alpolgármes-
ter hangsúlyozta: a Sopron Vá-
rosi Szabadidősport Szövetség 

rendkívül agilis szervező, hiszen 
nem csupán városunkban, ha-
nem a megye tíz másik telepü-
lésén is szervez sportfoglalko-
zásokat. A városvezető szerint 
a nemzet sportvárosa cím bir-
tokában erre különösen büsz-
kék lehetünk.

LELÁTÓ

Kispályás foci
Szeptember 9., 11., 14. 
18 óra, Halász Mik-
lós Sporttelep, tóparti 
sporttelep

Labdarúgás
Szeptember 12. 17 óra,  
Anger réti sporttelep
SFAC 1900  
– Carbodent Vitnyéd SE

Szeptember 13. 17.30, 
városi stadion
SC Sopron  
– Balatonfüredi FC

Túra
Szeptember 12. 
6 órától, Erzsébet-kert 
II. Soproni Kilátók Telje-
sítménytúra. Távok: 10, 
25 és 50 kilométer.

› A tornászok, az atléták és a lövészek is bemutatkoztak a hétvégén 

Sportoljon az egész család!

Sport

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,
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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.

Sopron Megyei Jogú Város

TÁJÉKOZTATÓ

Versenyképes kosárcsapat
MUNKATÁRSUNKTÓL

Második szezonját kezdi a Sopron KC élén 
Kostas Flevarakis. A görög szakvezető idén is 
olyan csapatot ígér, amelyben a játékosok a 
végsőkig harcolnak a győzelemért.

– Milyen érzésekkel tért visz-
sza Sopronba?

– Örömmel tölt el, hogy újra 
itt lehetek. A közös munka jól 
működött tavaly, de természe-
tesen egyetlen klubnak sem lesz 
könnyű dolga a vírus miatt ki-
alakult helyzetben. Az gondo-
lom, a közös munkát ugyanúgy 
kell folytatni, ahogy a múltban 
elkezdtük, kellő elszántsággal. 
A fő céljaink természetesen egy 
egészséges, versenyképes csapat 
kialakítása, amely minden mér-
kőzésen a végletekig harcol, és 
megpróbálja kihozni magából 
a maximumot.

– Mire lehet képes a játé-
koskeret?

– A játékoskerettel elégedett 
vagyok, sok tehetséges fiatal van 
a csapatban, akiknek nagy szük-
ségük van a folyamatos fejlődés-
re egyéni és csapatszinten is. 

Természetesen a legfontosabb 
az új játékosok mielőbbi beépí-
tése együttesünkbe. Izgatottan 
vártam a munkát az új kerettel, 
tőlük is szeretném látni a koráb-
ban megismert, harcos menta-
litást a pályán.

– Milyen célokkal vág neki 
az SKC a bajnokságnak?

– Nem könnyű pontos cé-
lokat megfogalmazni. Hallani 
lehet a környező országokból, 
hogy a felkészülési időszak so-
rán hamar leállásra kényszerí-
tette a csapatokat a vírus. Fura 
szezon lesz, az biztos, de remé-
lem, hamar visszatérünk a ko-
rábban megszokott, normális 
kerékvágásba. Remek csapat-
szellemet szeretnénk kialakí-
tani, olyan karakterek kellenek 
ehhez, akik hazai pályán és ide-
genben is nyerő emberek. Kon-
centráltnak kell maradni, hogy 

megfelelően tudjuk kezelni a 
győzelmeket, de a vereségeket 
még jobban, és tanuljunk belő-
lük. Főleg a nehezen emészthető 
vereségek a kritikusak, akkor kell 
majd erősnek maradni. Minden 
új napon és mérkőzésen ebben 

a felfogásban fogunk pályára 
lépni. De a legfontosabb, hogy 
mindenki egészséges maradjon, 
és persze legyen egy jó szezo-
nunk szurkolóinkkal, támogató-
inkkal, hiszen rájuk nagy szük-
sége van a csapatnak.

