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Folyamatosan dolgoznak a 
Mély út kivitelezésén, a ter-
vek szerint az elkerülőúton 
október végén megszűnik a 
jelentős forgalomkorlátozás. 
Az új út elhalad a Szent Mi-
hály-temető mellett, a Ho-
tel Sopronnál pedig eléri a 
 Storno Ferenc utcát. További 
hír, hogy összesen több mint 
400 méternyi járatot már ki-
vájtak a Bécsi-domb alatt, 
folytatódik a következő he-
tekben is az alagút építése.
FOTÓ: ROSTÁS JÁNOS

Nyárbúcsúztató családi nap

Taschner Kurt géppel, Iváncsics Zoltánék pedig kézzel szedték le a Soproni borvidék Fertő tó felőli dűlőiben az Irsai Olivért. A borászok jó évjáratot várnak, a szőlő mennyisége és 
minősége jobb volt, mint tavaly, szép fürtöket szüreteltek. A kékfrankos szőlők is egészségesek, a fajta szürete szeptember közepén kezdődik. FOTÓ: HORVÁTH FERENC

Az ágfalvi csata századik 
évfordulójára emlékeztek

A legtöbb háztartásban 
problémát okoz a hasz-
nált étolaj kezelése. 
Az olaj veszélyes anyag, 
egészség- és környezet-
károsító hatású. Egy liter 
fáradt olaj akár 1 millió 
liter édesvizet változ-
tathat szennyvízzé, ez 
a mennyiség körülbelül 
ötven ember éves ivó-
vízszükségletének fe-
lel meg. 
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Száz évvel ezelőtt, 1921. augusztus 28-án történt az első 
ágfalvi csata, amelynek hősi halottja Baracsi László volt. 
A szombati centenáriumi megemlékezésen megkoszorúz-
ták Baracsi László emlékművét, majd Németh Attila plé-
bános megáldotta a felújított síremléket. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Óvjuk  
környeze-
tünket!

A Szent Margit-plébánia 
Panoráma úti parkolójá-
ban színes programokat 
kínáltak gyerekeknek, 
felnőtteknek.
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Soproni szüret kézzel, géppel

 M85-ös gyorsforgalmi: Jó ütemben épül a Mély út
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MADARÁSZ RÉKA

A Lila Akác Idősek 
Klubjának tagjai ismét 
hasznos kezdeménye-
zésbe fogtak: pihepu-
ha anyagokból varrnak 
szebbnél szebb figurá-
kat és párnákat, me-
lyeket gyerekeknek 
adományoznak.

A Soproni Szociális Intéz-
ményhez tartozó klubba kedd 
délelőttönként öröm belépni, 
ilyenkor ugyanis még a nyolc-
vanon felüli, remegő kezű né-
nikék is tűt és ollót ragadnak, 
hogy alkotásaikkal megörven-
deztessék a kicsiket. Itt min-
den egyes darabnak lelke van. 
Nincs köztük két egyforma, 
de hát ez a kézműves munka 
szépsége. A babák és állatfi-
gurák magukon viselik készí-
tőik kézjegyét, akik most már 
könnyebben válnak meg tő-
lük, mint eleinte.

– A varrókörünk a pandé-
mia időszakában szervező-
dött – mesélte Fridrich Tímea 
ellátásvezető. – Nem mehet-
tünk sehova, sok tagunkat a 
hozzátartozói sem látogat-
hatták, úgyhogy a reményte-
lenség rányomta a bélyegét a 
hangulatra. Szükségünk volt 
valami újra, valamire, amit 
közösen, szív vel-lélekkel 
végezhetünk.

A klub egyik tagja, a kéz-
műves remekeiről ismert Ba-
loghné Anikó sem tarthat-
ta meg önkéntes kézműves 
foglalkozásait az Uszoda ut-
cai pszichiátriai betegeknek, 
úgyhogy elkezdtek ötletelni 
Timivel, és hamarosan ösz-
sze is állt a varrókör. Ehhez 
olyan idősek is szívesen csat-
lakoztak, akik eddig semmi-
lyen közösségi programban 
nem vettek részt. A Major köz 

3-ban igazi csoportmunka fo-
lyik: mindent megbeszélnek, 
mindenkinek megvan a maga 
feladata, melyből a gondozó-
nők is kiveszik a részüket.

– Baglyokkal és babákkal 
kezdtük a munkát, aztán jött 
a többi: malac, cica, bárány, 
nyuszi, kutyus, béka, ház, le-
vendulapárna és -szív – foly-
tatta Baloghné Anikó. – Úgy 
terveztük meg őket, hogy ked-
vesek, szerethetőek, színesek 

legyenek. Új anyagból készül-
nek, és antibakteriális, mos-
ható tömőanyagot haszná-
lunk hozzájuk.

A vidám kis figurákból vit-
tek már a Családok Átmene-
ti Otthonába és a Halász Ut-
cai Óvodába. Szeretnék még 
felkeresni a Soproni Gyógy-
központ gyermekosztályát, 
és szívesen adnának egy-egy 
kedves darabot a kisóvodá-
soknak is.

A Lila Akác Idősek Klubjának  tagjai lelkesen kézműveskednek

Szívből jövő alkotások

A Lila Akác Idősek Klubjának tagjai kedves figurákat varrnak, amelyeket gyerekeket foglalkoz-
tató intézményeknek adnak ajándékba. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

PLUZSIK TAMÁS

A kassai vértanúknak állított emléket  Wosinszky 
Kázmér (1895–1967). A soproni festőművész a 
Szent György-templomban lévő freskóján örökí-
tette meg a tragikus eseményeket. 

Szeptember 7-én a katolikus 
egyház a magyarországi je-
zsuita rendtartomány védő-
szentjeire, a három kassai 
vértanúra, Körösi Márkra, 
Grodziecki Menyhértre és 
Pongrácz Istvánra emlékezik, 
akik 1619-ben ezen a napon 

szenvedtek vértanúhalált 
Kassán. 

Bethlen Gábor erdélyi fe-
jedelem fővezérének, Rákó-
czi Györgynek a hadai 1619. 
szeptember 3-án érkeztek 
Kassához, melynek főkapi-
tánya  Dóczi András volt, aki 

kétnapos alkudozás után 
megállapodott Rákóczival a 
város átadásáról azzal a felté-
tellel, hogy a katolikus lakos-
ságnak és a papságnak nem 
esik bántódása. Szeptember 
5-én a hajdúk bevonultak a vá-
rosba, és fölrúgták a megegye-
zést: Dóczit bilincsbe verték, 
és elhurcolták a három ka-
tolikus papot. Őket kétnapi 
éheztetés után megpróbálták 
hittagadásra bírni, ami a ször-
nyű kínzások ellenére sem si-
került. Márkot és Menyhértet 
lefejezték, a még élő, de ha-
lottnak hitt Istvánt pedig egy 
közeli emésztőgödörbe vetet-
ték, s mellé dobták a másik két 
vértanú testét is.

Alig fél évvel a szörnyűsé-
geket követően Bethlen Gá-
bor és a királyi Magyarország 
képviselői ugyanabban a ház-
ban folytattak béketárgyalá-
sokat, ahol a három vértanút 
megkínozták. A tárgyaláso-
kat követő díszlakoma után 
Bethlen táncra kérte a nádor 
feleségét, Pálffy Katalint, aki 
azzal a föltétellel volt csak haj-
landó táncolni a fejedelem-
mel, ha ígéretet kap a három 
vértanú holttestének kiadatá-
sára. Bethlen a tánc után áll-
ta szavát. A kassai vértanúkat 
1995-ben II. János Pál pápa 
szentté avatta.

Az eseményt a soproni 
Szent György-templom Bor-
gia Szent Ferenc-kápolnájá-
nak mennyezetén lévő falfest-
ményen Wosinszky Kázmér 
soproni festőművész örökí-
tett meg. 

A kassai vértanúk emléke

Wosinszky Kázmér falfestménye a kassai vértanúkról – a Szent 
György-templomban látható a kép. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

 kerti vasút  kézműves játszóház  szabadtéri játékok

 arcfestés és pofakormozás  GYSEV-játszótér

 szolgálatban a Széchenyi Múzeumvasút kisvasutasai

Fél óránként ingyen kisvonat járat indul a Lővér körúton a parkolóból

15:00-18:00 Véradási lehetőség (Vöröskereszt)

16:00  Indítófütty a Szent Orsolya Óvoda műsorával,

majd vásári bábjáték: Robin Hood kalandjai

17:00 „Horváth-kert”: fúvósmuzsika (Brass Brothers)

17:30  „Utazós történetek” – a színpadon Koltai Róbert

(Jászai Mari díjas színművész) és Gaál Ildikó (rendező)

19:00 Vasúti lámpagyújtás, Bolodár Zoltán képmutogatása

20:00 Kertmozi: Indul a Bakterház

A restiben: limonádék, perec és szilvásgombóc

15:00 – 21:00

Mozdonyfüstös családi nap

a Lőverekben

2021.09.05.

vasárnap

KRESZ-park

Citadella
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a vasúton túl!
a vasúton túl!
a vasúton túl!

Kérjük, a

 járvány mellett

vigyázzanak!
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

PRO KULTÚRA
SOPRON

PLUZSIK TAMÁS

Levéltáros vándorgyűlést rendeztek Sopronban. 
A mintegy 800 fős Magyar Levéltárosok Egyesüle-
te minden évben megtartja háromnapos rendez-
vényét, az idei egyik központi témája a 100 évvel 
ezelőtti népszavazás volt. 

A vándorgyűlés résztvevőit 
videoüzenetben köszöntötte 
dr. Kásler Miklós. Az Emberi 
Erőforrások Minisztériumá-
nak minisztere hangsúlyoz-
ta a levéltáros szakma, ezzel 
együtt maguknak a levéltá-
raknak a kiemelkedő fontos-
ságát és szerepét kulturális 
értékeink megőrzésében.

– Az emberiség sokkal sze-
gényebb lenne, ha nem szü-
lettek volna meg az újabb és 
újabb tudományos vívmá-
nyok, és nem tanulhattunk 
volna a múlt hibáiból, a múlt 
eredményeiből, ha a levéltá-
rak nem őrizték volna meg 
számunkra a múlt generáció-
inak értékeit – fogalmazott a 
miniszter. – Nem ismernénk 
történelmünket, történeti do-
kumentumainkat a levéltárak 
nélkül, legyen szó középkori 
eseményekről vagy éppen a 
20. századról – tette hozzá a 
tárcavezető.

Sopron önkormányza-
ta nevében Tóth Éva önkor-
mányzati képviselő köszön-
tötte a résztvevőket, aki szólt 
arról, hogy Magyarország 
egyik legrégebbi és egyúttal 

leggazdagabb közlevéltárai-
nak egyike van Sopronban, 
ahol sok-sok egyéb mellett 
Mátyás király, Luther Márton 
és gróf Széchenyi István alá-
írását is őrzik.

2012-től a vándorgyűlé-
seket a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával megva-
lósuló Nyitott Levéltárak or-
szágos programsorozat kere-
tében rendezik meg, melynek 
idén két kiemelt témája van, 
mindkettő szorosan kap-
csolódik Sopron történel-
méhez. Az egyik az 1921. évi 
nyugat-magyarországi, ben-
ne a soproni események, 
melyről a rendezvény első 
napján dr. Tóth Imre, a Sop-
roni Múzeum igazgatója tar-
tott előadást. A másik téma 
a magyarországi bor és bo-
rászat története, beleértve 
a Soproni borvidéket is. Eb-
ben a témakörben dr. Krisch 
András, a Soproni Evangé-
likus Gyűjtemények gyűjte-
ményvezetője A kék franktól 
a kékfrankig címmel tartott 
előadást. A fentieket kiegészí-
tették még szekcióülések és 
kerekasztal-beszélgetések. 

Levéltárosok 
vándorgyűlése
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P. HORVÁTH 
LÁSZLÓ

Iváncsics 
Zoltánék 
kézzel, 

Taschner Kurték pedig 
géppel szedték le a Sop-
roni borvidék Fertő tó 
felőli dűlőiben az Irsai 
Olivért. A kékfrankos 
szőlők is jó állapotban 
vannak, a fajta szüre-
te szeptember köze-
pén kezdődik.

A Soproni borvidéken néhány 
gazda már befejezte a korai 
fajta, az Irsai Olivér szüretét.

– Az összesen hathektár-
nyi területen gépi szüret volt 
– kezdte lapunknak Taschner 
Kurt. – A betakarítás után 
azonnal megkezdtük a feldol-
gozást. Úgy számolunk, hogy 
a bor a hét közepéig kierjed, 
így az újbort a szüreti napo-
kon a soproniak már meg-
kóstolhatják. Az Irsai Olivér 
esetében jó évjáratot várunk, 
a szőlő mennyisége és minő-
sége jobb volt, mint a tava-
lyi, szép és egészséges fürtö-
ket szüretelt a kombájn. Az 
érési időszakban a hűvösebb 
időjárásnak köszönhetően az 
illatanyagok szépen bennma-
radtak a szemekben, a savtar-
talom is jó volt, így reménye-
ink szerint friss és üde bor 
kerülhet az asztalra.

