


zenei programok a Várisi Zenepavilonban

2014. szeptember 14., 17.00

A GRAPPA SWING
EGYÜTTES

KONCERTJE
szórakoztató zene a swing szerelmeseinek

Minden természet- és zenekedvelő érdeklődőt szeretettel várnak
a Várisi Zenepavilon ingyenes, vasárnap délutáni programjai.

A belépés ingyenes! Programok
2014. szeptember 10-13. - MKB Aréna Sopron

Sze-P: 10:00-18:00, Szo: 10:00-16:00

2014. szeptember 10., 11:00 - konferenciaterem
MEGNYITÓ

2014. szeptember 11., 10:30 - konferenciaterem 
KONFERENCIA A LIGNOCELLULÓZOK ENERGETIKAI 
HASZNOSÍTÁSÁNAK MŰSZAKI VONATKOZÁSAIRÓL

2014. szeptember 10-13.,  10:00-18:00 - sátor C-2-es stand 
FAESZTERGÁLYOS TALÁLKOZÓ

2014. szeptember 10-13. - szabad terület  B-9-es stand
LÁTVÁNYKONYHA A WEBER GRILLKÉSZÜLÉKEKKEL 
FLEX-FÉNY KFT. SZERVEZÉSÉBEN     
Sztárvendég: Serényi Zsolt konyhafőnök, a TV Paprika szakácsa

2014. szeptember 10-13. - sátor C-17-es stand
NyME - RÓTH GYULA GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS 
KOLLÉGIUM DIÁKJAINAK FELKÉSZÜLÉSE
Mózer Gergely - II. helyezett az I. Skills Hungary nemzeti döntőjén

2014. szeptember 12., 15 órától szabad terület
STIHL TIMBERSPORT BEMUTATÓ

2014. szeptember 10-13., naponta 15 órakor - csarnok A-1-es stand
VETERÁN MOTORFŰRÉSZ LÁNCCSERÉLŐ VERSENY
2014. szeptember 13. 13 óra - szabad terület
VETERÁN MOTORFŰRÉSZ BEMUTATÓ
Erdő-Mező Online szervezésében

2014. szeptember 10-13. csarnok A-20-as stand
JÁTSZÓHÁZ - KREATÍV ERDEI KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
NymE Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet szervezésében.

2014. szeptember 13. 11:00 - csarnok A-22-es stand
MESÉLNEK AZ ERDŐK-MEZŐK ÁLLATAI
könyvbemutató , felolvasás és dedikálás - Erfaret Nonprofit Kft. szervezésében

Bővebb információ:
www.innolignumsopron.hu





CSALÁDI NAP
A KURUCDOMBON
(Rozália út – Kuruc körút)
2014. szeptember 13., szombat
KONCERTEK A JÁTSZÓTÉRI SZÍNPADON
A Pro Kultúra Sopron Nonprofi t Kft. szervezésében

15.00-16.00 BRASS BROTHERS RÉZFÚVÓS EGYÜTTES
 A toronyzenétől a népszerű popzenéig

16.00-17.00 A DUDORA EGYÜTTES
 Utazás Meseerdőben című vidám gyerekműsora

17.00-18.00 KÓNYAI TIBOR (zongora) és RABIE LILI (ének)
 Filmslágerek, musical részletek

SPORTBEMUTATÓK A KASZÁRNYA MELLETT
A Soproni TIT szervezésében
12.00-19.00 óráig bokszmérkőzések és egyéb sportbemutatók,
 kipróbálási lehetőséggel





A Handler Nándor Szakképző Iskolában 2014. augusztus 31-ével lezárult a TÁMOP-2.2.5.B-12/1 

pályázat, amely a „Szakképző intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési 
idejű szakképzés bevezetésére” címet viselte.

A projekt támogatást nyújtott az iskolának az új típusú szakképzés elindításához, és a bevezetés 

feltételeként meghatározott dokumentumok elkészítéséhez.

