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Jubileumi bokszgála
Rendhagyó módon idén szeptemberben az Erzsébet-kertben tartották a szüreti napokat. A háromnapos rendezvényen zenés műsorok, gyermekprogramok, gasztronómiai 
élmények, valamint kézműves és kirakodóvásárosok portékái is várták a látogatókat, és természetesen a Soproni borvidék termelői kínálták nedűiket. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Kiküzdötték a népszavazást

Európa expressz

A gázkészülékeket min-
den évben érdemes 
szervizeltetni – ajánlja 
Gyurátz László gázké-
szülék-minősítő felül-
vizsgáló. Mivel a mai 
kazánok nagy része 
kombi kivitelű, vagyis a 
fűtés mellett melegvi-
zet is ad, ezért az év 365 
napjában üzemel. Te-
hát lényegtelen, hogy az 
év melyik időszakában 
történik a karbantartás, 
csak az éves rendszeres-
ség a fontos. 
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Emléksziklát emeltek az Ágfalván lévő Ház-hegyen a második ágfalvi csata 100. év-
fordulója alkalmából. A hagyományoknak megfelelően idén is megemlékeztek 
a Rongyos Gárda két, a Szent Mihály-temetőben nyugvó hőséről. 

Sopronba érkezett az Európát összekötő expressz külön-
vonat, a Connecting Europe Express. Az Európai Bizottság 
a vasút európai éve program részeként indította el a sze-
relvényt, amellyel a vasúti közlekedés jelentőségére hív-
ják fel a figyelmet. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Előzzük meg  
a balesetet!
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Szeptemberi valétálás 

Szombaton elbúcsúztak a várostól a Soproni Egyetem végzős hallga-
tói. A hagyományosan májusi valétálást a járványhelyzet miatt ha-
lasztották szeptemberre. A fáklyás–szalamanderes menet az egyetem 
főépületétől indult és a Fő téren ért véget, ahol dr. Farkas Ciprián pol-
gármester fogadta a valétálókat. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Fennállása 20. évfordulója alkalmából nagyszabású ökölvívógálát 
rendezett hétvégén a Gyevát SE. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 9

 Soproni szüreti napok
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MADARÁSZ RÉKA

A gázkészülékeket 
minden évben érde-
mes szervizeltetni 
– ajánlja a szakember. 
A másik, amire figyel-
meztet: nem mindegy, 
hogy kivel végeztetjük 
a feladatot.

– Az évnek ebben a szakaszá-
ban annyi a munkánk, hogy 
ha ötször ennyien lennénk, az 
is kevés lenne – tudtuk meg 
Gyurátz László gázkészü-
lék-minősítő felülvizsgálótól. 
– Mivel a mai gázkészülékek 
nagy része kombi kivitelű, 
vagyis a fűtés mellett meleg-
vizet is ad, ezért az év 365 
napjában üzemel. Tehát lé-
nyegtelen, hogy az év melyik 
időszakában történik a kar-
bantartás, csak az éves rend-
szeresség a fontos. 

Ha felhívunk egy isme-
retlen gáz- és központifű-
tés-szerelőt, és azonnal tud 
időpontot adni, máris gya-
nút foghatunk, ugyanis ilyen-
kor már akár több hónapot is 
várni kell egy jó szakember-
re. Ha nem akarunk így járni, 
akkor érdemes január máso-
dik fele és április eleje között 
telefonálnunk.

– Az utóbbi időben sajnos 
nagyon elterjedtek a kóklerek, 
akik beérik a viszonylagos 

megoldásokkal is – folytatta 
a szakember. – Ha gázról van 
szó, akkor ezeken életek is 
múlhatnak. Hat–hét éve már 
csak kondenzációs kazánokat 
lehet felszerelni, amelyek javí-
tásához, szervizeléséhez ko-
moly műszerezettségre van 
szükség. Ha például valaki 
„olcsó munkát” végez, és nem 
cseréli ki a tömítést, hanem a 
régit „bütyköli meg”, akár élet-
veszélyt is tud okozni.

Minden magyarországi 
gyártónak, forgalmazónak 
van szervizlistája, ha valaki 

azon nem szerepel, azt érde-
mes fenntartással fogadni.