Kucsara emlékverseny

Az átigazolási szezon hajrájában „nagy halat” fogott az SKC: 
visszatér Sopronba Milos Boriszov, aki korábban nem vélet-
lenül lett közönségkedvenc. A kosaras meghatározó játékos 
volt abban az SKC-ban, amely bajnoki bronz- és magyar kupa 
ezüstérmet szerzett.
Pojbics Szabolcs, a klub ügyvezetője szerint nem tervezték, 
hogy 5. légióst is szerződtetnek, de Boriszov maga jelentke-
zett, hogy szívesen játszana ismét Sopronban. Nagy örömére a 
kiváló játékos elfogadta azt, hogy a klub idei költségvetéséhez 
igazítják a fizetését. A kosaras és Kostas Flevarakis átbeszélték 
az elképzeléseiket, ezt követően kötötték meg a szerződést.
– Szívesen jöttem vissza Sopronba, nagyon jól éreztem ma-
gam abban az időszakban, amikor itt kosaraztam – mesélte a 

játékos. – Ugyan az akkori társakból mára csak Takács Nor-
bi maradt, sok barátot szereztem a városban. A vírushelyzet 
miatt szinte mindenkinek kimaradt egy hosszabb időszak a 
mérkőzésnaptárból. Nekem sem volt lehetőségem a koráb-
ban megszokott keretek között a pályán edzeni, ráadásul egy 
kisebb műtét miatt rehabilitációs időszak várt rám. Ennek el-
lenére saját személyi-erőnléti edzővel készültem ebben az 
időszakban. Úgy gondolom, aki kicsit is ismer, tudja, meny-
nyire komolyan veszem a professzionális sport ezen részét.
Boriszov hozzátette: boldog, hogy újra Sopronban lehet, a 
klubért játszhat. Nagyon bízik abban, hogy mihamarabb visz-
szatér az élet a korábban megszokott kerékvágásba a pályán 
kívül és a pályán is.

Sopron KC: visszatért Milos Boriszov

Kostas Flevarakis (k) idén is egységes, harcos Kostas Flevarakis (k) idén is egységes, harcos 
csapatot formál Sopronban csapatot formál Sopronban FOTÓ: NÉMETH PÉTERFOTÓ: NÉMETH PÉTER

Vasárnap rendezte meg a Kucsara György Emlékversenyt 
a Soproni Polgári Lövész Egyesület. Összesen öt kategó-
riában: légpisztoly, légpuska, kispuska, kis- és nagy kali-
berű sportpisztoly mérették meg magukat a sportlövé-
szek. A versenyen közel 70-en vettek részt. Bencsik Balázs, 
a Soproni Polgári Lövész Egyesület alelnöke elmondta: 
ügyeltek a verseny sportszerűségére. 
Tavaly útjára indították a Kucsara György Vándorkupát, 
amit idén is az a versenyző nyert meg, aki a legtöbb tízes 
találatot lőtte. A serleget Bérces Béla vihette haza.
Kucsara György a Soproni Polgári Lövész Egyesület első 
elnöke volt. A róla elnevezett emlékversenyt 2010 óta, 11. 
alkalommal rendezte meg az egyesület.

Soproni 
győzelem
Hétvégén Győrben lé-
pett pályára a Sopron Bas-
ket. Gáspár Dávid együtte-
se amerikai játékosai nélkül 
csapott össze a Győr csa-
patával a Fűzy Ákos – Ta-
podi Péter Emlékmérkőzé-
sen. A találkozón csak az 
első negyed volt szoros, 
utána komoly előnyt harcolt 
ki a Sopron Basket. A vég-
eredmény: UNI Győr Mély-
Út – Sopron Basket: 59–87

A Halász Miklós Sporttelepen rendezett családi napon nagyszülők, szülők és gyerekek együtt sportoltak  
FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!›

A HÉT MOTTÓJA:

„Az emlékezet akkor 
működik a legjob-

ban, ha szelektív; ha 
már kiszűrtük, ami 
unalmas, ami kiáb-
rándító és elfogad-
hatatlan, míg végül 
nem marad más, 
mint egy rózsa-
színű tökéletes-

ség. Meglehetősen 
pontatlan ugyan, 

de nagyon 
megnyugtató.”

 Peter Mayle (brit író)

KÖNYVAJÁNLÓ

Peter Mayle: 
Bor,  mámor, 
Provence

Max Skinner londoni ban-
kár hirtelen ötlettől vezé-
relve Provence-ba uta-
zik, hogy szemügyre 
vegye örökségét: nemrég 
ugyanis egy jókora pro-
vence-i szőlőbirtokot örö-
költ nagybácsikájától. Max 
boldogan adja át magát a 
táj, a napsütés és a hami-
sítatlan dél-francia kony-
ha vonzásának, ám várat-
lanul egy gyönyörű fiatal 
nő toppan be az életébe 
Kaliforniából…

›

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A soproni önkormányzat támoga-
tásának köszönhetően idén is tan-
szercsomagot kaptak az általános 
iskola első és második osztályos 

tanulói. A mostani tanév lesz az első, amikor 
országszerte mintegy 1,2 millió diák ingyene-
sen jutott hozzá a tankönyveihez.