Taschner Kurt hozzátette, 
a tapasztalataik alapján a tu-
rizmus, a vendéglátóipar még 
nem talált teljesen magára, ez 
a bor eladási mennyiségéből 
is látszik. – Egy évtizede szál-
lítunk miniborokat az egyik 
nagy magyar légitársaságnak 
– folytatta a borász. – Hiába 
indult újra a légiforgalom, saj-
nos még a mai napig nem ér-
tük el a koronavírus-járvány 
előtti szintet. Ennek ellenére 
nem szabad panaszkodunk, 
mert például a közvetlenül 
értékesített borok forgalma 
viszont nőtt.

Iváncsics Zoltán is úgy 
döntött, hogy nem vár az Irsai 
szüretével. Rokonok, barátok 
gyűltek össze, és jó hangulat-
ban szedték le a Fertő tó felőli 
részen lévő 0,4 hektáros dűlő-
ben a szőlőt.

– A fürtök szép sárga szí-
nűek, ez pedig azt jelzi, hogy 
megérett a gyümölcs – mond-
ta a tapasztalt borász. – A ko-
raiságnak köszönhetően a bor 
alkoholtartalma némileg ala-
csonyabb, mint például a 
kékfrankosé. Éppen emiatt 
lesz az Irsai egy könnyen fo-
gyasztható, kellemes bor, 

amelyből harminc hektoliter-
nyi készülhet.

A szőlész–borászoktól 
megtudtuk, a későbbi érésű 
fajták, a kékfrankos, a zwei-
gelt, a shiraz, a cabernet, a 
zöld veltelini, valamint a char-
donnay is jó állapotban van. 

Így minden adott, hogy a szü-
ret szeptember közepén foly-
tatódhasson. Taschner Kurt 
és Iváncsics Zoltán is úgy ter-
vezi, hogy a munka nagy ré-
szét géppel végezteti el.

– Kézi szüret is lesz, mert 
nálunk van egy immár húsz 

éve rendszeresen összejáró 
csapat – zárta Iváncsics Zoltán. 
– Jólesik találkozni, és közösen 
kint lenni a levegőn. A nap vé-
gére elfáradunk, de az kárpó-
tol bennünket, hogy az együtt 
leszedett szőlőből készült bort 
közösen kóstoljuk meg.

Jó állapotban van a kékfrankos  – nagy munkák a Soproni borvidéken

Soproni szüret kézzel, géppel

A SZÜRETI MUNKÁLATOK MIATT  az eddigieknél nagyobb forgalom várható a Fehér úton – ennek 
karbantartásáról egyeztetett a Sopron–Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. a borászokkal. A Fehér 
út a  Fertő-parti beruházás beszállítói útja, azaz ezen az úton keresztül mennek a beruházási területre 
a teherautók is. Azért ezt az utat jelölték ki, mert csak így lehetett tehermentesíteni a lakott területe-
ket, így a teherforgalom kikerüli Fertőrákos és Balf utcáit. Molnár Ákos, a Soproni Borvidék Hegyközsé-
gi Tanácsa elnöke elmondta: az út karbantartásával kapcsolatos megbeszélések már a tavasszal meg-
kezdődtek, így a Fehér úton most megfelelő körülmények között tudják megkezdeni a szüreti munkákat.

PLUZSIK TAMÁS

A közelmúltban jelent 
meg Takács Gábor, a 
Soproni Széchenyi Ist-
ván Gimnázium és a 
Soproni Egyetem nyu-
galmazott nyelvtaná-
rának a „Magyar he-
lyesírás – A helyesírási 
szabályzat közérthető 
magyarázata példák-
kal” című kézikönyve.

– A könyvem ugyan a közel-
múltban jelent meg, de való-
jában több mint tíz évig dol-
goztam rajta – kezdte Takács 
Gábor. – A folyamatos válto-
zásokat is figyelembe kellett 
vennem, hiszen a nyelvünk 
fejlődése, új szavak létrejöt-
te következtében a helyes-
írási szabályaink is állandó-
an változnak. Így például az 
e-mailt már írhatjuk ímélnek, 
a spray helyett pedig ma már 
írhatunk sprét vagy szprét, 
még akkor is, ha ezt a Word a 
számítógépünkön piros hul-
lámos vonallal rendszerint 
aláhúzza. 

– A helyes magyar írás már 
diákkoromban az érdeklő-
désem középpontjába került 
– folytatta az egykori nyelvta-
nár. – Az ELTE bölcsészkarán 
azután olyan professzoraim 
voltak, mint Kniezsa István, 
aki hosszú ideig a helyesírási 

bizottság elnöke volt, vala-
mint Fábián Pál, aki a nyelv-
művelés, a szókészlettan, a 
stilisztika és a helyesírás ava-
tott tudósa volt. Mindezeken 
túl mindmáig gyakran fölhív-
nak barátaim, egykori kollé-
gáim, hogy ezt vagy azt ho-
gyan kell helyesen írni. Úgy 
gondoltam, hogy praktikus 
volna összefoglalni bizonyos 
tárgyköröket, hogy például 
mikor kell és mikor nem kell 
mondat közben vesszőt hasz-
nálni, mi is az a „mozgósza-
bály”, hogyan írjuk a rövidí-
téseket és a mozaikszavakat.

– Sokszínű nyelvünknek az 
egyik örök problémája az egy-
be-különírás, így például a 
nyitva tartásból nyitvatartás 
lett, igaz, hogy némi jelentés-
beli eltéréssel mindkét alak 
helyes – tette hozzá Takács 
Gábor. – Könyvemben ennek 
a témakörnek is külön feje-
zetet szenteltem szemléltető 
példákkal, az utolsó oldala-
kon pedig összegyűjtöttem 
azokat a szavakat, melyeknek 
helyesírása megváltozott. Az 
ésszerű helyett például ész-
szerűt kell írni, és hogy egy 
aktuális példát is mondjak: 
nem paraolimpia, hanem pa-
ralimpia a helyes alak. Sze-
retném, ha mindazokhoz el-
jutna munkám, akik arra 
törekszenek, hogy helyesen, a 
szabályoknak megfelelően ír-
janak, és szabatosan fejezzék 
ki magukat írásban és szóban 
egyaránt. 

Helyesírási kiskáté

Újságunkban hétről hétre bemutatjuk a városi ki-
tüntetetteket, ezúttal azokat, akik a Civitas Fide-
lissima elismerést kapták.

A SOSZI VÉDŐNŐI 
SZOLGÁLATA
A Soproni Szociális Intéz-
mény védőnői szolgálata ti-
zenegy iskolai, tizennyolc te-
rületi és egy szaktanácsadó 
védőnőből áll. A szolgálat 
gondozza Sopron város hét év 
alatti gyermekeit, a várandós 
kismamákat, a kisgyermeke-
ket nevelő családokat és a sop-
roni alap- és középfokú okta-
tási intézmények tanulóit. 
A védőnők a pandémiás idő-
szak  első hulláma során egy-
öntetűen vállalták a soproni 
hetven év feletti és krónikus 

betegségben szenvedők ellá-
tását, segítését.

Ifjúság-egészségügyi tevé-
kenységük során óvják, védik 
az iskolás korosztály minden-
napjait, szervezik a kötele-
ző védőoltások kivitelezését. 
Az oktatási intézményekben 
elsősegélynyújtó tanfolyam 
vezetésével, a tinédzser kor 
nehézségeit feldolgozó anya–
lánya és apa–fia foglalkozá-
sok szervezésével segítik a 
fiatalok mindennapjait. Ez 
utóbbi foglakozások bekerül-
tek a magyar védőnői jó gya-
korlatok tárházába. Számos 

egészségnevelő program el-
kötelezett résztvevői. Lel-
kes és gyakori előadói a helyi 
szakdolgozói tudományos ér-
tekezletek rendezvényeinek. 

DR. FRIEDRICH ANDRÁS
Dr. Friedrich András zenei 
pályafutását 1955-ben kezd-
te, amikor tagja lett a Sopro-
ni Textiles Fúvószenekarnak, 
de már ugyanebben az évben 
játszott a Soproni Szimfoni-
kusoknál is. Majd iskolai ta-
nulmányai elszólították más 
városokba, de ott is hű ma-
radt a zenéhez, a zenélés-
hez, 1969-ben visszatér ve 
városunkba ismét a Soproni 
Szimfonikus Zenekar, majd 
a Városi Fúvószenekar tagja 
lett. Zenei munkássága már 

akkoriban is kimagasló volt, 
ezt több kitüntetéssel ismer-
ték el. A fiatal zenei tehetsé-
geket befogadó és nevelő if-
júsági fúvószenekarnak az 
1975-ös megalakulása óta ve-
zetője. A zenekar és az ő ze-
nekarvezetői tevékenységét 
országosan és nemzetközi 
szinten is több szakmai díj-
jal ismerték el. A Magyar Fú-
vószenekari Szövetség alapí-
tó tagja, nevéhez fűződik az 
évek óta megrendezésre ke-
rülő Nemzetközi Fúvószene-
kari Találkozó is. 

Dr. Friedrich András Sop-
ron kulturális, zenei életének 
meghatározó alakja, 65 éves 
zenei múltjával példaképül 
szolgál sok zenésztársa és kö-
vetője számára.

Idén július 3-án a Hűségkapunál  adták át a városi kitüntetéseket

Civitas Fidelissima díjasok

A védőnői szolgálat elismerését Sasgáti Zsófia csoportvezető területi védőnő és Jakabné Vanyó Henrietta csoportvezető iskolai 
 védőnő vette át. Dr. Friedrich Andrásnak a városvezetés nevében dr. Farkas Ciprián polgármester is gratulált.  FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS

Taschner Kurték hathektárnyi területen szüretelték az Irsai Olivért – Iváncsics Zoltánék (j) kézzel szedték le a korai fajtát. FOTÓK: FILEP ISTVÁN, HORVÁTH FERENC
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MADARÁSZ 
RÉKA

Vass 
Györgyné 
azon keve-

sek közé tartozik, akik 
első munkahelyükön 
dolgoztak egészen a 
nyugdíjba vonulásukig. 
39 éves pedagógusi pá-
lyája során Erikának 
a német nyelv tanítá-
sán túl a gyermekek 
lelkének ápolása is a 
célja volt.
Nyugdíjazása apropóján Vass 
Györgyné átvette a Pedagó-
giai Szolgálati Emlékérmet. 
Bár fájó szívvel hagyta el sze-
retett iskoláját, a vírushely-
zet némileg megkönnyítette 
a dolgát. 

– A zárótanításom után 
behívott a Deák Téri Általá-
nos Iskola akkori igazgatója, 
és tanítói állást ajánlott, amit 
örömmel el is fogadtam – me-
sélte Erika. – Mindig jól érez-
tem magam az itteni közös-
ségben: a tanáriban kellemes 
volt a hangulat, mindegyik 
igazgatóval együtt tudtam 
működni. ’94-ben végeztem 
el a német szakot, amit ké-
sőbb még az erkölcstan ta-
nításához szükséges tovább-
képzéssel egészítettem ki, így 

ezután ezt a két tantárgyat 
tanítottam.

Erika a németet tekin-
tette fő tárgyának, szerette 

volna ennek a nemzetnek a  
nyelvét és kultúráját megis-
mertetni a diákokkal. Húsz 
évig az iskola idegen nyelvi 

munkaközösségének vezető-
je volt. Évtizedeken keresztül 
Ausztriába szervezett kirán-
dulásokat, nyelvi táborokat 
a gyerekeknek, melyeken 
anyanyelvi tanárok tartot-
tak nekik órákat. A majdnem 
negyven év alatt rengeteg te-
hetséges tanítványa volt, akik 
sikeresen szerepeltek városi 
és megyei német nyelvi verse-
nyeken, és az életben is meg-
állták a helyüket. 

– Soha nem pihentem, 
mindig volt saját osztályom 
is: kezdetben alsós, később 
felsős – folytatta. – Úgy gondo-
lom, a gyerekeknek arra van a 
legnagyobb szükségük, hogy 
meghallgassák őket. Nincs 
recept arra, hogy hogyan kell 
velük bánni, mindegyikük lel-
kéhez egyénileg kell megtalál-
ni az utat.

Ez Erikának többnyire si-
került is. Most viszont a csa-
ládjának van a legnagyobb 
szüksége rá. 89 éves édesany-
ja segítségre szorul. Fia, aki 
egyébként operatőr, Szent-
endrén él szülei nagy bánatá-
ra, akik szívesen töltenének 
még több időt az unokájukkal, 
az imádnivaló, szőke, göndör 
fürtös kis Marcival.

Hétköznapi hős:  A fiatalok lelkéhez kell megtalálni az utat 

A gyerekek szolgálatában

AJÁNLÓ:  Vass Györgyné Erikát Asbóth Imre, a Deák Téri Általános Iskola igazgatója ajánlotta Hét-
köznapi hős című rovatunkba, mert szeretné, ha „a szűk szakmai körön és a Deák Téri Általános Isko-
la szülői és tanulói közösségén kívül az egész város megismerhetné minőségi munkában és sikerek-
ben gazdag pedagógusi életpályáját.”. Egyben szeretné követendő példaként állítani a jelenlegi és 
a jövőbeni pedagógusok elé.