– Tudomásul kell venni, 
hogy a kondenzációs kazánok 
szakembert igényelnek – tette 
hozzá Gyurátz László. – Rend-
szeresen karban kell tartani 
azokat, ami lehet, hogy nem 
olcsó – ahogy a beszerelésük 
sem –, de cserében a gázszám-
lánk is minimum harminc 
százalékkal kevesebb lesz. 
A kondenzációs karbantartás 
egy–másfél órát vesz igénybe, 
tehát ha valaki húsz perc alatt 
végez, megint csak élhetünk a 

gyanúval, hogy nem a megfe-
lelő emberrel van dolgunk.

Ugyan már több mint tíz 
éve kizárólag zárt égésterű 
készülékeket szabad felsze-
reltetni, sokan még nyitott 
égésterűvel fűtenek. Ezeknél 
kulcskérdés a megfelelő szel-
lőztetés, ugyanis az oxigént a 
szoba levegőjéből nyerik. Ha 
pedig nem kapnak megfelelő 
mennyiséget, vákuum kelet-
kezhet, és hibásan kezdenek 
el működni. Ilyenkor előfor-
dulhat, hogy a szén-monoxid 
beáramlik a helyiségbe. 

– A kondenzációs kazánok karbantartása nem olcsó, de cserébe a gázszámlánk is csökken  
– nyilatkozta lapunknak Gyurátz László gázkészülék-minősítő felülvizsgáló. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 
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Villogó piros és fehér fényt adnak azok az óri-
ásplakátok, amelyeket a Sopron–Kelénpa-
tak (Klingenbach) határátkelő magyar oldalán, 
a 84-es főút mellett helyezett el a GYSEV Zrt. 
A vasúttársaság célja a balesetek megelőzése. 

A fénysorompó tiltó jelzése 
ellenére hajtott a sínekre az 
autós – sajnos rendszeresen 
olvashatunk hasonló tragédi-
ákról. A GYSEV működési te-
rületén évente átlagosan 6–8 
ilyen baleset történik, ame-
lyeknek többsége tragikus 
kimenetelű. 

– 2019-ben Körmend-
nél, 2020-ban pedig Ikrény-
nél történt olyan halálos bal-
eset, amikor az osztrák autós 
a piros jelzés ellenére próbált 
meg áthaladni a vasúti átjá-
rón, és a szabályosan közle-
kedő vonattal ütközött – kezd-
te Rázó László, a GYSEV Zrt. 

szóvivője, lapunk munkatár-
sa. – Elgondolkodtattak ezek a 
balesetek, felmerült bennem, 
hogy talán az lehetett a tra-
gédia egyik oka, hogy Auszt-
riában mások a vasúti jelzé-
sek. Úgy gondoltam, hogy a 
különbségekre hasznos lenne 
felhívni a figyelmet, így jött a 
tábla ötlete. 

De hogy mi is a különbség? 
Ausztriában akkor szabad át-
kelni a vasúti átjárókon, ha 
nem világít semmi. Míg ná-
lunk ez azt jelenti, hogy mű-
szaki hiba történt, és kötelező 
megállni. Szomszédainknál a 
teli piros fény jelzi azt, hogy 

jön a vonat, nálunk ellenben 
villogó piros a tilos jelzés. 

– Azt gondoltam, hogy 
egy olyan tábla lehet szem-
léletes, amely valódi, villo-
gó jelzést ad – folytatta Rázó 
László. – Az óriásplakátoknál 
ugyanazokat a LED-fényeket 
használjuk, mint amelyeket 
a vasúti sorompóknál, csak 
csökkentett erővel. A táblák 
hátoldalán napelem van, így 
önfenntartóak. 

Egyelőre két tábla, egy ma-
gyar és egy német nyelvű ke-
rült ki a környék legforgal-
masabb határátkelőjéhez, a 
sopronihoz. A szakemberek 
nem várnak csodát ezektől, de 
azt gondolják, hogy ha 5 éven 
belül akár egy ember életét is 
megmenti a figyelemfelkeltés, 
akkor már megérte. A tapasz-
talatok szerint a magyar au-
tósoknak sem árt időről időre 
átismételniük, hogy pontosan 
melyik jelzés mit jelent. 

Minden élet számít!

A villogó táblák hátoldalán napelem van, így önfenntartóak. Sötétben viszont nem világítanak, 
hogy ne zavarják a sofőröket. FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM – FILEP ISTVÁN

MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

MAJORNÉ NÉMETH 
RAMÓNA: 
Korábban családi házban lak-
tunk, ott fával fűtöttünk. Sok 
volt a munka vele, többek kö-
zött ezért is költöztünk a csa-
láddal egy panellakásba. Nóra 
lányomnak és a családomnak 
is sokkal kényelmesebb, hogy 
akár nappal, akár éjszaka min-
dig ugyanolyan meleg van a 
lakásban.

