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Bár hosszú évek óta dolgozik a 
show-bizniszben, Ina Wroldsen nevét 
mégis 2015 óta ismerheti igazán a kö-
zönség. Hex című lemezét tavaly nyáron 
adták ki, de azóta is remekül fut, közben 
pedig jelölték Brit Awards díjra is. 
Tavasszal a Dynoróval közös 
Obsessed című sikerrel hív-
ta fel magára a figyelmet 
Ina, amely a hazai rádiók 
egyik nagy kedvence. 

Sportágat választottak

Sikeres volt az idei Sportolj Sopron 
családi nap a Novomatic-arénában 

Nagyszabású szüreti mulatságot tartottak az elmúlt hétvégén Sopronban. A kékfrankos fővárosában 
borászok, termelők együtt ünnepeltek a kilátogató helyiekkel és az ide érkező turistákkal.  
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

A soproni bor ünnepe

Ősz a park - 
erdőben

Kívül-belül teljesen 
megújul a Szent Mihály- 
templom, a sekrestyés-
ház, valamint a kert. 
Kicserélik a tetőszerke-
zetet, illetve megerősí-
tik a lábazatot, belül át-
festik a falakat, elvégzik 
a festmények restaurá-
lását, és felújítják az or-
gonát. A templomban a 
hitéleti események mel-
lett kulturális rendezvé-
nyeket is tartanak majd. 
A tervek szerint jövő év 
őszén szentelik fel is-
mét a gótika sop-
roni csodáját.
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Zord időjárás, mély talaj, több mint ezer néző, feszült hangulat és 
gyenge soproni játék jellemezte az SC Sopron és a Csorna összecsa-
pását. A megyei rangadón egyik csapat sem talált be a kapuba. 

Hamarosan színt váltanak a levelek az erdőben, 
és beköszönt az egyik legszebb időszak, az ősz. 
Több túrát is tartanak a közeljövőben, október 
12-én a gombafajokat tanulmányozzák majd. 

Felújítás 
félidőben
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Ina, a szőke 
aranyhang

Döntetlen a rangadón
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„Bátorítjuk a soproniakat, hogy ők is csatlakozzanak!”

Hangulatos séták

HUSZÁR JUDIT

Közel ezren vettek részt április vé-
gétől szeptemberig az úgynevezett 
garantált turisztikai programokon 
Sopronban. Hetente kétszer tarta-

nak ingyenes idegenvezetést a szakemberek: 
az erdei séták a népszerűbbek, de sokan el-
mennek a belvárosi kalandozásokra is. 

Évek óta sikeresen működnek a 
garantált séták Sopronban, így 
nem volt kérdés idén sem, hogy 
megszervezzék azokat. – Min-
denképp szeretnénk megtarta-
ni ezeket a rendezvényeket, így 
ugyanis heti két fix programot 
tudunk biztosítani a Sopronba 
érkező turistáknak vagy akár 
a soproniaknak – kezdte Ko-
vács-Gazdag Nikoletta, a Sop-
ron Régió Turisztikai Központ 

Nonprofit Kft. ügyvezetője. 
– A statisztikák alapján az erdei 
sétára minden hétvégén 30–
40 ember ellátogat, zömében a 
környező hotelek vendégei. De 
a belvárosi idegenvezetést is át-
lagban 15–20 fő igénybe veszi 
hétvégente. A turisták mellett 
bátorítjuk a soproniakat, hogy 
ők is nyugodtan csatlakozza-
nak bármelyik programhoz! Ha 
például vendégeik érkeznek az 

ország más részéről, akár velük 
együtt is egy kellemes hétvégi 
program lehet. 

Az ingyenes programok 
mellett úgynevezett tema-
tikus sétákat is szerveznek a 
szakemberek. Ezeket a hosszú 
hétvégékhez igazítják, ami-
kor több turista tartózkodik a 
városban. 

– A séták témája az évszakok-
hoz és a nagyobb városi rendez-
vényekhez is igazodik, például 
nyáron a Tündérfesztiválhoz kö-
zeli hétvégén a Tündérösvényen 
nevű kirándulás, mely elsősor-
ban kisgyermekes családoknak 
szól, ősszel, közel a szüret idő-
pontjához A poncichterek vi-
lága nevű sétát indítjuk, mely 
a város szőlészeti, borászati 
múltját mutatja be – folytat-
ta Kovács-Gazdag Nikoletta. 

– A december 14-i hűség nap-
jához közel Sopron a leghűsé-
gesebb város címmel indul ide-
genvezetés, ami egy időutazás 
Sopron múltjában, a szabad ki-
rályi várossá emelés, a népsza-
vazás és a páneurópai piknik té-
májának kiemelésével. 

Az adventi hétvégéken is 
tartanak majd idegenvezeté-
seket, ekkor a karácsonyhoz 
kötődő soproni történetekkel 
ismerkedhetnek meg a részt-
vevők, de szerveznek kirán-
dulásokat a klimatikus gyógy-
helyű Alsó- és Felsőlövérekbe 
is, ellátogatnak a vallási em-
lékekhez, illetve a klasszikus 
belvárosi séta sem marad ki a 
sorból. Ezekre a programokra 
a központi Tourinform irodá-
ban (Szent György utca 2.) le-
het jelentkezni. 

Panoráma

Ismeri a várost?

CSÖNDES ISTVÁNNÉ 
IBOLYA:
Gyerekkorom óta itt élek, 
így amennyire csak lehe-
tett, megismertem a lakhe-
lyem. Manapság is sokat sé-
tálunk az Erzsébet-kertben, 
az erdőben. Nem cserél-
ném el ezt a város semelyik 
másra, annyira szívemhez 
nőtt Sopron. 

JAGADICS ISTVÁN: 
Gyerekkoromban a belvá-
rosban éltünk, s akkoriban 
sokat voltunk az utcán. Így 
még mind a mai napig ben-
nem vannak az utcák közötti 
szűk átjárók. Ha ismeri eze-
ket az ember, akkor sokat 
tud rövidíteni, ha éppen át-
menne a belvároson.

HORVÁTHNÉ NEMES 
VIKTÓRIA:
A Tűztorony, a Várkerület, a 
belváros, a Lövérek szépsé-
ge szinte mindenki előtt is-
mert, s ezek a város főbb jel-
képei. Emellett a szülők és a 
gyerekek a számukra szer-
vezett közösségi programo-
kon jobban megismerhetik 
egymást és a várost is.

KOVÁCS SÁNDOR CSABA:
Hosszú éveken át idegen-
vezetőként is dolgoztam, 
így amennyire csak lehetett, 
megismertem a város gaz-
dag múltját. Ezt pedig sze-
rettem volna minél jobban 
átadni az ide látogató tu-
ristáknak, akik mindig rá-
csodálkoztak a hallottakra, 
látottakra.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›

CZIRÁKI VIKTÓRIA

A cyberbullying, vagy-
is az internetes zakla-
tás áldozataira a köz-
vélemény gyakran 
csak akkor figyel fel, 
amikor tragédia törté-
nik. Szülőként viszont 
sokat segíthetünk 
gyermekeinknek. 

– Régebben egyszerűen történt 
az iskolai zaklatás, a piszkálódás. 
Egy vagy több gyerek kiszemelt 
valakit, és általában agresszív fel-
lépéssel, fenyegetéssel próbál-
ták megfélemlíteni a másikat 
– mondta a Soproni Témának Ba-
belláné Lukács Katalin, a Soproni 
Rendőrkapitányság őrnagya, ki-
emelt bűnmegelőzési főelőadó. 
–  Az internet korában a zaklatás 
nem szűnik meg az iskolakapu-
nál, a gyermek otthonába is be-
szivárog, ez a zaklatott gyerekre 
súlyos pszichológiai terhet ró.

A cyberbullying terén magas 
a látencia, mivel a zaklatást el-
szenvedő gyerek – attól való fé-
lelmében, hogy gyengének vagy 
gyávának mutatkozik – fél segít-
séget kérni. Ráadásul sok esetben 
hiába oldódik meg „jogilag”, akár 
a rendőrség közbenjárásával az 
ügy, az alapprobléma, azaz hogy 
a gyereket nem fogadja be a kö-
zösség, megmarad.

Az internetes zaklatás elleni 
első lépés az, hogy meggyőződ-
jünk, történik-e ilyesmi a gye-
rekkel vagy sem. Fontos, hogy 
a gyermek feltétel nélkül bíz-
zon a szülőben, így probléma 
esetén hozzá fog fordulni első-
ként. – A legjobb, ha nem reagá-
lunk a zaklatásra – tette hozzá 
a főelőadó. – Tartós probléma 
esetén segítséget jelenthet egy 
„mediátor” bevonása, aki lehet 
tanár, edző is. A fiatalok köré-
ben elismert személy célzott be-
szélgetéssel segíthet az ügy elsi-
mításában. Szélsőséges esetben 
ajánlott a gyermek kiemelése a 
zaklató közegből.

Zaklatás a neten
RENDŐRSÉGI SOROZAT

Fejlesztő művészetterápia
MADARÁSZ RÉKA

A művészetterápia 
segíthet a gyerme-
keknek abban, hogy 
a figyelmüket a saját 
belső világukra tudják 
irányítani. Az önisme-
ret egy olyan erőfor-
rás lehet, amiből min-
dig tudnak építkezni, 
s ezáltal egészséges 
felnőtt válhat belőlük.

Martos Virág, a Soproni Mú-
zeum múzeumpedagógusa 
megismerkedett az Antalfai 
Márta által kidolgozott Katar-
zisz Komplex Művészetterápi-
ával. A módszer fő sajátossága 
a katarzis, amely által érzelmek 
áradnak, a tudatállapot módo-
sul, és az egész személyiség 
energiával töltődik fel. Virág 
több gyerekcsoportnak is tart 
foglalkozásokat.

– A mai világban rengeteg in-
ger éri a gyerekeket, a figyelmük 
ezerfelé szóródik szét, amiből 
meg kell tanulniuk kilépni – osz-
totta meg velünk tapasztalatait 
a szakember. – Kiváló eszköz le-
het a művészetterápia, melynek 

során a befelé fordulást az alko-
tás, a relaxáció idézi elő.

A gyerekek készen kapott ké-
pek helyett a saját belső képeiket 
– lélektérképeiket vagy pillanat-
képeiket – alkotják meg miköz-
ben klasszikus zenét hallgatnak, 
szemlélődnek. Hagyják, hogy a 
műtárgyak, képzőművészeti al-
kotások, zenék és versek hatásá-
ra felbukkanjanak bennük saját 
élményeik, emlékeik, amelyek 
megteremtik a lelkükkel való 

kapcsolatot. A belső képeket ez-
után meg is jelenítik különbö-
ző technikákkal és anyagokkal. 

– Nem a tökéletes alkotásra 
törekszünk – fejezte be a mú-
zeumpedagógus. – Elég, ha a 
gondolat vezeti a kezet. Miu-
tán a pillanatkép elkészült, a 
csoport minden tagja ránéz, és 
szabadon asszociál. Vagyis a te-
vékenység fejleszti a verbális és 
az alkotó kifejezőkészséget, a 
csoportmunka pedig a szociális 

intelligenciára gyakorol pozitív 
hatást. És ami még rendkívül lé-
nyeges: a közös tevékenység so-
rán a gyerekek megtanulják fel-
fedezni egymásban a jót.

A módszer tematikájában az 
évszakok változására való rá-
hangolódás, az évkör hónap-
jainak lelki üzenetei éppoly 
fontosak, mint a személyközi 
kapcsolatok – felnőttek eseté-
ben pedig – a saját életút sors-
fordító állomásainak átélése.

RÖVIDEN

Pápai követ látogatása
Michael August Blume apostoli nuncius tett látogatást 
az elmúlt pénteken Sopronban. A pápai követet Veres 
András megyéspüspök kísérte el. A küldöttséget a vá-
rosházán dr. Fodor Tamás polgármester, dr. Simon Ist-
ván alpolgármester, valamint dr. Farkas Ciprián önkor-
mányzati képviselő, tanácsnok fogadta. A látogatás 
után hangsúlyozták: fontos, hogy hűek maradjunk a 
keresztény értékekhez.

›

A művészetterápián részt vevő gyerekek úgynevezett pillanatképeket 
készítenek. Nem a tökéletes alkotás a cél, elég, ha a gondolat vezeti a kezet. 

Az erdei séták népszerűsége töretlen, szombatonként 30–40 ember vesz részt ezeken a programokon 
FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A megbízható méré-
sek kezdete, 1870 óta 
az idei volt a legme-
legebb nyár Sopron-
ban. Beszédes adat, 
hogy az elmúlt 150 év 
öt legmelegebb nyara 
a 2000 utáni évekből 
került ki.

– A hideg május után június-
tól szeptember első napjáig 
– néhány nap megszakítással 
– egyenletesen tartott a kániku-
la – kezdte a nyári adatok érté-
kelését Kiss Márton, az Országos 
Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) 
észlelőhálózati koordinátora. 
– A nyár legmagasabb hőmérsék-
letét, 36,2 Celsius-fokot július el-
sején regisztráltuk, ezzel együtt 
három olyan nap volt, amikor 
a 35 fokot elérte a hőmérséklet, 
ami ugyan az átlagot tekintve 
szokatlan érték, de az elmúlt tíz 
év nyaraihoz képest már nem 
nevezhető rendkívülinek. A hő-
mérsékleti trendek egyértelmű-
en emelkedőek, így szinte biztos, 
hogy egyre forróbb nyarak kö-
vetkeznek. A megbízható méré-
sek kezdete, 1870 óta az idei volt 
a legmelegebb nyár Sopronban.