Vass Györgyné Erika húsz évig vezette a Deák téri iskola idegen 
nyelvi munkaközösségét, számtalan kirándulást, tábort szer-
vezett Ausztriába a gyerekeknek. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Sopron, te csodás!
Szeptemberben is keressük a hónap fotóját! 
Aktuális felhívásunk témája: Sopron, te cso-
dás! Egy jelentkező maximum kettő színes, leg-
alább 3000 pixel szélességű képpel nevezhet, 
a fotókat jpg formátumban várjuk. A beküldött 
képek közül kiválasztjuk az általunk legjobbnak 
ítélt fényképet, amelyet újságunk szeptember 
22-i számában közlünk. Valamennyi nevező ké-
pét megtekinthetik a későbbiekben honlapun-

kon, a www.sopronitema.hu-n.  A fényképe-
ket szeptember 15-ig várjuk a szerkesztoseg@
sopronitema.hu e-mail-címre. 

A nyeremény
Pályázatunk valamennyi nyertese Horváth 
 Ferenc Különc borvidék című könyvét, illetve 
Iváncsics Zoltán soproni borász egy üveg bo-
rát átveheti szerkesztőségünkben. 
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM – FILEP ISTVÁN

A HÓNAP FOTÓJA  – pályázat

A zuhanás második pillanata, álomjáték
Szeptember 1., szerda 17 óra, Liszt-központ
Naponta, amikor ébredünk, a tegnap folytatását érezzük a 
mában, miközben a jövő váratlan és kiszámíthatatlan irá-
nyai már itt munkálnak a jelenben – annak ellenére is, hogy 
azt észre sem vesszük. Az előadás e láthatatlan történé-
seket igyekszik feltárni a képtelenség, a képzelet és a mu-
latságos abszurdum eszközeivel. További időpontok: 
szeptember 1. 19 óra, szeptember 2. 17 és 19 óra,  
szeptember 3. 17 és 19 óra

Ross Károly dedikál
Szeptember 3., péntek 16 órától, Cédrus Könyv-
kereskedés
Ross Károly dedikálja Velem vagy, ugye? című új novelláskö-
tetét.

Rúzsa Magdi koncert 
Szeptember 3. 20 óra, fertőrákosi barlangszínház

Filmvetítés a Kurucdombon
Szeptember 3. 20.30, kurucdombi játszótér  
melletti terület 
A Bohém Rapszódia című filmet vetítik. Eső esetén a progra-
mot szeptember 5-én tartják meg. 

SopRock 2021 tehetségkutató 
Szeptember 4., szombat 13 óra, Hangár Music Garden 

Bogányi koncert 
Szeptember 4. 20 óra, fertőrákosi barlangszínház 
Zenél: Győri Filharmonikus Zenekar, vezényel: Berkes 
 Kálmán, közreműködik: Bogányi Gergely – zongora.  
A műsoron Wagner, Liszt és Dvořák művei hallhatóak. 

Lövér-keringés – mozdonyfüstös  
családi nap 
Szeptember 5., vasárnap 15 óra, KRESZ-park 
Kerti vasút, kézműves játszóház, félóránként kisvonat jár a 
Lövér körúton, véradás, gyermekműsorok, fúvósmuzsika, uta-
zós történetek Koltai Róberttől, vasúti képmutogatás Bolodár 
Zoltánnal, kertmozi. 

Halál és a lányka
Szeptember 5. 17 óra, fertőrákosi barlangszínház
Barlangoló koncert a soproni szimfonikusok kamarazenekará-
val, műsoron: Haydn: Napfelkelte op. 76/4/I és Schubert:  
Halál és a lányka, D 810.

A dal a miénk – koncert 
Szeptember 5. 20 óra, fertőrákosi barlangszínház
Csík zenekar és az LGT dalok Presser Gáborral és Karácsony 
Jánossal

XXIII. Országos Érembiennále
Látogatható: szeptember 15-ig, keddtől péntekig  
12-től 16 óráig, szombaton és vasárnap 10–18 óráig, 
Festőterem 
A biennálén Lieb Roland szobrász- és éremművész, korábbi 
nagydíjas tárlata is megtekinthető.

EZ LESZ…  – programajánló

Nem kapta meg 
az újságot?

Terjesztési reklamáció: 

+3620/368-2027

facebook.com/
sopronitema 
hivatalos



Városi hírek2021. szeptember 1. 5CIVITAS FIDELISSIMA  
2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA Soproni Téma www.facebook.com/ 

sopronitemahivatalos

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Összesen több mint 400 méternyi járatot 
már kivájtak a Bécsi-domb alatt, folytató-
dik a következő hetekben is az alagút építé-
se. A tervek szerint október végén megszűnik a 
forgalomkorlátozás az elkerülőúton a Mély úti 
kereszteződésnél. 
Mint arról lapunkban beszá-
moltunk (Megkezdődött az 
alagút építése, Soproni Téma, 
2020. október 10.), tavaly ősszel 
kezdődött el a Bécsi-domb 
alatt az alagút egyik járatának 
a kialakítása. Lapunk a Nem-
zeti Infrastruktúra Fejlesztő 
(NIF) Zrt.-nél most megtudta: 
a nyáron az alagútpár másik 
oldalán is megindult a fejtés. 

Amennyiben a földterület az 
eddig megismerthez képest 
nem mutat lényegesen más 
paramétereket, a kivitelezés 
továbbra is az ütemtervek 
alapján folytatódhat, így jövő 
őszre készülhet el az alagút. 
A legfrissebb adatok szerint 
az egyik 780 méteres járatból 
315, a másikból 112 méter hosz-
szan már kifejtették a földet. 

Az építkezést testközelből 
megnézhetik az érdeklődők, 
ősztől havonta tartanak úgy-
nevezett alagúttúrákat. Nagy 
az érdeklődés a program 
iránt, az idei időpontok már 
beteltek.

További fontos hír, hogy a 
84-es főúton, a Bécsi-domb 
térségében várhatóan szep-
tember végétől egy rövid sza-
kaszon elterelik a forgalmat.

A leendő M85-ös gyors-
forgalmi úthoz kapcsolódik 
a Mély út megépítése is. Ez-
zel kapcsolatban a NIF Zrt. 
tájékoztatásában az szere-
pel, hogy várhatóan októ-
ber végére készül el a Mély 
út és a Storno Ferenc utca 
közti csomópont kiépítése. 

Ezt követően a forgalom-
korlátozások jelentős része 
megszűnik. Az út Szent Mi-
hály-temető mögötti részén 
elkezdődött a vízelvezeté-
si rendszer, a szegélyek és a 
pályaszerkezet kialakítása. 
A szakemberek ezzel párhu-
zamosan építik meg a rézsű-
ket megtámasztó falakat is. 
A kivitelezés összességében 
jó ütemben halad.

Az M85-ös gyorsforgal-
mi út részeként épül meg az 
úgynevezett északnyugati el-
kerülőút. Ezen a szakaszon 
már leszedték a humuszré-
teget. Jelenleg a nagytömegű 
földmunkákat végzik, illetve 
előkészítik a műtárgyakhoz 
szükséges cölöpözést.

M85-ös gyorsforgalmi:  Jó ütemben épül a Mély út

Munkák a domb alatt

A Bécsi-domb alatti alagút járataiban folyamatos a föld kifejtése. A teljes munkával jövő őszre végezhetnek. FOTÓ: ROSTÁS JÁNOS

Állami kitüntetéseket adott át az augusztus 20-i 
nemzeti ünnep alkalmából Palkovics László inno-
vációs és technológiai miniszter a közelmúltban 
Budapesten a Pesti Vigadóban. A díjazottak kö-
zött négy soproni is szerepel.

Dr. Winkler András Széche-
nyi-díjas faipari mérnök, a 
műszaki tudomány doktora, 
a Soproni Egyetem rector és 
professor emeritusa a Magyar 
Érdemrend középkeresztje 
polgári tagozata kitüntetést 
kapta a nemzetközi szinten is 
elismert, kiemelkedő faipari 

kutatói tevékenysége, több 
mint négy évtizedes, példaér-
tékű oktató–nevelő munká-
ja, valamint a természetvéde-
lem területén elért kimagasló 
eredményei elismeréseként.

Dr. Fehér Sándor faipari 
mérnök, a Soproni Egyetem Si-
monyi-kar faanyagtudományi 

intézetének egyetemi docen-
se a Magyar Érdemrend lovag-
keresztje polgári tagozata ki-
tüntetésben részesült a hazai 
és trópusi fafajok anatómiai 
felépítésének, illetve anyagá-
nak vizsgálata terén végzett 
több évtizedes, magas szín-
vonalú kutatói–oktatói mun-
kája elismeréseként.

Dr. Ráczné dr. Schneider 
Ildikó erdőmérnök, a Sopro-
ni Egyetem Erdőmérnöki Kar 
Erdészeti, Faipari és Földmé-
réstörténeti Gyűjteményé-
nek volt igazgatója a Magyar 

Érdemrend lovagkeresztje 
polgári tagozata kitüntetést 
kapta több évtizedes, magas 
színvonalú szakmai munká-
ja, valamint az egyetem mú-
zeumának felvirágoztatásá-
ban betöltött jelentős szerepe 
elismeréseként.

Perkovátz Tamás Lajos, 
a Perkovátz-Ház Baráti Kör 
elnöke a Magyar Ezüst Ér-
demkereszt polgári tagoza-
ta kitüntetésben részesült a 
soproni polgári közösségi élet 
szervezésében vállalt szerepe 
elismeréseként.

Augusztus 20-i díjazottak

Dr. Fehér Sándor Dr. Winkler András Perkovátz Tamás Lajos, Dr. Ráczné dr. Schneider Ildikó 
faipari mérnök faipari mérnök a Perkovátz-Ház Baráti Köre elnöke erdőmérnök

„Mindannyiunk érdeke te-
hát, hogy folytatódjon a 
gazdaság sikertörténete, 
s a növekedést ne tör-
je meg egy újabb, súlyos 
következményekkel járó 
járványhullám.”

JEGYZET

Csodavárók
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Aki korábban kételkedett, az most csattanós vá-
laszt kapott. Magyarország az ellenzék alapta-
lan támadásai és hazugságai ellenére sikeresen 
oldotta meg gazdaságvédelmi és újraindítási 
programját. Ezt bizonyítják a számok: az idei 
második negyedéves adatok szerint az egy év-

vel korábbihoz ké-
pest 17,9 százalékkal 
nőtt a gazdaság. Az 
év első felére vetítve 
ez több mint 7 száza-
lékos bővülést jelent. 
S még egy fontos is-
mérv. A kimutatások 
szerint a rendszer-
váltás óta most dol-

goznak a legtöbben hazánkban. (Emlékeznek 
még? Amikor annak idején a kormány meghir-
dette, hogy 1 millió munkahelyet teremt, akkor 
sokan lehetetlennek tartották, s az ellenzék ak-
kor is a vezérkárogók közé tartozott. Most bez-
zeg hallgatnak, legalábbis erről…) Visszatérve 
az eredeti gondolathoz: a gazdaság teljesítmé-
nye már elérte, sőt meghaladta a járványkrí-
zis előtti szintet.

Mit is jelent ez számunkra azon túl, hogy 
folytatódhat az ország komplex fejlesztése, a 
különböző nagyobb és kisebb programok meg-
valósítása? Azt, hogy a növekedés éves szinten 
meghaladhatja az 5,5 százalékot, s ha így lesz, 
akkor a gyerekeket nevelő szülők jövőre vissza-
kapják az idén befizetett adójukat, a nyugdíja-
sok pedig még ebben az évben minden korábbi-
nál nagyobb nyugdíjprémiumot kapnak. A tét 
nem kicsi. Mindannyiunk érdeke tehát, hogy 
folytatódjon a gazdaság sikertörténete, s a nö-
vekedést ne törje meg egy újabb, súlyos követ-
kezményekkel járó járványhullám.

Tény, jó alapokról indulunk, s az egész vi-
lág elismeri a védekezési és oltási programunk 
eredményességét. (Ennek is – no meg a már em-
lített gazdasági intézkedéseknek – köszönhe-
tő a gazdaság szárnyalása.) Csak rajtunk mú-
lik, hogy ez a trend ne törjön meg. Pontosabban 
azokon, akik még nem oltatták be magukat. Le-
het, hogy most sokan megköveznének, de én 
számos területen kötelezővé tenném az oltást, 
mindannyiunk érdekében. Annál is inkább, 
mert az eddigi vészhelyzeti alkalmazás után a 
Pfizer Amerikában már megkapta a teljes for-
galomba hozatali engedélyt, és a gyakorlat sze-
rint az unió is hamarosan így tesz. Szóval jö-
het a kötelező oltás, ha nem is mindenkinek, 
de számos társadalmi csoportnak az oktatás-
tól a kereskedelmi dolgozókon át a közigazga-
tásban tevékenykedőkig. Sajnos egyelőre nincs 
más megoldás, és ebben egyetértenek a szakér-
tők Washingtontól Pekingig.

