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A pénteki és a szombati nap volt ezúttal a legnépszerűbb – közel 20 ezren tomboltak a SUM 41, a Pendulum, a Halott Pénz és Majka & Curtis koncertjein. Véget ért az idei VOLT 
Fesztivál, a szervezők szerint a várakozásoknak megfelelően alakult a soproni program. FOTÓ: ROMBAI PÉTER – REPESZTECH

… és van a VOLT Fesztivál!

A napsütötte 
dombokról

5

Nincs olyan ember, aki ne ismerné a levendulát. 
Gyógyhatásai szinte felsorolhatatlanok, párnába varr-
va az alvásban és a molyok távoltartásában is a 
segítségünkre lehet. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Fasang Árpád-díjban ré-
szesült Makkos Ágnes, 
a Liszt Ferenc Pedagó-
gus Énekkar vezetője. 
A magas rangú szakmai 
elismerést minden év-
ben olyan pedagógus-
kórus karnagyának ítélik 
oda, aki hű a magyar kó-
rusmozgalom egyik leg-
nagyobb alakjának szel-
lemiségéhez. Makkos 
Ágnes 2003 óta vezeti a 
soproni együttest. 7

Az éltető 
kórus
muzsika
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Elkezdődött a főszezon

2
Az elmúlt napokban sokan fürödtek, hűsöltek Tómalmon.
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Kedves Olvasóink!
Ismét elérkezett a nyári szünet ideje, leg-
alábbis, ami az újságot illeti. A hagyományok-
nak megfelelően a Soproni Téma legközelebb 
augusztus 24-én jelenik meg. A Facebook-ol-
dalunk azonban folyamatosan várja olvasóin-
kat friss és érdekes tartalmakkal.
Mindannyian nehéz hónapokon, éveken 
vagyunk túl. Legyen ez a nyár nyugodt és 
félelemmentes! Bárhol is töltik a következő 
napokat, heteket, leljék örömüket a 
kikapcsolódásban, a pihenésben!  
Ősszel új tartalmakkal is várjuk önöket,  
legyen szép nyaruk!

Horváth Ferenc 
főszerkesztő

Életre kelt történelmünk

Nagy siker volt az idei múzeumok éjszakája – a Soproni Múzeum helyszínein több mint 1600-an 
fordultak meg, de sokan voltak kíváncsiak az Erdő Házára, valamint Scarbantia Fórumára is. 3
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HUSZÁR JUDIT

A tervek szerint július elsején, pén-
teken nyit a Lőver uszoda és a strand 
– Tómalmon pedig folyamatosan vár-
ják a látogatókat. Utóbbi fürdőhely 

vize kiváló minősítést kapott a Nemzeti Nép-
egészségügyi Központ vizsgálata alapján. 
Egész nap járnak a vízibicik-
lik, a gyermekcsúszdán is 
nagy a forgalom Tómalmon. 
Ahogy arról lapunkban beszá-
moltunk (Itt a strandszezon!, 
Soproni Téma, 2022. május 
18.), május elsején megnyitott 
a fürdő, a forgalmasabb napo-
kon 6–800 ember strandol itt. 

A szabadvízi fürdőhelye-
ket folyamatosan vizsgálja a 

Nemzeti Népegészségügyi 
Központ. Az Európai Unió ér-
tékelési rendszere alapján a 
274 magyar természetes víz 
közül 165 kapott kiváló, 64 
jó, 6 tűrhető és 4 kifogásolt 
minősítést. Az elmúlt négy 
évben (2018 és 2021 között) 
évente négyszer vettek min-
tát a vizekből a szakemberek 
– egyet a fürdési idény előtt, 

majd havonta. Ezeket a min-
tákat laboratóriumokban 
vizsgálták, a baktériumok 
száma alapján készítették el 
a minősítést. A Tómalom für-
dő ezúttal is kiváló értékelést 
kapott. 

A soproniak már nagyon 
várják, hogy megnyisson a Lő-
ver uszoda és a strand is. A vi-
zes világbajnokság eseményei 
miatt június 30-ig lesz zárva a 
létesítmény. 

– Akik voltak kint vízilab-
dameccsen, azok látták, hogy 
mennyi minden megválto-
zott – mondta Fekete Imre Ri-
chárd fürdőüzemmérnökség-
vezető. – A kismedencékben 
például irodák voltak, eze-
ket most újra fel kell tölteni, a 

vizet felmelegíteni. Kint sát-
rak álltak, a medenceteret le-
sötétítették, hogy a televíziós 
közvetítéseken ne csillogjon 
a vízen a fény. Ezeket most 
mind vissza kell rendezni. 
Szerencsére a soproniak tü-
relmesek, megértették, hogy 
miért volt szükség a zárásra, 
jól viselték a helyzetet. 

Nemcsak az uszoda nyit 
meg július elsején, hanem 
már a strandon is várják a 
fürdőzőket. Ahogy a korábbi 
években, most is augusztus 
31-ig lehet használni a kin-
ti medencéket. Az úszótábo-
rokat, tanfolyamokat is meg 
tudják tartani, csak egy kicsit 
később kezdődnek az idei első 
turnusok. 

A hétvégi napokon 6–800 ember strandol Tómalmon, a fiatalok és a családok gyakran bérelnek vízibiciklit. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

Legyen biztonságban  
strandoláskor is!
CZETIN ZOLTÁN 

Forróság reggel, délben és este – a nyári mele
get tényleg a strandon a legkönnyebb elviselni. 
Ugyanakkor fontos, hogy itt is figyeljünk: senki 
nem szeret az értékei nélkül hazaindulni, megse
besülni meg pláne nem…

A nyári vakáció a főszezon a 
magyar strandokon – sok csa-
lád kimegy ilyenkor hűsöl-
ni a vízpartra, a gyerekek ug-
rálnak a vízben, a szülők egy 
része pedig a büfében lazul. 
Sopronban is megnő a forga-
lom az uszoda, valamint Tó-
malom környékén. Lényeges, 
hogy a közlekedők betartsák 
a szabályokat, a kijelölt par-
kolóhelyeket használják, a bi-
cikliket zárják le. 

– Az első és legfonto-
sabb: az emberek biztonsága 
– kezdte Babella-Lukács Ka-
talin rendőr őrnagy, a Sopro-
ni Rendőrkapitányság kiemelt 
bűnmegelőzési főelőadója. 
– Először is csak a kijelölt he-
lyen szabad fürödni, nyílt ví-
zen mindig maradjunk bóján 
belül! Fontos, hogy akik nem 
úsznak magabiztosan, azok 

használjanak védőfelszerelé-
seket! A kisgyerekekre külön 
oda kell figyelni. Alkoholfo-
gyasztás után senki ne vízibi-
ciklizzen, csónakázzon, ször-
fözzön, de vitorlást sem lehet 
így vezetni! 

A szakember szerint nyílt 
vízen nem szabad figyelmen 
kívül hagyni a viharjelzéseket, 
egy pillanat alatt megváltoz-
hatnak az időjárási viszonyok. 

– Minden évben el-
mondjuk, de soha nem elég: 
a törölköző nem védi meg 
a vagyontárgyakat – folytat-
ta Babella-Lukács Katalin. 
– Szinte mindenhol van már 
széf, amelyet általában letét-
tel lehet használni. Vegyük 
igénybe! Illetve csak annyi 
pénzt és olyan értékeket vi-
gyünk be a strandra, amelyek 
feltétlenül szükségesek. 

RENDŐRSÉGI  sorozat

Munkaszünet az egészségügyben
Pénteken munkaszüneti napnak megfelelően látják el a bete-
geket a Soproni Gyógyközpontban. Az EMMI Egészségügyért 
Felelős Államtitkárságának kezdeményezésére 2011 óta július 
elseje – Semmelweis Ignác születésének napja – munkaszüne-
ti nap az egészségügyi dolgozók számára. A soproni kórház-
ban a járóbeteg-szakrendeléseken nem fogadnak betegeket, a 
sürgősségi ellátás ügyeleti rend szerint történik. A kórház te-
rületén működő központi orvosi ügyelet is a hétvégi rend sze-
rint lesz elérhető.

RÖVIDEN

www.facebook.com/ 
sopronitemahivatalos

Elkezdődött a főszezon
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MUNKATÁRSUNKTÓL

Nagy siker volt az idei múzeumok éjszakája – a 
Soproni Múzeum helyszínein több mint 1600-an 
fordultak meg, de sokan voltak kíváncsiak az Er-
dő Házára, valamint Scarbantia Fórumára is.

Sétáló emberek és légiósok a 
Fő téren, várakozók a Tűzto-
ronynál, gyereksereg a Szent 
György utcában, valamint az 
erdőben – idén is népszerű 
volt Sopronban a múzeumok 

éjszakája. Mint arról lapunk-
ban is beszámoltunk (Múzeu-
mok éjszakája, Soproni Téma, 
2022. június 22.), a Soproni Mú-
zeum 5 helyszínnel csatlako-
zott az országos programhoz. 

– Több mint 1600 karszala-
got osztottunk ki a látogatók-
nak, ez bőven meghaladta 
a várakozásainkat – mond-
ta Szabadhegyi Zita, a mú-
zeum közönségkapcsolati 
munkatársa. – Minden prog-
ramon sok volt az érdeklődő, a 
Lenck-villában minden széket 
elfoglaltak az előadásokon, a 
Macskakő Gyermekmúzeum-
ban telt ház volt, a bányásza-
ti múzeum kiállításait, vala-
mint a Tűztornyot is sokan 

megnézték, de kíváncsiak 
voltak az emberek a Pékmú-
zeumban tartott kalácssü-
tésre is. 

Az evangélikus múzeum 
is részt vett az országos prog-
ramban, itt például a temp-
lom tornyába is felmehettek 
az érdeklődők. A Scarban-
tia Fórumán az állandó kiál-
lítás mellett légiós bemuta-
tót is tartottak, de a Soproni 
Parkerdőben is várták éjsza-
kai programok a családokat, 

ahogy a fertődi Esterházy-
kastélyban is. 

Ez volt a 20. múzeumok éj-
szakája – amely az évek so-
rán az ország legnagyobb, 
legnépszerűbb kulturális 
eseménye lett. Országszerte 
mintegy 430 helyen rekord-
számú, több mint kétezeröt-
száz programot szerveztek. 
Az esemény kiemelt helyszí-
ne idén Szolnok volt, ahol har-
minc különböző rendezvényt 
tartottak szombaton éjjel.

430 helyszínen  több mint 2500 programot tartottak országszerte

Életre kelt történelmünk

A bányászati múzeum kiállításait sokan megnézték, a Macskakő Gyermekmúzeumban pedig rengeteg kisgyermek készített gombékszert szüleivel. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

MADARÁSZ RÉKA

Nem felejtünk címmel 
jelent meg Pécsváradi 
Ágnes legújabb köny-
ve, amely negyvenöt 
embernek a háborút 
követő éveire való visz-
szaemlékezését tartal-
mazza. A gyűjtemény 
ráépül a szerző előző 
kötetére, ám önálló-
an is megállja a helyét 
mindkettő.

Pécsváradi Ági nem szívesen 
pazarolja az idejét, ami abból 
is látszik, hogy három év alatt 
ez a harmadik kiadott könyve.

– Meglepő teljesítmény, 
ugyanakkor csak remélni tu-
dom, hogy a színvonal nem 
romlott – mondta. – Közel 90 
emberrel készítettem riportot 
a két könyv kapcsán. A gyűjtés 
a 24. órában történt, hiszen 
ezekben a járványos években 
épp az általam megszólított 
nyolcvan-kilencven éves kor-
osztály az egyik legveszélyez-
tetettebb. Főleg a háború kö-
rül születettek sorsa érdekelt 
mindkét könyvemben. Az em-
berek beleszületnek egy kor-
szakba, egy történelmi ese-
ménybe, és a lehetőségeik 
szerint leélik az életüket. Csa-
ládot alapítanak, gyermekeik 
születnek, elveszítve közben 
fontos személyeket, házat, 
megélhetést; az újrakezdés 

bátorságával, bízva a Terem-
tőben élnek, ahogy lehet. 

