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INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

Andrássy Péter emléktúra

Csengő borospoharak és önfeledt kacajok – péntektől vasárnapig programokkal és emberekkel telt meg az Erzsébet-kert. – A bor nem csupán egy ital, hanem a kultúránk része. 
Sopronban évszázadok óta foglalkozunk borkészítéssel – mondta az idei szüreti napok megnyitóján dr. Farkas Ciprián polgármester. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

A soproni bor ünnepe

Streetballnap a Várkerületen

Műtermi időutazás
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Fiatalok és idősebbek, fiúk és lányok, profik és amatőrök – rengetegen kosárlabdáz-
tak hétvégén a Várkerületen. A Mária-szobornál felállított pályákon több mint 
harminc csapat mérte össze tudását. FOTÓ: NÉMETH PÉTER 

Műterem-látogatással egybekötött visszatekin-
tő előadásokkal emlékeztek Roisz Vilmosra tisztelői. 
A festőművész 25 éve hunyt el. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Erősítünk  
a neten

9

Centenáriumra készülnek

A Schneebergen jártak a Szent Orsolya-iskola nagygimnazistái. 

Közel 10 ezer ember 
– ennyien követik a 
Soproni Téma hivata-
los Facebook-oldalát. 
Lapunk tavaly március 
óta elérhető a legna-
gyobb közösségi por-
tálon, posztjaink azóta 
egyre népszerűbbek. 
A frissesség jegyé-
ben megújult a webla-
punk, és elindítottuk a 
Soproni Téma Instag-
ram-oldalát is. Célunk, 
hogy hiteles felületeket 
működtessünk.

Alapításának 100. évfordulójára készül a Soproni Egyetem Botanikus 
Kertje, amelyet méltán lehet a soproni campus zöld szívének nevezni. 
Az oktatókertet az egyetemisták mellett számos soproni és turista 
is látogatja az év minden szakában. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 6
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SOK SZERETETTEL VÁRUNK A LEGHŰSÉGESEBB VÁROS  
FÉLMARATONJÁRA

Távok:  21, 14, 7 km egyénileg
 21 km 3 fős váltóban 
 14 km 2 fős váltóban

Részletek a Sopron Városi Szabadidősport Szövetség facebook oldalán 
www.facebook.com/svszsz/

2022. október 16.  9:00

Nézd meg a tavalyi  
futásról készült videónkat.

           - SOPRON 
FÉLMARATON

EURÓPA FUTÁS 

Energiát adunk a teljesítményhez

A faragott kövek, az utcák, meg a terek némán is üzennek, sugallanak, ta-
nítanak. Megmutatják, merre kell menni. Nemcsak a fizikai valónkban ka-
nyarítjuk rajtuk az életünket, de a szellemünkkel is olykor új irányokat ve-
szünk. Tanítanak minket összetartozásra, szeretetre, szépségre. Az életre. 
Sorozatunk szerzője is sokat tanult a soproni macskaköveket járva… 

(3.) Gimnáziumi tanulmánya-
im vége felé közeledve, amikor 
eljött a pályaválasztás idősza-
ka, a prelátus úr magához hi-
vatott. Dísztelen, egyszerűen 
berendezett szobájában foga-
dott, és megkérdezte, tovább 
akarok-e tanulni. Igen, mond-
tam, és azt is megemlítettem, 
hogy valamilyen bölcsész sza-
kot szeretnék választani. He-
lyes, válaszolt, és talányosan 
nézett rám, holnaptól kezdve 
nem kell jönnöd ministrálni. 
Talán ezzel is segíteni tudjuk, 
hogy valóban sikerüljön to-
vábbtanulnod. Búcsúzáskor, 
kissé homályos tekintettel, 
megáldott. 

Bár nem tartozik szorosan 
a személyes történetemhez, 
mégis meg kell emlékeznem 

Bürchner László egyik, em-
beri nagyságát karakteresen 
megmutató tettéről. Amikor 
Magyarországon, így Sopron-
ban is elszabadult 
a pokol, és meg-
kezdődött a zsidó 
állampolgárok ül-
dözése, Bürchner 
a maga hiteles ke-
resztény módján 
úgy próbált segí-
teni, hogy zsidó-
kat keresztelt át 
katolikus hitre. Így tett Csat-
kai Endrével, a neves hely-
történésszel, a kismartoni 
múzeum megalapozójával, 
a soproni múzeum későbbi 
igazgatójával is. Nem rajta mú-
lott, hogy ezzel a nemes, em-
berbaráti tettével sem tudott 

Csatkain segíteni, munkatá-
borba vitték, ahonnan csak 
nagy szerencsével, betegen, 
lerongyolódva, csonttá fogyva 

került haza.
A Petőfi té-

ri általános is-
kola befejezé-
se után (1956) 
a Széchenyi-
g i m n á z i u m -
ban tanultam 
tovább. Osz-
t á ly főnököm 

a jóságos, halk szavú Ma-
chatsek Lúcia (1914–1996), az 
1921-es második ágfalvai csa-
tában hősi halált halt Macha-
tsek Gyula testvére lett, aki 
azonban egy év után, súlyos 
szívbetegsége miatt az osz-
tályfőnöki teendőket átadta 

Krasznai Ferenc (1923–1985) 
testnevelő tanárnak, a már 
akkor is legendás hírű Mes-
ternek. Ő kemény kézzel, kö-
vetkezetesen, de nagy szívvel, 
szeretettel és beleérző képes-
séggel vezette az osztályt. 
Számtalan példát sorolhatnék 
erre, ám egyet mindenképpen 
meg kell említenem. 

Akkoriban, az ötvenes 
években az embereket szár-
mazás alapján osztályozták: 
munkás, paraszt, értelmisé-
gi, egyéb. Az utóbbinál volt 
rosszabb is: az osztályidegen. 
A legjobb kategória a munkás 
és a paraszt volt. Apám foglal-
kozása, beosztása alapján én 
az egyéb kategóriába kerül-
tem. Harmadik osztályos le-
hettem, amikor a Mester meg-
kérdezte, hol dolgozik az 1943 
óta özvegyen maradt anyám. 
Most vasalóként a ruhagyár-
ban, előtte pedig a Tanulmá-
nyi Erdőgazdaság hegyvidéki 
erdészeténél volt segédmun-
kás, mondtam. Akkor ez azt 

jelenti, érvelt a Mester, hogy 
itt a kartotékodban helytelen 
adat szerepel, te nem egyéb, 
hanem munkás kategóriába 
tartozol. És ennek megfelelő-
en módosította a származá-
somra vonatkozó kategóriát. 
Lehet, nem tudom, tán ez is 
segített valamennyit, hogy az 
első sikertelen próbálkozás és 
egy év kihagyás után másod-
jára sikeres felvételi vizsgát 
tettem a debreceni Kossuth 
Lajos Tudományegyetem ma-
gyar–történelem szaká-
ra (1961). (Folytatjuk)

Soproni évek:  Dr. Kloss Andor önéletrajzi feljegyzései

Visszapillantás alkonyatkor

„…Krasznai Ferenc…
kemény kézzel, kö-
vetkezetesen, de 
nagy szívvel, szere-
tettel és beleérző ké-
pességgel vezette az 
osztályt.”

AKI MESÉL A MÚLTRÓL:  Kloss Andor 1941-ben született Sopronban. A Széchenyi István reálgimná-
ziumban érettségizett, majd a debreceni egyetemen magyar–történelem szakon diplomázott. 1966 és 
1974 között a soproni Roth erdészeti technikumban volt kollégiumi nevelőtanár. 1974 és 1994 között 
a Kisalföld munkatársa, 1989 és 1994 között a lap főszerkesztője volt. 1985 és 1989 között az újságírói, 
szerkesztői munkája mellett a győri Műhely című folyóirat főszerkesztőjeként, 1994 és 1998 között pe-
dig egy budapesti kiadó nyolc megyei napilapjának koordinátoraként dolgozott. 1998 és 2005 között 
a Tvr-hét lapcsalád főszerkesztője, 2005 és 2012 között kiadója tanácsadója volt. Válogatott jegyze-
tei, interjúi, tanulmányai több kiadásban is megjelentek. 

KOSZORÚZÁSSAL ÉS NÉMA FŐHAJTÁSSAL EMLÉKEZTEK MEG a Szent Mihály-temetőben 
a 101 évvel ezelőtt, 1921. szeptember 8-án történt második ágfalvi csata hősi halottjairól, Macha-
tsek Gyula erdőmérnök-hallgatóról és Szechányi Elemér bányamérnök-hallgatóról. A megemléke-
zésen részt vett dr. Farkas Ciprián polgármester, dr. ifj. Sarkady Sándor történész és dr. Heil Bálint, 
a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának docense, valamint dr. Brummer Krisztián polgármeste-
ri irodavezető. 

Nemcsak Sopronban emlékeztek: szeptember 8-án az Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola diák-
jai és tanárai tematikus sétával és koszorúzással tisztelegtek a hősök emléke előtt, hétvégén pe-
dig a ház-hegyi kilátónál helyeztek el virágokat.

Szeptember 8-án, a második ágfalvi csata napján minden évben felidézik városunkban, hogy 
a Rongyos Gárda tagjai 1921-ben ezen a napon megállították az osztrák csendőröket. (Az első ág-
falvi csata 1921. augusztus 28-án történt.) A hősies tettnek köszönthetően 1921. december 14-én 
Sopron és nyolc környező település szavazhatott arról, hogy magyar akar-e maradni. Az ütközet-
ben három magyar felkelő az életét vesztette: Machatsek Gyula erdőmérnök-hallgató és Szechá-
nyi Elemér bányamérnök-hallgató a Szent Mihály-temetőben nyugszik. Pehm Ferencet Szombat-
helyen temették el. FOTÓK: FILEP ISTVÁN 

AZ ÁGFALVI HŐSÖKRE EMLÉKEZTEK

SOPRONITEMA
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Testvérvárosi delegáció 
Az olaszországi Bolzano delegációját fogadta a városvezetés múlt 
csütörtökön a Hotel Fagusban – osztotta meg közösségi oldalán 
dr. Farkas Ciprián polgármester. Sopron és Bolzano 30 éve ápol ki-
váló kapcsolatot, ezt folytatnák a továbbiakban is. 
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HUSZÁR JUDIT

Népbetegség – nyugodtan hasz-
nálhatjuk ezt a jelzőt a magas vér-
nyomásra, hiszen Magyarországon 
minden harmadik embert érint. Ha 

már kialakult a probléma, akkor a legtöbbször 
gyógyszeres kezelés szükséges – viszont egész-
séges életmóddal, sportolással sokat tehetünk a 
megelőzésért.

„Nincs semmi bajom, csak ki-
csit magas a vérnyomásom.” 
Majd egy legyintés. Biztos 
önöknek is beugrik hason-
ló kép, amikor idősebb hoz-
zátartozóikkal folytatott be-
szélgetésekre gondolnak. 
Már egyáltalán nem furcsa, 
ha valakinek magas a vérnyo-
mása, egyes felmérések sze-
rint a felnőtt magyar lakosság 
negyven, míg az idősek hat-
van százalékánál ez a hely-
zet. Az viszont nagyon súlyos 
következményekkel járhat, ha 
mindezt legyintéssel nyug-
tázzuk. Mert ugyan a magas 
vérnyomás kezdetben szinte 
semmilyen tünetet nem okoz 
(szédülés, tarkótájéki fejfájás, 
mellkasi panaszok előfordul-
hatnak), de ha nem kezelik, 
akkor akár tragikus kimene-
telű szívinfarktushoz is vezet-
het. Az erekben megnő a nyo-
más, ezek fala károsodhat, 
érszűkület alakulhat ki.

– Az elmúlt években válto-
zott annak a megítélése, hogy 
mi számít magas vérnyomás-
nak – kezdte dr. Bakai Judit, a 

Soproni Gyógyközpont II-es 
számú kardiológiai rehabili-
tációs osztályának osztályve-
zető főorvosa. – Az optimális-
nak a 120/80 Hgmm-t szoktuk 
mondani. Az lenne a cél, hogy 
a 65 évesnél idősebbek eseté-
ben az előbbi érték se emel-
kedjen 139 fölé, 65 éven alu-
liaknál pedig 129 legyen a 
maximum. Ha ennél maga-
sabb vérnyomást mérünk, 
akkor mindenképp orvoshoz 
kell fordulni!

De kanyarodjunk kicsit 
vissza a kezdetekhez: mitől is 
alakul ki a magas vérnyomás? 
Természetesen vannak gene-
tikailag hajlamosító tényezők, 
így ha valakinek már a felme-
női ilyen betegséggel küzdöt-
tek, annak nagyobb esélye van 
rá. A túlsúly, a mozgásszegény 
életmód, a cukorbetegség, 
dohányzás, alkoholfogyasz-
tás és a stressz mind növe-
li a kialakulásának esélyét, 
ahogy bizonyos betegségek 
„kísérőjeként” is előfordulhat 
– ezt nevezzük másodlagos 
hipertóniának.

– A megelőzésben a legfon-
tosabb a mozgás – folytatta 
dr. Bakai Judit. – Ha fittek ma-
radunk, nem „gyűjtünk össze” 
túlsúlyt, azzal nagyon sokat 
tehetünk az egészségünkért. 
Erre már fiatal korban is oda 
kell figyelni! Egyes statiszti-
kák szerint például minden 
negyedik elhízott gyereknek 
már magas a vérnyomása.