A dokumentumok tartalmazzák a szakképzési kerettanterveket és az ezek alapján elkészített 

helyi tanterveket és szakmai programokat. 

Az érintett pedagógusok munkacsoportokban dolgoztak és egy-egy szakterületre koncentráltak. 

6 szakmai csoportot alakítottunk ki, melyek a következők: szakközépiskola közismeret, szak-
iskola közismeret, informatika, szépészet, asztalos és festő.

Ezek a szakterületek a következő szakképesítéseket érintették: gyakorló fodrász, gyakorló koz-
metikus; informatikai rendszergazda; asztalos; festő, mázoló, tapétázó.

A pályázaton 20 264 894 Ft-ot nyertünk, amit a prog-

ramhoz kapcsolódó eszközbeszerzésre, képzések tá-

mogatására, szakmai anyagok megvásárlására, szak-

mai kirándulások támogatására használtunk fel.

KÖZLEMÉNY



Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy
„A Fenntartható Város fejlesztési Programok előkészítése”

című pályázati konstrukció keretében
Sopron Megyei Jogú Város elkészíttette

Integrált Településfejlesztési Stratégiájának
tervezetét, melyet a Polgármesteri Hivatal aulájában

(9400, Fő tér 1. sz. alatt)

2014. szeptember 5. – 2014. szeptember 26-ig
közzéteszem.

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezete 
Sopron város honlapján

(www.sopron.hu)
a „Koncepciók, tervezetek”

menüpont alatt is megtekinthető, elérhető.

A közzététel ideje alatt minden érintett észrevételt tehet 
a Hivatal Városépítészeti csoportjánál a kifüggesztett 

anyagokkal kapcsolatban, valamint véleményét a 
Főporta előtt kihelyezett véleményládában elhelyezheti.

Sopron, 2014. augusztus 28.

Tisztelettel:
Dr. Fodor Tamás

polgármester

Sopron Megyei Jogú Város

KÖZLEMÉNY



BÉRLETEZÉS
2014/2015.

Végtelen Európa – Az elveszett levél

Zene, New York, Szerelem – Caligula helytartója

Madárezredes  – Csárdáskirálynő

Dorottya  – Egérfogó – István király

Jászai Mari: Magam keresése – Macskajáték

Toldi – Luke és Jon – A hatalmas színrabló

Süsü, a sárkány – Pinokkió

Új bérletek váltása: 2014. augusztus 21-től
Gyermek- és ifjúsági bérletek
 - előjegyzése: a szervezes@prokultura.hu e-mail címen
  vagy a 99/517–524-es telefonszámon
 - fizetése és átvétele: a Jegyirodában,
  2014. szeptember 29. és október 10. között

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Liszt Ferenc Konferenc  Sopron, Liszt Ferenc u. 1.

JE
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O
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www.prokultura.hu www.facebook.com/prokultura

KIADÓ IRODÁK AZ
INKUBÁTORHÁZBAN!
Klimatizált épület, lift , 
konferencia terem és 
ingyenes parkolási lehetőség 
várja az új bérlőket!

Bővebb információ: 
tel.: 99/514-512
e-mail: irodahaz@sopronholding.hu



2014. szeptember 10. 9
www.sopronitema.hu  

Sport

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐI 
KÖZTISZTVISELŐI ÁLLÁSRA

Munkakör alkalmazási feltételei:
felsőfokú végzettség esetén az alábbi végzettségek valamelyike: főiskolai szintű rendészeti felsőoktatásban     
szerzett szaknyomozó vagy szervező szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű katonai felsőoktatást 
folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett határrendészeti és védelmi vezetői, illetve azzal 
egyenértékű szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és a rendészeti felsőoktatásban 
szerzett szakképesítés; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és közterület-felügyelői vizsga.
középfokú végzettség esetén az alábbi végzettségek valamelyike: rendészeti szakközépiskolai végzettség 
vagy ezzel  egyenértékű más korábbi képzési formában szerzett végzettség; rendőr szakközépiskolai 
végzettség, határrendészképző szakiskolai végzettség; középiskolai végzettség és rendőri szakképesítés 
vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés, határrendész szakképesítés vagy ezzel egyenértékű 
más korábbi szakképesítés; középiskolai végzettség és közterület-felügyelői  vizsga.
számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet használat),
büntetlen előélet,
magyar állampolgárság,
vagyonnyilatkozat - tételi kötelezettség teljesítése,
kinevezés előtt egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmasság,
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn 
összeférhetetlenség,

