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Szüreti bormustra

Kürtőskalácsok és pecsenyék, kolbászok mámortó illata, mangalicatöpörtyű, malomkeréknyi házi kenyér, alkalmi játszótér a kicsiknek, no és természetesen kitűnő soproni borok – mindez így együtt nem volt más, mint a Soproni Szüreti Napok. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Püspöki áldás
a templomra
Hagyományőrző
búcsú
4
A hagyományokat megőrző Bánfalváért Baráti
Kör Egyesület immáron huszadszor rendezte
meg a búcsút a településrészen. Színes, változatos programok várták az érdeklődőket.

Hetvenöt éves jubileumát ünnepelte
a Szent István-templom
3

Lovagi
ünnepség
Az Európai Borlovagrend Hungária Konzulátusa és a Soproni Legáció avatási és
előléptetési ünnepséget tartott szombaton.
A Kecske-templomban
megrendezett szertartás a középkori hagyományoknak megfelelően zajlott.
Idén alapították meg a
Soproni Borlovagok és
Borbarátok Egyesületét a nemesborok megismertetése, valamint
népszerűsítése
érdekében.

5

Extravagáns
Nicki Minaj

Sopron sportolt!
Több száz gyermek, fiatal és
felnőtt választott magának
sportágat szombaton: ismét
nagy sikerrel
rendezte meg a
„Sportolj Sopron” családi
sportnapot a
sportfelügyelet és a városi
szabadidősport
szövetség.

5

9

Negyedik nagylemeze jelent meg a
közelmúltban Nicki Minaj-nak. A Queen
című albumon a legnagyobb sztárokat gyűjtötte maga köré, így közreműködik többek között Ariana Grande,
The Weeknd és Lil Wayne. Nicki Minaj az új
anyaggal turnéra indult, a magyar rajongók
2019. február 25-én az Arénában találkozhatnak vele. Az előadó több mint ötmillió
lemezeladást tudhat magáénak.
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Újabb elemekkel bővülhet az otthonteremtési támogatás

2018. szeptember 12.

RENDŐRSÉGI SOROZAT

Magyar Falu Program „Unokázós” csalók
CZIRÁKI VIKTÓRIA

HORVÁTH FERENC

Az IPOSZ szervezésében az elmúlt héten szerdán tartották meg Budapesten a magyar kézművesség napját immár 27. alkalommal. Az
eseményen Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos
vázolta a Magyar Falu Programját, majd elismeréseket adott át a sajtó képviselőinek.
Gyopáros Alpár, a miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa bevezetőjében megindokolta, hogy azért nem Modern
Falvak Programjáról beszélünk
a Modern Városok Program (ez
lényegében a megyei jogú városok fejlesztése és az infrastruktúra, például gyorsforgalmi utak,
autópályák építése) mintájára,
mert a falvak életében fontos a
hagyományok megőrzése, tisztelete és továbbélése. Kiemelte, az
ötezer lakos alatti településekre
vonatkozó Magyar Falu Programot jelenleg még tervezik, ősszel
terjesztik a kormány elé.

esztendőben a lakhatás, a közlekedés, a közszolgáltatások és
a helyi identitás kerülhet majd
a középpontba. Egy-egy elemről bővebben is tájékoztatott a

A hosszú távú komplex program célja a falvak népességmegtartó erejének növelése, a munkahelyteremtés és -megőrzés, a
digitálisjólét-program bővítése,
a közösségi közlekedés, a piaci
szolgáltatások támogatása.
A kormánybiztos szólt
arról is, hogy 2019-ben
már jelentős forrás
állhat a program rendelkezésére,
és a következő
Gyopáros Alpár kormánybiztos
FOTÓ: JUHÁSZ MELINDA

Értesítést küld a NAV
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az október végéig kiküldött
kivonatokkal mintegy félmillió adózót értesít arról, hogy az
elmúlt évről adó-, illetve vámtartozása vagy túlfizetése van
– közölte a NAV.

A kivonat elején mindenki
megtalálja a legfontosabb információt: mennyit kell fizetni, illetve mennyit igényelhet vissza.
Adószámla-kivonatot csak az
kap, akinek legalább egy adónemben ötezer forintnál több

tartozása vagy túlfizetése van
a tavaly december végi adatok
szerint – jegyezték meg.
Felhívták a figyelmet arra is,
hogy a kivonat mellett az adózó késedelmipótlék-értesítőt
is kap, amennyiben fizetési

kormánybiztos. Mint megtudtuk, a kistelepüléseken élők
vagy az oda költözők otthon
teremtési támogatásaként tovább bővítik a CSOK (családi
otthonteremtési kedvezmény)
rendszerét. Erről részleteket
nem árult el, de megemlítette, hogy az újabb kedvezményeket azok vehetik majd
igénybe, akik egy-egy város
agglomerációs gyűrűjén
kívül szeretnének letelepedni. Új információ
volt, hogy a Magyar Falu
Program mellett már megfogalmazódott az 5 ezer főn
felüli települések (amelyek
nem megyei jogú városok)
fejlesztési igénye is.
Németh László, az Ipartestületek Országos Szövetsége
(IPOSZ) elnöke elmondta, szövetségük a 177 ipartestületből álló hálózatán keresztül
hátteret tudna biztosítani az
iparosság eléréséhez, és így
hozzá tudna járulni a falvak
modernizációjához.

Egymillió forintos váltságdíjat követeltek a csalók egy megyénkbeli idős asszonytól, arra hivatkozva, hogy fogva tartják a fiát. A rendőrség azt
javasolja, ellenőrizzük minden ilyen bejövő hívás
valóságtartalmát, és tegyünk feljelentést.

kötelezettségét tavaly nem
vagy csak késedelmesen teljesítette, és emiatt ötezer forintot
elérő pótléka keletkezett.
Akik tartoznak, illetve késedelmi pótlékot kell fizetniük,
kötelezettségeiket többféle
módon is rendezhetik: csekken,
átutalással, bankkártyával vagy
esetleges többletük átvezetésével. Túlfizetés esetén a 1817-es

nyomtatványt kell benyújtani
a visszaigényléshez.
Fontos tudni, hogy akik
elektronikus bevallók, tehát
kötelező a netes felületet használniuk, továbbá akik önként
választják a kapcsolattartás
elektronikus útját, adószámlájukat is elektronikusan követhetik, nem kapnak papíralapú
értesítést.

Az éjszaka közepén követeltek
telefonon pénzt csalók egy idős
asszonytól. Azt állították, hogy
elrabolták a nő fiát, és egymillió forintért engedik szabadon.
Az ismeretlenek azzal fenyegették meg a szinte sokkos állapotba került asszonyt, hogy ha
nem fizet, többé nem látja élve
a férfit. – Szerencsére a hívott
és családja nem fizetett, hanem
miután bontották a vonalat,
felhívták az állítólag fogva tartott férfit, aki természetesen
felvette a telefont, ezután feljelentést tettek a rendőrségen –
mondta el a Soproni Témának
Babelláné Lukács Katalin. A Soproni Rendőrkapitányság őrnagya,
kiemelt bűnmegelőzési főelőadó
azt is hozzátette, az úgynevezett
„unokázós” csalók általában idős

embert hívnak fel azzal, hogy a
hozzátartozójukat baleset érte és
sürgős segítség kell, esetleg azzal:
elrabolták, fizessen érte.
Babelláné Lukács Katalin azt
tanácsolja, hogy minden ilyen
esetben ellenőrizzük a hívás valóságtartalmát, és hívjuk fel azt
a személyt, akire a telefonáló
hivatkozik! Ne beszéljünk idegenek előtt, nyilvános helyen
magánügyeinkről, hiszen ezeket
az információkat a bűnelkövetők felhasználhatják! Idegeneket
elővigyázatossággal engedjünk
be otthonunkba, és bármilyen
indokra hivatkoznak, ne adjunk
nekik pénzt! Gyanús személyek
esetén jegyezzük meg a személyleírásukat, a gépjárművük rendszámát! Bűncselekmény gyanúja esetén hívjuk a 112-t!

A NAV azt tanácsolja, hogy
az adószámla-kivonatot, illetve a pótlékértesítőt mindenki hasonlítsa össze a saját nyilvántartásával. Eltérés esetén
észrevételt tenni személyesen az ügyfélszolgálatokon,
telefonon, a NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszerén (ÜCC) keresztül vagy
írásban lehet.

Programok a kulturális örökség napján

Kitáruló épületek

A papréti zsinagóga idén is szerepel a helyszínek között
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

A kulturális örökség napja alkalmából szeptember 15-én és 16-án több épület is megnyitja kapuit Sopronban. Vidéken, így Fertődön
és Sopronkövesden is lesznek programok.

Szeptember 21. 19.00 / Szeptember 22. 19.00 / Szeptember 23. 15.00
Soproni Petőfi Színház
Jegyek válthatók a Pro Kultúra jegyirodájában (9400, Sopron, Liszt Ferenc u. 1.) és online: prokultura.jegy.hu

A Fabricius-ház szombaton
10–18 óra között ingyenesen lesz
látogatható. Délután egy órakor
„Feltárulnak a múzeum kincsei”
címmel szakmai vezetést tartanak, amely során érdekes háttérinformációkat, különleges történeteket hallhatnak a résztvevők
a múzeumban őrzött leletekről,
tárgyakról.
Közel hét évtized után újra
őröl a Kárpáti-malom Bánfalván, s mindezt a nagyközönség
is megtekintheti szombaton és
vasárnap 10–18 óra között. A látogatók bepillantást nyerhetnek
a XIX. századi (akkor a legmodernebbnek számító) gépészeti berendezések működésébe

a Sopron, Erdei malom köz 10.
szám alatti Kárpáti-malomban.
A sopronbánfalvi pálos-karmelita kolostor szombaton és
vasárnap 10 és 18 óra között
nyitja meg kapuját a közönség
előtt. Mindkét nap 14 órakor vezetett háznézés kezdődik. Cím:
Sopron, Kolostorhegy utca 2.
Az evangélikus templom orgonáját és harangját mutatják
be vasárnap 18–19 óra között.
Fontos információ, hogy a torony meredek lépcsőn érhető el.
A soproni ortodox zsinagógában vasárnap 16 órakor
koncert és előadás lesz. A két,
körülbelül félórás zenei blokk
között dr. Tárkányi Sándor

tart előadást a Soproni Izraelita Hitközség épületeiről és a
közösségről.
Egyes Sopron melletti településeken is várják az érdeklődőket, a fertődi Esterházy-kastély
a hétvégén 11–16 óra között lesz
nyitva. Lényeges, hogy a kiállítások kizárólag tárlatvezetéssel
látogathatók. A csoportoknak a
99/537 640-es telefonszámon,
illetve az info@eszterhaza.hu
e-mail címen lehet előzetesen
bejelentkezni.
Sopronkövesden az egész
falu nyitva lesz az oda érkezők
előtt. Látogatható lesz például
az alkotóház, a Franciska-major, a tájház, a szélerőművek, s
a Molnár-ház.
A kulturális örökség napja
összes rendezvénye és a részletes ismertetésük a http://www.
oroksegnapok.hu internetes oldalon érhető el.
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Útfelújítások
Folyamatosan újulnak meg a város közlekedési útvonalai: nemrégiben indult el a munka
a Lövér körúton, a 84-es főút elkerülőúti szakaszán pedig pár héten belül elkezdődik a
felújítás.
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Hetvenöt éve szentelték fel a kurucdombi Isten házát