A járványügyi adatok alapján 
Magyarországon, így Sopron-
ban sem volt akadálya a szep-
tember elsejei hagyományos 
iskola- és óvodakezdésnek. Dr. 
Farkas Ciprián polgármester, 
valamint Csiszár Szabolcs al-
polgármester a Gárdonyi-isko-
lában, illetve a Szent Orsolyá-
ban adta át jelképesen az első 
és második osztályosoknak az 
ingyenes tanszercsomagot. Az 
önkormányzat, csakúgy, mint 
az előző években, ezzel is sze-
retné megkönnyíteni a szülők 
számára az iskolakezdést. Idén 
közel 1500 tanuló kapta meg 
a füzeteken túl az írószereket, 

színes papírokat, írólapokat és 
a legkisebbeknek nélkülözhetet-
len iskolakezdési felszereléseket 
tartalmazó csomagot. A polgár-
mester egyúttal felhívta a fi-
gyelmet, hogy mindenki tartsa 
be a vonatkozó intézkedéseket, 
hiszen ezek célja az, hogy a tan-
évet a gyerekek megszakítás nél-
kül az iskolában tölthessék.

Abban sincs változás, hogy vá-
rosunkban az alap- és középfo-
kú oktatásban résztvevő diákok 
ingyenes bérletet kaptak a helyi 
járatos buszokra.  Jelenleg a szo-
ciális rászorultsági foktól függő-
en teljesen vagy ötven százalék-
ban támogatott a közétkeztetés.

A soproni önkormányzat mel-
lett a magyar kormány idén is 
számos intézkedéssel támogat-
ta a családok iskolakezdését, ez 

az első olyan év, amikor min-
den nappali tagozatos diák, or-
szágszerte mintegy 1,2 millió 
tanuló ingyenesen kapta meg 

a tankönyveket. Mindez vonat-
kozik a sajátos nevelési igényű 
diákok fejlesztő könyveire, tan-
eszközeire is.

Soproni fiatalok

Felújítás a Hársfa 
sori óvodában
Közel 20 millió forintos támogatásból újult meg 
a Hársfa sori tagóvoda vizesblokkja. Az új mos-
dók mellett felújították az ajtókat, akadálymen-
tesítették az épületet. 

Az elmúlt heti óvodabejáráson 
részt vett Csiszár Szabolcs alpol-
gármester, valamint Mágel Ágost 
önkormányzati képviselő is.

– Összesen hat óvodában haj-
tottunk végre kisebb-nagyobb 
fejlesztéseket, mindezek a jö-
vőt, azaz a gyermekeink érdeke-
it szolgálják – közölte Csiszár Sza-
bolcs. – Nagy köszönet illeti az 
óvodapedagógusokat, valamint 
a szülőket, hogy ebben a vírus-
helyzetben is ilyen kitartóak és 
elkötelezettek.

Dr. Horváth Ivánné, az óvoda 
vezetője elmondta: a gyermekek, 
a szülők, de az óvónők is várták 
már a megszépült környezetet, 
hiszen elavultak voltak a régi ve-
zetékek és a vizesblokk is.

Mint arról múlt heti lapunk-
ban beszámoltunk (Megújul-
tak az óvodák, Soproni Téma, 
2020. szeptember 2.), az óvo-
dai felújítási programban a 
Hermann Alice Óvodában, a 
Jereváni Kék Tagóvodában, il-
letve a Bánfalvi Óvodában egy-
egy épületrész teljes energeti-
kai felújítása, homlokzati és 
hőszigetelése, nyílászárócse-
réje és fűtéskorszerűsítése va-
lósult meg. További három in-
tézményben (a Bánfalvi Óvoda 
Hársfa sori, Jegenye sori és Kő-
szegi úti tagóvodáiban) kisebb 
felújításokat hajtottak végre a 
közelmúltban. A beruházások 
összértéke meghaladta a 300 
millió forintot.

