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Rita Ora nyáron sem hanya-
golta rajongóit. Az énekes-
nő az EFOTT-on egy re-
mek hangulatú koncertet 
adott, és egy új videóval 
jelentkezett. A New  Look 
című felvételt már is-
merhették a rajongók az 
énekesnő novemberben 
megjelent, Phoenix cí-
mű albumáról, amin olyan 
további sikeres trackek 
szerepelnek, mint 
a  Lonely Together 
vagy az Anywhere.

Pillanatok lenyomatai

A Soproni Fotóklub 200 képet állított ki

Idén is tanszercsomagot kaptak az első és második osztályos általános iskolások a soproni 
önkormányzattól. A hétfőn elkezdődött tanév 2020. június 15-ig tart. Felvételünkön  
az Orsolya-iskola diákjai. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Becsengettek Sopronban is

Jó szerencsét! 

A sarródi Kócsagvárban 
tartotta meg kihelyezett 
ülését a Ramsari Egyez-
mény Magyar Nemze-
ti Bizottsága. Dr. Dévai 
György elnök hangsú-
lyozta: a tervek pontos 
ismeretében és a hely-
színi bejárás tapasztala-
tai alapján a Fertő-parti 
fejlesztés természetvé-
delmi, környezetvédel-
mi szempontból, külö-
nös tekintettel a Fertő 
ramsari terület termé-
szeti értékeire nem je-
lent kockázatot. 
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Az SC Sopron ki-
vételével vereséget 
szenvedtek múlt 
héten focicsapa-
taink. Az Anger ré-
ti labdarúgók két 
mérkőzést is ját-
szottak, a Pannon-
halma ellen 3–0-s, 
a Lébény ottho-
nában 5–0 arányú 
győzelmet arattak.

Tizedik alkalommal tartottak bányásznapi ün-
nepséget a Görbehalmi Bányászmúzeumban.  
A rendezvény célja a bányász hagyományok 
ápolása, megőrzése, azok bemutatása. 

Nem jelent 
kockázatot
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Szívéből énekelFolytatódik  
a bajnokság
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„Az a célunk, hogy a Széchényi-örökség nemzeti zarándokhellyé váljon”

Gazdag kínálat Eszterházán
PLUZSIK TAMÁS

Augusztus utolsó 
napjaival gyakorlatilag 
véget ért a nyár, így 
mérleget lehet vonni 
az idegenforgalmi fő-
szezon eredményei-
ről. Egresitsné Firtl 
Katalint, az Eszterhá-
za Kulturális, Kutató- 
és Fesztiválközpont 
Közhasznú Nonprofit 
Kft. ügyvezetőjét kér-
deztük az elmúlt idő-
szak programjairól és 
terveiről.

– Melyek voltak az elmúlt 
időszak legjelentősebb 
programjai? 

– Örökséghelyszíneinken, 
Eszterházán, Nagycenken és 
Bánfalván egész éves program-
jaink vannak. Tavaszi kastély-
koncert-sorozatunk a fertődi 
Esterházy-kastélyban márci-
usban kezdődött. A teljesség 
igénye nélkül olyan előadókat 
láthatott és hallhatott a Mari-
onettszínház, illetve az Apol-
ló-terem publikuma, mint Pe-
rényi Miklós, a Purcell kórus, 
Tompos Kátya, a korhű hang-
szereken játszó Orfeo zene-
kar Vashegyi György vezeté-
sével. Néhány nappal ezelőtt 

pedig óriási sikert aratott a 
MH Veszprémi Légierő Zene-
kar koncertje. Külön említést 
érdemelnek barokk színház-
történeti túráink. Ezek egyik 
különlegessége az egykori Víz-
torony épületében a körpano-
rámás vetítés, melynek során 
az érdeklődők élményszerű vir-
tuális sétát tehetnek a 18. száza-
di Eszterházán. Gazdag az őszi 
programkínálatunk is, a rész-
leteket a weboldalainkon meg-
találják, de a Haydn rajongók 

figyelmébe már most ajánlom 
a világklasszis előadók közre-
működésével szeptember 20–
22-re hirdetett tizenkettedik 
Haydn vonósnégyes-fesztivált. 

– Miközben tovább tart a 
kastély tervszerű felújítása is…

– Így van. Ezzel együtt az épü-
letegyüttes jelenleg bemutatha-
tó részének – beleértve a Pál-
maházat, valamint a rendkívül 
népszerű kastélyparkot – látoga-
tottsága folyamatosan emelke-
dik. Külön meg kell említenem 

a maga nemében páratlan lát-
nivalót kínáló, több mint 300 
rózsafajtával pompázó Czirá-
ky Margit-rózsakertet, melyet 
idén már több mint harminc-
ezren kerestek föl.

– Az Eszterháza Kulturális, 
Kutató- és Fesztiválközpont-
hoz tartozik a nagycenki Szé-
chenyi-kastély és a soproni 
egykori pálos kolostor is. 

– A nagycenki kastély 2016 óta 
nemzeti emlékhely, az év során 
folyamatosan sokan keresik fel, 

csakúgy, mint a Széchenyi-mau-
zóleumot. A kastéllyal szemben, 
a főút túloldalán látogatható a 
híres, 2600 méter hosszú hárs-
fasor, mely természetvédelmi 
terület és egyúttal világörök-
ségi helyszín is. Célunk, hogy 
a  Széchényi-örökség egésze 
nemzeti zarándokhellyé vál-
jon. A 250 éves hársfasor re-
konstrukcióját egy kidolgozott 
kezelési terv alapján végezzük. 
Idén a legproblémásabb fa-
egyedek ápolási munkáit már 

elvégeztük, a következő feladat 
az eredeti térszerkezet kialakítá-
sa. A kezelésünkben lévő egykori 
bánfalvi pálos, majd később kar-
melita kolostor alapvetően szál-
lodaként és étteremként üze-
mel, miközben kiváló helyszíne 
időszaki kiállításoknak, illetve 
kulturális rendezvényeknek is. 
Törekszünk arra, hogy az egy-
kori rendházat a maga nemes 
emelkedettségével és eleganci-
ájával beemeljük Sopron kultu-
rális életének vérkeringésébe.

Panoráma

Az Esterházy-kastély jelenleg bemutatható részének látogatottsága 
folyamatosan emelkedik FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM Egresitsné Firtl Katalin FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Lopást követ el, aki 
a talált tárgyat ahe-
lyett, hogy visszaadná, 
megtartja. Odafigye-
léssel – és egy jó tás-
kával – megelőzhet-
jük a kárt.

A nyári, kora őszi időszakban 
gyakrabbá válnak az ellopottnak 
vélt – valójában legtöbb esetben 
elhagyott – tárgyak miatti rend-
őrségi bejelentések. – A szakzsar-
gonban ezt talált idegen tárgy 
jogtalan eltulajdonításaként em-
lítjük, valójában leggyakrabban 
arról van szó, hogy a tulajdonos 
elveszítette az értéktárgyat, vagy 
nem emlékszik, hogy mikor lát-
ta utoljára – mondta Babelláné 
Lukács Katalin, a Soproni Rend-
őrkapitányság őrnagya, kiemelt 
bűnmegelőzési főelőadó. – Ha 

mi magunk találunk értéket, 
mindenképp juttassuk vissza a 
tulajdonosának, ellenkező eset-
ben lopást követünk el! Ha nem 
járunk sikerrel a tulajdonos fel-
kutatásában, kérjük a rendőrség 
segítségét! Ez a fajta kár egyéb-
ként prevencióval, vagyis ha oda-
figyelünk az értékeinkre, 100 
százalékig megelőzhető. Főként 
utazáskor érdemes olyan táskát 
választani, amiből könnyű kiven-
ni és visszatenni az értékeinket. 
Nem divatos, de rendkívül prak-
tikus az övtáska, hiszen a lopás-
tól szinte száz százalékig meg-
véd, ugyanakkor nem akadályoz 
a mozgásban, és a kezünk is sza-
bad marad. Ha vendéglátóhelyen 
leülünk, ne a szék háttámlájára 
vagy a földre tegyük a táskánkat, 
hanem olyan helyre, ahol szem 
előtt van. A hátizsák nem sze-
rencsés választás, mert könnyű 
belőle feltűnés nélkül kiemelni 
az értékeket.

Talált tárgyak
RENDŐRSÉGI SOROZAT

Ha mi találunk értéket, juttassuk vissza a 
tulajdonosnak, különben lopást követünk el! 
FOTÓILLUSZTRÁCIÓ

Családi napok az időseknek
Családi napot tartottak az Ikva 
Otthonban csütörtökön. A ren-
dezvény fontos az otthonban 
élőknek, hiszen ilyenkor meg-
vendégelhetik hozzátartozói-
kat – közben pedig színes prog-
ramok várták őket. 

Nyulász Beatrix, a Soproni 
Szociális Intézmény Gondozá-
si Központjának intézetveze-
tője az eseményen elmondta: 
a program célja leginkább az 
volt, hogy az idősek a család-
jukkal együtt élhessenek meg 
olyan élményeket, amikre jó 
visszaemlékezni. 

Az eseményen részt vett 
dr. Farkas Ciprián városi ta-
nácsnok, a körzet önkormány-
zati képviselője is, aki köszön-
tőjében kiemelte: – Minél több 
homok pereg le életük homok-
óráján, annál tisztábban látunk 
át azon. Ezért az idős emberek-
kel jó szót váltani, a tapasztala-
taikat megismerni, mert meg-
győződésem, hogy jobban el 
tudják különíteni a lényegest a 
lényegtelentől. 

A balfi úti idősek otthonában 
vidám, zenés előadások, gyer-
mekprogram és közös uzsonna 
is várta az időseket, valamint 

családtagjaikat. A szociális in-
tézményben szombaton tize-
dik alkalommal rendezték meg 
a családi napot. A programon 

részt vett Sass László önkor-
mányzati képviselő, valamint 
Tengerdi Antal, a Soproni Szo-
ciális Intézmény vezetője is. 

Ünneplőbe öltözött az Ikva Otthon – az idősek megvendégelték 
családtagjaikat FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Pályakarbantartási munkálatok kezdődnek szeptember 
9-től szeptember 13-ig a Sopron–Bécsújhely (Wiener Neu-
stadt) vasútvonalon. A vágányzári hirdetményben feltün-
tetett vonatok Sopron–Lépesfalva (Loipersbach)–Somfal-
va (Schattendorf) állomások között nem közlekednek – áll 
a GYSEV közleményében. 
A Bécsújhely (Wiener Neustadt) felé utazókat Sopronkertes 
(Baumgarten) állomásról vonatpótló autóbuszokkal szállít-
ják Loipersbach–Schattendorf állomásra, ahonnan vona-
tok közlekednek tovább Wiener Neustadt felé. Az ellenke-
ző irányba utazókat Loipersbach–Schattendorf állomásról 

vonatpótló autóbusszal szállítják Baumgarten állomásig, 
Baumgarten állomásról pedig a Bécs–Ebenfuhrt–Sopron–
Sopronkeresztúr (Deutschkreutz) útvonalon közlekedő vo-
natokat vehetik igénybe Sopron felé.
A vágányzár részleteiről bővebb tájékoztatás a www.oebb.at 
és a www.gysev.hu oldalakon érhető el.
Szintén pályakarbantartási munkák miatt szeptember 7-én 
éjjel három vonat helyett autóbusszal szállítják az utasokat 
Szombathely és Sopron között. A változás a Szombathely-
ről 21.10-kor és 22.25-kor, valamint a Sopronból 22.30-
kor induló vonatokat érinti.

Vágányzárak pályakarbantartás miatt
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P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A Fenyő téri iskolához gépjárművel érkező 
szülők és gyermekeik közlekedését tette biz-
tonságosabbá az a beruházás, amely révén 
egy aszfaltos úttal kötötték össze az intéz-
mény két parkolóját. Közben pedig elkezdő-
dött a Sopron és Ágfalva közötti út felújítása is.

Az elmúlt héten sajtótájékozta-
tón számoltak be a Fenyő téri 
Német Nemzetiségi Általános 
Iskolánál befejezett legújabb fej-
lesztésről a város vezetői.

– Örömmel állunk ezen a he-
lyen, hiszen elkészült az isko-
la két parkolóját összekötő út. 
A szükséges táblákat kihelyez-
tettük és a felfestés is elkészült 
– kezdte Mágel Ágost, a város-
fejlesztési bizottság elnöke. 
– A tervünk az volt, hogy a reg-
gelente gépjárművel ideérkező 
és a délutánonként innen in-
duló szülők jobb körülmények 

között közlekedhessenek. Az-
zal, hogy átjárható lett a parko-
ló, a kihajtás is egyszerűbb lett, 
hiszen nem kell a szűk helyen 
megfordulni. Így a gyerekek is 
biztonságosabban érhetik el az 
iskolát. A beruházás tizenhat 
millió forintos összegét a sop-
roni önkormányzat a saját for-
rásából fedezte.

Stöckert Tamás főtanácsos ki-
emelte: a Brennbergbánya, Gör-
behalom felől érkezők az iskolai 
időszakban azzal szembesül-
tek, hogy balesetveszélyes volt 
a közlekedés a Bánfalvi útnak 

ezen a szakaszán. – Üdvözlöm 
ezt a beruházást, hiszen meg-
nyugtató módon rendezte a 
helyzetet – tette hozzá. – Fel-
vettük a kapcsolatot a nyug-
díjas rendőrök egyesületével. 
Így a tanítási napokon a tagja-
ik is segítik majd a közlekedést, 
ügyelnek a rendre és a tanulók 
biztonságára.