A Beszédes titkok után a 
Nem felejtünk arról szól, mit 
vett el a Rákosi, a Nagy Imre 
és a Kádár éra főként a sop-
roni lakóktól, polgároktól, és 
mit adott nekik.

– A mondanivaló attól mag-
vas, kemény, hogy maga a kor 
is az volt – folytatta. – A leg-
szívesebben azt a címet ad-
tam volna a gyűjtésnek, hogy 

„Soha, sehol, senkinek, sem-
mit”, ennek a korosztálynak 
ugyanis megtiltották, hogy 
beszéljen a háború borzal-
mairól, az éhezésről, a nők 
meggyalázásáról. 

A könyvet korabeli archív 
felvételek teszik még beszéde-
sebbé. Értékmentés, ami szó-
ra bírta az átélőket, és örömöt 
jelentett nekik a „kibeszélés” 
és az, hogy írásban megma-
radnak a történetek.

Riportok kemény időkről

Pécsváradi Ágnes harmadik kötetével, a Nem felejtünk című 
riport gyűjteménnyel. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MINDKÉT IRÁNYBAN ÚJRA JÁRHATÓ a Kossuth Lajos utca, melynek burkolata teljesen meg-
újult. Mint arról lapunkban is beszámoltunk, májusban kezdődött a belvárosi utca rendbetétele. 
FOTÓ: ELEK SZILVESZTER

ÚJRA JÁRHATÓ A KOSSUTH LAJOS UTCA

Harmincéves a kórházkápolna
30 éve szentelték fel a Soproni Gyógyközpont kórházkápolnáját. Az évforduló al
kalmából hálaadó szentmisét mutatott be dr. Pápai Lajos emeritus püspök.

Az 1989-es rendszerváltás után az akkori kórház-
igazgató, dr. Rácz Attila kezdeményezte a kápol-
na megépítését, amelynek alapkövét 1990. június 
22-én tették le. Az igazgató halála miatt a kápolna 
ügye egy időre háttérbe szorult, majd nagy gyűj-
tőkampány indult a városban, így végül 1991 év 
végére került tető alá az épület – dr. Bárány And-
rás soproni mérnök tervei alapján. A kórházkápol-
na a katolikus, evangélikus és református egyhá-
zak közös istentiszteleti helye lett.

Harminc évvel ezelőtt a kápolnát dr. Pápai La-
jos áldotta meg, így a kerek évfordulón is ő tartott 
hálaadó szentmisét. – A kórházkápolnának na-
gyon nagy jelentősége van azok számára, akik val-
lásosak, és a nehéz időkben Isten felé fordulná-
nak. Itt is vannak szentmisék, gyóntatások, Jézus 
jele itt is köztünk van, és ez reményt ad a beteg-
séggel küzdőknek – mondta az emeritus püspök. 

Az ünnepségen részt vett dr. Molnár Sándor, 
a kórház főigazgatója is. Forrás: sopronmedia.hu 

Megáldották  
a templomot 
Nyolcvanadik alkalom-
mal tartotta meg a Jézus 
Szíve ünnepet a sopro-
ni Jézus Szíve-templom. 
A háromnapos esemény 
vasárnap körmenettel és 
ünnepi szentmisével zá-
rult. Idén azt is ünnepelte 
a közösség, hogy lezárult a 
templom felújítása. – Kor-
mányzati támogatásból 
restauráltattuk a templom 
színes ólomüveg ablakait, 
saját forrásból felújíttattuk 
a templom fő- és oldalbe-
járati kapuit, és rendbe ho-
zattuk az ötvöstárgyakat is 
– mondta Németh István 
plébános. 

A 14 millió forintos fej-
lesztés a Magyar Temp-
lomfelújítási Program ke-
retében valósult meg.

– A program Sopron-
ban 7, a térségben pedig 
23 templomot érint. Ez 
óriási öröm, mert a világ-
háború óta nem volt ek-
kora templomfelújítási 
program Magyarországon 
– hangsúlyozta Barcza At-
tila, Sopron és térsége or-
szággyűlési képviselője.

A felújított épületet 
dr. Veres András megyés-
püspök áldotta meg. Az 
ünnepi szentmisén jelen 
volt Tóth Éva, a Jereván Te-
lepülésrészi Önkormány-
zat elnöke, valamint Ma-
gas Ádám önkormányzati 
képviselő is. 
Forrás: sopronmedia.hu

RÖVIDEN



SOPRONITEMA
HIVATALOSVárosi hírek 2022. június 29.4 Soproni Téma

MADARÁSZ 
RÉKA

Az Ős-Pen-
delyes 
Táncegyüt-

tes két tagja, Horváth-
Szabó Krisztina és Sza-
bó Szilvia alig néhány 
hónapja iratkozott be 
egy kezdő varrótan-
folyamra, és már el is 
nyerte a „2021–22. év 
hobbivarrónője” meg-
tisztelő címet. 

Horváth-Szabó Krisztina és 
Szabó Szilvia barátnők, majd-
nem 30 éve táncolnak. Az ide-
jükbe már nem fért bele, hogy 
– a Sopron Táncegyüttes tag-
jaként – a próbákon kívül fo-
lyamatosan fellépésekre is 
járjanak. Néhány hónap kiha-
gyás után ismerőseikkel meg-
alakították az Ős-Pendelyes 
formációt.

– Egy évvel ezelőtt hatan 
kezdtük a próbákat, mostan-
ra a létszám megháromszoro-
zódott – mesélték. – Vasárnap 
délutánonként találkozunk, 
pusztán a tánc öröméért. Má-
jusban alkalmunk adódott 
arra is, hogy a Sopron Tánc-
együttes gálaműsorán egy 
régi és egy új koreográfiával 
fellépjünk, az utóbbiban szat-
mári népviseletben.

Mivel Kriszti és Szilvi ősz-
szel részt vettek a „Varrj ve-
lem!” négyalkalmas varró-
tanfolyamán, úgy gondolták, 

a kölcsönzés helyett ők maguk 
készítik el a fellépőruhájukat.

– Tavasszal szerettünk 
volna beiratkozni a haladó 
varrótanfolyamra is, de az-
tán más ötletünk támadt 
– tették hozzá. – A tanárunk, 

Csörgits Lászlóné Irénke kü-
lönórákon segített nekünk 
egy teljes szatmári népvise-
let – szoknya, kötény és blúz 
– elkészítésében. Tőle kaptuk 
a „2021–2022. év hobbivarró-
nője” címet is és vele együtt 

ajándékba egy háromalkal-
mas haladó tanfolyamot.

Cserébe a lányok meg-
hívták Irénkét a gálaműsor-
ra a barlangszínházba, ahol 
az új fellépőruhájukban tün-
dököltek.

A Sopron Táncegyüttes  gálaműsorán is felléptek

Az év hobbivarrónői

A két kreatív hölgy, Horváth-Szabó Krisztina (b) és Szabó Szilvia megvarrta a saját, szatmári 
népviseletes fellépőruháját.

SOPRONI HORVÁT NAPOK: JÚLIUS 1–3. 
Koszorúzás
Július 1. 14 óra, Szent Mihály-temető
Dr. Pinezich István, a város volt országgyűlési képviselője 
sírjának megkoszorúzása

Emlékülés és könyvbemutató
Július 1. 15 óra, Rejpál-ház
Emlékülés dr. Pinezich István halálának 60. évfordulója 
alkalmából, 17 órától könyvbemutató

Zenés gálaműsor
Július 2. 20 óra, Liszt-központ
Fellép: a KUD Rečica együttes

Horvát nyelvű mise
Július 3. 16 óra, Szent Mihály-templom

Szabadtéri zenés–táncos műsor
Július 3. 17 óra, Mária-szobor

Senior átmozgató torna a Lövérekben
Június 29., szerda 9 óra, Várisi út 2.
Regisztráció: www.visitsopron.com

Zenés estek
Június 29. 19 óra, Lenck-villa 
Fellépők: Danubia Zenekar, Balga Gabriella – szoprán,  
vezényel: Hámori Máté

Szemelvények az AFIT történetéből
Június 30., csütörtök 16 óra, Soproni Kereskedelmi 
és Iparkamara
Vetített képes előadás, a részvétel ingyenes,  
regisztráció: titkarsag@sopronikamara.hu

Misztikus Sopron
Július 1., péntek 20 óra, Tűztorony
Esti fáklyás városnézés Sopronban a kísértethistóriák és 
boszorkánymesék jegyében

IV. Levendula Fesztivál
Július 2., szombat 16 óra, Remetelak utca 12.
A Nektek Ugatunk Állatvédő Egyesület rendezvénye 

Lehár-gálaest
Július 2. 20 óra, fertőrákosi barlangszínház
Nagyszabású gálaest Benedekffy Katalin operaénekes 
szervezésében, neves szólistákkal, a Liszt Ferenc 
Szimfonikus Zenekarral.

Drum & Bass – 30Hz Sopron
Július 2. 22 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Megemlékezés 
Július 3., vasárnap 11 óra, zsidó temető
A Sopronból 78 évvel ezelőtt deportált és meggyilkolt közel 
kétezer emberre emlékeznek – a Soproni Zsidó Hitközség 
rendezvénye.

Fényes Sopron
Július 3. 16 óra, Széchenyi tér 
Sopron és a fények, a napsugaras kapuktól a soproni 
vasútilámpa-kiállításig. A sétát a Fényes pincészet borával 
zárják. 

Zsákbamacska – Improvizáció
Július 3. 17 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Átváltozás. Mivé lettél régi ruhám?
FOTINI – Molnár Alexandra alkotásainak tárlata 
augusztus 28-ig (hétfő kivételével naponta 10–18-ig) 
látható a Macskakő Gyermekmúzeumban.

EZ LESZ…  – programajánló

Willerding Rezső gyalogsági tábornok sírja
PLUZSIK TAMÁS 

A sopronbánfalvi Hősi temetőben, 
a Moll Elemér által tervezett és 
1917ben közadakozásból megva
lósult emlékmű szomszédságában 
nyugszik vitéz vihari báró Willer
ding Rezső gyalogsági tábornok. 
Az első világháború során megkapta az 
egyik legmagasabb katonai kitüntetést, a 
Mária Terézia Rend lovagkeresztjét. Kato-
nacsalád sarja volt, édesapja főtörzsorvos-
ként szolgált a hadseregben. A kiegyezést 
megelőző évben született Budapesten, Po-
zsonyban érettségizett, majd a bécsi Kato-
nai Műszaki Akadémia végzőseként avat-
ták hadnaggyá. Hamarosan vezérkari tiszti 
beosztást kapott, és haladt előre a katonai 
ranglétrán. 

1913 tavaszától már ezredesi rangban 
a soproni 28. gyalogdandár, egyúttal a sop-
roni helyőrség parancsnoka lett, ezért csa-
ládjával együtt Sopronba, a Fenyves sor-
ra költözött. Katonáival az orosz fronton 
harcolt, amikor 1917 augusztusában meg-
kapta a Mária Terézia Rend lovagkereszt-
jét, ezzel együtt a magyar bárói címet is. 

Az 1918. novemberi összeomlást köve-
tően nyugállományba helyezték, és vissza-

tért a családjához Sopronba. Kertészkedett 
és alig múlt 60 éves, amikor „befejezte föl-
di pályafutását és megtért oda, ahol az ő 
katonai dicsőségének is számos részese az 
örök békében várja a feltámadást”. 

Röviddel a temetés után Martini Ró-
bert ezredes mozgalmat indított, hogy 
emeljenek Sopronban szobrot Willerding 
Rezsőnek, de ebből semmi nem lett. A Hő-

si temetőben lévő sírját 2007-ben az uno-
kái, a Kanadában élő Péter, István, Rudolf 
és a Budapesten lakó Katalin és Judit újít-
tatták föl. Megemlítendő, hogy magának 
a hősi emlékműnek a rendbehozatalában 
is jeleskedett a Willerding család, ugyanis 
a tábornok Andrew és Charles nevű, szintén 
Kanadában élő dédunokáinak pénzadomá-
nyából újították azt föl 2008-ban. 