A főorvos szerint fontos a 
rendszeres mérés, aki teheti, 

otthonra is szerezzen be vér-
nyomásmérőt, és használ-
ja is! A vérnyomás értéke 
egyébként napszakonként, 
sőt évszakonként is változhat 
(nyáron és napközben általá-
ban alacsonyabb, télen és reg-
gel, valamint este magasabb), 
de ha többször egymás után 
emelkedett értéket látunk, 
akkor mindenképp keressük 
fel a háziorvost! Aki az elmúlt 
hónapokban a koronavírus 

miatt nem találkozott szemé-
lyesen az orvosával, annak 
érdemes egy mérésre elmen-
ni. Ezt akár a patikákban is 
elvégzik.

– Ha a háziorvos is meg-
állapítja, hogy magas vérnyo-
másról van szó, akkor a leg-
többször már elkerülhetetlen 
a gyógyszerszedés – tette 
hozzá dr. Bakai Judit. – Ma 
már nagyon sokféle készít-
mény elérhető, igyekeznek 

mindenkinek megtalálni a 
legmegfelelőbbet. Az úgyne-
vezett kombinált gyógysze-
rek már nagyon kényelmesek, 
nem kell sok pirulát bevennie 
a betegeknek.

Természetesen a gyógy-
szerek mellett fontos az élet-
módváltás: egészségesebb ét-
kezés, a stressz csökkentése 
és a korábban már hangsú-
lyozott mozgás.

Évente világszerte  10 millió ember életét követeli a magasvérnyomás-betegség

A csendes gyilkos köztünk jár

Dr. Bakai Judit Imre István vérnyomását méri – a főorvos szerint a magasvérnyomás-betegség 
megelőzésében a legfontosabb a mozgás. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Korlátozzák az állami 
intézmények fűtését, 
jön a hatósági áras tű-
zifa, új állampapírokat 
bocsájtanak ki – fontos 
intézkedéseket jelen-
tettek be a múlt heti 
kormányinfón. 

– A kórházak és a bentlaká-
sos intézmények kivételével 
25 százalékos gázcsökkentést 
írnak elő az állami szervek-
nek és állami tulajdonú cégek-
nek – jelentette be a múlt csü-
törtöki kormányinfón Gulyás 
Gergely. A Miniszterelnöksé-
get vezető miniszter elmond-
ta: a minisztériumokra vár a 
feladat, hogy ennek megoldá-
sait kidolgozzák.

Mint ismert, az intézkedés 
oka az egész kontinenst sújtó 
energiaválság, amelynek leg-
főbb kiváltója a földgáz hiánya 
és az áremelkedés. 

– A lakosság tekintetében a 
legnagyobb támogatási rend-
szer Magyarországon van. Ez 
azt jelenti, ha ma piaci áron 
kellene gázt vásárolni, az az 
átlagfogyasztásig 180 ezer fo-
rintba kerülne, ezzel szem-
ben mintegy huszonöt ezer 
forintba kerül – hangsúlyozta 
 Gulyás Gergely.

Ennek ellenére is arra kér-
nek mindenkit, hogy a gázzal 
észszerűen bánjon, emiatt tű-
zifa- és barnaszénprogramot 
hirdet a kormány. Hamarosan 
már nemcsak a tüzépeken le-
het fát venni, hanem az erdő-
gazdaságoknál is közvetlenül. 
Erre hatósági árat vezetnek 
be, a kormány mindenki-
nek minimum 10 köbméter 
fát biztosít a fűtési szezon 
kezdetéig. 

A barnaszén esetében ál-
lami elővásárlási jog van. 

Ötvenezer tonnáról akár 280 
ezer tonnára emelhető a kiter-
melés, az ehhez szükséges lé-
péseket a kormány megteszi.

A távhő kapcsán a minisz-
ter leszögezte: az árak a lakos-
sági fogyasztók számára nem 
változnak, a kormány pedig 
arra indít programot, hogy 
minden lakásnak saját mérő-
órája legyen. 

A brüsszeli tárgyalások 
kapcsán Gulyás Gergely el-
mondta: először a kondicio-
nalitási eljárást szeretnék 

lezárni, ez közös érdek, Ma-
gyarország pedig minden 
kérdésben megállapodott a 
bizottsággal.

A kormány döntött egy új 
állampapír-stratégiáról is, 
ami azt jelenti, hogy egyes 
állampapírok hozamát meg-
emelik, és a tervek szerint 
újakat is kibocsátanak. Az 
új állampapír induló kama-
ta mintegy 11 százalék, ami a 
legnagyobb hozamot jelenti a 
piacon, és már szeptember-
ben meg fog jelenni.

Gulyás Gergely:  Kérjük, mindenki bánjon észszerűen a gázzal!  

Nem változik a távhő ára

A távfűtés ára a lakossági fogyasztók számára nem változik – felvételünk a Sopron Holding Zrt. 
Hőközpont utcai telephelyén készült. FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

Aktív civilek – folyamatos  párbeszéd
Sopronban és a környékén működő civil szervezeteknek tartot-
tak előadást múlt héten a Hotel Sopronban. A Civil Infó 2023 
elnevezésű rendezvényen ismertették a legfontosabb fejlemé-
nyeket, így azt is, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap mi-
lyen pályázati lehetőségeket nyújt a civileknek. A rendezvényen 
Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője ki-
emelte: több mint 400 bejegyzett civil szervezet van Sopron-
ban, több közülük jelentős tagkörrel rendelkezik. Mint elmond-
ta, arra is büszkék lehetünk, hogy a választókörzetben nincs 
olyan település, ahol ne működne civil szervezet. Dr. Farkas 
Ciprián, Sopron polgármestere köszöntőjében rávilágított: 
fontos a folyamatos párbeszéd a civilekkel és a helyi vállalko-
zókkal, amelyre ez a rendezvény is kiváló alkalmat teremtett. 
Beszédet mondott a programon Szalay-Bobrovniczky Vince, a 
Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős 
helyettes államtitkára is, aki a Sopronban és környékén műkö-
dő civil szervezetek aktív működését méltatta.

Megnyitották a jubileumi évet 
Megnyitotta az évet a Pedagógusok Soproni Művelődési Háza 
múlt szerdán. – Tavaly a népszavazás centenáriumát ünnepel-
tük, idén viszont 70 éves lesz a ház, így az éves programjainkat 
is erre a jeles évfordulóra fűztük fel – mondta Orbán Júlia, a Pe-
dagógusok Soproni Művelődési Házának igazgatója. 

Tartanak központi ünnepséget, a Munkácsy-teremben a szö-
vő- és hímzőszakkörök mutatkoznak be, valamint több zenés, 
irodalmi és ismeretterjesztő előadással készülnek, amelyekre 
nemcsak a nyugdíjasokat, hanem az aktív pedagógusokat és 
a soproni polgárokat is várják. 

Az évindítón részt vett dr. Simon István. Sopron alpolgár-
mestere méltatta a pedagógusok hivatását, valamint a Peda-
gógusok Soproni Művelődési Háza munkáját is. – A pedagó-
gus hivatásnak hatalmas jelentősége van, hiszen ők oktatják 
a fiatalságot: a lexikális tudás mellett értékekre, viselkedés-
re, morálra – emelte ki. 

RÖVIDEN

SZEPTEMBER A VÉRNYO-
MÁSMÉRÉS HÓNAPJA:  
A mérés előtti fél órában ne 
igyon kávét, alkoholt, ne ci-
garettázzon, és ne sportoljon! 
A mérést nyugalomban, leg-
alább 5 perces pihenés után 
végezze! Mindig a felkaron 
mérjen, a ruhát tűrje fel! Üljön 
le egy asztal mellé, karját rakja 
az asztalra, és lazítsa el! A há-
tát támassza meg, lábait ne 
keresztezze! Ebben a testhely-
zetben lesz a legpontosabb az 
eredmény. Fontos, hogy meg-
felelő méretű mandzsettát 
használjon. Mérés közben ne 
mozogjon, és ne beszéljen, 
mert ezek is növelik a vérnyo-
mást. Ha elsőre a korábbiknál 
magasabb értéket kap, akkor 
pár perc múlva ismételje meg 
a mérést! Az eredményt min-
dig írja fel vagy rögzítse a mé-
rő készülékben, illetve a hozzá 
kapcsolódó applikációban. Az 
adatokat később mutassa meg 
a háziorvosának! 

Terjesztési reklamáció: 
+3620/368-2027
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Közel 10 ezer ember 
– ennyien követik a 
Soproni Téma hivata-
los Facebook-oldalát. 
Lapunk tavaly március 
óta elérhető a legna-
gyobb közösségi por-
tálon, posztjaink azóta 
egyre népszerűbbek. 
A frissesség jegyében 
megújult a weblapunk, 
és elindítottuk a Sop-
roni Téma Instagram-
oldalát is. 

Zömében soproniak, vala-
mint a környező települése-
ken élők követik a Soproni 
Téma hivatalos Facebook-ol-
dalát, de kapunk üzeneteket, 
lájkokat Kanadából, Buda-
pestről is. Amikor másfél éve 
létrehoztuk az oldalt, az volt a 
célunk, hogy a városban tör-
ténő eseményekről első kéz-
ből, minél gyorsabban tá-
jékoztassuk az embereket, 
illetve az újságunkban kö-
zölt interjúk, tudósítások, ri-
portok is kapjanak megjele-
nési lehetőséget a közösségi 
médiában. 

– A kezdeményezésünket 
sikeresnek tartom – mond-
ta Horváth Ferenc, a Soproni 
Téma főszerkesztője. – Meg-
változtak az elmúlt években 
a médiafogyasztási szoká-
sok, felgyorsult a világ, éppen 
ezért lényeges, hogy egy hite-
les felületet működtessünk a 
közösségi oldalon. 

A Soproni Téma hivata-
los Facebook-oldalán a városi 

jelentőségű események mel-
lett például útlezárásokról, 
fontos határidőkről, hasz-
nos közérdekű információk-
ról (gyógyszertári ügyelet, 
véradások ideje, időjárás) is 
szólunk. 

– Az emberek nagyon sze-
retnek fényképeket nézeget-
ni, ezért minden fontos kul-
turális eseményről galériát 
töltünk fel, de ügyelünk arra 
is, hogy előzetesen ajánljuk a 
programokat – folytatta Hor-
váth Ferenc. – Természetesen 
az újságban megjelenő írások 
is elérhetőek a Facebookon, de 
amikor a lapnál nyári szünet 
volt, az oldal akkor is folyama-
tosan frissült. 

Az elmúlt hónapokban a 
legnépszerűbb posztunk egy 

Skoda történetét mutatta be. 
A retró autócsodát egy sopro-
ni garázsban találták, az er-
ről szóló képek 203 ezer em-
berhez értek el, a posztunkat 
több mint 900-an lájkolták, a 
hír pedig később az országos 
sajtóban is bekerült. 

Mint arról korábban már 
beszámoltunk (Online új kön-
tösben, Soproni Téma, 2022. 
április 20.), idén tavasszal a 
www.sopronitema.hu hon-

lapunk is megújult, átlátha-
tóbb, könnyebben kezelhető 
lett, a korábbinál több fotó el-
érhető a galériákban. 

– Úgy döntöttünk, hogy to-
vább erősítünk az online tér-
ben, pár napja már elérhető 
a Soproni Téma az Instagra-
mon is. Itt elsősorban hangu-
latos képeket osztunk meg, 
amelyeket reményeink sze-
rint sokan kedvelnek majd 
– zárta Horváth Ferenc. 

Már az Instagramon is elérhető  a Soproni Téma

Erősítünk az interneten

Megváltoztak az elmúlt években a médiafogyasztási szokások, felgyorsult a világ, éppen ezért 
lényeges, hogy hiteles felületeket működtessünk a közösségi oldalakon. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Bevezetés a japán kultúrába
Szeptember 14., szerda 15 óra, Pedagógusok Soproni 
Művelődési Háza
Előadó: Bellák Erzsébet nyelvtanár

Az érintés ereje
Szeptember 15., csütörtök 10 óra, Liszt-központ 
Babamasszázs Lágler Andrea védőnővel

Soproni Egyetemi Napok – 2022
Szeptember 15–16., Soproni Egyetem Campus
Koncertek, sportprogramok, sörpongbajnokság, erőpróbák 

Könyvcserebere
Szeptember 16., péntek 10–18 óra, Széchenyi István 
Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára

Szarvasbőgéspiknik
Szeptember 16. és 17. 18 óra, Erdő Háza Ökoturisztikai 
Látogatóközpont

Kulturális örökség napjai
Szeptember 17. 10 órától, Fő tér 1. kapualj
A soproni városházát és vármegyeházát bemutató séta
Szeptember 17. 10 órától, Kőszegi út 
Vasúttörténeti és vasútmodell-kiállítás
Szeptember 17. 10.30-tól Károly-kilátó
Kilátó napja
Szeptember 17. 15 órától, Déli pályaudvar
150 éves a műemlékvédelem, 150 éves a GYSEV
Szeptember 18. 10 órától, Kárpáti malom
Vezetések a Kárpáti malomban
Szeptember 18. 15 órától, Lenck-villa 
Bemutatkoznak a Fertő-táj kincsei
További részletek: oroksegnapok.gov.hu/programok

Széchenyi szakállára – vigasság
Szeptember 17., szombat 10 óra, Nagycenki Széchenyi 
Múzeumvasút
Kézműves és kreatív foglalkozásokkal, izgalmas 
gyermekelőadással, vasútilámpa-bemutatóval, reformkori 
édességkóstoló és megannyi színes, múltidéző program.

Cukorbetegek összejövetele 
Szeptember 17. 15 óra, Pedagógusok Soproni 
Művelődési Háza 
A Soproni Cukorbetegek Egyesülete rendezvénye

Aranyhegyi családi nap 
Szeptember 17., 15 óra, Aranyhegy

Poncichterest, SouveQ koncert
Szeptember 17. 18 óra, VOLT Café

10 éves a Sopron Balett
Szeptember 17. 19 óra, Soproni Petőfi Színház 

Crazy Daisy Jug Band
Szeptember 17. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

2000 év nyomában Sopron utcáin
Szeptember 18., vasárnap 10 óra, Tourinform iroda
Regisztráció: www.visitsopron.com

Giczi Lajos jubileumi kiállítása 
Szeptember 18. 11 óra, Várkerület 19 Galéria 
A tárlat megtekinthető szeptember 24-ig, 15 és 17 óra között.

