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Készül a csatorna a Fertőn

– Sopron nem álmodja az életét, hanem éli az álmait – mondta az új uszoda átadásakor dr. Farkas Ciprián polgármester. Vasárnap vehették birtokba a soproniak a Lőver Uszodát, 
amely a magyarországi sportuszodák között a Duna Aréna után a második legnagyobb befogadóképességű és alapterületű. Szombaton a magyar női vízilabda-válogatott és a 
magyar universiade-válogatott gálamérkőzését, valamint a magyar junior és felnőtt szinkronúszó-válogatott bemutatóját láthatta itt a közönség. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Varázslatos Tündérfesztivál Gyorsan, valószínűtlenül gyorsan múlt el a 2021-es 
esztendő első fele. Egy évvel ezelőtt abban remény-
kedtünk, hogy könnyebb hónapok következnek, de 
nem így lett. Ősztől a nyár elejéig rettegtünk a jár-
ványtól, de az oltási programnak köszönhetően im-
már fellélegezhetünk, s nyugodtan várhatjuk a pihenés 
időszakát.

A Soproni Téma munkatársai nevében kívánok önök-
nek fizikai és szellemi megújulást, felfrissülést! La-
punk legközelebbi száma augusztus 18-án jelenik meg.

Legyen szép nyaruk!

Horváth Ferenc 
főszerkesztő
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A tervek szerint nyár végén nyitják meg az M85-ös gyorsforgalmi út részeként 
megépülő Bécsi-dombi alagutat bemutató látogatóközpontot. Az alagúttúrákra  
a www.alagutlatogatas.hu oldalon lehet regisztrálni. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Kedves olvasóink!
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Kenus gyerekek próbálhatták ki elsőként a Fertő-parti fejlesztés 
részeként készülő új csatornát.

Tündérek és manók vették birtokba hétvégén az Erzsébet-kertet. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Alagúttúrák a nyár végétől

 Újabb megvalósult álom
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MUNKATÁRSUNKTÓL

– A magas átoltottságnak, a magyar polgárok fe-
gyelmezettségének köszönhetően hazánkban az 
európai átlagnál 1,5 hónappal korábban indult 
újra az élet – mondta Varga Judit igazságügyi mi-
niszter a Soproni Témának.

– Egy hosszú, megterhelő 
időszakon vagyunk túl. Ho-
gyan értékeli a kormány ví-
rus elleni védekezését, eu-
rópai összehasonlításban 
hogy állunk?

– A világjárvány kitöré-
sének első percétől kezdve a 
magyar kormány legfonto-
sabb célja a magyar emberek 
életének, egészségének a vé-
delme, a Covid okozta gazda-
sági károk minimalizálása 
volt. Az intézkedéseket már 
tavaly ősszel bírálták Brüsz-
szelben, holott ugyanazt tet-
tük, mint bármely más fe-
lelős kormány Európában. 
A vakcinák beszerzésének 
időszakában a kritikus han-
gok sajnos újra felerősödtek. 
Ekkor is egyértelmű volt a 
kormány célja: minél hama-
rabb átoltani a lakosság mi-
nél nagyobb arányát. Ha a 
tényeket nézzük, akkor kö-
rülbelül 1,5 hónappal járunk 
Európa előtt, mi már szaba-
dabban élünk. Ezeket a fan-
tasztikus eredményeket nem 
tudtuk volna elérni, ha nem 
ennyire fegyelmezettek, nem 
ennyire együttműködőek a 

magyar állampolgárok. Fon-
tosnak tartom hangsúlyoz-
ni, hogy Magyarország részt 
vett a központi uniós vakci-
nabeszerzésben, de emellett 
(ahogy más országok is megte-
hették volna) újabb forrásokat 
is keresett, hogy minél előbb 
oltóanyaghoz jusson. A keleti 
vakcinák segítségével sikerült 
sokkal hamarabb legyőzni 
a vírust. Köszönet jár mind-
azoknak, akik a védekezésben 
dolgoztak, emberéletet men-
tettek, oltóanyagot szállítot-
tak, vagy épp az áruházakban 
töltötték fel a polcokat. Nélkü-
lük nem sikerült volna!

– Ezekben a napokban 
érjük el az 5,5 millió beol-
tottat. Hogyan tovább, meg-
nyugodhatunk?

– Nem tudjuk elégszer 
hangsúlyozni, hogy nem áll-
hatunk meg. Az a cél, hogy 
minél több ember be legyen 
oltva, hiszen aki nincs, az el-
kaphatja a vírust. Vakcina 
van bőven, bármiből lehet vá-
lasztani. Jó érzés most újra 
együtt lenni, mindenki örül 
a nyárnak. Ugyanakkor meg 
kell erősíteni az országot! 

A világban a veszélyek meg-
szaporodtak, nemcsak a pan-
démia miatt, az adatok szerint 
a mediterrán térség mellett a 
Nyugat-Balkánon is felerősö-
dött a migrációs hullám. Nem 
véletlenül foglalkozott ezzel 
az európai csúcs a múlt héten. 
Itthon nagyon fontos cél, hogy 
a családokat erősítsük. Min-
dennel támogatja a magyar 
kormány, hogy családban él-
ni könnyű legyen, jó legyen, 
ezért Orbán Viktor  bejelen-
tette, hogy ha az 5,5 százalé-
kot eléri a GDP-növekedés, 
akkor a befizetett személyi 
jövedelemadót visszakapják a 
családok. Sok olyan lehetőség 
áll Magyarország előtt, ami az 

átoltottságnak köszönhető. 
Fontos, hogy ezekkel éljünk, 
megerősödjenek a magyar 
kkv-k, a vállalkozói szektor is.

– Többször em l ít et-
te a szabadabb életet, en-
nek egyik jó példája a foci 
Eb. Mit gondol, mit adott ez 
most az országnak?

– Nagyon büszkék lehe-
tünk a válogatottra, feltette 
újra a foci világtérképére Ma-
gyarországot. Nem kellett le-
térdelnünk és nem is fogunk 
semmilyen okból senki előtt. 
Felemelő érzés volt együtt 
szurkolni, ez lelkesítően hat 
a fiatalokra is. Azt hiszem, ez 
különösen fontos volt most, a 
vírushelyzet után.

Varga Judit baráti meghívásra érkezett Sopronba, ahova saját 
bevallása szerint mindig szívesen jön. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Legyünk biztonságban 
a strandon és otthon is!
CZETIN ZOLTÁN 

Beköszöntött a nyár, itt a kánikula. Megváltozott 
az életünk: az iskolás gyerekek otthon vagy tábor-
ban vannak, munka után strandon hűsölünk. Fon-
tos, hogy most is maradjunk biztonságban! 

A forró időjárás sokakat a víz-
partokra csábított. Megtelt 
fürdőzőkkel a Tómalom, nép-
szerű volt a Lőver strand is. 
– Az első és legfontosabb sza-
bály: használjuk a standon az 
értékmegőrzőt! – kezdte Ba-
belláné Lukács Katalin, a Sop-
roni Rendőrkapitányság őrna-
gya, kiemelt bűnmegelőzési 
főelőadó. – A törölköző nem 
védi meg az értékeinket, ha 
csak letakarjuk a táskánkat, 
és őrizetlenül a parton hagy-
juk, akkor megkönnyítjük a 
bűnözők dolgát. Fontos, hogy 
a standra annyi pénzt vigyünk 
magunkkal, amennyire szük-
ségünk van, az elektronikai 
eszközöket, tableteket lehe-
tőleg ne tartsuk magunknál!

Nemcsak az értékeinket, 
de az egészségünket is véde-
nünk kell a strandon: a tűző 
napon ne töltsünk túl hosszú 
időt, használjunk fényvédő 
szereket, igyunk sokat, de ne 
alkoholt! Ha mégis az utóbbit 
fogyasztottuk, akkor ne kezd-

jünk el vízbe ugrálni, vagy ví-
zijárműveket vezetni, mert 
nem csak a saját testi épsé-
günket veszélyeztetjük. 

– Most az iskolás gyerekek 
jelentős része több órát tölt 
otthon egyedül – folytatta az 
őrnagy. – Ha sokat ül a gép 
vagy okostelefon előtt, akkor 
beszélgessünk vele a tudatos 
internethasználatról! Hiába 
„nyomkodja” ő gyorsabban 
a gombokat, a következmé-
nyekkel nincs tisztában. Azt 
sokkal jobban látja a szülő, 
hogy hosszú távon milyen ha-
tása lehet például egy nyilvá-
nos posztnak. 

Sokan közlekednek bicikli-
vel, lényeges, hogy betartsák 
a szabályokat, például a zeb-
ránál mindig szálljanak le! 
Ha megérkeznek az úti célhoz, 
akkor pedig zárják le a biciklit! 
Forró időben az autóban egy 
percre sem szabad hagynunk 
gyereket, kutyát, ahogy az ér-
tékeinket is tegyük el a látha-
tó helyekről!

RENDŐRSÉGI  sorozat

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A jereváni kék óvodá-
ba járó gyerekek nagy 
örömmel vették birtok-
ba az udvaron kiala-
kított multifunkciós 
sportpályát. 
Átadták az ötödik sopro-
ni multifunkciós sportpá-
lyát a jereváni kék óvodában. 
– A  f iúk leginkább fociz-
ni szeretnek, hiszen itt bár-
mekkorát rúghatnak a lab-
dába, az sosem megy ki az 
óvodából – mondta lelkesen 
Horváth Márta, az óvoda ve-
zetője. – A foci mellett meg-
ismerkedhetnek például a 
röplabda vagy a kosárlabda 
alapjaival is. Az óvodapeda-
gógusaink korszerű körülmé-

nyek között foglalkozhatnak a 
gyerekekkel.

Az eseményen dr. Farkas 
Ciprián kiemelte: Sopron-
ban továbbra is a gyermek a 
legfontosabb. – 2010-ben for-
dulat történt, és a kormány a 
családok támogatását tekin-
tette egyik fő céljának – tette 
hozzá a polgármester. – Ennek 
köszönhetően országszerte 
és Sopronban is nőtt a szüle-
tésszám. Az intézményrend-
szernek követnie kell ezt a 
folyamatot. Városunkban is 
növelni kell a férőhelyek szá-
mát. A Szarvkői utcai bölcső-
dében a nyár végén átadhatjuk 
a két csoportnak helyet adó új 
épületrészt. A Halász utcában 
a katolikus egyházzal együtt-
működve szintén kétcsopor-
tos, új bölcsőde épül. A további 
terveink szerint a Hillebrand 

utcában önkormányzati be-
ruházásként bölcsőde, míg az 
evangélikus egyház fejleszté-
seként óvoda készül.

– Buzánszky Jenő, az 
Aranycsapat hátvédje tíz év-
vel ezelőtt hozta létre az Ovi-
Sport Közhasznú Alapítványt 
– mondta Pattogó Martin, az 
alapítvány marketing- és kom-
munikációs vezetője. – A fő cél 
továbbra is változatlan: a pá-
lyák megépítése mellett biz-
tosítjuk a szükséges felszere-
léseket, sportszereket, részt 
veszünk az óvodapedagógu-
sok képzésében. 

A kivitelezést a TAO-for-
rások mellett az önkormány-
zat is támogatta. A csütörtöki 
eseményen részt vett Csiszár 
Szabolcs alpolgármester, Má-
gel Ágost és Magas Ádám ön-
kormányzati képviselő is.

Új pálya az ovisoknak

Korszerű körülmények között sportolhatnak a gyerekek a multifunkciós pályán. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális

Fejlesztési Alap

Élmény és kikapcsolódás
a Páneurópai Piknik Emlékparkban! 

Az emlékpark szabadtéri területén a projekt részeként az információs 
táblák frissített tartalommal és modern formában újultak meg. Helyet 
kaptak olyan, a sétányba süllyesztett taposókövek, melyek ismertetik a 
főbb történelmi eseményeket. Megújultak a piknikezőasztalok, a padok, a 
pagoda épülete és a harangláb is. 

Az emlékpark területén egy „időfolyosó” idézi meg az egykori vasfüggönyt 
és a határáttörés pillanatát.  

A páneurópai piknik és a határáttörés az európai újraegyesítés egyik 
jelképévé vált. A történelmi esemény helyszíne ma kedvelt turistacélpont, 
az egykori keletnémet menekültek és rokonaik zarándokhelye. 

A Páneurópai Piknik Emlékpark területén látogatóközpont létesült azzal a 
céllal, hogy minél többen megismerhessék az 1989-es történelmi 
eseményeket.  

A beruházás az Európai Unió Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP) finanszírozásában valósult meg Magyarország 
Kormányának és Sopron Megyei Jogú Városnak a támogatásával. 

Egy olyan helyszín létesült, amely a turisztikai időszakban lehetőséget 
nyújt a múlt megismerésérén túl egy kávé vagy frissítő elfogyasztására is; a 
látogatók, a családok, a kerékpárosok számára kiváló programot 
biztosítva.

„Mindennel támogatjuk,  hogy családban élni könnyű legyen”

A lehetőségek időszaka

 Varga Judit

www.facebook.com/sopronitemahivatalos
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M85: Alagúttúrák  
a nyár végétől

A magyar egészségügy 
napja július 1-je, Sem-
melweis Ignác születé-
sének napja. 

Ennek apropóján idén is átad-
ták a rangos kinevezéseket, 
díjakat a Soproni Gyógyköz-
pont dolgozóinak. Idén taná-
csosi címet vett át dr. Varga 
József, a sebészeti osztály fő-
orvosa, valamint Kocsisné Né-
meth Zsanett, a sebészeti osz-
tály osztályvezető főnővére. 