Soproni filmes sikerek

MADARÁSZ RÉKA

Két soproni fiatal is komoly sikert ért el animá-
ciós filmjével. Heim Vilmos a XI. Bujtor István 
Filmfesztiválon kapott különdíjat, Sipos Ben-
ce alkotása a 4. Zsigmond Vilmos Nemzetközi 
Filmfesztiválon került be a legjobb öt közé. 

Az ígéretes tehetség, Heim Vil-
mos alig hogy elkészítette el-
ső animációs rövidfilmjét (Egy 
Darab Csokoládé!), már külön-
díjat is kapott a XI. Bujtor Ist-
ván Filmfesztiválon. A közel-
múltban már beszámoltunk 
arról, hogy Vilmos a filmren-
dezői hivatás mellett kötelez-
te el magát. Mivel még nem si-
került bejutnia a vágyott New 
York-i egyetemre, Budapestre 
költözött. – Eredetileg a felvéte-
lire készítettem a másfél perces 
filmet, amit az első hullám alatt 
csiszolgattam, be-beküldözget-
tem fesztiválokra – mesélte a 
fiú. – Mivel mindig szkeptikusan 

állok a munkáimhoz, engem is 
meglepett a különdíj. Ez az első 
animációs filmem, ráadásul az 
első magánprojektem is, amit 
az eddig megszokott csodálatos 
csapatom nélkül hoztam össze. 
Mint ilyen, elvontabb, mint a ko-
rábbiak: rövid, de velős.

Kilenc másik animációs kis-
film mellett a IV. Hét Domb 
Filmfesztiválon is találkozha-
tunk az „Egy Darab Csokolá-
dé!”-val októberben, bár – a je-
lenlegi helyzet miatt – sajnos 
csak online.

Sipos Bence fiatal sopro-
ni művész újabb alkotása pe-
dig a 4. Zsigmond Vilmos 

Nemzetközi Filmfesztiválon 
került be a döntőbe. A verseny-
re idén rekordszámú, több mint 
500 nevezés érkezett, Bence Nö-
vekvő című filmje 41 kísérleti 
mű közül került a legjobb 5 kö-
zé. Kisfilmje 3D animációs tech-
nikával készült, különlegessége 
pedig, hogy a képi formát a sa-
ját maga készítette hangi kör-
nyezet uralja. Korábban már 
beszámoltunk arról, hogy Ben-
ce Taródi várról készült filmje, 
a Váratlan vár a határon meg-
nyerte a Diákfilmszemle fiatal 
filmes kategóriájának fődíját, 
majd a következő dokumen-
tumfilmje, Az ösvényen járva 
egyedül képviselte egyetemét 
az OTDK művészeti szekciójá-
nak mozgóképes tagozatában. 
A Széchenyi-ösztöndíjas alkotó 
idei, Le a Bikával című kisfilmje 
szintén Sopron környékét deríti 
fel, és behatóan vizsgálja többek 
között a fertőrákosi Mithraeu-
mot és annak történeti közegét.

Innovatív képzés indult a 
Széchenyi István Gimná-
ziumban a 2020/2021-es 
tanévtől, amelynek kereté-
ben a tanulók saját, az is-
kola által biztosított korsze-
rű laptopon követik a tanóra 
anyagát, használják a digitá-
lis tankönyveket, munkafü-
zeteket és a saját fejleszté-
sű tanári anyagokat.
Az elmúlt héten tartott óra-
bemutatón elhangzott: fon-
tos szerepet kap a képzés-
ben a tanulásmódszertan 
és a gépírás elsajátítása is. 
A diákok a matematika, tör-
ténelem, fizika, kémia, in-
formatika, földrajz, vizuá-
lis kultúra, magyar nyelv és 
az első idegen nyelv tan-
tárgyakat az új oktatási ke-
retek között tanulják. Ezen 
felül a gimnáziumi tanulmá-
nyok utolsó két évében vá-
laszthatnak az emelt vagy 
középszintű érettségire fel-
készítő órák közül.

Újszerű 
képzés

Az általános és középiskolások ingyen bérletet kapnak a helyi buszokra

Legyen könnyebb a táska!

A TANÉV RENDJE: Az iskolai év szeptember 1-jén, kedden 
kezdődött, és 2021. június 15-ig tart. Az őszi szünet előt-
ti utolsó tanítási nap október 22. (csütörtök), a szünet utá-
ni első tanítási nap november 2. (hétfő). Az első félév 2021. 
január 22-ig tart majd, az iskolák január 31-ig értesítik a diá-
kokat és a szülőket a félévi eredményekről.