Zöldségek – improvizációs előadás
Szeptember 18. 17 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
Gerilla Impro Színház – ImproSopron

II. Idősügyi Konferencia
Szeptember 20., kedd 16 óra, Soproni Evangélikus 
Egyházközség nagyterme
Előadások: dr. Regius Ottó gerontológus: Az időseket 
érintő megbetegedések (Multimorbiditás) kialakulása, 
majd dr. Sütő Teréz és Sipőcz Katalin: 65 év felettiek 
demenciaszűrése Sopronban. Ezután a résztvevők elsétálnak 
a Színház utcától a Várkerületre.

Látlak téged
Szeptember 21., szerda egész nap, Pedagógusok 
Soproni Művelődési Háza
Érzékenyítő célú mozimaraton és szakmai találkozó az 
Autitok Egyesület szervezésében.

Amit a tengerparton találtam 
Höfle Valéria akvarellfestő és keramikus kiállítása 
a Várkerület Galériában. A tárlat megtekinthető 
szeptember 16-ig 14-től 17 óráig. 

EZ LESZ…  – programajánló

Rózsafüzért imádkoznak
Folytatódik a Rózsafüzér imádkozása Sopronban. A szervezők úgy 
tájékoztatták lapunkat, hogy ezután is minden vasárnap 17 és 18 
óra között gyűlnek össze a Várkerületen, a Mária-szobornál, hogy 
a békéért, országunkért, a világ megtéréséért imádkozzanak. 

Az ifjúság forrása
SOPRON EGYIK LEGRÉGEBBEN ISMERT ÉS GYAKORTA EM-
LEGETETT FORRÁSA. Vizét a 18. század első felében bevezették 
a piac díszkútjába, az ott 1745-ig működött is, majd a vezetékkel 
problémák adódtak, ezért magát a díszkutat is elbontották; he-
lyébe építették az ott ma is álló Mária-oszlopot. Maga a forrás a 
soproni ifjúság egyik közkedvelt vigalmi helye volt, ezért gyakor-
ta csak „deákok kútjának” (Studentenbrunnen) nevezték. 

1827 tavaszán megkapta az evangélikus líceum ifjúsága az en-
gedélyt, hogy Deákkúti Vármegye néven egyesületet alapíthas-
son. Az engedély után az ifjúság kivonult a kúthoz, és itt meg-
választotta a tisztikart, melynek első főispánja Horváth Dániel 
jogász volt. A forrás fölé faragott követ állítottak a következő fel-
írással: „Deákkút! Légy forrása soká ártatlan örömnek!”. A szabad-
ságharc bukása után hol betiltották, hol ismét legálisan működhe-
tett a Deákkúti Vármegye, mígnem 1918-ban megalakult a Líceumi 
Diákszövetség, amely a városszépítő egyesülettel közösen 1922-
ben felújította a kutat és környékét. A forrás fölé védőfalat épí-
tettek, az időközben elmocsarasodott területet pedig kitisztítot-
ták. A régi felirat mellett az egykori líceumi diák, Pröhle Károly 

egyetemi tanár sorait vésték az emlékkőre: „Itt lobogott a Deák-
kuti Vármegye zászlaja egykor,/ Szelleme mostan is int, ifju sze-
resd a hazát!”. 1922-től 1948-ig a líceum végzős diákjai itt tartot-
ták búcsúballagásukat, majd 1960-tól a gimnázium felújította ezt 
a szép szokást, és mindmáig a Deákkút forrásánál tartják évről év-
re ballagási ünnepségüket a Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líce-
um) Gimnázium érettségi előtt álló diákjai.
Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

LÁTTA MÁR?  – soproni épületek, szobrok, műemlékek

Sopron Balett: táncgálával ünnepelnek
Két felvonás, tizennyolc táncos műsorszám 
– látványos gálával ünnepel szeptember 
17-én, szombaton 19 órakor az idén 10 éves 
Sopron Balett.  Az ünnepi műsorról hétfőn 
sajtótájékoztatót tartottak a Liszt-központ-
ban, ahol dr. Ragány Misa, a Pro Kultúra 
ügyvezetője elmondta, nagyon kevés profi 
táncegyüttes van hazánkban, ezek küldeté-
se, hogy megszerettessék a művészeti ágat 

a közönséggel. A Sopron Balett vezetője, 
Demcsák Ottó Harangozó-díjas táncművész 
emlékeztetett, hogy 40 éve, a Győri Balett 
alapítása előtt a megyeszékhelyen sem volt 
hagyománya a táncművészetnek. – Úgy lá-
tom, mára mindkét város jeles képviselőjé-
vé vált a tánckultúrának – tette hozzá Dem-
csák Ottó. A táncgálán a soproni táncosok 
mellett hazánk legnevesebb balettcsoport-

jai, a táncművészet krémje is a színpadon 
lesz, hiszen elfogadta a meghívást a Győri 
Balett, az Europaballett az ausztriai Sankt 
Pöltenből, a Miskolci Balett, a GG Tánc Eger, 
a Magyar Nemzeti Balett, a Kecskemét City 
Balett és a Szegedi Kortárs Balett is. A tánc-
gálát a soproni táncosokról készült fotóki-
állítás is színesíti, a képeket Hainer István, 
Hipságh Gyöngyi és Szita Márton készítette.

DIGITÁLIS REKLÁMTÁBLÁKON:  Lagler András, az egyik sopro-
ni reklám–marketing cég ügyvezetője a közelmúltban kereste meg 
szerkesztőségünket azzal a felajánlással, hogy a cég által működ-
tetett digitális Citylight reklámfelületeken ingyenesen helyet biz-
tosítanak a Soproni Témának. Így a digitális táblákon (a GYIK Ren-
dezvényháznál, a Batsányi utcai vasúti átjáróban, Lackner Kristóf 
utcai benzinkúton) a jövőben a Soproni Téma ajánlóját is láthatják. 
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– A bor nem csupán egy ital, hanem a kultú-
ránk része – mondta az idei Soproni Szüreti Na-
pok megnyitóján dr. Farkas Ciprián polgármes-
ter. A programnak ezúttal is az Erzsébet-kert 
adott otthont. 

Csengő borospoharak és ön-
feledt kacajok – péntektől va-
sárnapig programokkal és 
emberekkel telt meg a sopro-
ni Erzsébet-kert. Tavaly költö-
zött át a szüreti napok a bel-
városból a kertbe, a helyszín 
pedig ezúttal is kiválóan vizs-
gázott. A rendezvény pénte-
ken délután a néptáncosok 
fellépésével kezdődött. A meg-
nyitó résztvevőit Molnár Ákos 
köszöntötte. A Soproni Bor-
vidék Hegyközségi Tanácsá-
nak elnöke úgy fogalmazott: 
ezúttal is fontos esemény a 

borászok életében a szüre-
ti napok. 

– A Soproni Szüreti Na-
pok a bor ünnepe a leghűsé-
gesebb városban. A bor pedig 
nem csupán egy ital, hanem 
a kultúránk része – hang-
súlyozta dr. Farkas Ciprián. 
– Sopronban évszázadok óta 
foglalkoznak bortermeléssel, 
és hisszük, hogy ez évszáza-
dok múlva is így lesz. 

A polgármester Márai Sán-
dor szavaival nyitotta meg a 
rendezvényt. Ahogy idézte: 
„A bor férfidolog, csendesen 

kell beszélni róla. Leghe-
lyesebben egy pohár bor 
mellett.”.

A beszédek után dr. Farkas 
Ciprián, Molnár Ákos, vala-
mint a városban vendégül lá-
tott testvértelepülés, Bolzano 
delegációjának tagjai közös 
szőlőpréseléssel indították a 
mulatságot. 

A hétvégén számtalan is-
mert zenekar és énekes fel-
lépett az Erzsébet-kertben. 
Népszerű volt Zséda, vala-
mint az R-GO szombati kon-
certje. Szikora Róbert a szín-
padon azt mesélte, hogy 
gyermekként a dédnagyma-

mája beszélt neki Trianonról, 
majd úgy fogalmazott, hogy 
a döntéssel nem minden ve-
szett el, hiszen „1921 de-
cemberében a Mikulás visz-
szahozott egy darab földet, 
Sopront.”. Az énekes saját be-
vallása szerint mindig szíve-
sen jön városunkba. Vasár-
nap ismét folytatódott a „telt 
házas” koncertek sora. Nagy 
tömeg fogadta Pataky Attilát, 
de talán a legnagyobb ováció 
Korda György és Balázs Klá-
ri kettősét várta. Az énekes 
házaspár fellépésén nagyma-
máktól unokákig minden kor-
osztály megfordult.

Korda György és Balázs Klári volt a szüreti napok egyik legnagyobb sztárformációja. A Reptér című ikonikus dalukat kétszer is el-
énekelték. Az eseményen a soproni borászok legkiválóbb nedűiket kínálták, de bemutatkoztak kézművesek is. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

„...a Fertő tavi fejlesztés vé-
leményem szerint nemzet-
gazdasági jelentőségű is, 
nem lehet kétséges, hogy 
folytatódik a program.”

JEGYZET

A helyiek ellenére?
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Tudom, nehéz elfogadni, ha valami megvál-
tozik, ha valami késik, ha valamiből kevesebb 
jut, mint amennyit szeretnénk. Így vagyunk a 
Fertő tavi beruházással is, amelyről legutóbb 
a múlt heti számunkban írtunk. A többség per-
sze érti és megérti, hogy a jelenlegi helyzetben 

felül kell vizsgálni a 
beruházásokat, s ha 
nem nemzetgazda-
sági vagy társadalmi 
szempontból halaszt-
hatatlan projektről 
van szó, és még nem 
kezdődött el a kivite-

lezés, akkor nem elképzelhetetlen (sőt biztos), 
hogy átmenetileg felfüggesztik vagy törlik.

Sopron ebből a szempontból szerencsés hely-
zetben van, mert az igazán fontos beruházá-
sok már megvalósultak vagy éppen jó ütemben 
épülnek, mint például a múzeumnegyed, az An-
ger réti bölcsőde vagy az inkubátorház. De tér-
jünk vissza a Fertő tavi beruházáshoz! Az első 
ütem, az infrastruktúra kiépítésének gyötrel-
mes munkája lassan befejeződik. Ezt a szakaszt 
nem érinti, érintette a felülvizsgálat, hiszen fo-
lyamatban lévő beruházásról van szó. A máso-
dik ütem közbeszerzési pályázatát visszavon-
ták ugyan, de ez nem jelenti azt, hogy hosszú 
évekig így is marad minden, hiszen Lázár Já-
nos miniszter többször is kijelentette, hogy „tor-
zó az országban nem maradhat”. Márpedig, ha 
nem épülnek fel a tervezett létesítmények, akkor 
bizony befejezetlen marad a beruházás, ráadá-
sul rengeteg pénzt dobunk ki a semmiért. Ezért, 
no és persze, mert a Fertő tavi fejlesztés véle-
ményem szerint nemzetgazdasági jelentőségű 
is, nem lehet kétséges, hogy folytatódik a prog-
ram. A miniszter is hasonló szellemben írta meg 
levelét polgármesterünknek.

A kérdés, hogy a második ütem felülvizsgá-
lata során a program mely elemei maradnak 
meg, s melyeket terveznek át vagy hagynak el. 
A Fertő tavi beruházás azonban meglátásom 
szerint megvalósul, s csak remélni lehet, hogy 
minél előbb sikerül előteremteni a szükséges 
összegeket.

Ebben a kérdésben most mindannyiunk meg-
értésére és türelmére van szükség. Nem hall-
gathatunk a szirének hangjára, azokra, akik 
azt állítják/ hazudják, hogy a soproniak el-
lenére fejlesztik a Fertőt, és akik azt harsog-
ják, hogy akár évtizedekig is befejezetlen ma-
rad a beruházás. Bizton állíthatom, hogy nem 
így lesz. Igen, ebben a helyzetben lehet próbál-
kozni politikai haszonszerzéssel, hiszen a ma-
gukat civilnek mondó néhány maroknyi em-
berre rátelepülnek az ellenzéki pártok (újra és 
újra szinte csak önmagukat hergelve), de sze-
rencsére a soproniak náluk is bölcsebbek, így 
aztán esetről esetre megdől az a sajtóban be-
vett formula, miszerint „a helyiek tiltakozása 
ellenére…”.

Mindannyiunk érdeke (az ellenzéké is, leg-
feljebb letagadja), hogy a Fertő, megőrizve ér-
tékeit, minél előbb európai színvonalú szol-
gáltatásokat nyújtson. Hiszem, hogy ez így 
is lesz, mert ahogyan Lázár János írta: „terv 
nem vész el, csak átütemeződik”, a munka pe-
dig folytatódik.

Önvédelmi és toborzónap
Számtalan bemutató és élménystand várta az érdeklődőket az 
idei soproni önvédelmi projekt- és toborzónapon a Vasvillában. 
A rendezvényen köszöntőt mondott Barcza Attila, Sopron és térsé-
ge országgyűlési képviselője, valamint Gőgh Zoltán, a Krav Maga 
SC Sopron vezetője. A programon látványos kutyás és harcművé-
szeti bemutatók várták az érdeklődőket, a standoknál a hivatásos 
és szerződéses honvédség, a rendőrség, a katasztrófavédelem, a 
büntetés-végrehajtás és a polgárőrség tartott toborzást, de meg-
nézegethették és kipróbálhatták a felszereléseiket is. A rendez-
vény részeként az érdeklődők meglátogathatták a soproni rend-
őrség új épületét, és betekintést nyertek a bűnügyi technikusi 
munkába is.