LÁTTA MÁR?  – soproni épületek, szobrok, műemlékek

A sopronbánfalvi Hősi temetőben található Willerding Rezső tábornok sírja.  
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS ÉS SOPRONI MÚZEUM

A licittárgyalás helye:
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városgazdálkodási Osztály, 9400 Sopron, Fő tér 1.

Az ingatlan műszaki állapotával kapcsolatban a Sopron Holding
Vagyonkezelő Zrt.-nél,  a 99/514–607-es telefonszámon tájékozódhat.

A licittárgyalás részleteiről érdeklődhet az alábbi elérhetőségek bármelyikén:
személyesen Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási 

Osztályán ügyfélfogadási időben, telefonon a 99/515–404-es telefonszámon, 
illetve a takacs.andras@sopron-ph.hu e-mail-címen.

A részletes licitkiírás a www.sopron.hu/önkormányzat
menüpont alatt olvasható. 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST HIRDET
a tulajdonában álló ingatlan értékesítésére:

Sopron, Várkerület 29. 1. emelet 6. 
szám alatti, 44 m2 alapterületű lakás 
Az ingatlan megtekinthető: 2022. július 15. (péntek) 10 óra
A licit időpontja:   2022. július 21. (csütörtök) 10 óra
Induló licitár:   16.866.000 Ft

www.facebook.com/ 
sopronitemahivatalosSoproni TémaALAPÍTVA: 2012

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP
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MUNKATÁRSUNKTÓL

A pénteki és a szombati nap volt ezúttal a legnép-
szerűbb – közel 20 ezren tomboltak a SUM 41, a 
Pendulum, a Halott Pénz és Majka & Curtis kon-
certjein. Véget ért az idei VOLT Fesztivál, a szer-
vezők szerint a várakozásoknak megfelelően ala-
kult a program. 
Rózsaszín zászlók városszer-
te, bőröndökkel érkező fiata-
lok – már múlt hét elején lát-
szott, hogy ismét kezdődik a 
fesztiválszezon. Megtelt ven-
dégekkel a Lövérek, keddtől 
szombatig a nemzetközi és a 
hazai zenei élet ismert alak-
jai léptek színpadra. Az idei 
VOLT Fesztivál első napján a 

Muse indította a bulit, de a kö-
zel 100 koncert mellett szám-
talan színes programon is 
részt vehettek a fesztiválozók. 

– Kétévnyi kényszerű szü-
net után idén már úgy készül-
tünk, hogy végre egy teljes-
értékű fesztiválév részesei 
lehetünk – kezdte Filutás An-
na, a Telekom VOLT Fesztivál 

projektvezetője. – Az újrain-
dulás azonban nem volt olyan 
egyszerű, hiszen a fesztivál-
szakmának és a kapcsolódó 
vállalkozásoknak komoly ne-
hézséget okoztak az elmúlt 
évek. Egy bizonytalan idő-
szakban kezdtük az idei VOLT 
szervezését, de már megköny-
nyebbülten mondhatjuk, hogy 
a várakozásnak megfelelően 
vettük az akadályt. Köszönjük 
a fellépőknek a fantasztikus 
programokat, a partnereink-
nek a vendégek kiszolgálását 
és a látogatóknak, hogy újra 
élettel töltötték meg a feszti-
vál helyszínét. 

– A VOLT Fesztivál Sopron 
jó hírét is viszi országszerte, 

illetve a határokon túlra is, 
így a város kiemelten fontos 
rendezvénye – mondta még a 
program helyszínének bejárá-
sán dr. Farkas Ciprián polgár-
mester. – Óriási öröm, hogy új-
ra elindul a VOLT. 

Az öt nap során a pénteki 
és a szombati hozta a legtöbb 
látogatót, közel húszezren 
vettek részt a SUM 41, a Pen-
dulum, a Halott Pénz és Majka 
& Curtis koncertjein. 

–  A kétéves kimaradás 
után jó volt látni, hogy olyan 
zenekarok és előadók tűntek 
fel vagy erősödtek meg, akik 
mostanra a fesztiválok fő-
szereplői lettek –  tette hozzá 
 Filutás Anna.

Öt nap alatt  közel 100 koncertet tartottak a Lövérekben

… és van a VOLT!

„Vannak fesztiválok és van a VOLT” – ez volt az idei program szlogenje. Két év szünet után ismét több tízezer fiatal szórakozott 
Sopronban, a Lövérekben. FOTÓK: ROMBAI PÉTER – REPESZTECH

„…egyrészt minden kö-
rülmények között be kell 
tartani a közlekedési sza-
bályokat, másrészt pedig 
azoknak, akik valamilyen 
módon felelősek a biz-
tonságos közlekedésért, 
mindent el kell követniük, 
hogy valóban biztonság-
ban legyünk az utakon, az 
átjárókban.”

JEGYZET

Közös felelősség
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Elképesztő, hogy még napjainkban is mennyi-
en halnak meg közúti balesetekben. A szakem-
berek szerint leggyakrabban a gyorshajtás, az 
ittas vezetés, a szabálytalan sávváltás és a köz-
úti jelzések figyelmen kívül hagyása okozza a 
tragédiákat. A tények szerint azonban hiába a 

szigor, a sok-sok fel-
világosító kampány. 
A közelmúltban meg-
döbbenve olvastam 
például, hogy az év 
nem teljes első felé-
ben már 43 vasúti át-
járós baleset történt. 
Tizennyolc esetben 
pedig halállal vég-
ződött a figyelmet-
lenség. Ez több mint 
tavaly az egész esz-
tendőben. Hol is tar-
tunk akkor? Milyen 

bizonyítványt adjunk azoknak, akik ezért a te-
rületért felelősek? Ismerem az ide vonatkozó 
szabályokat. A vasúti átjárót minden esetben 
úgy kell megközelíteni, hogy elkerülhető legyen 
az ütközés. Piros lámpánál egyértelmű a hely-
zet, de a fehér villogás sem azt jelenti, hogy sza-
bad az út, csak azt, hogy működik a jelzőlámpa. 
A sofőr felelőssége tehát szinte minden esetben 
megkérdőjelezhetetlen.

Akkor ezzel és így le is zárhatnánk ezt a kér-
déskört… Engem azonban nem hagy békén egy 
néhány évvel ezelőtt hallott gondolatsor. Egy 
közlekedési mérnök arról beszélt nekem, hogy 
ha egy útvonal vezetése, kialakítása magában 
hordozza a baleset lehetőségét, akkor ott lesz 
is baleset. Ez előre programozható, hiába tesz-
nek ki veszélyt jelző és/ vagy sebességkorláto-
zó táblákat. Persze vannak olyan útszakaszok, 
amelyeket csak ott és csak úgy tudnak megépí-
teni. Ez a példa áttételesen igaz a közúti–vas-
úti átjárókra is. Ha jól emlékszem, néhány évvel 
ezelőtt program kezdődött, hogy az átjárókat 
karos sorompóval is felszereljék, legalábbis 
azokat, ahol a legtöbb baleset történt. Nem tu-
dom, hol tartanak ebben a programban vasút-
társaságaink, de azt igen, hogy bizonyára akad 
még tennivaló. A napokban Ágfalvára mentem, 
s az előttem haladó autó, elhagyva a kanyart, 
majdnem ráhajtott a sínekre, a piros jelzés elle-
nére. Másodperceken múlt, hogy a nyílegyenes 
pályán nagy sebességgel közlekedő vonat nem 
ütközött az autóval. Ki volt a hibás? Igen, az au-
tó vezetője, de ha lett volna ott karos sorompó, 
talán előbb észlelte volna a veszélyt.

A fenti sorokkal csak azt szerettem volna il-
lusztrálni, hogy egyrészt minden körülmények 
között be kell tartani a közlekedési szabályokat, 
másrészt pedig azoknak, akik valamilyen mó-
don felelősek a biztonságos közlekedésért, min-
dent el kell követniük, hogy valóban biztonság-
ban legyünk az utakon, az átjárókban. Ha kell, 
az adott útszakasz korrekciójával, felületének 
kialakításával, vagy jelzőlámpák és sorompók 
felszerelésével.

Felelősségünk közös, senki sem bújhat ki aló-
la. Ezekben a hetekben egy ország kel útra. Vi-
gyázzunk magunkra és egymásra!

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni embe-
rek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat a jövőben is tartjuk, 
sőt szélesíteni kívánjuk újabb és újabb olvasóink megismer-
tetésével. Ezért olyan embereket keresünk, akik szűkebb–tá-
gabb környezetükben valamiért kiérdemelték a körülöttük élők 
szeretetét, tiszteletét. Lehet ő egy nagymama, másokon segí-
tő ezermester vagy tanácsadó, egy közösség szervezője vagy 
aktív tagja. Szóval bárki, akire felnéznek olvasóink! Ha ismer-
nek ilyen embert a környezetükben, írják meg nekünk, hogy ki 
ő, hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának róla örömmel a 
 Soproni Témában! Leveleiket a  szerkesztoseg@sopronite-
ma.hu e-mail-címre várjuk!

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK
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Megújított 
megállapodás
Ismét aláírta a határon 
átnyúló együttműködé-
si megállapodást a Fertő–
Hanság Nemzeti Park és 
a Nationalpark Neusied-
ler See-Seewinkel vezető-
je. Az 1993-as alapító do-
kumentumot újította meg 
a közelmúltban Kulcsárné 
Roth Matthaea és Johan-
nes Ehrenfeldner. A szer-
ződés megalapozza a két 
nemzeti park együttmű-
ködésének továbbfejlesz-
tését a közös természetvé-
delmi munka, a környezeti 
nevelés, valamint az öko-
turizmus területén.

A méhek 
megóvásáért
– A méhek a fenntartha-
tó mezőgazdaság és élel-
miszeripar kulcsszerep-
lői, ezért fontos, hogy az 
Országos Magyar Méhé-
szeti Egyesület szakma-
közi szervezeti elismerést 
nyert el – jelentette be 
Nagy István Siófokon. Az 
agrárminiszter elmondta: 
biztonságban kell tudni a 
méhcsaládokat. Folyama-
tosan nő a Magyar Méhé-
szeti Nemzeti Program ál-
tal biztosított keret, 2010 
óta már 19 milliárd forint-
tal támogatta a kormány 
a termelőket. Fenntartják 
a méhészek személyi jö-
vedelemadó-kedvezmé-
nyét is. 

ZÖLD HÍREK

MADARÁSZ RÉKA

Nincs olyan ember, aki ne ismerné a levendulát. 
Illata megosztó: egyesek rajonganak érte, mások 
viszolyognak tőle. Gyógyhatásai szinte felsorol-
hatatlanok, párnába varrva az alvásban és a mo-
lyok távoltartásában is a segítségünkre lehet.

A közönséges levendula dú-
san elágazó félcserje. Ma-
gyarországon nem őshonos, a 
Földközi-tenger partvidékéről 
került hazánkba.

– Valószínűleg azért ter-
jedt el ennyire, mert impo-
záns, dekoratív, sokoldalúan 
felhasználható növény – tud-
tuk meg Barna Csillától, a 
Fertő–Hanság Nemzeti Park 
természetvédelmi szakrefe-
rensétől. – Úgy gondolom, a 
klímaváltozás hatására me-
legedő éghajlat kedvező a szá-
mára. Hazánkban elsőként 
Tihany környékén kezdték 
termeszteni, de korán vannak 
említések a mi működési te-
rületünkhöz tartozó pannon-
halmi kolostorkertekből is, 
ugyanis a napsütötte domb-
oldalak ideális körülménye-
ket nyújtanak a levendulának.

A legintenzívebb virágzá-
si ideje június és július. Aki 
kedvet kapott a gyűjtéséhez, 
a fertődi Esterházy-kastély 
levendulakertjében napon-
ta 10 és 18 óra között részt 
vehet a rendkívül népszerű 
levendulaszüreten.