Dr. Farkas Ciprián önkor-
mányzati képviselő, tanácsnok 
nagyobb kitekintést adott és a 
kormányzati cselekvések so-
rába illesztette be a mostani 
beruházást.

– Számunkra a gyermek az el-
ső, mindez meglátszik a tettein-
ken is – hangsúlyozta dr. Farkas 
Ciprián. – A magyar kormány 
komolyan gondolja a családok 
támogatását. A soproni ön-
kormányzat is mindent meg-
tesz azért, hogy folyamatosan 
megújítsa az oktatási intézmé-
nyeket, óvodákat, bölcsődéket. 

(A közelmúltban korszerűsített 
intézményekről a 4. oldalon lé-
vő írásunkban olvashat). Az in-
tézkedések azt bizonyítják, hogy 
Sopronban is a gyermek az első!

Megújul a Sopron–
Ágfalva közötti út
A Magyar Falu Program első üte-
mének részeként megkezdték a 
Sopron és Ágfalva közötti két ki-
lométer hosszú út felújítását – je-
lentette be a helyszínen tartott 
sajtótájékoztatón Barcza Attila, 
Sopron és térsége országgyű-
lési képviselője. Az eseményen 
részt vett dr. Farkas Ciprián ön-
kormányzati képviselő, tanács-
nok, valamint Pék Zsuzsanna, 
Ágfalva polgármestere is. A be-
ruházás mintegy 353 millió fo-
rintba kerül, és várhatóan az év 
végéig befejeződik. Ennek során 
kicserélik az aszfaltburkolatot, 
valamint több helyen is korri-
gálják a jelenlegi nyomvonalat.

Elismerés Nagy Lászlónak
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A megye kultúrájá-
ért és hagyományőr-
zésért díjjal tüntették 
ki a Nagycenken élő 
Nagy László faszob-
rászt. A mester több 
alkotása látható Sop-
ronban, ő készítette 
el többek között fából 
a város címerét, illet-
ve Páneurópai Piknik 
Emlékparkba kopjafát 
is faragott.

A megyei önkormányzat a kö-
zelmúltban a kultúra és hagyo-
mányőrzés területén végzett 
kiemelkedő tevékenységéért 
Dr. Kovács Pál díjat adományo-
zott Nagy Lászlónak.

– Nagy büszkeség számomra, 
hogy a megye legrangosabb dí-
jával ismerték el a több mint öt-
ven éve tartó munkásságomat  
– mondta lapunknak Nagy Lász-
ló. – A rangomat a munkáim ad-
ják, nem vagyok általuk se több, 
se kevesebb. Remélem, az alko-
tásaim azt sugározzák, hogy 
a szépre és a jóra törekszem, 
megelégedett és boldog ember 

vagyok. Mindennek az alapja a 
megértő és biztos családi háttér. 
Ahogy mi a gyermekeinkben to-
vább élünk, úgy talán az általam 
létrehozott alkotások mesélnek 
rólam, amikor nem leszek eb-
ben a világban. Szeretném a 
megszerzett tudást minél több 
érdeklődő embernek átadni, és 
tenni azért, hogy ez a szakma 
fennmaradjon.

A faszobrászmester az utol-
só mohikánok egyike, a rene-
szánsz kastélyokban, barokk 

templomokban megtalálható 
míves díszítőelemek formáit al-
kalmazza művészetében. Mun-
kái közül több is látható Sopron-
ban. Készített díszítőelemeket 
éttermek, cukrászdák számára, 
de megalkotta a város címerét, 
illetve kiállított az őszi tárla-
ton, valamint az Erdészeti Mú-
zeumban is. Az egyik kopjafája 
a Páneurópai Piknik Emlékpark-
ban található, de a németorszá-
gi Niederfüllbach község részére 
a páneurópai piknik emlékére 

készült kopjafa másolatát is 
Nagy László készítette.

A fél évszázados munkássá-
gáról szóló életmű-kiállításról 
lapunkban is beszámoltunk 
(Soproni Téma, 2017. szeptem-
ber 27., Tisztaság, harmónia, 
egyensúly). – Ezen az alkalmon 
bemutathattam, hogy a jó kedv-
vel, teljes odaadással, szívvel és 
lélekkel végzett munka milyen 
eredményeket szül. Amikor al-
kotok, számomra megáll az idő: 
ilyenkor csak én létezem és a fa.

Hogyan telt a nyár?

TÓTH ANDRÁS:
Szép nyarat zártunk, egy 
hetet voltunk Horvátor-
szágban, de mint minden 
évben, idén is eljutottunk 
a Balatonhoz. Sopron-
ban pedig sokat sportol-
tunk, kirándultunk, illetve 
strandoltunk.

TÓTH PÉTER:
Kellemes, dolgos nyarat zá-
rok. Az elején inkább több 
volt a munka, a végén pedig 
nyaralással egybekötött la-
kásfelújítás történt. Egy rö-
vid pihenésre majd szep-
temberben szakítunk időt.

GOSZTOM FERENC:
A családdal egy hetet töl-
töttünk el Budapesten. 
A fővárosban sok mindent 
megnéztünk, kipróbál-
tunk. A gyerekek kedven-
ce a minipolisz volt. Nagy 
élményekkel tértünk visz-
sza Sopronba.

LAKOS EMESE:
Szuper, mozgalmas volt ez 
a nyár: voltunk a Balatonon, 
Budapesten. Németország-
ban pedig meglátogattuk az 
ott élő rokonainkat is. A kis-
lányom pedig Mallorcára is 
eljutott. 

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›

Biztonságos közlekedés

Petőfi Színház:  
a remény évada
MUNKATÁRSUNKTÓL

Színészek, pártoló tagok, a Pro 
Kultúra munkatársai jelenlé-
tében tartották meg a Soproni 
Petőfi Színház évadnyitó tár-
sulati ülését. A megjelenteket 
dr. Farkas Ciprián önkormány-
zati képviselő, tanácsnok kö-
szöntötte, s egyúttal méltatta 
a színház, a színészek munkáját, 
eddigi szép sikereiket. A nagy-
színpad nézőterén helyet fog-
lalt Sass László önkormányzati 
képviselő, a kulturális és okta-
tási bizottság elnöke is.

Pataki András, a Pro Kultúra 
igazgatója bejelentette: a fertő-
rákosi barlangszínházban idén 
nyáron teljesítették a felújí-
táskor előírt vállalásokat. A 41 
bemutatott előadást 28 ezren 
nézték meg.

A remény évada október-
ben A víg özvegy nagyoperet-
tel kezdődik, majd Ibsen Peer 

Gynt című drámai költeménye 
kerül színpadra. Az évadban 11 
nagyszínházi bemutató lesz, a 
művek közül kettő kifejezetten 
a gyerekeknek szól majd. A Sop-
ron Balett társulatához kettő 
orosz művész érkezett, már ők 
is részt vesznek majd a Stabat 
Mater című táncjáték előadá-
sában. Az előzetesen meghirde-
tett Kiálts a szeretetért musical 
helyett A padlás című darabot 
állítják színpadra. 

További fontos hír, hogy 
szeptember 20-án indul a Prog-
ress Sopron. Az egyhetes ama-
tőr, illetve alternatív színhá-
zi előadások keretében cseh, 
szlovák, orosz, román, horvát 
színészek bemutatóit láthatja 
majd a közönség. A színdarabok 
mellett azonban dzsesszelőadá-
sok is lesznek. A magyar dráma 
napjához kapcsolódóan állítják 
színpadra a Borisz Davidovics 
síremléke című színművet.

Sopron–Ágfalva között 2 kilométeren újul meg az út – hangzott el a helyszíni sajtótájékoztatón

Nagy László faszobrász a Dr. Kovács Pál díjjal

A víg özvegy című nagyoperettet október 
közepétől magyarul játsszák a Petőfi Színházban 
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Nemzetközi rövidfilmfesztivál
Szeptember 4., szerda 17.30, Búgócsiga 
Akusztik Garden

BeszélgESsTÉK
Szeptember 4. 19 óra, GYIK Rendezvényház
Kadlecsik Zoltán evangélikus lelkész, mentálhigiénés 
szakember beszélget Gálvölgyi Jánossal

Bringás reggeli 
Szeptember 5., csütörtök 6 óra, VOLT Café

Indiánnyár
Szeptember 5. 10 óra, Hetedhét Miniklub
Az indiánfaluban lesz éneklés, zenélés és szabad játék

Mozicsütörtök
Szeptember 5. 19 óra, GYIK Rendezvényház
Az Amadeus amerikai–csehszlovák filmdrámát Feren-
czi Balázs, a városi fúvószenekar tagja ajánlja

Madárkiállítás 
Szeptember 6., péntek 10 óra, GYIK Rendezvényház
A különböző egzotikus és ritka madárfajok bemutatója 
vasárnapig 10–18 óra között várja az érdeklődőket

Megemlékezés 
Szeptember 6. 15 óra, botanikus kert, Őrtü-
zek emlékmű 
Az ágfalvi csata hőseire emlékeznek 

Minden múlt a múltam
Szeptember 6. 18 óra, Cédrus könyvkereskedés 
Török András művelődéstörténésszel, a Fortepan me-
nedzserével G. Nagy László értékmentő fotográ-
fus beszélget

HTG improszínház
Szeptember 6. 19 óra, GYIK Rendezvényház udvara

Soproni Szüret
Szeptember 5–8., Várkerület, Bástya Gödör, Fő tér

AddTovább koncert
Szeptember 6. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Garantált tematikus séták
Szeptember 7., szombat 16 óra, Vasalóház
A soron következő séta témája a poncichterek 
világa lesz

StativuS koncert
Szeptember 7. 19 óra, GYIK Rendezvényház udvara

30Hz Sopron x StrangeFunk: MVRK, 
Optic4l Vibes, Kace, Tibo

Szeptember 7. 22 óra, Hangár Music Garden

Játszótér
Szeptember 8., vasárnap 9.30, Liszt-központ 
Pöttömszínházi előadás 0-tól 4 éves korig

Barlangzáró cirkuszi kavalkád
Szeptember 8. 10 óra, Fertőrákosi Kőfejtő és Bar-
langszínház
Családi programok a kőfejtői témaparkban

Ötórai hangoló – koncertsorozat
Szeptember 8. 17 óra, fertőrákosi barlangszínház
Barlangoló koncert a soproni szimfonikusok kamara-
zenekarával

Koncertek a szabadban
Szeptember 8. 18 óra, Erzsébet kerti zenepavilon
Zenél a Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar

Kerekítő ovimóka
Szeptember 10., kedd 16.30. Széchenyi István Városi 
Könyvtár Gyermekkönyvtára 
Bábos foglalkozás Kerekítő Manóval, mondókákkal, 
hangszerjátékkal és sok-sok mozgással 3–6 éveseknek

A legforróbb vallomás
Szeptember 10. 19 óra, GYIK Rendezvényház
Közreműködik Orbán Júlia és Bende Attila

Martinovics Ignác és társai pere
Szeptember 11., szerda 18 óra, Pedagógusok Soproni 
Művelődési Háza
Dr. Soós István Phd. előadása

A lenyűgöző Moszkva és 
Szentpétervár

Szeptember 11. 19 óra, GYIK Rendezvényház
Dr. Hoschek Mónika előadása

EZ LESZ…

Rádió 1 Sopron • Sopron TV • sopronmedia.hu

MÉDIAPARTNEREINK:

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Az elmúlt héten adták át a felújí-
tott, immár energiatakarékos Lack-
ner Kristóf Általános Iskolát. Az ide 
járó diákok mostantól korszerűbb 

körülmények között tanulhatnak.

Tavaly októberben kezdődött és 
az idei tanév kezdetére készült 
el a Lackner-iskola felújítása. En-
nek során hőszigetelték a hom-
lokzatot és a tetőszerkezetet, 
korszerűsítették az energetikai 
rendszert, kicserélték a nyílás-
zárókat. A beruházás 350 millió 
forintba került. Az intézmény 
átadásánál jelen volt dr. Simon 
István alpolgármester is.

– Sopron önkormányzata 
vállalta, hogy intézményeiben 
csökkenti a szén-dioxid-kibo-
csátást – mondta az átadáson 
dr. Fodor Tamás polgármester. 
– Ennek a folyamatnak egyik 
fontos állomása az iskola felújí-
tása. A beruházás részeként nap-
elemeket is elhelyeztek a tetőn, 

s az így termelt  zöldenergiának 
köszönhetően a fenntartó éves 
szinten mintegy egymillió fo-
rint rezsiköltséget takarít meg.

Marek János, a Soproni Tan-
kerületi Központ vezetője hoz-
zátette: a tankerület a saját 
költségvetéséből – harmincegy 
millió forintból – nyolc tanter-
met és négy vizesblokkot – újít-
tatott fel.

– Az gondolom, az intézmény 
fejlesztése egy olyan folyamat 
része, amely összevág a kor-
mány politikájával – emelte ki 
dr. Farkas Ciprián önkormány-
zati képviselő, tanácsnok. – Az 
ide járó diákok mostantól kor-
szerűbb körülmények között 
tanulhatnak. Ezt a megkezdett 

munkát szeretnénk a jövőben 
is tovább folytatni, hiszen a 
gyermekek és a családok meg-
érdemlik a támogatást. Vallom, 
ahol van gyermek, ott van jövő. 
Sopronnak van jövője!