Áldás a templomra

A szentmisét megelőzően dr. Veres András megyéspüspök áldotta meg a templomot és a híveket
FOTÓ: LECZOVICS ZSOLT

Dolgoznak a Lövér körút felújításán
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A közelmúltban kezdődött el
a Lövér körút felújítása. Ennek
első lépéseként a szegélyt cserélik ki a szakemberek. Ezzel
együtt új aszfaltburkolatot
kapott a Nyéki utca, a Sport
utcában pedig felújítják a járdát.
Az autósok a város több pontján is forgalomkorlátozásra készülhetnek: várhatóan a legkritikusabb forgalmi helyzet az
elkerülőúton alakul ki. A Balfi
úti körforgalomtól a Szent
Mihály-temetőnél lévő körforgalomig tartó, 1390 méter
hosszú szakasz felújítása a közeljövőben elkezdődik és előreláthatóan három-négy hónapig
tart. A munkálatok során ezen

a részen a meglévő szegélyeket
átépítik, az elöregedett aszfaltot lemarják, majd két új réteget
építenek be. A beruházás bruttó
több mint 240 millió forintból
valósul meg.
A városból ki- vagy bejövet
időszakosan ugyancsak megállíthatják a járműveket. A 84-es
főúton, a szennyvíztisztító telep
közelében a M85-ös gyorsforgalmi út nyomvonalán dolgoznak,
a munkálatok érintik a főút forgalmát is. Emiatt – mivel a teherautók áthaladnak a 84-es főúton
– sárfelhordásra lehet számítani.
A kivitelező – a lehetőségekhez
mérten – minden esetben igyekszik letisztítani az utat.

Nyugdíjasok
fesztiválja
Az Életet az éveknek klubszövetség immár ötödször szervezte meg Sopronban a hétfőtől
csütörtökig tartó nyugdíjasok
fesztiválját. A négynapos rendezvényre szerte az országból
több mint négyszáz szépkorú
jött el. A megnyitót a Hotel Sziesztában tartották hétfőn, amelyen részt vett dr. Farkas Ciprián
önkormányzati tanácsnok is.
– Igyekeztünk változatos programokat összeállítani – mondta el lapunknak Zsámbokiné Buday Anna szervező, a szövetség

megyei elnöke. – A Liszt-központban külön előadásként
megnézhettük a Rejtő, a megejtő, című darabot. Szerdán például ausztriai kirándulás, illetve
a Sörházdombhoz és a Károly-kilátóhoz vezető túra közül lehet
választani. A csütörtök már a búcsúzás napja lesz. Nagyon reméljük, hogy gazdag élményekkel
és meleg szívvel távoznak majd
tagtársaink Sopronból. Őket, valamit az új érdeklődőket a tervek szerint a hatodik fesztiválra
is visszavárjuk.

Közgyűlési döntések
Rendkívüli közgyűlést tartott az elmúlt héten pénteken a soproni képviselő-testület. Az ülés elején tette le
esküjét az új belvárosi képviselő, Filep Márk. Az első napirendi pont az Innovációs
Technológiai Centrum leendő helyével foglalkozott. Az
önkormányzat megvizsgálta
a beruházás megvalósítására

alkalmas területeket, majd
a délkeleti városrészben, a
már meglévő gazdasági terület mögött lévő, az M85-ös
gyorsforgalmi út szomszédságában elhelyezkedő szántóföldet jelölte ki. Az építési
helyszín ipari–gazdasági területté való átminősítéséhez
beérkezett véleményeket is
megtárgyalták a képviselők.

Dr. Veres András megyéspüspök kért áldást az
elmúlt vasárnap az 1943. szeptember 8-án felszentelt Szent István-templomra.
Ünnepi szentmisét mutatott
be a Szent István-templomban
dr. Veres András megyéspüspök
az épület felszentelésének 75.
évfordulója alkalmából. A szertartást megelőzően a templom
előtti téren, az árkádnál áldotta
meg a résztvevőket – Istentől
a híveknek hűséget és kitartást kért –, valamint az épületet, és imádkozott mindazokért,
akik építették, gondozták és
benne szolgáltak az idők során.
A megyéspüspök az áldást követően Böcskei Győzőnek, a templom plébánosának jelenlétében
tartotta meg a szentmisét. Az
eseményen részt vett dr. Fodor
Tamás polgármester, dr. Farkas
Ciprián városházi tanácsnok,
valamint Barcza Attila, Sopron
és térsége országgyűlési képviselője is.
A felszentelés 75. évfordulójára lett készen a templomtorony
felújítása, átfestése, valamint

működik rajta egy, mind a négy
oldalról látható óra is. Emellett
a plébánia épületének homlokzatát is megújították.
Mint arról lapunkban korábban beszámoltunk (Tájba si-

muló modern templom, Soproni Téma, 2017. augusztus
30.,) a Katolikus Konvent már
1932-ben döntést hozott, hogy
új templomokat és új plébániákat kell létesíteni. Komoly viták
folytak, hogy a megnövekedett
város mely részén lenne a legfontosabb az építkezés. Végül
úgy döntöttek, hogy a város-

FOTÓ: NÉMETH PÉTER

nak azt a részét választják – a
Kurucdombot –, ahol abban az
időben a legtöbb szegény ember
élt. A templomot 1943. szeptember 8-án dr. báró Altorjai Apor
Vilmos győri püspök Szent István király tiszteletére szentelte
fel. A hívek adományából a freskók 1945–1961. között készültek
el. A templom érdekessége a
Czestochowai Fekete Madonna
kép, amelyet lengyel hadifoglyok adományoztak a soproni
híveknek. Az orgonát Soproni
(Schwarz) József zeneművészeti főiskolai tanár tervezte, a budapesti orgonagyárban készült
1956-ban. Az Isten háza az elmúlt hetvenöt év során számtalan hívő embernek nyújtott lelki
vigaszt, illetve okozott számtalan boldogságos pillanatot.
A templom külső kerengőjében helyezkedik el Szent István szobra, amely a városban is
egyedülálló, így a templom szolgál helyszínül az augusztus 20-i
ünnepségnek, melyet a plébánia
és a város vezetése minden évben közösen rendez meg.

Megemlékezés az ágfalvi csatáról
A város nevében Mágel Ágost
önkormányzati képviselő,
dr. Fodor Tamás polgármester
és dr. Farkas Ciprián városházi
tanácsnok pénteken délelőtt a
Szent Mihály-temetőben megkoszorúzta a második ágfalvi
csata hőseinek a sírját. Az egyetemi megemlékezést a botanikus kertben az Őrtüzek emlékműnél tartották meg. Beszédet
Binder Bálint erdész valétaelnök mondott.
1921. szeptember 8-ára
vir
r a
d óra a második ágfalvi összecsapás a nyugat-magyarországi felkelés fontos
ütközete volt. Ennek is volt köszönhető, hogy Sopron és környéke népszavazással dönthetett hovatartozásáról.
Machatsek Gyula erdőmérnök-hallgató, Szechányi Elemér bányamérnök-hallgató és
Pehm Ferenc önkéntes, pénzügyi tisztviselő vérét adta
azért, hogy Sopron magyar föld
maradhasson.

Machatsek Gyula és Szechányi Elemér sírját koszorúzta meg Mágel Ágost,
dr. Fodor Tamás polgármester és dr. Farkas Ciprián FOTÓ: NÉMETH PÉTER
A tisztelet jeleként a soproni
egyetem és az önkormányzat
szervezésében minden évben

csendes főhajtással emlékeznek
meg a három hősről és egyben
arról a maroknyi, javarészt főisko-

lásokból álló felkelőcsapat hősies
tettéről, amely hazaszeretetből,
áldozatkészségből adott példát.
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Sopronbánfalva: Sokszínű és tartalmas programok

Hagyományőrző búcsú

2018. szeptember 12.

EZ LESZ…
Koncepciós per erdélyi módra
Szeptember 12., szerda 18 óra,
pedagógusok művelődési háza
Dr. Soós István előadása Báthory Anna peréről

Chopin forradalma
Szeptember 12., szerda 18 óra, Liszt-központ
Hegedűs Endre Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész
hangversenye a Crescendo-bérlet keretében

innoLignum Sopron
Erdészeti és Faipari Szakvásár
Szeptember 13–15., Novomatic-aréna

BeszélgESsTÉK – vendég: Mácsai Pál
Szeptember 13., csütörtök 19 óra, Liszt-központ
Kadlecsik Zoltán evangélikus lelkész, mentálhigiénés szakember ezúttal Mácsai Pál Kossuth- és Jászai Mari-díjas
magyar színésszel, rendezővel, az Örkény István Színház
alapító igazgatójával beszélget.

Armando – Impró/Színház
A hagyományokhoz híven idén is megkoszorúzták a volt
evangélikus templom épületén lévő emléktáblát FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A hagyományokat megőrző Bánfalváért Baráti Kör Egyesület immáron
huszadszor rendezte meg a búcsút a településrészen a hétvégén.
Színes, változatos programok
várták a hétvégi kétnapos rendezvényen az érdeklődőket a
Hajnal téren felállított sátorban, illetve szabadtéren. Volt
kézműveskedés, fonás, rönkfűrészelés, csizmadobás. A felnőtteket főzőverseny is várta.
A rendezvényt szombaton
Veöerös András műemlékvédő
építész nyitotta meg. Ezen a napon vetítették le Heim Vilmos
Hova tartasz (Quo vadis) című
filmjét, majd beszélgetés következett a rendezővel.

– Az idei, huszadik búcsún a
korábbi években megszokott, illetve tradicionálisnak mondható rendezvényeinket – mint például a vasárnap délutáni felvonulás, ünnepi istentisztelet az
evangélikus templomban, kulturális programok a színpadon
– mind megtartottuk – mondta
el lapunknak Igrecz Katalin, a
Bánfalváért Baráti Kör Egyesület elnöke. – Ám mindig újítunk
valamit. Tavaly a horvát nemzetiség képviselői mutatkoztak
be, idén pedig a Gyulafirátótról

érkezett vendégeink hagyományos német zenékből–táncokból összeállított műsort mutattak be. Fellépett még a Bánfalvi
Kórus, a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, valamint a Testvériség Néptáncegyüttes is.
Igrecz Katalin hozzátette,
ugyancsak hagyomány, hogy
az 1887. szeptember 11-én felszentelt egykori evangélikus iskoláról és templomról is megemlékeznek. Ennek nyomát
egy márványtábla őrzi, amelyet

vasárnap a bánfalviakkal és a város vezetőivel, élükön dr. Fodor
Tamás polgármesterrel idén is
megkoszorúztak.
A polgármester méltatta
a bánfalvi közösség hagyományőrzésének fontosságát,
illetve az évről évre megrendezendő búcsú közösségépítő és
összetartó erejét. Kifejtette: a
rendezvény igazán sokszínű és
tartalmas programokat kínált.
Az eseményen részt vett Táp
Lászlóné, Brennbergbánya,
Ó-Hermes, Új-Hermes és Görbehalom részönkormányzatának
elnöke, valamint Mágel Ágost
önkormányzati képviselő is.