Idén nyáron szerencsére el-
kerülték a várost a nagy károk-
kal járó felhőszakadások. Az 
országban sok helyen azonban 

rendkívüli csapadékrekordok 
születtek. Az adatok szerint Sop-
ronban a nyári csapadék 142,4 
milliméter volt, ez 100 milli-
méterrel kevesebb a sokévi át-
lagnál, tehát majdnem kéthavi 
eső hiányzik a földekről. Tíz mil-
limétert meghaladó, azaz jelen-
tősebb, áztató eső csak három 
napon volt a nyáron. Tizennyolc 
napon dörgött az ég.

– Jelentősebb csapadék az 
Alpokból már nem ért el idáig. 
Így aszállyal kezdjük a szeptem-
bert is, annak ellenére, hogy a 
felsőbb talajrétegek nedvessége 
javult az augusztus végi, szep-
tember eleji esőknek köszön-
hetően – folytatta Kiss Már-
ton. – A mélyebb talajrétegben 
azonban nagy a probléma. A tél 
is száraz volt, így ezek a mély ré-
tegek sem tudtak feltöltődni a 
nyár elejére. A csapadék elosz-
lása azonban egyre szélsősége-
sebbé válik, ugyan az összmeny-
nyiség a statisztikában „kijöhet” 
átlagosra, de kevesebb csapadé-
kos napon egyre több eső esik, 
ami inkább okoz kárt, mintsem 
hasznosulna.

Egy év múlva újjászentelik a Szent Mihály-templomot

Felújítás félidőben

Egyetemi tanévnyitó 

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Kívül-belül teljesen megújul a Szent Mihály-
templom, a sekrestyésház, valamint a kert. 
A templomot a tervek szerint jövő év őszén 
szentelik fel ismét.

Dr. Fodor Tamás polgármester, 
valamint dr. Farkas Ciprián vá-
rosi tanácsnok az elmúlt héten 
a helyszínen tekintette meg, 
miként haladnak a Szent Mi-
hály-templom kivitelezésével. 
A vendégeket és a sajtó képvi-
selőit Horváth Imre városplé-
bános vezette körbe.

Mint arról lapunkban beszá-
moltunk (Soproni Téma 2019. 

március 6., Megújul a góti-
ka csodája), hárommilliárd fo-
rintból újul meg a Szent Mihály-
templom, a sekrestyésház és a 
kert. A templomot kívül-belül 
teljesen felújítják: kicserélik a 
tetőszerkezetet, illetve meg-
erősítik a lábazatot. Belül többek 
között átfestik a falakat, elvég-
zik a festmények restaurálását, 
valamint felújítják az orgonát. 

A megújult templomba új pa-
dok is kerülnek.

A templomban a hitéleti ese-
mények mellett kulturális ren-
dezvényeket is tartanak majd. 
A sekrestyésház feladata éppen 
ezért kettős lesz: egyrészt itt épí-
tik ki a vizesblokkokat, másrészt 
egy kávézót is kialakítanak. A re-
konstrukció harmadik pillére a 
templom kertjét érinti. A mun-
kálatok végén egy, a városhoz 
méltó zöld tér jön lére.

– A város életében fontos ez 
a felújítás, hiszen ennek kereté-
ben hazánk legrégibb és legjobb 
állapotban fennmaradt gótikus 
temploma szépül meg. Az épület 
a város temploma is, amelyet a 

város védőszentjéről, Szent Mi-
hályról neveztek el – mondta 
dr. Fodor Tamás.

Dr. Farkas Ciprián kiemelte, 
Orbán Viktor, Magyarország 
miniszterelnöke 2015-ben Sop-
ronban írta alá a Modern Váro-
sok Program első szerződését. 
A megállapodás egyik lényeges 
része a város egyik szimbólumá-
nak számító templom felújítása. 
– A város hitélete szempontjából 
is fontos állomás lesz, ha jövő év 
őszén újjászentelik majd a Szent 
Mihály-templomot – hangsú-
lyozta a tanácsnok. – Elkészülte 
után pedig turisztikai attrakció is 
lesz a XIII. században épült góti-
kus épület.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Megtartotta tan-
évnyitó ünnepi ta-
nácsülését a Sopro-
ni Egyetem. 

Az idei évben a Benedek Elek 
Pedagógiai Karon gyűltek ösz-
sze a felsőoktatási intézmény, 
valamint a város vezetői, illetve 
az elsőéves diákok. A kar kettős 
jubileumot ünnepel: a jogelőd 
intézmény 120 éve kezdte meg 
Magyarországon, soproni szék-
hellyel az első óvópedagógusok 
oktatását, 60 éve pedig felsőfo-
kú lett a képzés. 

– Ez a tanév azért is fontos az 
egyetem számára, mert a beis-
kolázás kiemelkedően sikerült, 
mintegy 12 százalékkal nőtt 
idén a felvett hallgatók száma 
a tavalyihoz képest – emelte ki 
prof. dr. Náhlik András rektor. 
– A legjobb eredményt a Be-
nedek Elek Pedagógiai Kar ér-
te el, itt közel 30 százalékos a 
létszámemelkedés. 

Dr. Fodor Tamás ünnepi beszé-
dében azt hangsúlyozta, hogy a 
Benedek-karon és Sopronban 
jó helyen vannak az egyetemis-
ták, ráadásul az egyik legszebb 
szakmát választották. – A hiva-
tás, amelyre önök vállalkoztak, 
életre szóló. Mint pedagógusok 

a legnagyobb értékkel, a gyer-
mekekkel foglalkoznak majd 
– mondta a polgármester. 

Dr. habil Varga László, a kar 
dékánja ismertette a követke-
ző tanév fontosabb eseménye-
it, valamint beszámolt arról is, 
hogy a neveléstudomány mes-
terszakot idén szeptembertől, 
a kommunikáció és médiatu-
domány alapszakot pedig jövő 
ősztől indítják el. Ettől további 
hallgatói létszámemelkedést 
várnak. A Benedek-karra az ál-
talános és pótfelvételi eljárás-
ban ebben a tanévben 417 első 
évfolyamos hallgató nyert felvé-
telt, közülük 357-en alap-, 60-an 
mesterképzésen tanulnak.

Innovatív fiatalok 
CZETIN ZOLTÁN 

Legyen Sopronban is 
Startup élet! – ez a 
Startup Sopron kö-
zösség célja. Az első 
nyilvános programju-
kat szeptember 18-
án 17 órától tartják a 
Pannonia Hotelben. 

A startup általában az újonnan 
alapított, nagy növekedési po-
tenciállal rendelkező vállalko-
zásokat jelenti, amelyek több-
sége termék- vagy üzleti modell 
innovációjával foglalkozik. Ezek 
a cégek nagyrészt a nemzetközi 
piacokat célozzák meg. 

– Mint fiatal vállalkozók sze-
rettünk volna tovább fejlődni, 
ezért elmentünk egy burgenlan-
di, majd több győri startup ese-
ményre – kezdte  Dunaveczky 
Attila, a Startup Sopron egyik 
alapítója. – Az a célunk, hogy 
új inspirációt adjunk a kezdő 
vállalkozásoknak, segítsünk 
azoknak a fiataloknak, akik va-
lamilyen innovatív ötleten 
gondolkodnak. 

– Azzal, hogyha létrehozzuk a 
startup közösségünket, verseny-
előnyhöz is juthatnak a fiatalok 
– tette hozzá Horváth Brigitta, 
a kezdeményezés másik elindí-
tója. – Jelenleg a Startup Sop-
ronban azon dolgozunk, hogy 
megteremtsünk egy aktív kö-
zösséget. Az első eseményünket 

StartupLab címmel szeptem-
ber 18-án, szerdán délután öt-
től tartjuk a Pannonia Hotel te-
tőteraszán. Ide három előadót is 
meghívtunk, akik külföldi karri-
ert építettek, ráadásul közülük 
ketten (Réti Virág – Cabsolutely, 
Fekete Dániel – Billingo) sopro-
ni születésűek, a harmadik elő-
adó, Hild Imre pedig nemzetkö-
zi startup guru.

A rendezvények ingyenesek, 
viszont azt kérik, hogy az érdek-
lődők regisztráljanak a Start-
up Sopron közösségi oldalán. 
A későbbiekben a fiatalok sze-
retnének a térségben még több 
szereplőt megszólítani, a bur-
genlandi és győri startuposok-
kal akár nemzetközi eseményt 
is szervezni. 

Idén közel 1000 fiatal kezdte Sopronban az egyetemi tanulmányait,  
12 százalékkal több hallgatót vettek fel, mint tavaly  FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A LEGFORRÓBB NYARAK 
KÖZÉPHŐMÉRSÉKLETE 
1870 ÓTA (2019-IG)
23,0 Celsius-fok (2019)
22,7 Celsius-fok (2003)
22,4 Celsius-fok (2015)
22,2 Celsius-fok (2017)
21,8 Celsius-fok (2018)

Egyre forróbb 
nyarak jönnek

Kiss Márton rendszeresen méri és dolgozza fel az 
időjárási adatokat a kurucdombi állomáson  
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

RÖVIDEN

Nyugdíjba vonult
Mint arról beszámol-
tunk, nyugdíjba vonult 
Varga Alfréd. A Gárdo-
nyi-iskola korábbi igaz-
gatója műszaki, fizika-
tanár és a közoktatás 
vezető végzettsége 
mellett labdarúgóedző 
és UEFA B licensz képe-
sítéssel is rendelkezik.

›

Nemcsak kívül, belül is megújul a Szent Mihály-templom, átfestik például a falakat, a festményeket 
restaurálják FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS



Városi hírek www.sopronitema.hu 2019. szeptember 11.4

EZ LESZ…

HOL JÁRUNK?

Soproni Egyetem AMI  
– Fuchs Károly emléktáblája

A Geodéziai és Kartográfiai Egyesület soproni csoport-
ja  Tárczy-Hornoch Antal akadémikus kezdeményezésére 
1966. november 10-én leplezte le Fuchs Károly (1851–1916) 
emléktábláját, melyet az akkori József Attila Leánygimná-
zium (ma a Soproni Egyetem Alkalmazott Művészeti Inté-
zete) bejárati folyosóján helyeztek el. Fuchs Károly 1877-
tól 1886-ig tanított Sopronban. Először 1877-tól 1880-ig a 
Caesar-ház első emeletén lévő városi leánytanodában, majd 
a felsőbb leányiskolában, ami 1882-től a Stornó-házban 
működött. Az 1886-os tanév már a Hausmann Alajos által 
tervezett új, Deák téri iskolaépületben kezdődött el. Fuchs 
Károly igazi polihisztor volt, hisz tanított számtant, termé-
szetrajzot, természettant, könyvvitelt, embertant, vegytant, 
német nyelvet, geológiát, egészségtant, történelmet és csil-
lagászati földrajzot is. Minden törekvése az volt, hogy úgy 
tanítson, hogy növendékei ne csak tanuljanak, hanem tud-
janak is. Tudományos munkásságából kiemelkedőek a földi 
és légi fotogrammetria terén végzett elméleti kutatásai és 
gyakorlati eredményei. A szakmunkái jó része német nyel-
vű szakfolyóiratokban jelent meg. Hagyatékában emellett 
22 ezer ívnyi, főként a matematika, a természettudományok 

és a technika különböző kérdéseit érintő tanulmány maradt 
utódaira. Fuchs Károly nagy szakmai elfoglaltsága mellett a 
művészettel és az irodalommal is foglalkozott. Rózsa című 
értekezését 1879-ben a Soproni Irodalmi és Művészeti Kör-
ben is felolvasta, melynek ebben az időszakban aktív tag-
ja volt. Munkatársaitól meg nem értve, félreállítva, teljesen 
magára hagyatva halt meg 1916-ban Pozsonyban. Koporsó-
ját mindössze néhány öreg barátja és Vilma nővére kísérte 
el a temetőbe. FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

 Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról mutatunk be 
részletet, olvasóinknak pedig az a feladatuk, hogy a részletből felismerjék 
az egészet, és megírják nekünk, melyik alkotást rejtettük el. Azok között, akik 
a helyes megfejtést szeptember 18-ig beküldik a Soproni Téma, 9400 Sopron, 
Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema címre, illetve személyesen leadják 
a Liszt-központ (Sopron, Liszt Ferenc utca 1.) portáján, ajándékot sorsolunk ki.

Megfejtések
Augusztus 28-i rejtvényünk megfejtése: Soproni Egyetem Alkalmazott Művé-
szeti Intézet, egykori József Attila Leánygimnázium, szerencsés megfejtőnk: 
Kováts Attila, Sopron, Táncsics Mihály utca.

Rádió 1 Sopron • Sopron TV • sopronmedia.hu

MÉDIAPARTNEREINK:

HUSZÁR JUDIT

A tiszta illatú és tisz-
ta ízű, hűtve fogyaszt-
ható boroké a jövő 
– vallja Hauer Erik. A 
balfi borász megis-
mételte tavalyi sikerét: 
újra az övé lett a fesz-
tivál rozébora a győri 
bornapokon. 