Tóth Éva, a Jereván városrész 
részönkormányzatának elnöke 
Magas László és Csiszár Ákos ön-
kormányzati képviselők nevé-
ben is kifejtette: felemelt fejjel 
tudnak az itt élők szemébe néz-
ni, hiszen sorra teljesülnek az öt 
évvel ezelőtt tett vállalásaik.

– Az iskolában kiváló sportolá-
si lehetőségek várják a diákokat. 

Az udvaron, illetve az intéz-
ménnyel szemben lévő sportte-
lepen is vannak műfüves pályák 
– ezt már Csiszár Szabolcs váro-
si sportfelügyelő, az iskola egy-
kori tanulója mondta. – A Lack-
ner-iskola a sport tekintetében 
az egyik legaktívabb. A felújítás 
után az oktatás és sportolás is 
magasabb színvonalon folyhat.

Forrás Béla iskolaigazgató a 
kivitelező, a tanárok, a diákok, 
a szülők közötti jó kapcsolatot 
emelte ki. A munka nagy részét 
ugyanis úgy végezték el, hogy 
közben zajlottak a tanórák.

A közelmúltban jelent meg Vörös Ákos Becsülettel a ha-
záért című könyve, amely Szántó Róbert főhadnagynak és 
vértanú társainak állít emléket. A kötetet a soproni város-
házán mutatják be szeptember 7-én, szombaton 14 órakor. 

Könyvbemutató

SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

Lábasház az Orsolya téren
A 17. században épült ház eredetileg a város tulajdonában 
volt, 1799-ben vásárolta meg Kroyherr Károly, aki a földszint-
jén mészárszéket üzemeltetett. 1810-ben Győry József tí-
már tulajdonába került az épület. Az emeleti részen ebben az 
időben iskola működött, valamint szolgálati lakások kaptak 
itt helyett, többek között ebben az épületben lakott a városi 
bába is. Az 1850-es években az árkádokat befalazták, ezzel 
gyakorlatilag lábasház jellege megszűnt, és az idők folyamán 
feledésbe is merült, hogy ez az Orsolya téri épület egykoron 
lábasház volt. A második világháború bombázásai során a lég-
nyomás oly mértékben „leszedte” a vakolatot az épületről, 
sőt helyenként maguk a befalazások is kidőltek, hogy ismét 
előtűntek az árkádok, a „lábak”. Az épületet 1954–55-ben 
először Füredi Oszkár tervei alapján restaurálták, a közel-
múltban pedig teljes homlokzatfelújításon esett át, új tető-
cserepeket, valamint a tér közepén lévő Mária-kúttal együtt 

esti díszkivilágítást is kapott. A földszinti részen található a 
9. Nádasdy huszárezred emlékmúzeuma, míg az emeleten 
a Soproni Múzeum rendez időszaki kiállításokat, legutóbb 
éppen a XXII. Országos Érembiennálénak adott otthont.  
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

„Ahol gyerek van, ott jövő van. Sopronnak van jövője!”

Megújult az iskola

350 millió forintból újult meg a Lackner-iskola FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni 
emberek bemutatása mellett. Ezért olyan embereket ke-
resünk, akik szűkebb–tágabb környezetükben valamiért 
kiérdemelték a körülöttük élő emberek szeretetét, tiszte-
letét. Lehet ő egy nagymama, másokon segítő ezermester 

vagy segítő tanácsadó, egy közösség szervezője vagy ak-
tív tagja. Ha ismernek ilyen embert a környezetükben, ír-
ják meg nekünk, hogy ki ő, hogy érhetjük el, és hogy miért 
olvasnának róla örömmel a  Soproni Témában! Leveleiket a 
szerkesztoseg@sopronitema.hu címre várjuk!

Hétköznapi hősöket keresünk!

A MEGÚJULT, MEGÚJULÓ INTÉZMÉNYEK
Óvodák, bölcsődék: Trefort téri Óvoda – Kék Tagóvoda, Száz-
szorszép Bölcsőde, Bánfalvi Óvoda – Jegenye Sori Tagóvoda, 
Bánfalvi Óvoda – Kőszegi Úti Tagóvoda, Zöld Ág Bölcsőde, 
Kuckó Bölcsőde, Hermann Alice Óvoda – Király Jenő Utcai 
Tagóvoda, Bánfalvi Óvoda – Hársfa Sori Tagóvoda, Napra-
forgó Bölcsőde. 
Iskolák: Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nem-
zetiségi Általános Iskola, Deák Téri Általános Iskola A–B épü-
let, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Kozmutza Flóra EGYMI, 
Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.
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A múlt héten arról írtam e hasábo-
kon, hogy a második negyedévben 
is folytatódott a gazdaság bővülése, és 5,1 százalék-
kal nőtt a GDP. Az elemzők szerint töretlen a ma-
gyar gazdaság szárnyalása. Ez ad lehetőséget arra, 
hogy kedvezményeket, segítséget kapjon két olyan 
társadalmi réteg, amely valóban rászorul és megér-
demli, hogy támogassák. A kormány rezsiutalványt 
ad a nyugdíjasoknak. Erre az öregségi nyugdíjasok 
mellett azok jogosultak, akik nyugdíjszerű ellátásban 

részesülnek. Ez nagy-
jából 2,6 millió embert 
érint. Nem lehet nem 
észrevenni, hogy a kor-
mány tudatosan törek-
szik arra, hogy a nyug-
díjasok is részesüljenek 
a plusz forrásokból, hi-
szen sokat tettek és 
tesznek az országért. 
Tehát nem egyszeri al-
kalomról van szó, mert 

gondoljunk csak a rezsicsökkentésre (a legnagyobb 
kedvezményezettje ennek a nyugdíjas társadalom 
volt), a különböző utalványokra, a nyugdíjprémium-
ra vagy a nyugdíjemelésekre! Tudom, az lenne a leg-
jobb, ha nem lenne szükség ilyen intézkedésekre, 
mert mindenkinek magas lenne a nyugdíja, de saj-
nos erre még várni kell, hiszen nagyon nehéz örök-
séget vett át 2010-ben a kormány. A rezsiutalványok 
egyrészt megbecsülést fejeznek ki, másrészt pedig 
konkrét segítséget jelentenek. Értéke egyszeri 9 ezer 
forint, amit három darab 3 ezer forintos címletben 
kapnak meg – a posta közvetítésével – a jogosul-
tak szeptember 30-ig, és azok 2020. március végé-
ig lesznek érvényesek. Az utalványokat földgáz- és 
villamosenergia-szolgáltatás kifizetéséhez lehet fel-
használni: postai csekk befizetéséhez, vagy közvet-
lenül a szolgáltató ügyfélszolgálatán lehet átadni. 
A szolgáltató ügyfélszolgálatán átadott rezsiutalvá-
nyok értékét a szolgáltató haladéktalanul, de legké-
sőbb az átadást követő 15 napon belül jóváírja a fo-
gyasztó folyószámláján. 
A rezsiutalványokról érdeklődni lehet a 1818-as kor-
mányzati számon, felhasználásukról pedig a szolgál-
tatóknál kérhetünk felvilágosítást.
A közfoglalkoztatottak számára is többlettámogatás 
érkezik: plusz egy havi fizetést – nettó 54 ezer fo-
rintot – kapnak kézhez azok, akik 2019. január 1. és 
július 31. között legalább 3 hónapig közfoglalkozta-
totti jogviszonyban álltak (és ez jogviszony még au-
gusztus 1-jén is fennállt).
Utalványok és plusz fizetés: ezek nem mások, mint a 
tisztelete jelei. Jelzés, hogy a kormány egyetlen tár-
sadalmi csoportot sem hagy magára, és hogy lehe-
tőségeihez mérten kész támogatni a rászorulókat.

„Az utalványokat föld-
gáz- és villamosener-
gia-szolgáltatás kifi-
zetéséhez lehet fel-
használni: postai csekk 
befizetéséhez, vagy 
közvetlenül a szolgál-
tató ügyfélszolgálatán 
lehet átadni.”

Horváth Ferenc jegyzete

A tisztelet jelei

Dr. Fodor Tamás: A döntésem 5 évvel ezelőtt született

Sopron a 21. században

Glück auf! Jó szerencsét! 

HORVÁTH FERENC

Tizenhárom év után elköszön városveze-
tői munkájától dr. Fodor Tamás polgármester. 
Döntése nem rögtönzés volt, már korábban 
is foglalkoztatta, hogy 2019-ben visszavo-
nul. Utódjaként dr. Farkas Cipriánt ajánlja a 
soproniaknak.

– Polgármester úr, mikor 
gondolt először arra, hogy 
2019-ben már nem indul a 
választáson? Milyen érveket 
sorakoztatott fel elhatározá-
sa mellett?

 – Öt évvel ezelőtt már felme-
rült bennem a gondolat, hogy 
váltani kellene. Egyre gyakrab-
ban gondoltam arra, hogy jó 
lenne több időt tölteni a csa-
ládommal, s mindazzal foglal-
kozni, amire polgármesterként 
nem jutott időm. Akkor úgy 
gondoltam, hogy az előttem 
álló öt évben sok olyan dolgot 
befejezhetek, amit elkezdtem, 
de tisztában voltam vele, hogy 
a polgármester feladatai ciklu-
sokon át ívelnek.

– Ön sikeres városvezető-
ként adja át a helyét, hiszen 
13 évig állt Sopron élén. Eb-
ben az időszakban valóban új 
fejlődési pályára állt a város, 
és a folyamat napjainkban is 
tart. Mire a legbüszkébb?

– Igen, valóban megújult 
Sopron, de ne felejtsük el, hogy 
honnan indultunk 2006-ban! 
Tisztázatlan, lezáratlan beru-
házások, katasztrofális Petőfi 
tér a működésképtelen mély-
garázzsal, zűrös telekügyek, sú-
lyos adósságteher, zilált városi 
közélet. Ez volt az örökségünk, 
ezért, ha ehhez viszonyítunk, 
akkor nagyon messzire jutot-
tunk, de más mércével mérve 
is szép eredményeket értünk el, 
új fejlődési pályára állítva a vá-
rost. Ebben kiemelkedő szere-
pe volt a kormánynak és az or-
szággyűlési képviselőknek is, és 
természetesen a város önkor-
mányzatának, a Fidesz–KDNP 
frakciónak, valamint munkatár-
saimnak. Köszönet nekik érte! 

Az első pillanattól kezdve tud-
tam, hogy a fejlesztési lehetősé-
geket, először az uniós, majd a 
kormányzati forrásokat a lehető 
legjobban a város érdekében ki 
kell használni, mert a korábban 
elzárt városból csak ezzel lehet 
kitörni. Ennek elmulasztása tör-
ténelmi hiba lett volna és vég-
leg elmaradtunk volna a 21. szá-
zadtól. Ez volt a nagy tét, amit 
meg kellett valósítani. Azt hi-
szem, nem kell szégyenkeznünk.

Most nem sorolom fel az ösz-
szes megvalósult és napjaink-
ban is folyó beruházást, mert ak-
kor több oldal sem lenne elég. 
A lényeg, hogy a városi fejlesz-
tések az élet minden terüle-
tét átfogják a bölcsődésektől a 
nyugdíjasokig, a munkavállalók-
tól a vállalkozókig. A fejleszté-
sek közül csak a leglényegeseb-
bekre szeretnék emlékeztetni. 
Legelőször a Tűztorony, a Fő tér, 
a Várfal sétány készült el, majd 
ezt követte a Kőszegi úti közúti 
aluljáró, a Nagyvárkerület, az 
Erzsébet kert, a Fertőrákosi Kő-
fejtő és Barlangszínház, a busz-
közlekedés utastájékoztatója, a 
bölcsődék, óvodák, iskolák bőví-
tése, korszerűsítése. Folyamato-
san haladt a közterületek, utak, 
járdák, játszóterek megújítása.

A fejlesztések gerincét a 2015-
ben a Magyar Kormánnyal meg-
kötött Modern Városok Prog-
ram adja, kiegészítve az uniós 
forrásokkal. A Modern Városok 
Program történelmi lehetősé-
get nyitott városunk további fej-
lődéséhez, mert korszakos lép-
tékű megújulást tesz lehetővé. 
Ilyen a régen várt M85-ös autóút 
építése, a belvárosi rekonstruk-
ció: a Múzeumnegyed (Storno-, 
a Fabricius- és a Tábornok-ház), 

a Lenck-villa, Zichy–Meskó-pa-
lota, a Szent Mihály-templom, 
a Lövérekben strand és fedett 
uszoda készül, a városi rendez-
vénytér, a séta- és bicikliutak, a 
tornaparkok. A Sopron–Fertő ki-
emelt turisztikai térségben ké-
szül a Fertő-part teljes megújí-
tása, a gazdaságfejlesztésében 
pedig az Innovációs és Techno-
lógiai Centrum az ipari parkkal 
(logisztikai központ). Minden 
eredményre büszke vagyok, 
amelyet a soproniakkal együtt 
értünk el.

– Ezek szerint nyugodt 
szívvel adja át teendőit az 
utódjának.

– Igen, de abban a tudatban, 
hogy bőven hagyok magam 
után feladatot, hiszen jelen-
leg is pezseg a város, és számos 
beruházás még javában tart. 
Lesz tehát bőven teendője az 
utódomnak.

– A Fidesz–KDNP polgármes-
terjelöltje dr. Farkas Ciprián. 
Tudatos volt az ő kiválasztása?