Várunk olyan érettségivel illetve diplomával rendelkező jelentkezőket is, akik nem rendelkeznek 
közterület-felügyelői   vizsgával, de annak letételét vállalják ( a költséget a hivatal biztosítja).
Előnyt jelent: Német nyelvismeret.
Munkakör fő tartalma:
A közterület-felügyeletről szóló törvényben rögzített feladatok ellátása (közterület jogszerű használatának, 
rendjének és tisztaságának ellenőrzése és a szükséges intézkedések megtétele, közreműködés az 
épített környezet, az önkormányzati vagyon, a közrend és közbiztonság védelmében) és önkormányzati 
rendeletekben meghatározott közterület-felügyelői feladatok ellátása.
A pályázatnak tartalmaznia kell:

önéletrajzot, a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát, 
előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat 
benyújtásakor fennáll-e,
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást.

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: Horváthné Seregély Jolán osztályvezetőtől a 99/515–123-as telefonszámon.

A jelentkezéseket 2014. szeptember 21-ig, az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Dobos József jegyző

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 9400 Sopron, Fő tér 1.
A borítékra kérjük ráírni „Közterület-felügyelő munkakör”

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2014. szeptember 30. napjáig kerülnek 
elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt, a pályázók meghallgatásáról. A pályázók a 
pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának 
tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. 
Az állás betölthető az elbírálást követően azonnal. 

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT

Anyai örömök elé néz Fegy-
ver ne ky Zsófia. Az Uniqa 
Euroleasing Sopron csapatkapi-
tánya és férje, az SKC játékosa, 
Dénes Gábor jövő márciusra 
várják első gyermekük születé-
sét. Fegyverneky Zsófia továbbra 
is a klubnál marad, és szakmai 
tapasztalatával segíti a csapatot, 
valamint az utánpótlást. 

A válogatott játékos el  mond-
 ta: már korábban egyeztetett 
az Uniqa Euroleasing Sopron 
vezetőivel, a klub tehát tudott 
arról, hogy gyermeket tervez 
a házaspár, jelenleg pedig min-
den támogatást megkapnak az 
egyesülettől. Fegyverneky Zsó-
fia elmondása szerint minden 
az elképzeléseik szerint alakult, 
így a most kezdődő szezon-
ban már nem lép pályára a 29 
éves hátvéd. – Másfél évtizede 
naponta két alkalommal edzek, 
most fokozatosan veszek visz-
sza a tempóból, teljesen nem 
szeretnék leállni a sporttal 
– mondta Fegyverneky Zsófia. 

– A csapat napi munkáját első-
sorban az aktuális ellenfelek 
feltérképezésében segítem, és 
gyermekekkel is foglalkozom 
majd a Soproni Darazsak után-
pótlás akadémiáján.

Fegyverneky Zsófiát a nyá-
ron szerződtetett amerikai 
hát     véd, Bria Hartley pótolhatja 
az ősszel kezdődő szezonban 
az Uniqa Euroleasing Sopron 
csapatában. 

Kosaras családi öröm

A két soproni kosárlabdázó, Fegyverneky Zsófia 
és Dénes Gábor márciusra várják gyermekük születését

Madarász Réka

Hagyományteremtő szándékkal 
szervezték meg az ágfalvi Pszi-
chiátriai Betegek Otthonában 
a „Mozdulj, mozdulj… Egy nap 
a mozgás jegyében!” elnevezésű 
rendezvényt. A program Katus 
Attila vezetésével közös beme-
legítéssel kezdődött.