1997-ben kezdte a gazdálkodást 
1,5 hektáron Hauer Erik. Ma 17 
hektárnyi területet művel, Balf-
tól Hidegségig, a Fertő-parton 
vannak szőlői. 

– Családunk mindig is szőlő-
vel és borral foglalkozott, ahogy 
nagyapám és apám is. Gyerek-
ként együtt készítettem velük 
a szőlőoltványokat, jártunk ki a 
szőlőkbe – mesélte a balfi borász. 
– Fémipari pályán indultam, 
amit talán anyai nagyapámnak 
köszönhetek, akinek a mai na-
pig hálás vagyok türelméért és 
tanításáért. És természetesen 
ő is szőlőt művelő ember volt. 
Aztán szép lassan, mint akit a 
„mozdony füstje megcsapott”, 
én is elkezdtem saját borokat ké-
szíteni. Szóval megörököltem és 
meg is szerettem a szakmát. Ez 
utóbbi mindenképp szükséges, 
hiszen a szőlő folyamatos gon-
doskodást igényel, tulajdonosa 
tán nincs is, csak rabszolgája. Sze-
rintem egyébként a pincének is, 
minden napomat ott kezdem és 
ott is fejezem be. 

Első rozéja 1999-ben került 
a hordókba, 2003-ban pedig 
már országos nagyaranyérmet 
nyert. Most hat fajta szőlőt ter-
mel, azokból pedig tíz fajta bort 
készít. De hogy mi a jó bor titka? 

– 80 százalékban a szőlőn 
múlik, hogy milyen lesz a bor, 
a többit mi tesszük hozzá vagy 
esetleg rontjuk el – folytatta 
Hauer Erik. – A borászat egyre 
inkább technikai sport, de ha 
gyengébb valakinek a techno-
lógiai háttere, akkor azt ellensú-
lyozni lehet sok odafigyeléssel, 
és ami a legfontosabb: a tiszta-
sággal. Minden bornak egyéni-
sége van, sok mindent elmesél 
a készítőjéről is. Ha egyenes, 
tiszta vonalai vannak ízében, 
illatában, akkor az biztos, hogy 

szigorú odafigyeléssel készült. 
Minden kis tévedés ugyanis ér-
ződik a boron. 

Hauer Erik évente átlago-
san ezer hektoliter bort készít, 

ennek fele a rozé. A borainak 
legnagyobb részét éttermek-
nek adja el, tucatnyi soproni 
vendéglátóhelyen ihatunk a 
nedűiből. 

Sopron is csatlakozik a demenciával élők országos sétájá-
hoz, amely szeptember 17-én (kedden) 15.30-kor indul a 
Major közi nyugdíjas háztól a Pannonia Hotelig. A szerve-
zők célja, hogy érezzék a betegek és az őket ápolók, hogy 
nincsenek egyedül. Ugyanezen a napon 16 órakor kezdő-
dik a Pannonia Hotelben a szív világnapja és az Alzheimer 
világnap közös rendezvénye. Ingyenes szűrővizsgálatok-
kal (vérnyomás-, haskörfogat-, testzsírmérés) és szakta-
nácsadással várják az érdeklődőket, a hivatalos megnyitót 
16.30-kor tartják. 17 órától Nagy Kriszta, a Soproni Gyógy-
központ vezető dietetikusa tart előadást Mit (t)ehetek az 
érrendszeri megbetegedések ellen? címmel. 

Séta az egészségértMinden bornak egyénisége van, ahogy a borászoknak is 

A balfi rozékirály

GYŐRI BORNAPOK: 12. alkalommal tartották meg a bor, 
borlovag és gasztronómiai fesztivált Győr belvárosában, ahol 
több mint hatvan borász kínálta nedűit. Itt minden évben 
megválasztják a fesztivál fehér-, rozé- és vörösborát. A szak-
mai zsűri értékelése szerint 2018 után idén is Hauer Erik kék-
frankos rozéja nyerte a fesztivál rozébora címet. A borászt a 
győri szereplésre barátja, Böcskei Richárd biztatta és szer-
vezte a kóstoltatás, valamint a kiállítás részleteit.

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

InnoLignum
Szeptember 12–14., Novomatic-aréna 

Láthatatlan kiállítás
Szeptember 12–14., Liszt-központ
Kiállítás a vakok napi használati tárgyaiból

Muzikfabrik koncert 
Szeptember 13., péntek 19 óra, GYIK Rendezvényház

Nyílt nap a Petőfi Színházban
Szeptember 14., szombat 9–17 óra, Petőfi Színház 
Beavató színház – táncelőadás: A csodatévő lány, ku-
lisszajárás, jelmeztári anekdoták Farkas Tamás színmű-
vész tolmácsolásában, hangszerbemutató, improvizá-
ciós est Bartókra, versmondó szalon

Egynapos kiállítás
Szeptember 14. 9.30–19.30, Jereván szolgáltatóház 
Tárlat Süliné Huszár Lilla akvarelljeiből. A kiállítást meg-
nyitja: Keresztény Richárd, a Soproni Képzőművésze-
ti Társaság elnöke. 

IV. balesetmegelőzési családi nap
Szeptember 14. 10 óra, Alphapark 
Gyerekprogramokkal, kerékpáros ügyességi pályával, 
baleseti szimulációval

Ingyenes garantált séták
Erdei kirándulás
Szeptember 14. 10 óra, Hotel Lövér buszmegálló 
Belvárosi séta 
Szeptember 15. 10.30, Tourinform iroda

Nyárzáró party 
Szeptember 14. 19 óra, GYIK Rendezvényház
Zenél a HyDm Street soproni zenekar

Gyerekek délutánja
Szeptember 15., vasárnap 16 óra GYIK Rendezvényház
Buborékshow és mesekoncert a gyerekeknek

Mágia és varázslás az ókori 
Egyiptomban

Szeptember 18., szerda 18 óra, GYIK Rendezvényház

Crescendo hangversenybérlet
Szeptember 18. 18 óra, Liszt-központ
A soproni zeneiskola és a szimfonikusok közös estje

Illúzió
A Soproni Fotóművészeti Kör tárlata megtekinthető 
szeptember 13-ig a papréti zsinagógában. 

Ágoston Ernő emlékkiállítása
A tárlat megtekinthető szeptember 13-ig a bánfalvi fi-
ókkönyvtárban 

Barangolások és kalandozások
Németh Ottó festőművész kiállítása szeptember 20-
ig, munkanapokon 15–17 óra között tekinthető meg a 
Várkerület Galériában.

Szabadság, szerelem
Tárlat Melocco Miklós és Párkányi Raab Péter alkotá-
saiból a páneurópai piknik 30. évfordulója tiszteleté-
re; szeptember 20-ig a Liszt-központban látható.

Juhász Tibor és Fábián Attila 
kiállítása

Szeptember 26-ig a GYIK Rendezvényházban. 

150 éves a Soproni Városszépítő 
Egyesület 

Megtekinthető szeptember 29-ig a Festőteremben. 

Hauer Erik díjnyertes rozéborával – a borász szerint 80 százalékban a szőlőn 
múlik, hogy milyen lesz a nedű FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Szép lassan, szinte észrevétlenül ha-
gyott itt bennünket a nyár. Igaz, még 
lehetnek szép napjaink, de tudomásul kell vennünk, 
hogy a nyárból lassan-lassan már csak az emléke-
ink maradnak. Hol van már a sárgán hullámzó tavaszi 
repcemező vagy a párás meggyszemeken átcsilla-
nó reggeli napsugár?! Már halkabb a tenger moraj-
lása is, hogy aztán átvegye helyét a végtelen csend. 
Legalábbis gondolatban, mert a mindennapi életünk 
nagyon is „hangos”. Véget értek a nagy szabadságo-

lások. A családok épp-
hogy túl vannak az is-
kolakezdésen, és tart 
a szüret a borvidéken. 
A gazdákat a múlt hét-
végén szépen megün-
nepeltük a szüreti na-
pokon, no meg mi is 
„belefelejtkeztünk” egy 
kicsit az elmúlt évek 
legjobb nedűibe, s vá-
rakozással kortyolgat-
tuk az idei újborokat. S 
javában tart a választá-

si kampány is, hiszen ismét polgármestert és önkor-
mányzati képviselőket választunk. A jelölteknek már 
csak egy hónapjuk van, hogy meggyőzzenek ben-
nünket: ők a legalkalmasabbak a város vezetésére. 
A végső szót természetesen a választók mondják ki. 
Semmi sem írhatja felül bölcsességüket. Talán nem 
tévedek, ha azt írom – tapasztalataim alapján –, hogy 
az idén jobban „forog” a választás témája a külön-
böző közösségekben, baráti társaságokban. A minap 
egy hangos „választási” beszélgetésbe csöppentem, 
de várakozásaimmal ellentétben nem az egyik vagy 
másik párt jelöltjéről vitatkoztak, hanem egymást túl-
licitálva ítélték el azt az EP képviselőt, aki nem támo-
gatja, hogy Magyarország legalább a felét megkapja 
annak az összegnek, amit határvédelemre költött. És 
ahogy ilyenkor lenni szokott, a beszélgetés túllépett 
a konkrét kérdésen. Szóba került biztonságunk (mi-
lyen jó, hogy nekünk nem kell aggódnunk – mon-
dották egybehangzóan), majd a város élete és fej-
lődése, lehetőségei is a választás kapcsán. Azt nem 
tudom, hogy kinek, milyen volt a pártkötődése, ha 
volt egyáltalán, de azt igen, hogy a társaság megle-
hetősen eltérő foglalkozású és életkorú volt. Abban 
azonban egyetértettek, hogy jó úton halad a város, 
s ezt az irányt kell tartani a következő években is. Az 
építésre „szavaztak”, nem pedig a rombolásra. Per-
sze számos ötlet is elhangzott, hogy mit kellene még 
tenni, elsősorban kinek-kinek a lakókörzetében. Azt 
nem állítom, állíthatom, hogy Sopron összes szava-
zópolgára egyetért velük, de úgy hiszem, nem áll 
messze a valóságtól, hogy döntő többségük igen.
Hogy valóban így van-e, az október 13-án a késő 
esti órákban kiderül.

„Javában tart a válasz-
tási kampány is, hiszen 
ismét polgármestert és 
önkormányzati képvi-
selőket választunk. A 
jelölteknek már csak 
egy hónapjuk van, 
hogy meggyőzzenek 
bennünket: ők a leg-
alkalmasabbak a város 
vezetésére.”

Horváth Ferenc jegyzete

„Hangos”  
a város

Tizenhét helyi termelő borait lehetett megkóstolni

A soproni bor ünnepe

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Nagyszabású szüreti mulatságot tartottak az 
elmúlt hétvégén Sopronban. A kékfrankos fő-
városában borászok, termelők együtt ünne-
peltek a kilátogató helyiekkel és az ide érkező 
turistákkal.

A pénteki megnyitón dr. Farkas 
Ciprián önkormányzati képvise-
lő, tanácsok a Mária szobornál 
felállított színpadnál köszöntet-
te a megjelenteket.

– Az évnek ebben a szakában 
süvegeljük meg a borászokat, és 
biztosak lehetünk benne, hogy 
idén is a legjobb borokat kós-
tolhatjuk meg – fogalmazott 
dr. Farkas Ciprián. – Sopron-
ban a bor gazdasági tényező 
is, hiszen sok családnak bizto-
sít megélhetést a szőlő. Emel-
lett turisztikai tényező, hiszem 
ugyanis, hogy Magyarországon 
városunkban termesztik a leg-
jobb kékfrankost. Végezetül, de 
nem utolsó sorban a helyi iden-
titás, a soproniság elengedhe-
tetlen része.

A megnyitóbeszéd után 
dr. Farkas Ciprián és Csiszár 

Szabolcs városi sportfelügye-
lő – a borlovagok kíséretében 
– a közeli látványpréshez vo-
nult. Itt jelképesen kipréselték 
a szőlőt, a mustot pedig bárki 
megkóstolhatta.

A hétvégi rossz időjárás elle-
nére sokan látogattak ki a Vár-
kerületre, illetve a belvárosba.

Bschaden János és felesé-
ge, Katalin évtizedek óta részt 
vesz a szüreti napokon. – Sze-
retjük a soproni borokat, ezen 
az alkalmon pedig sok termelő 
kékfrankosát kóstolhatjuk meg 
– mondta lapunknak Katalin. 
– Találkozunk az ismerőseink-
kel, jókat beszélgetünk. A férjem 
családja régebben sokat foglal-
kozott szőlővel, poncichterek 
voltak. Jómagam is elkészítem 
a babos ételeket. Egy nagyon 
közeli rokonunk a Pendelyes 

táncegyüttesben táncol. Büsz-
kék voltunk az előadására.

A szüreti napokra kilátoga-
tó helyiek és az ide érkező tu-
risták tizenhét termelő borait 
kóstolhatták meg. Emellett volt 
többek között kézműves kirako-
dóvásár, valamint finom sült és 
kelesztett ételek is várták a meg-
éhezett fesztiválozókat. A szín-
padon késő délutántól estig 

folyamatosan váltották egy-
mást a kulturális programok, 
zenészek, táncosok. 