Főorvosi kinevezést kapott 
dr. Horváth Iván (sebészeti 
osztály), dr. Végh Tibor (kardi-
ológiai osztály), dr. Mihucz Pé-
ter (központi aneszteziológiai 
és intenzív terápiás osztály), 
Hanzsérosné dr. Locsmándi 
Mária (szemészeti osztály). 
Címzetes főorvossá nevezték 
ki a traumatológiai osztály-
ról dr. Pécsi Örs Dánielt és 
dr. Németh Csabát. Adjunk-
tusi kinevezést dr. Pongrácz 
Réka (röntgenosztály) és 
dr. Kocsis Ildikó (kardiológiai 

osztály) kapott. Összesen hat-
vanhárom egészségügyi dol-
gozó vett át Semmelweis-na-
pi kitüntetést, és négy osztály 
(központi aneszteziológiai 
és intenzív terápiás, intézeti 
gyógyszertár, sürgősségi be-
tegellátó osztály, központi ta-
karítószolgálat) kollektíváját 
díjazták. 

MUNKASZÜNETI NAP!
Az EMMI Egészségügyért Fe-
lelős Államtitkárságának kez-
deményezésére 2011 óta július 

elseje munkaszüneti nap az 
egészségügyi dolgozók szá-
mára. Ezen a napon a beteg-
ellátás a munkaszüneti nap-
nak megfelelően történik a 
Soproni Gyógyközpontban. 
A járóbeteg-szakrendelések 
július 1-jén (csütörtökön) nem 
fogadnak betegeket. A sürgős-
ségi betegellátás ügyeleti rend 
szerint történik.

A kórház területén műkö-
dő Központi Orvosi Ügyelet is 
a hétvégi rend szerint látja el 
a betegeket.

Semmelweis-napi kitüntetések

MUNKATÁRSUNKTÓL

Lassan utolsó fázisához érkezik az Árpád utcai 
parkolóház építése. A bokrétaünnepséget július 
elsején tartják.

A város parkolási gondjain 
jelentősen enyhít majd az új 
parkolóház. Erről dr. Farkas 
Ciprián polgármester több-
ször is beszélt. A választások 
előtti különböző lakossági fó-
rumokon rendszeresen szóba 

került a parkolási helyzet, 
konkrétan, hogy kevés a par-
koló a személygépkocsik meg-
növekedett számához képest. 
Ezért döntött úgy a városveze-
tés, hogy a kormány támoga-
tásával épít egy parkolóházat, 

amely illeszkedik Sopron álta-
lános és közlekedésfejlesztési 
stratégiájába. Nos, a parkoló-
ház építése őszre befejeződik, 
a legmagasabb szintjét már el-
érték az építők. Az ilyenkor 
szokásos bokrétaünnepséget 
július elsején tartják.

A Soproni Téma érdek-
lődésére Barcza Attila, Sop-
ron és térsége országgyűlési 
képviselője elmondta, a vá-
ros szempontjából rendkí-
vül fontos fejlesztés az Árpád 

utcai parkolóház, hiszen je-
lentős mértékben hozzájárul 
a belvárosi parkolóhelyek szá-
mának növeléséhez. – A kor-
mányzati támogatásoknak, 
az önkormányzat munká-
jának és a soproni emberek 
szorgalmának köszönhetően 
példátlan a fejlődés napjaink-
ban, amelyre mindannyian 
büszkék lehetünk. A városve-
zetéssel közösen azon dolgo-
zunk, hogy ez a fejlődés a jövő-
ben is töretlen maradjon.

Barcza Attila:  Az Árpád utcai parkolóház fontos fejlesztés

 Bokrétaünnep

Folyamatosan dolgoznak a szakemberek a parkolóházban, a tervek szerint őszre elkészül az épület. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

HORVÁTH GYULÁNÉ:
Nagyon kell a városnak a par-
kolóház! A közelben lakók és 
a belvárosi kereskedők min-
den bizonnyal várják az őszt, 
amikor megnyitják a létesít-
ményt. Ezáltal nagyobb le-
het a boltok forgalma is. Sze-
rintem biztonságosabb lesz a 
parkolás, mintha az utcán áll-
nánk meg az autóval.

VÖRÖSMARTI ZSUZSA:
Építőmérnökként támogatom 
a parkolóházak létrehozását. 
Ugyanannyi parkolóhely ki-
alakításhoz kevesebb helyet 
kell elvenni a közterületből, 
hiszen a létesítmény emele-
tei a magasba nyúlnak. To-
vábbi előnye, hogy az utcákról 
eltűnnek az autók. Így a belvá-
rost a maga szépségében néz-
hetik meg a turisták.

FODOR PÁL: 
Az elmúlt években folyamato-
san nőtt az autók száma, ezzel 
együtt a parkolóhelyigény is. 
A belváros ilyen szempontból 
megtelt, sokszor körözni kell, 
hogy szabad helyet találjunk. 
A parkolóház a városba érke-
ző turistáknak is előnyös le-
het, hiszen itt hagyhatják az 
autójukat, és innen járják be 
a belvárost.

TÓTH ROZÁLIA: 
Amikor tehetjük, kerékpár-
ral közlekedünk, autót nem 
használunk. Iskolaidőben fő-
ként reggel és délután rend-
kívül nagy lett a forgalom. Azt 
is látom azonban, hogy a bel-
városban nehéz parkolóhelyet 
találni. Erre lehet megoldás a 
parkolóház, ahol sok autó tud 
megállni. 

Várja a parkolóházat?

Az elmúlt hetekben megélénkült az élet a belvárosban is. Sokan kihasználják a jó időt, és kiülnek 
a teraszokra fagyizni, hűsítőket inni, kávézni, vagy az Eb-mérkőzéseit nézni. Szerencsére egyre 
több terasz nyílik a városban. A legújabb a múlt hét óta várja a vendégeket a várkerületi szépség-
szalonnál. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

ÚJABB TERASZ NYÍLT A VÁRKERÜLETEN
Múzeumok 
éjszakája
Népszerű volt a múzeumok 
éjszakája Sopronban is. 
A szombati program egyik 
helyszíne a Lenck-villa volt, 
ahol Ének-képek címmel 
nyílt fotókiállítás. A tárlat 
közel 100 képen mutatott 
be pillanatokat a város kó-
ruséletéből. A kiállítás elő-
hírnöke a 3. Soproni Kórus-
ünnepnek, amit július 10-én 
szintén a Lenck-villa kertjé-
ben rendeznek. E mellett 
nyitva volt a Tűztorony, a 
Macskakő Gyermekmúze-
um, a Központi Bányászati 
Múzeum, valamint a Scar-
bantia Társaság és az evan-
gélikus múzeum is szerve-
zett programokat. 

RÖVIDEN

A tervek szerint augusztus vé-
gén, szeptember elején nyit-
ják meg az M85-ös gyorsfor-
galmi út részeként megépülő 
Bécsi-dombi alagutat bemu-
tató látogatóközpontot. Vár-
hatóan havonta két pénteken, 
alkalmanként kettő turnus-
ban fogadják az érdeklődőket. 
A program körülbelül 2 órás, 
fotót és videót is lehet készíte-
ni. A belépés regisztrációhoz 
kötött. Ezt július közepétől 
a www.alagutlatogatas.hu 

oldalon lehet megtenni – ér-
tesítette lapunkat a kivitelező 
DS Konzorcium.

A Bécsi-dombi alagút láto-
gatóközpontja Sopron és Fer-
tőrákos irányából a Pozsonyi 
úton közelíthető meg. A Po-
zsonyi útról az M85 nyomvo-
nalán a Bécsi-domb felé kell 
fordulni az aszfaltos úton, mi-
vel az út munkaterületen ve-
zet, ezért arról tilos letérni, és 
megállni is csak a kijelölt par-
kolóban szabad.

Elhunyt Jandl Kálmán
– Elment a Soproni borvidék 
doyenje. Vízióját, hogy a sop-
roni bort az őt megillető mél-
tó helyére kell visszahelyez-
ni, kötelességünk beteljesíteni 
– így emlékezett a múlt héten 
elhunyt Jandl Kálmánról a Sop-
roni Borvidék Hegyközségi Ta-
nácsa. – Felmenői kulturális 
és szakmai örökségét nemcsak 
megőrizte, hanem gyarapítot-
ta is. Megalkuvást nem isme-
rő szakmai precizitása nyomán 
évről évre olyan borok kerültek 
ki kezei közül, amikre nemcsak 
ő, de minden soproni büszke 
lehet. Küldetése volt: megmu-
tatta, hogy tisztességes, kitar-
tó munkával akár hazai, akár 
nemzetközi szinten méltó he-
lyére kerülhet a soproni bor. 
Egy letűnőfélben lévő világ 

egyik utolsó, hiteles képvise-
lője volt. Soproni gazdapolgár, 
aki nyelvében német, szívében 
magyar. Művelt, a tradíciókhoz 
ragaszkodó, de az új iránt fogé-
kony, a világ változásait megér-
tő és ahhoz alkalmazkodni tu-
dó ember.
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– Sopron nem álmodja az életét, ha-
nem éli az álmait – mondta az új 
uszoda átadásakor dr. Farkas Cip-
rián polgármester. Vasárnap vehet-

ték birtokba a soproniak a Lőver Uszodát, amely a 
magyarországi sportuszodák között a Duna Aréna 
után a második legnagyobb befogadóképességű 
és alapterületű. 

Hónapokon keresztül figyel-
tük, ahogy kinő a földből az 
új uszoda, vártuk, hogy elké-
szüljön a vizes központ. Új-
ságunkban is folyamatosan 
bemutattuk a munkák kü-
lönböző fázisait, most pedig 
már arról tudunk beszámolni, 
hogy birtokba vették a sopro-
niak a Lőver Uszodát. Az ün-
nepélyes átadást múlt héten 
kedden tartották, ahol elő-
ször dr. Farkas Ciprián szólt 
a jelenlévőkhöz. 

– Mifelénk mostanság az 
álmok valóra válnak, és bát-
ran mondhatjuk, hogy a mai 
napon egy újabb álomból lett 
valóság – kezdte beszédét a 
polgármester, aki ismertet-
te az elmúlt évek fontosabb 
városi fejlesztéseit, köztük 
a Szent Mihály-templom fel-
újítását, az M85-ös gyorsfor-
galmi út, valamint a parko-
lóház építését. – Mind-mind 
olyan eredmények, amelyek-
ről 2010 előtt a soproniak nem 
is álmodhattak. Sopron 2010, 
de különösen 2015 óta nem 

álmodja az életét, hanem éli 
az álmait. 

– 2015. március 25-én Ma-
gyarország Kormánya és a 
soproni önkormányzat el-
sőként írta alá a Modern Vá-
rosok Program együttmű-
ködését – folytatta dr. Fodor 
Tamás. – Ez a program váro-
sunknak törté-
nelmi léptékű 
fejlődést hozott.

Sopron ko-
rábbi polgár-
mestere felidéz-
te az új uszoda 
t e r v e z é s é n e k 
fontosabb mo-
mentumait is. 
A modern létesítményt úgy 
alakították ki, hogy a verseny-
zők mellett az amatőr sporto-
lók, a fiatalok, minden úsz-
ni szerető „otthona” legyen. 
A Lőver Uszodában egy lég-
térben van a két tízsávos me-
dence: az egyik 25, a másik 
50 méteres. Velük szemben 
található a több mint 1200 
fős lelátó. A medencék másik 

oldalán két tanmedence és két 
élménymedence is helyet ka-
pott. A nézők 24 négyzetméte-
res LED-falakon is követhetik 
a történéseket. 

– Bátran mondhatjuk, hogy 
városunk egyik újabb büszke-
sége az elkészült Lőver Uszo-
da, amely reményeink szerint 
megannyi soproni tehetség 
edzésének és magyar siker-
nek a helyszíne lesz – hang-
súlyozta Barcza Attila, Sopron 
és térsége országgyűlési kép-
viselője. – Az új uszoda mind 
méreteiben, mind felszerelt-
ségében tekintélyt parancsol 
magának, városunkat pedig 
felhelyezi a nemzetközi vizes 
sportok térképére. Meggyő-
ződésünk, hogy mindez tu-
risztikai és gazdasági szem-

pontból újabb 
komoly előrelé-
pést jelent majd 
az egész térség 
számára. 

Az uszodá-
ban mindent a 
FINA (Nemzet-
közi Úszószö-
vetség) szigo-

rú előírásainak megfelelően 
alakítottak ki, így nemcsak 
magyar, hanem nemzetközi 
megmérettetések lebonyolí-
tására is alkalmas. Közel tíz-
ezer négyzetméter az épület, 
mellette 160 parkoló készült a 
személyautóknak, illetve kü-
lön a buszoknak is. 

Dr. Szabó Tünde sportért 
felelős államtitkár felhívta 

a figyelmet, hogy a kormány 
2010 óta stratégiai ágazatként 
kezeli a sportot. A cél, hogy az 
újabb és újabb generációknak 
az életük része legyen a rend-
szeres testmozgás, lehető-
séget teremtenek arra, hogy 
minden gyermek megtanul-
jon úszni. – Az ország egyik, 
ha nem a legszebb uszodája 
ez – mondta az államtitkár. 
– A magyar nagyvárosok 90 
százaléka rendelkezik már 
uszodával, de az építkezés ez-
után is folytatódik. 

Gulyás Gergely Miniszter-
elnökséget vezető miniszter 
az átadón hangsúlyozta: ma-
gyarnak lenni és magyarnak 
maradni az elmúlt évszázad-
ban különösen nehéz volt, az 
elcsatolt országrészeken ma-
gyarnak lenni kettős elnyo-
mást jelentetett, de a Sop-
ronban és a környező nyolc 
településen élők kellően bát-
rak voltak ahhoz, hogy ma-
gyarok maradjanak.