– A sportnapra az ágfalvi ott-
honban élő 140 betegen kívül 
15 társintézményből érkezett 
90 lakó 40 kísérővel – meséli 
Belényessy Éva intézményve-
zető. – A vendégek az ország 
egész területéről, kisebb és 
nagyobb intézményekből ér -
keztek, Dobáról, Intaházáról, 
Kamondról, Szentgotthárdról, 
Tatabányáról, Tétről – hogy 
csak néhányat említsek. A ren-
dezvény rendkívül jól sikerült, 
Katus Attila aerobikedző, aki térí-

tésmentesen tett eleget a meghí-
vásunknak, a bemelegítés során 
olyan betegeket is megmozga-
tott, akik korábban még felállni 
is alig voltak hajlandóak.

Az otthon lakói és a ven-
dégek különböző nehézségű 
versenyeken mérték össze az 
ügyességüket. Volt lengőteke, 
kislabdadobás, zsákban futás, 
asztalitenisz, futás, váltófutás. 
A délután a kispályás labdarúgás 
jegyében, élénk szurkolás köze-
pette, sok góllal zajlott. Az este 
hangulatát tábortűz színesí-
tette, amelynek parazsánál sza-
lonna pirult. A kimerítő napot 
táncos mulatság zárta élő zené-
vel, amelyet – a lakók nagy örö-
mére – Mozsolits Péter szolgál-
tatott, szintén ingyen. A szerve-
zők nem titkolt szándéka, hogy 
a rendezvénnyel hagyományt 
teremtsenek.

Mozdulj, mozdulj!

A közös bemelegítésen Katus Attila olyan betegeket 
is megmozgatott, akik korábban még felállni is alig 
voltak hajlandóak FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Lejátszotta első edző-
mérkőzését az SKC 
férfi kosárlabdacsa-
pata. Sabáli Balázs 
együttese egyelőre 
egy légióssal fogadta 
a kész játékoskeret-
tel érkező FALCO KC 
Szombathely csa-
patát. A mérkőzést 
a vendégek nyer-
ték 71–77 arányban. 
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Szomszédvári edzőmeccs

Páder Vilmos

Igazi „focimajá-
lis” színhelye volt 
az SVSE–SC Sopron 
Lövér körúti sportte-
lepe. Az SC Sopron, 
valamint a GYSEV jó 
együttműködésé-
nek köszönhetően 
elkészült a közel 40 
milliós beruházás. 

A sok nagy csatát megélt lab-
darúgópálya 24 fejes auto-
mata öntözőrendszert kapott 
( a pázsit már az angol pályák-
hoz hasonlít). Elkészült egy 
300 férőhelyes, műanyagszé-
kes lelátó is, több irányba for-
dítható eredményjelzőt szerel-
tek fel, valamint 4 darab, 10 sze-
mélyes kispad került a felújított 
sporttelepre.

Az ünnepélyes átadáson jelen 
volt dr. Fodor Tamés polgármes-
ter, Kövesdi Szilárd, a GYSEV, 
Skála János, a GYSEV–Cargo 
vezérigazgatója, Filó Gábor, 
a GYSEV beruházási igazga-
tója, Csiszár Ákos, az SC Sopron 
elnöke és a tizenötszörös világ-
válogatott Détári Lajos. A kis 
focistapalánták és az 500 néző 
előtt átadott beruházást nagy 
tapssal fogadták a jelenlévők, 
majd következett az igazi „foci-
majális”. A zöld gyepen a házi-
gazda SC Sopron edzői gárdája 
játszott a válogatottakkal tele-
tűzdelt Détári és barátai által 

létrehozott Budapest Honvéd 
öregfiúk együttesével.