BOCSKAI KINGA: 
Családi házban lakunk, és 
cserépkályhával fűtünk. A ké-
ményt minden évben kitisztít-
ja a kéményseprő, így ott nem 
marad lerakódás. A cserép-
kályha melege semmi más-
sal nem hasonlítható össze. 
A tűzifát már beszereztük. 
Sőt, miden évben többet vá-
sárolunk azért, hogy legyen 
bármilyen hosszú a tél, min-
dig kitartson. 

RÉTI PÁL: 
Jómagamnak nem kell felké-
szülnöm a fűtési szezonra, 
ugyanis panelban lakom, és 
nálunk a távhő adja a mele-
get. A szükséges ellenőrzést, 
illetve a felmerülő hibákat is 
a holding szakemberei javít-
ják ki. A lakás korszerűsítése 
már korábban megtörtént, így 
az egyes szobákban külön be 
lehet állítani a hőmérsékletet.

WERDNIK ERNŐ:
Egy korszerű gázkazánnal fű-
tünk, és ez állítja elő a meleg 
vizet is. A készüléket rend-
szeresen, szakemberrel el-
lenőriztetjük, ugyanis a biz-
tonságunk érdekében ezt 
meg kell tenni. Ez a fajta fű-
tési mód kényelmes, hiszen 
elég csak feljebb tekerni a 
termosztátot, és már meleg 
is van a lakásban.

Felkészült a fűtési szezonra?

Fontos a gázkazánok  éves rendszeres karbantartása

Előzzük meg a balesetet!
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P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A hagyományoknak megfelelően 
idén is megemlékeztek a Rongyos 
Gárda két, a Szent Mihály-temetőben 
nyugvó hőséről. Az egykori egyetemi 

hallgatók a szeptember 8-i, második ágfalvi csa-
tában életüket adták azért, hogy városunk ma-
gyar maradhasson.

Az elmúlt pénteken először 
a régi Szent Mihály-temető-
ben Machatsek Gyula erdő-
mérnök-hallgató sírját koszo-
rúzta meg dr. Farkas Ciprián 
polgármester, prof. dr. Fábián 
Attila, a Soproni Egyetem rek-
tora, Pék Zsuzsanna, Ágfalva 
polgármestere, valamint az 
egyetem hallgatói. A megem-
lékezés ezt követően az új te-
metőben Szechányi Elemér 
bányamérnök-hallgató sírjá-
nál folytatódott. Az egyetem 
hallgatósága pedig virágot 
helyezett el az ugyancsak hő-
si halált halt osztrák csendőr, 
Arnold Mosch síremlékén.

– Idén van az 1921-es nép-
szavazás centenáriumi éve, 
ezért az önkormányzat úgy 
döntött, hogy a fontos évfor-
dulóra felújíttatja azon hő-
sök sírját, akik kiküzdötték 
a népszavazást – mondta la-
punknak dr. Farkas Ciprián 

polgármester. – Az ő hősies-
ségüknek köszönhető az a re-
ferendum, amelynek végered-
ményeként Sopron magyar 
maradt. 

A megemlékezésen if j. 
dr. Sarkady Sándor tudomá-
nyos kutató kiemelte: – A fia-
tal egyetemi hallgatók jelképei 
a hazaszeretetnek, a testvéri-
ességnek, a bajtársiasságnak, 
az önfeláldozásnak. A sopro-
niaknak mindig is fontos volt, 
hogy megemlékezzenek az 
ágfalvi csatáról, annak vala-
mennyi áldozatáról.

A két magyar hős felújított 
sírját Horváth Imre városplé-
bános áldotta meg.

Mint arról lapunkban be-
számoltunk (legutóbb: Tiszte-
let a hősöknek, Soproni Téma, 
2020. szeptember 16.), a máso-
dik ágfalvi csata évfordulóján 
évente felidézik városunkban, 
hogy a Rongyos Gárda tagjai 

1921-ben ezen a napon megál-
lították az osztrák csendőrö-
ket. (Az első ágfalvi csata 1921. 
augusztus 28-án történt.). Az 
ütközetben három magyar 
felkelő vesztette életét. Ma-
chatsek Gyula erdőmérnök-
hallgatót és Szechányi Ele-
mér bányamérnök-hallgatót 
Sopronban, Pehm Ferencet 
Szombathelyen temették el.