Idén közel 1500 soproni tanuló kapta meg a füzeteken túl az írószereket, szí-
nes papírokat, írólapokat és a nélkülözhetetlen iskolakezdési felszereléseket 
tartalmazó csomagot FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

RÖVIDEN

Osztálytársukat támogatták
Laptopot vásároltak egy nehéz helyzetben lévő diáktár-
suknak a megmaradt osztálypénzükből a Hunyadi-iskola 
végzős tanulói. Az idén júniusban elballagott diákok szüle-
ikkel közösen úgy döntöttek, hogy az elmaradt osztályki-
rándulásra befizetett összegből jótékonykodni fognak. Az 
egykori nyolcadik b-s osztály minden diákja támogatta az 
ötletet. Az osztály végül egy laptopot vásárolt egy tehet-
séges osztálytársuknak, akit az egészségügyben dolgozó 
édesanyja egyedül nevel, és a digitális oktatás során az is-
kolától kapott kölcsön számítógépen tanult. Az intézmény 
vezetése úgy véli, hogy az iskola diákjai előtt például szol-
gálhat az egykori nyolcadikos osztály. A megajándékozott 
diák és édesanyja meghatottan vette át a nemes felajánlást.

›

Heim VilmosHeim Vilmos Sipos BenceSipos Bence
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PLUZSIK TAMÁS

Az alma nem esik messze a fájától, 
tartja a mondás, melynek igazságá-
ért nem kell messzire menni Sop-
ronban sem. A Pro Urbe Sopron-dí-

jas Vránich Istvánt elsősorban vendéglátósként 
jegyzik Sopronban, de elkötelezett sportember. 
Orsolya lánya követte őt mindkét területen.

– A mi esetünkben, különösen  
Orsi lányommal, több tekintet-
ben is igaz, hogy az alma nem 
esik messze a fájától – mondta 
Vránich István, a HungarHotels 
nyugalmazott területi igazga-
tója. – Kezdeném a tenisszel, 
ami úgy gondolom, nagyon 
meghatározó az életünkben. 
Valamikor az ötvenes évek ele-
jén a Postás-pályán kezdtem el 
ismerkedni az alapütésekkel. 
Még ma is a fülemben cseng el-
ső mesterem (Konrát Lajos) el-
nyújtott hangja, ahogy kézből 
elénk dobta a labdát, majd inst-
ruált: „fooorhend, beeekhend”... 
A közelben volt a Postás-teke-
pálya, ahol a teniszedzés után 
néhány forintért állíthattuk a 
bábukat, ezzel egészítve ki a 
zsebpénzünket. Már nagyobb 
fiú voltam, amikor bekerülhet-
tem a legendás Conrád Kálmán 
féle „csapatba”, a mester ne-
vét a közelmúltig Sopronban 
egy évente megrendezett te-
nisz emlékverseny is viselte. 
Ő nemcsak kiváló és sokoldalú 

sportember volt, hanem egy 
igazi „draufgänger” (vakmerő, 
vagány – a szerk.), sokunknak 
mintegy a nevelőapja is. Hosz-
szú ideig voltam a soproni te-
niszszövetség elnöke, az SVSE 
teniszcsapatának pedig igazolt 
játékosa, ennek révén még az 
ob I-ben is pályára léphettem, 
igaz, csak párosban. Őszintén 
mondom: mindent megtettem 
a teniszért, de soha nem voltam 
igazán jó játékos, csak szeret-
tem volna az lenni…

– Ez így persze nem igaz, apu 
túlzottan is szerény, bár kétség-
telen, hogy soha nem volt ínyé-
re, ha pontra kellett játszania, 
de az edzéseken a „nagyokkal” 
is mindig partiban volt – vette 
át a szót édesapjától Vránich Or-
solya. – A tenisz szeretetét is ő 
plántálta belém, ő volt a legszi-
gorúbb kritikusom akkor is, ami-
kor ob I-es csapattagként már 
többszörös vidékbajnok, az or-
szágos felnőtt ranglistán pedig 
a húszon belül voltam. A tenisz-
nek köszönhetem a házasságom 

is, hisz férjemmel, Úr Csabával 
már tizenkét éves korunkban, 
vegyes párosban együtt indul-
tunk több versenyen, igaz, ő ak-
kor még nyíregyházi, én pedig 
soproni színekben. És még va-
lami: a szakmámban is igaz az 

alma–almafa kép, hisz ebben is 
követtem aput. Előbb cukrász-
tanuló voltam Balogh Pista bá-
csinál, majd a vendéglátóban 
érettségiztem, immáron negyed 
százada pedig a kórház büféjé-
ben dolgozom. 