– Sokan nem tudják, hogy 
a levendula rendszerta-
ni szempontból az ajakosok 

családjába tartozik. Rokona 
a zsálya, az izsóp, a menta, a 
kakukkfű, a majoránna, az 
oregánó és a citromfű – foly-
tatta Barna Csilla. – Termé-
szetvédelmi szempontból 
nincs jelentősége, ugyanis 
nem védett, és inváziós tulaj-
donságai sincsenek. Viszont 
kiváló méh- és lepkecsalogató.

Gyógyhatásait a tudomá-
nyos és a népi gyógyászat 
egyaránt elismeri. Kívül-be-
lül kezelhetjük vele magun-
kat, sőt pompás lila színét és 
ízét ételekhez is felhasznál-
hatjuk. Hogy csak néhányat 
említsünk az áldásos hatásai 
közül: antibakteriális, görcs-
oldó, gyulladáscsökkentő, 
nyugtató, keringésjavító, im-
munrendszer-erősítő, fájda-
lomcsillapító és gombaölő ha-
tású. A belőle készült gyógytea 
– epeműködést fokozó hatása 
miatt – puffadás és emészté-
si zavarok esetén vethető be. 
Illóolaja segíthet stressz és al-
vászavarok esetén. Enyhe kor-
pásodásra kiváló gyógyír a le-
vendulás hajöblítő, illóolaja 
pedig vízben feloldva enyhíti 
a szúnyogcsípés okozta visz-
kető, égő érzést, illetve csök-
kenti a kialakult duzzanatot.

Napsütötte dombok 
népszerű növénye

BERTHA ÁGNES

A Harkai Gyümölcsös-
kert három terméke 
nyerte el a Magyar Ízek 
Versenye arany foko-
zatát. Ruskó Krisztián 
és Menyhárt Éva el-
ső alkalommal neve-
zett a megmérettetésre 
– hétből hat termékü-
ket díjazták.
Kékszőlő szörp, bodzavirág 
szörp, narancsos sütőtöklek-
vár – a Harkai Gyümölcsös-
kert három terméke arany-, 
három másik pedig bronz-
minősítést érdemelt ki a Ma-
gyar Ízek Versenye 2022-es 
megmérettetésén.

– Az országos versenyre 
kistermelők–őstermelők ne-
vezhetnek saját gyümölcseik-
ből előállított élelmiszerekkel 
– tudtuk meg Ruskó Krisztián-
tól, a Harkai Gyümölcsöskert 
egyik „gazdájától”. – 2019 óta 
vagyunk kistermelők, az idei 
„pihenőszezonban” úgy dön-
töttünk, hogy megméretjük a 
termékeinket, de ekkora elis-
merésre nem számítottunk. 
A termékeket hírességek és 
szakmabeliek – séfek, gour-
met-szakemberek, cukrász-
davezetők, az agrárkamara 
képviselői – bírálják.

Krisztián és Vica 2010-
ben költözött Harkára, a ház 

mögötti kert mellé pedig ke-
restek egy telket, amely 3000 
négyzetméterével nagyobb 
lett a tervezettnél. Aztán el-
indult a gyümölcsök feldolgo-
zása, előbb csak maguknak, 
majd ismerősöknek, a termés 
bőségesebbé válásával eladás-
ra is. Mint mondják, mindent, 
ami megterem a kertben, 
feldolgoznak: lekvár, szörp, 
aszalt gyümölcs, pesztó ké-
szül belőlük.

– Több mint 40 szezonális 
termékünk van, amelyeket gé-
pek nélkül, hagyományos mó-
don készítünk el, akár nagy-
anyáink – mesélte Menyhárt 
Éva, aki a főzésért felel. 

– Vásárlóink leginkább a 
bodza-, a levendula- és az or-
gonaszörpöt szeretik – tette 
hozzá Krisztián. – Van, aki a 
hagyományos ízeket és van, 
aki a különlegességeket kere-
si, mindenkinek igyekszünk 

kedvezni, megfogadjuk vásár-
lóink javaslatait. Sikerünknek 
két titka van: nem használunk 
vegyi összetevőt, és nem saj-
náljuk sem az alapanyagot, 
sem a munkánkat, energián-
kat. A mi „szezonunk” ápri-
listól novemberig tart, a leg-
jelentősebb eladásaink ideje 
december. Csak egészséges, 
friss saját gyümölcsöt dolgo-
zunk fel – úgy, mintha ma-
gunknak készítenénk.

Ne sajnáld  se az alapanyagot, se a befektetett munkát!

Díjazott magyar ízek

A MAGYAR ÍZEK VERSENYE  egyedülálló, komplex, kistermelőknek szóló, feldolgozott élelmisze-
rek megmérettetése 2020 óta. A verseny célja a hazai és hazánkban forgalomba hozható külföldi kis-
termelők (Duna mente régió) termékeinek népszerűsítése, a fiatalok szakmai érdeklődésének előse-
gítése. Az idei díjkiosztót Máriakálnokon rendezték a levendulafesztiválon.

Ruskó Krisztián és Menyhárt Éva hat termékét is díjazták a Magyar Ízek Versenyén. 

Sopron Megyei Jogú Város pályázatot hirdet szociális helyzet 
alapján meghirdetett önkormányzati lakások bérbevételére

Pályázni lehet:
(szociális helyzet alapján, szociális helyzet alapján � atalok részére, szociális 

helyzet alapján közszolgálati feladatot ellátó foglalkoztatottak részére)

Sopron, Rodostói u. 2. I/9. szám alatti
1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba WC-vel

39 m²-es, összkomfortos lakásra;

Sopron, Rodostói u. 6 fszt. 3. szám alatti
1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba WC-vel

36 m²-es, összkomfortos lakásra;

Sopron, Rodostói u. 6. I/7. szám alatti
1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba WC-vel

38 m²-es, összkomfortos lakásra;

Sopron, Rodostói u. 8. I/8. szám alatti
1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba WC-vel

38 m²-es, összkomfortos lakásra.

A lakások megtekinthetők 2022. július 5. (kedd) 10–11.30 között

Baross u. 22/A fszt. 1. szám alatti
1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba WC-vel, 37 m²-es, komfortos lakásra;

Baross u. 22/A fszt. 4. szám alatti
1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba WC-vel, 37 m²-es, komfortos lakásra;

Baross u. 22/A I/10. szám alatti
1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba WC-vel, 37 m²-es, komfortos lakásra;

Baross u. 22/B fszt. 3. szám alatti
1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba WC-vel, 37 m²-es, komfortos lakásra;

Baross u. 22/B I/6. szám alatti
1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba WC-vel, 37 m²-es, komfortos lakásra.

A lakások megtekinthető 2022. július 5. (kedd) 8.30–9.00 között

A pályázatok benyújtási határideje: 2022. július 13. (szerda)
8.00–12.00 és 13.00–16.00 között

A pályázati kiírás átvehető a Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport 
ügyfélszolgálatán, Sopron, Új u. 3. kizárólag ügyfélfogadási időben:

Hétfőnként: 13.00–17.00, szerdánként: 8.00–12.00 és 13.00–16.00 között.
Bővebb tájékoztatás kérhető személyesen és telefonon (99/515–210).

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT

XXXV. SOPRONI FÉRFI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ TORNA

2022. augusztus 20-21. 
(szombat-vasárnap)

Anger-réti Sporttelep
(Sopron, Balfi út 156.)

Nevezési cím:  
Sopron Városi Szabadidősport Szövetség

9400 Sopron, Ferenczy J. u. 2. 
9401 Pf. 44.

Telefon: +36 99 / 515-484
E-mail: szabadidosport@svszsz.hu

Részvételi költség:  
25.000 Ft / csapat

Részletes információk:  
www.facebook.hu/svszsz  

www.svszsz.hu 
www.kispalyasopron.hu

PATENT KUPAPATENT KUPA

Nevezési határidő:  
2022. augusztus 8. (hétfő)
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KÖVES 
ANDREA

Fasang Ár-
pád-díj-
ban része-

sült Makkos Ágnes, a 
Liszt Ferenc Pedagó-
gus Énekkar vezetője. 
A magas rangú szakmai 
elismerést minden év-
ben olyan pedagógus-
kórus karnagyának íté-
lik oda, aki hű a magyar 
kórusmozgalom egyik 
legnagyobb alakjának 
szellemiségéhez.

– Gratulálok a rangos elis-
meréshez! Hány évtizedes 
értékteremtő kórusszerve-
ző, irányító tevékenység áll 
a díj mögött?

– Röviden úgy tudom ösz-
szefoglalni, hogy 12 plusz 19 
év. Mindez azt jelenti, hogy 
12 évig kórustag voltam, majd 
szólamvezető, betanító kar-
nagy lettem, 2003 óta, amióta 
Dárdai Árpád leköszönt, né-
hány álmatlan éjszaka után 
elvállaltam a Liszt Ferenc Pe-
dagógus Énekkar vezetését. 
Azóta kiderült: remek döntést 
hoztam, sok-sok élménnyel, 
felejthetetlen próbákkal és 
fellépésekkel telt el ez a közel 
két évtized. Hetente kétszer 
próbálunk, amely természe-
tesen a járványügyi helyzet 
alatt másképpen alakult, de 
most újra visszatértünk a „ré-
gi kerékvágásba”.

– A díj mindig egy em-
ber kiemelkedő, odaadó 
munkáját ismeri el, azon-
ban gondolom, a kitüntetés 
mégiscsak a kórus egészé-
nek is szól.

– A díj természetesen egy 
összetartó, remek közösség 
elismerése is. Szinte család-
tagokként tekintünk egymás-
ra, nemcsak a közös éneklés 
szeretete kovácsolt és tart 
össze minket, hanem a sok-
sok beszélgetés, a számtalan 
közösen megélt élmény, az, 
hogy mindig, mindenben szá-

míthatnak egymásra a kóru-
sunk tagjai.

– Menny ire vezetett 
egyenes út pályakezdőként 
a kórusmuzsikához?

– Annak idején egészen a 
főiskoláig nem voltam ének-
karos, hegedűsként tevé-
kenykedtem Demeter Laci 
bácsi tanítványaként, közép-
iskolásként a szimfoniku-
soknál játszottam. Főiskolán 
ének szakos lévén kerültem 
énekkarba, ekkor fedeztem 
fel a kórusmuzsikban rejlő 
szépséget. Diplomázás után 

hazakerültem Sopronba, több 
helyütt is énekeltem, majd 
1991-ben kerültem a Liszt Fe-
renc Pedagógus Énekkarba, 
ami számomra a kiteljese-
dést hozta. Mindemellett a 
domonkos templom énekka-
rát is vezetem.

– Mi mindenre készül 
a kórus a közeljövőben?

– Szerencsére fellépések-
re készülünk. Nagyon élvez-
tük a Soproni Kórusünnepen 
való szereplést a Lenck-vil-
lában, július első hétvégé-
jén a tagok egy része elutazik 

Budapestre egy nemzetkö-
zi kórusünnepre a MÜPÁ-ba, 
a zárókoncerten a többi kó-
russal együtt énekeljük Mo-
zart Requiem című művét. 
Augusztus 20-ra meghívást 
kaptunk egy nagycenki ün-
nepi misére. Ősszel pedig 
már javában készülünk a ju-
bileumunkra, hiszen jövőre 
ünnepeljük alakulásunknak 
75. évfordulóját. Ha röviden 
akarnám kifejezni a tervein-
ket: zene, zene és zene, ami-
kor és ahol csak lehetőségünk 
nyílik rá.

– Nagyon élveztük a Soproni Kórusünnepen való szereplést – mondta Makkos Ágnes (b), a Liszt Ferenc Pedagógus Énekkar vezetője.