A második ágfalvi csata  hőseire emlékeztek a századik évfordulón

Kiküzdötték a népszavazást

KOSZORÚZÁS ÉS MÉCSESGYÚJTÁS:
A Soproni Egyetemen az 1932-ben állított emlékműnél múlt szer-
dán emlékeztek meg a második ágfalvi csata hőseiről. A felsőok-
tatási intézmény vezetői és hallgatói a Szent István-templomnál 
később mécsest is gyújtottak. A soproni és az ágfalvi önkormány-
zat, valamint az egyetem az ütközet évfordulója alkalmából em-
léksziklát is emelt a faluban lévő Ház-hegyen. Az avatáson részt 
vett városunk polgármestere, dr. Farkas Ciprián is. Ez a helyszín 
volt a két ágfalvi ütközet egyik fontosabb pontja: itt alakították ki 
a stratégiai irányítóhelyet.

Az ágfalvi csata hőseinek sírját felújíttatta az önkormányzat – Horváth Imre városplébános 
áldotta meg a nyughelyeket. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A licittárgyalás helye:
Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály

Sopron, Fő tér 1. II. em.
A részvétel feltételeiről és az ingatlanról szóló tájékoztató, illetve további
információ: a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán kérhető.

A részletes licitkiírás a www.sopron.hu/önkormányzat/pályázatok
menüpont alatt olvasható.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST HIRDET
a tulajdonában álló

Sopron–Balf, Fürdő soron található 
ingatlan értékesítésére

Helyrajzi száma alapterülete  rendeltetése
8921/2 1738 m2 kivett beépítetlen terület

Induló ár: 16.100.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2021. szeptember 30-án 11.00 
A helyszínen megtekinthető: 2021. szeptember 17-én 11.00 

Újságunkban hétről hétre bemutatjuk a városi ki-
tüntetetteket, ezúttal a díjazott pedagógusokat. 

KUNTÁR CSABA
Kuntá r Csaba építőipa r i 
üzemmérnöki friss diplo-
másként 1992-től kezdte meg 
munkáját a Handler-iskola 
építőipari tanműhelyvezető-
jeként. Nem ismert – és ma 
sem ismer – megoldhatatlan 
feladatot. Emberi kapcsola-
tait a rugalmasság, a segítő-
készség és a jókedv jellemzi. 
Folyamatosan gyarapította 
tudását – felsőfokú szakmai 
és pedagógiai tanulmányo-
kat folytatott. Pedagógusként 
építőipari szakmai elméletet 
és gyakorlatot oktatott, és a 
mai napig is részt vesz a szak-
mai vizsgáztatásban. Tanu-
lóival következetes, szívesen 

alkalmazza az új, korszerű, 
gyakorlatcentrikus módszer-
tant a tanítás során. 

Eredményes építőipari 
tanműhelyvezetői munkáját 
követően szakmai munkakö-
zösség-vezetőként irányította 
az építőipari ágazat munkáját, 
majd gyakorlatioktatás-szer-
vezőként az iskola teljes gya-
korlati képzésének irányítá-
sát vette át. 2012-től a Handler 
szakmai igazgatóhelyettese 
lett. 2015-től a megalakuló Sop-
roni Szakképzési Centrum 
szakmai főigazgató-helyette-
seként sokat tett Sopron szak-
képzésének a gazdaság igé-
nyei szerinti fejlesztéséért. 
2019-től a Soproni Szakképzési 

Centrum főigazgatójaként 
négy város nyolc szakképző 
intézményének szakmai–pe-
dagógiai munkáját irányítja.

MÁK TÜNDE
Mák Tünde két éve a Sopro-
ni Gárdonyi Géza Általános 
Iskola tanítója, a diákönkor-
mányzat elnöke, tizenöt éves 
pedagógiai tapasztalattal 
rendelkezik.

2020 tavaszán a digitális 
oktatási munkarend idősza-
kában a Becsöngettek – Sop-
roni Suli TV adásainak taní-
tónőjeként az első és második 
osztályosok számára a ma-
gyar nyelv és irodalom, vala-
mint a matematika tanórák 
tananyagának összeállításá-
ban, illetve az órák előkészí-
tésében és megtartásában 
kiemelkedő, vezető szerepet 

vállalt. A magas színvona-
lú, változatos, érdekes tarta-
lommal megtöltött tanórák 
minden hétköznap a Sopron 
Televízió képernyőjén, a sop-
ronmedia.hu oldalon és a You-
tube-on is követhetők voltak.