– Nem csupán Sopron tar-
tozik Magyarországhoz, ha-
nem Magyarország is tartozik 
Sopronnak. Ennek szimbo-
likus megjelenítése az volt, 
hogy Orbán Viktor minisz-
terelnök elsőként írta alá a 
Modern Városok Program 
megállapodást Sopron polgár-
mesterével – húzta alá Gulyás 
Gergely. 

A megállapodásban mint-
egy 360 milliárd forint fejlesz-
tés szerepel, amelyből csak-
nem 200 milliárd forintnyi 

már meg is valósult. A sopro-
ni uszoda építése 14 milliárd 
forintba került. 

Az ünnepélyes átadás vé-
gén dr. Veres András kato-
likus megyéspüspök, Sze-
merei János, a Nyugati 
(Dunántúli) Evangélikus Egy-
házkerület püspöke, vala-
mint dr. Steinbach József re-
formátus püspök áldotta meg 
a létesítményt. Az új uszodát 
vasárnap vették birtokba a 
soproniak. 

A Lőver Uszodában egy légtérben van a két tízsávos medence: az egyik 25, a másik 50 méteres. Velük szemben található a több mint 1200 fős lelátó. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

– Nem csupán Sopron tartozik Magyarországhoz, hanem Ma-
gyarország is tartozik Sopronnak. Ennek szimbolikus megjele-
nítése az volt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök elsőként írta 
alá a Modern Városok Program megállapodást Sopron polgár-
mesterével – hangsúlyozta Gulyás Gergely. 

AZ ELSŐ MÉRKŐZÉSEK  
Szombaton a magyar női ví-
zilabda-válogatott a magyar 
universiade-válogatottal ját-
szott mérkőzést az új soproni 
uszodában. A találkozót egy 
góllal Bíró Attila tanítványai 
nyerték meg. A meccs szüne-
tében bemutatót tartott a ma-
gyar junior és felnőtt szink-
ronúszó-válogatott. A soproni 
vízi sport utánpótláskorú ver-
senyzői aláírtak egy Sopron 
címerével ellátott zászlót, 
amelyet dr. Farkas Ciprián 
adott át Vári Attilának, a Ma-
gyar Vízilabda Szövetség el-
nökének. A zászlót a csapat 
magával viszi az olimpiára. 

NYITVATARTÁS, BELÉPŐK: 
 A Lőver Uszoda hétfőtől pén-
tekig 5.30-tól 21 óráig, szom-
baton és vasárnap 8-tól 20 
óráig várja a fürdővendége-
ket. A belépők ára nem válto-
zott: a napijegy (felnőtteknek 
1750 forint, nyugdíjas, diák 
1100 forint, 3-tól 6 éves gyer-
mek 620 forint) megvásárlá-
sával a strand és az uszoda is 
használható, míg a kedvez-
ményes úszójegy (700 forint) 
a strandra nem érvényes. To-
vábbi részletek: www.sop-
ronivizmu.hu

Dr. Szabó Tünde:  Az ország egyik, ha nem a legszebb uszodája ez

 Újabb megvalósult álom

„Mifelénk mostanság 
az álmok valóra válnak, 
és bátran mondhatjuk, 
hogy a mai napon egy 
újabb álomból lett va-
lóság.”

DR. FARKAS CIPRIÁN

AZ ÜNNEPÉLYES AVATÁS RÉSZTVEVŐI:  Az uszodaavatón számos meghívott vett részt, köztük dr. Molnár Ágnes országgyűlési képviselő, dr. Simon István és Csiszár 
Szabolcs alpolgármester, önkormányzati képviselők, dr. Wladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke, Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke, helyi sportvezetők, 
Rádonyi László, a Soproni Vízmű Zrt. vezérigazgatója, a kivitelező cégek – a WHB és a FÉSZ – képviselői, soproni intézményvezetők. 
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KÖVES ANDREA

Dr. Roller Kálmán előtt 
tiszteleg az az emlék-
tábla, amelyet egykori 
lakóháza falán a napok-
ban avattak fel a Zsi-
lip utcában. 
Az Erdőmérnöki Főiskola egy-
kori igazgatójának, dr. Roller 
Kálmánnak a vezetésével me-
nekült Kanadába a főiskola 
hallgatóinak és oktatóinak 
egy része az 1956-os szabad-
ságharc leverése után. Neki 
köszönhető, hogy Vancouver-
ben, az University of British 
Columbián létrehozott Sop-
ron Divisio keretében ma-
gyar nyelven szerezhettek 
erdőmérnöki diplomát a ki-
vándorolt diákok. Erdészeti 
kutatásai nemzetközi szinten 
elismertté tették, emellett ha-
láláig a torontói magyar cso-
port oszlopos tagja volt. 

A Geo-Environ Környezet-
védő Egyesület és a Soproni 
Egyetem együttműködésében 
avatták fel dr. Roller Kálmán 
emléktábláját a Zsilip utca és 
a Frankenburg út sarkán. Az 
ünnepségen az Erdőmérnö-
ki Kar dékánja, prof. dr. Bidló 
András méltatta a 2004-ben 
elhunyt dr. Roller Kálmán 
szakmai életútját és embe-
ri nagyságát. Mint kiemelte: 
– Emlékét elsősorban a sopro-
ni egyetemi hallgatók egyben 

tartásában, a közös jövő meg-
találásában és a kanadai sop-
roni csoport fenntartásában 
szerzett érdemei miatt őriz-
zük meg. Döntése egy életre 
meghatározta több mint 200 
soproni erdőmérnök-hallgató 
jövőjét. Ha ő nem áll ki a hall-
gatókért, akkor nem jött volna 
létre az a közösség Kanadá-
ban, amely a mai napig szo-
rosan tartja a kapcsolatot – a 
selmeci hagyományok szelle-
mében – az óhazával.

Magas Ádám önkormány-
zati képviselő üneppi köszön-
tőjében rámutatott: dr. Roller 

Kálmán az Erdőmérnöki Fő-
iskola igazgatójaként meg-
reformálta az oktatást, és 
bevezette a tíz féléves tanul-
mányi időt. 

A tábla leleplezése után a 
főszervezők megkoszorúzták 
az új alkotást, amely az egyko-
ri hallgatók és oktatók emléke 
előtt is tiszteleg.

Dr. Roller Kálmán vezetésével menekült Kanadába a főiskola hallgatóinak és oktatóinak egy ré-
sze az 1956-os szabadságharc leverése után – egykori lakóháza falára most emléktábla került.

„…a soproni népszavazás 
századik évfordulóján az 
ország hálás Sopronnak 
hűségéért, hitéért és ha-
zaszeretetéért. Nem volt 
véletlen, hogy a kormány 
nevében Orbán Viktor mi-
niszterelnök éppen nálunk 
írta alá az első Modern 
Városok Program szerző-
dését 2015-ben.”

JEGYZET

Merjünk örülni!
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Eljött hát ez a nap is! Immár mindenki gyönyör-
ködhet az új Lőver Uszoda tájba illő, a Sörház-
domb oldalába simuló épületegyüttesében. Mert 
ez az uszoda önmagában is figyelemre méltó 
építészeti alkotás. A hatalmas üvegfelületek 
„beengedik” a természetet a medencék világá-

ba közvetlen kapcso-
latot teremtve a kül-
világgal. Harmónia. 
Talán ez az, amit a 
tervezőknek és a ki-
vitelezőknek sikerült 
megteremteniük.

Persze egy uszoda 
legfontosabb ismér-
ve, hogy alkalmas-e 
arra a feladatra, 
amire építették. Nos, 
nincs kétség, sikerült 
a soproni vizes spor-
toknak és az úszást 

kedvelőknek XXI. századi körülményeket biz-
tosítani. Ez a legfontosabb! Mert minden más 
csak ezután következhet, mint például hazai és 
nemzetközi versenyek, edzőtáborok szervezé-
se, rendezése. Mert az új uszoda erre is alkal-
mas, így Sopron felkerülhet a vizes sportágak 
nemzetközi térképére. Ez már a tervek nap-
világra kerülésekor kiderült. S az elképzelé-
sek megvalósultak. Mint ahogy a többi sopro-
ni álom is valósággá válik.

A megnyitó ünnepségen többen is szóltak ar-
ról, hogy a soproni népszavazás századik év-
fordulóján az ország hálás Sopronnak hűsé-
géért, hitéért és hazaszeretetéért. Nem volt 
véletlen, hogy a kormány nevében Orbán Vik-
tor miniszterelnök éppen nálunk írta alá az el-
ső Modern Városok Program szerződését 2015-
ben. Azóta sorra valósulnak meg az abban 
rögzített fejlesztési elképzelések. Sokszor ellen-
szélben, méltatlan és igazságtalan támadások 
össztűzében. És még sincs megállás! A gyors-
forgalmi út elérte Sopront, és továbbépül a ha-
tárig, felépült az új uszoda, dolgoznak a kivi-
telezők a múzeumnegyeden, megújult számos 
műemléki épületünk, a Szent Mihály-templom, 
őszre pedig elkészül a parkolóház, a Fertő ta-
vi programról nem is beszélve, és már a kivite-
lezés fázisába került az új rendészeti központ 
is. Több projekt pedig előkészítés alatt áll. Az 
ember azt hinné, hogy ennyi, elsősorban az itt 
élők érdekeit szolgáló, az életünket megköny-
nyítő, a városunkat élhetőbbé tevő fejlesztés-
nek mindenki örül. Sajnos nem. Vannak fanyal-
gók, akik azt hirdetik fennhangon, hogy semmi 
sem jó, bármibe is fogjon a város. Szerencsére 
azonban ők vannak kisebbségben, s hiába pró-
bálják meg elrontani az örömünket, nem sike-
rül nekik, de akadnak, akiket elbizonytalaníta-
nak. Ezért én azt mondom, merjünk örülni a mi 
közös eredményeinknek! Legyünk büszkék ar-
ra, hogy egy olyan korszakban élünk, amely ki-
tüntetett helyet kap majd a város történetében!

Sopron sokat adott a hazának, a haza pe-
dig Sopronnak. És ez így van jól, mert így tel-
jesedhet ki az életünk. Örüljünk, hogy birtokba 
vehetjük, s mindannyian élvezhetjük azokat a 
vívmányokat, amelyekért sokat tettünk! Együtt, 
közösen.

Sopron 2020-as kitüntetettjei
Sopron közgyűlése zárt ülésen döntött a városi kitün-
tetések adományozásáról, az elismeréseket a tervek 
szerint július 3-án, szombaton adják át.

Sopronban immár hagyomány, 
hogy a képviselő-testület min-
den év novemberében dönt a 
díszpolgári cím, illetve a városi 
kitüntetettek személyéről. A dí-
jakat pedig december 14-én, a 
hűség napján adják át. Tavaly a 
koronvírus-járvány miatt nem 
lehetett összehívni a közgyű-
lést, amelyet hosszú hónapok 
után június 24-én tartottak meg. 
A képviselők a 2020-as év dísz-
polgárának dr. Kárpáti Lászlót vá-
lasztották. Pro Urbe díjban Frank 
Spengler, Civitas Fidelissima el-
ismerésben pedig dr. Friedrich 

András és a SOSZI védőnői szol-
gálata részesül.

Wälder József-díjat Kadnár 
Béla kap, míg a Sopron Kultú-
rájáért díjat Zentai László ve-
heti át. Ifj. Flandorffer Ignác-dí-
jas Gyurátz László lett, Kuntár 
Csaba és Mák Tünde a Sopron 
Kiváló Pedagógusa díj elisme-
rést kapja meg. Bratl Antalné 
Humanitas díjat, dr. Ács Gabri-
ella pedig dr. Király Jenő-díjat 
vehet át, Bauer Ferenc lett Sop-
ron Sportjáért díjasa, Boros Ákos 
pedig Sopron Ifjú Tehetsége, Ba-
belláné Lukács Katalinnak Sop-

ron Szolgálatáért díjat szavaztak 
meg a képviselők.

A Sopronért Emlékérem 
2020-as díjazottjai: Drázs-
nyák Istvánné, Horváth Árpád-
né, Horváthné Seregély Jolán, 
Láng Lajos, Kissné Mayer Má-
ria, dr. Tárkányi Sándor, Ge-
cse Éva Margit, dr. Kővágó Ist-
ván, Rajnai Károly, Horváth 
Gyula, dr. Gasztonyi Károly, Pá-
pai László.

Az elmúlt csütörtöki közgyű-
lésen több fontos témában is 
döntöttek. A Soproni Múzeum 16 
millió forintos támogatást kap 
a népszavazás centenáriumához 
kapcsolódó rendezvények meg-
szervezéséhez. Augusztus else-
jétől továbbra is Nádasné Erdei 

Andrea vezeti a Hermann Alice 
Óvodát. Arról is szavaztak, hogy 
Sopronban öt utcát, illetve teret 
németül is elneveznek.

Kárpáti László emléke
Életének hetvenharmadik évé
ben június 27én elhunyt 
dr. Kárpáti László. A Nyugatma
gyarországi Egyetem címzetes 
egyetemi tanára, a Fertő–Han
ság Nemzeti Park Igazgatóság 
alapító igazgatója volt, 1990
től 2011es nyugdíjba vonulásá
ig az intézmény élén állt. Szinte 
egész életét a hazai természet
védelemnek, valamint a kapcso
lódó tudományoknak, és a fiata
labb nemzedékek oktatásának 
szentelte. 