– Igen. Amikor eldöntöttem, 
hogy ebben az évben vissza-
vonulok, tudatosan kerestem, 
kerestünk munkatársaimmal 

együtt egy alkalmas jelöltet, s 
Cipriánban találtuk meg. Fiatal 
jogász, de már a közéletben és 
az önkormányzati munkában 
is sok tapasztalatot szerzett, 
városi tanácsnokként pedig a 
fejlesztésekben vett részt. Ön-
kormányzati képviselőként és 
családapaként pedig tudja, hogy 
mi foglalkoztatja az embereket. 
Intenzív kormányzati kapcso-
latokkal rendelkezik. Meggyő-
ződésem, hogy jól járnak vele 
a soproniak, ha megválasztják 
polgármesternek.

– Az ön munkásságát a kor-
mány magas kitüntetéssel is-
merte el. Ha visszatekint az 
elmúlt tizenhárom évre, van 
hiányérzete, vagy elégedetten 
zárja be maga mögött az ajtót?

– Megtiszteltetés a kormány 
elismerése, de elégedettek soha-
sem lehetünk, s ezzel én is így 
vagyok. Sokat tettem, tettünk 
Sopronért, a soproni embere-
kért, de ezt a munkát sohasem 
lehet befejezni. Ugyanakkor 
amit lehetett, azt becsülettel 
megcselekedtük. A mai Sop-
ron valóban megérkezett a 
21. századba.

HUSZÁR JUDIT 

Tizedik alkalommal 
tartottak bányásznapi 
ünnepséget a Görbe-
halmi Bányász - 
múzeumban.  

Ragyogó napsütés, feldíszített 
udvar és utca várta a 10. görbe-
halmi bányásznapra érkezőket. 
Szigethi Sándor múzeumában 
minden évben megemlékeznek 
a bányászat múltjáról, ápolják a 
hagyományokat. 

– Ez a környék a bányászat fel-
legvára volt – kezdte beszédét 
dr. Fodor Tamás polgármester. 
– Az a közösség, amelyik itt él, 
példaértékűen összetart. A bá-
nyászat ugyan már a múlté, de 
a tisztességes munka hagyomá-
nyát viszik tovább.

A polgármester méltatta Szi-
gethi Sándor munkásságát, aki 
nagy odaadással őrizte meg és 
gyűjti a mai napig a bányász re-
likviákat, majd átadta dr. Erdélyi 

Lajosnak, a Görbehalmi Bányá-
szati Hagyományőrző Egyesü-
let elnökének a polgármesteri 
elismerő oklevelet. 

– Sopron hagyománytisz-
telő város – hangsúlyozta 
dr. Farkas Ciprián városi tanács-
nok. – A bányászhagyományok 
ápolása fontos, de jelen van itt 
markánsan a németség kulturá-
lis lenyomata is. Nélkülük sem 
lenne ma olyan Brennbergbá-
nya, Görbehalom és Sopron, 

mint amilyennek szeretjük és 
amire büszkék vagyunk.

Szigethi Sándor meghatot-
tan szólt a megjelentekhez, ki-
emelte: büszke arra, hogy az 

országszerte megismerték Gör-
behalom nevét a bányászat, a 
bányász hagyományőrzés kap-
csán. Gyűjteménye folyamato-
san bővül. 

A rendezvényen köszöntöt-
te a megjelenteket Táp László-
né, a részönkormányzat elnöke, 
dr. Erdélyi Lajos, a Görbehal-
mi Bányászati Hagyományőr-
ző Egyesület elnöke, valamint 
 Stöckert Tamás főtanácsos is.

A bányásznapon megkoszo-
rúzták a Szent Borbála szobrot. 
A műsorban közreműködött a 
Juventus Koncert Fúvószene-
kar, Kulcsár Béla harmonika-
művész, a nap folyamán pedig 
fellépett a Testvériség Nép-
táncegyüttes és a Music Club 
tánczenekar.
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Dr. Fodor Tamás FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MEGÚJULT A KÁPOLNA: Vasárnap megáldották a Szent Bor-
bála temető megújult kápolnáját. A munka két évig tartott, 
a régi ravatalozónak új alapra és tetőszerkezetre is szüksége 
volt. A megemlékezés a bányaszerencsétlenségek emlék-
művénél folytatódott, ahol koszorút helyeztek el az 1945-
ben és 1946-ban történt tragédiák áldozataira emlékezve.

A rendezvényen résztvevők szerint fontos a 
bányászhagyományok ápolása  
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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Támogatják  
az erdőtelepítést 

Fafajtól függően 80–130 százalékkal emel-
te meg a kormány az erdőtelepítések támo-
gatását a Vidékfejlesztési Program 2019-es 
módosítása során – áll az Agrárminisztéri-
um honlapján.
– Közös érdekünk, hogy a gazdák a mező-
gazdaságilag gyenge termőképességű te-
rületeken minél több erdőt hozzanak létre 
– mondta Zambó Péter földügyekért fe-
lelős államtitkár a Vidékfejlesztési Prog-
ram módosításáról szóló sajtótájékozta-
tón. – Ezért a támogatások átalakításával, a 
jogszabályok módosításával olyan feltéte-
leket teremtünk, hogy az erdőgazdálkodás 
versenyképes legyen a mezőgazdálkodás-
sal, hogy a gyengébb minőségű területeken 
a tulajdonosok érdekeltek legyenek az er-
dőtelepítésekben. De nemcsak az a célunk, 
hogy minél több, hanem az is, hogy minő-
ségi erdőket hozzunk létre. Olyan faállomá-
nyokat kell telepítenünk, amelyek a változó 
környezeti feltételek között is egészségesen 
és gazdaságosan fenntarthatóak.

Zambó Péter szólt a csemetetermelés támo-
gatásának fontosságáról is. Az Agrárminisz-
térium a nyár folyamán a vonatkozó rende-
let módosításával egyszerűsítette a termelők 
adminisztrációs terheit, a jövőre vonatko-
zóan pedig a kertészeti támogatási forrá-
sok megnyitását tervezi az erdészeti cse-
metetermelési szektor számára. 

Szikes tavak madarai
Ismerjük meg a szikesek madárvilágát! cím-
mel természetjáró bemutatót tart a Fer-
tő–Hanság Nemzeti Park szeptember 7-én, 
szombaton 9 órától. Találkozó a sarródi 
Hanság-főcsatorna parkolójánál lesz. Infor-
máció kérése és bejelentkezés a 30/166–
0950-es telefonszámon lehetséges.
Több mint 300 madárfaj fészkel és költ a 
tavat körülvevő nádasokban – Európa nem 
tenger mellett fekvő területein ez egyedül-
állónak számít. A büszke sastól a csilpcsalp-
füzikéig rengeteg fajta honos itt, és a ta-
pasztalt parkőrök gondoskodnak róla, hogy 
a látogatók is kellő figyelmességgel és óva-
tossággal közelítsék meg az állatokat, vélet-
lenül se zavarva vagy veszélyeztetve őket.

›

Vidám hangulatban telt a szüreti nap szombaton Balfon. A helyiek szüreti 
traktoros felvonulást is tartottak, emellett a kilátogatókat koncertek, 
táncbemutatók is szórakoztatták, a gyerekeket pedig játszósarok várta. 
– Balf környékén vannak a legjobb dűlők a Soproni borvidéken – így 
köszöntötte a XXI. szüreti nap vendégeit dr. Farkas Ciprián önkormányzati 
képviselő, tanácsnok. Az eseményen részt vett Barcza Attila, Sopron és 
térsége országgyűlési képviselője, valamint Péli Nikoletta, a településrészi 
önkormányzat elnöke el. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Szüreti nap Balfon

11 országból érkeznek versenyzők a soproni vb-re

Kutyás bajnokság
KÖVES ANDREA

Egy vi-
lágszer-
te egyre 
népsze-

rűbb kutyás sport leg-
jobbjai gyűlnek össze 
Sopronban szeptem-
ber első hétvégéjén a 
Dog Puller világbaj-
nokságon az Anger 
réti sporttelepen.

– Egy nagyon fiatal sportról 
van szó, hiszen 2012-ben talál-
ták ki, tavaly pedig már meg is 
rendezték az első világbajnok-
ságot Csehországban – mesélte 
Hanzséros Mária pulleroktató, 
a világbajnokság főszervezője. 
– Akkor a magyar válogatott re-
mekül teljesített, ezért is ren-
dezheti meg hazánk a második 
vb-t. Eredetileg Budapest adott 
volna helyszínt a rendezvény-
nek, nagy öröm, hogy haté-
kony lobbimunka eredménye-
ként sikerült Sopronba hozni. 
Tizenegy országból érkeznek 
hozzánk: Dél-Koreából, Kanadá-
ból, Oroszországból, Portugáliá-
ból és a környező országokból. 
Kilencvenegy versenyző méri 
össze a tudását a hivatalos fu-
tamokban, négy kategóriában, 
amely a testmérettől, illetve a 
fajtától függ.

A pullert úgy kell elképzelni, 
hogy két lila karika segítségé-
vel teljesít feladatokat a kutya 
a gazdája irányításával. A több-
féle méretű eszköz lehetővé te-
szi a hatékony, teljes testedzést: 
fejleszti az erőt, a koordinációt 
és az állóképességet. A gazdik 
tapasztalhatják, hogy a min-
dennapokban nem egyszerű 
lefárasztani a kutyusukat, eb-
ben is segítséget nyújthat a 
pullerezés.

– A világbajnokságon a spor-
tolók két versenyszámban 

lépnek pályára, délelőtt a gyor-
saság kerül az előtérbe, míg 
délután a robbanékonyságé, 
az ugrásé a főszerep, ezek ne-
ve: running és jumping – foly-
tatta Hanzséros Mária. – Akik 
kedvtelésből űzik ezt a sportot, 
azok néhány alkalmas gyakor-
lás után már élvezhetik a pul-
lerezést, a világbajnokságra 
érkező kutyák és gazdáik pe-
dig nagyon sokat gyakorolnak 
az eredményesség érdekében. 
Ám, hogy ez a kutyák számá-
ra milyen óriási örömöt és 

izgalmat jelent, azt mindenki 
megtapasztalhatja, aki kiláto-
gat szombat és vasárnap az An-
ger réti sporttelepre.

A világbajnoki futamok mel-
lett élménydús kiegészítő prog-
ramok is várják a látogatókat: 
pulleres játékokat próbálhat-
nak ki oktatók segítségével, 
kutya-fizioterápiás tanácsadást 
vehetnek igénybe, a gyerekek 
terápiás kutyákkal ismerked-
hetnek, kézműves foglalkozáso-
kon vehetnek részt vagy ugrá-
lóvárban tölthetik az idejüket.

Ismét faipari 
seregszemle
MUNKATÁRSUNKTÓL

Szeptember második hétvégéjén rendezik 
meg az InnoLignum Sopron Erdészeti és Fa-
ipari Szakkiállítást és Vásárt. A 8500 négyzet-
méteres területen tartott esemény helyszíne 
ezúttal is a Novomatic-aréna és környéke lesz.

A speciálisan Sopronhoz kötődő 
erdészeti és faipari kiállítás és 
vásár célja az erdészet és a faipar  
teljes körű bemutatása, kezdve 
az oktatáson, a turisztikán ke-
resztül egészen a mindennapi 
erdészeti munkákig, követve 
aztán a fa útját egészen a fel-
használókig. A világ élvonalához 
tartozó márkás gépek, berende-
zések, eszközök felvonultatásán 
túl látható lesz sok kerti, utcai, 
játszótéri faeszköz. Megtalálha-
tóak az ablakgyártáshoz, kerté-
szeti munkákhoz, fűrészáru- és 
tűzifakészítéshez szükséges gé-
pek, berendezések is. 

A már hagyományosnak 
mondható faesztergályos be-
mutatón túl lesz drótkötélpá-
lya a kiállítás fölött. Ezen bár-
ki lecsúszhat, de a szabadtéren 
szebbnél szebb szobrok készül-
nek majd fából, méghozzá lánc-
fűrész segítségével. A gyereke-
ket Natura játszóház is várja. 
A szabad területen a harvester 
(fakitermelő gép) szimulátoro-
kon tesztelhetik ügyességüket 
az érdeklődők. A Soproni Egye-
tem idén „A fa kreatív ipari fel-
használása” címmel tart konfe-
renciát, a Handler-iskola pedig 
barkácsshow-val készül. 

NYITVA TARTÁS: szeptember 12–14-ig, csütörtökön és pén-
teken 10–18 óra, szombaton 10–16 óra között

A versenyen a kutya a gazdája irányításával teljesít feladatokat

A Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgató-
ság központjában, a sarródi Kócsagvárban 
tartotta meg kihelyezett ülését a Ramsa-
ri Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottsá-
ga. A résztvevők a megbeszélésen a Fer-
tő-part beruházás környezeti értékekre, 
különös tekintettel a Fertő ramsari terü-
let természeti értékeire gyakorolt hatását 
vitatták meg. 
Kulcsárné Roth Matthaea, a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park igazgatója előadásában hang-
súlyozta: a fejlesztés nem érint különösen 
védett természeti értékeket, hiszen a be-
ruházás kizárólag egy eredetileg is idegen-

forgalmi célra, mesterségesen létrehozott 
területen valósul meg. A térség környezeti 
értékeit bemutató ökocentrum kialakításá-
val pedig a védett, a természetvédelmi érté-
keket tekintve legértékesebb belső területe-
ket még inkább megóvhatják a látogatóktól. 
Kárpáti Béla, a Sopron–Fertő Turisztikai 
Fejlesztő Nonprofit Zrt. vezérigazgatója el-
mondta: a tervezés kezdeti szakasza óta kap-
csolatban vannak az illetékes környezet-
védelmi hatóságokkal és szervezetekkel. 
A beruházás során a kivitelezési munkála-
tokat természetvédelmi monitoring kíséri 
majd az élővilág védelme érdekében. 