1947
Zeneiskola  
a Lábasházban
Ismeretes, hogy a város a Lá-
basházat megvette. Ebbe az 
épületbe akarja a polgármes-
ter a Zeneiskolát elhelyezni. Az 
épület rendbehozatala 130.000 
forintba kerül. A polgármes-
ter javaslatára a városi tanács 
80.000 forintot irányzott elő a 
pótköltségvetés terhére. A kü-
lönbözet a jövő évi költségve-
tésben talál majd fedezetet. 
(Soproni Világosság)

Bakancsmizéria  
Sopronban
Tíz pár bakancsot köteles rak-
táron tartani minden soproni 
cipőkereskedő. Az utóbbi idő-
ben a közönség azt tapasztalta, 
hogy a cipőkereskedésekben 
hiába akar bakancsot vásárol-
ni, mindenütt azzal utasítják 
el, hogy nincsen. A kormány 
legújabb rendelete szerint 
minden cipőkereskedő köte-
les raktárában legalább 10 pár 
bakancsot tartani. A kormány 
ezt a rendeletet a dolgozók ér-
dekében hozta. A cipőgyárak 
raktáraiban sok bakancs he-
ver, a kisebb nyereségi há-
nyad miatt az áru a vásárló-
közönséghez nem jutott el.  
(Soproni Világosság)

Vécsei Vilmos sikere
Vécsei Vilmos, városunk mű-
ugróbajnoka vasárnap újabb 
győzelemmel növelte sike-
reinek számát. A debreceni 
kerületek közötti versenyen 
egyetlen győzelmet sikerült 
a nyugati férfiúszóknak kivív-
niuk, és az Vécsei Vilmos ne-
véhez fűződik. Győzelmével 
bebizonyította, hogy vidéki 
viszonylatban a legjobbnak 
számít, és a fővárosiakkal is 
fel tudja venni a versenyt. Re-
méljük, hogy az idén elindul az 
országos vidéki bajnokságban, 
és már most biztosak vagyunk, 
hogy ott is megállja a helyét. 
Vécsei Vilmos, aki hatalmas 
ezüstserleggel tért vissza Deb-
recenből, példaképül szolgál-
hat minden soproni sportoló-
nak. További versenyeihez és 
áldozatkész nevelő munkájá-
hoz sok sikert kívánunk! (Sop-
roni Világosság) 

1922
Értesítés!
Van szerencsém a tisztelt kö-
zönségnek becses tudomásá-
ra hozni, hogy Ógabona tér 42. 
szám alatt levő kosárfonó-üz-
letemet újból megnyitottam. 
Elvállalom utazókosarak, nád-
székek, gyermekkocsik, üveg-
bekötések és mindennemű ko-

sarak javítását. Tisztelettel: 
Pers János kosárfonó. (hirdetés 
a Sopronvármegye c. lapban)

Erősen büntetik 
a tojáscsempészeket
Itt van Virth Sándor gazda ese-
te. 160 tojást szeretett volna ki-
vinni Ausztriába, s az uzsorabí-
róság tegnap egy heti fogházzal 
és 800 korona pénzbüntetéssel 
sújtotta. Hackstok Tódor sopro-
ni lakost csempészés bűntetté-
vel vádolta az ügyészség, mert 
két ízben 300–1200 tojást akart 
átvinni. Az uzsorabíróság 3 he-
ti fogsággal és kétszer 1000 ko-
rona pénzbüntetéssel büntette 
meg, bár csak az árdrágító visz-
szaesés vétségében mondot-
ta ki bűnösnek. Mindkét vád-
lott szó nélkül megnyugodott 
az ítéletben. Érdekes, hogy na-
gyon sok névtelen csempész 
áruját kobozta el tegnap az 
ügyészség. A súlyos büntetés 
sem tudja, úgy látszik, telje-
sen leszoktatni a határszéli la-
kosokat a rossz szokásról, ha-
nem a félelmük iszonyú nagy 
lehet, mert különösen, ha sze-
les az idő, és a fák s bokrok zajt 
ütnek, reggelre tele van az er-
dő elhagyott csomagokkal, 
melyeket a határőröktől va-
ló nagy félelmükben hajigál-
nak el a remegő csempészek. 
(Sopronvármegye)

1902
Villámütés
Tegnap reggel 7 órakor a déli 
vasúti vámház előtt a 4-es szá-
mú villamos vasúti kocsiba le-
ütött a villám. A kocsiban négy 
utas ült, akiknek azonban baja 
az ijedtségen kívül nem esett, 
mivelhogy kellő ólomkészülék 
volt a kocsin elhelyezve. A ko-
csi azonban annyira megron-
gálódott, hogy vele a továb-
bi közlekedés lehetetlen volt. 
(Sopron)

Utczai botrány
Gebauer Sándor csődbe került 
soproni kereskedő néhány hó-
nappal ezelőtt korbáccsal tá-
madt Breyer Mór újságíróra, aki 
kénytelen volt szintén korbács-
csal védekezni. Az egész dolog-
ból csinos utczai botrány tá-
madt, amely miatt a rendőrség 
a napokban Gebauer Sándor 
elővezetését elrendelte. Geba-
uer ellen ezen kívül veszélyes 
fenyegetés miatt is háromszor 
tűzte ki a soproni járásbíróság 
már a tárgyalási terminust, de 
Gebauer, aki most bécsi lakos, 
nem jelent meg. Ezen kívül Ge-
bauer ellen sajtó útján elköve-
tett becsületsértésért is vádat 
emelt Breyer Mór. (Sopron)
Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból
200 ÉVVEL EZELŐTT,  1822. július 1-jén született Németke-
resztúron (ma: Deutschkreutz, Ausztria) alsószopori Nagy Imre 
ügyvéd, történész–genealógus, Sopron vármegyei tisztviselő, a 
Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a kétkötetes Sop-
ron vármegye története oklevéltár (1889–1891) összeállítója.

105 ÉVVEL EZELŐTT,  1917. július 3-án ünnepség keretében 
avatták fel Sopronbánfalván a hősi emlékművet.

105 ÉVVEL EZELŐTT,  1917. július 10-én Cziráky József grófot 
Sopron vármegye és Sopron szabad királyi város főispánjává 
nevezte ki IV. Károly király.

85 ÉVVEL EZELŐTT,  1937. július 8-án hunyt el Bella Lajos or-
szágos hírű régész, az MTA levelező tagja, a főreáliskola le-
gendás történelemtanára. Pozsonyban született 1850. decem-
ber 29-én.

65 ÉVVEL EZELŐTT,  1957. július 5-én hunyt el Perkovátz Fé-
lix, a soproni vendéglátóipari kultúra egyik úttörője. A Sopron 
vármegyei Alsólászlón (ma Unterloisdorf) 1886. november 20-
án született.

20 ÉVVEL EZELŐTT,  2002. június 29-án Sopronban nagysza-
bású ünnepség keretében írta alá Ing. Peter Nemeth, Eisen-
stadt és dr. Gimesi Szabolcs, Sopron polgármestere a testvér-
városi együttműködést jelképező magyar nyelvű díszoklevelet. 
Két héttel előbb Kismartonban (Eisenstadt) írták alá a német 
nyelvű változatot.

20 ÉVVEL EZELŐTT,  2002. június 30-án átadták a Besenyő 
utcában a Transelektro Rt. 2,5 milliárd forintos beruházásában 
megvalósult, a 225 lakásból álló Sopron Parkot.

15 ÉVVEL EZELŐTT,  2007. július 3-án emléktáblát avattak az 
egykori neológ zsinagóga helyén, a Templom utca 24. számú 
ház falán dr. Pollák Miksa főrabbi tiszteletére. A szobrász Ku-
tas László volt. Erre az alkalomra adták ki Pollák Miksa „A zsi-
dók története Sopronban” című művének hasonmás kiadását.

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

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

„Felejthetetlen  próbákkal és fellépésekkel telt el ez a közel két évtized”

Az éltető kórusmuzsika
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Szimfonikus 
imázsfilm
Elkészült a Soproni Liszt 
Ferenc Szimfonikus Zene-
kar új imázsfilmje. Hűség 
és zene – olvasható a kép-
kockák végén, ez a szel-
lemiség hatja át az egész 
alkotást, amelynek rende-
zője, vágója Németh Anna, 
az operatőre Mike László 
és Mike György volt. A Sop-
roni Petőfi Színház előadá-
saiban többször szerepel 
Kóczán Péter művészeti 
vezető és Oberfrank Péter 
karmester irányításával az 
ország egyik legrégebbi, 
lassan 200 éves komoly-
zenei formációja. Hallhat-
ta őket a közönség ebben 
az évadban A padlás hatal-
mas sikerű produkcióban, 
az És mégis élünk tánc-
műben, valamint az Árgyi-
lus és Tündér Ilona mese-
táncjátékban. A zenekarról 
készült imázsfilm megte-
kinthető a legnagyobb vi-
deómegosztón, valamint 
a Soproni Téma hivatalos 
Facebook-oldalán is. 

Lehár Ferenc 
gálaest
Lehár Ferenc életműve 
előtt tiszteleg az a gálaest, 
amelyet  Benedekffy Kata-
lin szerkesztésében láthat 
a közönség július 2-án ma-
gyarul a fertőrákosi bar-
langszínházban. A nézők 
többek között hallhatják 
a Messze a nagy erdő, a 
Vágyom egy nő után, az 
Apacslegény, Bár az asz-
szonyhoz senki sem ért, 
a Gyerünk tubicám című 
slágereket. 

RÖVIDEN
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MUNKATÁRSUNKTÓL

Alig értek véget a vi-
zes vb soproni mér-
kőzései, néhány hét 
múlva ismét nagy-
szabású, nemzetközi 
sportesemény helyszí-
ne lesz városunk. Jú-
lius 8–16. között U20-as 
női kosárlabda Euró-
pa-bajnokságot ren-
deznek Sopronban, a 
Novomatic-arénában. 

A 16 csapatos Eb-mezőnyben 
ott lesz a magyar válogatott 
is, az U20-as nemzeti együt-
tes meghatározó játékosa pe-
dig a Sopron Basket centere, 
Sitku Zsuzsanna.

– A 16 csapatot négy né-
gyescsoportba sorolták, az el-
ső időszakban minden nap 8 
meccset rendezünk – mondta 
Pados Noel, a szervezőbizott-
ság tagja. – Egy helycsere tör-
tént: az orosz válogatott kizá-
rása miatt a portugál együttes 
vehet részt a kontinensviada-
lon. A csoportmeccsek után 
következik az egyenes kiesé-
ses szakasz. Nem csupán az 
elődöntőket, döntőket rendez-
zük meg, hanem a helyosztó-
kat is, hiszen ez „A” csoportos 
Európa-bajnokság, amelynek 
utolsó helyezettje kiesik a „B” 
csoportba.

A szakértők szerint a ma-
gyar U20-as válogatottnak 
jó esélye van arra, hogy akár 

dobogós helyezést is elérjen a 
hazai rendezésű Európa-baj-
nokságon. Korábban a Sopron 
Basket vezetőedzője, Gáspár 
Dávid volt a szövetségi tréner, 
őt idén Cziczás László váltot-
ta. A nemzeti csapat Spanyol-
országban edzőtáborozott, 

majd egy héttel a kontinens-
viadal megkezdése előtt érke-
zik Sopronba.

A Nemzetközi Kosár-
labda Szövetség (FIBA) égi-
sze alatt rendezett sopro-
ni U20-as Európa-bajnokság 
tehát július 8-án kezdődik. 

A mérkőzésekre ingyenes a 
belépés, a Covid-helyzet mi-
atti korlátozást nem tervez a 
FIBA. Összesen 56 mérkőzést 
rendeznek városunkban, ez 
lesz az ötödik nagy, nemzet-
közi válogatott kosárlabda-
torna Sopronban.

Július közepén  U20-as női kosárlabda Eb-t rendez Sopron

Nemzetközi porondon

Sitku Zsuzsanna (labdával) a magyar válogatott játékosaként pályára lép a soproni U20-as Eb-n. 

MUNKATÁRSUNKTÓL

Magyarország Milák Kristóf két győzelmének kö-
szönhetően – Romániával holtversenyben – a he-
tedik helyen végzett a Duna Arénában rendezett 
úszó-világbajnokság éremtáblázatán. 

A Duna Arénában 19 ország 
szerzett érmet, 2001 óta ez a 
legkisebb létszám a vb-ken. 
Az amerikai küldöttség 45 do-
bogós helyezéssel toronyma-
gasan diadalmaskodott.