Hétköznapi hősöket keresünk!
Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni emberek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat a jövőben is
tartjuk, sőt szélesíteni kívánjuk újabb és újabb olvasóink
megismertetésével. Ezért olyan embereket keresünk, akik
szűkebb–tágabb környezetükben valamiért kiérdemelték a
körülöttük élő emberek szeretetét, tiszteletét. Lehet ő egy

nagymama, másokon segítő ezermester vagy segítő tanácsadó, egy közösség szervezője vagy aktív tagja. Szóval bárki,
akire felnéznek olvasóink! Ha ismernek ilyen embert a környezetükben, írják meg nekünk, hogy ki ő, hogy érhetjük el,
és hogy miért olvasnának róla örömmel a Soproni Témában!
Leveleiket a szerkesztoseg@sopronitema.hu címre várjuk!

Szeptember 14., péntek 19 óra,
Búgócsiga Akusztik Garden

Szerepjáték Est-Szesztilalom
Szeptember 14. 19 óra, Gambrinus Ház
Ármány, titkok, leleplezések, krimi, vacsora...

Csillagászat
Szeptember 14. 19.30, Alphapark
Rendező: Stella Sopron

Kilátó napja
Szeptember 15., szombat 10 óra, Károly-kilátó

Barlangbúcsúztató
Szeptember 15. 11 óra,
Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház
Interaktív dínóshow

„Kötelező”
Szeptember 15. 15–18 óra, Liszt-központ
Családi nap kötetlenül

AddTovább
Szeptember 15. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
23.30-tól Afterparty következik

Rózsaszín Pittbull koncert
Szeptember 15. 21 óra, Hangár Music Garden

Liszt-terasz
Szeptember 16., vasárnap 17 óra, Liszt-központ
Fellép a Ska Tunes

Fafaragó-kiállítás

HOL JÁRUNK?

Szeptember 16. 17 óra,
Ligneum Látogatóközpont
Bemutatják Smidt Róbert fafaragóművész nagy méretű
Himnusz című alkotását

Jereváni matiné
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 19-ig beküldik a Soproni Téma, 9400 Sopron, Pf. 241. vagy
a szerkesztoseg@sopronitema.hu címre, ajándékot sorsolunk ki.

Megfejtések
Augusztus 29-i rejtvényünk megfejtése: Lány gitárral szobor a
Templom utca 24. számú házon –, szerencsés megfejtőnk: Kováts Attila, Sopron, Táncsics M. u. Az ajándék könyvet a Pro Kultúra Jegyirodájában (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.) veheti át.

Szeptember 19., szerda 10 óra, Szent Imre-templom
A Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar hangversenye ifjú szívűeknek. Műsoron Prokofjev, MendelssohnBartholdy és Beethoven művei szerepelnek.

Swing party
Szeptember 19. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
Ősszel is folytatódnak a szerdai táncos programok. 21
órától bevezetés, táncoktatók: Vida Zsuzsa és Horváth
Zsolt, 22 órától pedig dj. SL zenél. A belépés ingyenes.

Kiállítás a Várkerület Galériában
Szeptember 19-ig naponta 15–17 óra között
Kostelec Éva festőművész tárlata

Templom utca 24. – Lány gitárral
A háború alatt súlyosan megsérült épület helyén 1961-ben Füredi
Oszkár tervei alapján épült a Templom utca 24. szám alatti lakóház,
melynek a Széchenyi tér felé néző homlokzatán helyezték el Deák
László (1926–1970) mészkő szobrát, melynek a debreceni születésű
művész a Lány gitárral címet adta. A fiatalon, tragikus körülmények
között, autószerencsétlenségben elhunyt szobrászművészről méltatlanul keveset tudunk. „Szerény ember és szerény művész volt,
a művészeti közélet vitáiban nem igen vett részt, ezt a fizikuma és
túlérzékeny lelke sem bírta volna, egyedül műveinek a szépérzékre
és a jobb ízlésre nevelő hatásával akart feltűnni” – írja róla művészbarátja, Tóth Endre. A II. világháborút követően francia hadifogságot is megjárt, emiatt sokat betegeskedő Deák László a szobraival
dinamizmust, harmóniát kívánt üzenni, mintegy „szoborrá lényegítve a nyugalmat és a humanizmust”. Köztéri szobrai Debrecenben,
Szegeden, Gyöngyösön, Kecskeméten, Szombathelyen, Tapolcán,
Tabon és Budapesten láthatók – és itt, Sopronban, ha feltekintünk a
Templom utca 24. számú ház homlokzatára. Tegyük meg, ha éppen
arra járunk… FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Az anyag kettőssége
Duality of matter (Az anyag
kettőssége) címmel nyílik
meg Malgorzata Chomicz
kiállítása szeptember 14-én
18 órakor a Torony Galériában. A lengyel képzőművész több mint húsz éve tanítja a képgrafikus technikát,
65 egyéni kiállítása és több
mint 260 közös tárlata volt.

Rendszeresen állít ki Lengyelországban és Olaszországban, de munkásságát
díjazták már hazánkban is.
A különleges soproni tárlatot dr. Veress Ferenc művészettörténész nyitja meg,
megtekinthető október
4-ig, hétfőtől csütörtökig
15 és 18 óra között.

MÉDIAPARTNEREINK:
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Vidám fesztivál három napon át a Várkerületen

Szüreti bormustra

Idén is sokan megkóstolták a helyszínen préselt friss mustot FOTÓ: NÉMETH PÉTER
HORVÁTH FERENC

Kürtőskalácsok és pecsenyék, kolbászok
mámortó illata, mangalicakolbász és töpörtyű,
malomkeréknyi házi kenyér, alkalmi játszótér a
kicsiknek, no és természetesen kitűnő soproni
borok – mindez így együtt nem volt más, mint
a Soproni Szüreti Napok, amelyet dr. Fodor
Tamás polgármester nyitott meg.
Az elmúlt hétvégén tartották
meg a hagyományos szüreti
napokat a Várkerületen. Már kora
délután sokan nézelődtek a vásárosok sátrainál. Szinte mindent
lehetett kapni, amit ma Magyarországon a kézművesek kínálnak.
Aki falatozni vágyott, az sem csalódott, mert több helyen is kínáltak ínycsiklandó utcai ételeket.
Mások egyből a gazdákat keresték fel, hogy egy-egy pohárkával
„teszteljék”, hol is tart a soproni
borászat 2018 őszén. Már hagyomány, hogy a Taschner pincészet

itt mutatja be a nagyközönségnek újborát, a friss és üde, illatozó
Irsai Olivért, amelynek gyümölcse néhány hete még tőkén volt.
Természetesen a többi gazda
sem panaszkodhatott, a legtöbb
helyen alig győzték decinként
kimérni a választott borokat.
A szüreti napokon 19 pincészet mutatkozott be, és képviseltették magukat az etyeki borászok, de volt termelő a Soproni borvidékhez tartozó kőszegi
körzetből is. A hivatalos megnyitó előtt pénteken a Sopron

Táncegyüttes és a marosvásárhelyi táncosok fokozták a remek
hangulatot. A színpadra 18 órakor lépett dr. Fodor Tamás az
Európai Borlovagrend Soproni
Legációjának néhány tagja kíséretében. A polgármester rövid
köszöntőjében kitért a város és
a borászok kapcsolatára, utalt a
hagyományokra és méltatta a
soproni borokat. (Tegyük hozzá
joggal, mert néhány egészen fantasztikus bort lehetett kóstolni, a

ropogós, reduktív technológiával
készült fehérboroktól a rozékon
át a testes vörösborokig, de a különlegességek sem hiányoztak.)
Már hagyomány, hogy a megnyitón látványpréselés is várja
az érdeklődőket. Az első mustot dr. Fodor Tamás és a borlovagok préselték, amelyet aztán
mindenki kedvére fogyaszthatott. A vigadalom három napon
át tartott kiegészítő színpadi
programokkal.

A KÉKFRANKOS FŐVÁROSA?
Mint ismert, „Sopron a kékfrankos fővárosa”. A szlogent éppen 15 éve védették le. Nem véletlenül, mert arányaiban a
Soproni borvidéken van a legtöbb kékfrankos szőlő. Az ember azt hinné, hogy minden jeles esemény alkalmával a város több pontján is látni lehet ezzel a szöveggel nagy méretű feliratokat, de nem – még a fesztivál helyszínén sem.
Pedig elfért volna, mondjuk, a színpad hátterén. Arról nem
beszélve, hogy 2018 a kékfrankos éve, de erre sem hívták
fel a sokaság figyelmét. Pedig Sopron tényleg a kékfrankos
fővárosa, de a tények szerint ezt a szervezők nem tudták…

Lovagi ünnep a bencéseknél

Horváth Ferenc jegyzete
Nem tudom, kedves olvasóink, hogy
önöket mennyire hozta lázba a hír, miszerint Brüsszel kifizeti a déli határ védelmére elköltött 900 millió eurós költség egyharmadát. Ebből 54
millió eurót hamarosan átutalnak. Én felkaptam a fejemet, mert emlékszem, micsoda felhördülés volt itthon ellenzéki körökben és ezzel szinkronban Európa
számos, migrációt támogató országában, s az Európai
Bizottságban is, amikor az illegális migráció megállítására felhúztuk a határkerítést. Európa fekete báránya
lettünk, súlyos, de igaztalan vádak repültek fe„Az Európai Bizottság
lénk szinte nap mint
azzal, hogy immár
nap. Egyedül voltunk,
jogosnak ismeri el
de a kormány követkeMagyarország igézetesen kitartott, hatányét a határvédelemre rozottan érvelt, és egyfordított összeg egy
re többen hallották meg
részének megtérítészavát. Persze még szó
sére, hallgatólagosan
sincs róla, hogy kialakult
volna az európai egység
és utólagosan igazat
ad Magyarországnak.” ebben a különösen fontos kérdésben, de érezhetően megváltozott valami. Most nem sorolom fel,
hogy melyik országban mi történt, de egyrészt lassan
elismerik, hogy a mi határunk védelme Európa védelme is, másrészt pedig egyre többen vallják, hogy meg
kell állítani az illegális migrációt, és ezért tenni is kell
érdemben, nem csak a szavak szintjén. Az Európai Bizottság azzal, hogy immár jogosnak ismeri el Magyarország igényét a határvédelemre fordított összeg egy
részének megtérítésére, hallgatólagosan és utólagosan igazat ad Magyarországnak. Hallgatólagosan, mert
a pénzt hivatalosan nem a kerítésépítés költségeire,
hanem egyéb biztonsági kiadások fedezésére adják.
Utólagosan, mert csak lassan változott a véleményük,
és már egy év is eltelt azóta, hogy Magyarország benyújtotta a számlát. Szóval engem felvillanyozott ez a
hír, no, nem elsősorban a pénz miatt, hanem mert ez
egyértelmű jele, hogy Európa kimozdult kimozdíthatatlannak ítélt állapotából. Persze messze még az út
vége. Amikor önök e sorokat olvassák, talán már túl
leszünk az Európai Parlament plenáris ülésén is, amelyen a Magyarország elítélését szorgalmazó Sargentini-jelentést tárgyalják, amely a pártatlan szakértők szerint is irracionális és hazug vádakat tartalmaz. Jövő év
májusában Európa válaszút elé áll. Az EP-választásokon a szavazók vagy az illegális migrációt elutasító jelöltekre vagy a migránsbarát politikát szorgalmazókra
szavaznak. A lavina már elindult, kérdés azonban, hogy
képes lesz-e félreállítani az útjában álló migránsbarát,
a nemzetállamok létét és jövőjét tagadókat.