A kutatók azt feltételezik, hogy a vírus külön-
böző mutánsai sokáig velünk maradnak, tehát 
szó szerint létkérdés az oltás. Könnyen elkép-
zelhető, hogy néhány hónap múlva speciálisan 
a mutánsokra kifejlesztett vakcinák is elérhe-
tőek lesznek, s akkor jöhet akár a negyedik ol-
tás is. De addig el kell jutnunk, kinek az elsőig, 
kinek a másodikig, kinek a harmadik vakciná-
ig. Nem ülhetünk tétlenül a csodára várva, mert 
a vírus nem ismeri a csodát, viszont könnyen 
megtalálja a csodavárókat…

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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A legtöbb 
háztartás-
ban prob-

lémát okoz a használt 
étolaj kezelése. Az olaj 
veszélyes anyag, ha a 
természetbe jut, akkor 
komoly fenyegetést je-
lent élővizeinkre és az 
ivóvízre egyaránt.
– A vendéglátóhelyeken, köz-
étkeztetésben jogszabály sze-
rint kötelező a használt olaj és 
zsiradék szelektív gyűjtése, de 
kiemelt figyelmet kell fordíta-
ni minderre a háztartásokban 
is – kezdte dr. Polgár András, 
a Soproni Egyetem egyetemi 
docense. – Hazánkban éven-
te 50 ezer tonna mennyiség-
ben termeljük, ami idővel 
egyre csak fokozódik. A la-
kossági begyűjtési részarány 
alacsony, csupán körülbelül 
7 százalékos, holott a hasz-
nált sütőolaj teljes egészé-
ben újrahasznosítható lenne, 
például biodízelhez, részben 
festékek és gipsz gyártásánál 
is. A használt olaj rendkívül 
szennyező anyag, egészség- 
és környezetkárosító hatású. 
Egy liter fáradt olaj akár 1 mil-
lió liter édesvizet változtathat 
szennyvízzé, ez a mennyi-
ség körülbelül 50 ember éves 
ivóvízszükségletének felel 
meg. A vízben, annak tetején 

szétterülve gátolja az oxigén 
áramlását, károkat okozva az 
élővilágban. A talajban meg-
változtatja a levegőháztartást, 
elégetésekor légszennyező és 
karcinogén (rákkeltő hatá-
sú) anyagok szabadulnak fel, 
de lefolyóba vagy WC-be ön-
teni is tilos, mivel a csőháló-
zat eldugulását is okozhatja, 
de a szennyvíz tisztítását is 
megnehezíti.

A fentieket átgondolva 
azt tanácsolja a szakember, 
hogy minél kevesebb meny-
nyiségű étolajat használjunk 
fel, ételeinket inkább párol-
juk és fokozottan ügyeljünk 
a használt olaj vagy zsiradék 

kijelölt helyen történő átadá-
sára. Mindezt megtehetik a 
közszolgáltatási díjat befize-
tő lakossági ügyfelek az STKH 
zöldudvaraiban. Évente 12 al-
kalommal 5 liter használt nö-
vényi étolaj adható le ingyene-
sen. Ezen kívül vannak olyan 
soproni benzinkutak, ame-
lyek erre lehetőséget nyújta-
nak. Közéjük tartozik a Bán-
falvi úti kút is.

– Cégünk fontosnak tart-
ja a környezetvédelem ügyét, 
ezért is csatlakoztunk az or-
szágos gyűjtőponthálózat-
hoz. Tapasztalataink szerint 
a lakosság számára fontos 
ez a lehetőség, így a használt 

étolajat hetente több alkalom-
mal is elszállíttatjuk, amelyet 
aztán megfelelő módon kezel-
nek, tisztítanak és újrahasz-
nosítanak – említette Csapó 
Péter ügyvezető. 

A szakember kiemelte: a 
használt étolajat ne gyűjtsük 
üvegpalackba, mert össze-
törhet. A legbiztonságosabb, 
ha jól zárható műanyag pa-
lackban helyezzük a gyűjtő-
konténerbe. A környező te-
lepüléseken több helyütt, így 
például Harkán, Balfon, Fer-
tőrákoson, Kópházán, Nagy-
cenken, Peresztegen, Hideg-
ségen és Zsirán is helyeztek 
ki gyűjtőedényeket.

A használt sütőolaj  teljes egészében újrahasznosítható lenne

Óvjuk környezetünket!

A Bánfalvi úti benzinkúton sokan leadják a használt étolajat – a szakember szerint a legjobb, ha 
műanyag palackban helyezzük a konténerbe a veszélyes anyagot. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

HANZSÉROS BÉLA: 
Mindig egy flakonba gyűj-
töm a használt étolajat, ami-
kor megtelik, akkor rendsze-
resen leadom az egyik soproni 
benzinkútnál. Úgy gondolom, 
a 21. században ennyit meg 
kell tennünk a környezetünk 
védelméért. Jó lenne, ha má-
sok is így gondolkodnának!

FÜLEKI BEÁTA:
Étolaj helyett inkább zsírral, 
valamint olívaolajjal sütök–
főzök. A családom már meg-
szokta ezt. Használt olaj nem 
nagyon keletkezik nálunk. Azt 
jó ötletnek tartom, hogy a vá-
rosban több helyen is leadha-
tó az étolaj. Ezzel pedig so-
kat tehetünk a környezetünk 
megóvásáért. 

MOLNÁR ÁKOSNÉ:
A sütéshez étolajat haszná-
lok, így havonta akár liternyi 
mennyiség is összegyűlik. 
A használt olajat jómagam is 
gyűjtöm, és elviszem leadni. 
Ez a lehető legkörnyezetbará-
tabb megoldás, hiszen újra-
hasznosítható, és akár üzem-
anyag is lehet belőle. 

HARGITAI VIKTÓRIA:
Én már nem nagyon főzök, de 
az otthonban, ahol élek, ösz-
szegyűjtik a használt étolajat 
– ennek nagyon örülök. A lefo-
lyóba semmi esetre sem sza-
bad beleönteni, hiszen eltö-
mődhetnek a csövek, kiönteni 
sem lehet, mert akkor az élő-
világ károsodhat. Azaz marad 
az újrahasznosítás.

Hova teszi a megmaradt 
használt étolajat?

• Általános segélyhívó  112
• Mentők      104
• Orvosi ügyelet 312-010
• Soproni Gyógyközpont     

központi szám  514-200
• Soproni Gyógyközpont     

előjegyzés  514-205, 514-206
• Soproni Katasztrófavédel-

mi Kirendeltség (Tűzoltó-
ság, 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    514-600 
• Közútkezelés  515-123
• Gyermekjóléti szolgálat      

 524-361
• Soproni Szociális 

Intézmény      506-400
• 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  
első  segély-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

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK

A FERTŐ-PART FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ INSTALLÁCIÓT helyezett ki a fejlesztő cég Sopron-
ban a Várkerületen, a Mária-szobor mellett. A szabadtéri bemutatóhelyen elérhető tárlaton a ko-
rábbi vízitelep megújulása látható. A nagyméretű táblákon a Fertő-part teljes fejlesztési térképe 
is megtekinthető, emellett a beruházás egyes elemeiről külön összeállítás látható. A látványos ké-
pek bemutatják, milyen közösségi tereket alakítanak ki, hogy fog kinézni az új strand vagy éppen 
a vízisport-központ. Az arra járók természetvédelmi és világörökségi kérdésekre is választ kap-
hatnak. Az információs táblák tisztázzák a beruházással kapcsolatban felmerült legfontosabb kér-
déseket, egyúttal valódi tényeken és hiteles információkon alapuló képet adnak a fejlesztésről.  
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

KIÁLLÍTÁS A FERTŐ-PART MEGÚJULÁSÁRÓL

Természet barát vezetők találkozója
Városunk adott otthont a kétévente megrende-
zett Dunántúli Megyei Természetbarát Vezetők 
Találkozójának. Az elmúlt péntektől vasárnapig 
változatos programok várták a huszonöt meghí-
vott természetbarátot, akiket pénteken a város-
háza dísztermében Csiszár Szabolcs alpolgármes-
ter is köszöntött.
– A megbeszélések fő témája a járványhelyzet 
utáni újraindítása, az ezzel kapcsolatos tapasz-

talatok megosztása volt – mondta lapunknak Kósa 
István, a szervező Sopron Városi Szabadidősport 
Szövetség elnöke. – Sopronban az év elején, il-
letve tavasszal több rendezvényt le kellett mon-
danunk. Ezeket mára pótoltuk, az emberek nagy 
örömmel jöttek el a szervezett túrákra. Reméljük, 
ősszel is lesz lehetőségünk a közös természetjá-
rásra, hiszen a Soproni Parkerdő ekkor is rejteget 
meglepetéseket.

Új park a soproniaknak

A Koronázó-
domb keleti ol-
dalán lévő bozótos 
területen – ahonnan 
szép kilátás nyílik a kör-
nyékre – új parkot építtet 
az önkormányzat. A munká-
latok befejezése után a sop-
roniak egy újabb, szépen gon-
dozott, pihenésre is alkalmas 
zöldövezetet vehetnek birtokba. 

Koronázó-domb

Storno Ferenc utca
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sopronitemahivatalos Kultúra, művészetek

Háromnapos szabadté-
ri fotókiállítással ünne-
pelte a Mária-szobor-
nál a magyar fotográfia 
napját az idén 115 éves 
Soproni Fotóklub.
A magyar fotográfia napját 
augusztus 29-én tartják an-
nak emlékére, hogy 1840-ben 
ezen a napon készült először 
hazánkban nyilvános esemé-
nyen fénykép. 

A Soproni Fotóklub 2002 
óta minden évben szabadté-
ri kiállítással emlékezik meg 
a jeles napról. Idén a klub tag-
jai közül 12-en állították ki 
10–10 képüket, emellett a tár-
saság pályázatára beérkezett 
legjobb fotók közül is válo-
gattak, illetve a túratáborban 
részt vevő gyerekek képei 

közül is láthattak nyolcat az 
érdeklődők. 

– A fotográfia művészeti 
értékét szeretnénk megmu-
tatni – mondta lapunknak 
Hipságh Gyöngyi, a klub el-
nöke. – Az a célunk, hogy lát-
hassák a soproniak: nemcsak 
családi képeket lehet készí-
teni, hanem művészi módon 
megfogalmazni gondolatokat. 
Több tagunk tematikus fotó-
sorozattal készült, mások az 
elmúlt évi alkotásaikból mu-
tattak be válogatást. 

– Érték- és hagyomány-
teremtő közösség a Sopro-
ni Fotóklub – mondta a tárlat 
megnyitóján Tóth Éva önkor-
mányzati képviselő. 

A tárlat egyébként min-
den évben nagyon népszerű, 
három nap alatt több százan 
nézték meg a képeket. 

A fotó ünnepe

HUSZÁR JUDIT 

Klasszikus mesék szólnak, ismerős 
dallamokat hallunk, megelevene-
dik gyerekkorunk varázslatos világa. 
Ismét megérkezünk meseországba, 

ahol legyőzzük a sárkányt. A Momo Rádió elvisz 
minket erre a kalandos útra, ahol a fantázia és a 
kreativitás kulcsfontosságú. 

Történetünk főszereplője, 
Erős Réka már gyermekko-
rában sokat hallgatott rádi-
ót, imádta a hangjátékokat. 
Ez a rajongása nem múlt el 
felnőttkorára sem. Amikor 
megszülettek a gyermekei, 
akkor elkezdett kutakodni 
a világhálón, hogy létezik-e 
nekik való internetes rádió. 
Rá is talált a Momo Rádióra 
(momoradio.hu). Éveken ke-
resztül hallgatták a mesé-
ket, zenéket, a gyerekek pe-
dig közben felcseperedtek. 

Aztán tavaly, amikor átírta 
az életünket a koronavírus-
járvány, észrevette Réka a 
hirdetést: eladó a Momo Rá-
dió. A korábbi tulajdonos már 
nem tudta tovább működtet-
ni, így az egész adatbázissal 
együtt áruba bocsájtotta. Ré-
ka azonnal megbeszélte fér-
jével, Tamással, hogy most 
ők rádiót vásárolnak. Az öt-
letet követte a tett, azóta pe-
dig (most már több mint egy 
éve) ők működtetik Sopron-
ból a Momo Rádiót. 

– Körülbelül 4000 zene 
és 1000 mese van az adatbá-
zisunkban – mesélte Réka. 
– Ezek nagyrészt klasszikus 
mesék és csak magyar ze-
nék, amelyek visszarepíte-
nek minket a gyerekkorunk-
ba. Az egyszerű, letisztult 
vonalat képviselem. Azt ta-
pasztalom szülőként is, hogy 
nagyon túlvizonalizált a vilá-
gunk, a gyereket rengeteg ké-
pi inger éri. A mesék, a rádió 
segítenek a kreativitás fej-
lesztésében, a fantázia sza-
bad utat kap. 

Rékának az elmúlt egy év-
ben újjá kellett varázsolnia a 
Momo Rádió honlapját, fej-
lesztette a facebook-oldalt is 
– ezekben Antal Sándor se-
gítette. Havonta 6–8 ezer em-
ber hallgatja a Momo Rádiót, 
határainkon belülről és túl-
ról is. Hamar rátalált Zsup-
pán Eszterre, aki a Hársfa so-
ri óvodában óvónő, ő minden 

nap mesét mond a rádióban a 
gyerekeknek. 

– Nagyon szeretem ezt csi-
nálni, fantasztikus mesélni a 
gyerekeknek élőben, valamint 
a rádión keresztül is – vette át 
a szót Eszter. – Többször ka-
pok visszajelzést az ovisaim-
tól, ismerősöktől, hogy hall-
gatták a rádióban a mesét, de 
a budapesti barátaim is rend-
szeresen klikkelnek a Momo 
Rádió oldalára. 