Emlékeztetőül az egykori bál-
ványok: Gyenes Dávid, Mátyus 
János, Farkas Attila, Bárányos 
Zsolt, Babos Ádám, Dubecz 
János, Czipper Zsolt, Farkas Vik-
tor, Csehi Tibor, Bücs Zsolt, Détári 
Lajos, Cseke István, Gigi Ileana. 

A végeredmény igazán kö  zön -
ségszórakoztató, 6–4-es győzel-
met hozott Détáriék számára. 
A soproni edzők válogatottjából 
kimagasló teljesítményt nyúj-
tott Körmendi Tamás és Csiszár 

Ákos, Katona Sándor és Majoros 
Zoltán, de a többiek, különösen 

az 55 éves soproni hálóőr, Bujtás 
Imre játéka is dicsérendő.

Felújították a nagy múltú, sok csatát látott sportközpontot

Focimajális a sporttelepen

Fiatal focisták és 500 néző előtt adták át a közel 40 milliós beruházást FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Az SC Sopron versenyző csapatainak hétvégi, bajnoki eredményei:

U19 SC SOPRON – SÁRVÁR FC 2:2

U16 SC SOPRON – SÁRVÁR FC 7:3

U15 SC SOPRON – HALADÁS VSE 2:1

U14 SC SOPRON – HALADÁS VSE 3:2

MU13 BELED SE – SC SOPRON 9:4

Utánpótlás-eredmények
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Tallózó

1989
A szabadság ára 
Elhagyott Trabantok, Wart-
bur gok minden mennyiség-
ben. Városban és ország út 
mentén, erdőn-mezőn, parko-
lóban és szénakazalban. Ha 
bebizonyosodik, hogy valóban 
gazdátlanok, a Vám- és Pénz-
ügyőrség elszállítja őket, hogy 
a legújabb hírek szerint visz-
szaszolgáltassa a keletnémet 
államnak. A magyar tolvajok 
azonban általában fürgébbek, 
és mire a hatóság egy-egy autót 
begyűjt, annak sokszor már 
csak a roncsait találja. Sőt, az 
erre az „üzletágra” specializáló-
dott honfitársaink annyira für-
gék, hogy buzgalmuknak már 
olyan rendszámú kocsik is áldo-
zatul esnek, amelyek gazdáinak 
eszük ágában sincs Ausztriába 
szökni. (Soproni Hírlap)

1964
Gyóni Géza emléktáblája 
Ebben az évben emlékezik a ma -
gyar irodalomtörténet Gyóni 
Géza születésének nyolcvana-
dik évfordulójáról. Gyóni Géza 
néhány évet Sopronban is élt. 
Újságot szerkesztett, verseinek, 
novelláinak egy részét Sopron-
ban írta. 1909 és 1912 között 
három házban is lakott: az 
Orsolya téren a Pross wimmer- 
házban, Mracsek szabónál, 
később a Színház utcában Bors 
kárpitosnál volt albérlő. Lakott 

az Óga bo na tér 8. szám alatt 
is a Jäger nővéreknél. A három 
ház közül az Orsolya térin volt 
az emlékműve. Ezt a házat a há -
ború vérzivatara elsodorta, mint 
sok más épületet Sopronban. 
Az Óga bo na téri házat már 
régen lebontották, melynek 
helyén épült az a háromeme-
letes lakóház, amelyben az Ide-
genforgalmi Hivatal is működik. 
Tehát egy olyan ház van Sopron-
ban, mely még emlékeztet Gyóni 
Gézára: a Színház utcai. A Pross-
wim mer- há zon lévő emléktábla 
megsérült a bombázások idején, 
de Szakál Ernő szobrászművész 
véleménye szerint az könnyen 
kijavítható. A bronz dombormű 
jelenleg a Liszt Ferenc Múzeum-
ban van, és érdemes volna fog-
lalkozni azzal a gondolattal, 
hogy azt új keretben a Színház 
utcai házon elhelyezzék. Gyóni 
Géza soproni évei alatt helyi 
történelmet írt a város falai 
között. Megérdemelné, hogy 
emlékét átmentsék az utókor-
nak. (Kisalföld)