KÖZÉRDEKŰ
TELEFONSZÁMOK
Mentők  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  104
Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség
(Tűzoltóság, Polgári Védelem)�����105 • 510-672 • 510-617
Rendőrség .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  107 • 311-234

MADARÁSZ RÉKA

Az Európai Borlovagrend Hungária Konzulátusa és a Soproni
Legáció avatási és
előléptetési ünnepséget tartott szombaton. A Kecske-templomban megrendezett
szertartás a középkori hagyományoknak
megfelelően zajlott.
13 éve működik az Európai
Borlovagrend Hungária Konzulátusának Soproni Legációja,
amely a legnépesebb Magyarországon: mintegy 80 főt számlál. Maga a konzulátus Győrben
található, a – több mint 30 éve,
főnemesek által létrehozott –
lovagrend szervezeteinek élén
álló szenátus székhelye pedig
Eisenstadt Szabadvárosban.
– A borlovagrend fő célja,
hogy a bor társadalmi helyzetét emelje: megismertesse és
alkalmazza a borral kapcsolatos új kulturális és gasztronómiai gyakorlatot, fórumot teremtsen az ez iránt érdeklődő

Lavina

Általános segélyhívó . . . . . . . . . . . . . . 112
Előfizetői tudakozó  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 11818
Belföldi tudakozó  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  11800
Orvosi ügyelet .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 312-010
Soproni Gyógyközpontközponti szám .   .   .   .   .   .   .  514-200
Soproni Gyógyközpontelőjegyzési telefonszámok .  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

A bencés templomban
megrendezett ünnepségen
három új belépőt
és öt előlépőt köszöntöttek a
borlovagok FOTÓ: NÉMETH PÉTER
személyek, közösségek számára
– tudtuk meg Károlyi Gyulától,
a legáció első legátjától. – His�szük, hogy ahol borozgatás van,
ott barátság van és béke. Jelmondatunk: „Csak ha az irigységen úrrá lettél, és másokért
fáradozni kezdtél, akkor leszel
igaz lovaggá!”.
A bencés templomban megrendezett ünnepségen három
új belépőt és öt előlépőt avattak

fel. A borlovagrend szertartásai középkori hagyományokon
alapulnak, kiváltképp a Szent
György-rend szokásait követik.
– Szombaton 18.30-kor a Reipál-házban lévő székhelyünkről
indultunk – az ország különböző részeiről érkezett borlovagok
részvételével és mazsorettek felvezetésével – tette hozzá Károlyi
Gyula. – A mazsorettek műsort
adtak a Fő téren, a körülbelül

egyórás szertartás után pedig az
újból felállított menet a Pannonia Hotelbe vette az irányt. Itt
lovagi vacsorát adtunk mintegy
a százfős vendégseregnek, majd
mindenkit meginvitáltunk a
szüreti napokra.
Idén alapították meg a Soproni Borlovagok és Borbarátok Egyesületét a nemesborok
megismertetése, népszerűsítése
érdekében.

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
Caritas telefonos lelkisegély-szolgálat  .  06-80/505-678
Drog stop  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  06-80/505-678
Magyar Autóklub  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  188
SZOLGÁLTATÓK
Áram szolgáltató  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  06-80/533-533
Víz szolgáltató  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  519-100
Gáz szolgáltató .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  06-80/440-141
UTAZÁS
MÁV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06-40/49-49o-49
GYSEV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 577-212
Kisalföld Volán  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  313-130
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Félmillió euróból újul meg az egyetemi botanikus kert

Szépülő arborétum
A Soproni Egyetem botanikus kertje
Közös örökség, közös
jövő – fák, határok
nélkül című, Európai Unió Regionális
Fejlesztési Alapjának
Interreg Szlovákia–
Magyarország támogatási programjában
elnyert több mint félmillió euró segítségével újul meg.
A projekt célja, hogy a botanikus
kert megújításával hozzájáruljon a térség turisztikai potenciáljának fejlesztéséhez, szolgálja
a helyi lakosság, a turisták és az
egyetemi polgárság érdekeit.
Új, modern, interaktív eszközökkel kívánja elérni azt, hogy
megfelelő színhely legyen az
erdei pedagógiának, a tanösvények látogatóinak, és egyfajta
„természetes tornateremként”
szolgáljon a kocogók, a sportolók számára.
A magyarországi erdészeti felsőoktatás első botanikus kertje
Kisiblyén jött létre (mai Kisiblyei Arborétum, Szlovákia), majd
az első világháború után, mikor
Selmecbányáról költözni kényszerült az akkori akadémia, hoztak létre Sopronban is egy botanikus kertet (mai Egyetemi Élő
Növénygyűjtemény). A közös

Dr. Király Géza, az erdőmérnöki kar docense és Kui Biborka intézeti munkatárs,
erdőmérnök a botanikus kertben FOTÓ: NÉMETH PÉTER
múlt a mai napig élő kapcsolatot eredményez: egyrészt a két
település testvérváros, másrészt
a Soproni Egyetem hallgatói
rendszeresen látogatják az ősi
Alma Matert és vele együtt az
arborétumot. Most a támogatásnak köszönhetően mindkét
botanikus kert megújul.
A soproni létesítmény felújításának legfőbb célja a

beruházások mellett olyan rendezvények szervezése, amelyek
felhívják a figyelmet a kert értékeire szélesebb körben is. A tervezett beruházások között szerepel a növényállományok
felújítása, fiatalítása, értékes
fajokkal való gazdagítása, új látogatóközpont, digitális időjárás-állomás, bejárati kapu építése, tanösvények és bemutatóház

kialakítása, az üvegház és az
utak felújítása, különböző erdőpedagógiai rendezvények
tartása, új, interaktív és webre
optimalizált térképek létrehozása, valamint egy sétaút a hiányossággal élőknek. A megújult
kertekről egy 4, illetve 5 nyelvű
dokumentumfilm készítését is
célul tűzték ki, emellett a botanikus kert gépparkja is megújul.

2018. szeptember 12.

Nemzetközi
ózonvilágnap
Szeptember 16-án tartják meg
világszerte az ózon világnapját. Az alkalom emlékeztet arra,
hogy az ózonréteg védelmét
szolgáló úgynevezett montreali jegyzőkönyvet 1987. szeptember 16-án írta alá 46 ország
(a rendelkezés 1989. január
1-jével lépett életbe). Azóta már
csaknem 200 ország csatlakozott ehhez a környezetvédelmi
megállapodáshoz – Magyarország 1989-ben –, melyben
vállalták, hogy korlátozzák az
ózont bontó halogénezett szénhidrogén-származékok (CFC-k)
kibocsátását.
Az ózonréteg a sztratoszférában található, a Földtől számított 10–50 kilométeres magasság között a közepes szélességi köröknél, a sarkköröknél ez
8 kilométeres. A magaslégköri
ózonréteg vékonyodása a múlt
század 70-es éveiben kezdődött
el. Ha az ózonréteg által visszavert káros UV-sugarak a sztratoszféra alatti légköri rétegbe
jutnak, káros hatások alakulhatnak ki, többek közt gyengül az
immunrendszer, így csökken a
fertőző betegségekkel szembeni
természetes védekezőképesség,
nő a bőrrákos betegek aránya
és a szemkárosodás kialakulásának veszélye, a planktonokat
károsítja, így azok kevesebb
szén-dioxidot tudnak kivonni
a légkörből, gyorsítva ezzel is
a globális felmelegedést, egyes
halfajok (például szardella, makréla) ivadékai elpusztulhatnak,

haszonnövények (például kukorica) esetében genetikai mutációkat idézhet elő.
A montreali jegyzőkönyvben
foglaltak alapján az aláíró országokban csökkentették, illetve
be is tiltották az ózont károsító
mesterséges anyagok használatát, mint a CFC-k alkalmazását
az aeroszolos spray-kben, a merev polisztirolhabok előállítását,
illetve lecsökkentették, van, ahol
meg is szüntették CFC hűtőközegek alkalmazását a hűtőkben.
Sajnos a légkörbe jutott,
ózont károsító anyagok lassan
bomlanak le, így még előfordulhatnak „visszaesések” – tavaly
tavasszal az Antarktisz felett ismét vékonyabb lett a védőréteg
– de egyes vizsgálatok szerint
2068 körülre (azaz majd’ 100
évvel az első észleléstől) vis�szanyerheti az eredeti, 1970-as
állapotát az ózonréteg…

Bűncselekmény
a tiltott szemétlerakás

FOTÓ: LECZOVICS ZSOLT

Az illegális hulladéklerakás vagy jogosulatlan
lomtalanítás meghirdetése bűncselekménynek
minősül – közölte a város jegyzője.
Sopron város jegyzője felhívja
a lakosság figyelmét arra, hogy
a városban jelenleg nincsen
meghirdetett lomtalanítás. Az
önkormányzat által meghirdetett lomtalanítás esetén eredeti bélyegzővel ellátott értesítést és konténert helyeznek
ki a közterületre. Ezt azért fontos megjegyezni, mert a város
több pontján ismeretlenek

illegálisan lerakott szeméthalmokat hordtak össze.
Amennyiben bárki azt tapasztalja, hogy illegális hulladékgyűjtést hirdettek meg, tábláztak ki, vagy hulladékot raktak
le, értesítse a városgazdálkodási
osztályt és a közterület-felügyelet munkatársait a 99/515–124es telefonszámon, illetve a rendőrséget a 112-es telefonszámon!

Az illegális hulladéklerakás
vagy jogosulatlan lomtalanítás
meghirdetése bűncselekménynek minősül.
Sopronban két helyen, a Pozsonyi úton, illetve a Harkai úti
hulladéktelepen is működnek
hulladékudvarok. A lakosság itt
környezetbarát módon helyezheti el a feleslegessé vált háztartási eszközöket, a lomot. Úgy
tűnik azonban, vannak olyanok,
akiket ez nem érdekel, és egyszerűen parlagra dobva hagyják el
a nem kívánt holmikat.

Szeptembertől halogén helyett LED
Szeptember elseje után ki
kell vezetni a magyar piacról a halogénizzókat – ezeket ugyanis az Európai Unió
betiltja. A hazai forgalom
mintegy ötödét adták ezek
a termékek, helyettük mostantól a LED-es technikát kell
alkalmazni, a raktáron lévő

készleteket azonban még lehet értékesíteni.
Nagy János, a Világítástechnikai Társaság elnöke
az MTI-nek elmondta, hogy
Magyarországon egyedül a
Tungsram foglalkozik halogénizzók gyártásával, a kereskedők pedig igyekeztek

feltölteni készleteiket ,
mert egy ideig még lesz rájuk kereslet.
A közösségi rendelet egyébként még 2009-ben megszületett, előkészítése azóta zajlik, a LED-termékek
iránt pedig folyamatosan nő
a kereslet.