A Ramsari Egyezmény Magyar Nemzeti Bi-
zottsága nevében dr. Dévai György elnök 
hangsúlyozta: a magyar bizottság a tervek 
pontos ismeretében és a helyszíni bejárás 
tapasztalatai alapján megállapította, hogy 
a fejlesztés természetvédelmi, környezet-
védelmi szempontból, különös tekintettel 
a Fertő ramsari terület természeti értékeire 
nem jelent kockázatot. 
Kárpáti Béla megnyugtatónak nevezte, hogy 
a Ramsari Egyezmény Magyar Nemzeti Bi-
zottsága is elismerte az alapos megelőző 
munkát, a kivitelezési szakaszban is előtérbe 
helyezik a természetvédelmi szempontokat. 

„A Fertő fejlesztése nem jelent kockázatot” 
A RAMSARI EGYEZMÉNYRŐL: Az egyez-
mény a nemzetközi jelentőségű vizes 
élőhelyekről, különösen a vízimadarak 
élőhelyeinek védelméről szóló nem-
zetközi megállapodás. A legrégebben 
fennálló természetvédelmi államközi 
megállapodás. 1971-ben 18 ország kép-
viselői az iráni Ramsar városában írták 
alá az egyezményt, amely hivatalosan 
1975-ben lépett hatályba. Magyaror-
szág 1979-ben csatlakozott az egyez-
ményhez, amelynek ma már csaknem 
170 ország tagja.
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Tizenhat fotós 200 képét láthatták az érdek-
lődők péntektől vasárnapig a Várkerületen. A 
Soproni Fotóklub 2003 óta szabadtéri kiállítás-
sal ünnepli a magyar fotográfia napját.

Az elmúlt évben készített képei-
ket állították ki a Soproni Fotó-
klub tagjai a Várkerületen. – Ez a 
negyedik év, amikor a Mária szo-
bor környékét töltöttük meg ké-
pekkel, korábban a Széchenyi té-
ren, illetve a Fő téren rendeztük 
meg a tárlatot – mondta lapunk-
nak Hipságh Gyöngyi, a fotóklub 
elnöke. – A klubunk aktív tagjai 
közül 14-en mutatkoztak be, il-
letve két vendégművész:  Baán 

Katalin ceglédi és Tálos Péter 
győri fotós alkotásait láthatták 
az érdeklődők, valamint bemu-
tattuk a VII. Soproni Fotópályá-
zaton elfogadott képeket is. 

Az alkotók 20 képet válasz-
tottak ki az elmúlt év „termése-
iből”, így több természet- vagy 
épületfotó, de portré is került a 
paravánokra. 

– Azért fontos nekünk ez a 
tárlat, hogy egyrészt lássák a 

városban az alkotásainkat, más-
részt szeretnénk, ha a fotográ-
fia a művészetek között a mél-
tó helyére kerülne – folytatta 
Hipságh Gyöngyi. – Úgy látjuk, 
hogy Magyarországon még 
nincs olyan megbecsülése en-
nek az alkotási módnak, mint 
külföldön. Szeretnénk a szó jó 
értelmében ízlést formálni, és 
iránymutatást adni az amatő-
röknek is. 

– Mindig is fontos volt Sop-
ron számára az alkotóközös-
ségek támogatása – ezt már 
dr. Farkas Ciprián mondta a 
kiállítás pénteki megnyitó-
ján. A városi tanácsnok hang-
súlyozta, hogy a soproni volt 
az országban az első fotóklub, 
amely 1906-ban alakult meg, 
és azóta is töretlenül dolgoz-
nak azon, hogy megörökítsék 
képeiken a pillanatot.

1994
Soproni sikerek  
a Népstadionban
Atlétáink a Népstadionban 
versenyeztek, és a Soproni 
Sportiskola versenyzői most 
sem maradtak aranyérem 
nélkül. Szabó Ambrus a ser-
dülő „A” kategóriában egy 
arany- és két ezüstérmet szer-
zett. A hármasugrásban fölé-
nyesen, 14,53 méterrel lett első, 
míg távolugrásban mindössze 
kettő centiméterrel maradt el 
az egyetlen érvényes ugrást 
végrehajtó vetélytársával 
szemben, így 702 centiméter-
rel ezüstérmes lett. Mindkét 
eredménye mindazonáltal új 
egyéni csúcs. Szabó Ambrus 
14,40 másodperces eredmény-
nyel 110 gáton is ezüstérmet 
szerzett. Ugyanebben a kate-
góriában Soós Csilla 100 méte-
res síkfutásban 12,54 másodper-
ces eredménnyel negyedik lett, 
Pál György pedig távolugrás-
ban a nyolcadik helyen végzett, 
eredménye: 640 cm. A junio-
rok között Németh Roland 100 
méteren 10,90-nel az ötödik, 
míg 200 méteren 22,03-mal, új 
egyéni csúcsával negyedik lett. 
(Soproni Hírlap)

1969
Eladó a miniház
Az ország legkisebb háza. 
Telekkönyvezett. Mindenki 
fölkeresi: Hódossy mester 

megszokta már, hogy óraja-
vítás közben hárman–négyen 
is (ahányan beférnek) bámul-
nak az arcába. Lenin körút 58. 
Szélessége: kilenc cserép, vagyis 
1,5 méter. Hossza nyolc méter, 
magassága pedig három 
méter. Földszintjén műhely, 
emeletén lakószoba. Tíz évig 
éltem benne, mondja Hódossy 
mester. Félek, hogy egyszer rám 
szakad a mennyezet, ugyanis 
250 éve épült ez a ház, teszi 
hozzá az órásmester, aki éven-
ként több ezer látogató zavar. 
Mint mondja, havi 135 forint 
lakbért fizet egy Lauringer 
nevű kőszegi lakosnak, a mini-
ház tulajdonosának. Mint meg-
tudtuk, most éppen árulják is a 
kis házat, a tulajdonos 30 ezer 
forintot kér érte. (Esti Hírlap) 

1919
Exhumálták Szamuely 
holttestét
A magyar kormány rende-
letére exhumálták a Sopron 
közeli savanyúkúti temetőben 
Szamuely Tibornak, a bolseviki 
rémuralom legkegyetlenebb 
hóhérának hulláját. Noha az 
exhumálás késő éjszaka tör-
tént, mégis nagyszámú tömeg 
vette körül a sírt. Sokan köve-
ket dobáltak a koporsóra 
és szidalmazták a halottat. 
Bécsújhelyen az a hír terjedt 
el, hogy Szamuely nem maga 
vetett véget életének, hanem 

agyonlőtték. Illetékes hiva-
talos helyen kijelentik, hogy 
Szamuely öngyilkosságát két-
ségbevonhatatlanul megálla-
pították. (Budapesti Közlöny) 
Szebeniker Antal végső 
nyughelyre lel
A vörös terror rémnapjaiban a 
forradalmi törvényszék halá-
los ítélete alapján a soproni tör-
vényszék udvarán agyonlőtt 
Szebeniker Antal fülesi plébá-
nos holttestét szeptember 10-én 
exhumálják a soproni Szent 
Mihályról elnevezett temető-
ben és Fülesre szállítják, ahol 
másnap vértanút megillető 
dísszel helyezik örök nyuga-
lomra. (Sopronvármegye)
Kiutasítják a kellemet-
len idegeneket
A tanács tegnapi ülésén erélye-
sebb rendszabály alkalmazását 
látta szükségesnek a kellemet-
len idegenek ellen. Elhatározta, 
hogy a rendőrkapitánysá-
got felhívja az eljárás gyorsí-
tására és erélyesebbé tételére. 
Már a napokban megjelenik 
a kapitányság vonatkozó hir-
detménye, mely a kellemet-
len idegeneknek tudtul adja, 
hogy késedelem nélkül távoz-
zanak Sopronból, nehogy 
aztán komoly következmé-
nyek háruljanak majd rájuk. 
(Sopronvármegye)

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

Pillanatok lenyomatai
Nemzetközi  
filmfesztivál
Idén is bemutatják Sopronban 
a BuSho (Budapest Short) Nem-
zetközi Rövidfilm Fesztivál díja-
zott alkotásait. Szeptember 4. és 
7. között a Búgócsiga Akusztik 
Gardenben láthatják a fikciós, 
animációs és kísérleti rövidfil-
meket az érdeklődők.

15 éve született Magyaror-
szág akkoriban egyetlen, kizá-
rólag rövidfilmeket felvonul-
tató nemzetközi fesztiválja, a 
BuSho, mely ezúttal egy spa-
nyol rövidfilmmel indul és egy 
mexikói alkotással zár. Idén 18 
országból 70 rövidfilm került a 

versenyprogramba, melyből 45 
fikciós, 16 animáció, valamint 9 
kísérleti film. Magyarok delegál-
ták a legtöbb alkotást, szám sze-
rint 16-ot. 

A fesztiválon 4 nap alatt 15 
egyórás blokkba szerkesztve ve-
títik a filmeket. A rendezvényre 
a belépés ingyenes, utána pedig 
afterpartit tartanak. A BuShot 
hatodik alkalommal hozza el 
városunkba a MozgóKépMás 
egyesület. A program a Nem-
zeti Kulturális Alap és a sopro-
ni önkormányzat támogatásá-
val jön létre.

Kultúra, művészetek

CSÜTÖRTÖK
Liszt Ferenc Kulturális Központ

18.00-20.00 A soproni bor
 Konferencia must- és
 borkóstolóval egybekötve

Előadók: dr. Krisch András,
a Soproni Evangélikus
Gyűjtemények vezetője,
Lukács Szabolcs sommelier,
Orosz Csaba borász
(A férőhely korlátozott ezért
a részvétel regisztrációhoz
kötött. Regisztráció a
dzs@prokultura.hu e-mail címen.)

PÉNTEK
Soproni Múzeum

10.00-18.00 Borcímke kiállítás

Várkerület - Nagyszínpad
17.00-23.00 Borászok, árusok
17.30  Szüreti felvonulás

Borlovagok, fúvós zenekar,
borászok, néptáncosok
(Széchenyi tér - Rendezvénytér)

18.00  Megnyitó Látványpréselés
Wieden Baum

19.00 Sopron Táncegyüttes
19.20 Blue Cafe
20.20  ZOLTÁN ERIKA 
21.10  HAPPY GANG 

Belváros - Poncichter negyed
10.00-18.00 Játékpark
17.00-20.00 Szőlősgazda utca
 (kézművesek utcája) 
18.00  Főszerepben a bor, a must,

a sajt és a csokoládé
18.00  Dúdoló

vidám bordalok és borversek
19.00 Helga Jazz

SZOMBAT
Soproni Múzeum

10.00-18.00  Borcímke kiállítás

Várkerület - Nagyszínpad
17.00-23.00 Borászok, árusok
17.00 Prakker Zenekar
19.00 The Messenger Band
21.00 Lézer show 
21.20 Present day

Belváros - Poncichter negyed
10.00-18.00 Játékpark
17.00-20.00 Szőlősgazda utca
 (kézművesek utcája) 
17.00  Ponchichter ételkóstoló

(szőlős-babos ételelek)
receptajánló

17.30 Radler Buam
20.00  Soproni Múzeum

vetítettképes előadása 

VASÁRNAP
Soproni dűlők

10.00, 11.00, 15.00,  16.00, 17.00
Traktor rally

Soproni Múzeum
10.00-18.00 Borcímke kiállítás

Várkerület - Nagyszínpad
18.00 Látványshow
19.00  FOLLOW THE FLOW 

Belváros - Poncichter negyed
10.00-18.00 Játékpark
17.00-23.00 Borászok, árusok
17.00-20.00 Szőlősgazda utca
 (kézművesek utcája) 
17.00  Szőlőmag sátor

A szőlő és a szőlőmag a 
szépségápolásban és az egészséges 
életmód kialakításában
(előadások, termékbemutatók)

18.00 Kurti pácsi zenés komédia
19.00 Walter Attila: Soul a Swing

Soproni Szüret 2019.
szeptember 5-6-7-8.

Támogatók:

RÖVIDEN

Kultúrséta
A száz évvel ezelőtt elhunyt Csontváry Kosztka Tivadar 
emlékre szerveznek sétát szeptember 22-én, vasárnap 15 
órai kezdettel. A gyülekező a Cédrus Könyvkereskedés-
nél lesz, majd innen indulnak a Lövérek felé. A túra köz-
ben a résztvevők irodalmi, festészeti, valamint kertészeti 
útmutatásokat kapnak, illetve Csontváry-ihlette képek-
kel találkoznak. A séta útvonala mintegy három kilomé-
ter, a visszautat kisvasúttal is meg lehet tenni. Jelentke-
zés az szk@prokultura.hu e-mail-címen.

›

ELISMERÉS: A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Or-
szágos Szövetségétől a kiváló művész platina fokozatát vet-
te át Hipságh Gyöngyi. A Soproni Fotóklub elnöke a magyar 
fotográfia napja alkalmából rendezett országos ünnepségen 
kapta meg az elismerést. 