1914
Megrúgta a ló
Tegnap délután két órakor a vá  -
sárosok már hazafelé igyekez-
tek. Balogh János tyukász a sze-
kerek közül a magáét akarta 
kiszabadítani, amikor Joachim 
Adolfnak a lova Balogh Jánost 
úgy megrúgta az arcán, hogy 
annak fogai kilódultak a szá-

jából. Valószínűleg más baja is 
történhetett, mert dr. Rátonyi 
Péter fogorvos, aki az első segít-
séget nyújtotta, kórházba utasí-
totta Baloghot. (Soproni Napló)

Felhívás Sopron 
polgármesterétől
A hazánk védelmére behívott 
harcosok jó része dohányzó, 
különösen cigarettázó ember, 
akik ez élvezetet a harcté-
ren csak nehezen nélkülözik. 
A soproni Sempronia cigaretta 
hüvelygyár bárkinek készséggel 
bocsájt rendelkezésére cigaret-
tahüvelyeket oly célból, hogy 
azokat megtömve a harco-
soknak leendő eljuttatás céljá-
ból a polgármesteri hivatalba 
adják át. Felhívom tehát azo-
kat a Polgártársaimat, akik e 
célra áldozni óhajtanak, szíves-
kedjenek a polgármesteri hiva-
talba megjelenni, ahol a ciga-
retta hüvelykre (hülzni) vonat-
kozó utalványokat az általam 
megbízott tisztviselő kiszol-
gáltatja, amelynek ellenében 
a soproni Sempronia hüvely-
gyárban (Forster cég a Magyar 
utcában) a hüvelyeket ingyen 
megkapják. A megtömött ciga-
rettákat kérem, szíveskedjenek 
ugyancsak az utalványt kiállító 
tisztviselőnek átszolgáltatni. Dr. 
Töpler Kálmán polgármester. 
(Soproni Napló)

Összeállította: Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

Pluzsik Tamás

Sopron büszkén viseli a „civitas fidelissima”, 
a leghűségesebb város címet, a cím mel-
lett pedig hűséges soproni polgáraira is 
büszke lehet. Sorukból a Soproni Téma dr. 
Bakody Gyulát, Sopron és környéke nyu-
galmazott főállatorvosát kérdezi arról, 
neki mit jelent a soproniság érzése.

– A feljegyzések szerint őseim 
vitéz emberek voltak, jeles-
kedtek a törökök elleni har-
cokban is, ezért a király 1593-
ban Bakody Imrének és Illés 
fiának nemességet adomá-
nyozott. Kétszáz 
évvel  később 
Bakody István 
ükapám nemesi 
felkelőként részt 
vett a Napóleon 
elleni győri csa-
tában. A családi 
birtok azonban 
egyre aprózó-
dott, így Sándor dédapám 
már iparosként kereste kenye-
rét, megbecsült csizmadiames-
ter volt Győr–Révfaluban. Őt és 
családját a kolerajárvány vitte 
el, egyetlen kisfiukat, Imrét, az 
én nagyapámat Győr városa 
kitaníttatta. Tanítóként Kisfa-
lud községben telepedett le, 
de apám, hozzám, fiamhoz és 
unokámhoz hasonlóan Sop-
ronban, az evangélikus líce-
umban érettségizett.

– Anyám családja évszáza-
dokkal ezelőtt Felső-Ausztri-
ából vándorolt be Sopronba, 
így ezen az ágon akár tősgyö-
keres soproninak is vallhatom 
magam. Trogmayer nagyapám 

mint vízvezeték-
szerelő és bádo-
gosmester meg-
becsült iparosa 
volt a városnak. 