NYAKRA HÚZVA

Minap vonattal utaztam egy 
közeli városba. Máskor sze-
rettem így figyelni az embe-
reket. Találgattam, ki, kinek 
a kicsodája, ki, mivel foglal-
kozik, hova utazhat… Most 
nem szerettem figyelni az 
embereket.
Megdöbbentően kevesen 
viseltünk ugyanis maszkot, 
és ezt nagy tiszteletlenség-
nek érzem másokkal szem-
ben. Tudom, hogy vannak 
oltásellenesek, meg statin-
ellenesek (gyógyszeres ko-
leszterinszint-csökkentést 
ellenzők), meg… minden-
ellenesek. E logika szerint 

lenniük kell tehát maszk-
használat-elleneseknek is. 
Mint a példa mutatja, van-
nak is. Nagy különbség vi-
szont, hogy az oltásellene-
sek közvetlenül nagyrészt 
„csak” gyermekük (!) életét 
teszik kockára, a statin-el-
lenesek „csupán” a saját kis 
életüket, de… a maszkhasz-
nálat-ellenesek... Nos, ők, a 
környezetükben, például a 
velük utazók egészségével 
kísérleteznek. 
És még egy apróság. A nyak-
ra húzott maszkot viselők 
nem maszkviselők.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

SZEPTEMBER 9–15.

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

›

VÁRJUK OLVASÓINK LEVELEIT!
Segítsen nekünk! Ossza meg véleményét szerkesztőségünkkel! 
Van egy jó története? Ismer érdekes embereket? 

Szerkesszük közösen a Soproni Témát!  
szerkesztoseg@sopronitema.hu

Tallózó

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket szeptember 16-ig várjuk a Soproni Téma, 
9401 Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a Rubikon páne-
urópai piknikkel foglalkozó különszámát sorsoljuk ki, melyet a szerencsés a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sop-
ron, Liszt Ferenc u. 1.).

Augusztus 26-i rejtvényünk megfejtése: „A szabadság az, amikor nem félsz”. Szerencsés megfejtőnk: Németh Dénes-
né, Sopron, Juharfa utca.

KERESZT-
REJTVÉNY

Szeptember 9.,  
szerda 

Lövér gyógyszertár  
(Béke u. 4.) 

99/329–921

Szeptember 10.,  
csütörtök 

BENU Medicina gyógyszertár  
(Erzsébet u. 6.) 

99/505–500

Szeptember 11.,  
péntek 

Oroszlán gyógyszertár  
(Várkerület 29.) 

99/524–005

Szeptember 12.,  
szombat 

Segítő Mária gyógyszertár  
(Béke u. 13.) 

99/523–232

Szeptember 13.,  
vasárnap 

Sepia gyógyszertár  
(Ipar krt. 30., Tesco) 

99/702–012

Szeptember 14.,  
hétfő 

Szebellédy gyógyszertár  
(Deák tér 35.) 

99/505–469

Szeptember 15.,  
kedd 

Than Károly gyógyszertár  
(Újteleki u. 54.) 

99/510–787

Alma és fája

Közös szakma és hobbi

Vránich István és Vránich Orsolya FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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A Lopott idő tagjai a vírushelyzetben sem álltak le a munkával 

Beköltöztek a stúdióba
KÓCZÁN 

BÁLINT

Saját szer-
zeménye-
ken dol-

gozik a Lopott idő: a 
soproni formáció a 
vírushelyzetet lehető-
ségként felfogva stú-
dióba vonult, és nem-
rég elkészítette első, 
nagyközönségnek 
szánt dalát is. 

A Tujmer Gábor (dob), Fördős Ist-
ván (basszusgitár), Szokodi Zol-
tán (ének), Egyházi Krisztián (gi-
tár) alkotta Lopott idő 2019 óta 
dolgozik első anyagán, amiről 
nemrég elkészült az első dal, a 
Zuhanás stúdiófelvétele, és kli-
pet is forgattak hozzá a zenészek.