A belvárosban is tartottak kí-
sérőrendezvényeket. A Városház 
utcában felállított sátorban sző-
lős–babos, azaz régi poncichter 
ételeket, süteményeket lehetett 
kóstolni, a gyerekeket játékpark 
várta. A Soproni Múzeumban 
pedig borcímke-kiállítás nyílt.

Mentők 104

Katasztrófavédelem (Tűz-
oltóság, Polgári Védelem) 
 105 • 510-672 • 510-617

Rendőrség  107 • 311-234

Általános segélyhívó  112

Előfizetői tudakozó  11818

Belföldi tudakozó  11800

Orvosi ügyelet 312-010

Soproni Gyógyközpont központi 

szám 514-200

Soproni Gyógyközpont 
előjegyzés  514-205 • 514-206

Polgármesteri hivatal 
  06-80/204-322 • 515-100

Soproni Polgárőr Egyesület
 06-30/385-5732

Sopron Holding központi szám

 514-500 

Ingyenes zöldszám üzenetrögzítő

 06-80/514-600

Közútkezelés  515-123

Soproni Szociális Intézmény 
 506-400

Gyermekjóléti szolgálat 
  524-361

Támogató szolgálat 

 06-20/395-9040

Családsegítő szolgálat 

  524-361

Családok Átmeneti Otthona 

 524-362

Pártfogó felügyelet  508-126 

 508-395 •  508-392

Telefonos lelki elsősegély-

szolgálat  116-123

Drog stop  06-80/505-678

Magyar Autóklub  188

Áramszolgáltató 

  06-80/533-533

Vízszolgáltató   519-100

Gázszolgáltató 

  06-80/440-141

MÁV 06-40/49-49o-49

GYSEV 577-212

Kisalföld Volán 313-130

KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK

Machatsek Gyula erdőmérnök-hallgató 
és Szechányi Elemér bányamérnök-hall-
gató 1921. szeptember 8-én az életét ad-
ta azért, hogy Sopron magyar maradhas-
son. Az ő hőstettükről emlékeztek meg 
a Szent Mihály-temetőben lévő sírjuk-
nál. Az önkormányzat nevében dr. Farkas 
 Ciprián képviselő, tanácsnok koszorú-
zott. A megemlékezés virágait elhelyezték 
a Lions soproni klubja, valamint a Sopro-
ni Egyetem képviselői is. Az eseményen 
dr. Sarkady Sándor helytörténész méltat-
ta röviden a két hős egyetemista tettét. Az 
ágfalvi csatáról a Soproni Egyetemen is 
megemlékeztek. A botanikus kertben tar-
tott rendezvényen részt vett Mágel Ágost 
önkormányzati képviselő is.  
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Az ágfalvi csata 
hőseire emlékeztek

Véget ért a szabadtéri koncertek sora a soproni zenepavilo-
nokban. Mint arról újságunkban már beszámoltunk, július 
7-től két helyszínen: az Erzsébet-kerti és a Várisi úti zene-
pavilonban léptek fel az együttesek. A programok népsze-
rűek voltak, átlagosan 250–300 ember érkezett egy-egy 
koncertre. Az eseménysorozat vasárnap a Juventus Kon-
cert Fúvószenekar fellépésével zárult. A koncerten részt 
vett dr. Farkas Ciprián városi tanácsnok, aki beszédében 

kiemelte: a vasárnapi program a Soproni Ünnepi Hetek zá-
róakkordja. Azé a rendezvénysorozaté, amely minden év-
ben Sopron hagyományaihoz méltó kulturális rendezvé-
nyekkel örvendezteti meg az itt élőket. A zenepavilonok 
rendezvényei varázslatos pillanatokat szereztek azoknak, 
akik kilátogattak a koncertekre. A Soproni Ünnepi Hetek 
és a zenepaviloni rendezvénysorozat jövőre is várja majd 
a közönséget. 

Lezárult a koncertsorozat

Jó hangulatú szüreti napokat tartottak a Várkerületen, a látványpréselésben dr. Farkas Ciprián tanácsnok is 
részt vett. A mustot bárki megkóstolhatta. FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS

Bschaden János és felesége, Katalin évtizedek óta 
részt vesz a szüreti napokon
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Vezetett szarvasbőgéstúra is lesz szeptemberben

Ősz a parkerdőben
P. HORVÁTH 

LÁSZLÓ

Hamaro-
san színt 
váltanak 

a levelek az erdő-
ben, és beköszönt az 
egyik legszebb idő-
szak, az ősz. A Sopro-
ni Parkerdőben szep-
temberben két túrát 
is tartanak. Az egyi-
ken a turistaútvonala-
kon járnak, a másikon 
pedig a szarvasbőgés 
nyomába erednek.

Az idén százötven éves Soproni 
Városszépítő Egyesület jubileu-
mi rendezvénysorozatának ke-
retében szeptember 15-én, va-
sárnap túrákat tart. A kilátók 
napi túrák reggel héttől fél tí-
zig folyamatosan indulnak az 
Erzsébet-kertből. A résztve-
vők négy különböző táv kö-
zül választhatnak. Bővebb in-
formáció  Tömördy Szabolcstól 
a 20/938–9126-os telefonszá-
mon kérhető.

A szeptember, az ősz kezde-
te az erdőn is meglátszik. Ilyen-
kor színt váltanak a fák zöld 
levelei, az állatok pedig felké-
szülnek a télre. Ebben az idő-
szakban a Soproni Parkerdő-
ben is meg lehet majd figyelni 

a gímszarvasok udvarlási szoká-
sait, azaz a szarvasbőgést.

– Az erdő egész évben várja 
a túrázókat, a sétálókat, lezárá-
sok, korlátozások ezúttal nem 
lesznek – mondta lapunknak 
Bánáti László, a Tanulmányi 
Erdőgazdaság Zrt. (TAEG Zrt) 
parkerdei és kommunikációs 
igazgatója. – Szeptemberben a 
vadállomány nyugalma érde-
kében azonban mindenkit arra 
kérünk, hogy ne térjen le a ki-
jelölt turistaútvonalakról. Illet-
ve, ha lehetséges, akkor a park-
erdő városhoz közel eső részeit 
keresse fel. 

Szeptember 20-án, pénteken 
este héttől szakember vezeté-
sével indul a szarvasbőgéstú-
ra. A program kezdő állomása 
a mucki egykori határőrlaktanya 
melletti terület lesz. A távot bár-
ki könnyedén teljesítheti, útköz-
ben többször is megállnak, s ek-
kor az erdő jellegzetes állatairól, 
növényeiről is szó esik majd. Az 
időtartam mintegy három óra.

A TAEG Zrt. másik közelgő 
rendezvénye október 12-én, 
szombaton a gombaismereti 
túra lesz. Ennek során a részt-
vevők szakellenőr vezetésével 
járják a parkerdőt, miközben 

hasznos ismereteket szerez-
hetnek az ehető és a mérgező 
fajtákról.

Bánáti László ezúton is felhív-
ta a figyelmet, hogy az erdőben 
gombából csak saját fogyasztási 
célra lehet szedni. Azt tovább ér-
tékesíteni nem szabad! Hason-
ló a helyzet a hamarosan beérő 
gesztenyével is. Lényeges, hogy 
a sokak által ismert Fáber réti 
gesztenyés magántulajdonban 
van. Így itt szabadon nem szed-
hető össze a gyümölcs. A parker-
dő mindenki számára nyitva áll, 
éppen ezért is fontos, hogy óv-
juk, védjük a természet értékeit.

Zöld Sopron

Együtt a Jereván!
Néptánctalálkozó és családi

programok a Jereván városrészen
2019. szeptember 15.

Kodály tér

15.00  Bob és Bobek
a Vaskakas Bábszínház előadása

16.00  Megnyitó 
dr. Farkas Ciprián városi tanácsnok,
Tóth Éva, a Jereván Településrészi
Önkormányzat elnöke 

16.05  Néptáncbemutató
horvát, magyar, német, roma táncegyüttesek

Fellépnek:
• Testvériség Néptáncegyüttes (Sopron)
• TS Setnja (Horvátzsidány)
• Zalai Senior Táncegyüttes (Zalaegerszeg)
• Kutyakölykök (Zalaegerszeg)
• Pendelyes Táncegyüttes (Sopron)
• Sopron Táncegyüttes (Sopron)
• Fajkusz Banda (Sopron)
• Figurás Banda (Sopron)

18.00  Flare Beás
autentikus cigány népzene Devecserből

19.00 Pál Dénes koncertje
Kísérőprogramok: körhinta, arcfestés, büfé

A rendezvény szervezője:
Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület
Együttműködő partner:
Sopron Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Jereván lakótelep
Településrészi Önkormányzata
Pro Kultúra Sopron Nonprofi t Kft. 
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

Szeptember 20-án este héttől indul a szarvasbőgéstúra a mucki egykori 
határőrlaktanya melletti területről FOTÓ: SOSZTARICH KRISZTIÁN

Virágfinomságok
KÖVES ANDREA

Kandírozott rózsaszir-
mot, vadvirágos kek-
szet és őszi virágszir-
mokat is kóstolhat 
a közönség Halmos 
Monika Virágkonyha 
című előadásán szep-
tember 17-én a sop-
roni Széchenyi István 
Városi Könyvtárban.

– Aki megkóstolja, elfogyaszt-
ja a friss virágszirmot, egészen 
új ízélménnyel lesz gazdagabb 
– vallja Halmos Monika fitotera-
peuta, aki 84 könyvet publikált. 
– 400 évvel időszámításunk 
kezdete előtt a perzsák szíve-
sen ízesítették ételeiket virág-
szirmokkal, akárcsak az inkák. 
Keleten a krizantém, a sásliliom, 
a körömvirág szerepelt az ehető 
virágok palettáján, míg a Római 
Birodalomban igazi rózsaőrü-
let tombolt. Az európai királyi, 
nemesi családoknak asztalán a 
desszertek mindennapos vele-
járójának tekintették a kandí-
rozott virágszirmokat, a rózsát, 

ibolyát, esténként pedig a nagy-
ságos asszonyok egy-egy csésze 
levendulavirág-teával ringatták 
magukat édes álomba. 

Az ehető virágok különleges 
kulináris élményt nyújtanak a 
szakember szerint. Az akácvirág-
ból vagy bodzavirágból készített 
szörpök lágy ízét talán minden-
ki fel tudja idézni. Sopronban és 
környékén a porcukorral meg-
hintett, palacsintatésztában 
megsütött bodza mind a mai 
napig népszerű. Ám talán ke-
vesebben kóstolták a begóniát, 
amelynek savanykás az íze, vagy 
a sarkantyúkát, amelynek csípős 

ízvilága remekül illik a saláták-
hoz. Aki édesebb ízekre vágyik, 
annak érdemes az ibolyát, az ár-
vácskát vagy éppen a petúniát 
megízlelnie. A legnépszerűbb 
és a legsokoldalúbban felhasz-
nálható virág a rózsa, amelynek 
szirmai elegánsan díszíthetik a 
menyasszonyi tortát is. 

A szakember arra is figyel-
meztet, hogy az ehető virágok 
mindegyike zöld élelmiszer. 
Azonban nem mindegyik ehe-
tő, akad, amelyiknek az íze nem 
kellemes, akad, amelyik akár 
mérgező is lehet, mint a szép-
séges leander. 

FOTÓ: RÓZSAKUNYHÓ ALKOTÓMŰHELY, VASS ANDRÁS

RÖVIDEN

Csillagászati bemutató 
Mit láthatunk a Fertő feletti csillagos égbolton? Mindez kiderül a távcsöves csillagásza-
ti bemutatón szeptember 20-án, pénteken este hét órától. A helyszín a Borsodi-dűlőben 
álló madármegfigyelő torony parkolója. Megközelítése a Sarródról Fertőújlak felé vezető 
úton lehetséges, és a Hansági-főcsatornától mintegy 200 méterre található. A részvétel 
térítésmentes, de előzetes bejelentkezés szükséges. Mindezt a 99/537–520-as telefon-
számon lehet megtenni. A rendezvényt tiszta égbolt esetén tartják meg.

›

Egy világszerte egyre népszerűbb kutyás 
sport legjobbjai gyűltek össze Sopronban 
szeptember első hétvégéjén a Dog Puller 
világbajnokságon az Anger réti sporttelepen. 
Kilencvenegy versenyző mérte össze a tudását 
a hivatalos futamokon négy kategóriában: 
a testmérettől, illetve a fajtától függően. 
A világbajnoki futamok mellett élménydús 
programok is fogadták a látogatókat.  
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Világbajnok 
kutyák

RÖVIDEN

Korszakváltás a mezőgazdaságban
A magyar mezőgazdaságban a jelenleginél 60 százalék-
kal nagyobb termelési potenciál van – mondta az ag-
rárminiszter a 32. Bábolnai Gazdanapokon. Nagy István 
hozzátette, az agrárvállalkozások akkor lehetnek ver-
senyképesek, ha gyakorlatukba átültetik a legkorsze-
rűbb módszereket, ezért a jövő a precíziós gazdálkodásé.
A miniszter kiemelte: az agrárgazdaság korszakváltását 
Magyarország digitális agrárstratégiája segíti, amely el-
sőként készült el Európában. Ugyanakkor a nemzedék-
váltásra is fontos figyelni: a gazdatársadalomban az 55 év 
felettiek aránya meghaladja az 50 százalékot, míg a 35 
évnél fiatalabbak aránya mindössze 6,1 százalék.