– A nyarakat 
soproni nagyszü-
leimnél töltöt-
tem, ami nemcsak 
szép volt, hanem 

hasznos is, hisz ők németül 
beszéltek, így ez a nyelv szinte 
észrevétlenül „ragadt” rám. 
1944 szeptemberében iratkoz-
tam be a Líceumba, de tanul-
mányaim hamar megszakad-
tak, ugyanis néhány héttel 
később otthon, az ablak mellett 
írtam a házi feladatomat, ami-
kor furcsa, ropogó hangot hal-
lottam. Kinéztem az ablakon, 
és ekkor megdöbbent szemta-
núja voltam egy fiatalember 

halálának. A látvány annyira 
megrémített, hogy még aznap 
hazautaztam Kisfaludra. Nem 
sokkal később szovjet csapatok 
szállták meg a falut, így az ő 
erőszakosságaikból, zabrálása-
ikból is ízelítőt kaptam. Ez volt 
a háború…

– Tóth Ferenc, azaz Csipsz 
tanár úr osztályában érett-
ségiztem, aki nyolc 
évig tanított latint, és 
volt az osztályfőnö-
köm is. Egészen kiváló 
ember volt, becsültük 
és őszintén szeret-
tük őt, csakúgy, mint 
Kamondy Zoli bácsit, 
aki vallotta, 
h o g y 
a kor 

szellemét kell megtanítani 
a történelemben, nem pedig 
az évszámokat. 

– Bár majdhogynem a vé -
letlen sodort az állatorvosi 
pályára, boldog vagyok, hogy 
így alakult az életem, mint 
ahogy hálás vagyok a sorsnak 

soproniságom okán 
is, melyre büszke 

vagyok,  és 
olyan kitünte-
tésnek érzem, 
melyet nem 

a kabátom 
hajtókáján, 
hanem a szí-

vem mélyén 
viselek.

Mit jelent soproninak lenni?

Aki válaszol: dr. Bakody Gyula

CSALÁDI HÁTTÉR: 1933-ban született Kisfaludon. Édesapja evangélikus kántortanító volt, édesanyja pedig nagy gonddal nevelte fel négy 
gyermekét. Felesége a háztartást vezeti. Attila fia a Győr–Moson–Sopron Megyei Földhivatal vezetője, Lilla lánya pedig kozmetikus.

„Soproniságom (…) 
olyan kitüntetésnek 
érzem, melyet nem 
a kabátom hajtóká-
ján, hanem a szívem 
mélyén viselek.”

Dr. Bakody Gyula

ót e e c, a a Cs ps
tanár úr osztályában érett-
ségiztem, aki nyolc 
évig tanított latint, és
volt az osztályfőnö-
köm is. Egészen kiváló 
ember volt, becsültük 
és őszintén szeret-
tük őt, csakúgy, mint 
Kamondy Zoli bácsit,
aki vallotta, 
h o g y
a kor 

sop o ságo o á
is, melyre büszke

vagyok,  és
olyan kitünte-
tésnek érzem,
melyet nem

a kabátom
hajtókáján,
hanem a szí-

vem mélyén
viselek.

DR. BAKODY GYULA
 „Bár majdhogynem a véletlen sodort az állatorvosi 

pályára, boldog vagyok, hogy így alakult az életem” 
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Érdemes-e 
kontrollra járni?
Persze mint orvostól azt várja, 
hogy határozottan igennel 
válaszoljak. Érdemes orvosi 
ellenőrzésre járni. Ez jó eset-
ben így is van, hiszen a belgyó-
gyászati betegségeink jelentős 
része nem gyógyítható meg, 
de jól kezelhető. Ahhoz, hogy 
időben módosítható legyen 
a terápiája, ellenőrizni kell, 
hogy hogyan is áll, hogyan 
változik a helyzet. Elég logikus. 