2018. szeptember 12.
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Soproni Petőfi Színház: európai fesztiválon az Ibsen-darab

Kassai vendégszereplés
Elkapott színházi
pillanatok
Szabadtéri fotókiállítással búcsúzik a 2017/18as évadtól a Soproni Petőfi Színház. Már látható
a Várkerületen egy válogatás azokból a fényképekből, amelyek megörökítik az elmúlt évadban bemutatott előadások emlékezetes pillanatait. A közel 800 darabos „termésből” 24 kép
került ki, a fotókat Torma Sándor, illetve Pluzsik Tamás készítette. A kiállítást szeptember
30-ig lehet megtekinteni a Várkerületen.
FOTÓ: TORMA SÁNDOR

Családi nap kötetlenül
Az első őszi családi délutánon – szeptember 15-én,
szombaton 15 órai kezdettel – minden a kötélről szól a
Liszt-központban: megmutatják, hogyan dolgoztak
a kötélgyártók, a hajóvontatók és a kötéltáncosok…
Megtanulhatunk kötéllel
harangozni, kötélre mászni,
nyakkendőt kötni és masnit

bogozni. Vendégül látnak a
szervezők világbajnok kötélugrókat és kígyóbűvölő
zenészeket. Akinek kötélből
vannak az idegei, akár egy
szabadulós játékot is kipróbálhat. És ha minden kötél
szakad, kötelesek vagyunk
közölni: a kötelező olvasmányokról sem feledkezünk el.
Mindezt persze kötetlenül!

A két főszereplő: Szőcs Erika és Szilágyi Tibor FOTÓ: TORMA SÁNDOR

Magyarországot a soproni teátrum a Ha mi
holtak feltámadunk című előadása képviselte a
12. Közép-európai Színházi Fesztiválon Kassán
szeptember 5–9. között.
A rangos szakmai seregszemlének megalakulásakor az volt a
fő célja, hogy bemutassa azon
színházak munkásságát, amelyek működési területe és tevékenysége valami okból különleges az adott országon belül és
Közép-Európában is.
A magyar színházművészetet
a soproni társulat képviselte a
Henrik Ibsen művéből készült

Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
1993
D. Hoffer Erzsébet
kiállítása
Vasárnap a VasVilla aulájában
nyílt meg D. Hoffer Erzsébet
kiállítása, a Barokk Kvartett
közreműködésével. A művész
Sopronban született, mesterei
Szarka Árpád, Mende Gusztáv,
Mühl Aladár, Lándori Angéla,
Steiner Antal, Csík István,
Tamás Ervin és Blaski János.
Szerencsés, mondhatják sokan,
hiszen a tehetség mellé a város
adta a környezetet, és a nagy
elődök nyomán találta meg
mestereit, akiktől a szakma
és az emberség alapvetését
tanulta. Szerencsés, mondhatják sokan, hiszen élhetett kedvtelésének, élhetett a festészet
gyönyörének, megörökíthette,
portrékba festhette a családot,
olajba őrizhette a múló pillanatot, elleshette a város mindennapjait. Szerencsés, mert
van benne elég erő, akarat és
elszántság, hogy most már
megmutatkozzon, hogy képeivel helyet kapjon a város művészeti életében. Második önálló
kiállítását nemrég elhunyt
édesanyja emlékének szenteli.
(Soproni Hírlap)

Emlékmű a Himnusz
szerzőjének
Évekkel ezelőtt Káspár Teréz
százezer forint felajánlásával alapítványt hozott létre.
Az alapítványhoz csatlakozók

anyagi segítségével 1990-ben
szobrot emeltek Sopronban
Vörösmarty Mihály emlékének.
A szoboralapítvány pénzmaradványa, kamatokkal együtt
ez év január elsején több mint
ötszázezer forint volt. Káspár
Teréz ezt az összeget kiegészítve
most hetvenezer forintot ajánlott fel Kölcsey Ferenc emlékművének majdani felállítására.
(Soproni Hírlap)

1918
Lehár
ezredes ünneplése
A Piavénél őrt álló 106. gyalogezred augusztus 24-én
ünnepelte a Mária Terézia
renddel és az arany vitézségi
éremmel kitüntetett ezredesét,
Lehár Antalt, városunk polgárát. A legénység és az altisztek
nevében Móricz Lajos törzsőrmester üdvözölte a szeretett
ezredparancsnokot, aki meghatódva fogadta a szívből jövő
egyszerű szavakat. Az ezredes
válaszában kiemelte, hogy a
király ismerni akarta az ezrednek a piavei harcokban végrehajtott hősiességét. A büszkeség tüzében gyúltak ki a komor
rohamsisakok alatt az olasz
nap égette katonaarcok, amikor az ezredes előadta, hogy
a maseradai tusa részleteinek
ismertetésénél a meghatottság
könnyei csillantak meg a legfőbb hadúr szemében, és hogy
a király az ezredet és minden

egyes embert legmélyebb hálájának és szeretetének kifejezésével üdvözöl. Este a három
különböző helységben táborozó
legénység ünnepi menázsival,
cigarettával és borral magyaros
áldomást tartott vitéz ezredesének az ünneplésére. Ivánszki
Artúr altábornagy, a hadosztály parancsnoka és Scheucher
Ferenc vezérőrnagy az ezreddel együttműködő tüzérdandár parancsnoka mint az ezredhez tartozó bajtársak jelentek
meg. Schild Antal alezredes a
tisztikar nevében fejezte ki szerencsekívánatait. Lehár ezredes válasza a magyar katona
apotheosisa volt. Elmondta,
hogy a háború elején mint a
13. magyar népfölkelő ezred
egy zászlóaljának parancsnoka harcolt. Súlyosan megsebesült. Magyarjai a magával
tehetetlen zászlóaljparancsnokot életük feláldozásával mentették meg a biztos elfogatástól.
Korábban ugyanevvel a népfölkelő zászlóaljjal parancs nélkül,
sőt parancs ellenére Opolénél
a harcba avatkozva napokon
át három orosz divíziót tartóztattak fel. Péchy zászlós a fiatal
tiszti nemzedék nevében biztosította az ezredest, hogy magasztos és példás útmutatása mellett az el nem maradható teljes
győzelemig szilárdan ki fognak
tartani. (Soproni Napló)
Összeállította: Pluzsik Tamás

nagy sikerű darabbal. A produkciót legutóbb szeptember 9-én,
vasárnap láthatta a közönség a
kassai Thália Színházban.
A színpadi játékban Arnold
Rubek professzort, szobrászt
Szilágyi Tibor Kossuth- és Jászai-díjas, kiváló és érdemes
művész alakította. Maját, Rubek
feleségét Szőcs Erika, Irenét, az
egykori múzsát Molnár Anikó

játszotta. Ulfhejm földbirtokos
szerepében Szélyes Ferenc Jászai-díjas színművész volt látható. A fürdőszálló igazgatójaként
Wischer Johann lépett színpadra. A Diakonissza szerepében
Varga Fekete Kinga, a Kaposvári
Egyetem művészeti karának negyedéves hallgatója és Diószegi
Imola volt látható kettősszerep
osztásban. Lars, a szolga Major
Zsolt. A produkció különlegessége, hogy Varga Gábor dzsesszzenész élőben játszott a darab
közben a jelenetekhez, hangulatokhoz illő muzsikát. A produkció rendezője Pataki András, a

dramaturg Katona Imre, a jelmeztervező Szélyes Andrea.
A fesztiválon naponta két
előadást, tehát összesen tíz
produkciót nézhetett meg a
színházkedvelő közönség. Ténai František fesztiváligazgató
elmondta, a darabokat úgy válogatták össze, hogy azok most
a személyiséget, az embert, az
egyént helyezzék a figyelem
középpontjába – méghozzá a
különböző színházi zsánerek
nyújtotta lehetőségek egyedi
megragadásával. Az idei seregszemlén cseh, lengyel és szlovák
társulatok vettek részt.

DINO
SHO W
A FERTŐRÁKOSI KŐFEJTŐBEN!

2018. szeptember 15. 11.00 és 15.00
A program a Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház belépőjegyével látogatható.
Felnőtt: 1.800 Ft / Diák, nyugdíjas: 1.200 Ft / Családi (2 felnőtt és 2 gyerek) 4.000 Ft
Cím: H-9421 Fertőrákos, Fő u. 1. / Telefon: 99 530 400
E-mail: kofejtoinfo@prokultura.hu / www.barlangszinhaz.hu
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Tenisz emlékverseny
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› MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT
Fontos a sport?
HORVÁTH ANDRÁS:
A sportolás sikerélményt ad,
s megemeli az ember adrenalinszintjét és pulzusát is.
Amikor időm engedi, akkor
a gyermekeimmel a szabadban mozgok.

PLUZSIK TAMÁS

Ezen a hétvégén, immáron tizenhatodik alkalommal rendezik meg
a Szieszta-teniszpályákon a Varga
Sándor emlékversenyt, melynek
szervezésébe ebben az évben az ötlet- és
házigazda Babos Csaba mellett a Lions Club
Sopron is bekapcsolódott.
– Sanyi barátom igazi sportember volt, bár lassan egy generáció nő föl úgy, hogy sem a
kosárlabdapályán nem látta –
ahol a legnagyobb sikereit érte
el, hisz tagja volt az 1969-ben
kupagyőztes SMAFC kosárlabdacsapatának –, sem pedig
teniszezni a Szieszta-pályákon – emlékezett vissza barátjára, az amatőrök számára kiírt
teniszverseny névadójára Babos
Csaba. – Sanyi a teniszt már csak
kedvtelésből űzte, de ő a sportban mindent nagyon komolyan

vett, legyen szó lábteniszről, fociról vagy éppen valami
általa kitalált, rögtönzött játékról. Nem utolsó sorban pedig
igazi, társasági ember volt.
Az első alkalommal 2003-ban
megrendezett verseny győztese
az egykori válogatott labdarúgó a Videoton színeiben a Real
Madrid ellen két alkalommal is
pályára lépő Végh Tibor volt,
legutóbb pedig már az új generáció képviselője, Mészáros
Bence emelhette magasba a
vándorserleget.

– A Lions Club Sopron legutóbbi báljának a páros világbajnok, Grand Slam-győztes és nem
utolsó sorban a Szieszta-teniszpályán nevelkedő Babos Tímea
volt a fővédnöke, úgyhogy a teniszhez való kapcsolatunk nem
új keletű – mondta Budai József,
aki maga is amatőr teniszező,
így a Lions Club Sopron részéről ő vállalta magára a verseny
szervezésében való segédkezést.

– A rászorulók támogatása
mellett klubtagjaink személyes
épülése, így az amatőr sport
mint személyiségfejlesztő tevékenység is cél a tevékenységeink sorában – fogalmazott
Budai József. – Így nemcsak
támogatunk, hanem egyúttal
sportolunk is, nem utolsó sorban pedig mi magunk is fejet
hajtunk Varga Sándor barátunk
emléke előtt.

A Varga Sándor tenisz emlékverseny díjai, középen
a vándorserleggel

KAMENÁR PÉTER:
Azért jó ötlet a családi
sportnap, mert itt a gyerekek kipróbálhatták a különféle sportágakat. Igaz, a fiatal választása családfüggő,
sokat számít, hogy a szülők
merre terelik.

SZABADI DORINA:
A rendszeres sportolás fontos, ám nekem most jól ös�szejöttek a dolgaim. Dolgozom, s emellett készülök az
érettségire.

NAGY IVÁN ADRIÁN:
A munkám miatt sajnos kevés idő jut a sportra. Igaz,
amikor dolgozom, akkor
mozgok eleget, a nap végére elfáradok. A szabad
időmben inkább pihenek.