 A Kanadában élő Roller István, dr. Roller Kálmán egyik fia kérdé-
sünkre elmondta: óriási megtiszteltetés a család számára, hogy 
emléktábla került egykori lakhelyük falára. Bíznak abban, hogy akik 
elsétálnak a tábla előtt, azok majd utánanéznek: milyen példamu-
tatóan viselkedett édesapjuk az 1956-os szabadságharc leverése 
után. Még ma is élénken emlékszik arra a pillanatra, amikor gyer-
mekkorában feldúltan kopogtak az egyetemisták a Zsilip utcai ház 
ajtaján, hogy nagy veszély leselkedik rájuk. Akkor egyik pillanat-
ról a másikra kellett elhagyniuk szeretett otthonukat és városukat.

Megteremtette a jövőt

Védőszentjük, Szent László napja apropóján az elmúlt években elhunyt bajtársaikra emlékeztek a 
Határőr Nyugdíjasok Soproni Egyesületének tagjai. A hagyományokhoz híven a Kossuth Lajos ut-
cai BM Klub kertjében tartották a rendezvényt, amelyen Barcza Attila országgyűlési képviselő, 
dr. Simon István alpolgármester, valamint Juhász Adrienn önkormányzati képviselő is részt vett. 
A megemlékezés után a görbehalmi bányászmúzeumban rendezték meg a VII. Országos Határőr Ta-
lálkozót. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A NYUGDÍJAS HATÁRŐRÖKRE EMLÉKEZTEK Jótékonysági 
Lenck-korzó
A Lenck-villát egy korzóvá ala-
kítja át a Lions Club Sopron. 
A jótékonysági rendezvényt 
július 3-án 18 órától tartják, 
céljuk, hogy a belépőjegyek-
ből az egyesület éves jóté-
konysági akcióit fedezzék, 
valamint szeretnének olyan 
kikapcsolódási lehetőséget 
biztosítani, ahol a klasszikus 
értelemben vett nagypolgári 
életérzést mindenki megta-
pasztalhatja. 

A boldog békeidők han-
gulatát légi akrobaták, fúvó-
sok, verklis, zongoraművész, 
énekművész, jósnő, baletto-
sok, korabeli fotográfus és 
egy jó nevű színész idézi fel.
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Folytatódnak az idegenvezetések  
a megújult Szent Mihály-templomban
Körülbelül húsz ingyenes idegenvezetést szervezett júniusban 
a Szent Mihály-templomba a Sopron Régió Turisztikai Központ. 
A bejárások során bemutatták a közelmúltban megújult temp-
lomot és a látogatóközpontot is. A nagy érdeklődésre való te-
kintettel az idegenvezetéseket a nyári hónapokban is folytat-
ják, az időpontokat a város turisztikai weboldalán, a www.
visitsopron.com-on találják meg. Közben elkészültek az új 
turisztikai kiadványok is, amelyek a kultikus Sopront, valamint 
a Szent Mihály-templomot mutatják be. 

RÖVIDEN
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P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A koronavírus-járvány 
miatt az elmúlt héten 
csütörtökön tartották 
meg a Virágos Sopro-
nért rendezvénysorozat 
150. előadását. 
Eredetileg 2020 novemberé-
ben tartották volna meg (Nö-
vények, lelkek egészsége, Sop-
roni Téma, 2020. november 4.) 
az Egészséges, emberibb kör-
nyezetért, a Virágos Sopro-
nért rendezvénysorozat ju-
bileumi, 150. rendezvényét. 
A koronavírus-járvány azon-
ban közbeszólt. A főszerve-
ző, Horváth Sándor nyugal-
mazott főkertész, valamint 
az érdeklődők is türelmetle-
nül várták, hogy ismét talál-
kozhassanak. A természetben 
ugyanis sosincs szünet, a nö-
vényekkel folyton foglalkozni 
kell, mindig adódnak újabb és 
újabb kérdések. Múlt csütör-
tökön szép számmal gyűltek 
össze a kertbarátok a pedagó-
gusok művelődési házában.

– Amikor 2006-ban meg-
tartottuk az első előadást, 
bíztam benne, hogy egy hosz-
szú sorozat kezdete lesz az 
– mondta lapunknak Horváth 
Sándor. – A GYSEV főkerté-
szeként is vallottam, hogy 
sokkal kellemesebben telik 

az utazás, ha a vonaton ülők 
azt látják, hogy szépen gondo-
zottak a peronok, az állomás 
épülete mellett lévő terek. Az 
emberek, amikor megérkez-
nek az úti céljukhoz, először 
mindig az állomással talál-
koznak, itt szerzik az adott 
településről az első benyomá-
sukat. A virágos, illetve zöld 
felületek az utasok lelkét is 
megérintik. Az előadásaink 
kettő részből állnak: először a 
növények védelmével, gondo-
zásával kapcsolatban tartunk 

tájékoztatót, a második rész-
ben pedig a lelki egészséggel 
foglalkozunk. Az elmúlt csü-
törtökön például Szigeti Jenő 
néprajzkutató, teológiai ta-
nár munkásságáról emlékez-
tünk meg.

Horváth Sándor hozzátet-
te, Sopronban a köztereket, 
parkokat példásan gondozza 
a város. Ám mi magunk akár 
néhány apró dologgal is hoz-
zátehetünk a városképhez. 
A lakások erkélyére rakha-
tunk balkonládákat, a családi 

házak elé pedig ültethetünk 
cserjéket, de füvesíthetünk is.

– Édesapám mondta min-
dig: tanácsot bármikor lehet 
adni, de kalácsot nem! – ez a 
gondolat nagy hatással volt 
rám – folytatta Horváth Sán-
dor. – Mindig úgy szervezzük 
a rendezvényeinket, hogy 
azok végén többek között vi-
rágmagot, hagymát, cserjét 
vagy palántákat osztunk. Így 
a résztvevők hazaérve még 
inkább késztetést éreznek a 
kertészkedés iránt.

Jubileumi előadáshoz  érkezett a rendezvénysorozat

Virágos Sopronért 150.

A Virágos Sopronért 150. előadásán is sok érdeklődő vett részt. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MADARÁSZ RÉKA

Azt mondják, a gyermekvállalás előtt növényen, 
majd háziállaton érdemes gyakorolni a gondos-
kodást. Egy kaktusszal még az is kísérletezhet, 
aki hajlamos megfeledkezni a locsolásról.

– A kaktuszok sok fajtáját ked-
veljük, de mivel a legtöbbnek 
nincs magyar neve, ott, ahol 
beszerezzük őket, érdemes 
érdeklődni a botanikai elne-
vezésükről, hogy az interne-
ten utána tudjunk nézni az 
igényeiknek – kezdte Zügn Ju-
dit virágüzlet-tulajdonos. – Tö-
kéletesen megfelel számukra, 
ha bükkerdőkből felmert talajt 
összekeverünk egy kis homok-
kal, és abba ültetjük el őket, de 
remek speciális kaktuszföldek 
is kaphatóak az üzletekben. 

– A fehér szőrös, gyapjas 
fajták általában kényesek, a 
zöldek azonban igénytelenek 
– folytatta a virágkötő. – A kak-
tuszoknak két ellensége van: 
a fényszegénység és a túlöntö-
zés. Lakásban feltétlenül he-
lyezzük őket ablakba, az sem 
gond, ha tűző nap éri őket. 
Jól bírják a hőingadozást, 

5–15 fokon teleltessük szúrós 
kedvenceinket.

Kis cserépbe nem célszerű 
ültetni a növényeket, mert az 
edény és a talaj is hamar átfor-
rósodik, így könnyen megég-
het a gyökerük. Szárazsággal 
nem pusztíthatjuk el őket, vi-
szont akár már egy túlöntözés 
is végzetes lehet számukra.

– A ráncosodás és a szür-
külés jelzi, hogy locsolást igé-
nyelnek – tette hozzá Judit. 
– Ha viszont a talajuk egy ke-
vés nedvességet is tartalmaz, 
tilos őket megöntözni. Télen 
egyáltalán nem igénylik a vi-
zet, nagyon meleg szobában 
esetleg az évszak során egy-
szer meglocsolhatjuk őket. 
Nyáron lehetőleg este adjunk 
nekik langyos vizet, mely-
ből jusson a növények testé-
re is, tavasszal és télen csak a 
talajukra.

A sivatag virága

A fehér szőrös, gyapjas kaktuszfajták általában kényesek,  
a zöldek azonban igénytelenek. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A házi lekvárnak 
nincsen párja!
KÖVES ANDREA

Elérkezett a befőzés ideje: a kézműves, illatos 
lekvároknak nincs párjuk. A szakember szerint 
bátran kísérletezhetünk az ízekkel, csupán né-
hány alapvető szabályra érdemes odafigyelnünk.

Téglás Edit (Edó) számára 
a lekvárok, zöldségkrémek, 
 chutneyk készítése, a befőzés 
egyfajta terápia. Szenvedé-
lyesen szeret kísérletezni az 
ízekkel, fűszerekkel, tapasz-
talatait másokkal is örömmel 
megosztja: – Még tart az eper- 
és a rebarbaraszezon: külön-
leges ízvilágot eredményez, 
ha a kettőt párosítjuk – kezdte 
Edó. – Évek óta nagy kedven-
ce a családomnak a chilis cso-
kis eperlekvár. Arra kell figyel-
ni, hogy a forró lekvárhoz szép 
lassan kell hozzácsorgatni az 
olvasztott csokit, hogy fino-
man elegyedjen a két massza. 
Az eperlekvárt ízesíthetjük az 
illatos, közkedvelt levendu-
lával is. 

Edó a cseresznyelekvárt 
egy csöppnyi rummal és cit-
rommal „kényezteti”, amely-
től üde, friss lesz a végered-
mény, ráadásul a pici alkohol 

a lekvár tetején a tartósítás-
ban is segít. 

Minden háziasszony rém-
álma, hogy a gondosan befő-
zött lekvárjai megromlanak, 
vajon mire figyeljünk, hogy 
ez ne történjen meg? – tettük 
fel a kérdést a szakembernek.

– A legfontosabb alapsza-
bály a tisztaság: az üvegeket a 
befőzés előtt ki kell sterilizál-
ni – hangsúlyozta Edó. – Az 
alapos elmosás után berakom 
azokat a sütőbe, a hőmérsék-
letet szép lassan emelem 100 
fokra: ezzel biztosítom a csí-
rátlanítást, majd a kupakokat, 
a merítőkanalat és a szűrőtöl-
csért kifőzöm. Érdemes arra 
figyelni, hogy a forró lekvár 
a meleg üvegbe kerüljön, így 
az nem pattan el. Minderre 
figyelve nincs szükség tartó-
sítószerre, évekig eláll. Ilyen 
módon akár cukormentesen 
is készíthetünk lekvárt. 

Kenus gyerekek próbálhatták ki elsőként a Fertő-
parti fejlesztés részeként készülő új csatornát. 
Az egy kilométer hosszú csatornán kajakozni, ke-
nuzni is lehet majd, partján pedig végig sétány 
fog húzódni, padokkal.

Látványos részéhez érkezett a 
Fertő-parti beruházás. A fej-
lesztési területet a nádas fe-
lől határoló csatorna kotrási 
munkálatait végzik ezekben a 
hetekben a szakemberek. En-
nek eredményeként egy telje-
sen új vízparti rész alakul ki. 

– Az új csatorna a fejlesz-
tés után a turisztikai központ 

határát jelöli majd ki – mond-
ta Katona Tibor, a Fertő-par-
ti fejlesztés projektvezetője. 
– A csatorna körülbelül ezer 
méter hosszúságú, a tóhoz 
természetes úton kapcsoló-
dik, a felszíni vízszélessé-
ge 21 méter, több mint 23–24 
ezer köbméter föld mozga-
tásával tudtuk kialakítani 

úgynevezett száraz kotrás-
sal. A nyári vízszintnél mini-
málisan 1,5 méteres vízmély-
ség lesz benne.

A csatorna déli része már 
elkészült, így a közelben tá-
borozó kenus diákok ki is pró-
bálhatták. A Széchenyi István 
Gimnázium tanulói örömmel 
számoltak be első tapasztala-
taikról. – Jóval mélyebb a víz, 
mint a Fertő tó más részein, 
nem ért le az evezőnk, ezért 
könnyen és jól lehet haladni 
rajta – mondta Makra Leven-
te, aki már három éve részt-
vevője a nyári tábornak. 

A tábort szervező Nyikos 
Tivadar szerint rengeteg új 
lehetőséget nyújt majd a ví-
zisportolók, kajakosok, ke-
nusok és evezősök számára 
a beruházás ezen része – mi-
vel a nyílt vízen gyakran na-
gyon erős a szél, fontos, hogy 
ezen a szélcsendes csatornán 
biztonságosan tudnak majd 
edzeni a gyerekekkel. 

A fejlesztés során a be-
kötőút is megújul, a készülő 
csatorna fölött, egy hídon át 
juthatunk majd el a Fertő tó 
partjáig. 
Forrás: fertopart.hu 

„Jóval mélyebb a víz,  mint a Fertő tó más részein”

 Készül a csatorna

A beruházási területen szállhattak vízre a széchenyis diákok, akik az egyik kenus edzésüket tartották az új csatornán.
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MUNKATÁRSUNKTÓL

Az ökológiai és környe-
zettudatos szemlélet 
népszerűsítését tűz-
te ki célul a Széchenyi 
István Városi Könyvtár. 
Ennek jegyében Zöld 
sarkot alakítanak ki 
az intézmény emeleti 
folyosóján. 