A Soproni Fotóklub 14 tagja és két vendégművész képeit állították ki a Várkerületen  
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Az alkotók szeretnének iránymutatást is adni
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RÁZÓ LÁSZLÓ

Első két 
edzőmér-
kőzését 
megnyer-

te a Sopron Basket. A 
női kosarasok először 
a Brno, majd a Győr 
ellen léptek pályára, és 
mind a két alkalom-
mal diadalmaskodtak.

Az idei szezonban első alkalom-
mal a cseh Brno együttese ellen 
lépett parkettre a Sopron Bas-
ket női kosárlabdacsapata. Az új-
jáformálódó együttes szezon-
nyitó mérkőzése sok szurkolót 
vonzott a Novomatic-arénába. 
A nézők nagy örömére ismét 
soproni mezben láthatták Jelena 
„Jeca” Brooks-ot, aki visszatérése 
alkalmából kilenc ponttal terhel-
te meg a cseh vendégcsapat ko-
sarát. Jó termelték a pontokat a 
fiatalabb korosztályt képviselő 
magyar játékosok is: Weninger 
Virág 17, Dubei Debóra és Határ 
Bernadett 11–11 pontot szerzett. 

A találkozón határozottan vé-
dekezett a soproni együttes, és 
néhány hiba mellett több lát-
ványos támadást is láthattak a 
szurkolók. A szezonnyitón kie-
melkedően dobott a hazai csa-
pat: a mezőnyből minden máso-
dik dobás célba talált, így alakult 
ki a végeredmény: 87–59.

– Amit az első meccsünkre el-
terveztünk, azt sikerült is vég-
rehajtani. Visszanéztem a talál-
kozót, természetesen jó néhány 
hibát felfedeztem a játékunk-
ban, amelyeket orvosolni kell 
– mondta a debütáló mérkőzésé-
ről Gáspár Dávid, a Sopron Bas-
ket vezetőedzője. –  Elsősorban 
a védekezésben kell fejlődnünk, 

ezzel együtt örömteli, hogy győ-
zelemmel és alapvetően jó játék-
kal indítottuk a felkészülési mér-
kőzések sorozatát. 

Múlt hét pénteken ismét hazai 
pályán játszott a Sopron Basket. 
Az ellenfél ez alkalommal a Győr 
együttese volt, a hazaiaknál pe-
dig a hiányzók listáját gyarapí-
totta Fegyverneky Zsófia. A két 

csapat így kiélezett, küzdelmes 
mérkőzést játszott, amelyen a 
soproniak ismét kiváló haté-
konysággal dobtak. Dubei De-
bóra négy hármast is szerzett, 
Jelena Brooks pedig 17 pontja 
mellé hét lepattanót is össze-
gyűjtött. Végül kiélezett végjá-
tékban három ponttal a hazaiak 
győztek 76–73-ra.

SKC: két új 
játékos érkezett
Két újabb játékossal bővült az 
SKC játékoskerete, irányító és 
hátvéd poszton is amerikai lé-
giós fog pattogtatni soproni 
színekben.

Melvin Johnson 26 éves, 193 
centi magas hátvéd, aki jelen-
tős európai rutinnal rendelke-
zik: Olaszországban az első és 
a másodosztályban is kosárlab-
dázott, három szezont töltött 
el itáliai csapatoknál. A Varese 
együttesével az élvonalban és 
a Bajnokok Ligájában is játszott, 
legutóbb pedig a másodosztály-
ban szereplő Unieuro Forli ko-
sárlabdázója volt, a 2018/19-es 
szezonban átlagosan több mint 
14 pontot dobott meccsenként.

Az irányító pozícióra egy Ma-
gyarországon már ismert kosa-
rast szerződtetett a Sopron KC 

klubvezetése. A 30 esztendős, 
179 centi magas Damier Erik 
Pitts előző szezonban a Jászbe-
rény játékosa volt. Pitts kiváló-
an szervezte a jászsági csapat 
szereplését, hiszen az együttes 
egyik legjobb szezonja volt a ta-
valyi. Az alapszakaszban mér-
kőzésenként 20 pontot szerzett, 
ezzel az egész NB I. A csoportos 
mezőny legponterősebb játéko-
sa volt. Az apró termetű karmes-
tert több európai bajnokságban 
is beválasztották az All Star csa-
patba, emellett komoly rutint 
szerzett az Európa Kupában is. 

Az SKC-nak ezzel csaknem tel-
jes a játékoskerete a 2019/20-as 
szezonra, a klubvezetés meg egy 
légiós szerződtetését tervezi, aki 
a 4-es és 5-ös poszton egyaránt 
bevethető.

Sport

TISZTES VERESÉG – HÁROM LÉGIÓSSAL
Zalaegerszegen játszotta első edzőmérkőzését az idei sze-
zonban a Sopron KC férfi kosárlabdacsapata. A frissen iga-
zolt irányító, Pitts még nem léphetett pályára a zalai me-
gyeszékhelyen, a hazaiak viszont öt légióst is bevetettek a 
találkozón. A meccset magabiztosan a ZTE együttese nyer-
te, 93–63 arányban.

MADARÁSZ RÉKA

Az eredményes ifjú íjász, Szabó Szebasztián 
augusztusban nemcsak az IFAA terep Európa-
bajnokságot és a 3D-s Európa-bajnokságot 
nyerte meg, hanem utolsó U14-es pályaíjász-
bajnokságán országos csúccsal győzött.

Az IFAA terep Európa-bajnoksá-
got idén a holland doorwerth-i 
kastélynál rendezték meg. 
A megmérettetésen közel hat-
százan vettek részt Európából. 
A versenyzők – köztük a sop-
roni Szabó Szebasztián – öt na-
pon keresztül napi 10–12 órában 
küzdöttek egy 100–150 méteres 
szintkülönbségekkel rendelkező 
pályán. Szebit sem ez, sem az 
nem gátolta meg a győzelem-
ben, hogy most múlt el 13 éves, 
így junior kategóriába lépett, és 

17 éves versenyzőkkel mérte ösz-
sze a tudását. Az észt ellenfél bi-
zonyult a legveszélyesebbnek, 
de a soproni fiú 81 ponttal őt 
is megverte.

– Hollandiából hazatérve már 
másnap válogatott utánpótlás 
táborba ment a Börzsönybe 
Szebi – mesélte Szabó Győző, 
a fiatal tehetség édesapja és fő 
támogatója. – Öt napon át gya-
korolt, játszott, pihent, de nem 
tudta megvárni a tábor végét, 
mert kezdődött Szlovákiában a 

HDH IAA 3D-s Európa-bajnok-
ság. A háromnapos verseny 
nem volt különösen megter-
helő Szebi számára. Átlagosan 
9,9-es pontszámot lőtt, a má-
sodik helyezettet 280 ponttal, 
a harmadikat pedig több mint 
600 ponttal előzte meg.

Alig néhány órás alvás után 
apa és fia már utazott is Buda-
pestre, ahol Szebi élete utolsó 
U14-es pályaíjász-bajnokságán 
országos csúccsal győzött.

– Idén még három kihívás vár 
a fiamra: a terep ob, a pálya ob 
és az IFAA 3D-s világbajnokság 
az Amerikai Egyesült Államok-
ban – fejezte be Győző. – Ter-
mészetesen a világbajnokságot 
várjuk a legjobban, ahonnan 
remélhetőleg hasonló eredmé-
nyekkel tér majd haza, mint az 
utolsó három versenyéről.

Kiemelkedő íjászsikerek

Szabó Szebasztián első lett a HDH IAA 3D-s íjász Európa-bajnokságon

–  Elsősorban a védekezésben kell többet fejlődnünk – mondta az első 
edzőmeccs után Gáspár Dávid (középen), a Sopron Basket új vezetőedzője   
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

–  Elsősorban a védekezésben kell fejlődnünk – mondta az első edzőmeccs 
után Gáspár Dávid (középen), a Sopron Basket új vezetőedzője 
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Jól szerepelt az ismét Sopronban játszó Jelena Brooks

Pályán a Sopron Basket

RÖVIDEN

Eredményes vitorlázók 
Jól szerepeltek a fertői vitorlázók az optimist országos baj-
nokságon Csopakon. Koch Péter serdülő 3. helyezése, il-
letve Völler Hanna lányok közti 3. helye kiemelkedő siker. 
Jandl Rómeó tavalyi teljesítményén 3 helyet javított (20. 
lett) és ranglistahelyezése alapján ő is kedvező helyzetben 
várhatja a jövő évi válogató versenysorozatot.

›
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PÁDER VILMOS

Az SC 
Sopron ki-
vételével 
focicsapa-

taink vereséget szen-
vedtek múlt héten. 

Hétközben előrehozott bajno-
ki találkozót játszott az SC Sop-
ron a Pannonhalma ellen, s 
magabiztos játékkal 3–0-s győ-
zelmet aratott. A szeptember 

22-i fordulót azért hozták elő-
re, mert ekkor a soproniaknak 
Magyar Kupa kötelezettségük 
lesz. A sorsolás szerint vasárnap 
a Lébény otthonában lejátszott 
találkozón ismét kiválóan szere-
peltek Honyákék. Végig irányí-
tották a játékot, nagy nyomás 
alatt tartották a hazaiakat. Végül 
5–0 arányban győztek. Honyák 
Máté tartja kirobbanó formá-
ját, ismét mesterhármast ért el. 
A fiatal, tehetséges Horváth Do-
minik két góllal járult hozzá csa-
pata győzelméhez. A listavezető 

hazaiaknak továbbra is szüksé-
gük lesz a jó teljesítményre, mi-
vel a nagy rivális Csorna látogat 
a Káposztás utcába.

Továbbra sem megy a SFAC 
legénységének, hazai pályán ka-
pott négy gólt a nem túl acélos 
Gönyű együttesétől. Az Anger 
réti fiatalok továbbra is pont 
és gólöröm nélkül sereghajtók 
(SFAC– Gönyű: 0–4).

Megyei II. osztályú mérkőzé-
sen az SVSE 3–0 arányban vere-
séget szenvedett hazai pályán 
a jobb erőkből álló Hegykő 

együttesétől, s elvesztette 
veretlenségét.

Megyei III. osztályú talál-
kozón a listavezető Balf pá-
lyaválasztóként 4–1 arányban 
kikapott az újjáalakult Lövő 
gárdájától. 

NB II-es női mérkőzésen So-
roksáron 8–3 arányban kikapott 
az SC Sopron együttese. Páli 
Gyöngyi duplázott, de ez is ke-
vés volt a jobb eredmény eléré-
séhez. Az SC Sopron megfiatalí-
tott együttesének még szoknia 
kell az NB II-t. 

LELÁTÓ

Kispályás  
labdarúgás

Szeptember 4., 6., 
szerda, péntek 18 
óra, Halász Miklós 
Sporttelep, tóparti 
sporttelep
Városi kispályás 
labdarúgó-bajnokság

Családi sportnap
Szeptember 7., 
szombat 10 óra, 
Novomatic-aréna, 
városi stadion 
III. Sportolj Sopron!

Amatőr rádiózás
Szeptember 7., szombat 
10 óra, Soproni Gyer-
mek és Ifjúsági Tábor
Határ menti rádióamatőr 
találkozó és díjátadó 

Kutyás verseny
Szeptember 7–8., szom-
bat–vasárnap 13 óra, 
Anger réti sporttelep
Dog Puller világbajnokság

Labdarúgás
Szeptember 7., szombat 
17 óra, városi stadion
SC Sopron – Csornai SE

› Az SC Sopron játékosai mindkét meccsen nyertek

Folytatódik a bajnokság

Sport

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet 1 fő határozott idejű és 1 fő határozatlan idejű

ADÓIGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐI
munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:
• Egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség, 
• számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet használat),
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség.

Előnyt jelent:
• közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett gyakorlat.

Adóigazgatási ügyintézői munkakör fő tartalma
• elsőfokú adóhatósági ügyintézés a helyi iparűzési adóval és építményadóval kapcsolatban;
• elsőfokú adóhatósági ügyintézés a gépjárműadó és magánszemélyek kommunális adója 

területén, valamint a talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatok ellátása;
• adóellenőrzések lefolytatása helyi adók tekintetében.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• önéletrajzot, a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
• az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát, 
• előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy annak megkéréséről szóló igazolást,
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban közölt személyes adatokat a pályázati eljárásban résztvevők kezeljék.

Illetmény és juttatások: 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.
A kinevezés határozott vagy határozatlan időre szól. A próbaidő: 6 hónap.
További információ kérhető Gintnerné Orbán Mária adóügyi osztályvezető helyettestől a 99/515–114-es hivatali telefonszámon.

A jelentkezéseket 2019. szeptember 16-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron, Fő tér 1. 

A borítékra kérjük ráírni: „Adóigazgatási ügyintéző határozott idejű” vagy „Adóigazgatási ügyintéző határozatlan idejű” 

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2019. szeptember 30-ig kerülnek elbírálásra. A pályázati 
feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatására is sor kerül. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 
8 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és a pályázó személyes adatait az Európai Unió 2016/679. számú 
általános adatvédelmi rendelete a GDPR előírásainak megfelelően kezeljük. 

Az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

1 fő határozott idejű és 1 fő határozatlan idejű

SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐI 
köztisztviselői állás betöltésére

Munkakör alkalmazási feltételei:
• Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és 

gazdaságtudományi felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés. Gazdasági középiskolai végzettség; 
vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai vagy mérlegképes könyvelő szakképesítés.

• számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet használat),
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség,

Előnyt jelent: 
• Mérlegképes könyvelő szakképesítés,
• közigazgatási gyakorlat, 
• legalább 1–3 év szakmai tapasztalat.