Múlt héten az egyik sop-
roni kávézó teraszán ünne-
pelték, hogy már egy éve Sop-
ronból szól a Momo Rádió. Ez 
volt az ötödik élő adásuk, amit 
szintén szeretnének a jövőben 
folytatni. Reklámokat egye-
lőre nem sugároz a rádió, és 
mindenki ingyen tudja hall-
gatni, ugyanakkor a Momo 
shopban könyveket, színező-
ket, kreatív játékokat árulnak 
– ezek vásárlásával lehet tá-
mogatni a rádió fenntartását. 

Momo Rádió:  Egy éve Sopronból szól az internetes adás 

Mesés gyermekrádió

A Momo Rádió adásai családi körben készülnek – felvételünkön Erős Réka (b3), férje Boros Tamás (b2), lányaik: Kata (b1) és 
 Panka (j2), valamint Zsuppán Eszter (j1). FOTÓ: FILEP ISTVÁN

1991
Taroltak a teniszezők
A Lokomotív Tourist háromna-
pos soproni teniszversenyén 8 
szakosztály 67 versenyzője in-
dult. Az újonc fiúk versenyét 
Szemerits Gábor (SVSE–Hun-
gar Hotels) nyerte, a lányoknál 
pedig Méry Anita (Scarbantia 
SE) diadalmaskodott. A ser-
dülő fiúk között Keszei Krisz-
tián (SVSE–Hungar Hotels) bi-
zonyult a legjobbnak, míg az 
ifjúsági korosztályban Steiner 
László (SVSE–Hungar Hotels) 
állhatott a dobogó legmaga-
sabb fokára. (Kisalföld) 

1971
Hol tart a sorszám? 
A MERKUR által forgalmazott 
magán-személygépkocsik ki-
utalásának legfrissebb sorszá-
mai: Trabant Limousine 36008, 
Trabant Combi 4310, Wartburg 

Limousine 16471, Wartburg de 
Luxe 12331, Wartburg Tourist 
1598, Moszkvics-412-es 26814, 
Skoda-S-100-as 22900, Pols-
ki FIAT 1300-as 7236, Polski FI-
AT 1500-as 2344, Zastava 750M 
2106, Zaporozsec 2458, Zsiguli 
(Budapest) 2893, Zsiguli (Deb-
recen) 1533. (Kisalföld) 

Nyilvános telefonok
A Soproni Postaigazgatóság 
két év alatt Sopronban össze-
sen huszonegy helyen szerelte-
tett fel pénzbedobós, nyilvános 
telefonokat. Az épületen belü-
li telefonok felszerelése hét-
ezer forintba, a két utcai vasvá-
zas fülke ára pedig negyvenezer 
forintba került. (Kisalföld)

1921
„Magyarország Fiuméje” 
Bécsből jelentik, hogy a magyar 
kormánynak hónapok óta Sop-
ronban tartózkodó képviselője, 

Villani báró a Neue Freie Pres-
se tudósítójának a következő 
kijelentést tette: „Nincs olyan 
magyar kormány, amely meg-
maradhatna a helyén, ha Nyu-
gat-Magyarországról lemond. 
Sopron Magyarország Fiuméje, 
Sopron nélkül Magyarország 
nem tud élni. Michael  Mayr 
osztrák kancellár legnagyobb 
hibája az volt, hogy a magyar 
kormány annak idején tett köz-
vetítő javaslatáról nem bocsát-
kozott tárgyalásba.”. (Budapes-
ti Hírlap)

Sopron örömnapja
Hihetetlen öröm és boldog fel-
lélegzés követte nyomon a hírt 
ezen a gyászosnak ígért vasár-
napon: Sigray főkormánybiz-
tos rendeletére beszüntettük 
Sopron kiürítését, mivel az el-
szakításra, halálra ítélt vidék 
lakossága maga parancsolt 
megállást a benyomuló osztrák 
csendőröknek, s a felfegyverke-

zett vörös zászlós polgári osz-
tagoknak. Az osztrák csendőrök 
megálltak a Vulka vonalon, s 
Sopron magyar kézen maradt. 
Hétfőn már a kora reggeli órák-
ban röpcédulákat osztogattak, 
amelyek a Széchenyi térre gyű-
lésre hívta egybe a város közön-
ségét. Kilenc óra körül a lelkes 
csoportok teljesen benépesí-
tették a Széchenyi teret, ame-
lyen frontot állt az Ostenburg 
csendőr különítmény. Röviddel 
ezután megérkezett gróf Sigray 
Antal főkormánybiztos, akinek 
Ostenburg-Morawek Gyula őr-
nagy leadta jelentését, majd rá-
zendített a zenekar, felhangzott 
a Himnusz és a menet elindult. 
A Várkerületen mintegy nyolc-
ezer főnyi tömeg hömpölygött 
a csendőrcsapat után, hazafias 
dalokat énekelve, melyek min-
den akkordjából kicsendült: 
Nem, nem, soha! (Magyar Jövő)
Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

305 ÉVVEL EZELŐTT,  1716. szeptember 10-én éjfél után 2 óra-
kor kisebb földrengést észleltek Sopronban és környékén.

230 ÉVVEL EZELŐTT,  1791. szeptember 21-én született 
Bécsben Széchenyi István politikus, író, a 19. századi reform-
mozgalom vezéralakja, nagybirtokos, az MTA alapítója, a 
 Batthyány-kormány közlekedés- és közmunkaügyi minisztere, 
Sopron város első díszpolgára. Döblingben (ma: Bécs) hunyt 
el 1860. április 8-án.

80 ÉVVEL EZELŐTT,  1941. április 20-án hunyt el Sopronban 
Maurer Mária Bonaventura, az Isteni Megváltó Leányai Rend-
jének főnöknője. Nezsiderben (ma: Neusiedl am See, Ausztria) 
született 1862. szeptember 12-én.

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

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

Szélyes Andrea díja
A legjobb jelmeznek járó díjat ítélték oda Szélyes Andrea ter-
vezőnek a Soproni Petőfi Színház Hétszínvirág című előadá-
sért a XI. Magyar Nyári Fesztiválon a Szarvasi Vízi Színházban. 
A mesés táncjátékot a Sopron Balett adta elő, a rendező Alek-
szej Batrakov.

Kevesen tudják, a jelmeztervező színésznőnek készült, ját-
szott és játszik is színpadon, 1992-től a Marosvásárhelyi Ariel 
Színház tagja. Sopronban kilenc éve kezdett dolgozni jelmez-
tervezőként. A közönség olyan emlékezetes előadásokban ta-
lálkozott az általa tervezett ruhákkal, mint Az üvegcipő, A Ha-
talmas Színrabló, A revizor, Ha mi holtak feltámadunk, Liliom, 
Őszi szonáta, Táncrapszódia, Macbeth, The Blues Brothers 
– The Hungarian Show, Ármány & szerelem, Diótörő, A szving 
meg a tangó, Tied a világ! Hétszínvirág, A gyertyák csonkig ég-
nek, Valahol Európában, A padlás című félig mese, félig musi-
cal, valamint az Ördögölő Józsiás zenés tündérjáték jelmeze-
it is ő tervezte.

Soproni elnök a kórusszövetségnél
Kocsis-Holper Zoltán vezeti a 2021–25-ös időszakban a Magyar 
Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetségét. Erről 
döntött augusztus 26-án a szervezet tisztújító közgyűlése. Ko-
csis-Holper Zoltán a soproni Kórus Spontánusz alapító karna-
gya és a Debreceni Kodály Kórus karnagya. 

RÖVIDEN

FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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29 éve él Magyaror-
szágon, játékosként 
és edzőként is szer-
zett bajnoki címet az 
SKC nemrég kineve-
zett vezetőedzője, Dzu-
nics Braniszlav. A szerb 
szakember célja az 
előrelépés. 

A szerb származású, 57 éves 
szakember azt mondja: alap-
vető célja, hogy a Sopron KC a 
korábbi évekhez képest előbb-
re lépjen a bajnokságban, 
ugyanakkor a csapatépítés 
időszakában nehéz azt meg-
határozni, hogy mennyire le-
het eredményes az együttes.

– Régóta dolgozom a ma-
gyar kosárlabdában, isme-
rem a mezőnyt, ami előnyös 
– mondta a Sopron KC vezető-
edzője. – Ugyanakkor gyorsan 
változnak az erőviszonyok, 
sokszor fordult már elő, hogy 
borult a papírforma. Tudjuk, 
hogy melyik csapatoknak van-
nak a legjobb lehetőségeik, de 
azt is látni, hogy egyre kiegyen-
lítettebb a bajnokság az utób-
bi években. Az SKC stabil csa-
patnak számít, évek óta bejut a 
rájátszásba, nagyon bízom ab-
ban, hogy ezt a szintet tartani 
tudjuk idén is. Természetesen 
sokat dolgozunk majd annak 

érdekében, hogy idén előbbre 
lépjen az együttes.

Dzunics Braniszlav szerint 
sok minden eldől a játékoski-
választás időszakában, a csa-
pat eredményességét alapve-
tően határozza meg, milyen 
légiósokkal tudnak szerző-
dést kötni. Amint kialakult a 
végleges keret, lehet finomí-
tani a játékon. A szakember 
szerint a modern kosárlabda 
alapja a jó védekezés, kérdés, 
melyik csapat mennyire tud-
ja ezt megvalósítani. Az SKC 
vezetőedzője számít a fiata-
lokra is.

– A fiatalszabály értel-
mében az első félidőben egy 
U20-as játékosnak pályán kell 
lennie minden bajnoki mér-
kőzésen. Szeretném, ha mi-
nél több soproni fiatal bizo-
nyítana a felnőtt csapatban. 

Azonban ez nem rajtam mú-
lik: a lehetőséget ki kell érde-
melni, a fiataloktól függ, ki, 
mennyi játékpercet kap majd. 
Egy biztos: én minden szak-
mai támogatást megadok ne-
kik a fejlődésükhöz. 

Dzunics Braniszlav:  Egyre kiegyenlítettebb a bajnokság

SKC: ütőképes csapat

XXXVII. KRASZNAI KUPA
Városunkban idén ismét megemlékeznek Krasznai Ferencről, az 
egykori kiváló testnevelőről és edzőről. A Krasznai kupa keretében 
a férfiaknál kettő, a hölgyeknél egy emlékmérkőzés lesz szeptem-
berben. Mindhárom találkozót a Novomatic-arénában rendezik. 
Szeptember 3., péntek 18 óra, Sopron KC – Oberwart
Szeptember 4., szombat 16.45, Sopron KC – Zalakerámia-ZTE
Szeptember 22., szerda 16.30, Sopron Basket – UNI Győr

Dzunics Braniszlav (j2) szerint sokat dolgoznak azon, hogy előbbre lépjen az SKC. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MOLNÁR ZOLTÁN

Második párharcát is 
megnyerte az SC Sop-
ron csapata a Mol Ma-
gyar Kupa idei kiírásá-
ban. Ezúttal a megyei I. 
osztályban szereplő Ko-
roncó KSSZE együttesét 
verte meg 4–1-re. 

Az elmúlt hétvégén szünetelt 
az NB III-as bajnokság, he-
lyette a Mol Magyar Kupa 2. 
fordulójában küzdöttek meg 
egymással a csapatok. Az ösz-
szecsapások tétje a legjobb 64 
csapat közé kerülés volt. 

A soproniak az első félidő 
közepén hátrányba kerültek, 
de hamar összejött az egyen-
lítés, így 1–1-gyel zárult az el-
ső játékrész. A második felvo-
násban aztán a 7 percen belül 
lőtt 2 góllal sikerült megnyug-
tató előnyre szert tenni, majd 

a mérkőzés hajrájában a 4. ta-
lálattal le is zárták a vendégek 
az összecsapást. 

– Számítottunk arra, hogy 
nehéz mérkőzés vár ránk, de 
a szívünk és az eszünk is a he-
lyén volt – értékelte röviden a 
látottakat Németh Norbert 
vezetőedző. 

– 2 gólt rúgni egy mérkőzé-
sen mindig jó érzés, úgyhogy 
elégedett lehetek a mérkőzé-
sen nyújtott teljesítményem-
mel, akárcsak a csapatéval 
– folytatta a sorozatban eddig 
4 gólt jegyző és ezen a mérkő-
zésen is kulcsfontosságú talá-
latokat szerző Füleki Norbert. 

A héten már újra a bajno-
ki mérkőzéseké a főszerep. 
Szeptember 1-jén, szerdán 19 
órától a 18. helyezett Kaposvá-
ri Rákóczi FC-nél vendégeske-
dik a csapat, majd szeptember 
4-én, szombaton 18 órától ha-
zai pályán fogadja a 3. helye-
zett BVSC–Zugló gárdáját a 
városi stadionban.

Tovább a kupában

Hosszú hónapok kiha-
gyása után hétfőn el-
kezdődött a kispályás 
labdarúgó-bajnokság 
2021–2022-es szezonja. 
Idén is két helyszínen 
zajlanak a meccsek.

Leakasztották a szögről a fo-
cicsukákat az amatőr lab-
darúgók, ugyanis hétfőn el-
kezdődött a városi kispályás 
labdarúgó-bajnokság. Idén is 
három napon – hétfő, szerda, 
péntek – vannak meccsek vál-
tozatlan helyszíneken: a Ha-
lász Miklós Sporttelepen, il-
letve a tóparti sporttelepen. 
A senior bajnokságban nyolc 
csapat indul, az ő meccsnap-
juk csütörtök.