Babos ezüstérmes
Babos Tímea
(jobbra) és a francia Kristina Mladenovic második lett a
New Yorkban zajlott amerikai nyílt
teniszbajnokság női
párosversenyének
döntőjében. Ellenfelük az Ashleigh Barty
– Coco Vandeweghe
ausztrál–amerikai duó volt.
A soproni teniszező
azt nyilatkozta,
reményei szerint fog
ő még Grand Slam
versenyen döntőt játszani.

A Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.
felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe:

KARBANTARTÓ
A munkakör betöltéséhez szükséges
szakképzettség(ek) vagy képzettség(ek):
- Villanyszerelői végzettség és/vagy
vízvízvezeték szerelői végzettség
- Járművezetési engedély

FÉNYTECHNIKUS
A munkakör betöltéséhez szükséges
szakképzettség(ek) vagy képzettség(ek):
- Fénytechnikusi végzettség

DISZLETÉPÍTŐ, -BERENDEZŐ
Előnyt jelent:
- asztalos, lakatos, egyéb műszaki végzettség
A jelentkezéseket önéletrajzzal és bizonyítványok
fénymásolatával, adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozattal
(mely letölthető innen: https://www.prokultura.hu/hu/karrier.html)
postán vagy e-mail-ben a Kft. titkárságára eljuttatni szíveskedjenek.
Cím: Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.
9400 Sopron, Liszt Ferenc utca 1. • E-mail: info@prokultura.hu

FOTÓ: USOPEN.ORG

Hétvégi focihírek
Kiütéses győzelmet aratott
hazai pályán az SC Sopron
megyei I. osztályú labdarúgócsapata. A Káposztás utcai stadionban több száz szurkoló nagy
örömére a fiatalok 8–0 arányban legyőzték a Pannonhalma
együttesét. Látványos megoldásokkal, magabiztos játékkal
és parádés gólokkal szórakoztatták Galambosék a nagyérdeműt.
A mérkőzés végeztével zúgott a
„Szép volt fiúk!” buzdítás, mely
a jó játéknak és a második forduló óta tartó győzelmi sorozatnak szólt.
SC Sopron – Pannonhalma:
8–0, félidő: 5–0

•••••

„Nagy volt a mellény”, mondták
az SVSE illetékesei az Agyagos-

szergény ellen idegenben 2–0
arányban elvesztett bajnoki
találkozó után. A lila–fehérek
a megyei III. osztályú bajnokságban kitűnő rajtot vettek, s
a könnyelműsködés, a kellő
összpontosítás hiánya vezetett
a nem várt vereséghez. A szakvezetés véleménye szerint még
jókor jött a „pofon”, le kell vonni
a megfelelő tanulságot és győzelmekkel felejtetni a fiaskót.
Agyagosszergény–SVSE: 2–1,
félidő: 1–1

•••••

A SFAC fiatal labdarúgói fokozatosan alkalmazkodnak a
megyei I. osztály légköréhez,
egyre összeszokottabbá válnak. Hasonló kaliberű együttes
ellen – mint legutóbb a Gönyű

volt – már szoros mérkőzést játszottak. A vendégek némi szerencsével vitték el Sopronból a
három pontot.
SFAC–Gönyű: 0–2, félidő: 0–0

•••••

Ragyogó rajtot vett az SC Sopron NB II-es női labdarúgócsapata. Három forduló után két
győzelem, egy döntetlen a mérleg. Kezd beérni Bugledich Attila
szakágvezető és Horváth Gábor
edző munkája. Az első fordulóban Mosonmagyaróváron
az MTE ellen 2–2-es döntetlent
játszottak a lányok, a második
fordulóban Sopronban 9–0-ra
verték az Ajka együttesét, míg
a harmadik fordulóban Nagykanizsán 6–0-ra diadalmaskodtak idegenben a soproni lányok.
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LELÁTÓ

Tenisz

Futás

Szeptember 14–16.,
péntek–vasárnap 15 óra,
Szieszta teniszcentrum
Lion’s Varga Sándor
emlékverseny

Labdarúgás
Szeptember 15.,
szombat 17 óra,
SVSE-sporttelep
SVSE–Pereszteg

Kerékpártúra
Szeptember 16.,
vasárnap 14 óra,
Lövér kemping
IV. Tekerj Sopron!
– családi nap

Sport

www.sopronitema.hu

Szeptember 16.,
vasárnap 10 óra,
Lövér kemping
Soproni crossfutás

Atlétika

9

Aktív sportegyesületek mutatkoztak be a látogatóknak

Sportolt a város

Szeptember 19.,
szerda 18 óra, Ágfalvi
úti sporttelep
Családi sportnap

Kispályás
labdarúgás
Szeptember 17., 19., 21.,
hétfő, szerda, péntek
18 óra, Halász Miklós
Sporttelep,
tóparti sporttelep

Régi célok,
új koncepció
A „Sportolj Sopron” családi sportnapon mindenki megtalálhatta a kedvenc mozgásformáját
FOTÓK: NÉMETH PÉTER

RÁZÓ LÁSZLÓ

Több száz gyermek, fiatal és felnőtt választott magának sportágat szombaton: ismét nagy sikerrel
rendezte meg a „Sportolj Sopron”
családi sportnapot a sportfelügyelet és a városi
szabadidősport szövetség.

A Soproni Tigrisek SE célja továbbra is az, hogy feljusson a kosárlabda NB I. B csoportjába

Változatlanul az NB I. B csoportba való feljutás a
célja a Soproni Tigrisek SE férfi kosárlabdacsapatának. Az idei évtől új tréner, Katona András
látja el a vezetőedzői teendőket.
– A kiváló szakember már dolgozott nálunk, nyolc éven át
edzette a fiataljainkat az utánpótlásban. Ő nevelte ki Vesztergom Zsoltot, aki korábban
megkapta a legjobb utánpótláskorú magyar játékos címet,
később pedig válogatott kosárlabdázó lett – mondta el Nagy
Tamás, az egyesület elnöke.
– Az egyesület vezetése a szakmai stábbal egyetértésben úgy
döntött, hogy új koncepciót
vezetünk be az idei évtől: minden mérkőzésen folyamatosan
szerepel majd a csapatban egy

U18-as játékosunk, akkor is, ha
éppen rendkívül szoros csatát
vívunk aktuális ellenfelünkkel.
Meggyőződésünk, hogy hosszú
távon ez szolgálja az egyesület
és a fiatalok érdekeit.
A Soproni Tigrisek SE NB IIes együttesének nagy erőssége lehet, hogy a tavalyi csapat
együtt maradt. Egy érkezőről
is beszámolt az egyesületi elnök: Panta István, aki Székesfehérváron és Dombóváron is
szerepelt a legmagasabb osztályban, mostantól a Soproni
Tigriseket erősíti.

Tavaly először rendezték meg
városunkban a sportágválasztó
napot, hangsúlyozva, hogy
hagyományteremtő szándékkal hívták életre a rendezvényt.
Idén tovább bővült a választható sportágak köre, a Novomatic-arénában és a városi stadion edzőpályáján helyet kapott
a labdarúgás, a kosárlabda, az
atlétika, a küzdősportok, a
kerékpározás különböző formái,
a pingpong, a tenisz vagy a tollaslabda. Emellett olyan különleges sportágak is szerepeltek

a programban, mint a teremhoki, az ugrókötelezés, rögbi,
a lövészet, a tánc és gokart. Az
érdeklődők megismerkedhettek a városban működő sportegyesületekkel és természetesen
ki is próbálhatták a különböző
sportágakat.
– Ezúton is nagyon köszönjük a városi sportegyesületek
hihetetlen aktivitását – mondta Csiszár Szabolcs városi sportfelügyelő. – Nekik köszönhetően
azt hiszem, egyértelműen elérte
célját a rendezvény: mindenki-

nek segítséget nyújtattunk abban, hogy megtalálja magának
azt a mozgásformát, amely igazán közel áll hozzá. Öröm volt
látni a rengeteg aktívan sportoló gyermeket és felnőttet. Meggyőződésem, hogy a kiegyensúlyozott, egészséges élet alapja a mozgás – erre a sportnapon
mindenkinek rengeteg lehető-

sége volt. Nagy sikere volt a rendezvényünknek, természetesen
jövőre ismét tervezünk sportágválasztó napot.
A résztvevőket jutalmazták
is a szervezők: értékes nyereményeket, sportfelszereléseket, hátizsákokat sorsoltak ki a
mozgást választó gyermekek és
felnőttek között.

Sopron Basket:
indul a bajnokság
A 2018/19-es szezon első mérkőzését szeptember 30-án 18
órakor a Cegléd ellen játssza
a Sopron Basket női kosárlabdacsapata. Roberto Iniguez
vezetőedző tanítványai hazai
pályán kezdik meg bajnoki
szereplésüket. Az első Euroliga-mérkőzést idegenben, a
Flammes Carolo Basket csapata
ellen játsszák Fegyvernekyék
október 24-én.

Nemzetközi túranap

A csapat múlt héten a Fűzy
Ákos – Tapodi Péter emlékmérkőzéssel folytatta felkészülését.
A soproniak remekül játszottak a
találkozó első felében, Dubei Debóra 23 pontot és 7 hárompontost szerzett a meccsen. A találkozó végére azonban ledolgozta
komoly hátrányát a Győr, sőt, a
hazaiak meg is fordították az állást. A végeredmény: CMB Cargo
UNI Győr – Sopron Basket 84–82.

Városunk túrázói
is csatlakoztak
a nemzetközi
(IVV) túranaphoz:
a Lővér
Természetjáró
Egyesület
szervezésében az
Erzsébet kertből
kiindulva a Soproni
Parkerdőben
teljesíthettek az
érdeklődők 7, 14
és 22 kilométeres
távokat
vasárnap délelőtt.
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Jereváni matiné
2018. szeptember 19., szerda 10:00
Szent Imre templom
A Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar hangversenye
ifjú szívűeknek
Műsoron Prokofjev, Mendelssohn-Bartholdy és Beethoven művei
Művészeti vezető: Kóczán Péter
Szabad belépés, közös szervezésben
a Jereván lakótelep Településrészi Önkormányzattal.
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AFS: partneriskolai emléktábla a Roth-nak

Cserediákok

Soproniak
Klagenfurtban
A Soproni Egyetem Simonyi
Károly Kar hallgatóinak munkáit is bemutatták szeptember
elején a Klagenfurtban megtartott nemzetközi kiállításon. A kiválasztott munkák az
„Innovation Area” területen
kaptak helyet.
A terméktervezési munkák az
úgynevezett Innowood határon
átnyúló projektben szervezett

magyar–osztrák innovációs bútortervező-együttműködés keretében valósultak meg.
A külföldi bemutatkozás
után hamarosan Sopronban is
láthatóak lesznek a termékek:
mégpedig a szeptember 13–15e között tartandó innoLignum
faipari vásáron. Itt meglepetésként további prototípusokkal is
bővül a kínálat.
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A hét mottója:
„Csakis akkor
beszélj, amikor
kell, s felét mondd
csak annak, amit
gondolsz; csakis
azt írd le, amit
aláírhatsz, és csakis
azt cselekedd, amit
elmondhatsz.”
id. Alexandre Dumas
francia író