Az orvosi kontroll szüksé-
gessége nem (csak) attól függ, 
hogy „hogy van”. Manapság 
azonban hozzá kell tennem 
(sajnos), hogy csak annak 
a kontrollnak van értelme, 
aminek értelme van. Fontos, 

hogy azok a vizsgálatok tör-
ténjenek meg – ne több, ne 
kevesebb és ne más –, ami-
nek meg kell történni ahhoz, 
hogy meg tudjuk mondani, 
„hogyan tovább”. Na, igen, és 
aztán olyan útmutatást kap-
jon, ami valóban a biztonsá-
gos úton vezeti. Hiába hallja, 
amit hallani akar, hiába a váll-
veregetés, ha közben gyalogol 
a végzete felé. Sajnos, bőven 
van ilyen.

Igaz barátja: Az Érgondnok
www.ergondnok.hu
www.sopronert2005.hu
Facebookon: Tschürtz 
Nándor, Sopronért

Képrejtvény

A két fotó látszólag teljesen egyforma, de ha olvasóink figyelmesebben megnézik, három ponton 
különböznek egymástól. Azok között, akik ezeket megtalálják, és a helyes megfejtést szeptember 
17-ig beküldik a Soproni Téma, 9401 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu 
címre, ajándékot sorsolunk ki.
Augusztus 27-i számunkban megjelent rejtvény nyertese Gyulai Zoltán (Sopron, Lehár F. utca 52.), 
aki könyvet nyert. A nyeremény átvehető a Pro Kultúra Jegyirodájában (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.). 
FOTÓ: A SOPRONI LEVÉLTÁR ANYAGÁBÓL – FOTÓGRAFIKA: PLUZSIK TAMÁS

Szeptember 10., szerda Oroszlán gyógyszertár 
Várkerület 29.

99/524–005

Szeptember 11., csütörtök Segítő Mária gyógyszertár
Béke u. 13. 

99/523–232

Szeptember 12., péntek Sepia gyógyszertár
Ipar krt. 30. Tesco 

99/702–012

Szeptember 13., szombat Szebellédy gyógyszertár
Deák tér 35. 

99/505–469

Szeptember 14., vasárnap Than Károly gyógyszertár
Újteleki u. 54. 

99/510–787

Szeptember 15., hétfő Alfa gyógyszertár
Határdomb u. 2. Alphapark 

99/505–220

Szeptember 16., kedd Ametiszt gyógyszertár
Selmeci u. 15–17. Interspar 

99/505–472

Gyógyszertárak ügyeleti 
nyitva tartása (szeptember 10–16.)

Az ügyeleti szolgálat minden nap (hétfőtől vasárnapig) este 8 órától 
reggel 8 óráig tart.





ízelítő
Az Ízutazásról jól ismert Hévízi 
Termelők kínálják portékáikat
minden hónap második péntekén
a Liszt-központ előtt.
Hoznak magukkal mézet, lekvárt, 
savanyúságot és kézművesárukat is.

Újra termelői piac 
Sopronban

2014

Nálunk biztosan megnyalja mind a 10 ujját!

 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.
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www.prokultura.hu www.facebook.com/prokultura

LISZT-KÖZPONT

SZEPTEMBER 12.
OKTÓBER 10.

NOVEMBER 14.
DECEMBER 12.

8–16 ÓRÁIG

Az első szakadás a vasfüggönyön

A Páneurópai Piknik Sopronban
1989. augusztus 19-én

német-magyar kiállítás

2014. augusztus 18. - szeptember 21.
Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ

Nyitva tartás: naponta 9.00-18.00-ig
A belépés díjtalan.

Rendező: Sopron, Initiative Deutsch-Ungarische Wanderausstellung

Köszönet a segítő együttműködésért:

SZEPTEMBER 13-ÁN, SZOMBATON 
17.00-TÓL A LISZT-KÖZPONT 

ÉPÜLETE ELŐTT!

BRASS BROTHERS
FÚVÓS ZENEKAR

A toronyzenétől a népszerű popzenéig -
rezesekre hangolva

A részvétel díjtalan!

Liszt Terasz