Az első osztályban 16, a 
másodvonalban 14, a harmad-
osztályban 9, a negyedikben 
pedig kilenc csapat nevezé-
sét fogadta el a szervező Sop-
ron Városi Szabadidősport 
Szövetség.

– Terveink szerint az őszi 
szezon október végére befeje-
ződik – közölte lapunkkal Kó-
sa István, a szövetség elnöke. 
– Amennyiben a vírushelyzet 
nem szól közbe, akkor szeret-
nénk megrendezni a hagyo-
mányos advent kupát, illet-
ve január–februárban a téli 
teremtornát. A 2021–2022-es 
bajnokság tavaszi fordulói pe-
dig márciusban kezdődnének.

A csapatok sorsolása, illet-
ve a mérkőzések eredményei a 
www.kispalyasopron.hu ol-
dalon érhetőek el.

Versengés kispályán

Vetési emléktorna
Évek óta hagyomány, hogy a Soproni Sportiskola Kosárlabda Aka-
démia a felkészülési időszak zárásaként megszervezi a soproni ko-
sárlabda ikonikus edzőjéről, Vetési Imréről elnevezett emléktor-
náját. Az elmúlt héten tartott többnapos eseményen a régió közel 
200 kosarasa, a Szombathely, a Körmend, a Soproni Sportisko-
la, valamint egy-egy korosztályban a Győr és a Rátgéber Akadé-
mia utánpótláscsapata játszott az U12-es korosztálytól az U18-ig. 
A zárónapon a Körmend U20-as csapata lépett pályára a megújult 
SMAFC ellen, a soproniak diadalmaskodtak 88–76 arányban. 
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Idén először szerepelt az olimpiai versenyszámok 
között a karate – és mindjárt egy komoly magyar 
sikert ünnepelhettünk: Hárspataki Gábor bronzér-
met szerzett a 75 kilogramosok mezőnyében. 

Polacsek Zoltán, a sopro-
ni Kamikaze Egyesület elnö-
ke és vezetőedzője elmondta: 
debütáló sportágról van szó, 
amelyben kevés versenyző ju-
tott ki az olimpiára: a nők és a 
férfiak mezőnyében is csupán 
három súlycsoport volt, ame-
lyekben 10–10 karatéka mér-
hette össze tudását. 

– Nagyon komoly selej-
tező versenyek voltak, ön-
magában az olimpiai kvóta 
megszerzése hatalmas ered-
ménynek számított – hang-
súlyozta a soproni szakem-
ber. – Egy világbajnokságon 
20–30 versenyző is van egy 
súlycsoportban, Tokióban 
csak tízen léphettek tatamira. 
Hárspataki Gábor nagyon ko-
moly sikert ért el már a kiju-
tással is, a világ legjobbjaival 

mérkőzhetett az olimpián. 
Az, hogy ebben az erős me-
zőnyben még a bronzérmet is 
megszerezte, óriási dicsőség a 
magyar karatesportnak.

Polacsek Zoltán hozzá-
tette: a karate debütálása az 
olimpián elsősorban annak 
volt köszönhető, hogy Japán 
volt a házigazda. Ugyanakkor 
meglátása szerint kérdéses, 
hogy a jövőben is láthatunk-e 
karateversenyeket az ötkari-
kás játékokon, erről később 
születhet döntés.

– Mindettől függetlenül 
nagyon fontos sikert ért el 
Hárspataki Gábor, hiszen er-
re a bronzéremre sokan fel-
kapták a fejüket Magyaror-
szágon. Szükség is van erre, 
hiszen a koronavírus negatív 
hatással volt ránk is, sajnos 

sok fiatal abbahagyta a rend-
szeres karateedzéseket, és 
a mai napig is kevesen tér-
tek vissza közülük. Nagyon 
bízom benne, hogy ennek a 

szép sikernek a hatására is-
mét több gyerek jelentkezik 
majd hozzánk is, és megta-
pasztalja, milyen gyönyörű 
küzdősport a karate.

Népszerűbb lehet a karate

Hárspataki Gábor (felvételünkön) bronzérmes lett Tokióban. 
Polacsek Zoltán abban bízik, hogy ezáltal népszerűbb lesz a 
karatesport. FOTÓ: MTI – KOVÁCS TAMÁS 

Soproni rektor a TE-n

Mocsai Lajost követően az eddigi általános rektorhelyettes, a sop-
roni Sterbenz Tamás lesz a Testnevelési Egyetem (TE) új rektora. Az 
intézmény a szenátusi ülésen a jelöltek meghallgatása után a ta-
gok javasolták a posztra az 53 éves szakembert, akinek jelölését a 
kuratórium csütörtökön egyhangúlag elfogadta, így őt terjeszti fel 
a köztársasági elnök számára az egyetem rektorának.

A legjobb Darazsak
Remek szezont zártak a Soproni Darazsak – hangzott el az elmúlt 
hétvégi értékelőn. A rendezvényen Csiszár Szabolcs alpolgármes-
ter és a sportakadémia vezetői átadták a legjobbaknak járó elis-
meréseket. A 2020/2021-es szezon legjobb Darázs-edzője Stoics 
Judit, legjobb Kisdarázs-tréner Áron Balázsné lett. A legjobb Da-
rázsnak Varga Alízt, a legszorgalmasabb Kisdarázsnak Lagler Bo-
nitát választották. Az ünnepélyes zárással együtt megnyitották a 
2021/2022-es szezont is, ennek megmérettetéseire már egy hó-
napja szorgalmasan készülnek a Darazsak.

Nyári teniszkupa
Hétvégén rendezték városunkban a soproni nyári teniszkupát. Az 
amatőr tornát a Magyar Szabadidősport Szövetség és a Sopron 
Városi Szabadidősport Szövetség közösen bonyolította le a Nyári 
Sportmámor programsorozat keretében. A kupára 16-an neveztek 
egyéniben és nyolcan párosban, az első helyezéseket Tóth Bálint, 
valamint a Kondor Szabolcs – Várallyay Balázs duó szerezte meg.

TOVÁBBI SOPRONI EREDMÉNYEK – 3. FORDULÓ:
Megyei I. osztály: SFAC 1900 – Üstökös FC Bácsa: 0–2
Megyei II. osztály: Rábapordány – SVSE-GYSEV: 0–0
Megyei III. osztály: TITA-Agyagosszergény – SFAC II: 1–11
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Hegyikerékpár
Szeptember 4–5., 
szombat–vasárnap 13 
óra, start: Arcus Ven-
déglő, a verseny hely-
színe: Dudlesz-erdő

Gyalogtúra
Szeptember 4., 
szombat, indulás 
több csoportban: 
5 óra 47 perc, 
GYSEV pályaudvar; 
illetve 7.30 és 9 óra 
Perkovátz-ház előtti 
terasz
A Perkovátz-Ház Bará-
ti Köre Egyesület 19. al-
kalommal szervezi meg a 
hagyományos fraknói gya-
logtúrát

Sportágválasztó
Szeptember 4., szom-
bat 10 óra, Novomatic-
aréna, városi stadion
IV. Sportolj Sopron! – or-
szágjáró családi mozgás-
fesztivál 

Labdarúgás
Szeptember 4., szom-
bat 18 óra, városi sta-
dion
SC Sopron – BVSC-Zugló

Kispályás  
labdarúgás
Szeptember 6., 8., 10., 
hétfő, szerda, pén-
tek 18 óra Halász Mik-
lós Sporttelep, tóparti 
sporttelep
Városi kispályás labdarú-
gó-bajnokság

LELÁTÓ

RÁZÓ LÁSZLÓ 

Országos bajnoki címet szerzett a ka-
lóz hajóosztályban a Gmeiner István 
– Kő Tamás páros. A Magyar Vitor-
lás Szövetség által Balatonfüreden 

rendezett ob rendkívül szoros versenyt hozott, a 
soproni vitorlázók végül egyetlen pont előnnyel 
végeztek az első helyen.

A kalóz hajóosztályban 12 fu-
tamot terveztek az idei or-
szágos bajnokságon, végül 
11-et meg is tudtak rendezni. 
A Gmeiner István – Kő Tamás 
páros számára kedvezően in-
dult az ob, hiszen erős szél 
volt az első napokban.

– A kalóz hajóosztályban 
fontos, hogy a versenyzők a 
testsúlyukkal tudják egyen-
súlyozni a hajó megdőlését, 
amelyet az erős szél okoz 
– mondta Kő Tamás. – Minél 
kevésbé dől meg a hajó, an-
nál kevesebbet veszít a se-
bességéből. Nálunk megvolt 
a kellő testsúly ahhoz, hogy 
erős szélben is jó futamokat 
tudjunk menni. A négynapos 
verseny első két napján na-
gyon jól mentünk, három fu-
tamgyőzelmet szereztünk, az 
első két nap nem végeztünk 
harmadik helynél rosszab-
bul. A második két napon az-
tán már nem volt olyan jó szél, 

a futamaink sem sikerültek a 
legjobban, de az összetett-
ben egy pont előnyünk meg-
maradt, amit nem is gondol-
tunk volna az utolsó futamot 
követően. 

Kő Tamás a páros úgy-
nevezett „legénység” tagja, 
Gmeiner István pedig a „kor-
mányos” teendőket látja el a 
csapaton belül. A soproni egy-
ség a „La-ola” elnevezésű ha-
jójával nyerte meg az országos 
bajnoki címet.

– 10 éve vitorlázunk együtt 
Istvánnal, az összeszokott-
ság sokat ért a mostani ob-n 
is – folytatta Kő Tamás. – Az 
elmúlt években voltunk min-
denféle helyezettek hatodik-
tól második pozícióig, most 
viszont végre sikerült felten-
nünk az i-re a pontot. A felté-
telek idén adottak voltak, az 
elején nagyon elkaptuk a fona-
lat, ennek köszönhető a bajno-
ki cím megszerzése.

A páros különleges élmény-
nyel is gazdagodott az ered-
ményhirdetésen: nagy szer-
vezkedés zajlott a háttérben, 
amelynek köszönhetően vé-
gül mindkét vitorlázó család-
ja ott lehetett, amikor átvették 
a bajnoki címért járó érmeket.

AZ OLIMPIAI EZÜST 
TÖRTÉNELMI SIKER
A Fertő Tavi Vitorlás Szövet-
ség edzője, Szalay Dániel sze-
rint csak szuperlatívuszokban 

lehet beszélni a tokiói olimpi-
án vitorlázásban ezüstérmet 
szerző Berecz Zsomborról. 

A szakember azt mondta: 
ma már az is siker, ha egy ver-
senyző ki tud jutni az ötkari-
kás játékokra, a pontszerző 
helyek valamelyikén végezni 
pedig hatalmas fegyvertény. 

– Berecz Zsombor finn din-
gi hajóosztályban elért ezüst-
je felért egy olimpiai arany-
nyal – hangsúlyozta Szalay 
Dániel. – Szerintem Zsombor 

boldogabb volt a második he-
lyezéssel, mint a brit verseny-
ző, aki végül az összetettben 
megszerezte az elsőséget. 
A hazai vitorlássportnak óriá-
si eredmény az olimpiai érem, 
hiszen a vitorlázás nem tarto-
zik a tradicionális magyar öt-
karikás sikersportágak közé. 
1980-ban a Detre fivérek sze-
reztek egy bronzot, de az egy 
csonka olimpia volt.

Szalay Dániel hozzátet-
te: ismeri Zsombort, tudja, 

hogy mennyire fanatikusan 
készült az olimpiára. Négy-
hetes időbeosztást készített, 
három hétig intenzíven vi-
torlázott spanyol vagy gö-
rög vizeken, majd egy hétre 
tért haza feltöltődni. A szak-
ember bízik abban, hogy az 
olimpiai ezüst a hazai vitor-
lázósportban is pozitív folya-
matokat indít el, hiszen már 
a Magyar Olimpiai Bizottság 
is kiemelt sportágként tekint 
a vitorlázásra.

Tíz éve versenyez  együtt a Gmeiner István – Kő Tamás páros

Győztes soproni vitorlázók

A Gmeiner István – Kő Tamás páros „La-ola” nevű hajójával idén országos bajnoki címet szerzett. FOTÓ: CSERTA GÁBOR

Családi Mozgásfesztivál
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IV.

Országjáró

 
Novomatic Aréna  
Városi Stadion (edzőpálya)

Válassz      

INGYENES 

 BELÉPÉS!
10:00 - 14:00

Sportfelügyeleti  
Csoport

magadnak!magadnak!magadnak!

szombaton
szeptember 4-én

A résztvevők között értékes nyeremények  
kerülnek kisorsolásra! (sorsolás 14:00-kor)

HELYSZÍNEK:

sportágat

A licittárgyalások helye:
Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály,

Sopron, Fő tér 1. II. em.
A részvétel feltételeiről és az ingatlanokról szóló tájékoztató,

illetve további információ:
a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán kérhető.