Sós Csaba, a magyar úszó-
válogatott szövetségi kapitá-
nya szerint a szombaton véget 
ért világbajnokságon a szur-
kolók tanúi lehettek a gene-
rációváltásnak. A szakember 
leszögezte: a 18 döntős ered-
ménnyel elégedett, ráadásul 
négy váltóból három is az ötö-
dik helyen végzett, ez pedig jól 
mutatja egy ország erejét. Sós 
Csaba hozzátette: akárcsak 
az olimpián, ezúttal is több 

számban karnyújtásnyira volt 
az érem – Szabó Szebasztián 
50 méter gyorson, Hosszú Ka-
tinka 400 méter vegyesen ne-
gyedik helyen végzett. Azt 
azonban mindenképpen meg 
kell vizsgálni a kapitány sze-
rint, hogy miért billent rossz 
irányba a mérleg nyelve most 
és a tokiói olimpiai játékokon 
egyaránt.

A világversenyen elkez-
dődtek a nyílt vízi úszók küz-
delmei. Vasárnap a Rohács 
Réka, Olasz Anna, Betlehem 
Dávid, Rasovszky Kristóf ösz-
szeállítású váltó a második 
helyen ért célba, így ezüstér-
met nyert. 

Magyarország  hetedik lett az éremtáblán 

Milák duplázott 

Milák Kristóf két aranyérmet is szerzett. A Honvéd 22 éves 
klasszisa 200 méter pillangón világcsúccsal védte meg címét, 
és 100 méteren sem talált legyőzőre. FOTÓ: MTI – KOVÁCS TAMÁS

PAPP GYŐZŐ

A negyvenes évek végétől nagyjából a rendszer-
váltásig többször is pályára lépett Sopronban a 
magyar labdarúgó-válogatott. Elsősorban Auszt-
riába menet állt meg városunkban, és az edzé-
sek mellett meg is mérkőzött valamelyik helyi 
csapattal. 
(5.) Az egyetlen alkalom 1972-
ben volt, amikor két mérkő-
zésen is pályára lépett a ma-
gyar válogatott Sopronban. 
Az osztrákok elleni bécsi vi-
lágbajnoki selejtezőre készü-
lő csapat hosszabb időt töltött 
a Lövérek alján, így volt idő az 
edzőmeccsek beiktatására. 

Október 9-én, hétfőn ér-
kezett meg a gárda, elfoglalta 
immár megszokott szállását a 
Hotel Fenyvesben.

Október 10-én a Soproni 
Postás ellen játszott kétszer 
35 perces edzőmérkőzést. 
A válogatott az első félidő-
ben Géczi–Páncsics, Ko-
vács, Bálint, Juhász P. – Ju-
hász I., Szűcs–Szőke, Kocsis, 
Dunai II, Zámbó összeállítás-
ban futballozott. A második-
ban Rapp volt a kapus, Szűcs 
helyett Bálint ment a közép-
pályára, Fábián lett a beál-
lós, Kocsist Fazekas váltot-
ta fel. Az eredmény 7:0 lett, 

Dunai II (3), Kocsis, Szőke, Fa-
zekas, Juhász I. egy-egy gólt 
szerzett. 

„A vasutaspálya festői 
környezetben fekszik, s már 
messziről látszott a pénztá-
rak előtti hosszú sor. A néző-
tér a kezdésig zsúfolásig meg-
telt. Emberemlékezet óta 
nem volt ennyi néző a sopro-
ni vasutaspályán” – írta a Nép-
sport. A tudósításban Boross 
Dezső 6000, a Kisalföldben 
dr. Koloszár József 3500 né-
zőt említett. 

Illovszky Rudolf kérésére 
megnagyobbították a játékte-
ret, méghozzá úgy, hogy a két 
oldalvonal mellett egy méter-
rel szélesebbre meszelték fel a 
vonalakat. Így jobban hason-
lított a bécsi Práter stadion 
méreteire. Tapolczai vezette 
a mérkőzést, Kovács és Grá-
bics voltak a partjelzői.

A másik mérkőzésen SVSE 
– magyar válogatott: 0–5 (0–2).

SVSE: Babos–Göndöcs, 
Mersits, Drázsnyák, Horváth 
(Bukledits) – Borsos (Braun-
müller), Ábrahám–Princzes, 
Lipót (Jäger), Németh, Csuthy. 

Magyar válogatott: Géczi 
(Rapp) – Páncsics, Kovács, Bá-
lint, Juhász P. (Fábián) – Ju-
hász I. (Fazekas), Szűcs–Sző-
ke, Kocsis, Dunai II (Várady 
B.), Zámbó. 

Gólszerző: Zámbó (2), Ju-
hász I., Kocsis, Fazekas. 

Abban, hogy az első fél-
időben csak két gólt rúgott 
a válogatott, közrejátszott 
a nagyszerűen védő Babos. 
A második félidőben tovább 
záporoztak a lövések, több ka-
pufát is rúgott a válogatott, és 
összesen ötször vette be a ha-
zai hálót.

Pénteken Fertőrákosra 
kirándult a nemzeti csapat, 
megnézte a barlangszínhá-
zat, majd a Fertő tavon tett 

egy hangulatos kört a ha-
tárőrség motorcsónakján. 
Szombaton délelőtt indult 
Bécsbe a másnapi világbaj-
noki selejtezőre. Színvona-
las mérkőzésen 20 perc után 
már 2–0-ra vezettünk, de a 
vége sajnos 2–2 lett. 

Ezt követően többször is 
járt Sopronban a magyar vá-
logatott, de helyi csapattal 
többet nem játszott mérkő-
zést. (Vége)

Amikor Sopronban lépett pályára  a magyar labdarúgó-válogatott

Egy hét alatt két edzőmérkőzés

Kocsis Lajos (középen) szerezte a 2. gólt a Práter stadionban 1972-ben. FOTÓ: MLSZ MŰSORFÜZETE

Bajnok a Falco 
A szombathelyi Falco nem 
kegyelmezett, először 
nyert odahaza bajnoksá-
got. A férfi kosárlabda 
NB I. fináléjának ötödik, 
mindent eldöntő mérkő-
zését a házigazda Falco-
Volvo Alpok Autó Szom-
bathely 99–70-re nyerte 
az Egis Körmend ellen, így 
negyedszer szerezte meg a 
bajnoki aranyérmet. – Biz-
tos vagyok benne, hogy 
napokig a bajnoki csata, 
az utolsó mérkőzés, a dia-
dal hatása alatt leszek – ér-
tékelt a döntő után a szom-
bathelyiek vezetőedzője, 
Milos Konakov. 

Vereség 
Wimbledonban
Babos Tímea kikapott a 
wimbledoni teniszbajnok-
ság selejtezőjének 3. for-
dulójában, így nem jutott 
főtáblára. A világranglis-
ta 294. helyezettje a kvali-
fikáció első körében a né-
met Katharina Gerlachot, a 
másodikban az ukrán Da-
rya Snigurt győzte le úgy, 
hogy mindkét találkozón 
csak két játékot veszített. 
A harmadik mérkőzésen a 
soproni teniszező ellenfele 
a mexikói Fernanda Contre-
ras Gómez volt, ellene 6:3, 
1:6, 6:3 arányban kapott ki.
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Bowling
Június 30. – július 3. 
(csütörtök–vasárnap), 
All Star Bowling
SÜH Bowling Kupa

Teke 
Július 1–3.  
(péntek–vasárnap), 
Győri úti tekepálya
SÜH Teke Kupa

Pickleball
Július 2–3.  
(szombat–vasárnap), 
SVSE Sporttelep
Pickleball országos 
bajnokság

Kispályás  
labdarúgás
Július 2., szombat  
13 óra, városi stadion
SÜH Kispályás Labda-
rúgó Torna

LELÁTÓ

RÁZÓ LÁSZLÓ

Kiváló 
sportél-
mények-
ben volt 

része azoknak a szur-
kolóknak, akik részt 
vettek a FINA által 
szervezett vizes világ-
bajnokság soproni ví-
zilabda-mérkőzésein. 
A csúcsrangadó a szom-
bati olasz–spanyol 
férfimeccs volt, ahol 
végül az utóbbi váloga-
tott győzött. 

Hihetetlen profi körülmények 
várták a közönséget az egy éve 
átadott soproni Lőver uszo-
dában. A hatalmas LED falon 
minden fontos információt 
leolvashattak, sőt, egy külön 
kivetítőn ismétlésben is lát-
hatták a mérkőzések legfon-
tosabb történéseit.

A hölgyek mezőnyében be-
jött a papírforma: Brazília és 
Kazahsztán nem igazán tu-
dott beleszólni a csoportel-
sőség kérdésébe, Ausztrália 
végzett az élen és jutott egy-
ből a nyolc közé, míg Új-Zé-
land második helye azt jelen-
tette, hogy a nyolcaddöntőben 
játszhatott.

A férfiaknál bonyolultabb 
lett a helyzet: a kanadai játé-
kosok koronavírus-fertőzések 
miatt visszaléptek, a csapat 
eredményeit nem számítot-
ták bele a csoport végered-
ményébe. Dél-Afrika végzett 
a harmadik helyen, szomba-
ton este 6 órától pedig követ-
kezhetett az a találkozó, ame-
lyet a legjobban várt a szakma 
és a közönség Sopronban. Az 
olasz–spanyol mérkőzésen 
a döntetlen a hispánoknak 
kedvezett volna, hiszen ők na-
gyobb gólkülönbséggel győz-
ték le Dél-Afrikát.

A meccset is a spanyolok 
kezdték jobban, 3–0-ra is ve-
zettek, azonban a rendkívül 
gólgazdag, látványos és kö-
zönségszórakoztató mérkő-
zésen az olaszok feljöttek, 
sőt, meg is fordították az ál-
lást. 12–9-es olasz vezetésnél 
a spanyolok ötméterest hi-
báztak, ekkor úgy tűnt, hogy 
a taljánok örülhetnek a végén. 
Mégsem így lett, Spanyolor-
szág válogatottja óriásit haj-
rázott és végül 14–12-re tudott 
győzni. Így a spanyolok kerül-
tek a negyeddöntőbe, Olasz-
országnak pedig plusz mér-
kőzést kell játszania.

A FINA által megbízott 
műsorközlő mindenesetre az 
utolsó meccs végén nagyon 
megköszönte a soproni kö-
zönségnek, hogy ott volt, szur-
kolt és sportszerűen biztatta, 

buzdította az erősebb vagy 
gyengébb képességű váloga-
tottakat is.

A vb soproni szakasza lezá-
rult, de városunk ezzel felke-
rült a vizes sportok térképére.

HORVÁTH PATRÍCIA:  
„EL KELL VISELNI A HAZAI 
PÁLYA TERHÉT”
2002 és 2009 között, egy iga-
zán sikeres korszakban volt a 
magyar női válogatott kapu-
sa a soproni Horváth Patrícia. 
A nemzeti együttes tagjaként 
világbajnoki címet, olimpiai 
negyedik helyezést és két Eb-
bronzérmet is szerzett. Az 
egykori kiváló játékos ma már 
háromgyermekes édesanya, 
és orvosként dolgozik a Sopro-
ni Gyógyközpontban. A vízi-
labdázással felhagyott, de he-
ti rendszerességgel jár úszni.

– Nagyon nagy eseménynek 
tartom, hogy Magyarország, 
azon belül Sopron ilyen ran-
gos, nemzetközi megmérette-
tésnek adhatott otthont – nyi-
latkozta lapunknak Horváth 
Patrícia. – Mi annak idején 
Montreálban szereztük meg 
a vb-elsőséget, nagyobb, nem-
zetközi versenyt válogatott pá-
lyafutásom alatt nem rendez-
tek Magyarországon. Kaptam 
meghívót a soproni meccsek-
re, el is mentem az uszodába, 
hiszen nem mindennapi ese-
ménynek lehettünk részesei 

itt, Sopronban. Óriási dolog 
hazai közönség előtt szere-
pelni, rengeteg energiát ad a 
közönség buzdítása. Ugyan-
akkor kezelni is tudni kell ezt 
a helyzetet, el kell viselni a ter-
het, a hazai szurkolók nem kis 
elvárásait. Plusz a médiafi-
gyelem is óriási, a cikkek alatt 
pedig gyűlnek a nem feltétle-
nül pozitív kommentek… Ezt 
mind ki kell zárni a sporto-
lóknak, ami nem egyszerű egy 
ilyen világversenyen.