KÉTNAPOS BÚCSÚVAL ÜN-
NEPELT HÉTVÉGÉN BÁN-
FALVA. A rendezvényen ün-
nepélyes keretek között 
koszorúzták meg a 135 év-
vel ezelőtt épült első bánfal-
vi evangélikus templom em-
léktábláját. A rendezvényen 
részt vett dr. Farkas Ciprián 
polgármester, valamint Má-
gel Ágost és Stöckert Tamás 
önkormányzati képviselő. 
A koszorúzás után az ünnep-
lő tömeg a Juventus Koncert 
Fúvószenekar vezetésével vo-
nult a Hajnal térre, ahol a fel-
állított rendezvénysátorban 
táncoló hagyományőrzőknek 
zenéltek. Az esemény főszer-
vezője a Bánfalváért Baráti Kör 
volt. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

HAGYOMÁNYŐRZŐ BÚCSÚ BÁNFALVÁN 

BORLOVAGOK:  Szombaton tartották az Európai Borlovagrend 
Hungária Konzulátus soproni legációja avató ünnepségét. A menet 
a Rejpál-házból indult, majd mazsorettekkel és zenekarral vonult 
a Kecske-templomhoz. Itt a hat új belépő letette esküjét, valamint 
hét tagot előléptettek. A program vacsorával zárult.

A soproni bor ünnepe
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Alapításá-
nak 100. 
évfordu-

lójára készül a Sopro-
ni Egyetem Botanikus 
Kertje, amelyet méltán 
lehet a soproni campus 
zöld szívének nevez-
ni. Az oktatókertet az 
egyetemisták mellett 
számos soproni és tu-
rista is látogatja az év 
minden szakában. 
A mai botanikus kert terüle-
tén 1897 előtt szántóföldek, 
gyümölcsösök és zöldséges-
kertek voltak. A területet a 
katonai reáliskola építésekor 
a korabeli kastélyparkok min-
tájára fásították be, ezekből 
az időkből származnak a mai 
kert vadgesztenyéi, öregebb 
hársai, platánjai. – A 17 hektá-
ron elterülő természetvédel-
mi terület létrejötte szorosan 
összefügg a magyar erdésze-
ti felsőoktatás történetével 
– avatott be a részletekbe Pé-
terfalvi Ágnes, a botanikus 
kert vezetője. – A Bányászati 
és Erdészeti Akadémia 1918-ig 
Selmecbányán üzemelt, ahol 
1837 óta működött botanikus 
kert, természetes volt, hogy a 
Sopronba települt egyetem-
nek is rendelkeznie kell ha-
sonlóval. Az egykori kato-
nai főreáliskola gyakorlótere, 

valamint környező területei 
erre kitűnő lehetőséget nyúj-
tottak. Az iskola parkjának tu-
dományos, botanikai célokra 
való átalakítása a növénytani 
tanszék irányítása alatt tör-
tént Fehér Dániel és Kövessi 
Ferenc vezetésével. A munká-
latok 1923 tavaszán kezdődtek 
el. A kedvező mikroklímát ki-
használva már induláskor az 
örökzöldek telepítését része-
sítették előnyben, így mára 
egy értékes, Magyarországon 
egyedülálló gyűjteményt sike-
rült létesíteni.

Eredetileg a mostani park 
alsó részén alakították ki a 
kertet, amely az évtizedek 

alatt kétszer bővült, így nyer-
te el a mostani, impozáns mé-
retét. A botanikus kert fejlesz-
tésében oroszlánrészt vállalt 
Vancsura Rudolf, aki 1967-ben 
vette át a kert munkálatainak 
irányítását. Ő készítette el a 
külső, új botanikus kerti rész 
teljes részletességű telepítési 
tervét. 

A fő növénybeszerzési for-
rást a nemzetközi magcsere 
jelentette, ebben az időszak-
ban kilenc hazai és százhet-
venöt külföldi botanikus kert-
tel alakított ki csereviszonyt 
a kert. Így alakulhatott ki az 
észak-amerikai és az eurázsi-
ai gyűjtemény. 

Egy nagyszabású, hatá-
ron átnyúló pályázatnak kö-
szönhetően az utóbbi évek-
ben másfél ezer növénnyel 
gazdagodott a park: közöt-
tük sok az eredeti termőhely-
ről származó ázsiai, illetve 
észak-amerikai, különleges 
fajta. A beültetett növénye-
ket a kert különböző pontjain 

lehet megtekinteni. A pályá-
zat részeként a növényállo-
mány gazdagítása mellett 
interaktív tanösvényeket is 
kialakítottak, illetve a sétáló-
utak is megújulhattak. A kert 
minden évszakban más-más 
arcát mutatja, így idén ősszel 
is maradandó élményt nyújt a 
felkeresése.

Botanikus kert:  Magyarországon egyedülálló gyűjtemény

Centenáriumra készülnek

ÜNNEPI PROGRAMSOROZATTAL KÉSZÜL  a jeles évforduló-
ra a botanikus kert. A nyitányt a szeptember 22-i szakmai konfe-
rencia jelenti A botanikus kert szerepe és funkciói a XXI. század-
ban címmel. Szeptember 24-én, szombaton élmény dús családi 
napot szerveznek, amelyen gyerekprogramokkal, zenei fellépők-
kel, ismeretterjesztő programokkal, kreatív foglalkozásokkal, kéz-
műves vásárral és fényjátékkal várják a látogatókat. 

Egy nagyszabású, határon átnyúló pályázatnak köszönhetően az utóbbi években 1500 növénnyel gazdagodott a park – tudtuk 
meg Péterfalvi Ágnestől, a botanikus kert vezetőjétől. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

Andrássy Péter 
emléktúra
A Schneebergen jártak 
a Szent Orsolya-iskola 
nagygimnazistái szep-
tember elején – a túrát a 
tavaly elhunyt Andrássy 
Péter biológiatanár (Sop-
ron díszpolgára) emléké-
re szervezték, aki többek 
között ebben az iskolában 
is tanított hosszú pályafu-
tása során. A kiránduláson 
részt vett Bolla Marianna, 
Andrássy Péter özvegye is, 
aki süteménnyel és em-
léklappal is kedveskedett 
a túrázó 34 diáknak és 6 
kísérőtanáruknak. A gya-
logtúra összesen 16 kilo-
méteres volt, a megemlé-
kezés helyszínéül szolgáló 
Elizabeth-kápolnáig több 
mint 1200 méteres, a csú-
csig 1400 méteres szintkü-
lönbséget küzdöttek le a 
résztvevők.

„Vakszüret” 
Balfon
Szombaton ismét megtar-
totta hagyományos „vak-
szüretét” a Lions Club Sop-
ron. A Covid-időszak miatt 
elmaradt programot nagy 
lelkesedéssel fogadták a 
gyengénlátók soproni cso-
portjának tagjai. A szüretet 
Hauer Erik balfi borász sző-
lőjében rendezték, min-
den gyengénlátó mellett 
volt egy Lions-tag, aki se-
gített a szőlőfürtök met-
szésében. Az összmunkát 
kiválóra értékelték a részt-
vevők, akik remélik, hogy 
jövőre ismét meg tudják 
rendezni a programot. 

ZÖLD HÍREK

MADARÁSZ RÉKA

A nyári hónapokat ma-
gunk mögött hagyva is-
mét a szüret időszaká-
hoz érkeztünk. Érnek a 
gyümölcsök, és betaka-
rításra várnak a zöldsé-
gek. Tehát a kerti teen-
dőink nem érnek véget 
Szent Mihály havával.

A betakarított terményeink-
ről gondoskodnunk kell to-
vábbra is, hogy a téli vita-
minszegény hónapokban is 
fedezzék zöldségfogyasztá-
sunkat. Válasszuk ki ottho-
nunkban a tároláshoz legop-
timálisabb helyet, ami lehet 
egy hűvös pince vagy kamra!

– A zöldségek elraktáro-
zásához egy nem túl száraz, 
de nem is túl nedves, kellően 
hűvös (maximum 12–14 fok), 
de fagymentes helyiséget ér-
demes találnunk – javasolta 
Horváth Gábor, a Roth-tech-
nikum kertészeti tangazda-
ságának vezetője. –  Ne tárol-
junk ömlesztve, és különítsük 
el a zöldségeket és a gyümöl-
csöket! A rothadt terménye-
ket szedjük ki az egészségesek 
közül! Ha néha tudunk szel-
lőztetni is, akkor az átváloga-
tott, megtisztított zöldségein-
ket nagy valószínűséggel meg 
tudjuk óvni a téli hónapokra.

A felszedett zöldségeink 
helyére megfelelő talaj-előké-
szítés és tápanyag-utánpótlás 
után már augusztustól elvet-
hetjük a korai fejes káposztát, 
szeptember közepéig a hóna-
pos retket, az áttelelő fejes sa-
látát, a sóskát, a spenótot és a 
póréhagymát. 

–  A retek rövid tenyészide-
jű zöldség, 55–60 nap alatt fel-
szedhető, ezért augusztus kö-
zepétől már belekerülhetnek 
a magok ismét a földbe – foly-
tatta a szakember. – Ügyeljünk 
rá, hogy a magokat sekélyen 
vessük: 1,5–2 centiméteres 

távolságra. Hogy megvédjük 
azokat a kiszáradástól, érde-
mes lefedni a vetést talajta-
karóval, ami nemcsak a ned-
vességet őrzi meg a kelésig, 
hanem a talaj hőmérsékletét 
is magasabban tartja. 

Szerves trágya alkalmazá-
sával a kiürült tápanyag pót-
lása mellett a talaj szerkeze-
tére is kedvező hatást tudunk 
gyakorolni.

– Az ősz folyamán kel-
lő csapadék híján ügyeljünk 
az öntözésre és az ágyásaink 
gyommenetesen tartására 
is, mivel az esetlegesen fel-

magzott gyomok elhulló mag-
vai még a következő évben is 
sok bosszúságot okozhatnak 
– tette hozzá Horváth Gábor. 
– A termés betakarítása után, 
de még a levélhullás előtt ér-
demes gyümölcsfáinkat úgy-
nevezett lemosópermetszer-
rel kezelni, ezt azért is tartom 
fontosnak, mivel a telek egyre 
enyhébbek, a kórokozók és a 
kártevők könnyebben átvé-
szelik a téli hónapokat, így 
egy nagy lémennyiségű, ma-
gasabb dózisú lemosóperme-
tezés a télnek ezt a feladatát 
részben átveszi.

Elérkezett az őszi munkák ideje

– A zöldségek elraktározásához egy nem túl száraz, de nem is túl nedves, kellően hűvös, fagy-
mentes helyiséget érdemes találnunk – javasolta Horváth Gábor. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Bemutatkozik a Fertő-táj a kulturális örökség 
napjain a Lenck-villában. A vasárnapi programot 
a Soproni Múzeum és a Fertő-táj Világörökség 
Egyesület szervezi. 

Szeptember 18-án 15 órakor 
kezdődik az ingyenes ren-
dezvény a Lenck-villában és 
kertjében. 

– Célunk, hogy Sopron 
is megismerje és büszke le-
gyen a Fertő-tájra és különle-
ges településeire. Kevéssé is-
mert, hogy mind Balf, mind a 
Soproni borvidék a Fertő-táj 
Világörökség szerves része 
– mondta Taschner Tamás, a 
Fertő-táj Világörökség Egye-
sület titkára, a program egyik 
szervezője.

Tíz környékbeli település-
ről érkeznek kiállítók a Deák 

térre, hogy benépesítsék a 
villát és a hangulatos kert-
jét. A helyszínen találkozhat-
nak kézművesekkel, tarta-
nak helyitermék-bemutatót, 
megnézhetik az érdeklődők a 
horvát népviseletet, csipkeki-
állítást, és kóstolhatnak boro-
kat, bodzaszörpöt is.

Idén szeptember 17–18-án 
rendezik a kulturális örök-
ség napjait, melyek célja az 
épített örökségünk bemuta-
tása, például olyan épületek 
megismertetése, amelyek a 
hétköznapokban csak ritkán 
láthatóak.

Szeptember 17–18. : A kulturális örökség napjai

A Fertő-táj kincsei
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HUSZÁR JUDIT

Kiállították Petőfi Sándor őrbódéjának másolatát 
a Liszt-központnál, ezzel indította útjára a sopro-
ni Petőfi emlékévet a Pro Kultúra.

2022. szeptember 1-től 2023. 
augusztus 31-ig tart hivatalo-
san az országos Petőfi emlék-
év. A programok apropóját az 
adja, hogy a híres költő szüle-
tésének 200. évfordulója lesz 
január elsején. Az emlékév-
hez csatlakozott a Pro Kultú-
ra is. Sopronban nem véletle-
nül tartották szeptember 6-án 
az első rendezvényt. 

– 1839. szeptember 6-án 
azért érkezett Sopronba Pe-
tőfi (Petrovics) Sándor, hogy 
beiratkozzon az evangélikus 
líceumba, de nem vették fel 
– kezdte Szekeres Kriszta, a 
Pro Kultúra közművelődési 
munkatársa. – Dacból katoná-
nak állt, és hat év szolgálatot 
írt alá. Az őrbódéja a most fel-
állított másolattal szemben, a 
Széchenyi tér túloldalán állt, 
ahol erre tábla is emlékeztet. 