›

AJÁNLÓ

Könyvajánló
Dumas: A vasálarcos

A Sopronba érkezett külföldi diákok egy csoportja Redela Annával,
a Roth-iskola tanárával FOTÓ: NÉMETH PÉTER
MADARÁSZ RÉKA

Az AFS Magyarország partneriskoláknak járó emléktáblával fejezte ki
köszönetét a Roth Gyula-szakgimnáziumnak, amiért a 2012/13-as
tanév óta folyamatosan fogad cserediákokat –
eddig összesen tizennégyet.
Idén hét cserediák tölt egyegy tanévet városunkban: egy
törökországi kurd fiú, egy török
és egy szerb lány a Roth-ba, egy
japán és egy dél-koreai lány a
vendéglátóba, egy török és egy
olasz fiú pedig a Széchenyi István Gimnáziumba jár.
– Az iskolánkban megforduló külföldi diákoknak köszönhetően szerteágazó tapasztalatokra tettek szert mind a tanárok,
mind a diákok – mesélte Redela Anna, a Roth Gyula Erdészeti,
Faipari, Kertészeti, Környezetvé-

delmi Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanára.
– Iskolai kapcsolatokért felelős
AFS-önkéntesként pozitív és negatív példákat egyaránt tudok
említeni. Volt egy olyan kislány,
aki teljesen elutasítóan viselkedett a diáktársaival.
Ennek az ellenkezője szerencsére gyakoribb: tavaly egy török
fiú volt a tanárok és a diákok kedvence: nemcsak a magyar nyelvet, hanem a palotást és a szatmári néptáncot is megtanulta.
A tanárnő kiemelte, diákjaik álta-

lában nyitottak, mivel ők maguk
is többnyire kollégisták, így jobban át tudják érezni, milyen kikerülni a védő közegből. A lányoknak pedig különösen örülnek.
– A fogadó családok is elfogadóbbakká, toleránsabbakká válnak, tágul a látókörük azáltal,
hogy egy idegen kultúrából származó gyerekre rengeteg figyelmet fordítanak – folytatta Redela
Anna. – Óriási élmény volt, amikor a thaiföldi és a brazil kislány
nálunk látott először havat, vagy
amikor a szibériai lány 3 fokban
ujjatlanban jött iskolába.
Az idegen kultúrák megismerését szolgálja az is, hogy a cserediákok havonta egyszer az iskola kollégiumában bemutatót
tartanak az országukról.
Az emléktáblát szeptember
2-án az AFS Magyarország kuratóriumának elnöke, Csaba Gergely személyesen adta át.

›

Cinege, cinege,

kismadár

Pöttömszínházi
előadás
0-4 éves korig

Vaskakas Bábszínház

Rendezte: Kocsis Rozi (Blattner Géza-díjas) • Zeneszerző: Rab Viki
Dünnyögik és dúdolják: Gergely Rozália és Bora Levente
Belépő: 1.000 Ft
Jegyek válthatók a Pro Kultúra jegyirodájában
(9400 Sopron, Liszt F. u. 1.)
Tel.: (99) 517-517 / E-mail: jegyiroda@prokultura.hu
és online: prokultura.jegy.hu

›

Kreatív óvónénik

Ez történt
Sopronban
205 évvel ezelőtt, 1813.
szeptember 8–10. közötti állandó esőzés miatt az
Ikva elérte az 1787. évi nagy
árvíz szintjét, és Cenkig elöntötte a határt.

RÖVIDEN

Egyetemi
évnyitó

2018. szeptember 23. vasárnap 10:00 és 16:00
Liszt Ferenc Kulturális Központ

FOTÓ: SOE.HU

A Soproni Egyetem
két karán – a Benedek
Elek pedagógiai és Simonyi Károly műszaki faanyagtudományi
és művészeti karon –
szeptember elején már
megnyitották a tanévet. A központi rendezvényt lapzártánk után
tartották. Az egyetem
szenátusa, valamint
az erdőmérnöki kar az
ünnepi tanácsülésen
emlékezett meg a kar
megalapításának 210ik évfordulójáról, valamint az intézmény Selmecbányáról Sopronba
költözésének századik
évfordulójáról is.
A selmecbányai akadémia létezésének az
első világháború, illetve az annak következményeként megkötött
trianoni békeszerződés
vetett véget. A főiskola
1918 végén kezdte meg
átköltözését Sopronba.

Aramis egy figyelemre
méltó titok birtokába jut,
és bátor tervet eszel ki. Az
ifjú Fülöp, aki gyermekkora óta egy francia börtön rabja, XIV. Lajos király
ikertestvére. Csak nagyon
kevesen ismerik a kilétét,
s közéjük tartozik Aramis
püspök is, aki arra az elhatározásra jut, hogy kicseréli az uralkodót a testvérével. Vajon sikerrel jár-e
Aramis? És ha kudarcot
vall, számíthat-e barátaira, Athosra, Porthosra és
D’Artagnanra?

Színes rajzok díszítik az óvoda udvarának falát,
melyek az óvónők és szülők keze munkáját dicsérik
MADARÁSZ RÉKA

Öt lelkes óvónő, illetve a segítőkész szülők
szépítették meg a Halász utcai óvoda teraszát,
így szeptemberben már megújult környezetben fogadják a kicsiket.
Antalné Rácskai Anett, Borosné
Török Judit, Bratl Bernadett,
Nátránné Lukács Orsolya és
Wilhelm Kornélia, a Hermann
Alice Óvoda Halász Utcai Tagóvodájának alkalmazottai szerették volna a munkahelyüket
egyedivé varázsolni. Bak Judit
tagóvoda-vezető és a kolléganők kezdeményezésére tavas�szal az óvoda udvarát hozták
rendbe. Rövid időn belül a szülők is bekapcsolódtak a munká-

latokba, egyikük ötlete alapján
a teraszra is olyan festmények
kerültek, amelyek már híven
tükrözik az óvoda gyermekközeli szellemiségét. A festéket egy
apukától kapták, az óvodapedagógusok pedig a szabadidejüket,
a lelkesedésüket és a fantáziájukat adták hozzá. Az egyik csoportot egy szülő, a másikat az
óvónénik festették ki. Rengeteg
a pozitív visszajelzés, a szülők és
a gyerekek hálásak.

Új dékán a közgázon
Dr. Náhlik András rektor
dr. Bartók Istvánt nevezte ki a
Soproni Egyetem Lámfalussy
Sándor Közgazdaság-tudományi Kar új dékánjává. Mint arról

lapunkban beszámoltunk, a
nyár elején prof. dr. Fábián
Attilát az Emberi Erőforrások
Minisztériumának helyettes
államtitkárává nevezték ki.

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

125 évvel ezelőtt, 1893.
szeptember 5-én nyílt meg
a korábbi keskeny nyomtávú pályát kiváltó vasútvonal
Ágfalva és Brennberg között. A közel kilenc kilométer hosszú szakasz építése
során történt robbanásban
tizenegy ember vesztette
életét 1893. március 26-án.
20 évvel ezelőtt, 1998.
szeptember 7-én hunyt el a
brazíliai Sao Paolóban hajniki Bezzegh-Huszagh István vezérkari őrnagy, kiváló párbajtőrvívó, öttusázó.
Az 1936-os berlini olimpián
a 4. helyezett párbajtőrcsapat tagja. Sopronban született 1913. június 8-án.
75 évvel ezelőtt, 1943. szeptember 8-án szentelte fel
dr. báró Apor Vilmos püspök a Szent István-templom
épületét. Tervezője Körmendi Nándor győri építész volt,
a munkálatokat Rosenstingel Antal építészmérnök
vezette, Orowitsch Ferenc
plébánossal.
A Széchenyi István Városi
Könyvtár internetes oldalán
(www.szivk.hu) megtalálható adatbázisból közöl részleteket lapunk.
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emelkedő vérnyomás hátterében. Tovább bonyolítja a
helyzetet, hogy embriókorunk hatásai és későbbi életvitelünk a géneket (zömmel
be- vagy kikapcsolt állapotát) szintén módosítják. Ehhez adjuk még hozzá a környezeti és életmódi hibáinkat
(tartós stressz, elhízás, sóterhelés), és kész a magasvérnyomás-betegség.
A fentiek miatt ugyanazon
mérhető probléma (tartós
vérnyomás-emelkedés) nagyon különböző betegségcsoportot takar.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
SZEPTEMBER 12–18.

Szeptember 12.,
szerda

Segítő Mária gyógyszertár
Béke u. 13.

99/523–232

Szeptember 13.,
csütörtök

Sepia gyógyszertár
Ipar krt. 30., Tesco

99/702–012

Szeptember 14.,
péntek

Szebellédy gyógyszertár
Deák tér 35.

99/505–469

Szeptember 15.,
szombat

Than Károly gyógyszertár
Újteleki u. 54.

99/510–787

Szeptember 16.,
vasárnap

Patikaplus gyógyszertár
Határdomb u. 2., Alphapark

99/505–220

Szeptember 17.,
hétfő

Patikaplus gyógyszertár
Selmeci u. 15–17., Interspar

99/505–472

Szeptember 18.,
kedd

Arany Kígyó gyógyszertár
Magyar u. 6.

99/311–732

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

KERESZTREJTVÉNY




















Andor nagypapával indult a Sift
családban a tenisz szeretete és
annak magas fokon való művelése, akit követett a fia, Tibor
– aki edző is lett –, manapság
pedig már az unoka, Barnabás szerez örömet szülőnek és
nagyszülőnek egyaránt. Igen,
erre mondják azt, hogy a vörös
salak varázsa…
– Mondhatom azt, hogy tradíció a családunkban a sport, ezen
belül is a tenisz – mondta Sift
Tibor. – Bár édesapám még relatíve jó egészségnek örvend, az
ő generációja már a múlté, a teniszpályára már csak nézőként
megy ki, elsősorban az unokája,
Barnabás fiam miatt. Apám, Sift
Andor az ötvenes évek elején ismerkedett meg a sportággal, és
mint annyian Sopronban, ő is
Conrad Kálmán tanítványa volt.
Az egykori Rákóczi Hadapród
iskola romos tornacsarnoka volt
az otthonuk, ott falaztak, egymástól lesték el a fogásokat,
hisz abban az időben a tenisz
csak egy megtűrt, úgymond
úri sportág volt. – Édesapám
mellett Erdélyi „Róka”, Molnár
Péter, Hauer Sándor, Linzbauer
Szilvió és természetesen a tanítómester, Conrad Kálmán voltak
azok, akik ugyan világra szóló sikereket nem értek el, de lerakták

azokat az alapokat, amelyre lényegében ma is építkezik SVSE
tenisz szakosztálya, ahol most
éppen a kisfiam bontogatja a
szárnyait.
– Időközben apu átigazolt az
Soproni Textilesbe, kissrácként
pedig rendszeresen vele tartottam a mai GYIK melletti játszótér helyén lévő teniszpályákra –
mesélte Sift Tibor. – Ott Nováki
Ervin bácsi keze alatt kezdtem
el a teniszt ma már muzeálisnak mondható fa ütővel, a mellettünk lévő pályán pedig még
hosszúnadrágban ott játszottak
a „nagy öregek”, Katter Heri bácsi, Hartmann Pimpi bá’. Ők később aztán csapattársaim lettek
a Soproni Kinizsiben, amikor is
a hazai pálya a Kurucdombon
volt, Sopron talán legszelesebb

helyén, így aztán megtanultunk széllel szemben vagy éppen hátszélben játszani, ami
a hazai bajnoki mérkőzéseken
nagy előnyt jelentett – folytatta
a soproni tenisztörténelmet Tibor, aki teniszkarrierje befejező
szakaszában a Soproni Sörgyár
csapatának lett a játékos edzője.
– Ma pedig alkalmanként az
én edzőm is – vette át édesapjától a szót Barnabás, a Hunyadi-iskola hatodik osztályos tanulója, az SVSE nagyreményű
ifjú teniszezője, Úr Csaba tanítványa, aki az idei nyíregyházi
vidékbajnokságon csapatban
bronzérmet szerzett korosztályában, illetve párosban csak
a döntőben találtak legyőzőre. – Úgy gondolom, nem vagyok egyedül azzal, hogy a

Mai rejtvényünkben egy jeles soproni építész nevét keressük, aki 130 éve ezen a napon hunyt el, ő tervezte és építtette többek között az Orsolya téri iskolából, templomból, zárdából álló komplexumot is.