›
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1994
Sopron Kupa 
ökölvívóverseny
A papréti tornacsarnok adott 
otthont a serdülő, ifjúsági 
és junior korú öklözőknek az 
elmúlt hétvégén. A hét egye-
sület közel negyven bokszo-
lója nagy csatákban döntötte 
el az érmes helyezések sorsát, 
köztük több soproni sportisko-
lás reménység is az élen végzett. 
A serdülőknél Nagy Zoltán a 38 
kilogrammosok között bronzér-
met szerzett. Az ifjúsági kategó-
ria helyezettjei: 45 kg – 1. Orosz 
József, 54 kg – 1. Máté Szilárd, 
60 kg – 1. Dezamits Norbert, 
3. Enzsöl Norbert, +91 kg – 1. 
Fábiánkovits István. (Soproni 
Hírlap)

1969
Tatarozás 
Hazánk egyik legrégibb műem-
léktornya, a soproni Tűztorony 
állványzata már a csúcsig, a 
szélirányt jelző címerig emel-
kedett. Sokan a soproniak, de 
nem kevesebben a látogatók 
közül érdeklődéssel nézik a 
hatalmas állványzatot. Mint 
Szalay Józseftől, a Műemléki 
Felügyelőség soproni építés-
vezetőségének irányítójától 
megtudtuk, a feljegyzések sze-
rint 1896-ban tatarozták utol-
jára a Tűztornyot. Állaga azóta 
romlott, elsősorban a bádog-
burkolat alatti részek, továbbá 
az úgynevezett óratorony 

felújítása vált szükségessé. 
Maga az állványzat négy nagy 
köröndön nyugszik. Ügyes 
megoldással, több újítással 
az állványzat csak 150.000 
forintba került, míg a terve-
zet szerint ennek a kétszere-
sével kalkuláltak. A Budapesti 
Fémmunkás Vállalat bádogos 
részlege foglalja el a következő 
napokban az állványokat. Az 
eredeti elképzelés szerint csak 
javításokat végeznek, de lehet-
séges, hogy a bádoglemezek 
teljes cseréjére lesz szükség. A 
tervek szerint még a tél beállta 
előtt befejezik a külső munká-
latokat, ezt követően belső fel-
újításra kerül sor. Jövőre meg-
építik az eredetileg is létezett 
toronyőrházat és a külső fel-
járatot. Összesen mintegy 
hárommillió forintba kerülnek 
a munkálatok. Sokan kérdezték, 
hogy maga a Hűségkapu és a 
szélirányt jelző címer a helyén 
marad-e? Megnyugtatunk 
mindenkit: igen, mindkettő a 
helyén marad. (Kisalföld)

1919
Összefogás  
a rendőrökért
A proletárdiktatúra szomorú-
sággal teljes uralma alatt a sop-
roni rendőrlegénység fegyel-
mezettsége, önmegtagadá-
sig menő becsületes hűsége 
és kitartása messze láthatóan 
emelkedett ki a forgatagos 
eseményekből. Hiábavaló volt 

a kísértés, a jó szó, a fenyege-
tés, hiába akarta őket a vörös 
terror a román harctérre kül-
deni és hiába kísérleteztek 
a lefegyverzésükkel is. Nem 
tágítottak! Arra eskették fel 
őket, hogy Sopron város sze-
mély- és vagyonbiztonsága 
fölött őrködjenek. Ezt az eskü-
jüket állták és tartották. Míg a 
vörös katonák dús fizetést húz-
tak, addig a soproni rendőrle-
génység szerény javadalma-
zást kapott. Hogy lehetséges, 
hogy ezeket a rémuralommal 
szembehelyezkedni merészelő-
ket most hirtelenül azzal „jutal-
mazzák meg”, hogy havi díja-
zásukat 312 korona 50 fillérre 
szállítják le? Most, amikor az 
élelmiszerek ára ismét légha-
jóra ült? Hogyan éljenek meg 
a rendőrök ennyiből, ilyen kol-
duskoncból, ilyen éhbérből? 
Sopron város polgárságán a 
sor, hogy segítő kézzel nyúl-
jon ehhez a kiáltó igazságta-
lansághoz, és ha másként nem 
megy, hát önkéntes megadóz-
tatással tegye lehetővé, hogy a 
hálájára érdemet váltó rendőr-
legénység megkapja azt, amit 
megadni a becsületességéért 
kötelessége ennek a városnak, 
melynek bolseviki örvén csak 
bátor, hősies rendőrlegénysé-
günk tudott néha napján tágí-
tani. (Sopronvármegye)

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

Személyes emlékek Sopron viharos történetéből 

Becsülettel a hazáért
PLUZSIK TAMÁS

Bemutatták Vörös 
Ákos: Becsülettel a 
hazáért című könyvét 
a hétvégén a város-
házán. A kötet a száz 
évvel ezelőtt elhunyt 
Szántó Róbert főhad-
nagynak és vértanú 
társainak állít emléket. 

– A százéves jubileum adta el-
sősorban az apropót, de egyút-
tal kötelességemnek is éreztem, 
hogy édesanyám nagybátyjáról, 
Szántó Róbert főhadnagyról és 
vértanú társairól a családunk 
birtokában lévő dokumentu-
mok és fotók, valamint levéltári 
anyagok felhasználásával könyv 
formájában is megemlékezzek 
– mondta Vörös Ákos, a Sopro-
ni Egyetem idegen nyelvi köz-
pontjának mestertanára. – A 21 
éves korában mártírhalált halt 
fiatalember, Szántó Róbert az 
embertelenségben is igaz em-
ber tudott maradni. Társával, 
Fennesz Rezsővel együtt a ma-
guk életáldozatával akkor is és 
ma is reményt adtak és adnak 
mindnyájunk számára. 

A szerzőtől azt is megtudtuk, 
hogy a könyv létrejöttéhez nél-
külözhetetlenek voltak a kor-
dokumentumok. Ezek megőr-
zéséért az egész családnak, de 
különösen az édesanyjának, 

Vörösné Komlós Klárának 
jár köszönet.

– A soproni és Sopron kör-
nyéki mártírokra emlékezni 
kell és szükséges, hisz az emlé-
kezés megpróbálhatja, ha nem 
is visszaadni, de kiegyensúlyoz-
ni mindazt, amit az áldozatoktól 

elvettek – fogalmazott a könyv-
bemutatón dr. Farkas Ciprián 
városi tanácsnok, aki nemcsak a 
jelenlévők, hanem a széles nagy-
közönség figyelmébe is ajánlot-
ta a kötetet. 

A Becsülettel a hazáért cí-
mű könyv nemcsak a szerző 

nagybátyjának, illetve a tom-
boló vörösterror többi áldoza-
tának állít emléket, hanem az 
I. világháború hőseinek és an-
nak a történelmi Sopron várme-
gyének is, mely egy évszázaddal 
ezelőtt belekerült a történe-
lem viharába.

Nyugdíjasok 
őszi fesztiválja

Színházi találkozó

Sopronban tartották meg múlt 
hétvégén a VI. Életet az évek-
nek kulturális fesztivált. A hét-
fői megnyitón részt vett Ivanics 
Ferenc, a megyei önkormány-
zat alelnöke. A kulturális bemu-
tatók rögtön a beszédek után 
elkezdődtek. A megjelentek 
százötven fellépő huszonnégy 
műsorszámát nézhették meg; 
voltak kórusok, népdalénekesek, 
versmondók, zenészek.

– Egyesületünk idén ünnepli 
fennállásnak harmincadik év-
fordulóját. Az idei rendezvé-
nyeink mind ennek a jegyében 

telnek el – mondta Zsámboki-
né Buday Anna, a szervezet me-
gyei elnöke. Hozzátette: válto-
zatos programokat szerveztek 
az ország minden pontjáról 
Sopronba érkező több mint 
négyszáz nyugdíjasnak. Volt 
városnézés, borkóstoló, cuk-
rászdalátogatás, túra a Löve-
rekben, fáklyás erdei séta, va-
lamint ausztriai kirándulás és 
zenés–táncos est is. A négyna-
pos rendezvény jó alkalom volt 
arra, hogy baráti kapcsolatok 
alakuljanak ki, mélyüljenek el 
a tagok között.

Nemzeti és Nemzetközi Ama-
tőrszínházi Fesztivált tartanak 
Sopronban szeptember 20–25. 
között. A másodszor életre hí-
vott Progress Sopron című ta-
lálkozó versenyprogramjában 
öt ország (Csehország, Szlovákia, 
Oroszország, Horvátország és 
Magyarország) nyolc csoportja 
vesz részt. A rangos seregszem-
lét idén a magyar demokrácia 
ünnepének, a páneurópai pik-
niknek és a vasfüggöny lebontá-
sának 30. évfordulója jegyében 
rendezik meg. 

Az előzetes felhívásra har-
minc csoport jelentkezett, s a 
szakmai zsűri közülük válasz-
totta ki azokat a produkciókat, 
amelyeket majd láthat a kö-
zönség. A fesztivál hivatalos 

megnyitója szeptember 20-án, 
pénteken este fél nyolckor lesz 
a Liszt-központban, majd este 
nyolctól kezdődik a magyar ze-
nei élet kiválóságaival a Progjazz 
dzsesszkoncert. 

A Progress Sopron izgalmas 
kísérőprogramjaként az Újvidé-
ki Színház Danilo Kiš művéből 
készült Borisz Davidovics sír-
emléke című előadása a Soproni 
Petőfi Színházban szeptember 
21-én, szombaton, a magyar drá-
ma napján vendégeskedik a vá-
rosban. A fesztivál zárónapján, 
szeptember 25-én, szerda este 
kilenckor a Liszt-központban 
kezdődik a Progress díjkiosz-
tó gálája. A találkozó részletes 
programja a www.soproniszin-
haz.hu weboldalon érhető el.

Kultúra, művészetek

A rendezvény szervezője:
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.
Sopron Megyei Jogú Város
Önkormányzat

15.00 Játékpark
Ugrálóvár, arcfestés, fajátékok, kalandpark,
lufihajtogató bohóc, kangoo cipő

16.00 Dudora zenekar 
16.00–18.00 Pörköltfőző verseny

A fűszereken és a titkos alapanyagokon kívül a szervezők mindent
biztosítanak. A 3-5 fős csapatok jelentkezését a következő e-mail
címre várjuk: nikoletta.peli@gmail.com

Eredményhirdetés: 18.45 óra

A díjakat átadja Dr. Farkas Ciprián tanácsnok, önkormányzati képviselő 
és Péli Nikoletta önkormányzati képviselő

17.00 Bikini Tribute Band
18.00 BKS Zenekar

19.00  HOOLIGANS
koncert

 önkormányzati képviselő

CSALÁDI NAP
AZ ARANYHEGYEN

2019. szeptember 14.
Inkubátor ház parkoló – Sopron, Verő József u. 1. 

Vörös Ákos és édesanyja: Vörösné Komlós Klárának nagyon fontos szerepe volt 
abban, hogy a korhű dokumentumokat megőrizze a család  
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

SZÁNTÓ RÓBERTRŐL: 1919. július 4-én, száz éve végezték ki a mindössze 21 éves  Szántó 
Róbertet és társát, Fennesz Rezsőt, valószínűleg ők voltak az 1919-es vörösterror utolsó ál-
dozatai. Mindenféle tárgyalás és ítélet nélkül, önhatalmúan létrehozott rögtönítélő bíróság 
hozta meg az ítéletet és lőtték le őket a Szent Mihály temetőben. A két férfi bűne az volt, hogy 
miután a Sopron környéki falvak lakói Nagycenkről Sopronba indultak a Tanácsköztársaság 
megdöntésére, ők is segítették a vonulás irányítóját, Türk Károlyt.
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LELÁTÓ

Kispályás 
 labdarúgás

Szeptember 11., 13., 
16., szerda, péntek, 
hétfő 18 óra, Halász 
Miklós Sporttelep, tó-
parti sporttelep
Városi kispályás labda-
rúgó-bajnokság

Évforduló
Szeptember 14., 
szombat 11 óra, 
Hotel Sopron
SMAFC Magyar Népköz-
társasági Kupagyőzelem 
– 50 éves jubileum

Túra
Szeptember 15., va-
sárnap 7 óra, Erzsé-
bet-kert – parkerdő
Kilátók napi Decath-
lon – Lövér IVV telje-
sítménytúra

›

Döntetlen a rangadón

PÁDER VILMOS 

Zord időjárás, mély talaj, több mint 
ezer néző, feszült hangulat és 
gyenge soproni játék jellemezte a 
megyei bajnokság jelenleg két leg-

eredményesebb csapatának: az SC Sopronnak 
és a Csornának az összecsapását.

Az első félidőben mindkét 
együttes rangadóhoz méltó já-
tékot mutatott. A soproniak töb-
bet birtokolták a labdát, többet 
is kezdeményeztek, de a párhar-
cokban nagy csata folyt. A má-
sodik játékrészben az SC Sopron 
nagy erőket összpontosított a 
győzelem érdekében, de a játék 
sava-borsa, a gól elmaradt. Kép-
telenek voltak áttörni a Csorna 

védelmét. A 16-os környékén 
elfogyott a tudomány. Az 56. 
percben Honyákkal szabályta-
lankodtak a csornai védők a sa-
ját tizenhatosukon belül, a meg-
ítélt büntetőt a sértett a jobb 
alsó kapufára lőtte. 