Munkakör fő tartalma: 
• Számviteli feladatok (könyvelés) ellátása,
• időszaki és éves beszámoló készítésében való részvétel,
• vagyonnyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• önéletrajzot, a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
• az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát, 
• előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85.§-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy annak megkéréséről szóló igazolást,
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban közölt személyes adatokat a pályázati eljárásban részt vevők kezeljék.

Illetmény és juttatások: 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.
A próbaidő: 6 hónap.
További információ kérhető Németh-Károly Anita Költségvetési osztályvezető helyettestől a 99/515–141-es telefonszámon.

A jelentkezéseket 2019. szeptember 16-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző részére

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – 9400 Sopron, Fő tér 1.
A borítékra kérjük ráírni „Számviteli ügyintézői munkakör”

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2019. szeptember 30-ig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a 
pályázatok megtekintése után dönt a pályázók meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon 
belül értesítést kapnak, és a sikertelen pályázatokat visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és a pályázó személyes adatait az 
Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete a GDPR előírásainak megfelelően kezeljük. 

Az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT

Jól szerepelt a magyar vá-
logatott a litvániai orvos 
tenisz világbajnokságon. 
A csapat 1 arany-, 3 ezüst- 
és 7 bronzérmet gyűjtött 
össze. A megmérettetésen 
29 nemzet több mint 300 
versenyzője vett részt, a 
magyar delegáció tagja 
volt a soproni dr. Rák Pé-
ter, dr. Pongrácz Kristóf és 
dr. Czuczor Huba. Rák Péter 
az elmúlt vb óta egyéniben 
sokat javított és a dobogó 
3. fokára állhatott. Férfi 
párosban a Rák–Pongrácz 
kettős is bronzérmes lett, 
vegyes párosban a debre-
ceni Bágyi Kinga a sopro-
ni Pongrácz Kristóffal az 
oldalán, míg a másik ágon 
a szintén soproni Czuczor 
Huba az osztrák Bermo-

ser társaként bronzérmet 
szerzett. A nemzetek ku-
pájában is kitettek magu-
kért a soproniak. A Pong-
rácz–Rák kettős tajvani 
ellenfelét legyőzte 2–1-re, 
majd az elődöntőbe jutá-
sért a 4. helyen kiemelt let-
tektől 2–1 arányú veresé-
get szenvedett. 
Hétvégén a Lövér Tenisz-
centrumban rendeztek csa-
ládi páros teniszversenyt. 
A  megmérettetés mint-
egy húszéves hagyomány-
ra tekint vissza – mondta 
Molnár Gergely szervező. 
A Sopron Városi Szabad-
idősport Szövetség és az 
amatőr sportolók ezzel a 
versennyel emlékeznek az 
egykori kiváló játékosra, 
Katter Herbertre.

Teniszversenyek

A Pannonhalma ellen 3–0-s győzelmet aratott az SC Sopron FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!›

A HÉT MOTTÓJA:

„Bölcs emberek 
azt mondják, 

bolond, aki bárkit 
is tökéletesnek 
vél; ami pedig 

azt illeti, szeretni, 
nem szeretni, 

legokosabb, ha 
barátságosak 

vagyunk 
mindenkihez, s 
túlságosan nem 

rajongunk senkiért.”

Charlotte Brontë  
(angol regényíró)

KÖNYVAJÁNLÓ

Charlotte Brontë:  
Jane  Eyre

Az árván maradt Jane 
 Eyre-t szívtelen nagynénje 
neveli, ám a néni árvaház-
ba adja a kislányt. Jane-
nek sikerül tanítónőként 
elhelyezkednie egy jó-
módú különc kastélyában, 
Thornfield Hallban. Miköz-
ben az úr, Mr. Rochester 
szeleburdi gyámleányát 
pallérozza, tiszta szere-
lem ébred benne gazdá-
ja iránt, és érzelmei nem 
maradnak viszonzatlanok. 
Ám a kastély és a férfi sötét 
titka váratlan akadályt állít 
boldogságuk elé…

›

280 évvel ezelőtt, 1739. 
augusztus 25-én latin nyel-
ven írt nyílt levelében Loew 
Károly Frigyes (1699–1741) 
soproni városi tisztiorvos 
felhívást intézett kollégái-
hoz, melyben együttműkö-
désre szólított fel Magyaror-
szág növényvilágának jobb 
megismerése érdekében. 
Ez a levél – a korábbi ered-
mények összefoglalása ré-
vén – az első magyar bo-
tanikatörténeti munkának 
is felfogható. Még ebben az 
évben készült el Deccard 
János Kristóffal közösen írt 
Flora Semproniensis kézira-
ta, mely az első ilyen jelle-
gű hazai növénytani munka. 
Sopronból és környékéről 
1098 növényfajt írt le.

A Széchenyi István Városi 
Könyvtár internetes oldalán 
(www.szivk.hu) megtalálha-
tó adatbázisból közöl rész-
leteket lapunk.

Ez történt 
Sopronban

Városunkban összesen 1231 tanuló kapott tanszercsomagot

Becsengettek Sopronban is
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Idén is tanszercsoma-
got kaptak az általá-
nos iskolába járó első 
és második osztá-
lyos diákok a sopro-
ni önkormányzattól. 
A hétfőn elkezdődött 
tanév 2020. június 
15-ig tart.

A Gárdonyi Géza Általános Is-
kolában pénteken tartottak tan-
évnyitót. Ennek keretében bú-
csúztak el az intézmény korábbi 
igazgatójától, Varga Alfrédtól. 
Dr. Farkas Ciprián önkormány-
zati képviselő, tanácsnok a tan-
évnyitón adta át jelképesen az 
első és második osztályos diákok 
részére a tanszercsomagokat. 

– A soproni önkormányzat 
fontosnak tartja, hogy csökkent-
se az iskolakezdéskor a családok 
terheit, így idén négymillió fo-
rint értékben 1231 tanuló ka-
pott ingyenesen füzetcsoma-
got – szólt a diákok és a szülők 
felé fordulva dr. Farkas Ciprián.

A tanévnyitón megjelent Tóth 
Éva önkormányzati képvise-
lő, valamint Csiszár  Szabolcs, 
a sportfelügyeleti csoport 
vezetője is.

A Szent Orsolya Római Ka-
tolikus Gimnázium, Általános 
Iskola, Óvoda és Kollégium va-
sárnapi tanévnyitóján dr. Fodor 
Tamás vett részt. – Az évnyitó 
minden évben új kezdetet, új 
feladatot jelent tanárnak és 
diáknak egyaránt – mondta a 
polgármester. – A Szent Orso-
lyában a tudás átadásán kívül  

nagy gondot fordítanak a ke-
resztény kultúrára és hitre. Ez 
ma különösen fontos misszió, 
hisz folyamatosan láthatjuk azt 
a küzdelmet, amit naponta kell 
folytatni a keresztény értéke-
kért. Ebben a munkában az in-
tézmény városi szinten is fon-
tos bástya.

A hétfőn elkezdődött tanév 
2020. június 15., hétfőig tart. 
A tanulóknak száznyolcvan 

napot kell iskolában tölteniük, 
a középfokú tanulmányaikat 
befejezőknek az utolsó tanítási 
nap 2020. április 30. Az első fél-
év 2020. január 24-ig tart majd, 

az iskolák január 31-ig értesítik 
a diákokat és a szülőket a félévi 
eredményekről.

Szeptembertől 1–9. évfolya-
mon valamennyi tanuló már 

ingyenesen kapta a tanköny-
vet, a 2020-as tanévtől pedig a 
köznevelés valamennyi részt-
vevője térítésmentesen jut a 
kiadványokhoz.

Soproni fiatalok

Konzervatóriumba készül
MADARÁSZ RÉKA

Ezen a héten kezdi meg tanulmányait a Bar-
tók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző 
Gyakorló Szakgimnáziumban Oszvald Johan-
na. Az ifjú hölgy már teljes gőzzel budapesti 
életére és fuvolaművész pályájára koncentrál.

Hanna nagycsaládban nőtt 
fel: két nővérével szinte min-
dent meg tud beszélni, öccsét 

pedig közösen pátyolgatják. 
Édesapjuk az egyetemen ta-
nít, édesanyjuk a Hunyadiban 

ének-zene–német szakos tanár, 
aki sokáig fuvolázott. A lány az 
ő hangszerén tanult meg játsza-
ni, viszont nem tőle, hanem Ja-
csó Erikától kapott kedvet a fu-
volázáshoz. Erika néni még az 
általános iskolában előadást 
tartott az osztálynak, és felfe-
dezte, hogy a lánynak „jó szá-
ja” lenne a fúvós hangszerhez. 
Hanna hét évig járt a zeneisko-
lába, és elhatározta, hogy vagy 

fuvolaművész lesz, vagy zene-
karban fog játszani.

– Négy éve járok nyaran-
ta egyhetes kurzusokra Hód-
mezővásárhelyre, ahol a konzi 
két tanára, Romos Zsolt és Kiss 
Ágota hatására döntöttem úgy 
hetedikben, hogy ebben az in-
tézményben szeretném tovább-
fejleszteni a képességeimet 
– mesélte Hanna. – A családom, 
különösen anyukám eleinte na-
gyon féltett, de aztán belenyu-
godtak, hogy ez az utam.

A mosolygós lány a Hunya-
di általános iskola német sza-
kos osztálya után a Berzsenyi 
Líceum nyolcosztályos német 
nemzetiségi képzésére járt. A ze-
ne azonban mindennél jobban 
vonzza: év közben legalább napi 
másfél–két órát gyakorol, nyá-
ron a rengeteg program miatt 
természetesen kevesebbet. Tag-
ja egy 13 fős katolikus diákokból 
álló közösségnek, akikkel heten-
te egyszer összejönnek, és min-
den évben együtt táboroznak. 
Az idei nyár sem telhetett el 
enélkül. Voltak nyaralni az uno-
katesókkal, és látogatók is érkez-
tek hozzájuk. Most azonban már 
a továbbtanulásra kell koncent-
rálnia, hiszen új város és telje-
sen új környezet várja. Izgatot-
tan készül a középiskolás évekre 
és a kollégiumi élményekre.

Oszvald Johanna hét évig járt a zeneiskolába, és elhatározta, hogy 
fuvolaművész lesz  FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

RÖVIDEN

Kiválóság 
érmesek

Mind a két soproni ver-
senyző kiválóan szere-
pelt a WorldSkills dön-
tőjében Kazanyban. 
A szakmák világbaj-
nokságának is nevezett 
megmérettetésre váro-
sunkból Fekete Martin 
épületasztalos és Nagy 
Nikolett fodrász jutott 
ki. Mind a két fiatal olyan 
magas szinten oldotta 
meg a versenyfelada-
tot, hogy kiérdemelte a 
kiválósági érmet. Orosz-
országban augusztus 
22–27. között rendez-
ték meg a nemzetközi 
versenyt, a magyar szí-
neket 24-en képviselték. 
A csapat legnagyobb si-
kerét a bútorasztalos Si-
mon Krisztián érte el, ő 
a saját számában arany-
érmet szerzett. 

Nyitva  
a könyvtár

A Széchenyi István Vá-
rosi Könyvtár a szünet 
után ismét a megszo-
kott rend szerint vár-
ja az olvasókat. A köny-
vek beszerzése nyáron 
sem szünetelt.

›

NYUGDÍJBA VONULT AZ IGAZGATÓ: Varga Alfréd 23 éven át volt a Gárdonyi-iskola igaz-
gatója. A tanító–sportedző az idei tanévtől nyugdíjba vonul. Tőle az elmúlt pénteki tanévnyi-
tón a tanárok, diákok is elbúcsúztak, a Soproni Tankerület nevében pedig Marek János mél-
tatta munkáját. Az igazgatói teendőket megbízottként Kükedi Józsefné látja el. Az igazgatói 
posztra pályázatot írnak ki, az új vezető várhatóan a jövő év elején állhat munkába.

Dr. Farkas Ciprián önkormányzati képviselő, tanácsnok a Gárdonyi tanévnyitóján adta át jelképesen az első 
és második osztályos diákok részére a tanszercsomagokat FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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CUKORBETEGSÉG- 
ELŐZETES?

Pontosabb fordításban elő-
cukorbetegség, praedi-
abetes. A cukorbetegség 
ugyanis (legalábbis cirka 95 
százalékban) egyáltalán nem 
hipp-hopp a semmiből jön. 
Évekkel, évtizeddel a diabe-
tes kialakulása előtt már egy 
bevezető, még nem cukor-
beteg, de már nem az ideális 
cukorháztartás időszaka zaj-
lik. Egyébként már ez is nö-
veli például a szívinfarktus ri-
zikóját, csak még nem olyan 
mértékben, mint a „kész” cu-
korbaj. A korai felismerés, 

tehát igazán nem is a korai 
cukorbetegség-felismerést 
jelenti, hanem annak még 
előalakjában való megtalá-
lását és... Ilyenkor az állapot 
szakszerű étrendi/ életmódi 
lépésekkel az esetek zömé-
ben akár vissza is fordítható.
Ha Ön már érbeteg, vagy 
elhízott, vagy magasvér-
nyomás-beteg vagy a csa-
ládjában van cukorbeteg, 
kerestesse a cukorbetegsé-
gét még annak előalakjában!

Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

SZEPTEMBER 4–10.

