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KUBINSZKY MIHÁLY  Schey András emlékére 
 
Ez év február 16-án elhunyt Schey András, aki 1987 és 2007 között a Soproni 
Városszépítõ Egyesület elnökségének titkára volt. Húsz éven át lelkiismeretesen, pon-
tosan segítette az Egyesület munkáját, szervezte rendezvényeit. Tevékenységének 
kiemelkedõ eredményeként részt vett annak megszervezésében, hogy Egyesületünk 
tagjai kívánság esetén a Soproni Szemlét összevont befizetéssel illetmény-lapként ve-
hessék kézbe. Ezzel a Szemle kiadott példányszáma jelentõsen megnövekedett. Schey 
Andrást az ötévenként megtartott tisztújító közgyûlések négyszer is megerõsítették 
megbízatásában, egészen addig, amíg õ azt elvállalta. 

Schey András 1940. május 6-án született Sopronban. Szülei, id. Schey András és 
Tschürtz Erzsébet mindketten régi soproni családok sarjai voltak. 1954-ig a Petõfi 
Sándor (Halász utcai) általános iskolában tanult, ezt követõen a Kempelen Farkas Gé-
pipari Technikum Híradástechnikai tagozatára járt, ahol 1958-ban érettségizett. 
Késõbb – 1967-ben – Budapesten a Kandó Kálmán Fõiskola hõerõgépészeti szakán 
szerzett mérnöki oklevelet  

Szakmai pályafutását a városi villanymû igazgatójánál, Köves Ferencnél kezdte, aki 
a villamos energia és a gázszolgáltatás tekintetében Sopronban a 20. század bizonyára 
legjelentõsebb, széles körben ismert és megbecsült vezetõje volt. Õ Schey Andrást a 
Somfalvi úton tervezett, majd 1968-ra felépített új hõerõmû építésének és fõleg gépé-
szeti felszerelésének elõkészítésébe, majd a munkálatok ellenõrzésébe és felügyele-
tébe vonta be. Magam is itt találkoztam vele elõször, amikor az építkezés mûszaki 
ellenõrzését végeztem. És eme ismeretségünk alapján kértem fel, hogy a Szépítõ 
Egyesületben végzett munkámat segítse. Amikor Köves igazgató fia, Köves László a 
Soproni Víz- és Csatornamû igazgatója lett, õ meghívta Schey Andrást a Vízmû helyet-
tes fõmérnökének. A Vízmû szolgálatában kerültek felügyelete alá a fürdõk, a Lõver-
uszoda az 1977-ben felépült új fedett csarnokával, a Tómalmi fürdõ és az általa évti-
zedek óta kedvelt Fertõ tavi vízitelep. Itt kapcsolódott be az általa régóta látogatott és 
kedvelt Fertõnek a vízügyhöz tartozó felügyeletébe is. 1997-ben az akkor alakult Sop-
roni Fürdõüzemeltetõ Kft. ügyvezetõ igazgatója lett, innen vonult nyugdíjba. 

A Szépítõ Egyesületen kívül városunk életében a TIT és a MTESz, a két jelentõs tár-
sadalmi egyesület munkájából is kivette részét. Az utóbbihoz tartozó Energiagazdálkodási 
Tudományos Egyesület keretében kazánfûtõ és kazánkezelõ tanfolyamokat vezetett. 

Mûvelt ember volt, feleségével és gyermekeivel sokat utazott szerte Európában. Az 
adriai nyaralásokon már az unokái is részt vehettek. A vízi sport aktív résztvevõje 
volt, évtizedeken át szervezte a fertõi vitorlás-életet és versenyzõként a Magyar Villa-
mos Mûvek balatoni versenyein is részt vett. Szépen fényképezett, élete utolsó szaka-
szában már digitális kamerával és számítógépes adattárolással gazdagította az egyko-
ron bizonyára történeti értékké váló anyagot. 

Március 1-jén Gabnai Sándor esperes búcsúztatta és ezt követõen kísértük utolsó 
nyugvóhelyére az új Szent Mihály temetõben. Vele ismét egy igazi, régi soproni szállt 
sírba, aki egész életében a városért dolgozott. Ezért emléke fenn fog maradni. 

Én pedig ez úton mondok köszönetet, hogy 20 évig segítette az egyesületi munkát.  
 