A kihagyott büntető után 
Galambosék még fokozták az 
iramot. A Csorna csak szabály-
talanságok árán, helyenként 

kíméletlen játékkal tudta meg-
fékezni a listavezetőt. A mérkő-
zés hajrájára felforrósodott a le-
vegő, a játékvezető 11 sárgalapot 
osztott ki. A csornaiak taktikája 
bevált, kemény, durva játékuk-
kal elvittek egy pontot a Káposz-
tás utcából. A rangadó jobb já-
tékvezetést igényelt volna. SC 
Sopron – Csornai SE: 0–0

Győrszentiván–SFAC: 3–2. 
 Továbbra is pont nélküli az An-
ger réti legénység, de a csatárok 
már megtalálták góllövő cipő-
jüket. Idegenben két találatot 
szerezni elismerésre méltó, de 
kár, hogy a védelem eggyel töb-
bet kapott.

Megyei II. osztály: Rábaszent-
andrás–SVSE: 3–2. Színvona-
las, küzdelmes és izgalmas 

mérkőzést hozott a két jó for-
mában lévő együttes összecsa-
pása. Az SVSE játékával nem 
okozott csalódást, inkább az 
összpontosítással voltak gon-
dok. 2–1-es vasutas vezetésnél 
jobban kellett volna koncentrál-
ni a siker érdekében.

Megyei öregfiúk bajnokság: 
SC Sopron – Vág: 12–2. Jól rajtol-
tak az egykori kedvencek, a tava-
lyi gólkirály, Tikosi Gula egyma-
ga hat találatot szerzett. További 
góllövők: Borsos 2, Sifter, Arde-
lan, Czippel és Kelemen.

NB II-es női bajnokság: SC Sop-
ron – Balatonfüred: 4–2. A Mol 
Viditől elszenvedett vereség 
után javítottak a hazai lányok, 
és jó játékot mutatva magabiz-
tosan győztek.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Az idei szezon egyik meghatáro-
zó, fiatal játékosa lehet a Sopron 
Basket együttesében Weninger 
Virág. A soproni születésű ko-
sárlabdázó végigjárta a rang-
létrát: a Darazsaknál töltötte 
utánpótláséveit, majd a nagy-
csapathoz igazolt. Az elmúlt két 
évben magasabb célokért harc-
ba szálló együttesben inkább ki-
egészítő embernek számított, az 
új koncepció szerint azonban 
idén jóval nagyobb szerepet 
kaphat a 22 éves kosaras.

– Roberto Iniguez edzőskö-
dése alatt kevesebb lehetőséget 
kaptam meccseken, ugyanakkor 
rengeteget tanultam ebben az 
időszakban – mondta Wenin-
ger Virág. – Napi szinten igazi 
nagyágyúk ellen edzettem, ez 
pedig nagyban segítette a fej-
lődésemet. Nagyon bízom ab-
ban, hogy azt a tudást, amit az 
elmúlt két évben megszerez-
tem, kamatoztatni tudom a 
következő szezonban.

A kiváló dobótechniká-
val rendelkező játékos azt 
mondja: a tavalyihoz ké-
pest alapvetően változott 
meg a soproni csapat ke-
rete, hiszen 4–5 rutinos já-
tékos mellett sok a tehetsé-
ges fiatal.

– Idén is kiváló szakember irá-
nyításával dolgozhatunk, nem 
ismertem korábbról Gáspár Dá-
vidot, de nagyon jók az első ta-
pasztalataim – tette hozzá a 

kosárlabdázó. – Szoknom kell 
azt a helyzetet, hogy már nem 
8–10, hanem 28–30 percet ját-
szom egy-egy mérkőzésen. 
Most rajtunk, fiatalokon a sor, 
bizonyítanunk kell, hatalmas 
elszántság dolgozik bennünk. 
Biztos vagyok abban, hogy az 
idei koncepció is működni fog, 
a rutinosabb játékosok segítsé-
gével egyre komolyabb felada-
tokat kapunk mi is, ezzel együtt 
jönnek majd az eredmények.

Sport

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
(9400 Sopron, Fő tér 1.)

PÁLYÁZATOT ÍR KI
a tulajdonában álló,

Sopron,
Szent György utca 12–14. 

szám alatt található, 49/A/3 hrsz.-ú ingatlan
pályázat útján történő,

VENDÉGLÁTÓIPARI 
ÜZLETI, TURISZTIKAI

CÉLÚ HASZNOSÍTÁSÁRA
Irányadó bérleti díj: havi 406.377 Ft + áfa

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31.

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

5 éves bérleti szerződést köt.

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

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

az ingatlan üzemeltetőjén,
a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.-n keresztül

(06/99/514–644-es telefonszámon).

A megtekintések időpontja:
2019. szeptember 18. (szerda) 11.00 óra
2019. október 20. (csütörtök) 11.00 óra

A pályázat követelményei, értékelési szempontjai, valamint 
a pályázattal kapcsolatos további tudnivalók elérhetők a 
www.sopron.hu önkormányzat alportálján a pályázatok 

között. Információ kérhető a Polgármesteri Hivatal 
Városgazdálkodási Osztályán Vass László ügyintézőtől

(tel.: 06/99/515–135).

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Weninger Virág: 
bizonyítani kell

Weninger Virág idén 
meghatározó játékos 
lehet a Sopron Basket 
együttesében  
FOTÓ: GAZSOVICS KRISZTIÁN

A soproniak képtelenek voltak áttörni a Csorna védelmét, és tizenegyest is hibáztak FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A Soproni Polgári Lö-
vész Egyesület az elmúlt 
hétvégén tartotta meg a 
IX. Kucsara György Em-
lékversenyt. Az ország 
több pontjáról, valamint 
a határon túlról is érkez-
tek versenyzők. A sopro-
ni sportlövők közül a leg-
eredményesebb a senior 
kategóriában Bán Ernő lett.
Az egyesület idén útjára 
indított egy vándorkupát, 
amely egy évig lehet majd 
a győztesnél, Szabó M. Ká-
rolynál (Kapuvár).

Lőverseny
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RÁZÓ LÁSZLÓ

– A jö-
vő is fé-
nyes lesz, 
hiszen 

rengeteg gyermeket 
látok, akik reménye-
ink szerint szállítják 
majd a sportsikere-
ket – mondta a Spor-
tolj Sopron csalá-
di nap megnyitóján 
dr. Farkas Ciprián vá-
rosi tanácsnok. A 
szombati programon 
összesen 32 sportág 
közül választhattak az 
érdeklődők.

Sopron sportolt – igaz, első-
sorban teremben. A családi 
sportnapot idén nem fogadta 
kegyeibe az időjárás: szomba-
ton hűvös idő és szinte folya-
matos eső várta a rendezvény-
re érkezőket. Ezért a szervezők 
úgy döntöttek, hogy a stadion 
edzőpályájára meghirdetett 
programokat is az arénába vi-
szik be. Így a focisták, kerékpá-
rosok, modellezők és rádióama-
tőrök is a teremben mutatták 
be sportágaikat. Csak a gokar-
tosok maradtak a kinti aszfal-
ton, mondván, hogy a mini 

versenyautóknak nem árt az 
eső. Összesen 32 sportág közül 
választhattak az érdeklődők.

– Sopron fényes sportmúlttal 
rendelkezik – mondta köszöntő-
jében dr. Farkas Ciprián városi 
tanácsnok, önkormányzati kép-
viselő. – Ha körülnézek a terem-
ben, biztos vagyok benne, hogy a 

jövő is fényes lesz, hiszen renge-
teg gyermeket látok, akik remé-
nyeink szerint szállítják majd a 
sportsikereket. Ehhez városunk-
ban minden feltétel adott, hi-
szen rengeteg sportágban dol-
goznak kitűnő szakemberek, a 
sportolók pedig színvonalas lé-
tesítményeket használhatnak.

A megnyitón jelen volt 
dr. Simon István, Sopron alpol-
gármestere, több önkormányzati 
képviselő, valamint Csiszár Sza-
bolcs városi sportfelügyelő is.

Kósa István, a Sopron Váro-
si Szabadidősport Szövetség 
elnöke elmondta: a Vas és Za-
la megyei partnerszövetséggel 

közösen nyertek forrásokat az 
Emberi Erőforrások Miniszté-
riumától. A felnőtt lakosság ré-
szére havi két alkalommal tíz 
megyei településen szerveznek 
egészségmegőrző programokat. 
Ennek a sorozatnak egyfajta ösz-
szegzése és zárása a Sportolj 
Sopron családi sportnap.

„A fiatalok színvonalas létesítményeket használhatnak”

Sportágat választottak

Sport

Pályázati 
felhívás

Sopron Megyei Jogú Város 
Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjára

sopron Megyei Jogú város Önkormányzata nevében a 
sopron Megyei Jogú város Közgyűlésének 8/2016. (iii.31.) önkormányzati rendelete 

szerinti előkészítő bizottság pályázatot hirdet 2019/2020. tanévre vonatkozóan 
sopron Megyei Jogú város széchenyi istván tanulmányi Ösztöndíjára.

az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz tíz hónapra szól. az ösztöndíjjal járó juttatások:
- az ösztöndíj odaítélésének napját magában foglaló és azt követő szemeszter idejére 

havonta 52.000 Ft vissza nem térítendő támogatás,

- az ösztöndíjas nevére szóló sopron.hu végződésű – határozatlan időre szóló – e-mail cím,

- Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat protokoll-listáján való nyilvántartás, névre 
szóló meghívó az önkormányzat rendezvényeire,

- lehetőség az ösztöndíjas tevékenységének a helyi médiában való ismertetésére.

az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be, aki a következő feltételeknek együttesen megfelel:

a)  a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően legalább 5 éve folyamatosan soproni lakó-
hellyel rendelkezik,

b)  államilag elismert magyar felsőoktatási intézmény teljes idejű alapképzésben, mesterkép-
zésben vagy egységes osztatlan képzésben részt vevő hallgatója,

c) jelenlegi vagy korábbi bachelor tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és a 
pályázat beadását közvetlenül megelőzően legalább 55 kreditet megszerzett,

d) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző két egymást követő lezárt szemeszterben fel-
vett összes tantárgyból elért tanulmányi eredményének számtani átlaga legalább 4,51,

e) tanulmányait teljes idejű alapképzésben, vagy ezt követő mesterképzésben, vagy az egy-
séges osztatlan képzésben az első masterdiploma megszerzéséért folytatja,

f ) kiemelkedő szakmai tevékenységéről dékáni ajánlással rendelkezik (a dékáni ajánlás tartal-
mi elemeit a rendelet 6. § f ) pontja tartalmazza),

g) a pályázat benyújtásakor a 30. életévét még nem töltötte be.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be az is, aki fentebb leírt feltételeknek megfelel és saját szak-
irányban ideiglenesen külföldön tanul vagy tanult.

a pályázat benyújtásának további részleteiről a www.sopron.hu honlapon tájékozódhat.

a pályázatok benyújtási határideje: 2019. szeptember 30., 
azokról sopron Megyei Jogú város Közgyűlése 2019. október 30-ig dönt.

Dr. Fodor Tamás polgármester, 
az előkészítő bizottság elnöke

Postacím: 
„Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj előkészítő bizottság” 

9400 Sopron, Fő tér 1.

http://www.sopron.hu

Rutinjával segít 
Prájczer Péter

MUNKATÁRSUNKTÓL

Augusztustól ismét 
bekapcsolódott a 
soproni BMX-életbe 
Prájczer Péter. 

Az egykori kiváló verseny-
ző heti két alkalommal tart 
edzéseket a fiataloknak. Lend-
vay Márta, a BMX Sopron 
Sportegyesület titkára szerint 
örömteli, hogy sikerült vissza-
csábítani a sportághoz az egy-
kori kiváló versenyzőt, hiszen 

ma is húzónévnek számít a 
kerékpársportban. 

– Péter óriási tudással és ta-
pasztalattal rendelkezik, sok 
gyerek úgy ismeri, hogy egykor 
édesapjával együtt BMX-ezett 
– mondta az egyesületi titkár. 
– Ezek a tréningek plusz lehe-
tőséget jelentenek a tehetséges 
fiataljainknak, elsősorban azok-
nak, akik nemcsak sportolni sze-
retnének, hanem a versenyzést 
is komolyan gondolják.

– A kerékpársporttól nem sza-
kadtam el, de a BMX világába 7 
év kihagyás után térek vissza 

– természetesen már csak mint 
edző – hangsúlyozta Prájczer Pé-
ter. – A plusz két edzés azt jelen-
ti, hogy aki szeretne, heti 4 alka-
lommal is jöhet gyakorolni. Ez 
már jó alap ahhoz, hogy komo-
lyan versenyezzen valaki. A fog-
lalkozásokon elsősorban a tech-
nikát fejlesztjük, a rajtot, amely 
minden futamban meghatároz-
za a végső sorrendet, hiszen az 
első egyenes után már nagyon 
nehéz előzni. Később az erőn-
létet is javítani kell, de a kiseb-
beknél a lehető legjobb technika 
elsajátítása a cél.