Horváth Patrícia sze-
rint azért is pozitívum, hogy 

Magyarországon rendezik 
a vizes vb-t, mert így óriá-
si reklámot kapnak ezek a 
sportágak, így talán még több 
ember kezd majd sportolni, 
mozogni, több gyerek sze-
retne sikeres úszó, vízilab-
dázó vagy éppen szinkron-
úszó lenni.

Az egykori vízilabdaka-
pus nagyon szorít mind a női, 
mind pedig a férfi vízipóló-
válogatottnak, bízik abban, 
hogy hazai pályán komoly si-
kert tudnak elérni nemzeti 
együtteseink.

Óriási reklámot kapnak  ezek a sportágak, így talán még több ember kezd majd mozogni

Sopron a vizes sportok térképén

IGAZGATÓI LÁTOGATÁS:  – Ennek a világbajnokságnak a legnagyobb sikere, hogy mindez négy hó-
nap alatt jött létre – nyilatkozta Brent Nowicki. A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség ( FINA) 
vezérigazgatója múlt héten járt Sopronban is. A sportvezető a város alpolgármesterével, Csiszár Sza-
bolccsal járta körbe a Lőver uszodát, és üdvözölte az éppen edző csapatok játékosait. Brent Nowic-
ki köszönetet mondott a város vezetésének, valamint kiemelte, hogy csakúgy, mint 2017-ben, idén is 
elképesztő a világbajnokság hangulata. 

• Általános segélyhívó .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 112
• Mentők      .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 104
• Orvosi ügyelet    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   312-010
• Soproni Gyógyközpont     központi szám .    .    .    .    .    .   514-200
• Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség  

(Tűzoltóság, Polgári Védelem) .    .    .    .    .   105, 510-672, 510-617
• Rendőrség     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .107, 311-234
• Előfizetői tudakozó    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  11818
• Belföldi tudakozó  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  11800
• Polgármesteri hivatal        .    .    .    .    .    .06-80/204-322, 515-100
• Soproni Polgárőr Egyesület        .    .    .    .    .    .    06-30/385-5732

• Sopron Holding 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 SZÁMOK

Spanyolország válogatottja óriásit hajrázott, és végül 14–12-re győzött az olaszok ellen a világbajnokság soproni mérkőzésén. Horváth Patrícia, aki a 2005-ben 
vb-győztes csapat tagja volt, nagyon drukkol a női és a férfi pólóválogatott hazai sikeréért. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

www.sopronitema.hu
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„A világot le-
takarni nem 
tudjuk. Egyet-
lenegy dolgot 
próbálunk meg: 
az arcunkat a 
napba emeljük, 
mert hogyha a 
napba nézünk, 
nem látjuk az 
árnyékot.”
Náray Tamás  
(1958–) festőművész, 
divattervező, író, 
külkereskedő, ipari 
formatervező

MOTTÓ

Náray Tamás: 
Anyám szerint
Kicsoda valójában Náray 
Tamás? Itthon és külföl-
dön elismert divattervező, 
festőművész, író, Spanyol-
országban élő világpolgár 
vagy debreceni lokálpat-
rióta? Netán mindez egy 
személyben? Erre a kér-
désre ad választ a szerző 
legújabb és talán legsze-
mélyesebb, legszókimon-
dóbb kötete, amelyben 
egy csokorba gyűjtve ad-
ja közre életének szemé-
lyiségformáló eseménye-
it, a családi legendárium 
történeteit. 

KÖNYVAJÁNLÓ

MADARÁSZ RÉKA

Hét iskola mérte össze a tudását a Széchenyi Is-
kolák Találkozóján Csornán. A Rábaközi Szuper-
infó Vándorkupa másodszor is a Soproni Széche-
nyi István Gimnáziumhoz került.

A megye hat Széchenyi Ist-
vánról elnevezett iskolája és 
a fertőszéplaki Széchényi Fe-
renc Általános Iskola hete-
dikes és nyolcadikos tanulói 
vettek részt az egész napos 
megmérettetésen, amelyet 
idén a csornai Széchenyi 
István Általános Iskolában 
rendeztek meg. A Soproni 

Széchenyi István Gimnáziu-
mot a 8.A osztály csapata kép-
viselte: Bodnár Mihály, akit 
már kétszer is bemutattunk 
újságunkban (legutóbb: Misi 
történelmet írt, Soproni Téma, 
2022. május 11.), Csaplár Már-
ta, Dávid Nadin, Gergely Mí-
ra, Hermesz Lili Zita, Takács 
Dorián és Sámson Márton. 

Kísérőjük Horváth Violetta 
tanárnő volt.

– A rendezvény az isko-
lák bemutatkozó előadásával 
kezdődött – mesélték a szé-
chenyisták. – Ezután követ-
kezett a Széchenyi-vetélkedő, 
amely a legnagyobb magyar-
ral kapcsolatos játékos fel-
adatokból állt. Bemutattuk a 
lóversenyről előre elkészített 
reklámfilmünket, majd visz-
szarepültünk gróf Széchenyi 
István korába, és képeslapon 
szemléltettük egyik alkotását, 
a Lánchidat.

A vetélkedőt sportverseny 
zárta. Az ifjak számára óriási 

élmény volt, hogy egy szerze-
tes vezette végig őket a Csor-
nai Premontrei Apátságon, 
aztán az eredményhirdetés 
következett.

– Büszkék vagyunk ma-
gunkra, mert az iskolánk 
történetében még soha nem 
fordult elő, hogy kétszer egy-
más után megnyertük volna 
a versenyt – folytatták. – Ku-
pával érkeztünk, kupával tá-
voztunk. A győzelemre egy-
általán nem számítottunk. 
A középmezőnyben éreztük 
magunkat, talán azért, mert 
mindenben egyformán jók 
voltunk. 

Lóversenyről  is készítettek reklámfilmet a széchenyis diákok

Visszatért a vándorkupa 

A Soproni Széchenyi István Gimnáziumot a 8.A osztály csapata képviselte a vetélkedőn. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Továbbra is várjuk az 
iskolák rendezvényeiről, 

ifjú tehetségeiről 
szóló értesítéseket 

a szerkesztoseg@
sopronitema.hu 

e-mail-címre!

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a

LACKNER KRISTÓF KÖZIGAZGATÁSI 
ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM KERETÉBEN 

VALÓ FOGLALKOZTATÁSRA
Pályázati feltételek:
A Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíjról szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2014.(VI.3.) 
önkormányzati rendelete alapján:

• felsőfokú iskolai végzettség,
• a pályázat benyújtásakor be nem töltött 30. életév,
• magyar állampolgárság,
• munkaviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, köztisztviselői, kormánytisztviselői, közalkalmazotti, 

bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, ügyészi szolgálati, valamint hivatásos szolgálati 
jogviszonyban nem állhat, és

• megfelel a pályázati felhívásban foglalt egyéb feltételeknek.
Az ösztöndíj program keretében:
az ösztöndíjat elnyert személy szakmai gyakorlaton vesz részt a Polgármesteri Hivatal meghatározott szervezeti egységénél. 
A pályázatnak tartalmaznia kell:

• önéletrajzot, a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
• a felsőfokú végzettséget igazoló diploma másolatát,
• személyi igazolvány másolatát,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást.

Az ösztöndíj havi összegét a jegyző állapítja meg, amely nem lehet kevesebb a mindenkori garantált 
bérminimum összegénél (jelenleg: bruttó 260.000 Ft). 
További információ kérhető:
Pesky Ibolya személyzeti, bér- és munkaügyi csoportvezetőtől a 99/515–117-es telefonszámon.
A jelentkezéseket 2022. augusztus 26-ig az alábbi címre várjuk:

Dr. Sárvári Szabolcs jegyző
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

9400 Sopron, Fő tér 1.
A borítékra kérjük ráírni:  „Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj”

A pályázatokat a jegyzo@sopron-ph.hu (mellékleteket kérjük csatolni) e-mail-címre is be lehet nyújtani.
A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok 2022. augusztus 31. 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 ösztöndíjas program határozott időre szól: 2022. szeptember 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig. 

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

SPORTSZERVEZŐ 
munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
• felsőoktatásban szerzett sporttudományi, testnevelő tanár, testnevelés műveltségi területen szerzett tanító, 

közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és sporttudományi, közszolgálati felsőfokú 
szakképesítés, középiskolai végzettség és sportszervező, sportmenedzser szakképesítés,

• cselekvőképesség, 
• büntetlen előélet,
• magyar állampolgárság,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség,

Munkakör fő tartalma:
• az önkormányzati diák- és szabadidősportjának szervezésében való közreműködés,
• kapcsolattartás a sportszervezetekkel, 
• az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak döntés-előkészítése, végrehajtása. 

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 hatósági 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 Szabó Bálint csoportvezetőtől a 99/515–484-es telefonszámon.
A jelentkezéseket 2022. július 24-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: „Sportszervező munkakör”

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok 2022. augusztus 7. 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 sikertelen pá-
lyázatokat 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

Lezárult  
az érettségi
Befejeződtek a szóbeli 
érettségi vizsgák ország-
szerte. Emelt szintű szó-
belit június 1. és 9. között 
134 tárgyból, 259 helyszí-
nen közel 66.800-an tet-
tek. Középfokon június 13. 
és 24. között 1162 helyszí-
nen közel 257 ezren szóbe-
liztek. A vizsgabizottsá-
gok a középszintű szóbelik 
után hirdették ki az érett-
ségi eredményeket. A fel-
sőoktatási ponthatárok és 
a felvételi eredmények vár-
hatóan július 21-én, csü-
törtökön este derülnek ki. 
Mielőtt azonban megszü-
letnének a ponthatárok, 
mindenkinek fel kell tölte-
nie a szükséges dokumen-
tumokat a felvi.hu-ra. 

Új tanév
A 2022/23-as tanév kez-
dete várhatón 2022. szep-
tember 1. lesz. A hivatalos 
rendelet lapzártánkig nem 
jelent meg, így a szüne-
tek pontos időpontja sincs 
még meghatározva.

RÖVIDEN
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Nincs új a nap alatt
Jövőre lesz 30 éve, hogy orvosdoktorkodni kezdtem. Úgy ér-
zem, szerencsémre voltak (és azóta is vannak) jó tanítóim. Ezút-
tal is köszönet nekik. 

A legfontosabb, amit a mindennapi munkámhoz megtaní-
tottak, hogy ha részletesen tisztázod, mi a páciens panasza 
(mi az összes panasza!), mióta állnak azok fenn, és melyik pa-
nasz melyikkel társul, aztán tisztázod, hogy eddig mi történt az 
adott személy életében, sőt azt is számba veszed, hogy milyen 
betegségek voltak a családjában, akkor már tudnod kell, hogy 
mi lehet az adott személy tényleges problémája. Ha nem tudod, 
és már meg is vizsgáltad (szemmel, kézzel, füllel, orral…), ak-
kor mielőtt bármilyen vizsgálatot (össze-vissza) rendelni kez-
denél, vedd újra elölről sorra a panaszokat!

Aki ezt a szabályt nem tartja be, lényegében a szerencsére 
bízza, kiderül-e a bajok tényleges oka. Elárulom, hogy általá-
ban bizony nem… 
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket július 6-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sopron  
Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a népszavazással foglalkozó kiadványt sor-
solunk ki, melyet a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Június 15-i rejtvényünk megfejtése: „Tiszta arcnak tiszta a tükre.”. Szerencsés megfejtőnk: Takács Mariann, Sop-
ron, Malomházi utca.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Június 29-től július 5-ig. Az ügyeleti idő este 8 órától más-
nap reggel 8 óráig tart.