– A Zöld sarok létrehozásával 
egy régi álmunkat sikerült 
megvalósítanunk – mondta 
lapunknak Horváth Csaba, a 
könyvtár igazgatója. – A kör-
nyezetszennyezés és a klíma-
változás mindenkit érint, és 
tapasztaljuk is, hogy mind 
többen érdeklődnek ezek 
iránt. Fokozottan figyelnünk 
kell bolygónk védelmére, 
amiért egyre többen hajlan-
dóak tenni is. Könyvtárunk 
munkatársai úgy gondolták, 
ha kigyűjtik a környezetvéde-
lemmel kapcsolatos műveket 

a szakirodalmi állományból, 
akkor jobban fel tudják hív-
ni a figyelmet a természetvé-
delem és a fenntartható fejlő-
dés fontosságára, valamint a 
megújuló energiaforrások je-
lentőségére. Az olvasók gyor-
san megtalálhatják itt akár a 
biokertészkedéssel, bioéte-
lekkel, az újrahasznosítással 
vagy a natúr kozmetikumok-
kal foglalkozó köny veket, 
kiadványokat. Kényelmes 
fotelokban, gyönyörű növé-
nyekkel körülvéve, kelleme-
sen tölthetik el az időt a Zöld 
sarokban.

Az igazgató kiemelte: a kör-
nyezetvédelmi világnap alkal-
mával indult a munka, amely-
nek egyik fontos mottója volt 
az újrahasznosítás. Régi pol-
cok újrafestésével, saját kéz-
zel készített dekorációkkal, 
virágok ültetésével tették hí-
vogatóvá az új teret. A Zöld sa-
rok július 2-án nyílik meg, és 
az első 30 olvasó, aki ezen a 
napon meglátogatja, egy aján-
dék szobanövényt vihet haza.

Zöld sarok  
a könyvtárban

A környezetvédelemmel kapcsolatos könyvek kapnak helyet a 
könyvtár Zöld sarkában. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

PLUZSIK TAMÁS

Június 26-án ősbemu-
tatót láthatott a fertő-
rákosi barlangszínház 
közönsége. A Sopron 
Balett és a St. Pölten-i 
Europaballet kopro-
dukciójában a Farinelli 
című, látványos, hu-
szonkét szereplős ba-
rokk balett méltán ara-
tott nagy sikert. 

Már maga a történet is izgal-
mas: a Farinelli művésznéven 
ismert Carlo Broschi (1705–
1782) a XVIII. század egyik 
leghíresebb kasztrált ope-
raénekese (életéről Farinel-
li – A kasztrált címmel, Gé-
rard Corbiau rendezésében 
film is készült, mely 1995-
ben Golden Globe-díjas lett), 
a korszak megasztárja volt. 
Amikor színpadra lépett, a 
nők közül többen a nézőté-
ren elájultak, sőt, a legenda 
szerint a hangja gyógyított 
is. Az ő kalandos életét, el-
titkolt szerelme iránti érzé-
seit, önmagával vívott har-
cait mutatta be a grandiózus 
táncmű, melyben természe-
tesen rendkívül fontos szere-
pet töltött be a zene. Scarlatti, 
Nyman, Klaus Nomi muzsikái 
mellett megszólaltak annak 
a Händelnek a szerzeményei 

is, aki kimondottan verseny-
zett azért, hogy egy-egy mű-
vét annak idején Farinel-
li adja elő. Az operaénekes a 
fennmaradt história szerint 
képes volt egyetlen levegővé-
tellel 250 hangot kiénekelni. 
Mindezek tükrében komoly 
kihívást jelentett megfele-
lő hangú énekest találni a 
produkcióhoz, végül sike-
rült megnyerni Kevin Elsnig 

kontratenort, aki három év-
vel ezelőtt tűnt fel egy oszt-
rák televíziós tehetségkereső 
versenyen, ahol „a dél-stájer-
országi aranyhang” jelzővel 
illették. Elsnig négy dalt éne-
kelt az előadásban, mind-
egyiket vastapssal honorálta 
a barlangszínház közönsége. 

A táncműben a címsze-
repet a francia származású 
Florient Cador, a St. Pölten-i 

Europaballett sztártáncosa 
formálta meg, míg V. Fülöp 
spanyol királyt Ruszlan Szo-
jengosev, a királynőt pe-
dig Horváth Renáta, a Sop-
ron Balett tagja alakította. 
Az előadáshoz, melyet Artur 
Kolmakov és Peter Breuer ko-
reografált, illetve rendezett, 
Gerlinde Brendinger tervezé-
sében 150 különleges jelmez 
készült. 

Barokk táncos időutazás  a fertőrákosi barlangszínházban

Balettbemutató: Farinelli

Carlo Broschi kalandos életét, eltitkolt szerelme iránti érzéseit, önmagával vívott harcait mu-
tatja be a grandiózus táncmű. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

1991
Nyílik a Carousel
Ma délelőtt 11 órakor Hirschler 
Rezső polgármester nyitja meg 
a IV. Carousel Kiállítást és Vá-
sárt. Nem túlzás, ha azt mond-
juk, hogy az első vásár megren-
dezésével a város hagyományt 
teremtett, így Sopron vásárvá-
ros lett. A nyugat-dunántúli ke-
reskedelmi, üzleti élet fontos 
gócpontja lett a soproni vásár, 
amely a maga látványosságával 
szerencsésen kapcsolódik a 34 
éves ünnepi hetek változatos 
programjához, már összetar-
tozónak érezzük a két rendez-
vényt. Városunk kitárja ezekben 
a napokban a kapuját, és von-
zó rendezvényekkel, műsorok-
kal várja vendégeit. Bemutatja 
iparát, kereskedelmét, kultu-
rális életét, folyton változó ar-
culatát. Csupán a vásárra hat-
vanezer látogatót várnak, akik 
majd elviszik hírünket a nagy-
világba. (Kisalföld)

Motocross a Bécsi-dombon
A július 6-ára meghirdetett mo-
tocross Eb-futam helyett nem-
zetközi verseny színhelye lesz 
Sopronban a Bécsi úti verseny-
pálya, ahol minden kategóri-

ában képviseltetik magukat 
versenyzőink. Indul a két válo-
gatott kerettag, Salamon Kor-
nél és fivére, Barna is. A magyar 
bajnokságon Salamon Kornél a 
80 köbcentiméteres kategóri-
ában olyan előnyre tett szert, 
hogy a második évad eredmé-
nyeitől függetlenül már máso-
dik helyezett, s így átnyergel-
hetett a 125 köbcentiméteresek 
közé, ahol már a harmadik he-
lyen tartózkodik. – Barna fiam 
a 80 köbcentiméteres kategóri-
ában a negyedik–ötödik helyért 
van harcban, fogalmazott Sala-
mon Károly, a Soproni Moto-
cross SE elnöke. (Kisalföld)

1961
Diplomavédés a Soproni 
Erdőmérnöki Főiskolán
A főiskola évszázados parkjának 
hűvös magányában is izgalom 
érződik most. Diplomamunká-
jukat védik a végzős hallgatók. 
Ez az utolsó nagy próbatétel, 
mielőtt búcsút mondanak öt-
éves tanulásuk színhelyének. 
Balsay Endre végzős hallga-
tó diplomamunkájának címe: 
A fűz szerepe és jelentősége az 
Alsó-Hanság fásításában. A fia-
tal mérnökjelölt diplomamun-

kája érdekes összehasonlító 
vizsgálatokat tartalmaz. Zsil-
völgyi László végzős hallgató 
a Rák-patak völgyébe tervezett 
diplomafeladatként egy víztá-
rolót. Újvári Ferenc diploma-
munkaként a hegykői Március 
15. Termelőszövetkezet fásítási 
tervét készítette el pontos szá-
mításokkal. A termelőszövetke-
zet a jó tervet ingyen megkapja, 
csak meg kell valósítania a gya-
korlatban. Szombaton délelőtt 
tíz órakor ünnepélyesen veszik 
át a frissen végzettek az ötévi 
szorgalmas munka jutalmát, a 
diplomát. (Kisalföld)

A Soproni VSE lett  
az NB III. bajnoka! 
SVSE—MÁVDAC 5:1. Sopronban 
kánikulai forróság köszöntötte 
az NB III-as rangadó résztvevő-
it. Hétezer főnyi közönség előtt 
a következő összeállításban 
kezdtek a soproni vasutasok: 
Kormos, Rácz, Ferencz, Schift, 
Polgár, Király, Csete, Rajnai, 
Ferling, Kiss, Szabó. Fedeze-
teinek nagyszerű játékával az 
SVSE az első félidőben sokkal 
jobb volt ellenfelénél, és biztos 
fölénnyel győzött. Góllövők: Ki-
rály (2), Polgár (2), Szabó, illet-
ve Ferencz (öngól). (Kisalföld)

1931
Két kommunista futárt 
fogtak el Sopronban
A soproni rendőrség bűnügyi 
osztálya elfogott két kommu-
nista fiatalembert, akikről ki-
derült, hogy futárszolgálatot 
teljesítettek a bécsi és a buda-
pesti kommunista központ kö-
zött. A két fiatalember, Berger 
Lajos és Körtvélyes Géza, mind 
a ketten cseh állampolgárok és 
bécsújhelyi lakosok. A határon 
útlevél nélkül jöttek át. 

Három bőrönd kézira-
tot és egyéb kommunista ira-
tokat hoztak magukkal Sop-
ronba. Az iratokat a bécsi 
kommunista párt küldte a bu-
dapesti központnak. A röpcé-
dulákon, amelyek a magyaror-
szági választásokkal függnek 
össze, felszólítják a kommu-
nista párt tagjait, hogy a sza-
vazásnál a szavazólapok át-
húzásával tüntessenek a párt 
mellett. A soproni rendőrség 
a két veszedelmes kommunis-
tát megbilincselve Budapestre 
szállította a délutáni vonattal. 
(Budapesti Hírlap)

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

205 ÉVVEL EZELŐTT,  1816. augusztus 26-án született Sop-
ronban Flandorffer Ignác kereskedő, Sopron egyik legtehető-
sebb polgára, a Városszépítő Egyesület alapítója. Szülőváro-
sában hunyt el 1891. február 11-én.
130 ÉVVEL EZELŐTT,  1891. augusztus 13-án született Sopron-
ban vitéz Vattay Antal altábornagy, vezérkari főnök. Budapes-
ten hunyt el 1966. november 2-án.
55 ÉVVEL EZELŐTT,  1966. július 28-án hunyt el Győrben Papp 
Kálmán soproni városplébános (1925–1946), később győri püs-
pök (1946–1966). Sopronban született 1886. február 28-án.
A SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR INTERNETES 
OLDALÁN (WWW.SZIVK.HU) MEGTALÁLHATÓ ADATBÁ-
ZISBÓL KÖZLÜNK RÉSZLETEKET. 

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

Fúvószenekari találkozó a Fő téren
Indulóktól volt hangos az elmúlt vasárnap a Fő 
tér. Az idei fúvószenekari találkozón a házigazda 
Juventus Koncert Fúvószenekar mellett részt vett 
Sopron Város Fúvószenekara, valamint a nyúli ma-

zsorettekkel kiegészülve a győri Rába együttes. 
A zenekarokat dr. Farkas Ciprián polgármester kö-
szöntötte. A három fúvószenekar közösen négy in-
dulót adott elő.

Tizenkilencedik alkalommal rendezték meg a soproni horvát 
napokat. A programsorozat vasárnap délelőtt a Rejpál-házban 
kezdődött, ahol két kiállítás is nyílt, illetve az idei regioná-
lis tanulmányokat is ismertették. Ezután a Szent Mihály-temp-
lomban szentmisét tartottak, majd délután a Rejpál-házban ze-
nés–táncos mulatsággal zárult a rendezvény. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

XIX. SOPRONI HORVÁT NAPOK

Megemlékezés
A holokauszt áldozatairól em-
lékeznek meg július 4-én, va-
sárnap 11 órakor a zsidó te-
metőben, ahol felidézik a 
városból elhurcoltak emlékét.
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MOLNÁR 
ZOLTÁN

Megkezd-
te a nyári 
felkészü-

lést az SC Sopron fel-
nőtt labdarúgócsapata. 
Az előző szezon végén 
edzőváltáson is átesett 
az együttes: Weitner 
Ádám vezetőedző he-
lyét az eddigi asszisz-
tensedző, Németh Nor-
bert vette át.

A soproni születésű Németh 
Norbert közel 10 éve van az SC 
Sopron kötelékében. Ez alatt 
az idő alatt rengeteg fiatal, te-
hetséges játékos került ki a ke-
zei alól. Az utolsó két évben az 
utánpótlás szakmai igazga-
tói poszt mellett már másod-
edzőként is dolgozott a felnőtt 
csapatnál. – A közel két év na-
gyon sokat segített megérteni 
a felnőtt futball lényegét, hi-
szen teljesen más az atmosz-
férája, mint az utánpótlásnak 
– kezdte Németh Norbert. 
– Mindig is vezetőedzőként 
képzeltem el magam, és na-
gyon örülök, hogy ilyen fiata-
lon, az NB III-as mezőny leg-
fiatalabbjaként megkaptam 
erre a lehetőséget.

A bajnoki rajtot egy hat-
hetes felkészülés előzi meg, 

a csapathoz pedig már 6 új já-
tékos is érkezett. – Az új iga-
zolások egytől egyig erősítést 
jelentenek, így a keret ütő-
képesebb lehet a tavalyinál 
– folytatta Németh Norbert. 
– A legnagyobb erősségünk, 
hogy a csapat magját sike-
rült egyben tartanunk, és a 
kohézió nagyon erős maradt 
a csapaton belül. A 2021/22-
es bajnokság augusztus 1-jén 
kezdődik. A tavalyihoz hason-
lóan húsz csapat küzd majd 
meg egymással. Az előző sze-
zonban megteremtettük az 
alapokat egy félig ismeretlen 

közegben, idén pedig szeret-
nénk még tovább fejlődni, 
hogy jövőre sokkal merészebb 
álmaink lehessenek. Egyet 
ígérhetek, ez a csapat min-
dig úgy fog lejönni a pályáról, 
hogy mindent megtett annak 
érdekében, hogy győzelmet 

arasson, büszke legyen a mez-
re, amit visel, és kiszolgálja a 
hűséges szurkolóit.