Prájczer Péter heti két edzésen segíti a tehetséges soproni BMX-esek 
felkészülését

„A sport a mi szenvedé-
lyünk” elnevezéssel csü-
törtöktől szombatig a város 
több pontján is közösségi 
kulturális, szabadidős és 
képzési programokat tar-
tanak. A szervező Sopro-
ni Tigrisek SE a Széchenyi 
2020 forrásaira pályázott 
és nyert támogatást.
– Csütörtökön két közép 
és egy általános iskolá-
ba látogatunk el egy siket, 
egy vak és egy kerekesszé-
kes embertársunkkal, akik-
kel arról folytatok pódium-
beszélgetést, hogy hogyan 
tudnak minél teljesebb éle-
tet élni – tudatta Nagy Ta-
más, a Soproni Tigrisek SE 
elnöke. – Csizovszki Sán-
dor drogprevenciós elő-
adást tart a fiataloknak. 
Csütörtökön nyílik meg a 
Liszt-központ alagsorá-
ban a Láthatatlan kiállítás, 
pénteken a Pannónia Ho-
telben diabéteszmegelőző 
napot rendeznek, 14 órától 
a  Becsában 24 órás kosár-
labda-mérkőzés kezdődik. 
– Szombaton futófesz-
tivált rendezünk Ágfal-
ván – folytatta Nagy Ta-
más. – Délután lesz a 24 
órás kosárlabda-mérkőzés 
eredményhirdetése, majd 
zárásként a Búgócsigá-
ban könnyűzenei koncert. 
A fellépők között lesz Já-
noki Márió vak előadómű-
vész, aki Stevie Wonder-
dalokat fog énekelni. 

Életmód 
és sport

A Sportolj Sopron családi sportnapon  32 fajta sportágat próbálhattak ki a fiatalok. Mindenki, aki részt vett a 
rendezvényen, ajándékot kapott. Felvételünkön Csiszár Szabolcs városi sportfelügyelő adja át a csomagokat 
a gyerekeknek. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!›

A HÉT MOTTÓJA:

„Csak akkor 
bolygasd a 

legmélyebb titkokat 
– az élet forrását, 
az egyén létének 

lényegét –, ha 
készen állsz vállalni 

a legszörnyűbb 
következményeket.”

J. K. Rowling (angol írónő)

KÖNYVAJÁNLÓ

J. K. Rowling: 
Bogar bárd 
meséi

A Bogar bárd meséi egy-
részről egy képzeletbeli 
könyv J. K. Rowling Har-
ry Potter sorozatában, és 
egy valódi könyv, melyet 
az írónő írt a regényfo-
lyam mellé. A képzeletbeli 
könyvvel a sorozat utolsó 
kötetében, a Harry Potter 
és a Halál ereklyéiben ta-
lálkozunk. Albus Dumb-
ledore-nak – a Roxfort 
Boszorkány- és Varázsló-
képző Szakiskola legendás 
igazgatójának – a mesék-
hez fűzött kommentárjai 
még élvezetesebbé teszik 
az olvasást. 

›

120 évvel ezelőtt, 1899. 
szeptember 2-án szentelték 
fel a Löver-kápolnát. A mos-
tani városháza területén állt 
hajdanán az 1764-ben épült 
Nepomuki Szent János-ká-
polna, melyet az újjáépítés-
kor le kellett bontani. Köven-
ként szedték szét, és a mai 
Villa soron építették újjá, 
tehát a kápolna megőrizte 
eredeti alakját.

25 évvel ezelőtt, 1994. szep-
tember elsején a város köz-
gyűlése a Vas- és Villamos-
ipari Szakközépiskola és 
Szakmunkásképző Intézet 
nevét megváltoztatta, az in-
tézmény új elnevezése Vas- 
és Villamosipari Szakképző 
Iskola és Gimnázium lett.

25 évvel ezelőtt, 1994. szep-
tember 3-án visszakerült a 
Deák térre az időjárásjelző 
házikó, a Városszépítő Egye-
sület renováltatta.

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

Ez történt 
Sopronban

A diákok a digitális eszközökkel azonnali visszajelzést kapnak 

Tankönyv helyett tablet
MADARÁSZ 

RÉKA

Az Eötvös- 
iskola 
egyik ki-

lencedikes osztályá-
ban az idei tanévtől a 
diákok tabletre tele-
pített tankönyveket 
használnak. A digi-
tális hátterű oktatást 
több mint egy évig 
készítette elő egy er-
re a célra szervező-
dött tanárokból álló 
munkacsoport.

Az Eötvös József Evangélikus 
Gimnázium, Egészségügyi és 
Művészeti Szakgimnázium el-
sős gimnáziumi osztálya óriá-
si izgalommal készült a tanév 
első napjára, hiszen náluk ve-
zettek be elsőként a tanórákon 
papír alapú tankönyvek he-
lyett tabletet.

– A digitális hátterű oktatás 
ötletét az ihlette, hogy a tanu-
lók tanórai és otthoni munkáját 
akár olyan eszközökkel is segít-
hetnénk, amelyeket a minden-
napi életben is szívesen használ-
nak – avatott be a részletekbe 
Szentpáli Csaba általános igaz-
gatóhelyettes. – A távlati terv 
természetesen az, hogy ha a 

módszer beválik, az oktatásnak 
ezt a formáját szélesebb körben 
is kiterjesztjük. 

Több tanár már korábban is 
igénybe vette a Google Tante-
rem elnevezésű szervezőalkal-
mazást, amelynek segítségével 
a diákok órai csoportmunká-
ját könnyedén nyomon tud-
ták követni. Az okostelefonra is 
telepíthető szolgáltatás arra is 

lehetőséget adott, hogy a taná-
rok feltöltsék rá a tananyagot, a 
diákok pedig azonnali visszajel-
zést és javítási lehetőséget kap-
hattak a házi feladatokra. 

– A digitális hátterű oktatás 
bevezetését iskolánk igazga-
tója kezdeményezte – fejezte 
be Szentpáli Csaba. – Egy év-
vel ezelőtt önként jelentkező 
kollégákból alakítottunk egy 

digitális munkacsoportot. Ta-
valy már mindenki feltöltötte 
a saját tananyagát, nyáron pe-
dig hálózatfejlesztést hajtottak 
végre az intézményben. Ha-
vonta egyszer találkozunk, a 
cél az, hogy mindenki legalább 
egy tananyaggal álljon elő. Ha-
talmas erőfeszítést és kreati-
vitást igényel a tanárok részé-
ről, hogy behozzák a világot a 

tanterembe – bevonva a diákokat  
a tanulási folyamatba.

A gyerekeknek nagyon tetszik 
a kezdeményezés: nem kell ne-
héz tankönyveket cipelniük, a 
tananyaghoz bármikor hozzá-
férhetnek, érettségi előtt ismét 
előhívhatják a feledésbe merült 
ismereteket, a csoportmunka 
pedig sokkal izgalmasabb, mint 
a frontális oktatás.

Soproni fiatalok

A világ legjobbjai között

CZIRÁKI VIKTÓRIA 

Kazanyban, Oroszországban rendezték a szak-
mák olimpiájaként is emlegetett  WorldSkills 
versenyt. A hazai fodrászmezőnyt a sopro-
ni Nagy Nikolett képviselte, aki a top 10-ben 
végzett a rangos megmérettetésen.

A világranglista 6. helyezé-
sét szerezte meg a WorldSkills 
fodrász szakterületének ver-
senyén a soproni Nagy Niko-
lett. Ő volt az egyetlen magyar 
fodrász, aki az idei versenyen 
megmérkőzhetett nemzetközi 
kollégáival. – Hat hónapon ke-
resztül készültem fel olyan elis-
mert szakemberek segítségével, 
mint Tombácz Zsuzsa, Hajas 
László és Veress-Győri Sándor 
– mondta a Soproni Témának 
Nagy Nikolett, aki átlag feletti 

teljesítményéért kiválóságér-
met is szerzett. – A feladatok 
között szerepelt férfi és női fri-
zura vágás és festés, kifutó haj, 
alkalmi konty készítése, női fri-
zura vágása és elkészítése pót-
haj segítségével, illetve klasszi-
kus férfi haj- és szakállvágás is. 
Minden napra más és más ki-
hívás jutott.

Nikit még idén február-
ban a Hajas-szalonban tartott 
előválogatón választották ki. 
– A WorldSkillsre 62 országból 

érkeztek versenyzők, akik a leg-
különfélébb szakterületeken 
mérték össze tudásukat – tette 
hozzá Veress-Győri Sándor, Niki 
felkészítője. – A szakmák olim-
piájának is nevezett WorldSkills 
nem véletlenül az egyik legelis-
mertebb, fiataloknak szóló meg-
mérettetés. Nagyon intenzív és 
folyamatos versenyzés, szoros 
időkorlátokkal és korántsem 
egyszerű feladatokkal.

Nagy Nikolett a sikeres ver-
senyzés után sem sokáig pihen, 
már készül a jövő szeptembe-
ri fodrász Európa-bajnokságra.

Mint arról lapunkban beszá-
moltunk, az oroszországi ver-
senyen még egy soproni fiatal: 
Fekete Martin épületasztalos is 
szerepelt, ő is kiválóságérmet 
nyert. A tehetséges asztalost a 
közeljövőben mutatjuk be.

A Magyar Asztronautikai Társaság tagjainak kezdeményezé-
sére a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia műszaki tudo-
mányok osztályának levelező tagjává választották Bacsár-
di Lászlót, a Soproni Egyetem Simonyi-karának egyetemi 
docensét. Ő az első soproni oktató, aki tagja lett az akadé-
miának, egyben pedig az egyik legfiatalabb levelező tag. 
Fő kutatási területe a műholdas kvantumkommunikáció.

Űrkutató elismerése

Nagy Nikolett volt az egyetlen magyar fodrász, aki az idei  WorldSkills 
versenyen megmérkőzhetett nemzetközi kollégáival Kazanyban 

A tanulók munkáját olyan eszközökkel szeretnék segíteni, amelyeket a mindennapi életben is szívesen 
használnak – mondta Szentpáli Csaba, az Eötvös-iskola általános igazgatóhelyettese FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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INZULINHIÁNY

Az inzulin és a cukorbeteg-
ség összekapcsolódó fo-
galmak. A cukorbetegség 
összes fajtájánál valami az 
inzulinnal „nem stimmel”. 
Persze, hogy mi, az na-
gyon is különböző. Az min-
den esetben közös, hogy a 
sejtjeinken nincs vagy nem 
megfelelő az inzulinhatás 
diabetesben. Emiatt a sej-
tek nem vagy nem elég jól 
veszik fel a vérből „üzem-
anyagukat”, a cukrot. A sej-
tek éheznek, a vérben pedig 
cukorfelesleg marad.
A klasszikus (úgynevezett 
1-es típusú) cukorbetegség-

ben egyszerűen nincs (vagy 
alig van) inzulintermelés. 
Inzulinpótlás nélkül hetek, 
hónapok alatt összeomlana 
szervezetünk energiarend-
szere és… meghalnánk. Fi-
gyelem! Van, hogy az ab-
szolút inzulinhiány csak évek 
alatt válik nyilvánvalóvá (ez 
az úgynevezett LADA típus), 
de célzott vizsgálatokkal ez 
sokkal korábban tisztázha-
tó. Ilyenkor is az inzulinpót-
lás (és az önmenedzselési 
képesség megszerzéséhez 
tanulás és tanulás) az egye-
dül észszerű, célszerű lépés.
Dr. Tschürtz Nándor

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

VÁRJUK OLVASÓINK LEVELEIT!
Segítsen nekünk! Ossza meg véleményét szerkesztőségünkkel! 
Van egy jó története? Ismer érdekes embereket? 

Szerkesszük közösen a Soproni Témát! 
szerkesztoseg@sopronitema.hu

Tallózó

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL!  
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket szeptember 18-ig várjuk a Soproni 
Téma, 9401 Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre, illetve személyesen is leadhatják azo-
kat a Liszt-központ (Sopron, Liszt Ferenc utca 1.) portáján. A helyes megfejtők között a Rubikon páneurópai piknikkel 
foglalkozó különszámát sorsoljuk ki, melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Augusztus 28-i rejtvényünk megfejtése: Bóna Márton zongoraestje. Szerencsés megfejtőnk: Vitéz Szöőr Péter, Debre-
cen, Magyar utca.

KERESZT-
REJTVÉNY

Szeptember 11.,  
szerda 

BENU Állomás gyógyszertár  
Mátyás király u. 23. 

99/312–437

Szeptember 12.,  
csütörtök 

Erzsébet gyógyszertár  
Győri u. 15. 

99/311–254

Szeptember 13.,  
péntek 

Ezüst Kehely gyógyszertár  
Kodály tér 12. 

99/505–078

Szeptember 14.,  
szombat 

Hajnal gyógyszertár  
Malompatak u. 10. 

99/506–544

Szeptember 15.,  
vasárnap 

Sepia gyógyszertár  
Ipar krt. 30., Tesco 

99/702–012

Szeptember 16.,  
hétfő 

Király gyógyszertár  
Várkerület 114. 

99/508–242

Szeptember 17.,  
kedd 

Korona gyógyszertár  
Várkerület 73. 

99/505–865

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

SZEPTEMBER 11–17.

›

Dr. Rybach László, ha teheti, vonatra ül és Sopronba jön

A nagy elődök útján
PLUZSIK TAMÁS

Kutató-
szobákat 
neveztek 
el a nagy 

elődökről a felújított 
Csatkai utcai Csilla-
gászati és Földtudo-
mányi Kutatóközpont 
Geodéziai és Geofizi-
kai Intézetében. Tár-
czy-Hornoch Antal, 
Kántás Károly mellett 
dr. Rybach László ne-
vét is viseli egy terem.