A feladatra Mák Tünde ön-
ként jelentkezett, és hóna-
pokon keresztül a program 
szakmai motorjaként tevé-
kenykedett, miközben a sa-
ját osztályának is megtartot-
ta a távoktatás keretében a 
tanórákat.

A számos pozitív visszajel-
zés is azt mutatja, hogy nem-
csak a kisdiákok számára volt 
nélkülözhetetlen Mák Tün-
de unikális munkája, hanem 
az új oktatási helyzetben sok 
szülőnek és nagyszülőnek is 
ötletekkel és inspirációval 
szolgált.

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

Sopron Kiváló Pedagógusai

Kuntár Csaba 2019-től a Soproni Szakképzési Centrum főigaz-
gatójaként dolgozik. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Mák Tünde tavaly tavasszal online-órákat tartott a Sopron TV-
ben első és második osztályosoknak. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

RÖVIDEN
Emlékfaültetés 
Megemlékeznek  Andrássy 
Péter munkásságáról a 
kulturális örökség napján, 
szeptember 18-án 10 óra-
kor a Károly-magaslati ki-
látónál. Köszöntőt mond 
dr. Farkas Ciprián polgár-
mester, Józan Tibor, a vá-
rosszépítő egyesület elnö-
ke, valamint Bánáti László, 
a TAEG Zrt. oktatási és köz-
jóléti igazgatója. Közremű-
ködnek a Berzsenyi Liceum 
tanárai és diákjai, a Brass 
Brothers zenekar, valamint 
a Vinzellér ház borászata. 
A rendezvényen emlékfát 
is ültetnek. 

Táblaavató
Emléktáblát helyez el Rátz 
László matematika–fizika 
szakos tanár (1863–1930) 
szülőháza falán a Soproni 
Városszépítő Egyesület, a 
Berzsenyi Líceum és a Szé-
chenyi-gimnázium. A táb-
laavatás szeptember 16-án 
11 órakor kezdődik a Várke-
rület 110-nél. 

Zárva a zöldudvar 
Útfelújítási munkák miatt 
bezárják az STKH harkai úti 
telephelyeit. Szeptember 
15-én déltől, 16-án egész 
nap, valamint 20-án egész 
nap zárva lesz a zöldudvar, 
a közösségi komposztáló 
telep, a raktár és a hulla-
déktároló is.

Nyugdíjas piknik
Az Alzheimer- és a szív világnapja alkalmából szeptember 21-
én, kedden nyugdíjas pikniket tartanak Sopronban. A Lövér 
Szálló buszfordulójától gyalogtúra indul délelőtt 10 órakor. 13 
órától a GYIK Rendezvényházban ingyenes egészségügyi vizs-
gálatokon vehetnek részt az érdeklődők, akik a várakozás alatt 
megtekinthetik a Covid időszak alatt készült alkotásokat. 14 
órától a GYIK nagytermében az Alzheimer Café szervezésében 
szakemberek a mozgás élettani hatására hívják fel a figyelmet, 
majd Memória–Melódia címmel vidám szórakoztató műsoro-
kat tartanak. A nap ezt követően az Erzsébet-kertben folytató-
dik, ahol a zenepavilonból a Juventus Koncert Fúvószenekar 
szolgáltatja a talpalávalót.

Európa expressz 
Sopronba érkezett az Európát összekötő expressz különvonat, a 
Connecting Europe Express. Az Európai Bizottság a vasút európai 
éve program részeként indította el a vasúti szerelvényt, amely 
szeptember 2-án hagyta el Lisszabont, majd 26 ország több mint 
40 városában áll meg, mielőtt eléri a végállomást, Párizst. Ma-
gyarországon kétszer is megáll, elsőként a GYSEV Zrt. székhe-
lyére, Sopronba gördült be szombaton. A különvonattal a szer-
vezők a vasúti közlekedés jelentőségére hívják fel a figyelmet.