– Sopronban mi Petőfit 
magunkénak érezzük, ró-
la kapta a nevét a színház, a 
tér is – folytatta dr. Ragány 
Misa, a kulturális intézmény 
igazgatója. – Egész évben szá-
mos olyan programot szerve-
zünk, amely Petőfi Sándornak 

állít emléket, ezekkel legin-
kább a fiatalokat szeretnénk 
megszólítani. 

Mint arról lapunkban is 
beszámoltunk (Készülnek a 
Petőfi-emlékévre, Soproni Té-
ma, 2022. június 8.), az őrbódét 
a Handler-technikum tanulói 
festették le, az oldalán pedig 
mostantól hetente más-más 
Petőfi-vers „őrködik”. A költe-
ményeket a Berzsenyi Dániel 
Evangélikus Gimnázium di-
ákjai cserélik. 

Az avatáson közreműkö-
dött az Eötvös-középisko-
la Nyolcadik óra nevű zene-
kara, valamint Papp Attila 
színművész. A rendezvényen 
megkoszorúzták Petőfi em-
léktábláját, majd a vendé-
gek megkóstolhatták a Kos-
suth- és Dömötöri kifli nevű 
finomságokat.

Az emlékév a KultPETŐFI 
című belvárosi családi ren-
dezvénnyel folytatódik szep-
tember 25-én: a szervezők azt 
kérték, hogy a középiskolás fi-
úk addig növesszenek bajszot, 
ugyanis a programon bajusz-
bajnokságot is rendeznek.

A költő visszatért

Petőfi Sándor őrbódéja előtt Papp Attila szavalta el a költő Ivás 
közben című versét. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MADARÁSZ RÉKA

Műterem-látogatással egybekötött visszatekintő 
előadásokkal emlékeztek Roisz Vilmosra halálá-
nak 25. évfordulóján. A festőművész egykori mű-
termében szombaton délután láthattuk  munkás-
sága színe-javát. A programsorozat folytatódik. 

A II. Rákóczi Ferenc utca 14. 
számú ház második emele-
tén, ahol egykor Roisz Vil-
mos alkotott, őrzi nagy becs-
ben képeit és bútorait Roisz 
Andrásné Erzsébet. A festő-
művész születésének 100. év-
fordulóján nyílt meg a nagykö-
zönség előtt a műterem, ahol 
az alkotásokat a kornak meg-
felelő díszletek között tekint-
hetjük meg.

– A férjem, dr. Roisz András 
érsebész a festőművész uno-
kaöccse – mesélte Erzsébet. 
– Én magam Babótról szár-
mazom, a nyarakat mindig 
Sopronban töltöttem, a Pécsi 
Tanárképző Főiskola magyar–
német szakán diplomáztam. 

Közel 27 évvel ezelőtt bízott 
meg Roisz Vilmos az életmű-
ve, alkotásai gondozásával, 
amit megtisztelő feladatnak 
tartok, és örömmel végzek, 
hiszen – ahogy gróf Széchenyi 
István intelmében, egyben a 
mai esemény szlogenjében is 
szerepel: „Csak a múlt meg-
becsülésén épülhet fel a jelen”.

Roisz Vilmos (1906–1997) 
gyermekéveit Sopronban 

töltötte, itt érettségizett a 
Széchenyi-gimnáziumban. 
Réti Imre tanítványa volt. 
Steiner Antal műhelyében 
és Révész Imre kecskeméti 
művésztelepén ismerkedett 
a művészettel, majd a buda-
pesti Képzőművészeti Főis-
kolán diplomázott. Egy elő-
kelő magániskolában kapott 
állást, de pályáját hosszú idő-
re kettétörte a történelem vi-
hara: 1946-ban bélistázták, és 
tíz éven keresztül napi meg-
élhetési gondokkal küzdött. 
Sokévi állástalanság után ju-
tott újra katedrához, a művé-
szeti közéletbe pedig a ’60-as 
évek derekán térhetett visz-
sza. Ezt követően újra állan-
dó szereplője lett a rangosabb 

hazai és külföldi tárlatoknak. 
Élete alkonyán a szíve visz-
szahúzta Sopronba, ahol tag-
ja lett a Soproni Képzőművé-
szeti Társaságnak. 1997-es 
halála után – végakaratának 
megfelelően – a soproni evan-
gélikus temetőben helyezték 
örök nyugalomra.

– Roisz Vilmos 90. szü-
letésnapján Pro Urbe Sop-
ron kitüntetéssel ismerték el 
mindazt, amit a városért tett, 
hiszen ő volt a Soproni Mű-
vésztelep egyik alapítója, a 
Soproni Múzeum éremgyűj-
teményének támogatója; se-
gítette, tanította a fiatalokat, 
a város intézményeinek pedig 
rengeteg képet adományozott 
– zárta Roiszné Erzsébet.

Roisz Vilmos  volt a Soproni Művésztelep egyik alapítója

Műtermi időutazás

A SZOMBATI ESEMÉNYEN  Hanzséros Ágnes és dr. Sütő Teréz beszélt Roisz Vilmos művészetéről. 
Szeptember 27-én, a 125 éves Soproni Képzőművészeti Társaság évadnyitó ülésén Keresztény Richárd 
örökös elnök és Jakabné Tóth Márta jelenlegi elnök emlékeznek meg örökös tagjukról. A programso-
rozat október 27-én Kovács-Gombos Gábor „A művésztelep sajátos életforma” című előadásával fe-
jeződik be, amelyben a festőművész az európai művészeti irányzatok Roisz Vilmos művészetére gya-
korolt hatásáról beszél majd.

Roisz Andrásné Erzsébet 27 éve gondozza Roisz Vilmos festőművész életművét. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

2007
Maratoni ciklámenszezon 
Sopronban
Évek óta nem tapasztalták, 
hogy ilyen hosszan virágozzék 
a soproni Nyugat-magyarorszá-
gi Egyetem botanikus kertjének 
erdeiciklámen-gyűjteménye. 
A jövő évben nyolcvanötödik 
születésnapját ünnepelő fü-
vészkertben a termőhelyének 
megfelelő körülmények köze-
pette található meg hatezerfé-
le faj. Az idén különösen a bo-
roszlánok, az orchideafélék, a 
zuzmók, a mohák és gombák 
példányai kápráztatták el a lá-
togatókat. (MTI)

1992
Jelöltek és önjelöltek
Meddig működhet egy olyan 
város, mint Sopron, polgár-
mester nélkül? A kérdés nem 
csupán elméleti, mert akik kü-

lönböző és nemcsak protokol-
láris rendezvényeken vettek 
részt, amelyeken a város is kép-
viseltette magát, tanúsíthatják, 
hogy számos kínos jelenet áté-
lői voltak. Persze érthető, hogy 
az önkormányzat óvatos eb-
ben a kérdésben, és amíg jogi-
lag nyitott az út Hirschler Re-
zső előtt, addig nem kerülhet 
sor az új polgármester megvá-
lasztására. Jelöltek és önjelöl-
tek, persze titkon, eddig is vol-
tak. A két alpolgármester közül 
Fejes Zoltán, a szabad demok-
raták képviselője kapott fel-
hatalmazást a közgyűléstől, 
hogy, egyelőre, megbízott pol-
gármesterként lássa el a város 
vezetését és képviseletét. Hogy 
meddig? Nem lehet pontosan 
tudni, de információink szerint 
annyi előbbre lépés történt, 
hogy az SZDSZ-frakció, ha er-
re sor kerül, Fejes Zoltánt java-
solja polgármesternek, aki vál-
lalná a megbízatást. (Kisalföld)

1962
Hírek Sopronból
A gyűjteményéről híres soproni 
Storno család legidősebb Ma-
gyarországon élő tagja, Storno 
Pál grafikusművész szomba-
ton 70 éves korában Sopron-
ban meghalt. Gyűjteményében 
nagyon sok soproni épületet és 
tájat megörökítő grafika ma-
radt utána. 

A soproni állami nevelőott-
hon lakói eddig a város külön-
böző iskoláiban szétszórtan 
tanultak. Ez év tavaszán új is-
kola építését kezdték meg a Di-
mitrov téren. A nyolc tantermes 
iskolát szombaton ünnepélye-
sen avatták fel. 

1932
Kirándulók
Filléres gyorsvonat vitt vasár-
nap reggel másfél ezer buda-
pesti kirándulót Sopronba. Az 

elragadó fekvésű, történelmi 
hangulatú városban az idén 
tettek először kísérletet arra, 
hogy ünnepi játékok rendezé-
sével odavonzzák az idegene-
ket. Kapóra jött a Haydn-év. Az 
egésznek a lelke és szervező-
je Kóh Ferenc, maga is kitűnő 
énekes és rendezési feladatok-
ban jártas művészember. Az ő 
ötlete volt a soproni ünnepi já-
tékok rendezése, Sopron váro-
sa pedig anyagi erejéhez mér-
ten támogatta a vállalkozást. 
Az ünnepi játékokat egyébként 
csütörtökön és jövő vasárnap 
megismétlik, s a Teremtés csü-
törtöki előadását a budapesti 
rádió is közvetíteni fogja. A jö-
vő esztendőre pedig még na-
gyobb vállalkozást tervez Sop-
ron. Erkel Hunyadi Lászlóját 
akarják előadni a várszerűen át-
épített, évszázados Előkapu vá-
rosrészben. (Pesti Hírlap)
Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

175 ÉVVEL EZELŐTT,  1847. szeptember 19-én adta első 
hangversenyét Sopronban az Altdörfer Keresztyén által alapí-
tott énekkar, amelyet 1859-től Liederkranz-nak (Dalfűzér) ne-
veztek el.
120 ÉVVEL EZELŐTT,  1902. szeptember 17-én született Sop-
ronban Walter Mihály, a XX. századi Sopron iparos világának is-
mert személyisége, iparos nemzedékek tanítója, nevelője. Sop-
ronban hunyt el 1988. október 12-én.
95 ÉVVEL EZELŐTT,  1927. szeptember 17-én született Sopron-
ban Kubinszky Mihály Széchenyi- és Ybl Miklós-díjas építész, 
építészettörténész, vasúttörténész, a Nyugat-magyarországi 
Egyetem adjunktusa, docense, majd tanszékvezető egyetemi 
tanára. Irányításával készült el a Soproni Asztalosárugyár, a Pe-
tőházi Cukorgyár, a fertődi laktanya építése és a soproni Hu-
nyadi János Általános Iskola újjáépítése. Dolgozott a fertődi 
Esterházy-kastély rekonstrukciós munkáin és a soproni GYSEV-
pályaudvar felvételi épületének felújításán. A Soproni Város-
szépítő Egyesület elnöke volt 1987-től. 2002-ben díszpolgá-
ri címet kapott Sopronban. Az első tanévtől fogva oktatott az 
Alkalmazott Művészeti Intézetben, ezt 1996-os nyugdíjba vo-
nulása után is folytatta már professor emeritusként. Az AMI 
Építőművészeti Tanszéke diplomadíjat nevezett el róla. 2016. 
október 19-én hunyt el.
30 ÉVVEL EZELŐTT,  1992. szeptember 19-én adták át a Szent 
Margit Óvodát. Nagy László prépost ajánlotta fel házát a sopro-
ni Árpád-házi Szent Margit Plébániának katolikus óvoda létesí-
tésére. Az egyházközség nevében Hetény János plébános vál-
lalta a szervezést, két évig tartottak a munkálatok. Az épületet 
Pápai Lajos megyéspüspök szentelte fel.
A SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR INTERNETES 
OLDALÁN (WWW.SZIVK.HU) MEGTALÁLHATÓ ADATBÁ-
ZISBÓL KÖZLÜNK RÉSZLETEKET. 

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző
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Barátságos 
mérkőzést 
játszott az 

1921-es soproni népsza-
vazás centenáriumá-
nak emlékére Sopron 
Közéleti Válogatottja a 
Magyar Országgyűlés 
Válogatottjával. 

Csütörtökön a városi stadion-
ban rendezték a járványhely-
zet miatt mostanra halasztott 
gálameccset.

A kezdőrúgást a Soproni 
Textiles egykori legendás já-
tékosa, a két világbajnokságon 
is futballozó, 19-szeres váloga-
tott Csapó Károly végezte el. 

A Magyar Országgyűlés 
Válogatottját Magyar Zoltán 
irányította, a Sopron Közéle-
ti Válogatott edzője Csiszár 
Ákos, az SC Sopron elnöke 
volt. A soproni válogatott csa-
patot önkormányzati dolgo-
zók, közszereplők, térségi pol-
gármesterek, illetve soproni 
kötődésű sportolók alkották.

A mérkőzés ugyan barát-
ságos volt, azonban már az 
első pillanatától kezdődően 
bővelkedett izgalmas hely-
zetekben. Végül a hazai csa-
pat juttatta át először a labdát 
a gólvonalon – a közönséget 

lázba hozó találatot Róka 
Norbert fertőszéplaki tanács-
nok szerezte a mérkőzés 15. 
percében. A válasz azonban 
nem maradt el: a 36. percben 
dr. Zsilinszky László, a belügy 
főosztályvezetője egyenlített.

A 2. félidőben végig izgal-
mas volt a mérkőzés, de gólt 
egyik csapat sem szerzett, így 
maradt az 1–1-es eredmény.

Barcza Attila, Sopron és 
térsége országgyűlési képvi-
selője lapunknak azt mond-
ta: ebből a mérkőzésből is 
látszik, hogy a felek a pályán 
és azon kívül is egy csapatot 
alkotnak. 

Dr. Farkas Ciprián, Sop-
ron polgármestere pedig az 
összefogás erejére hívta fel a 
figyelmet.