Dr. Rybach László professzor, az 
Eötvös Loránd Tudományegye-
tem díszdoktora, az MTA kül-
ső tagja Sopronban született, 
idén áprilisban töltötte be 84. 
életévét. A soproni Széchenyi 
István Gimnáziumban érettsé-
gizett, majd 1953-ban beiratko-
zott az akkor még Sopronban 
működő Nehézipari Műsza-
ki Egyetem geofizikus mérnö-
ki karára. Az 1956-os forradal-
mat követően Svájcba emigrált, 
a Zürichi Műszaki Egyetemen 
fejezte be tanulmányait, később 
ott is doktorált, 1980-tól pedig 
a nagyhírű egyetem professzo-
ra lett. Mindemellett máig ak-
tív muzsikus, karmester, több 
mint kétszáz hangversenyt 

dirigált az Orchesterverein Zü-
rich élén, de mint mondja, szá-
mára máig azok a legemléke-
zetesebbek pillanatok, amikor 
szülővárosa szimfonikus zene-
karát vezényelhette.

– Sajnos már egyre kevesebb a 
barátom és az ismerősöm Sop-
ronban, a legutóbbi, 65 éves 
érettségi találkozón az egyko-
ron 35 fős osztályból már csak 
hatan jöttünk össze, ennek elle-
nére, ha tehetem, vonatra ülök 

és Sopronba jövök – mesélte 
dr. Rybach László. – Nemcsak 
a temetők miatt, ahol szüleim 
nyugszanak, hanem egyálta-
lán – szívni egy kis soproni le-
vegőt, nem utolsó sorban pedig 
barangolni a számomra meg-
unhatatlan, emlékidéző, gyö-
nyörűen megújult történelmi 
belvárosban.

Rybach professzort a kö-
zelmúltban különleges meg-
tiszteltetés érte, ugyanis a 

felújított Csatkai utcai Csillagá-
szati és Földtudományi Kutató-
központ Geodéziai és Geofizi-
kai Intézetében a nagy elődök, 
az egykori professzorok, Tár-
czy-Hornoch Antal és Kántás 
Károly mellett róla is kutató-
szobát neveztek el.

– Úgy gondolom, nemcsak lé-
lekemelő, hanem egyúttal példa 
is a fiatal kutatók számára, ha 
a nagy elődök emlékét ezúton 
is őrizzük. Rybach professzor 
úrral pedig továbbra is szeret-
nénk, ha aktív maradna a tudo-
mányos kapcsolat, így az ő ese-
tében egyúttal ez azt is jelenti, 
hogy ha Sopronban tartózkodik, 
akkor ide mindig betérhet, akár 
dolgozhat is itt, természetesen 
a lehetőségeink szerinti infra-
struktúrát biztosítjuk számára 
– mondta dr. Kovács István, az 
intézet igazgatója.

– Tárczy-Hornoch Antal pro-
fesszor úrnál annak idején ki-
egyenlítő számítást hallgattunk, 
míg Kántás Károly alkalmazott 
geofizika előadást hirdetett meg 
1956 őszén, de a forradalom mi-
att mindössze egy előadást tu-
dott megtartani, ezt követően 
az ő élete és munkássága Bécs-
ben, az enyém pedig Zürichben 
folytatódott – zárta dr. Rybach 
László. – Vele kapcsolatos még, 
hogy feleségemmel 1962-ben 
Bécsben kötöttünk házasságot, 
ahol Kántás professzor úr volt 
az esküvői tanúm.  

Dr. Rybach László egykori professzorának, 
Tárczy-Hornoch Antalnak a szobra előtt  
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS



www.sopronitema.hu 2019. szeptember 11.12 Sztárok itt és ott

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

Főszerkesztő: Horváth Ferenc | Kiadó: Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 9400 Sopron, Liszt F. u. 1., 99/517-500; Felelős kiadó: Pataki András ügyvezető igazgató | Szerkesztőségvezető: Huszár Judit 
Szerkesztő: Horváth László | Szerkesztőség: 9400 Sopron, Liszt F. u. 1.; 99/517-534; szerkesztoseg@sopronitema.hu | Nyomtatás: Lapcom Zrt. 9021 Győr, Újlak u. 4/A. Felelős vezető: a Zrt. vezérigazgatója 
Terjeszti: Savaria Post Kft. 27.170 példányban; sopron@savariapost.hu | ISSN: 2063-2339 | www.sopronitema.hu

sarok

Az illatok a lélek esszenciái

Ina Wroldsen dala jól szerepel a slágerlistákon

Szőke aranyhang
KÓCZÁN 

BÁLINT 

Bár hosz-
szú évek 
óta dol-

gozik a show-biz-
niszben, Ina Wrold-
sen nevét mégis 2015 
óta ismerheti igazán a 
közönség. Hex című 
albuma nagy siker, és 
nyáron sem volt meg-
állás a csinos énekes-
nő életében.

Ina Wroldsen 2004-ben jelent-
kezett első dalával, de gyakor-
latilag 2015-ig neve ismeretlen 
volt a közönség számára. Eb-
ben az évben azonban a Calvin 
Harrisszel közös How Deep is 
Your Love, majd a 2017-es Jax 
Jonesszal kiadott Breathe című 
slágere egyértelműen meghoz-
ta számára a világhírnevet. Az 
amerikai énekesnő és dalszerző 
neve ma már mindenki számá-
ra ismert az elektronikus zene 
világában.

Hex című lemezét még tavaly 
nyáron adták ki, de azóta is reme-
kül fut, közben pedig Inát jelöl-
ték Brit Awards díjra is. A csinos 
szőke előadó idén sem tétlenke-
dett. Tavasszal a Dynoróval kö-
zös Obsessed című sikerrel hívta 
fel magára a figyelmet, amely a 
hazai rádióhallgatók egyik nagy 

kedvence. Nyáron pedig a Forgi-
ve or Forget című trackkel bor-
zolta a kedélyeket a kisasszony, 
a dal a mai napig lendületesen 
szerepel a slágerlistákon.

Egy biztos: Ina Wroldsenben 
óriási lehetőségek vannak, és 
egészen biztosan tartogat még 
nagy dobást erre az évre.

Nagyon megy a Plasticocean csapatának! A Pap Gergő (ének), Cihlár 
Helmut (gitár), Csordás Bálint (bass), Kocsis Dániel (dob) alkotta sop-
roni formáció a nyár folyamán eljutott hazánk neves koncerthely-
színeire, szeptemberben pedig megjelenik második nagylemeze. 

– Milyen érzés az A38-on vagy a Bar-
ba Negrában fellépni?
– Alig több mint egy hónap telt el, hogy 
megringattuk az A38 hajót Budapes-
ten, a Dunán, de már a következő nagy 
koncertünkre készülhettünk a Bar-
ba Negra Trackben az AWS előtt. El-
mondhatatlan érzés ilyen kiemelt ren-
dezvényhelyszíneken színpadra lépni. 
Egyik részről megtisztelő, hiszen több 
példaképünk is zenélt itt, másrészről 
olyan technikai adottságokkal rendel-
keznek, ami sok szempontból egyedül-
állónak mondható.
– Minek köszönhetitek a sikereket?
– Sikereinket elsősorban csapatunk-
nak köszönhetjük, ezen kívül renge-
teg segítséget kaptunk a Hangfoglaló 
Programtól és mentorunktól, Temesi 
Bercitől. Szeretnék külön köszönetet 
mondani menedzserünknek, Czend-
rey Csengének, aki az egészet össze-
fogja és irányítja.
– Milyen stílus jellemző a Plas-
ticoceanre?
– Stílusunk egyfajta zenei fúzió, amely-
nek meghatározására a „modern me-
tal” kifejezést szoktunk használni. 

Alapvetően ez metál zenei alapokra 
építkezik, és ezeket egészítjük ki sa-
ját elképzeléseinkkel. Zenekarunkban 
mindenki kicsit eltérő zenei világgal 
rendelkezik, de közös szerzeménye-
inkben érezhető mindegyik, ezért 
sem tudjuk egy adott zenei stílussal 
meghatározni.
– Mit kell tudni az új albumotokról? 
– Szeptemberben jelenik meg máso-
dik nagylemezünk, amely a Békétlen 

címet viseli. Az eddigiektől kissé el-
térő, hiszen a teljes lemez magyar 
nyelvű lesz. A bemutatkozó dalhoz 
egy videoklipet is készítettünk, ame-
lyet Tarts ki címmel megtalálhatnak a 
YouTube-on. A megjelenés után hat-
állomásos országos turnén fogjuk 
bemutatni az anyagot. A turné záró-
koncertje Sopronban, a Hangár Mu-
sic Gardenben lesz a Wall Of Sleep és 
a Pair o’ Dice társaságában november 
2-án. Ebben az évben még több meg-
lepetéssel is készülünk, így ezúton is 
invitálom az olvasókat, hogy köves-
sék zenekarunkat a közösségi média 
felületein!

Jön a soproni Plasticocean 2. lemeze!

Új dallal ünnepli vadonatúj albumát James 
Blunt. Megérkezett a „Cold”, októberben 
megjelenő nagylemezének hivatalos elő-
futára. Miután előző korongján főként az 
elektronikus hangzásvilág kapott helyet, 
a brit énekes és dalszerző most visszatér a 
gyökerekhez, klasszikus popdalokkal káp-
ráztatja el rajongóit.
– Úgy érzem, ez a legőszintébb lemez, amit 
valaha készítettem – mesélte a szupersztár. 
– Az album összes dala valami olyanra utal, 

amin keresztülmegyek. Nagyon személyes 
felvétel, és büszke vagyok rá, hogy meg-
oszthatom a közönséggel. 
Az énekes azt is elárulta, hogy a lemezre már 
csak októberig kell várni, az új anyagon pe-
dig olyan nagynevű producerekkel dolgo-
zott együtt, mint Steve Robson vagy Jimmy 
Hogarth. James Blunt első albuma 2004-
ben jelent meg Back To Bedlam címmel, 
majd hamarosan You’re Beautiful című dala 
hozta meg neki a világszintű ismertséget. 

Vissza a gyökerekhez! Olivért a nők inspirálták
Vadonatúj videoklipjében mindenkit levesz a lábáról a ka-
rizmatikus énekes, Berkes Olivér.
– Hogy mi inspirált? Hát a nők! – vágta rá saját szerzemé-
nyére Berkes Olivér.
A zenész hozzátette, a szöveg megalkotásánál – amelynek 
magyar változatát Molnár Tamással együtt készítette – egy 
romantikus irányvonalat követett. A 27 éves előadó több 
műsorban is bizonyította már tehetségét: először a 2012-es 
The Voice – Magyarország hangjában tűnt fel, majd 2017-
ben a Sztárban sztár show-műsorban és A Dal című euro-
víziós válogatóban nyűgözte le a zsűrit és a közönséget.

MADARÁSZ RÉKA

A gyógynövényeknek és az illóolajoknak számta-
lan felhasználási területe ismert. Kevesen tudják 
viszont, hogy az aromaterápia a női minősége-
ink minél teljesebb körű megélésében is segíthet.

A szubtilis aromaterápia ki-
fejezetten az érzelmi vilá-
gunkra hat: az illóolajokat a 
lelki folyamatok megtámo-
gatására alkalmazzák.
– Az amygdala agyunknak 
az a része, ahol rejtett ér-
zelmeinket, illetve traumá-
inkat tároljuk – tudtuk meg 
Fábián Zsófia illóolaj-szak-
értőtől. – Ezt a mirigyet il-
latokkal tudjuk stimulálni. 
A legnagyobb traumáin-
kat mélyen magunkba zár-
juk, mintha nem is lenné-
nek. A testünk viszont 
jelez. Egy személyre 
szabott illatkompo-
zíció segítségével 

felszínre hozhatjuk ezeket 
a blokkokat. 
Az ősz beköszöntével egyre 
kevesebb napfény ér minket. 
Ebben az időszakban illó-
olajokkal erősíthetjük im-
munrendszerünket. A ke-
délyállapotunkra jótékony 
hatással vannak az energe-
tikailag emelő illatok. Ilyen 
például a bergamott, a gra-
pefruit, az édes narancs.
– A bennünk lévő hét női ar-

chetípust 

különböző mértékben tud-
juk megélni – folytatta Zsó-
fi. – A cél az, hogy mind a 
hét istennőt elő tudjuk hív-
ni magunkból a megfelelő 
helyzetekben. Ezt illóola-
jokkal úgy tudjuk elősegí-
teni, hogy az egy-egy isten-
nőhöz tartozó esszenciával 
három–három hétig dol-
gozunk: valósággal bele-
bújunk a karakter bőrébe, 
a folyamatot pedig moti-
vációs mondatokkal támo-
gatjuk meg. A magunkon 
végzett munka végére egy 
csettintésre elő tudjuk hív-
ni magunkból bármelyik ar-
chetípust. Képesek lehetünk 
akár arra is, hogy a munka-
helyünkön elővett érze-
lemmentes Pallasz Athéné 
szerepéből egy szerelmes 
együttlét alkalmával átvál-

tozzunk Aphroditévé.

Ina Wroldsen