A csapat 2020 júniusában 
a „Sopron Zenél” keretein be-
lül tervezte a dal bemutatását, 
de a koronavírus-helyzet mi-
att nem rendezték meg az ese-
ményt, így az előzetes tervek is 
meghiúsultak.

– Mi ezt először szomorúan 
vettük tudomásul. Aztán úgy 
gondoltuk, inkább lehetőség-
ként fogjuk fel a helyzetet. El-
végre így több időt fordíthat-
tunk a stúdiómunkálatokra és 
a forgatásra – mesélték a banda 

tagjai. – A stúdiómunkák amúgy 
is rengeteg kihívás elé állítottak 
minket. Egy négytagú zenekar 
hangzását úgy kikeverni, hogy 
a lemezen is jól megszólaljon, 
igazán nem egyszerű feladat. 
Főleg, hogy nem szerettünk 
volna nagyon elrugaszkodni az 
élő fellépések hangulatától és 
lehetőségeitől.

A zenekar célja egyértelmű-
en az volt, hogy a felvett és az 
élőben előadott nóták meg-
szólalásában ne legyen nagy 
különbség.

A Lopott idő elkészített 
egy klipet is a Zuhanáshoz, a 

forgatás Mészáros Márk nevé-
hez kötődik, egy igazán izgal-
mas kisfilm született.

– Több helyszínen forgat-
tunk. Talán a legfontosabb ezek 
közül a fertőszentmiklósi  Meidl 
Airport – idézték fel a kisfilm 
készítését a zenészek. – Itt Fet-
tik Krisztián és a reptér veze-
tőségének jóvoltából lehetősé-
get kaptunk mind a hangárban, 
mind a kifutópályán forgatni, 
valamint egy jelenet erejéig 
az operatőr és az énekesünk 
fel is szállt a meglehetősen vi-
haros időben. Izgalmas pillana-
tok voltak.

A formáció tagjai mérföldkő-
nek tartják, hogy mindez meg-
valósulhatott, de nem állnak 
le a munkálatokkal: – A stú-
dióban folytatódnak a felvé-
telek. Jelenleg az album továb-
bi nyolc nótájának éneksávjain 
dolgozunk. Szeretnénk ezeket 
a dalokat is készre keverni a 
közeljövőben.

A Lopott idő tervei között sze-
repel még egy koncert, aminek 
lehetőségeit még kutatja a csa-
pat, de reméli, hogy mihama-
rabb találkozhat a közönség-
gel, és megmutathatja élőben 
is szerzeményeit. 

Nem nagyon pihent a nyáron a kemény ze-
néiről is ismert Drawing; a soproni formáció 
is dalokat készített nem is akármilyen körí-
tésben. Nagy Balázs frontember lapunknak 
elmondta: a zenekarral most új stílusok-
ban bontogatják szárnyaikat. Elkészült egy 
tőlük viszonylag szokatlan stílusú lemez.

– Jó volt ilyet is csinálni, a pörgés mellett 
kellett a nyugi is… – summázta Nagy Ba-
lázs az új anyag kapcsán, amit reményeik 
szerint majd a közönségnek is bemutat-
hatnak, de a keményebb vonalat kedve-
lőket szintén meglepik egy újdonsággal 
decemberben. 

Nyugis stílus a Drawingtól

Szénási Ferenc (Széna) soproni karikaturista al-
kotásai hétről hétre.

Soproni humorsarok 

PALM SPRINGS
romantikus, vígjáték (16)

Rendező: Max Barbakow Fősze-
replők: Peter Gallagher, Meredith 
Hagner, Andy Samberg, J. K. Sim-
mons, Cristin Milioti
Mit tennél, ha bármit megte-
hetnél, következmények nél-

kül? A szakítófélben lévő Nyles 
(Andy Samberg) napról nap-
ra elkíséri barátnőjét egy Palm 

Springs-i esküvőre. Ugyanarra. 
Nyles ugyanis időhurokba került, és mindig ugyanaz az 
egyetlen nap ismétlődik az életében. Az éppen aktuális 
napon Nyles a menyasszony nővérére, Sarah-ra (Cristin 
Milioti) hajt, a vendégekkel gyűjtött tapasztalatait kihasz-
nálva persze gyorsan egyenesbe is kerül. Ekkor azonban 
Sarah is belekerül az időhurokba…

A Lopott idő nevű soproni formáció 2019 óta dolgozik első anyagán