Június 29.,  
szerda 

Ezüst Kehely gyógyszertár  
Kodály tér 12. 99/505–249

Június 30., 
csütörtök 

Hajnal gyógyszertár  
Malompatak u. 10. 99/506–544

Július 1.,  
péntek 

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

Július 2., 
szombat 

Király gyógyszertár  
Várkerület 114. 99/508–241

Július 3., 
vasárnap 

Korona gyógyszertár  
Várkerület 73. 99/505–865

Július 4.,  
hétfő 

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

Július 5.,  
kedd 

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

A vörös salak szerelmesei
ALMA ÉS FÁJA  – Radicsné Leyrer Éva és Radics Judit

PLUZSIK TAMÁS

Az alma nem esik messze a fájától, 
tartja a mondás, melynek igazságáért 
nem kell messzire menni Sopronban 
sem. Radicsné Leyrer Éva és Judit lá

nya egyaránt rajong a teniszért.

– Tenisz pályafutásom, mint 
annyi mindenki másnak, nekem 
is labdaszedéssel kezdődött a 
tornacsarnok mögötti, ma már 
nem létező papréti teniszpályá-
kon – mesélte Radicsné Leyrer 
Éva. – Akkoriban édesapám, 
Leyrer Mátyás mellett a Sopro-
ni Húsos csapatát olyan nevek 
erősítették, mint állandó páros 
partnere, Katter Herbert, illet-
ve Hábermann Gyula, valamint 
a SFAC egyik kiváló labdarúgó-
ja, aki egyúttal a pálya gond-
noka is volt: Németh János. 
Az 1950-es évekről beszélünk, 
amikor a teniszt mint „úri spor-
tot” különösebben nem támo-
gatták. Abban, hogy Sopronban 
négy–öt csapattal beindulha-
tott az úgynevezett szakmakö-
zi városi bajnokság, minden bi-
zonnyal szerepet játszott az is, 
hogy Bognár Dezső tanácselnök 
nemcsak nézőként, hanem játé-
kosként is gyakran megfordult 
a teniszpályákon.

– Középiskolába a Fáyba, 
vagyis a „zöldkeribe” jártam 
– folytatta Éva –, amihez kö-
zel volt a Paprét, tanítás után 
csak átszaladtam, ahol aztán 
édesapám adta számomra az 
első teniszleckéket. Emellett 
röplabdáztam is, jól is ment 
a játék, de a barátnőim, Laczy 
Zsuzsi és Dalmay Ági átcsábí-

tottak az SVSE teniszpályáira. 
Itt Conrád Kálmán foglalkozott 
velünk, majd vitt versenyek-
re is bennünket. Voltam fel-
nőtt megyei bajnok egyéniben 
és párosban is, arra pedig kü-
lönösen büszke vagyok, hogy 
édesapám halála után, köszön-
hetően Katter Herbertnek, a vá-
rosi szövetség évtizedeken át 
megrendezte a Leyrer Mátyás 
emlékversenyt, melyen Sop-
ron legjobb páros játékosai in-
dultak. Nagyon sajnálom, hogy 
a Conrád Kálmán emlékverseny-
nyel együtt ma már egyiket sem 
rendezik meg, pedig a fiatal 
soproni teniszezőknek és a még 
élő néhány kortársnak bizonyá-
ra jó és hasznos volna emlékez-
ni az elődökre. 

– Sajnos édesanyámmal el-
lentétben én nem „nőttem be-
le” a teniszbe, Juhász Imréné, 
Vica néninél kezdtem tornázni 
– folytatta Radics Judit. – A te-
nisz nálam késői szerelem, már 
túl a harmincon ugyanis sze-
rettem volna elindulni a nagy-
apámról elnevezett emlékver-
senyen, ezért leckéket vettem 
Babos Csabánál. Az első verse-
nyen Hámori Gábor volt a part-
nerem, ő kiváló teniszező. Saj-
nos egy nagyon jó párossal 
hozott össze bennünket a sor-
solás, úgyhogy sok babér nem 

termett számunkra, elsősorban 
miattam, de annyi hasznom fel-
tétlen származott belőle, hogy 
ott ragadtam a vörös salakon. 
Mind a mai napig hetente több 
alkalommal is játszom, hol 

egyénit, hol párost, és édes-
anyával együtt reménykedünk, 
hogy hamarosan ismét megren-
dezi a városi szövetség a Ley-
rer Mátyás és a Conrád Kálmán 
emlékversenyt.

Radicsné Leyrer Éva és lánya, Radics Judit közös hobbijuk 
helyszínén. Éva kezében az édesapja, illetve a nagyapja  
farakettje, mellyel a sikereit is elérte. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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KÓCZÁN 
BÁLINT

Hét év után 
ismét tér-
ségünkben 

lép fel Várallyay Kin-
ga. Az ismert zongo-
raművész július 8-án 
Fertőrákoson a Salute, 
SopronDrum! est szó-
listája lesz, ahol ve-
zényel Kóczán Péter, 
közreműködik a Győri 
Filharmonikus zenekar. 
A tehetséges muzsi-
kussal beszélgettünk.

– Sopronhoz milyen emlék, 
élmény köt?

– Volt konzervatóriumi 
zongoratanárom, Fejérvári 
Zoltán ajánlására Kóczán Pé-
ter hívott meg Sopronba elő-
ször hét évvel ezelőtt. A Sop-
roni Szimfonikus Zenekar 
újévi koncertjén léptem fel, 
ahol Gershwin Kék rapszódi-
áját játszottam Somodari Pé-
ter vezényletével. Rendkívül 
fontos és kedves emlék szá-
momra ez a koncert, hiszen 
csak tizenkilenc éves voltam, 
és életemben először léptem 
fel zenekar élén szólistaként. 

– Milyen érzésekkel ké-
szülsz a mostani, fertőrá-
kosi hangversenyre?

– Nagy szeretettel és iz-
gatottsággal készülök, ezút-
tal viszont már jóval nagyobb 
tapasztalattal. Érdekes és új 
élmény számomra a jelenlegi 
gyakorlásom folyamata is, hi-
szen számtalan akkori megol-
dásomat bírálom most fölül, 
de akadnak olyanok is, amiket 
szívesen megtartok. Rendkí-
vül inspirálóan hat rám az is, 
hogy a fertőrákosi barlang-
színházban léphetek fel. 

– Tavaly Olaszország-
ban nyertél versenyt, idén 
Kocsis Zoltán-díjat kaptál. 
Egy művész nem a díjakért 
zenél, de mégiscsak ösztön-
zőek lehetnek. Hogy érzed?

– Valóban nem a díjakért 
zenélek, de rendkívül jól es-
nek a szakmai elismerések, 
és kifejezetten motiválóan 
hatnak rám. Egyfajta visz-
szajelzésként fogom fel őket, 
ami rámutat, hogy jó úton 

haladok. Egy-egy versenygyő-
zelemmel általában kéz a kéz-
ben jár egy koncertmeghívás 
is, ami további lehetőség szá-
momra arra, hogy fejlődjek. 

– A Magyar Zene Házá-
ban Dedikációk című kon-
certeddel egy különleges 
sorozat indult. 

– A szervezők egy olyan 
koncertsorozatot álmod-
tak meg, ahol a közönség és 
az előadóművész sokkal kö-
zelebb tud kerülni egymás-
hoz, mint egy átlagos fellépé-
sen. Nem ritkán tapasztaljuk, 
hogy a fiatalabb közönség fe-
szeng, esetleg úgy érzi, hogy 
egy rendkívül formális ese-
mény részese, ami az érdek-
lődés rovására megy. Ennek 
a feloldására született meg ez 
a sorozat, hogy beszélgetős és 
kicsit kötetlenebb hangulatú 
koncerteket csináljunk.

– Mit rejt számodra a pá-
lyád, a komolyzene világa?

– Nagyon szépnek talá-
lom a pályámban, hogy min-
dig lehet fejleszteni és ké-
pezni magam, így rengeteg 
újat tud nyújtani. Egyre fon-
tosabb szerepet tölt be az éle-
temben a kamarazene, hatal-
mas öröm számomra együtt 
zenélni másokkal. Nagy ter-
vem, hogy egy állandó ka-
maraformációt hozzak létre, 
de szeretném szólistaként is 
megállni a helyemet, vala-
mint elvégezni a doktori is-
kolát is.

Sztárok itt és ott

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

Várallyay Kinga:  Kedves emlék számomra a soproni koncert

„Nem a díjakért zenélek”

– Rendkívül inspirálóan hat rám, hogy a barlangszínházban 
léphetek fel – nyilatkozta Várallyay Kinga. FOTÓ: SEPSI BOTOND

NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

Pedikűrös tévhitek
MADARÁSZ RÉKA

Az igényes megjelenéshez hozzátar
tozik, hogy a testünknek azokat a ré
szeit is ápoljuk, amelyeket a ruha elta
kar. A pedikűrös felkeresése nemcsak 
esztétikai, hanem sokszor egészség
ügyi szempontból is fontos.
A férfiak gyakran félelemből vagy azért nem ke-
resik fel a pedikűröst, mert szégyellik a prob-
lémáikat. Addig halogatják a megfelelő szak-
ember meglátogatását, amíg már a benőtt 
körmüktől vagy a bőrkeményedéseiktől annyi-
ra fáj a lábuk, hogy alig tudnak menni.

– Egy jó pedikűrös ki tudja szedni a benőtt 
körmöt, de lehetőleg ne várjuk meg, amíg geny-
nyes és gyulladt nem lesz, mert annak a kimű-
tése már a sebész feladata – tudtuk meg Klau-
ser Brigitta pedikűröstől. – Bármilyen meglepő, 
a körömgomba sem tűnik el magától, és az sem 
biztos, hogy ha egy praktika a szomszédasz-
szonynak bevált, nekünk is be fog. Enyhébb 
esetben rendszeres ecseteléssel is leküzdhet-
jük a kellemetlenséget, ám az évek óta nem ke-
zelt, gombás körmön az már nem tud segíteni.

Brigi a vendégeit ilyen esetekben elkül-
di bőrgyógyászhoz, aki a gomba kitenyésztése 
után személyre szóló kezelést javasol nekik, ami 
súlyosabb esetben akár gyógyszer is lehet.

– Az emberek többsége addig foglalkozik 
a lábával, amíg látszik – folytatta a pedikűrös. 
– Nyáron szép körmöt szeretne mindenki, de 

azért télen is kell tenni. Én például gombás kö-
römre nem kenek fel sem géllakkot, sem köröm-
lakkot, ezekkel ugyanis lezárom a köröm felüle-
tét, és melegágya lesz a körömgombának.

Hogy mik a géllakk előnyei? Tartást, ke-
ménységet ad a körömnek, és nem utolsó sor-
ban gyorsan szárad. Míg a körömlakk megköté-
séhez lakkszárítóval is legalább fél órára van 
szükség, addig a géllakk UV-lámpa alatt néhány 
perc alatt megköt, és a vendég már rohanhat is 
tovább a dolgára. 

Klauser Brigitta pedikűrös szerint a szép láb-
körmök is rendszeres ápolást igényelnek.
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BULI VAN!  – zenei ajánló
Kárpát-medence turné: Jóvilágvan, 
HolyChicks, OliverFromEarth
Július 8., péntek 19.30, Búgócsiga Akusztik Garden
Különleges, határokon átívelő együttműködés helyszíne lesz 
a soproni Búgócsiga Akusztik Garden. Közös, Kárpát-medence 
turnéra indult ugyanis a Jóvilágvan, a HolyChicks és az Oliver-
FromEarth. A háromállomásos közös turné harmadik helyszíne 
lesz a soproni klub. A koncerten bemutatják az  OliverFromEarth 
új Ex/pozíció albumát is. A Jóvilágvan egy hattagú, szlováki-
ai pop–rock zenekar, amely 2007-ben alakult Párkányban, Dél-
Szlovákiában, míg a HolyChicks! egy 2015 óta működő, csupa 
csajokból álló pop–rock zenekar.