Sport

Nagy küzdelmet vívott  a Káposztás utcai pályán a két focicsapat 

Döntetlen kiélezett meccsen

FŐHAJTÁS:  A csapatok tagjai koszorút helyeztek el a soproni 
népszavazás centenáriumára készült emléktáblánál a Hűségkapu 
alatt. Az ünnepségen részt vett Pánczél Károly, az Országgyűlés 
Nemzeti Összetartozás Bizottsága elnöke, Barcza Attila, dr. Farkas 
Ciprián, valamint városi tisztségviselők és környékbeli polgármes-
terek. – A mai, szintén rendkívüli kor nehézségeiben is egy ka-
paszkodó, hogy van egy olyan dicsőséges történelmi emlékünk, 
mint az 1921-es soproni népszavazás – emelte ki Pánczél Károly. 
– A büszke őseink tette egyfajta iránymutatást jelent számunkra: 
hogy összefogva bármilyen akadályt képesek vagyunk leküzdeni. 

Izgalmas mérkőzésen 1–1-et játszott Sopron Közéleti Válogatottja és a Magyar Országgyűlés Válogatottja. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

PAPP GYŐZŐ

Sopron sporttörténe-
tében meghatározó 
dátum volt 1978. má-
jus 4. Hét szakosztály-
lyal ekkor alakult meg 
a Soproni Sportegye-
sület. A városi koncep-
ció alapján egyesíteni 
akarták az erőket, hogy 
minél ütőképesebb 
klub jöjjön létre. 

Labdarúgásban még javában 
tartott az 1977/78-as idény. Az 
NB III. nyugati csoportjában a 
Textiles a 13. helyen végzett, a 
bajnokság átszervezése miatt 
azonban osztályozót játszha-
tott az NB II-be jutásért – az 
SKSE a 19. helyen zárt, és ez-
zel kiesett. 

Az osztályozó első mérkő-
zését 1978. július 1-jén rendez-
ték Sopronban. 

„Ma délután négy órakor 
az STC pályán a soproni lab-
darúgás fejlődését minden 
bizonnyal évekre meghatá-
rozó párviadal kezdődik a 
Körmendi Dózsa FMTE és a 
soproni Textiles labdarúgói 
között. A tét nem kicsi: a két 
találkozó összesített győzte-
se ősszel a magyar labdarú-
gás második vonalában sze-
repel. Az STC játékosai most 
már nem kizárólag a klub, 

hanem Sopron sporttársadal-
mának képviseletében is lép-
nek pályára. Kívánatos lenne, 
ha teljes erővel zúgna szom-
baton a »Hajrá STC«, mert ép-
pen a sportszerű buzdítás az, 
ami a legutóbbi időkben hi-
ányzik a soproni pályákról” 
– írta a Kisalföld. 

Poór Lajos edző abban bí-
zott, hogy a hazai mérkőzé-
sen meg tudják teremteni a 
továbbjutás feltételeit. Ez vé-
gül sikerült is, miután 2500 
néző előtt a Textiles 4–0-ra le-
győzte a Körmendet. A gólo-
kat Németh I (2), Németh II és 
Molnár szerezte. A végig töb-
bet támadó és gólra törőbben 

játszó Textiles ilyen kü-
lönbséggel is megérdemel-
ten nyert.

A visszavágón zuhogó eső-
ben 2–2-es döntetlen szüle-
tett. Textiles néven az utolsó 
csapat ez volt: Mészáros–Pe-
te, Turner, Kiss, Horváth G., 
Kovács (Fendrik), Deák, Né-
meth II, Németh I, Molnár, 
Kristály (Rédecsi). Soproni 
részről Molnár és Kiss volt 
eredményes.

Ezzel a mérkőzéssel a Tex-
tiles megszűnt, és vele együtt 
az SKSE is. A két klub játékos-
keretéből és az érkezett erősí-
tésekből létrejött az SSE, a ve-
zetőedzője Mathesz Imre lett. 

Az NB II-ben az első mér-
kőzést Répcelakon ez a csapat 
vívta: Babos–Lipóth, Huber, 
Kiss, Horváth G. – Németh I, 
Princzes (Pete, 60.), Braun-
müller–Deák, Molnár, Pánczél 
(Tischler, 74.). Több száz sop-
roni szurkoló kísérte el a csa-
patot, de gólt nem láthatott, 
ahogyan egy hét múlva a Bécsi 
út 4000 nézője sem a Komló 
ellen. A harmadik fordulóban 
az Ajkai Alumínium ellen Hu-
ber szerezte az SSE történeté-
nek első gólját, de pontot sem 
ért, mert 2–1-es vereség lett a 
vége. A kék–fehérek első győ-
zelmüket Pánczél találatával a 
Bakony Vegyész ellen érték el.

A Soproni SE megalakulása után az NB II-ben szerepelt a csapat. FOTÓ: TREMMEL TEOFIL GYŰJTEMÉNYE

• Általános segélyhívó .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 112
• Mentők      .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 104
• Orvosi ügyelet    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   312-010
• Soproni Gyógyközpont     központi szám .    .    .    .    .    .   514-200 

előjegyzés    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  514-205, 514-206
• Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség  

(Tűzoltóság, Polgári Védelem) .    .    .    .    .   105, 510-672, 510-617
• Rendőrség     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .107, 311-234
• Előfizetői tudakozó    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  11818
• Belföldi tudakozó  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  11800
• Polgármesteri hivatal        .    .    .    .    .    .06-80/204-322, 515-100
• Soproni Polgárőr Egyesület        .    .    .    .    .    .    06-30/385-5732
• Sopron Holding központi szám .    .    .    .    .    .    .    .    .   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        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .06-1/3 49 49 49
• GYSEV         .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   577-212
• Kisalföld Volán      .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   313-130

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK

A Textiles és az SKSE  játékoskeretéből jött létre a Soproni Sportegyesület

Az NB II-ben az SSE csapata

Ezüstérmes 
vízilabdások
A horvátok ellen 10–9-re 
kikapott a magyar vízilab-
da-válogatott a Splitben 
zajló Európa-bajnokság 
szombati döntőjében, így 
ezüstérmes lett a csapat. 
Varga Zsolt fiatal együtte-
se kiválóan szerepelt a tor-
nán, az utolsó mérkőzést 
kivéve valamennyi mecs-
csét megnyerte. A torna 
legjobbja Jansik Szilárd, a 
magyar válogatott csapat-
kapitánya lett. 

Ugyanezen a tornán 
a női csapat az ötödik he-
lyen végzett. – Több fiatalt 
hoztam ki, mint szerettem 
volna, de kevesebbet nyúj-
tottak, mint amit remél-
tem – értékelt Bíró Atti-
la szövetségi kapitány. 

Kucsara 
emlékverseny 
Vasárnap rendezte meg a 
Kucsara György emlékver-
senyt a Soproni Polgári 
Lövész Egyesület. A prog-
ram ezúttal is lehetősé-
get adott a tehetségápo-
lás mellett a lövészsport 
népszerűsítésére. 

Kucsara György a Sop-
roni Polgári Lövész Egye-
sület első elnöke volt. 
A róla elnevezett emlék-
versenyt 2010 óta rendezi 
meg az egyesület, az idei 
volt a tizenharmadik ilyen 
esemény.

RÖVIDEN

LABDARÚGÁS
Credobus Tehetségközpont – SFAC 1900

Duna Takarék megyei I. osztály 
Mosonmagyaróvár, 2022. szeptember 10.

2–1
Caola SC Sopron – Lipót Pékség

Duna Takarék megyei I. osztály 
Sopron, 2022. szeptember 10.

2–1
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Kispályás  
labdarúgás
Szeptember 14–16. és 
szeptember 19., Halász 
Miklós sporttelep, 
tóparti sporttelep 

Túrázás
Szeptember 17., 
szombat 6.30, 
Erzsébet-kerti 
zenepavilon 
Soproni kilátók 
teljesítménytúra

Teke 
Szeptember 17., 
szombat 14 óra,  
Győri úti tekepálya
Soproni Sörgurítók SE 
– Nyergesújfalu VSE

Labdarúgás
Szeptember 17., 
szombat 16 óra,  
Anger réti sporttelep
Soproni FAC 1900  
– Abda SC–VVFK-Bau

Futás 
Szeptember 18., 
vasárnap 10.30,  
Hotel Szieszta 
13. Soproni Crossfutás

Kerékpár 
Szeptember 18., 
vasárnap 17 óra, 
rajt: Kodály tér
VII. Tekerj Sopron

LELÁTÓ

RÁZÓ LÁSZLÓ

Fiatalok 
és időseb-
bek, fiúk 
és lányok, 

profik és amatőrök 
– rengetegen kosár-
labdáztak hétvégén a 
Várkerületen. A Mária-
szobornál felállított 
három pályán több 
mint harminc csapat 
mérte össze tudását. 

– Az égiek velünk voltak, cso-
dálatos időben rendezhettük 
meg a fesztivált – kezdte Nagy 
Tamás, a streetballfesztivált 
szervező Soproni Tigrisek 
SE elnöke. – Minden várako-
zásunkat felülmúlta a jelent-
kezés, harminc felett volt a 
csapatlétszám, illetve a do-
bóversenyre előzetesen már 
200-an jelezték részvételü-
ket. A nagy érdeklődés annak 
is köszönhető, hogy tizenöt 
éve nem volt streetball Sop-
ronban. A résztvevők között 
akadtak olyanok, akik ver-
senyszerűen sportolnak egye-
sületekben, de voltak amatő-
rök és olyan kosarasok is, akik 
régóta nem fogtak labdát. Mi 
mindenkinek örültünk.

A játékosok több korcso-
portban mérhették össze tu-
dásukat. Fehér Edit a Soproni 

Postásnál profi kosárlabdá-
zó volt, a kiváló center most 
a „Super old boys” kategóriá-
ban indult csapatával. Ennek 
feltétele az volt, hogy a há-
rom pályán lévő játékos ösz-
szesített életkora meghaladja 
a százhetvenet. 

– Remek közösségi él-
ménynek és jó bulinak tartot-
tuk, hogy végre ismét össze-
jöttünk a lányokkal – mondta 
Fehér Edit. – A nyár kimaradt, 

amúgy senior tornákra rend-
szeresen járunk, de most már 
hónapok óta nem voltunk. Hi-
ányzott már a játék, meg az is, 
hogy egymással találkozzunk. 

A streetballfesztivált több 
program is kiegészítette, a há-
romszor hármas kosárlabda-
mérkőzések mellett például 
dobóversenyt is rendeztek. 

– Két külön korcsoportba 
soroltuk a résztvevőket, vol-
tak a 16 évnél fiatalabbak és 

idősebbek – folytatta Kincse 
Szabolcs, a szervező csapat 
tagja. – Két kategória is volt, 
az egyik a büntetődobás, ez 
azt jelenti, hogy 30 másodperc 
alatt nézzük, hogy ki hányszor 
talál a gyűrűbe. A másik pedig 
a hárompontos verseny, ami-
kor 15 labdát kell rádobni há-
rom, különböző helyre felállí-
tott állványról. 

A streetballfesztivál dí-
jait Barcza Attila, Sopron és 

térsége országgyűlési képvi-
selője, Vereczkei Zsolt több-
szörös paralimpikon és Nagy 
Tamás adta át. A rendezvé-
nyen részt vett Csiszár Sza-
bolcs alpolgármester is.

A délelőtti meccsek után 
akrobatikus bemutatót tar-
tott a Face Team, délután a 
kerekesszékes kosárlabdából 
kaptak ízelítőt a résztvevők, a 
fesztivál pedig AK26 koncert-
tel zárult.

A fesztivált  több program is kiegészítette, például dobóversenyeket is rendeztek

Streetballnap a Várkerületen

A délelőtti streetballmeccsek után akrobatikus bemutatót tartott a Face Team a Várkerületen. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MUNKATÁRSUNKTÓL

A tavalyi évben csúcsra 
jutott a Sopron Basket 
női kosárlabdacsapata, 
hiszen Fegyvernekyék 
megnyerték az Euroli-
gát. A csapatkapitány 
szerint azonban ez ma 
már nem számít, az új 
szezonban mindenki 
tiszta lappal indul.
– Milyenek a tapasztalataid 
az idei felkészülésről, meny-
nyire állt össze a csapat?

– Szokás szerint most sem 
teljes kerettel készülünk, et-
től függetlenül azt gondolom, 
hogy jól haladunk a csapat-
építésben. Az új játékosaink 
kezdik elsajátítani azt a játék-
rendszert, amit a Sopron Bas-
ket alkalmaz. Emellett van-
nak kimondottan tehetséges 
fiataljaink, akik az akadémi-
áról kerültek a felnőttcsapat-
hoz, említhetném Völgyi Lilit, 
Kókai Patríciát, de Erdélyiova 
és Molnarova is kimondottan 
jól teljesítettek, edzőmecs-
csen is ügyesen szálltak be a 
játékba.

– Egy Euroliga-győze-
lem után mi tudja motivál-
ni a csapatot?

– A Sopron Basket, mint 
klub, felért a csúcsra a tavalyi 
szezonban, hiszen ennél na-
gyobb sikert klubszinten nem 

lehet elérni ma Európában. Ez 
már csak egy szép emlék, az új 
szezonban minden csapat és 
minden játékos tiszta lappal 
indul. Aki valaha is sportolt, 
az pontosan tudja, hogy egy 
kiemelkedő eredmény egyál-
talán nem garantálja, hogy a 
következő időszak is hason-
ló sikereket hoz. Ezért idén is 
meg kell küzdenünk, ugyan-
akkor az Euroliga-győzelem 
megmutatta, hogy nekünk is 
bármi elérhető, nincs legyőz-
hetetlen akadály.

– Mi a motiváció egy 
ilyen rutinos játékosnak, 
egyáltalán hányadik szezo-
nodat kezded?