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

›

Tallózó

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket szeptember 11-ig várjuk a Soproni Téma, 
9401 Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre, illetve személyesen is leadhatják azokat a 
Liszt-központ (Sopron, Liszt Ferenc utca 1.) portáján. A helyes megfejtők között a Rubikon páneurópai piknikkel fog-
lalkozó különszámát sorsoljuk ki, melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Augusztus 21-i rejtvényünk megfejtése: Soproni Piknik a Várkerületen. Szerencsés megfejtőnk: Fáczán Dominik, Sop-
ron-Görbehalom, Gurító köz.

KERESZT-
REJTVÉNY

Szeptember 4.,  
szerda 

Segítő Mária gyógyszertár  
Béke u. 13. 

99/523–232

Szeptember 5.,  
csütörtök 

Sepia gyógyszertár  
Ipar krt. 30., Tesco 

99/702–012

Szeptember 6.,  
péntek 

Szebellédy gyógyszertár  
Deák tér 35. 

99/505–469

Szeptember 7.,  
szombat 

Than Károly gyógyszertár  
Újteleki u. 54. 

99/510–787

Szeptember 8.,  
vasárnap 

Patikaplus gyógyszertár  
Határdomb u. 2., 
Alphapark 

99/505–220

Szeptember 9.,  
hétfő 

Patikaplus gyógyszertár  
Selmeci u. 15–17., 
Interspar 

99/505–472

Szeptember 10., 
kedd 

Arany Kígyó gyógyszertár  
Magyar u. 6 

99/311–732

PLUZSIK TAMÁS

„Sopron, te 
lelkünk él-
tető láng! 
Hű őr az 

ősi végeken” – hang-
zanak Sarkady Sán-
dor sorai a város him-
nuszában. Vallják ezt 
azok, akik már nemze-
dékek óta itt élnek, és 
azok is, akik elszakad-
tak Soprontól.

Dr. Király Géza a Soproni Egye-
tem Erdőmérnöki Karának Geo-
matikai, Erdőfeltárási és Vízgaz-
dálkodási Intézetének egyetemi 
docense 1997-ben vette át okle-
veles erdőmérnöki diplomáját. 
Pályaválasztásában nagy sze-
repet játszott a nagyapa szak-
mai és emberi meghatározó sze-
mélyisége, de természetesen a 
professzor nagybácsi is hatással 
volt rá, akinek egyúttal a tanít-
ványa is volt. 

– Apai családfámat egészen 
a 17. századig tudom visszave-
zetni – kezdte dr. Király Géza. 
–Nyíregyházi evangélikus csa-
lád leszármazottjai vagyunk, 
jellemzően tanítók, iskolaigaz-
gatók voltak a felmenőim, bár 
volt evangélikus lelkész is a csa-
ládban. Ükapám, Király József 
Pál Nyíregyházán született, 
majd 1843-tól a selmecbányai 
evangélikus főgimnáziumnak 
volt mennyiség- és természet-
tan tanára, majd az igazgatója. 

Később a soproni evangélikus 
főtanoda igazgatója lett, 1856-
ban pedig Kolbenheyer Mórral 
együtt megalapította a máso-
dik világháborúban elpusztult, 
az egykori „gödör játszótér” he-
lyén állt evangélikus tanítókép-
zőt. Király Ernő dédapám már 
Sopronban született, neves 

történész, pedagógus és szakíró 
volt, majd édesapja nyomdokai-
ba lépve 1885–1919 között ő is ta-
nára, egyúttal az utolsó magyar 
igazgatója volt a selmecbányai 
evangélikus líceumnak.

– Király Lajos nagyapám az 
erdőmérnöki pályát válasz-
totta, de csak egy évet tudott 

abszolválni Selmecbányán, 
ugyanis az I. világháború kitö-
résekor mint önkéntes bevo-
nult. Ötévi szibériai hadifogság 
után Kínát is érintve tért haza, 
így erdőmérnöki oklevelét már 
Sopronban szerezte meg. Szer-
teágazó szakmai munkája mel-
lett barlangkutatással is foglal-
kozott, a Lillafüred közelében 
levő Király Lajos-barlang az ő 
nevét viseli. Hét gyermeke közül 
Király László a Soproni Egyetem 
professzora volt, Ilona lánya pe-
dig 1956-ban az Erdőmérnöki 
Főiskola diákjaival Kanadába 
emigrált, ahol több versesköte-
te is megjelent, ma Torontó kö-
zelében él, az ottani magyarság 
egyik összetartó, meghatározó 
alakja. Édesapám, Király Béla gé-
pészmérnöki diplomát szerzett, 
nyugdíjba vonulásáig a Miskolci 
Egyetem mechanika tanszéké-
nek volt az oktatója, kinemati-
kával, dinamikával, robotikával 
foglalkozott.

– A családi tradíciót folytatva 
közel negyed százada én is peda-
gógus vagyok – zárta dr. Király 
Géza. – Hallgatóimnak geodézi-
át és fotogrammetriát oktatok, 
emellett azzal is őrzöm felme-
nőim és az egykori alma mater 
szellemiséget, hogy kollégáim-
mal együtt egyetemi dolgozó-
szobáinkat az egykori selmeci 
akadémia menekített bútorai-
val rendeztük be.

CSALÁDI HÁTTÉR: 1972-ben született Miskolcon. Édesapja és az édesanyja okle-
veles gépészmérnökök. Felesége Brassóban szerzett okleveles faipari mérnöki 
diplomát. Anna lányuk csakúgy, mint Attila fiuk a Széchenyi-gimnázium tanulója.

SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK

Dr. Király Géza őrzi felmenői szellemi örökségét

Pedagógus ősök útján

Dr. Király Géza FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS 
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sarok

A bőrproblémák lelki okai
MADARÁSZ RÉKA

Egyre elfogadottabb az 
a nézet, mely szerint a 
bőrproblémák hátte-
rében lelki okok hú-
zódnak meg. Grubich 
Eszter kozmetikus fo-
lyamatosan képzi ma-
gát, és a tapasztalatait 
hatékonyan tudja alkal-
mazni a vendégei keze-
lése közben.

Eszti két éve ismerkedett 
meg a biologikával vagy új 
medicinával. A természettu-
dományos alapokon nyugvó 
megközelítés szerint minden 
egyes szervi elváltozás alap-
ja egy korábbi lelki konflik-
tus, érzelmi megrázkódtatás, 
amelynek következményei 
egyidejűleg jelentkeznek 
mind a három szinten: a lé-
lekben, az agyban és a szer-
ven. Vagyis, ha a konfliktust 
megoldjuk vagy magától 
megoldódik, akkor a prob-
léma is megszűnik. 
– Sokszor a vendégeim-
nek nem is kell szinte sem-
mit mondaniuk magukról, a 
tünet alapján tudok követ-
keztetni annak az elválto-
zásnak a lelki háttérére, ami 

a legnagyobb gondot okoz-
za nekik – mesélte Grubich 
Eszter. – A pattanások kiala-
kulásának oka lehet például 
az, hogy valaki megcsúfol-
tatva érzi magát, szégyelli, 
ahogy kinéz. Ha valakit ki-
nevetnek, kiközösítenek az 
iskolában, azt az agy sértés-
ként érzékelheti, amelynek 
hatására a faggyúmirigyek 
fokozott faggyútermelésbe 
kezdenek, ezzel segítve elő 
a „cikizések” lepattanását. 
A pubertás kor azért is külö-
nösen kritikus, mert ekkor 
fejlődik ki az énkép, ilyenkor 
a tinédzserek rendkívül sérü-
lékenyek. Érdemes megnéz-
ni az integritást érintő kérdé-
seket is: ki az, aki betolakszik 
az intim szférájukba. Az el-

változás egyfajta ördögi kört 
hoz létre: az érintett szégyel-
li a pattanásokat, és ezzel to-
vább ront a helyzetén.
– A másik gyakori bőrprob-
léma a rozacea, aminek ki-
alakulását szintén kiválthatja 
az, hogy a külső támadások 
kivédése érdekében a bőr 
megvastagszik, ezáltal téve 
magát ellenállóbbá – tette 
hozzá a kozmetikus. – Sze-
rencsére mind a pattanások, 
mind a rozacea kezelésére 
remek kozmetikai gépek és 
eljárások állnak rendelkezé-
sünkre, mint például a plaz-
ma, a bioptronlámpa és más 
elekrokozmetikai eszközök.
További információk a www.
ujmedicina.hu internetes ol-
dalon olvashatóak.

KÓCZÁN 

BÁLINT

Rita Ora 
nyáron 
sem ha-

nyagolta rajongóit. Az 
egzotikus szépségű 
énekesnő az EFOTT-
on egy remek hangu-
latú koncertet adott, 
és egy új videóval 
jelentkezett.

Izgalmas képkockákon keresz-
tül vitte vászonra New Look cí-
mű dalát Rita Ora, aki ezúttal egy 
vérprofi autós szerepébe bújt. 
A dalt már ismerhetik a rajon-
gók az énekesnő novemberben 
megjelent, Phoenix című albu-
máról, amin olyan további sike-
res trackek szerepelnek, mint az 
Avicii-val közös, a Spotify-on 496 
millió streamet generáló Lonely 
Together vagy a 365 milliós hall-
gatottságú Anywhere.

– Ez az album egy igazi 
szerelemmunka, így fontos 
volt számomra, hogy a saját 

elképzeléseim szerint készül-
jön el – nyilatkozta az énekes-
nő legújabb lemezéről. – Cso-
dálatos érzés azt a szeretetet 
és támogatást megtapasztalni, 
amit a velem együtt dolgozók-
tól kaptam. Teret és szabadsá-
got adtak nekem, hogy tényleg 

valami olyan születhessen, ami 
a szívemből szól.

Rita Ora tavaly emlékezetes 
koncertet adott a Balaton Sound 
nagyszínpadán, idén nyáron pe-
dig az EFOTT közönségét káp-
ráztatta el. Talán egyszer Sop-
ronba is ellátogat…

Telt házas koncertek, több-
milliós nézettségű videók és 
egy friss aranylemez – így le-
het összefoglalni a Follow The 
Flow 2019-es évét. A fiúk leg-
újabb klipje a Csak nélküled 
élem túl című dalához készült, 
a végeredmény egy gondolat-
ébresztő és cselekvésre biztató 
alkotás lett. Az együttes tagja-
ival azon vannak, hogy csök-
kentsék a saját ökológiai lábnyo-
mukat, így szeretnék nullázni a 
műanyagfogyasztásukat.

Rita Ora az EFOTT-on tündökölt

Szívéből énekel

A Margaret Island Balaton-ihlet-
te dalával indult útjára a VOLT Pro-
dukció új projektje, a Road Movie.

A kezdeményezés a legnépszerűbb hazai 
zenekarok és előadók dalaival mutatja be 
Magyarország különböző városait és régi-
óit, a felvételekhez pedig elismert filmren-
dezők készítenek klipeket. Az első alkotás 
augusztus 20-án, a Petőfi Zenei Díj show 
keretében debütált Zamárdiban, valamint 
a Petőfi TV műsorán és a www.roadmovie.
hu oldalon. A Road Movie együttműködő 
partnere a Magyar Turisztikai Ügynökség is.
– Igazán örülünk, hogy egy ilyen nagyszerű 
kezdeményezés részesei lehetünk, hiszen a 
Road Movie klipjei egytől egyig az adott ze-
nekar és rendező személyes érzésein, em-

lékein keresztül mutatnak majd be egy-
egy települést, várost, vidéket vagy régiót 
– mondta Németh Anna, az MTÜ marke-
tingkommunikációért felelős vezérigazga-
tó-helyettese. – Ez a teljesen egyedi meg-
közelítés pedig segít abban, hogy a néző 
egy eddig nem látott szemszögből is meg-
ismerhesse Magyarország természeti vagy 
épített kincseit. Célunk, hogy a Road Mo-
vie koncepciója által sokan kedvet kapja-
nak felkeresni és megismerni a bemutatott 
helyszíneket, régiókat.
A Margaret Island klipjét még az idei évben 
több követi: javában zajlanak az előkészü-
letek többek között a Cloud9+, Rúzsa Mag-
di vagy éppen a Bagossy Brothers Com-
pany készülő dalairól–klipjeiről, amelyek 
más-más tájakra kalauzolják a rajongókat.

Itt a VOLT új projektje!
RÖVIDEN

Martin Garrix 
robbant!

Martin Garrix 2017-ben 
már bebizonyította a 
soproni VOLT Fesztivá-
lon, miért is annyira si-
keres. A sztár dj most 
sem tétlenkedik, hiszen 
pár hete a These Are The 
Times című trackkel ost-
romolja a slágerlistákat. 
A holland lemezlovas 
karrierje nagykönyvbe 
illő, hiszen még mindig 
csak huszonhárom esz-
ten d ős , 
d e 
2016-
b a n 
a DJ 
M a -
g a z i -
ne top 
10 0 -a s 
listáján az 
első helyen 
végzett.

›

Grubich Eszter kozmetikus munka közben  
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Környezettudatos dal

Charlie Puth egy rendkívül fülbemászó dal-
lal, az I Warned Myself című felvétellel jelent-
kezett.A fiatal tehetség ráadásul látványos 
videoklippel koronázta meg az újdonságot, 
így a siker borítékolható. Az énekes–dal-

szerző–producer 2015-ben robbant be a 
köztudatba See You Again című slágerével. 
A Spotifyon eddig többmilliárd streamet ge-
nerált, de a nézők YouTube-on is „szétsze-
dik” a Grammy-díjas előadót. 

Új szerzemény a szívtiprótól

Rita Ora klipet készített New Look című dalához

Follow The Flow