A részletes licitkiírások a
www.sopron.hu/önkormányzat/pályázatok

menüpont alatt olvashatóak.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST HIRDET
az alábbi, tulajdonában álló
ingatlanok értékesítésére:

Sopron, Újteleki utca 52. fszt. 1.
szám alatti ingatlan
Helyrajzi száma alapterülete  rendeltetése
414/A/1 229 m2 üzlethelyiség
Induló ár: 31.300.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2021. szeptember 9-én 11.00 
A helyszínen megtekinthető: 2021. szeptember 2-án 10.00 

Sopron, külterületi,
0228/43 hrsz.-ú ingatlan 
Helyrajzi száma alapterülete  rendeltetése
0228/43 1446 m2 szőlő
Induló ár: 1.150.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2021. szeptember 30-án 9.00 
A helyszínen megtekinthető: 2021. szeptember 17-én 9.00 

Sopron, külterületi,
0238/20 hrsz.-ú ingatlan 
Helyrajzi száma alapterülete  rendeltetése
0238/20 2781 m2       szántó,
  4. minőségi osztály
Induló ár: 834.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2021. szeptember 30-án 10.00 
A helyszínen megtekinthető: 2021. szeptember 17-én 10.00 
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!

„Az élet lénye-
ge nem az, hogy 
jó lapokat osz-
tanak, hanem 
hogy a rossz la-
pokat milyen jól 
játszod ki.”

Jack London (1876–1916)  
amerikai író, elbeszélő

MOTTÓ

Jack London:  
A vadon szava
Jack London 1903-ban ki-
adott, egyik legnépsze-
rűbb regénye a 19. század-
ban, a klondike-i aranyláz 
idején játszódik, amikor 
rendkívüli kereslete volt az 
erős szánhúzó kutyáknak. 
Buck, a vastag bundájú, 
gyönyörű négyéves juhász-
kutya Miller bíróék hatal-
mas kaliforniai birtokán 
él, amíg orvul elrabolják és 
eladják északra az arany-
ásóknak. Buck a kegyet-
len körülmények hatásá-
ra átalakul és a túlélésért 
folytatott harcból végül a 
vadon szabad, félelmetes 
királyaként kerül ki.

KÖNYVAJÁNLÓ

Együtt a Jereván!

10.00 BRASS BROTHERS
11.00 T. HORVÁTH JÓZSEF gyermekműsora
12.00 JÓ EBÉDHEZ SZÓL A NÓTA 

 – Greznár Zoltán és zenekara (Szany)
13.00 KEDMENECZ DUÓ válogatás a magyar táncdalokból 
13.30 ZENÉS ÜDVÖZLET A RÁBAKÖZBŐL 

 – Greznár Zoltán és zenekara (Szany)
14.00  NÉPTÁNCBEMUTATÓ – Bemutatkozik Győr-Moson-

Sopron, Vas és Zala megye - néptáncegyüttesek a Nyugat-
Dunántúli régióból: Pendelyes Táncegyüttes (Sopron), 
Sopron Táncegyüttes (Sopron), Fajkusz Banda (Sopron), 
Figurás Banda (Sopron), Kópic Táncegyüttes (Gencsapáti), 
Örökség Régiós Táncegyüttes (Győr-Moson-Sopron, 
Vas és Zala megye táncosai), a Soproni Országos Szóló 
Néptáncverseny díjazottjainak műsora.

16.00  KUTTYOMFITTY TÁRSULAT – Cirkusz Folklorikusz
17.00  ATARU TAIKO ÜTŐEGYÜTTES (Kőszeg) 

– japán dobszínház
18.00  BKS ZENEKAR
19.00  Köszöntőt mond: BARCZA ATTILA 

 Sopron és térsége országgyűlési képviselője
 CSEPREGI ÉVA koncertje

A rendezvényre szeretettel hív minden érdeklődőt a Jereván lakótelep 
Településrészi Önkormányzata, TÓTH ÉVA elnök, 
CSISZÁR SZABOLCS alpolgármester, 
MAGAS ÁDÁM önkormányzati képviselő.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

Körhinta, arcfestés, 
büfé, ugrálóvár
A rendezvényt a Soproni Pendelyes Kulturális 
Egyesület szervezi a Jereváni Településrészi 
Önkormányzat támogatásával. 

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

2021. szeptember 5., Kodály tér

Néptánctalálkozó és
nyárbúcsúztató gyereknap

MADARÁSZ RÉKA

Második lett a 13 éves 
Farkas Bendegúz a vi-
lágbajnokságnak meg-
felelő BMX Racing Kids 
Grand Challenge-en 
a közelmúltban. A fiú 
nemcsak a sportban 
jeleskedik: nyár ele-
jén vehette át a „Ma-
gyarország jó tanuló-
ja, jó sportolója 2020” 
elismerést.

Bendegúznak a Veronában 
megrendezett versenyen el-
ért eredményét az elmúlt 15 
évben az utánpótlás korosz-
tályokban még senkinek sem 
sikerült felülmúlnia. A siker 
értékét tovább növeli, hogy 
a fiúnak – a nyugat-európai 
versenyzőkkel ellentétben 
– nincs lehetősége olimpiai 
szintű pályán edzeni.

– A hivatalos világbajnok-
ság ugyanebben az időpont-
ban Hollandiában lett volna, 
de a gyermek kategóriákat a 
pandémia miatt lemondták. 
Helyette rendezte meg egy 
másik szervező ezt a megmé-
rettetést – mesélte Bendegúz. 
– Azt hittem, nehezebb lesz a 
küzdelem, de amikor az edzé-
sen láttam, hogy a világban 
hatodik helyen álló verseny-
zőnél jobban tudok rajtolni, 
annyira megkönnyebbültem, 
hogy azt gondoltam, simán 
megnyerem.

Bende célja az, hogy az 
Eb-n legalább a döntőig el-
jusson, de még jobban örülne 
egy dobogós helyezésnek, ami 
után már nem lenne megállás. 
Álma természetesen az olim-
pia, egyelőre azonban azzal is 
beérné, ha megnyerné az Al-
pok–Adria BMX bajnokságot. 
A fiatalember mindezek mel-
lett még a Lackner Kristóf Ál-
talános Iskolában is remekel.

– Egészen ötödikig kitű-
nő volt a bizonyítványom, 
ezért is kaptam meg az álla-
mi elismerést – folytatta a fiú. 
– A tanulás könnyen megy, ha 
odafigyelek az órán, és ha az 
anyukám otthon noszogat, 

magamtól viszont elég ne-
hezen szánom rá magamat. 
Nem volt kedvemre az online 
oktatás sem, be is csúszott év 
végén három négyes. Nagyon 
érdekel a matek, a történelem 
és a tudományok, sokszor né-
zek ilyen témájú műsorokat a 
YouTube-on.

Bendegúz az egyesületi 
edzéseken kívül saját edzés-
terve alapján is tréningezik, 
így hetente akár 8 edzése is 
van, és tartott már önállóan 
is edzést a csapattársainak. 
Mindezek után bizonyára 
nem meglepő, hogy ha „nagy 
lesz”, akár az sportedzői pá-
lyaválasztás is szóba jöhet.

Jó tanuló, jó sportoló

Farkas Bendegúz hetente akár nyolcszor is edz, álma az olim-
piai részvétel. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

facebook.com/
sopronitemahivatalos

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Dr. Nagy István mező-
gazdasági miniszter 
hétfőn Sopronban nyi-
totta meg az agrárszak-
képzésben részt vevő 
intézmények tanévét. 
A tárcavezető hangsú-
lyozta: jelenléti okta-
tás lesz szeptembertől.

– Nagy öröm számunkra, hogy 
Sopron, illetve az idén 135 
éves Roth Gyula szakképző is-
kola ad otthont az agrárszak-
képző intézmények országos 
tanévnyitójának – hangsú-
lyozta Sztojkáné Bodor Ildi-
kó, az intézmény vezetője.

Hoczek László, a Kisalföl-
di Agrárszakképzési Cent-
rum főigazgatója kiemelte: az 
a cél, hogy a diákok az oktatási 
idő alatt a gyakorlati idejüket a 
gazdálkodóknál töltsék el. Így 
az iskola elvégzése után a szak-
mai ismeretek mellett kellő ta-
pasztalattal is rendelkeznek.

– Jól döntenek a fiatalok, 
ha városunkat választják a 
továbbtanulásuk helyszíné-
ül – mondta dr. Farkas Cip-
rián polgármester. – Sopron 
iskolaváros, a kultúra városa, 
a bor városa. Az idei eszten-
dő különösen fontos, hiszen 

1921-ben volt az a népszava-
zás, amely eredményeként a 
város és a környező nyolc te-
lepülés lakói úgy döntöttek, 
hogy magyarok maradnak. 
Sopron a szabadság városa 
is, ugyanis az 1989-es páneu-
rópai piknik és határáttörés 
eseményei ütötték ki az első 
téglát a berlini falból.

A 2021–2022-es tanévet a 
Liszt Ferenc Kulturális Köz-
pontban tartott ünnepségen 
dr. Nagy István agrárminisz-

ter nyitotta meg. – Jelenlé-
ti oktatás lesz szeptembertől 
– hangsúlyozta a tárcaveze-
tő. – A mezőgazdaság, illetve 
az ágazatban dolgozók meg-
becsültsége a koronavírus-
járvány ideje alatt tovább 
nőtt. Ezt bizonyítja az is, hogy 
idén ősztől tíz százalékkal 
több elsős kezdheti meg ta-
nulmányait az öt szakképzé-
si centrum ötvenöt tagintéz-
ményének valamelyikében. 
A Roth szakképzőbe szeptem-

bertől 91 első osztályos jár, az 
iskolában összesen 400 diák 
tanul. Az ő szakképzésüket is 
segíti az a három új erdészeti 
szimulátor, amelyből egy Sop-
ronba is került.

A tanévnyitó után írta alá 
prof. dr. Fábián Attila, a Sop-
roni Egyetem rektora és az öt 
centrum főigazgatója az Erdé-
szeti Tudásközpont megalapí-
tásáról szóló dokumentumot. 
Az új központtal segítik a kép-
zések összehangolását. 

Népszerűbb az agrárszakképzés,  több elsős kezdi a tanévet

Országos tanévnyitó

Az új erdészeti szimulátorok közül az egyik a soproni iskolába került, amelyet megtekintett  
dr. Nagy István (j) agrárminiszter is. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Közös kurzusok
A Soproni Egyetem a Sze-
gedi Tudományegyetem-
mel és a Miskolci Egyetem-
mel indít közös kurzusokat 
a hatékony fenntartható-
ság témakörében az őszi 
szemeszterben. Hét kur-
zusból választhatnak a 
fenntartható fejlődés, a 
zöld törekvések és a fenn-
tarthatóság gyakorla-
ti kérdései iránt érdeklő-
dő soproni diákok – ezek 
ötkredites tárgyakként ve-
hetők fel, és minden kép-
zés hallgatói számára 
nyitottak. 

Nyárbúcsúztató 
családi nap
Nyárbúcsúztató családi 
napot tartottak szomba-
ton a Szent Margit-plébá-
nia Panoráma úti parkoló-
jában. A programok között 
szerepelt arcfestés, asz-
faltrajzverseny, lufihaj-
togatás, koncertek, de fi-
nom ételeket, italokat és 
süteményeket is kínál-
tak. – Rendkívül összetar-
tó a közösség, amelyben 
kiemelkedő szerepe van 
Marics István plébános-
nak is – mondta  Abdai 
Zsolt, a körzet önkor-
mányzati képviselője. 

A programot a plébá-
nia és a Határok nélkül ala-
pítvány közösen szervezte. 

RÖVIDEN
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Ami igaz, az hihető? 
Ami hihető, az igaz? 
Az ember önmagát szereti egy racionális, gondolkodó, ész által 
vezérelt lénynek látni és láttatni. A valóságban – erre számos 
pszichológiai bizonyítékunk van – a döntéseink zömét a hallot-
takkal, látottakkal kapcsolatos belső „élmény” által kialakuló, 
hitként rögzülni képes érzelem határozza meg. 

Hogy miért írok erről? Azért mert példának okáért a Covid 
elleni oltás célszerűsége, ami észszerű és tudományosan, sta-
tisztikailag is alátámasztható, igazolható, sokaknak még egy-
általán nem hihető. Szörnyű ennek a helyzetnek a következmé-
nyét látni és a továbbiakat várni. 

Ezeket az újabb és újabb variánsokat oltás nélkül „kivéde-
kezni” szinte reménytelen. Bár ezt is „csak” a gyűlő tudomá-
nyos ismereteink mondatják, így sokaknak nem hihető. Az an-
goloknál oltással védett (2. oltás után 3. hét vége!) személy alig 
akad a kórházba kerülők között. Na igen, ez is „csak” egy tudo-
mányos adat. Persze lehet, hogy mi sokkal keményebbek va-
gyunk az angoloknál. De mi lesz, ha mégsem?

 
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket szeptember 8-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sop-
ron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a Rubikon páneurópai piknikkel foglalko-
zó különszámát sorsoljuk ki, melyet a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Augusztus 18-i rejtvényünk megfejtése: „Ember nem lehet többfelé hűséges”. Szerencsés megfejtőnk: Laczkó 
Ilona, Sopron, Kálmán Imre utca.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szeptember 1–7. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig este  
8 órától reggel 8 óráig tart.