– Azt biztosan tudom, 
hogy az Euroligában most 
lesz a 19. szezonom. Nyáron is 
edzésben tartottam magam, 
egyáltalán nem okozott sok-
kot a szervezetem számára, 

hogy augusztusban elkezd-
tük a kemény munkát. An-
nak örülök, hogy most már az 
edzőmeccsek időszakába lép-
tünk, ez már izgalmasabb ré-
sze a felkészülésnek. Kiváló a 
hangulat a csapatnál, sok a fi-
atal, családias a légkör, én pe-
dig nagyon élvezem, hogy is-
mét pályán lehetek.

Fegyverneky Zsófia:  Kiváló a hangulat most a Sopron Basketnél

Tiszta lappal indul a szezon 

A KRASZNAI FERENC EMLÉKMÉRKŐZÉS VÉGEREDMÉNYE:   
Sopron Basket – UNI Győr: 54–80 (11–15, 16–20, 13–23, 14–22)
Sopron, 2022. szeptember 9.

Fegyverneky Zsófia (labdával) 19. szezonjára készül az Euroligában FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MUNKATÁRSUNKTÓL

Mint arról lapunk is többször beszámolt, alapí-
tása százötvenedik jubileumát ünnepli a GYSEV. 
Idén ebből az alkalomból különleges futóver-
senyt is rendeznek.

A 150-es jubileumra rengeteg 
eseménnyel, programmal ké-
szült a GYSEV 2022-ben: út-
jára indult a GYSEV150 em-
lékmozdony, kiadtak alkalmi 
postabélyeget, lehetett sü-
tijegyet és hozzá kapcsoló-
dó GYSEV150 desszerteket 
vásárolni–kóstolni. 

Képes kronológia, történel-
mi film és jubileumi dal is em-
lékezik az évfordulóról, most 
pedig egy igazi aktív program-
ra várja a futás szerelmeseit a 
vasúttársaság.

Október 1-jén rendezik 
meg a GYSEV150 futónapot, 
amelynek keretében az auszt-
riai Vulkapordánytól (Wulka-
prodersdorf ) Sopronig 22,2 
kilométert lehet teljesíteni. 
Persze nem kötelező minden-
kinek ennyit futni: a táv meg-
tehető egyéni mellett váltóban 
is, két-, három-, illetve négyfős 
csapatok is jelentkezhetnek. 

– Örülök, hogy vasút-
társaságunk 150. születés-
napját egy ilyen igazán ak-
tív eseménnyel, a GYSEV150 

futónappal is megünnepel-
hetjük – hangsúlyozta Kö-
vesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. 
elnök-vezérigazgatója. – Én 
is szoktam futni, azt gondo-
lom, hogy az ausztriai köz-
pontunktól, Vulkapordánytól 
Sopronig tartó 22 kilométeres 
távot komoly teljesítmény le-
küzdeni. Jómagam egy váltó-
csapat tagjaként veszek majd 
részt a futónapon. A mozgás 
öröme mellett a sport nagyon 
fontos szerepet játszik egész-
ségük megőrzésében, ezért is 
gondoltuk úgy, hogy egy hatá-
ron átnyúló futónappal is em-
lékezetessé tesszük a kerek 
évfordulónkat.

A GYSEV150 futónapon a 
résztvevők a vulkapordányi 
állomástól indulnak, a cél és 
a verseny központja a soproni 
Deák téren lesz, a GYSEV ve-
zérigazgatósági épület mögöt-
ti területen. 

A GYSEV150 futónapra a 
nevezés díjmentes, a résztve-
vők szállításáról igény esetén 
gondoskodnak a szervezők. 

GYSEV 150: 
jubileumi futás

SOPRONITEMAHIVATALOS

NEVEZÉS:  https://korido.hu/2022GYSEV150_reg
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„A bátorság azt 
jelenti, hogy el-
jön egy pillanat, 
amikor minden 
rajtad múlik (…), 
és elbírod ennek 
a tudásnak a fe-
lelősségét és sú-
lyát, és vállalod 
a sorsod, és azt 
teszed, amit ten-
ned kell. És ne 
gondold, hogy 
nem félhetsz 
közben.”
Dragomán György  
(1973–) magyar író és 
műfordító

MOTTÓ

Dragomán 
György:  
A fehér király
A regény ugyan egy elkép-
zelt diktatúrában játszódik 
valahol az 1980-as évek Ke-
let-Európájában, a cselek-
mények erős párhuzamot 
mutatnak a hetvenes és 
nyolcvanas évek Románi-
ájával. A történetet egy ti-
zenéves kisfiú szemein ke-
resztül ismerhetjük meg, 
akinek túl hamar kell fel-
nőnie: édesapját szeme 
láttára hurcolják el egy 
munkatárborba, aminek 
következtében számos 
családi titokra derül fény. 

KÖNYVAJÁNLÓ

MADARÁSZ RÉKA

A nagy mesemondó, Benedek Elek 
oldalági leszármazottja a híres fel-
menőjéről elnevezett Benedek Elek 
Pedagógiai Karon oktat ebben a sze-

meszterben drámapedagógiát. Mint mondta: a 
kihívás izgalmas, fel kell nőnie a feladathoz.
Benedek Huszár Botond a Ma-
rosvásárhelyi Színművészeti 
Egyetem színész szakán, majd 
a Kolozsvári Sapientia Erdé-
lyi Magyar Tudományegyetem 
kommunikáció szakán végez-
te el a mesterképzést, amit ké-
sőbb ugyancsak a marosvá-
sárhelyi egyetemen az ötéves 
pedagógia mesterivel egészí-
tett ki. Számos színházi da-
rabban játszott, voltak filmes 
és televíziós szerepei is. Több 
rangos elismerésben része-
sült, nem egyszer kiérdemelte 
a legjobb férfi főszereplő díját. 
Jelenleg szabadúszó színész, 
a Marosvásárhelyi Rádió hír-
szerkesztője és hírolvasója, 
valamint a Maszol.ro hírpor-
tál Maros megyei tudósítója.

– A Soproni Egyetem Be-
nedek Elek Pedagógiai Karán 
a drámapedagógián belül a 
disztributív figyelem fejlesz-
tését fogom tanítani: vagy-
is azt, hogy hogyan tudnak 

a pedagógusok minél több 
színházi és egyéb elemet be-
építeni a tanítási módszereik 
közé, melyeknek köszönhető-
en jobban le tudják majd köt-
ni azokat a gyerekeket, akik-
kel foglalkoznak – mesélte. 
– A szemeszter végén lesz egy 
kis vizsga, amikor a hallga-
tók a tanultakat bemutatják 
az egész csoportnak. Ehhez 
szükség lesz a kreativitásuk-
ra és kutatómunkára is. 

Botond a három mester-
képzés során sajátította el az 
oktatáshoz szükséges isme-
reteit, de színész és kommuni-
kációval foglalkozó kollégái is 
segítettek neki egy olyan izgal-
mas tananyag összeállításá-
ban, amiből a leendő óvodape-
dagógusok tudnak építkezni.

– A közös munkánknak kö-
szönhetően a hallgatók vár-
hatóan sokkal nyitottabbak 
lesznek, könnyebben tud-
nak kapcsolatot teremteni a 

gyerekekkel – folytatta. – Azok 
az eszközök, amelyeket én 
adok a kezükbe, abban segí-
tik őket, hogy ez minél egysze-
rűbb legyen. Én megadom az 
alapokat, amit később termé-
szetesen mindenki tovább-
fejleszthet a saját egyénisé-
gének, illetve az adott csoport 
igényeinek megfelelően.

Dr. Varga László, a Sop-
roni Egyetem Benedek Elek 
Pedagógiai Kar dékánja és 
dr. Kissné Zsámboki Réka 
dékánhelyettes marosvásár-
helyi látogatása során hívta 
meg vendégtanárnak Boton-
dot, aki régóta foglalkozik ki-
sebb-nagyobb gyerekekkel, 
így izgalmas kihívásnak és 

nagyszerű feladatnak tart-
ja a lehetőséget. Ugyanakkor 
úgy gondolja: fel kell nőnie a 
feladathoz, hiszen Benedek 
Elek az üknagybátyja, ezért is 
különösen fontos a számára, 
hogy méltósággal és megfe-
lelő színvonalon tudja a nagy 
előd mentalitását és üzenetét 
képviselni Sopronban. 

„A közös munka után  a hallgatók várhatóan sokkal nyitottabbak lesznek”

Benedek Elek nyomdokain

Benedek Huszár Botond az egyetemistáknak azt tanítja majd, hogyan tudnak minél több színhá-
zi elemet beépíteni a tanítási módszereik közé. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Megtartották a Soproni Egyetem központi tanév-
nyitóját. Az ünnepélyes eseménynek ezúttal is a 
Lámfalussy Sándor közgazdaságtudományi kar 
adott otthont. 

A tanévnyitón prof. dr. Fábián 
Attila, a Soproni Egyetem rek-
tora elmondta: közel ezer hall-
gató kezdi meg tanulmányait 
a Soproni Egyetemen, köztük 
120 külföldi. 

– A modellváltás után sok 
szempontból érezhető az elő-
relépés az intézményben. 
Gondolhatunk itt a bérrende-
zésre, oktatástechnológiai és 
informatikai fejlesztésekre 
is, de további beruházások is 

várhatóak majd – tette hozzá 
Zambó Péter erdőkért és föld-
ügyekért felelős államtitkár, 
a Soproni Egyetemért Alapít-
vány kuratóriumának tagja.

Dr. Farkas Ciprián polgár-
mester beszédében hangsú-
lyozta: az ország és Európa 
soha nem látott problémák-
kal áll szemben, ebben a hely-
zetben felértékelődik a tudás, 
a szorgalom és a széles látókör 
szerepe. 

Az eseményen kitün-
tetéseket is átadtak. Pro 
Un iver s it at e S opr on i-
ensis Emlékérmet kapott 
át dr. Pacsay-Tomassich Or-
solya, a Magyar Diplomá-
ciai Akadémia elnöke és 
dr. Somogyi Norbert, Ma-
gyarország Párizsi Nagykö-
vetségének tudományos és 
technológiai attaséja. Sopro-
ni Egyetemért Emlékérmet 
vett át Árendás György ügyvi-
vő szakértő. Címzetes egye-
temi docens kitüntetéssel 
díjazták Szentpéteri Sándort, 
az Erdészeti Fejlesztéspoliti-
kai és Innovációs Főosztály 
főosztályvezetőjét.

MADARÁSZ RÉKA

„Vágyaimnak sólyomszárnya támadt” (Petőfi 
Sándor) címmel küldhették be munkáikat idén az 
Így írok én… irodalmi pályázatra a 10–14 éves diá-
kok. Novella kategóriában Vörösmarthy Zara Ró-
zsa nyerte az első díjat.

Zarának nem volt nagy ki-
hívás a cím, ugyanis amikor 
meglátta, rögtön megjelent a 
lelki szemei előtt a történet, 
amit már csak papírra kel-
lett vetnie.

– Egy lány színész szeret-
ne lenni, de nincs megeléged-
ve sem az alakjával, sem az 
egész életével – me-
sélte novellájá-
nak lényegét a 
kedves lány. 
– Napokon 
k e r e s z t ü l 
készül egy 
c a s t i n g r a , 
de annyira 
rástresszel, 

hogy végül a döntő pillanat-
ban elájul.

Arra a kérdésre, hogy mi-
ben hasonlít rá a főhős, Za-
ra annyit válaszol, hogy „Én 
is lámpalázas vagyok, bár 
már kezdem kinőni”. A Szent 
Orsolya-iskola nyolcadiko-
sa 6–7 éve jár a színitanodá-
ba, ugyanis az a nagy álma, 

hogy színész legyen. Leg-
szívesebben filmekben 

szerepelne, de szereti 
a színházat is. A cél ér-
dekében énekórákat 
vesz Sárdy Barbarától. 
A testmozgás szintén 
a mindennapjai szer-
ves része, ugyanis nem 

könnyű sportágat 

választott: a légtáncot. A leg-
büszkébb arra, hogy szere-
pelhetett a Diótörő című 
balettben. 

A céltudatos kis hölgy a 
próza műfajával sem az iro-
dalmi pályázat kapcsán ta-
lálkozott először. – Egy–két 
éve kezdtem el írni, vagyis 
onnantól kezdve törekedtem 
a mélyebb tartalomra és az 
árnyaltabb jellemábrázolás-
ra – részletezte. – Eddig már 
belekezdtem három–négy re-
génybe is, de még egyet sem 
fejeztem be. Egyszerűen el-
száll az ihlet, és inkább egy 
teljesen új történettel kez-
dek el foglalkozni. Általában 
fantasy műfajban alkotok, de 
mindegyik regényem más-
ról szól.

Zara sokat olvas: kedvencei 
természetesen a fantasztikus 
regények. Egyelőre odáig sze-
retne eljutni, hogy végre be-
fejez egy regényt, és az sincs 
kizárva, hogy ez valamelyik 
korábbi alkotása lesz.

Zara színésznek készül

A tanévnyitón ünnepélyes esküt tettek az egyetem elsőéves hallgatói. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Vörösmarthy Zara Rózsa legszívesebben filmek-
ben szerepelne, de szereti a színházat is.  

FOTÓ: FILEP ISTVÁN

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

Egyetemi tanévnyitó SOPRONITEMA
HIVATALOS
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Minden ember egyedi
Az egypetéjű ikrek teljesen azonos genetikai kiinduló „adatok-
kal” születnek. Mégsem teljesen egyformák. Például nem fel-
tétlen azonos a születési súlyuk. Aztán a genetikai alapadott-
ságaik kibontakozását környezetük hatásai is jelentősen (néha 
nagyon jelentősen!) befolyásolják az életük során. Példának 
okáért, ha egyikük dohányozni kezd és a másikuk nem, akkor 
aki dohányos, bizony több és/ vagy korábban megjelenő beteg-
séggel számolhat a szív-érrendszeri vagy sok daganatos prob-
léma tekintetében, mint nemdohányzó testvére. 