A csapat az első felkészü-
lési mérkőzését szombaton 11 
órakor az NB II-es Aqvital FC 
Csákvár ellen játssza a városi 
stadionban. 

Németh Norbert:  Az előző szezonban megteremtettük az alapokat

Egységes maradt a csapat

HAZAI NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK: 
Július 3., szombat 11 óra: SC Sopron – Aqvital FC Csákvár, vá-
rosi stadion
Július 7., szerda 18 óra: SC Sopron – Kapuvári SE, városi stadion
Július 17., szombat 11 óra: SC Sopron – ETO Akadémia, váro-
si stadion
Július 24., szombat 11 óra: SC Sopron – Király SE, városi stadion

A soproni születésű Németh Norbert közel 10 éve van az SC Sopron kötelékében, már vezető-
edzőként irányítja a szakmai munkát. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MUNKATÁRSUNKTÓL

Tizenhat csapat vett részt a 
tizenhatodik SÜH kispályás 
labdarúgótornán. A Káposz-
tás utcai sporttelepen meg-
rendezett bajnokságot a Pa-
nama SK csapata nyerte meg, 
második lett a Lövő SE, a har-
madik pedig a Gigant FC. A vi-
gaszágon a Köztinik végzett 
az élen. 

Az eredményhirdetés-
kor Csiszár Szabolcs, Sop-
ron alpolgármestere kö-
szöntötte a játékosokat. 
– Ez a nap mindenkinek óri-
ási élményt nyújtott, hiszen 

a koronavírus-járvány miatt 
hosszú kihagyás után most le-
hetett megszervezni egy ilyen 
sportrendezvényt – közölte 
Csiszár Szabolcs. – Idén van 
az 1921-es népszavazás cente-
náriumi éve, ezért is kimon-
dottan jó, hogy minél több 
olyan eseményünk van, ami 
a soproniaknak örömet okoz. 

Az eseményen jelen volt 
Czene Attila olimpiai baj-
nok úszó, a Magyar Szabad-
idősport Szövetség elnöke is, 
aki a szövetség nevében is ar-
ra buzdította a résztvevőket, 
hogy minél többet, minél vál-
tozatosabban mozogjanak.

Jó hangulatú 
labdarúgótorna

Tizenhat csapat vett részt a tizenhatodik SÜH kispályás labda-
rúgótornán. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MUNKATÁRSUNKTÓL

Az elmúlt hétvégén két országos BMX-versenyt is 
rendeztek Veszprémben. Mindkét megmérette-
tésen sikeresen szerepeltek a soproniak.

A BMX Sopron Sportegyesü-
let kerekesei közül közel har-
mincan vettek részt a hétvégi 
megmérettetéseken, szomba-
ton az országos bajnokságon, 
vasárnap pedig a Magyar Ku-
pa 3. futamán. 

Az országos bajnokság 9 
futamából ötben a soproniak 

álltak fel a dobogó legmaga-
sabb fokára, és hozták el a baj-
noknak járó sárga mezt. 

A 6 év alatti kategóriában 3. 
Táp Gergő, 7–8 évesek között 
2. Benke Bianka. A 9–10 éve-
sek korosztályában 1. Lengyel 
Gellért, 11–12 éveseknél 1. Csu-
port Ádám, 3. Kreisz Kristóf. 

A 13–14 éves kategóriában 1. 
Farkas Bendegúz, 3. Czisztler 
Dániel, a 13–14 éves lányoknál 
1. Horváth Sára Júlia. A 17+ 
korosztályban 1. Mészáros 
Krisztián, 2. Prájczer Péter.

Vasárnap a Magyar Kupa-
sorozat 3. fordulóját is siker-
rel vették a soproni BMX-esek. 
U7-ben 3. Táp Gergő, U9-ben 2. 
Benke Bianka, U11-ben 2. Len-
gyel Gellért, U13-ban 1. Csu-
port Ádám, U15-ben 1. Farkas 
Bendegúz, WU15-ben 1. Hor-
váth Sára Júlia, 19+-ban 2. Mé-
száros Krisztián. 

 Bajnok BMX-esek

Bowling
Július 1–4.,  
csütörtök–vasárnap  
14 óra, All Star Bowling
SÜH kupa

Teke
Július 9–11.,  
péntek–vasárnap 9 óra,  
Győri úti tekepálya 
SÜH kupa 

Sakk
Július 11.,  
vasárnap 9 óra,  
Soproni Egyetem
SÜH kupa

LELÁTÓ  – városi sportesemények
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Magyarország leg-
eredményesebb vidé-
ki teniszklubja lett az 
SVSE–GYSEV: az egye-
sület fiataljai tarol-
tak a Balatonbogláron 
rendezett korosztályos 
vidékbajnokságon. 

A múlt hétvégén zárult meg-
mérettetésen a Soproni Vas-
utas Sportegylet tizenkét csa-
pattal képviseltette magát. 

– A korosztályos vidékbaj-
nokság hagyományosan a vi-
déki teniszklubok legnagyobb 
seregszemléjének, megmé-
rettetésének számít – kezd-
te Úr Csaba, az SVSE–GYSEV 
Tenisz Szakosztályának ve-
zetője. – Idén Balatonboglár 
adott otthont ennek a kiemelt 
sporteseménynek, amely-
nek keretében a több mint 
53 szakosztály mintegy 350 
versenyzője mérte össze tu-
dását csapatban, egyéniben 
és párosban. A korosztályos 

vidékbajnokságon 12–18 éve-
sek szerepelnek, és bizony 
nagyon kemény, színvonalas 
mérkőzéseket játszottak a fi-
atalok – mondta Úr Csaba. 

A szakember hozzátette: 
nagyon bíztak abban, hogy az 
SVSE–GYSEV játékosai kie-
melkedően szerepelnek a vi-
dékbajnokság mérkőzésein. 
A múlt szombatig tartó meg-
mérettetésen végül a soproni 
egyesület sportolói minden 
várakozást felülmúltak.

– Óriási siker született az 
egyesületi pontversenyben, 
hiszen fiataljaink nem keve-
sebb, mint 18 érmet szereztek 
– tette hozzá Úr Csaba. – Négy 
bajnoki címet, két ezüstér-
met és tizenkét bronzérmes 
helyezést gyűjtöttünk be, 
ez pedig azt jelentette, hogy 
megnyertünk az egyesületek 
között zajló pontversenyt, az-
az 2021-ben az SVSE–GYSEV 
lett a legeredményesebb vidé-
ki egyesület. Ez óriási ered-
mény számunkra, és azt mu-
tatja, hogy szakembereink 
kiváló munkát végeznek az 
utánpótlás-nevelésben.

Teniszsikerek

Az SVSE–GYSEV teniszezői megnyerték a korosztályos vidék-
bajnokság egyesületi pontversenyét.

Szíves tudomására hozzuk, hogy Sopron Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény, valamint a településfejlesztési koncepci-
óról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 
8.) Korm. rendelet 37.§-ban foglaltaknak megfelelően elhatározta

Sopron-külterület, Brennbergbánya, 
Ó-Hermes, Új-Hermes, Görbahalom és Balf

városrészek szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának felülvizsgálatát, 
egységes szerkezetbe foglalását (Rp. I. 169-17).
A településrendezési eszköz készítésének egyeztetési eljárását a kormányrendelet 
32.§-a alapján teljes eljárásként folytatjuk le.
A településrendezés alá vont terület a jelenleg hatályos, fent említett önkormány-
zati rendeletek területi hatályával megegyező. 
A településrendezés alapvető célja a településrendezés alá vont terület hatályos 
jogszabályok szerinti településrendezési tervének elkészítése, a jóváhagyás óta 
felmerült problémák, kérések vizsgálata, kezelése, a magasabb szintű jogszabály-
változások és a korábbi módosítások átvezetése, egységes szerkezetbe foglalása.
A településrendezési eszköz elfogadása, megalkotása a nyilvánosság bevonásával 
történhet, így a szabályozás felülvizsgálatának előzetes dokumentációját

2021. július 1-től július 26-ig
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal aulájában (9400 Sopron, Fő tér 1. 
szám alatt) közzéteszem.
A közzététel ideje alatt minden érintett észrevételt tehet a kifüggesztett anyagokkal 
kapcsolatban, véleményt, javaslatokat, észrevételeket fogalmazhat meg írásban 
vagy elektronikusan, a foepitesz@sopron.hu címre küldve.
A dokumentáció Sopron város honlapján (www.sopron.hu) is megtekinthető, az 
alábbi linken elérhető:
http://www.sopron.hu/Sopron/portal/autonomy_show?contentId=55587.

Tisztelettel: Dr. Simon István alpolgármester

KÖZLEMÉNY

MUNKATÁRSUNKTÓL

Bronzérmet nyert a Dunántúli Vízilabda Liga küz-
delmeiben a Soproni Vízilabda Sport Egyesület 
serdülő korosztálya, ráadásul az országos baj-
nokság B csoportjában is megszerezte a negye-
dik helyet.

– Azért különösen nagy si-
ker ez számunkra, mert a 
serdülők vezető korosztályá-
ból, a 2004-ben születettek-
ből mindössze ketten van-
nak a csapatban – kezdte Fent 
Gergő, a serdülőcsapat veze-
tőedzője. – A többség 2005-ös 
születésű, de vannak 2006-os 

és 2007-es játékosaink is. Így 
jóval fiatalabb átlagéletkorú 
együttessel játszottuk végig a 
szezont, mint az ellenfeleink. 
Ez ugyanakkor tudatos is az 
egyesület részéről, folyama-
tosan dolgozunk azon, hogy 
a fiatalabb játékosok az idő-
sebbek között szerezzenek 

rutint. A serdülő csapat több 
tagja szerepel például a felnőtt 
ob II-es együttesünkben is.

A soproni együttes a Du-
nántúli Vízilabda Liga küz-
delmeiben megnyerte a 
hatcsapatos csoportját az 
alapszakaszban, majd a szin-
tén hatcsapatos, bajnoki rend-
szerben lebonyolított ráját-
szásban szerezte meg a 3. 
helyet. A bronzéremért a Mo-
hács együttesével vívott nagy 
csatát – sikerrel.

– Összességében elége-
dett lehetek, hiszen a min-
ket megelőző Balatonfűzfő 
és Pécs csapatában idősebb 

átlagéletkorú játékosok sze-
repeltek – folytatta Fent Ger-
gő. – A nálunk játszó fiatalab-
bak komoly rutint szereztek 
idén, és ők még jövőre is a ser-
dülő korosztályban szerepel-
hetnek. Nagyon bízom benne, 
hogy a következő szezonunk 
még sikeresebb lesz.

A Soproni Vízilabda Sport 
Egyesület gyerek korosztálya 
is szépen szerepelt idén: Ma-
tyuga-Kovács Rita vezetőedző 
tanítványai mind a Dunántú-
li Vízilabda Liga, mind pedig 
az országos bajnokság küz-
delmeiben negyedik helyen 
végeztek.

Vízilabda:  Komoly rutint szereztek a fiatal játékosok

Bronzérmes serdülők

A Soproni Vízilabda Sport Egyesület serdülőcsapata bronzérmet szerzett a Dunántúli Vízilabda Ligában. Álló sor: Ágoston 
Bendegúz, Bakó Benedek, Tátrai Ákos, Gátas Mátyás, Gátas Miklós, Szabó Olivér csapatkapitány, Fiedler Bence, Tóth Szilárd, 
Bencsics Ádám. Alsó sor: Szili Ákos, Hruby Márton, Kovács Krisztián, Jámbor Soma.

Új síremléket építettek Weisz Ferencnek
Szemző Gábor kezdeményezésére a 2009-ben elhunyt Weisz Ferenc-
nek teljesen új sírt emeltek, amelyet július 1-jén, csütörtökön 14 óra-
kor avatnak fel a Szent Mihály-temetőben.

– Egy időben szépen gondozták az egykori kosárlabdázónak, 
sportújságírónak, a városi könyvtár igazgatóhelyettesének sírját, 

ám idén tavasszal szomorúan vettem észre az elhanyagolt helyet 
– mondta lapunknak Szemző Gábor. – Ekkor megkerestem a soproni 
kosárlabdacsapatokat azzal tervemmel, hogy közösen építsük meg 
a síremléket. Az SKC, a Sopron Basket, a SMAFC, a Tigrisek, valamint 
a Sportiskola első szóra a kezdeményezés mellé állt. 

MUNKATÁRSUNKTÓL

A Soproni Darazsak 
Sportakadémia kadett 
csapata bronzéremmel, 
a serdülők arannyal 
zárták az idei szezont. 
A szakmai igazgató 
elégedett a fiatalok 
teljesítményével.

Czukorné Hollós Anna szak-
mai igazgató szerint nem csak 
az eredmények miatt pozitív 
az idei szezon mérlege. A Sop-
roni Darazsak Sportakadémia 
alapvető feladata ugyanis, 
hogy profi, felnőtt játékoso-
kat képezzen. Ehhez pedig el-
engedhetetlen, hogy a kiéle-
zett szituációkban, például 
egy bajnoki döntő bronzmér-
kőzésén vagy fináléjában is ki-
emelkedően tudjon teljesíteni 
egy-egy játékos.