Szeptember 1., 
szerda

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

Szeptember 2., 
csütörtök

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

Szeptember 3.,  
péntek

Oroszlán gyógyszertár  
Várkerület 29. 99/524–005

Szeptember 4.,  
szombat

Segítő Mária gyógyszertár 
Béke u. 13. 99/523–232

Szeptember 5., 
vasárnap

Sepia gyógyszertár  
Ipar krt. 30., Tesco 99/702–012

Szeptember 6.,  
hétfő

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

Szeptember 7.,  
kedd

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

A Gyenese család  volt a Rókalyuk vendéglő utolsó tulajdonosa

Kincsként őrzi a vándordíjat

SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK  – Gyenese Zoltán

PLUZSIK TAMÁS

„ Sopron, te  lelkünk éltető láng! Hű 
őr az ősi végeken” – hangzanak Sar-
kady Sándor sorai a város himnuszá-
ban. Vallják ezt azok, akik már nem-

zedékek óta itt élnek, és azok is, akik elszakadtak 
Soprontól.
Gyenese Zoltán középiskolai 
tanulmányait a soproni Szent 
Asztrik Katolikus Gimnázium-
ban (a mai Roth-középiskola) 
kezdte, majd annak államosítá-
sa után, 1952-ben a Berzsenyi-
gimnáziumban érettségizett. 
Bár fizikus szeretett volna len-
ni, de mint egykori magánven-
déglősnek a „priuszos” fia, nem 
vették föl, így volt tanára, Au-
gusztinovicz Elemér tanácsára a 
gödöllői Agrártudományi Egye-
temre felvételizett, ahol 1958-
ban szerzett diplomát. Később 
tanári, majd mezőgazdasági 
gépészmérnöki diplomákkal is 
gyarapította tudását. Volt banki 
hitelügyintéző, a fertői nádgaz-
daság kerületi vezetője, gép-
tan-metodikát oktató egyetemi 
adjunktus, majd 1994-ben egy 
nagyvállalat műszaki vezetője-
ként ment nyugdíjba. 

– Apai székely felmenői-
met Mátyás király telepítette 
a ma már lakatlan Pusztaszent-
péterre – kezdte Gyenese Zol-
tán. – Ez az egykoron virágzó 
Zala megyei falu a magyarok 
határvédelmi területe, a gye-
pű vidéke volt. Gyenese Gábor 
nagyapám a feleségével, Páti 
Eszterrel együtt az 1920-as évek 

elején kivándorolt Amerikába, 
és a detroiti Ford gyárban dol-
gozott. Amikor hazajöttek, az 
ott összerakott pénzből meg-
vásárolták a Katafa–Nádasd–
Körmend útkereszteződésben 
lévő, úgynevezett beálló csár-
dát. Amikor a nagyszülők meg-
haltak, József nagybátyám vit-
te tovább a csárdát, édesapám, 
Gyenese Lajos pedig előbb ott, 
majd különböző helyeken pin-
cérkedett. Sopronba került, 
a Hátsókapuban lévő, jó hírű 
Rókalyuk vendéglőbe, ami ab-
ban az időben Kellner István 
tulajdonában volt. 1932-ben 
váratlanul meghalt a vendég-
lő tulajdonosa, édesapám pe-
dig a gyászév leteltét követően 
feleségül vette az özvegyet, így 
lett az én édesanyám Kornfeind 
Ágnes. Gyerekként éltem meg 
a Müller Paulin utca 4. szám 
alatti (ma Hátsókapu – a szerk.) 
egykori Rókalyuk vendéglő 20. 
századi virágkorát. 

– Anyai nagyapám, Demet-
rius Kornfeind nagygazda volt 
a zömében horvátok lakta Ve-
liki Borištof-ban, azaz Szabad-
bárándban – folytatta Gyenese 
Zoltán. – Nagy köztisztelet-
nek örvendett, volt a falu pol-

gármestere is. Anyámék hatan 
voltak testvérek, közülük töb-
ben is Sopronban tanultak, így 
édesanyám is, aki kereskedel-
mi iskolát végzett, majd ké-
sőbb a vendéglőben nagy szak-
értelemmel vezette a konyhát. 
Drága jó anyám 1951-ben meg-
halt, nagy trauma volt számá-
ra a vendéglő államosítása, 
amit csak néhány héttel élt túl. 

Édesapám csak a MÉH-telepen 
tudott elhelyezkedni rakodó-
munkásként, majd nagy nehe-
zen visszakerülhetett a szak-
májába. Én magam évtizedek 
óta nem Sopronban élek, de az 
egyik legbecsesebb kincsem az 
a vándordíj, melyet Friedrich 
Árpád alapított „Sopron leg-
jobb úszójának” – én nyertem 
meg utoljára, 1952-ben.

Gyenese Zoltán 1952-ben kapta a „Sopron legjobb úszójá-
nak” járó vándordíjat. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

CSALÁDI HÁTTÉR  1934-ben született Sopronban. Édesapja az 
egykori Rókalyuk vendéglő tulajdonosa volt, ahol édesanyja is 
dolgozott. Felesége a Tervhivatalban volt adminisztrátor, majd 
a Magyar Bankszövetségtől ment nyugdíjba. Bár Budapesten is 
van lakásuk, az év jelentős részét Révfülöpön töltik.



2021. szeptember 1.12 Soproni Téma 10. évfolyam 

Rúzsa Magdi
Rúzsa Magdi Máté Péter-, Artisjus-, kétszeres Fonogram- és há-
romszoros Petőfi zenei díjas énekesnő ad koncertet Fertőráko-
son. Az énekesnő pályája 2006 óta töretlenül ível felfelé, ez 
alatt az idő alatt számos sláger született tőle. Ilyen például az 
Egyszer, a Szerelem, az Április, a Hazatalálsz, és még sorolhat-
nánk. Zenekarának egyik oszlopos tagja Hoffer Péter, aki közel 
15 éve játszik együtt az énekesnővel, és számos emlékezetes 
koncerten vannak túl. Szeptember 3., péntek 20 óra

A dal a miénk 
A Csík zenekar „A dal a miénk” című albumán az LGT kompo-
zícióit muzsikálja abban az erős népzenei motívumokkal átita-
tott hangzásvilágban, amely annyira jellemző rá. A Csík Zene-
kar, Presser Gábor és Karácsony János most egy országos turné 
keretében mutatja be a 2020-ban megjelent lemezt. A közel 
120 perces produkció egyedülálló látványtechnikával kiegé-
szülve mégis igazi Csík zenekaros környezetben varázsolja 
a színpadra az 50 éves LGT zenekar dalait. Szeptember 5.,  
vasárnap 20 óra

KÓCZÁN BÁLINT

Tanított, hosszú éveken át vállala-
ti trénerként dolgozott, de bő egy 
évtizede ismét az ének tölti be az 
életét. Ismerjék meg Walter Attilát, 

akit egyre gyakrabban láthatunk a Soproni Petőfi 
Színházban!
– Hogyan kerültél a szín-
házhoz?

– Valójában visszatértem. 
Ugyanis annak idején az el-
ső munkahelyem a Győri Kis-
faludy Színház volt. Büszke 
vagyok rá, hogy huszonkét 
évesen Gregor József mellett 
lehettem f landriai küldött. 
Aztán másfelé kanyarodott 
az életem, egy ideig 
gyerekeket tanítot-
tam, majd 
az utóbbi 
h u s z o n -
hat esz-
t e n d ő b e n 
vállalati tré-
nerként és coach-
ként dolgoztam. Bő tíz éve 
kezdtem újra komolyan éne-
kelni. Az énektanárom,  Sárdy 
Barbara hívott meg a Pető-
fi Színházhoz az Evita című 
produkcióba. Azóta rendsze-
resen kapok feladatokat ope-
rettekben. Legutóbb például 
Lajos szerepében láthattak a 
Cigányprímásban.

– Miben szerepelsz leg-
közelebb?

– Most állítottuk szín-
padra németül a Bál a Savoy-
bant a barlangszínházban. 

Ez a fantasztikus revüope-
rett májusban kerül magya-
rul a soproni nézők elé a Pe-
tőfi Színházban. 

– Közben a szólózenei 
karrieredet is gőzerővel 
építed. Milyen stílus fekszik 
neked a leginkább?

– Kedvenceim a negyvenes 
évektől a hetvenes évekig tar-
tó időszak magyar és külföldi 
férfi énekesei, ezért többfé-
le műsort is összeállítottam 

az ő repertoárjukból. Az 

a ngol 
n y e l v ű 
előadás címe 
„Las Vegas sztárjai: Sinatrától 
Tom Jones-ig”, a magyar pro-
dukció plakátján pedig ez áll: 
„Mert kell egy kis romantika! 
Varázslatos slágerek a Tánc-
dalfesztiválok legendáinak 
dalaiból”. Az előadásokat Kóp-
házán szeptember 4-én a bor-
pikniken, illetve szeptember 
11-én a kópházi szüreti feszti-
válon hallhatja a közönség.

– Igaz, hogy már saját 
dalaid is vannak?

– Igen, eddig négy számot 
rögzítettünk. Az első Em-
ber Péter zeneszerző dala, a 
„Szedd össze magad holna-
pig” most lett aranylemez. Pé-
ternek egyébként több dalo-
mat is köszönhetem, az pedig 
külön öröm számomra, hogy 
a „Céltalan utak” címűben az 
Edda gitárosa, Alapi István 
is közreműködik. Ezen 
kívül elkészült az el-
ső lassú dalom, 
aminek a címe 
„Őrült szerelem 
volt”, valamint 
felújítottuk egy 
régebbi számo-
mat, az „Áll-
jon meg kis-
asszony”-t 

is. Ezek nagyrészt a Zenebu-
tik csatornán és a Youtube-on 
láthatóak.

– Áruld el: egy vállala-
ti tréner és pedagógus szá-
mára miért fontos, hogy 
a zenei és színházi életben 
is megmutathassa magát?

– Mert így teljes az életem. 
Szerintem akkor lehetünk a 
legboldogabbak és a legered-
ményesebbek, ha mindent ki-
próbálunk, amit szeretünk. 

Az ügyfeleimet és a tanít-
ványaimat is abban tá-

mogatom, hogy talál-
janak rá arra az útra, 
amelyen becsukott 
szemmel is boldo-
gan járnak. 

Sztárok itt és ott

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

KONCERTEK A BARLANGBAN

Walter Attila  a régi idők slágereit hozza vissza

Mindig a saját útját járja

Walter Attila a szín-
házi fellépések mel-
lett önálló esteket 
      is tart. 
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MADARÁSZ RÉKA

Ha már a mindennapi 
bőrápolási rutin szinte 
a vérünkké vált, jöhet-
nek a kozmetikai hóbor-
tok, amelyeket – bármi-
lyen meglepő – nemcsak 
a nők, hanem egyre több 
férfi is igénybe vesz.

A legújabb őrületek egyike a 
szemöldöklaminálás és a szem-
pillalifting, melyeknek segítsé-
gével a szakember kusza szem-
öldökünket zabolázza meg, 
illetve egyenesen meredező 
pilláinknak varázsol csodála-
tos ívet. Mindkét eljárás a da-
uerhez hasonló elven működik, 
és négy–hat hétre szól.

– A szempillaliftinget az-
zal kezdjük, hogy egy szilikon-
padra speciális ragasztóval 
felragasztjuk a pillákat, for-
mázó vegyületet teszünk rá, 
majd ápoljuk, fixáljuk és fest-
jük – avatott be a részletekbe 
Mesterházy Márta kozmetikus 
mester. – A művelet megemeli 

a pillákat, melyek utána olyan 
hatást keltenek, mintha ki len-
nének spirálozva. 

A másik nagy sláger, a sze-
möldöklaminálás a rakoncát-
lan szálak kifésülésével kez-

dődik. Ezután a kozmetikus 
speciális ragasztóval irány-
ba állítja azokat, majd jöhet 
a formázó vegyület, a fixálás 
és a festés. Utóbbi történhet 
az újra reneszánszát élő, ter-

mészetes hennafestékkel is. 
A szakember a festés előtt be-
méri, majd előrajzolja a for-
mát, így a laminálás azoknak 
is ajánlott, akik még nem szán-
ták rá magukat a tetoválásra. 
Igaz, hogy nem annyira tartós, 
de – nem mellesleg – nem is 
fájdalmas.

– Szintén új találmány a hy-
aluron pen – folytatta Márti. 
– Az orvosi tisztaságú hyalu-
ronsavat nem tűvel, hanem 
nyomással, egy speciális toll 
segítségével visszük be a bőr 
alá. Remek megoldás mélyebb 
ráncok eltüntetésére vagy ajak-
feltöltésre. Hatása fél évtől tíz 
hónapig tart.

Ha mindez még nem volt 
elég meghökkentő, a BB Glow 
biztosan az lesz! Tűs mezoterá-
piával bőrfiatalító hatóanyagot 
tartalmazó BB krémet juttatnak 
a bőr alá, ami egyenletessé te-
szi a bőrszínt. Remek megoldás 
a bőrszín halványítására, pig-
ment- és májfoltok, rosacea el-
tüntetésére. Az eljárás annyi-
ra új, hogy hosszú távú hatásait 
még nem is ismerik…

A legújabb kozmetikai „őrület” a szempillalifting, amellyel 
ívessé varázsolják a pillákat. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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Újabb kozmetikai szeszélyek