Nem is kell mindjárt erre a durva helyzetre gondolnunk. 
Mondok kevésbé feltűnőt. Mondjuk… egyikük asztalos lesz, 
a másikuk meg mozdonyvezető. Idővel tehát más lehet az ér-
deklődésük, máshogy kezdik szemlélni, látni, élni a világukat. 

Emiatt (is), ha lesz, mondjuk, valamilyen tartós betegségük, 
még az egypetéjű ikreknél sem igaz, hogy ami az egyiküknek 
jól működik, az a másiknak is jó lesz. 

Nem egypetéjű ikrekre (legtöbbünknek még ikertestvére 
sincs!) ez még inkább igaz. 
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket szeptember 21-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sop-
ron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a népszavazással foglalkozó kiadványt 
sorsolunk ki, melyet a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Augusztus 31-i rejtvényünk megfejtése: „Mindennél többet mond, ahogy hallgatásaidat mosollyá fűzöd”. 
Szerencsés megfejtőnk: Csermák Cintia.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szeptember 14-től 20-ig. Az ügyeleti idő este 8 órától más-
nap reggel 8 óráig tart.

Szeptember 14.,  
szerda 

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

Szeptember 15.,  
csütörtök 

Szebellédy gyógyszertár 
Deák tér 35. 99/505–469

Szeptember 16.,  
péntek 

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

Szeptember 17.,  
szombat 

PatikaPlus gyógyszertár  
Határdomb u. 1., AlphaPark 99/505–220

Szeptember 18.,  
vasárnap 

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

Szeptember 19.,  
hétfő 

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

Szeptember 20.,  
kedd 

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

Nagy ívet futott be a család 
SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK  – dr. Hegyi Ferenc 

PLUZSIK TAMÁS

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

zedékek óta itt élnek, és azok is, akik elszakadtak 
Soprontól.
Hegyi Ferenc a Széchenyi-gim-
náziumban érettségizett 1965-
ben, majd a Pécsi Tudomány-
egyetem jogi karára nyert 
felvételt, ahol diákévei alatt az 
egyetem lapjának, a Glosszá-
tornak volt a főszerkesztője. Jo-
gi diplomájának megszerzését 
követően visszatért szülőváro-
sába, és itt, majd később Bu-
dapesten többféle gazdasági, 
igazgatási területen tevékeny-
kedett. Munkája mellett kül-
sős munkatársa volt a Magyar 
Televíziónak, a Magyar Nem-
zetnek, közreműködött a Taps 
Művészeti Magazin létrehozá-
sában. Emellett számos novel-
lája megjelent, többek között a 
Lyukasóra című folyóiratban. 
A rendszerváltást követően 
Andrásfalvy Bertalan és Mádl 
Ferenc művelődési és közok-
tatási miniszterek parlamenti 
titkára is volt. Elnökségi tagja 
a Magyar Írók Egyesületének, a 
Kulturális Egyesületek Szövet-
ségének, a Soproni Irodalmi 
Társaságnak pedig az elnöke. 
A közelmúltban jelent meg ötö-
dik regénye Burleszk címmel. 

– Apai felmenőim több ge-
neráción keresztül Szanyban 
bírók voltak – mesélte lapunk-
nak Hegyi Ferenc. – Ahhoz, 
hogy egy falusi gazdából bíró 

legyen, elsődleges szempont 
volt a rátermettség, a szilárd 
erkölcs és a feddhetetlenség. 
A bíró eljárt kisebb szabálysér-
tésekben, foglalkoznia kellett 
a falu tulajdonában lévő terü-
letekkel, díszhelyen ült az es-
küvőkön, falusi mulatságokon, 
egyszóval ügyelt arra, hogy fa-
lujában az élet rendben men-
jen. István nagyapám a husza-
dik század első éveiben, talán 
némi kalandvágyból, kivándo-
rolt Amerikába, majd hamaro-
san haza is jött, hisz idehaza, 
Szanyban komoly földbirtokot 
örökölt a dédapámtól. Édes-
apám fiatalon elhagyta a szü-
lői házat, amiben közrejátszott 
nagyanyám korai halála, va-
lamint az, hogy nagyapám új 
feleségével nem találták meg 
a közös hangot, így Sopronban 
próbált meg boldogulni. Laka-
tos volt a szakmája, a Sotexben 
hosszú ideig volt a fűtőház ve-
zetője. Meglehetősen zárkó-
zott, de nyitott szellemiségű, 
olvasott ember volt.

– Anyai nagyszüleim, Ba-
ronits nagypapa és Szelen-
czey nagymama Beled, illetve 
Csapod környékéről származ-
tak – folytatta Hegyi Ferenc. 
– Nagyapám az Esterházy bir-
tok uradalmi gépésze volt, sok 

gyermekük született, édes-
anyám volt közöttük a legfia-
talabb, úgyhogy a korai árva-
ság őt érintette a legfájóbban. 
Anyai ágon rokonom volt az 
1999-ben elhunyt Baronits 
Zsolt, a legendás Syrius együt-
tes alapító tagja, a progresz-
szív dzsessz–rock egyik hazai 
meghonosítója, akinek Gábor 
fia az egyik közkedvelt TV-so-
rozatnak köszönhetően vált 
ismert színésszé. Mondha-
tom tehát, hogy nagy ívet fu-
tott be a család. Dédapámnak 

a falu bírójaként szerepe volt 
abban, hogy artézi kutat fúr-
tak Szanyban, melyből még 
ma is csordogál a víz, az pe-
dig, hogy a falu egy részét még 
ma is Kanadának nevezik, vél-
hetőleg nagyapámnak is kö-
szönhető. És itt van a család 
másik ága, aki a dzsessz–rock  
világban tette le névjegyét, al-
kotott maradandót. Tehetsé-
get, sokoldalúságot örököl-
tünk a felmenőinktől, hálával 
és köszönettel tartozunk ezért 
mindnyájuknak. 

Közelmúltban jelent meg Hegyi Ferenc ötödik regénye 
Burleszk címmel. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

CSALÁDI HÁTTÉR:  1947-ben született Sopronban. Édesapja a 
Sotexben dolgozott, édesanyja pedig vezette a család háztartá-
sát és nevelte a két gyereket. Felesége Hegyiné Horváth Erzsé-
bet, angol–történelem szakos középiskolai tanár.
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KÓCZÁN BÁLINT

A világ ismert tengerentúli kon-
certhelyszínein lép fel Varga Gábor. 
A soproni dzsesszzongorista célja, 
hogy a magyar improvizatív zongorá-

zást a legszebb népdalokon keresztül mutassa be 
az amerikai közönségnek. 
– Hogyan jött ez a páratlan 
lehetőség? 

– Természetesen nem 
egyik napról a másikra adó-
dott. Mindez egy folyamat ré-
sze. Az ötlet a kiadómtól ér-
kezett, hiszen a másik két 
zongoraművész, Polgár Éva és 
Borbély Lászlón keresztül egy 
olyan koprodukciót álmod-
tunk meg, amely tartalmi és 
formai értelemben is remél-
hetőleg a világon mindenhol 
megállja a helyét. 

– Mesélnél a tengerentú-
li programról, hogy épülnek 
fel az előadások? 

– A program „nomen est 
omen” alapon a Kárpát-me-
dence zenei világát hivatott 
megidézni. Éva és László Bar-
tókot, Kodályt és Lisztet ját-
szik a koncert első részében, a 
műsor második részben pedig 
a Kárpát-medencei népzenék 
improvizatív előadásmódjára 
épül általam. A koncert végén 
pedig mindhárman zongorá-
zunk majd.

– A magyar népzene ezek 
szerint eljut a tengeren-
túlra is?

– Az alapvető koncepcióm 
az, hogy a magyar improvi-
zatív zongorázást a legszebb 
népdalainkon keresztül mu-
tassam meg a külföldi kö-
zönségnek, hiszen a dzsesszt 
mint műfajt világszerte ma-
gas színvonalon oktatják.

– Miről szólnak a napja-
id, hogy haladnak az előké-
születek?

– Jelenleg természetesen 
gyakorlással töltöm az időt. 
Ez normál esetben délelőtt 
két–három óra, délutánon-
ként két, este pedig egy óra 
gyakorlást jelent. A logiszti-
kai kihívásokkal pedig ugyan-
csak időben el kellett kezdeni 
foglalkozni.

– Van-e bármilyen koc-
kázata ennek a turnénak? 

– Mint minden előadás, 
természetesen ez is rejt ri-
zikót magában, elsősorban 
a megvalósulás, illetve a vis 

major események rizikóját. 
A koncertek zenei, illetve mű-
vészi tartalmát illetően már 
sokkal magabiztosabban tu-
dok a jövőbe tekinteni, hiszen 
úgy a program, mint a mű-
vésztársaim egyértelmű ga-
ranciát jelentenek arra, hogy 
aki megtisztel minket a jelen-
létével, garantáltan pozitív ér-
telemben felkavaró művészi 
élményben lesz része.

– Mit jelent ez a turné 
a karriered szempontjából? 

– Minden koncert fontos, 
és minden előadásra úgy kell 

kiülni, mintha az lenne életem 
legfontosabb előadása. Vitat-
hatatlan azonban, hogy ezek 
a helyszínek hozzáadnak a 
koncert zenei élményéhez, és 
zenei karrier szempontjából 
nagyon magas presztízsérté-
ket képviselnek. Ugyanakkor 
a koncertsorozat messze túl-
mutat az egyéni ambíciókon. 
Szeretnénk megmutatni, hogy 
az a zene, mely évszázadok óta 
örömmel tölti el a Kárpát-me-
dence lakóinak szívét, hason-
ló hatással befogadókra talál a 
világ bármely pontján.

Sztárok itt és ott

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

MÁSFÉL ÉVVEL FRONTEMBERÜK ELVESZTÉSE és a tava-
lyi telt házas „Emlékszem” turné után az AWS zenekar új dal-
lal jelentkezett, amelyet még Siklósi Örs énekelt fel. Ahogy ko-
rábban mindig, az erőteljes képi világú „Útvesztő” szövegét is 
ő jegyzi. A számot még 2020-ban írták és rögzítették a tagok 
közösen, ekkor még ezek a felvételek inkább egy jó minősé-
gű énekdemónak feleltek meg. Ahogy a zenekar fogalmazott, 
legrosszabb rémálmukban sem gondolták, hogy ezek lesznek 
a végleges anyagok, és nem lesz már lehetőség közösen dol-
gozni rajtuk. Az „Útvesztő”-höz egy különleges videoklip is ké-
szült, amelyhez a zenekar barátai és rajongói is csatlakoztak, 
hogy minél őszintébb jelenléttel támogassák a dalt.

ÚTVESZTŐ – ÚJ AWS DAL

Varga Gáborék  a magyar zene értékeit juttatják el a tengerentúlra

Amerikába készülnek

Varga Gábor, Polgár Éva és Borbély László novemberben lép fel 
az Egyesült Államokban. FOTÓ: KRISZTIAN WILLINGSTORFFERR
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NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

Regeneráljuk bőrünket!
MADARÁSZ RÉKA

A nyár a szabadság, a feltöltődés ideje, amikor sok 
időt töltünk a természetben, tele vagyunk energiá-
val, és a kedvünk is jobb. A napsütés minden pozitív 
hatása ellenére azonban a bőrünket igénybe veheti. 

A nagy melegek elmúltával a 
bőrünk ápolására érdemes fo-
kozott figyelmet fordítanunk, 
ugyanis az UV-sugárzás hatá-
sára a sejtjeink gyorsabban 
osztódnak, ami a bőrünk meg-
vastagodásához, hámlásához 
vezethet.

– Ezeken a tüneteken finom 
hámlasztással, különböző pee-
lingekkel és mikrodermabrázi-
óval segíthetünk – tudtuk meg 
Mesterházy Márta kozmeti-
kusmestertől. – Az erythema 
(értágulat) kialakulásáért az 
UVA-sugarak a felelősek. Ha a 

kelleténél többet tartózkodunk 
a napon, a bőrünk ki pirosod-
hat, begyulladhat, amit gyul-
ladásgátló készítményekkel 
kezelhetünk: például aloe ve-
rával, levendulával, körömvi-
rággal vagy homoktövissel. 

Az állandósult bőrgyul-
ladás azonban hosszú távon 
rozaceává (értágulat) alakul-
hat. Kezelésének a vérerek 
átmérőjének csökkentése és 
a bőr ellenállásának a fokozá-
sa a célja. 

– Rendkívül hatékony le-
het a zabkivonat, a kollagén, 
az E-vitamin, az A-, C- és E-vi-
tamin kombinációja, valamint 
megint csak a homoktövis. 
Az irritált bőrnek jót tesz-
nek a nyugtató gélmaszkok is 
– folytatta a szakember. – Az 
UVB-sugarak felelősek a bőr 
öregedéséért: a sok napozás 
hatására – a melanin egyenet-
len eloszlása miatt – pigment-
foltok alakulhatnak ki, amit 
ugyancsak peelingekkel és IPL-
lel kezelhetünk.

A másik kérdés, ami ilyen-
kor sokakat foglalkoztat az az, 
hogy a nyáron megszerzett 
csodálatos barna színünk ho-
gyan maradhat meg a lehető 
legtovább. A legegyszerűbb, 
ha béta-karotinban gazdag 
ételeket, például sárgarépát, 
sütőtököt fogyasztunk minél 
nagyobb mennyiségben.

Mesterházy Márta kozmetikusmester szerint az UV-sugár-
zás káros hatásait is kezelnünk kell. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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