– Örömmel láttuk, hogy az 
edzéseken tanultak visszakö-
szönnek az egyes csapataink 
fontos mérkőzésein, hiszen 
erről szól az élsport – mond-
ta a szakember. – Tizenhá-
rom kiemelt játékost képzünk 
a Darazsak Sportakadémián, 
bízom benne, hogy belőlük 
egykor nemzetközi szintű, 
válogatott kosarasok lehet-
nek. Most is ők voltak azok, 
akik a Darazsak meccsein 

húzóemberek voltak, de a kor-
osztályos válogatottakban is 
letették névjegyüket.

Czukorné Hollós Anna 
hozzátette: sajnálatos, hogy 
a junior csapatukban há-
rom játékos is súlyos sérü-
lést szenvedett a szezonban. 
Az viszont örvendetes, hogy 
a sportakadémiáról kikerülő 
játékosok közül egyre többen 
kapnak komolyabb szerepet a 
nagycsapatban, a Sopron Bas-
ket együttesénél.

– Idén öt f iatal kapott 
több-kevesebb játéklehető-
séget, közülük négyen – Czu-
kor Dalma, Varga Sára, Var-
ga Kamilla és Pfeiffer Virág 
– a Darazsaktól került a Sop-
ron Baskethez, egyedül Varga 
Alíz volt az, aki Budapestről 
érkezett városunkba – foly-
tatta Czukorné Hollós Anna. 
– A sportakadémia szakem-
bereinek a legjobb visszaiga-
zolás, ha látják, hogy egy já-
tékos a felnőtt bajnokságban 
vagy akár az Euroligában is 
megállja a helyét. A követke-
ző szezon csapatában is bi-
zonyíthatnak fiataljaink, hi-
szen idén augusztusban lesz 
egy kiválasztási folyamat. 
Ennek az a lényege, hogy to-
vábbi három játékos lehet 
majd kerettag a nagycsapat-
nál, mondanom sem kell, 
hogy ez mekkora lehetőség a 
Darazsaknak.

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

„Azért vagyunk 
a világon, hogy 
a szavaink-
nak valahol he-
lyet teremtsünk 
benne.”

Sütő András  
Herder- és Kossuth-díjas 
erdélyi magyar író

MOTTÓ

Sütő András:  
A lőtt lábú ma-
dár nyomában
Sütő András az unokája ke-
zét fogva elindult az anya-
nyelv ösvényein, hogy ván-
dorútjukon bekalandozzák 
a szavak múltját, jelenét 
és jövőjét. „Azt gondol-
tam – írta később –, hogy 
unokák s nagyszülők egy-
más szeme láttára fogják 
leélni az életüket. 

Nem így történt.
Reményünk s aggodal-

munk is kétfelé szakadt. 
Az időnek krisztustövise-
in fennakadva nézelőd-
nek gyermekeink s unoká-
ink után az öregek. Viszi 
őket a sorsunk egyfelé, s 
jajong a búcsúzó szívben 
az emlék másfelé: az el-
múltak irányába, ahol még 
szó szerinti értelme volt az 
együvé tartozásnak.”

KÖNYVAJÁNLÓ

MUNKATÁRSUNKTÓL

Tündérek és manók 
vették birtokba hétvé-
gén az Erzsébet-kertet. 
A 14. Soproni Tündér-
fesztivál nagyon nép-
szerű volt, a soproni 
családokon kívül szá-
mos környékbeli és 
turista is érkezett a 
programra. 
Szombaton délelőtt a nagy-
színpadi megnyitóval kezdő-
dött az idei Tündérfesztivál 
programja. 

Pataki András, a Pro Kul-
túra ügyvezetője örömét fe-
jezte ki, hogy a fesztivál im-
már hagyománnyá vált, és 
Sopron kulturális életének 
szerves része lett. – Óriási 
öröm, hogy a sikeres védeke-
zés után most egy ilyen mére-
tű fesztivált tudunk tartani, 
nyilván a jogszabályi előírá-
soknak megfelelően. De a hű-
ség és szabadság városában a 
szabadság szelét most már ér-
zékelve tudunk örülni nyitott 
szívvel a tündéreknek és ma-
nóknak – hangsúlyozta Pata-
ki András. 

Sopron ikonikus gyermek-
rendezvényének a fő témája 

– a népszavazás századik év-
fordulója kapcsán – a hűség és 
a szeretet volt. 

– Szeretjük ezt a várost, a 
város is szereti az itt élő csa-
ládokat, és ezt az élményt, 
a közös együttlét élményét 
játszottuk meg idén – fogal-
mazott Szekeres Kriszta, a 

program főszervezője. – Be-
mutattuk a város történetét, 
négy katonai táborral a kü-
lönböző történelmi korokat 
idéztük fel, a számtalan ku-
tyás program pedig az állatok 
hűségét is jól szemléltette. 

A Tündérfesztivál meg-
nyitóján Barcza Attila is 

köszöntötte a megjelente-
ket. – Ez egy igazi csodálatos 
családi rendezvény, és végre 
másfél év után újra együtt le-
hetünk – kezdte Sopron és tér-
sége országgyűlési képviselő-
je. – Külön öröm, hogy Sopron 
régi értékeit is felelevenítik: 
a római múlt, a kelta múlt, a 

huszárok, a Rongyos Gárda is 
felvonul a fesztiválon. 

A Tündérfesztivál 14 éve 
Sopron kulturális palettájá-
nak a része. Tavaly a járvány-
helyzet miatt az online térbe 
szorult a program, így az idei 
rendezvényt mindenki na-
gyon várta.

Gyerekzsivajtól volt hangos  hétvégén az Erzsébet-kert és környéke

Varázslatos Tündérfesztivál

Kicsik és nagyok – tündérek és manók is jól érezték magukat az idei Tündérfesztiválon. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Tárkányi Timóteus nemcsak matematikában tehetséges, a 
Soproni Tigrisek gyerekcsapatában kosárlabdázik is.  
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MADARÁSZ RÉKA

Számos matekverse-
nyen ért el rangos he-
lyezést Tárkányi Timó-
teus, annak ellenére, 
hogy kedvenc tantár-
gyai a hittan, a testne-
velés és a történelem. 
A Deák Téri Általános 
Iskola 6.B osztályosa 
szabadidejében kosa-
razik és olvas.

Timóteus nővérét, Tircát a 
közelmúltban már bemutat-
tuk újságunkban (Tarol a ver-
senyeken, Soproni Téma, 2021. 
június 16.). Az sem elképzelhe-
tetlen, hogy a jövőben még ta-
lálkozhatunk valamelyik test-
vérével, ugyanis öt gyermek 
van a családban. Tárkányiék 
életében meghatározó a hit. 
Az életben minden jót – így a 
gyermekáldást is – Isten aján-
dékának tekintik.

Timóteus indult matema-
tika-, nyelvtan-, természetis-
meret- és angolversenyeken. 
A legbüszkébb arra, hogy ta-
valyelőtt a Bolyai Matemati-
kai Csapatversenyen négyfős 
csapatával megnyerte a me-
gyei fordulót, így bejutottak 
a Budapesten rendezett or-
szágos döntőbe. Idén ugyan-
itt másodikak lettek. Tavaly 
a Kovács Margit Megyei Ma-
tematikai Rejtvényfejtő Ver-
senyen a fiú harmadik helye-
zést ért el, idén a Zrínyi Ilona 

Matematikaversenyen pedig 
megyei ötödikként díjazták. 
Utóbbi szervezői internetes 
versenyt is hirdettek, ezen az 
országos 11. helyet szerezte 
meg. A matekÁSZ elnevezésű 
megmérettetésen országos 7., 
a nyelvÉSZ anyanyelvi tanul-
mányi versenyen megyei 3., a 
Tudásbajnokságon matema-
tika, angol (kezdő) és termé-
szetismeret tantárgyakból 
megyei első, természetisme-
retből pedig országos 1. he-
lyen végzett az idén.

– Nagyon szeretek olvas-
ni. Többnyire kalandregé-
nyekben mélyedek el, a ked-
venc íróm Karl May – mondta 

mosolyogva a fiú. – A Soproni 
Tigriseknél kosárlabdázom 
gyermek korcsoportban. 

Timóteus arról is pontos 
adatokkal szolgál, hogy el-
sős kora óta összesen csak 15 
edzést hagyott ki. A nagycsa-
lád előnyének azt tartja, hogy 
sokszor van szülinap – így tor-
ta is –, viszont az állandó pezs-
gésben nehéz az olvasásra és a 
tanulásra koncentrálnia. Sze-
rencsére tanulnia nem is na-
gyon kell, elég, ha figyel az 
órákon. Tanulmányait jövő-
re a Soproni Széchenyi István 
Gimnázium természettudo-
mányos irányultságú, hatosz-
tályos képzésén folytatja.

Timóteus kiváló matekból
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

(9400 Sopron, Fő tér 1.)

PÁLYÁZATOT ÍR KI
a tulajdonában álló,

SOPRON, ELŐKAPU 11. 
sz. alatt található, 203/A/1 hrsz.-ú, 58 m2 alapterületű 

ingatlan pályázat útján történő, 

VENDÉGLÁTÓ-IPARI 
ÜZLETI, TURISZTIKAI 

ÉS EGYÉB CÉLÚ 
HASZNOSÍTÁSÁRA

Irányadó bérleti díj: havi 91.998 forint + áfa
A pályázat benyújtásának határideje:
2021. augusztus 16. (hétfő) 12.00

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
a hosszú távú hasznosítás érdekében a nyertes 

pályázóval 10 éves bérleti szerződést köt.

A pályázat kiírója a bérleti díjat irányárnak tekinti,
attól eltérő ajánlatot is elfogad a pályázóktól!

Az ingatlan megtekintésére a pályázat kiírója a 
pályázatok benyújtása előtt lehetőséget biztosít

az ingatlan üzemeltetőjén,
a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.-n keresztül 
(érdeklődni a 06/99/514–607-es telefonszámon).

A megtekintések időpontja:
2021. július 9. (péntek) 14.00 
2021. július 19. (hétfő) 11.00 

2021. augusztus 3. (kedd) 14.00 
A pályázat követelményei, értékelési szempontjai, 

valamint a pályázattal kapcsolatos további
tudnivalók elérhetők a www.sopron.hu önkormányzat 

alportálján a pályázatok között. 

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Egyetemi 
tanévzáró 
Összesen 98 végzős hallgató 
vette át diplomáját szombaton 
a Soproni Egyetem Lámfalussy 
Sándor Közgazdaságtudomá-
nyi Karán. A diplomaosztóval 
egybekötött nyilvános tanács-
ülésen részt vett dr. Farkas 
Ciprián, Sopron polgármes-
tere és Szentpéteri Sándor, az 
agrárminisztérium erdőkért 
felelős helyettes államtitká-
ra. Az eseményen négy jelölt 
tette le doktori esküjét, mun-
kája elismeréseként pedig tíz 
egyetemi polgár kapott ki-
tüntetést. Dr. Sterbenz Tamás 
egyetemi docens, a Testneve-
lési Egyetem általános rektor-
helyettese átadta a Magyar 
Egyetemi–Főiskolai Sport-
szövetség (MEFS) életműdí-
ját dr. Winkler András koráb-
bi rektornak.
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sopronitemahivatalos Tallózó

Az inzulin és a cukor 
Idén 100 éve, hogy először állítottak elő inzulint. Ezzel az addig 
biztos halált jelentő abszolút inzulinhiányos cukorbetegség (1-
es típus) kezelhetővé vált. Mit is csinál az inzulin, hogy ennyire 
nélkülözhetetlen? Az inzulin egy bennünk (hasnyálmirigyünk-
ben) termelődő hormon. Hormon, tehát olyan anyag, mely a 
termelődés helyéről a felhasználás helyére (gyakorlatilag az 
összes sejtünkhöz) a vér útján jut el. Az inzulin teszi lehető-
vé, hogy sejtjeink a vérből felvegyék fő táplálékukat, a vércuk-
rot. Ha nincs inzulinunk, a cukor nem jut a sejtjeinkbe, sejtje-
ink éheznek, és ha nem kapunk kívülről inzulint (inzulinpótlás), 
néhány hónap, maximum 1–2 év, és belehalunk.

Kevésbé „látványos”, de nem kevésbé veszélyes a cukorbe-
tegség majdnem hússzor gyakoribb formája, a 2-es típus. Ekkor 
van saját inzulinunk, de az sejtjeinkben akadályozottan hasz-
nosul (ez az inzulinrezisztencia), és gyakran nem is jó ütemben 
termelődik. Ez egy igazi, sunyi betegség, mely ha rosszul ke-
zeljük, idővel szinte minden részünket megbetegítheti. A keze-
lés alapja viszont ebben az esetben csak ritkán inzulinpótlás.   
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket július 7-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sopron Pf. 
241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a Rubikon páneurópai piknikkel foglalkozó kü-
lönszámát sorsoljuk ki, melyet a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.). Június 16-i 
rejtvényünk megfejtése: „Ha a fa élte megszakad, csak egy percig éli túl virága”. Szerencsés megfejtőnk: Szántó 
Tibor Péterné, Sopron.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Június 30. – július 6. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig este 
8 órától reg gel 8 óráig tart.