 




 






















































































































































példaképem Roger Federer, nagyon sajnáltam, amikor most kiesett a US Openen. Apuval most
a hagyományos Katter Herbert
családi párosversenyre készülünk, ami egy jó hangulatú, a
maga nemében egyedi rendezvény, ahol korhatár nélkül bárki
indulhat, a megkötés mindössze
annyi, hogy a páros tagjai között
legyen családi kapcsolat.
– Nem tudom, kinek nagyobb
élmény ez a verseny, a fiamnak
vagy nekem – zárta Sift Tibor –,
mindenesetre köszönet érte a
szervezőnek, Katter Jánosnak,
egykori csapattársamnak, no
és persze Heri bácsinak, a név
adónak, volt szakosztályvezetőmnek, akinek a szellemisége
minden bizonnyal ott lesz velünk vasárnap délután…

A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket szeptember 19-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között a fertőrákosi kőfejtő és témaparkba szóló páros belépőt sorsolunk ki, melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc Augusztus 29-i rejtvényünk megfejtése: Hunyadi Mátyás. Szerencsés megfejtőnk: Ledó Alexandra, Sopron, Ív utca.










































Sift Barnabás és Sift Tibor a vörös salak szerelmesei FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS














Az alma nem esik
messze a fájától, tartja
a mondás, melynek
igazságáért nem kell
messzire menni Sopronban sem.

NYERJEN PÁROS BELÉPŐT A TÉMAPARKBA!









PLUZSIK TAMÁS












Sift Tibor
és fia, Sift Barnabás
Alma és fája –

MAGASVÉRNYOMÁSGÉNEK

A magas vérnyomás (de például a 2-es típusú cukorbetegség is) úgynevezett
sokgéneltéréses (polygénes)
betegség. A vérnyomás szabályozásában, az érfali szerkezetben és működésben
szerepet játszó sok tucatnyi
„alap” (szakmai néven vad)
géntípustól való eltérés (azaz
mutáció) együttese a betegség genetikai alapja. Azzal,
hogy több tucatnyi különböző génnek egyenként akár
tucatnyi variációja lehetséges, nagyon színes, egymástól különböző háttérrel kell
számolnunk a kórosan meg-
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Negyedik albumával jelentkezett az énekesnő

sarok

Extravagáns Nicki
KÓCZÁN BÁLINT

Óriási várakozás
előzte meg Nicki
Minaj albumát,
aki pár hete adta
ki a Queen-t. A világ
egyik legmenőbb női
előadója jövőre
Magyarországon
is fellép.
Negyedik nagylemeze jelent meg a
közelmúltban Nicki
Minajnak. A Queen
című albumon a
legnagyobb sztárokat gyűjtötte maga köré
az extravagáns előadó, így
közreműködik többek között
Ariana Grande, The Weeknd és
Lil Wayne. Az eddig megjelent
három szám, a Barbie Tingz, a
Chun-Li és a Bed is azt sejtetik,
hogy igen sikeres lesz az amerikai
rapper–énekesnő korongja.

Nicki Minaj népszerűsége
évek óta töretlen, eddigi karrierje során számos díjat vihetett
már haza, többek között 6 American Music Awards-díjat, 3 MTV Music Awards-díjat, valamint 4 Billboard Awards-elismerést. Minaj kisasszonyt emellett tízszer jelölték
Grammy-re is.
Az előadó több mint
ötmillió lemezeladást
tudhat magáénak, ezzel a világ egyik legtöbb albumot eladott művészének számít.
Nicki Minaj
az új anyaggal turnéra
indult, nemrég
például a philadelphiai Made
in America zenei
fesztivál headlinere
volt, de a magyar rajongóknak sem kell
csüggedniük, ugyanis 2019. február 25-én
az Arénában lép fel.

Varga Viktor visszatérése
Bár a nyár véget ért, de Varga Viktor üdítő,
ultrakönnyű dala minden évszakban aktuális, és
az interneten is népszerű az „Üljünk a stégen!”.
Viktor tavaly tért vissza a zenei
köztudatba Nagy utazás című
felvételével, amely egy csapásra
a rádiók és a közönség kedvence
lett, és közel egy éven át megingathatatlanul tartotta pozícióját a Magyar Rádiós top 40-es
lista legjobb 20 dala között.
A folyton megújuló előadó ezt
követően olyan projekten dolgozott, mint például az Álomutazó mesemusical betétdala
Radics Gigivel.

Az énekes–dalszerző legfrissebb alkotása egy elképzelt, idilli, szabad és gondtalan
kapcsolat vízióját mutatja be
pop köntösbe öltöztetve. – Az
„Üljünk a stégen!” egyszerűen
egy boldog, felszabadult életérzést szeretne közvetíteni, egy
elképzelt jövőképet – mesélte
Viktor. – Fontos, hogy menjünk
a szabadba, élvezzünk ki minden pillanatot, a természetet és
szeressük egymást!

A tarka az őszi trend
MADARÁSZ RÉKA

A hideg reggelek már
visszavonhatatlanul
jelzik az ősz közeledtét. Néhány remek
szín és ruhadarab
azonban a borongós
napokon is feldobhatja a hangulatunkat, sőt a környezetünkben élők arcára
is mosolyt csalhat.
A bronzos és rozsdás avarszínek nemcsak a természetben,
hanem az idei őszi divatban is
visszaköszönnek. Ahogy a fák
lombkoronája sárgára és barnára vált, úgy a ruhatárunkat is tarkíthatjuk ezekkel az
árnyalatokkal. Továbbra is
nagy kedvenc az okkersárga. Élénk, de harmonikus hatást kelt, ha az aranyló barnákat, a telt, meleg sárgákat
és a tompa homokszíneket
kombináljuk. A bátrabbak
smaragdzöldet és narancsot
is csempészhetnek a kollekcióba. A vastagabb csíkok helyett a leopárdminta veszi át a
főszerepet. A plasztik háttér-
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Bombaslágerrel
világsztároktól
Közös dallal jelentkezett a Cheat Codes, valamint a Little Mix. Az Only You több tízmilliós
nézettséget generált a nyár alatt.
A Cheat Codes nevű Los Angeles-i producer trió tökéletesen vegyíti a pop- és elektronikus zenét, és először a
Salt-N-Pepa „Sex” című klas�szikusának átdolgozásával hívta
fel magára a figyelmet, amely
500 millió meghallgatást generált a Spotify oldalán. A Demi
Lovatóval elkészített No Promises négyszeres platina lett,
de a tagok olyan előadóknak
szállítottak le remixeket, mint
Katy Perry vagy Rita Ora, a The

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

2018. szeptember 12.

Chainsmokers pedig egy turnéra is elvitte őket. A Little Mix
napjaink egyik legsikeresebb
lánycsapata, amely közel 40
millió albumot adott el világszerte: legutóbbi, Glory Days
című korongja például 5 hétig
volt listavezető Nagy-Britanniában, amivel a Spice Girls 1997es rekordját adták át a múltnak.
Az Only You című dal a következő hetekben is egészen biztosan a rádiók nagy kedvence lesz
világszerte.

be szorul, és a hideg idővel együtt újult
erővel térnek vissza a fényes, fémes
anyagok. A női felsőket a változatos dekorációk, a jól kidolgozott részletek teszik különlegessé. A klas�szikus minták és a sziluettek
sokszínűsége még kifejezőbbé teszi a modelleket. A népszerű szűk fazonok mellett a
vonalvezetés deréktól felfelé és lefelé egyaránt erőteljesebbé válik. Akár blúzról,
akár pulóverről, akár kabátról
van szó, akkor leszünk igazán menők, ha hangsúlyosabb vállú, szélesebb mandzsettájú fazonokat választunk, és sokak nagy örömére
a bővebb nadrágszár is újra dívik.
Idén a legfontosabbak az anyagok: a bársonnyal, a műszőrmével
és a gyapjas kötött felületekkel
sok érzelem költözik a divatba.
Az elegáns megjelenést izgalmas
anyagok és változatos szövetek
biztosítják. A nagy tavaszi sláger, a blézer továbbra is fénykorát éli: blúzzal vagy könnyű
Ősszel a
kötött pulcsival és klasszikus
vastagabb
vonalvezetésű, rövid szokcsíkok helyett
nyával ideális viselet a mea leopárd
legebb napokon. Ha nem
minta veszi át
akarunk túlzottan üzleties
a főszerepet
hatást kelteni, egy laza, szaFOTÓ:
kadt farmert is bátran felveILLUSZTRÁCIÓ
hetünk hozzá.

Stéphanie ismét
soproni színpadon
Szeptember 21-től láthatják a nézők Elton
John és Tim Rice musicaljét, az Aidát a Soproni Petőfi Színházban. A produkcióban igazi
sztárok láthatók, például Stéphanie Schlesser,
aki az utóbbi években egyre közelebb került
a városhoz.
A Fertőrákosi Barlangszínházban elért nagy sikerei után az
Aida című szuperprodukció a
közönség legnagyobb örömére a
Soproni Petőfi Színházban is látható lesz. Szeptember 21–22–23án bérleten kívüli előadásokra
várják a nagyérdeműt a helyi
teátrumban.
Az Aida címszereplője pedig
nem más, mint a francia Stépha
nie Schlesser, akinek édesanyja
magyar származású, édesapja
luxemburgi. A nemzetközileg
is elismert énekesnő az utóbbi
esztendőkben számos produkcióban látható volt Sopronban. Túl azon, hogy különböző
színházi darabokban játszott a
hölgy, a helyi könnyűzenei életből is kivette a részét.
Stéphanie a Nemzetközi Musical Akadémia elvégzése után
leszerződött a Párizsi Notre-Dame című francia musical
ázsiai turnéjára, de a Rómeó és
Júlia vagy a Madiba című előadásokban is bejárta a világot.
A művésznő az Aida soproni
sikere után szerepelt a budapesti We Will Rock You musicalben.
A leghűségesebb város színházszerető közönsége a közeljövőben ismét találkozhat a tehetséggel. A musicalben rajta
kívül még olyan sztárok lépnek

fel, mint például Vastag Tamás,
Füredi Nikolett vagy Szomor
György, valamint a helyi társulat tagjai. A nagysikerű darabot
egészen november végéig tűzte műsorára a teátrum, sőt még
egy áprilisi hétvégére is visszahozzák Sopronba.

Stéphanie Schlesser
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