Június 30., 
szerda

Szebellédy gyógyszertár  
Deák tér 35. 99/505–469

Július 1., 
csütörtök

Than Károly gyógyszertár  
Újteleki u. 54., 99/510–787

Július 2.,  
péntek

PatikaPlus Határdomb gyógyszertár  
Határdomb u. 2., Alphapark 99/505–220

Július 3.,  
szombat

PatikaPlus Selmeci gyógyszertár  
Selmeci u. 15–17. Interspar 99/505–472

Július 4., 
vasárnap

Arany Kígyó gyógyszertár  
Magyar u. 6. 99/311–732

Július 5.,  
hétfő

BENU Állomás gyógyszertár  
Mátyás király u. 23. 99/312–437

Július 6.,  
kedd

Erzsébet gyógyszertár  
Győri u. 15. 99/311–254

Családi tradíció a tenisz
ALMA ÉS FÁJA  – Szalay Tibor és Szalay Miklós

PLUZSIK 
TAMÁS

Az alma 
nem esik 
messze a 
fájától, 

tartja a mondás, mely-
nek igazságáért nem kell 
messzire menni Sopron-
ban sem. A Szalay család-
ban immáron harmadik 
generáció óta tradíció a 
tenisz. Szalay Tibor Sop-
ron örökös teniszbajno-
ka, egyúttal kiváló ne-
velőedző is, Miklós fia 
pedig igazi csapatember, 
aki edzőpartnerként egy 
darabig Babos Timit is 
segítette. 

– Édesapám passzív sportem-
ber volt, ami alatt azt értem, 
hogy imádta a sportot, első-
sorban a labdarúgást, de csak 
mint néző – kezdte Szalay Ti-
bor. – Ha itthon játszott az 
SVSE, akkor az volt a fix vasár-
napi programunk, hogy apuval 
átsétáltunk a Rákóczira mecs-
cset nézni, majd később a bá-
tyámmal már mi magunk is 
rúgtuk a „bőrt”, de csak kedvte-
lésből. A focipálya mellett van-
nak a teniszpályák, és egy alka-
lommal Nagy Antal a kezembe 
adott egy farakettet, aminek 
a nyelét a maga ütőfogására ő 
faragta ki. Tízéves koromban 
már az SVSE igazolt játékosa 
voltam, elsősorban Sopron új-
kori teniszéletének megterem-

tője, Conrad Kálmán foglalko-
zott velünk, fiatalokkal, illetve 
egyszer-egyszer Dörner László 
személyében eljött Budapest-
ről Sopronba a teniszszövetség 
úgynevezett „vándoredzője” is. 
Ilyen előzmények után is szép 
sikereket értünk el, hisz 1984-
től az SVSE teniszcsapatával, 
lényegében csak soproni, sa-
ját nevelésű játékosokkal több 
évig az NB I-ben szerepeltünk, 
sőt, az akkori csapattagok közül 
többen, így Babos Csaba, Janics 
György, Kelényi Ferenc, Pong-
rácz Kristóf és Várnagyi Ger-
gely az én tanítványaim voltak. 

Szalay Tibor mindmáig nem 
akasztotta szögre a teniszütőt, 
hiszen hetente minimum két-

szer egyest vagy párost ját-
szik, rendszerint nála sokkal 
fiatalabbakkal. 

– A teniszbe én szinte bele-
nőttem, hisz talán ötéves lehet-
tem, amikor apu már levitt az 
SVSE pályájára, ahol a labdával 
való barátkozást még én is fa-
ütővel kezdtem – folytatta Sza-
lay Miklós. – Méry István volt 
az első edzőm, és úgy emlék-
szem, még tízéves sem voltam, 
amikor Tatán már elindítottak 
egy korosztályos versenyen. 
Velem ellentétben apu kivá-
ló versenyző típus, a meccse-
ken rendre ki tudta hozni ma-
gából a maximumot, bennem 
pedig mindig is volt verseny-
drukk, úgyhogy eredménye-

ket tekintve én a nyomába sem 
léphetek. Ezzel együtt én is vol-
tam top tízes korosztályos já-
tékos, és játszottam a Soproni 
Sörgyár csapatának tagjaként 
a szuperligában, ahol apu mel-
lett többek között a magyar női 
teniszválogatott jelenlegi szö-
vetségi kapitánya, Babos Csa-
ba is a csapattársam volt. Le-
vezetésként még Ausztriában, 
az ottani Bundesligában ját-
szottam két idényt, manapság 
pedig, ha időm engedi, apuval 
ütünk egy-egy órát. Nagy bol-
dogság, hogy Márk fiam is el-
kezdte a teniszt, egykori csa-
pattársam, Steiner László az 
edzője, akinél jobb kezekbe 
nem is kerülhetett volna.

Szalay Tibor és Szalay Miklós – közös szenvedélyük a tenisz. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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HUMORSAROK
Szénási Ferenc (Széna) soproni  karikaturista  
alkotásai hétről hétre.

NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

Divatba jött a kényelem
MADARÁSZ RÉKA

Ahogy a cipődivat esetében is megfi-
gyelhető volt, a megfelelő szandál vagy 
papucs kiválasztásakor is azt tartják 
a hölgyek a legfontosabb szempont-
nak, hogy a lábbeli kényelmes legyen.

Ma már egyre kevesebb nő hajlandó vékony sar-
kakon végigcsattogni a városon, inkább egy öl-
tözetéhez illő, komfortos fazont választ.

– A vékony és vastag talp egyaránt divatos, 
ám az igazi sláger még mindig a teletalp – tud-
tuk meg Supper Anikótól, egy belvárosi cipő- és 
táskaüzlet egyik tulajdonosától. – Az emelt tal-
pú cipők közül többnyire a közepes magasságú-
akat részesítik előnyben a hölgyek, hiszen azok 
jól mutatnak fiatalokon és idősebbeken is, sőt 
még fáradt lábbal is hordhatók. Bármelyik típus-
ról legyen is szó, lényeges, hogy a szandál tal-
pa puha, flexibilis legyen.

Idén a legkeresettebbek a fehér, az ezüst és 
a púder színű szandálok, melyeket mintás és 
egyszínű ruhadarabokkal is hordhatunk. Bátran 
viselhetünk azonban önmagában mintás, színes 
nyári lábbeliket is.

– A hölgyek többnyire olyan darabokat vá-
lasztanak, amelyeknek legalább a felsőrésze 
bőr, illetve ekológikus bőr (bőr és vászon ke-
veréke) – folytatta a tulajdonos. – Magam is 
a tiszta bőr cipők híve vagyok, hiszen ezek nem 
irritálják, vágják a láb érzékeny bőrét, és tartó-
sabbak is a műbőröknél.

A tapasztalatok szerint most a legtöbben 
a hátitáskákat és a testtáskákat (vállon átvet-
hető) keresik. Szeretik, ha sok rekeszes, így 
könnyen hozzáférhető minden. A merev fa-
lú táskákat inkább elegáns viselethez ajánlja a 
szakember, hétköznapokra pedig az egyébként 
is keresettebb puha bőrből készülteket.

A fehér, a sárga, a púder, a vízkék, a zöld és 
a fehér táskákon kívül a virágmintásak is na-
gyon trendinek számítanak, ezeket azonban 
még véletlenül sem szabad mintás ruhával pá-
rosítani! Ma már nem szentírás, hogy a cipő és 
a táska ugyanolyan színű legyen, de lehetőleg 
tartozzanak azonos színcsaládhoz.

A vastag talp idén is divatos, valamint arra 
ügyelnek a hölgyek, hogy a táska és a cipő 
harmonizáljon. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

KÓCZÁN 
BÁLINT

Több na-
pon át sztá-
rok for-

gattak városunkban, 
ugyanis Sopron volt az 
országjáró Road Mo-
vie sorozat újabb állo-
mása. Útifilm és klip 
is készül, amelynek 
apropóját ezúttal a 
népszavazás 100. év-
fordulója szolgáltat-
ta. A projektről Loben-
wein Nobert producert 
kérdeztük.

– Milyen volt a forgatás, 
hogy éreztétek magatokat?

– Ilyen hosszú forgatásban 
még nem volt részünk, hat na-
pig tartott. Fluorral és Dávid-
dal együtt vettem részt a mun-
kában, ők is imádták. Szeretik 
Sopront, szeretik a produk-
ciót. Végre újra volt ok, hogy 
hazajöhessünk Fülöp Zoli ba-
rátommal! Annak is örülök, 
hogy a klipet kísérő útifilm, a 
Road Movie Guide Tillával ez 
esetben egy rendhagyó alko-
tás lesz, hiszen a dalban sze-
replő művészeknek soproni 
házigazdák mutatják meg a 
kedvenc helyeiket. Ez utóbbi 
ősszel lesz látható a TV2-n és 
a roadmovie.hu oldalon.

– Mi a Road Movie? 
– Két éve indítottuk el a 

projektet: lényege, hogy Ma-
gyarországot járjuk körbe ze-
nészekkel, zenekarokkal és 
filmrendezőkkel. Sok tájról 
született már dal és klip: jár-
tunk Debrecenben a Tank-
csapdával, a Bagossyékkal 
Erdélyben, Rúzsa Magdival 
Kishegyesen, vagy éppen a Ba-
laton két partján a Margaret 
Islanddel és a Wellhellóval.

– Sopron valahogy eddig 
kimaradt…

– Az Emlékszem, Sopron-
ban című dal különleges sike-
re olyan magasra tette a lécet, 
amit nagyon nehéz átugrani. 
Most újra Dávid barátomat 
és Jumodaddyt kértem meg, 
hogy gondolkodjunk egy olyan 

dalban, amely Sopronról szól, 
de nem soproniak a szerep-
lők, hanem olyan hiteles mű-
vészek, akik szeretik a vá-
rost. A klip rendezésébe most 
először szóltam bele, hiszen 
fontos nekem, hogy Sopront 
hogyan mutatjuk meg. Fon-
tos, hogy szerepeljenek ben-
ne a soproni civilek, akikkel 
szeretünk összefutni az ut-
cán, de a soproni példaképek 
is Smicitől (Moby Dick) Pohl 
Misiig (Lord), vagy éppen a 

helyi sportélet nagy nevei. 
Az egyetlen művész, aki ket-
tős szerepet kapott, Mada-
rász Gábor. Az országszerte 
ismert gitáros szerző a dal-
ban, a klipben és a Road Movie 
 Guide-ban is fontos résztvevő.

– Mikor lesz a klip-
premier? 

– Azonnal nekiállunk vág-
ni. A reményeim szerint július 
elején lehet a premier, hiszen 
ez egy nagy nyári slágernek 
ígérkezik.

Dal és útifilm is készül  a centenárium jegyében

Sztárok Sopronban

Fluor Tomi, Lobenwein Norbert és Marsalkó Dávid a soproni forgatáson. FOTÓ: SCHERFEL RÓBERT
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HUSZÁR JUDIT

Lencsés Roland képe lett június hónap fotója. 
Mint arról már olvashattak, a Soproni Téma pá-
lyázatot írt ki, az elmúlt hetekben Kacskaringós 
utak címmel vártuk olvasóink képeit.

Pályázatunk nyertese repülő-
gépek gyártásában vesz részt. 
Hobbija tíz éve a fotózás. 

– Amerre járok, ha meglá-
tok valami érdekeset, igyek-
szem azt a kamerában ma-
gammal hozni – mesélte 
lapunknak Roland. – Ami-
kor megláttam az újságban a 
pályázatot, rögtön beugrott, 

hogy van egy témába illő ké-
pem. A fotót Spanyolország-
ban, Mallorcán készítettem. 
Ez az út a Far de Formen-
tor világítótoronyhoz vezet. 
Mit üzenek a képpel? Min-
den kanyargós út végén vár 
ránk valami jó, csak halad-
ni kell rajta. Az én esetem-
ben egy mesés világítótorony 

és a csodás panoráma volt az 
ajándék.

Nemcsak Rolandnak, ha-
nem valamennyi pályázó-
nak köszönjük, hogy meg-
tisztelt minket bizalmával. 
A felhívásra érkezett képe-
ket megtekinthetik a www.
sopronitema.hu/galeriak/
kacskaringos-utak oldalon. 

A NYEREMÉNY
A nyertes Horváth  Ferenc 
 Különc borvidék című köny-
vét, illetve Iváncsics Zoltán 
soproni borász egy üveg bo-
rát átveheti szerkesztősé-
günkben. 

Kacskaringós utak

Lencsés Roland Spanyolországban készült felvétele lett a hónap fotója.

Fertőrákoson a Honeybeast 
Legújabb dalait és a legnagyobb kedvenceket is eljátssza 
a Honeybeast augusztus 6-i fertőrákosi koncertjén. Hazánk 
egyik legnépszerűbb zenekara nemrég új albummal, az Egóval 
rukkolt elő. Tarján Zsófi énekesnő elárulta, hogy bár Sopron-
ban már több alkalommal is felléptek, de Fertőrákoson még 
nem volt lehetősége koncertezni. – Nagyon szeretjük Sop-
ront! Be kell, hogy valljam, nem voltam még a fertőrákosi bar-
langszínházban, de anyukám már nagyon sokszor mesélt róla, 
hogy az mennyire jó, és mennyire szeret ott játszani. Izgulok 
kicsit, és alig várom a koncertet. 

Honeybeast koncert
2021. augusztus 6., péntek 20 óra, fertőrákosi bar-
langszínház

Bagossy Brothers Company koncert
2021. július 10., szombat 18.30-tól, Búgócsiga Akusz-
tik Garden

BULI VAN!  – zenei ajánló

AZ ALKOTÓK:  A centenáriumi dalt egy igazi all stars csapat ad-
ja elő, akik nem soproniak, de sok emlékük fűződik a városhoz. Rú-
zsa Magdi, Lábas Viki (Margaret Island), Schoblocher Barbi (Bla-
halouisiana), Fluor Tomi, MC Columbo (Irie Maffia, Brains), Járai 
Márk és Marsalkó Dávid (Halott Pénz), mellett vendégként a sop-
roni gitáros–zeneszerző, Madarász Gábor is részt vállalt benne.