RÖVIDEN
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A Soproni Egyetem tan-
évnyitóját jelképes idő-
pontban, a II. ágfalvi 
csata 100. évforduló-
ján, szeptember 8-án 
tartották a GYIK Ren-
dezvényházban. Idén 
870 elsőéves hallgató 
kezdte felsőfokú tanul-
mányait városunkban. 
– A 213. selmeci–soproni tan-
évünk megnyitásának ünnepi 
hangulatát az elsőévesek mai 
eskütétele határozza meg – fo-
galmazott beszédében prof. 
dr. Fábián Attila, a Soproni 
Egyetem rektora. – Az a nagy 
pillanat, amikor nevüket ki-
mondva elkötelezik magu-
kat hazánk, egyetemünk, az 
erdész életpálya mellett, ma-
gukénak vallva azokat a szak-
mai és erkölcsi értékeket, 
amelyeket az eskü szövege 
tartalmaz. 

– Az elmúlt évben a felső-
oktatásban történt modellvál-
tás következtében a Soproni 
Egyetem fenntartója a Sop-
roni Egyetemért Alapítvány 
lett, ezzel egy új szakasz veszi 
kezdetét az egyetem fejlődé-
sében – hangsúlyozta Csányi 
Sándor, a Soproni Egyetemért 
Alapítvány kuratóriumának 
elnöke. – Terveink között je-
lentős fejlesztések is szerepel-
nek, úgy infrastrukturálisan, 
mint az oktatás területén. 
Szeretnénk a hallgatóknak a 
szabadidő eltöltésében is ma-
gas színvonalat biztosítani, 
ezért új sportcsarnok és egy 
modern egyetemi könyvtár 
építését tervezzük. 

A tanévnyitón dr. Farkas 
Ciprián ismertette az egye-
tem alapításának körülmé-
nyeit, szólt dr. Sopronyi-Thur-
ner Mihály szerepéről is. 
– A Soproni Egyetemnek a 
város mindig is igazi otthont 
biztosított – hangsúlyozta a 
polgármester.

A rendezvényen az egye-
tem díszpolgárává fogadták 
Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettest, aki beszédében ki-
emelte, hogy a nemzettudat 
szempontjából egyedülálló az 
a hazafiság, ami a selmeci ha-
gyományokból eredeztethető, 
valamint az a magyarsághoz 
való minden körülmények kö-
zötti kötődés és hűség, ami a 
Soproni Egyetemet mindig is 
jellemezte.

– A Soproni Egyetem 
unikális, ezért a magyar 
kormány fontosnak tart-
ja, hogy az önállósága meg-
maradjon – fogalmazott a 
miniszterelnök-helyettes.

A tanévnyitón jelen volt 
még Stumpf István, a felső-
oktatási modellváltás koor-
dinációjáért felelős kormány-
biztos, Zambó Péter erdőkért 
és földügyekért felelős ál-
lamtitkár, Veres András győ-
ri megyéspüspök, Barcza At-
tila országgyűlési képviselő 
is. A rendezvényen adták át 
a 70, 65, 60 és 50 évvel ezelőtt 
végzetteknek a gránit, a ru-
bin, a gyémánt és az arany 
tiszteletdiplomákat. 

A HŰSÉGERDŐ ELSŐ FÁJA
A Soproni Eg yetem vala-
mennyi idén felvett hallga-
tója tiszteletére fát ültet a 

Tanulmányi Erdőgazdaság-
gal együttműködésben. Az el-
ső fát szeptember 8-án, a II. 
ágfalvi felkelés évfordulóján 
ültették el.

Harkán, az egykori lőtér 
helyén hozzák létre a Hűség-
erdőt. Idén novemberben 
870 fát helyeznek itt a földbe, 
majd minden évben annyit, 
ahány elsős hallgatója van az 
egyetemnek. Az első fát prof. 
dr. Fábián Attila, a Soproni 
Egyetem rektora, dr. Sándor 
Gyula, a TAEG vezérigazgató-
ja, dr. Farkas Ciprián, Sopron 
polgármestere és Kalafatics 
Imre elsőéves hallgató közö-
sen ültette el.

PLUZSIK TAMÁS

Felavatták az egyete-
mi botanikus kertben 
prof. dr. Herpay Imre, a 
Soproni Egyetem egy-
kori professzora, dé-
kánja, az Országos Er-
dészeti Egyesület volt 
elnöke szobrát.

– Az erdészet jövője négy he-
lyen dől el: a Soproni Egyetem 
Erdőmérnöki Karán, az Or-
szágos Erdészeti Egyesület-
ben, a minisztériumban és a 
tulajdonosoknál – idézte szo-
boravató beszédében prof. 
dr. Herpay Imre szakpolitikai 
testamentumát Zambó Péter, 
az Agrárminisztérium erdő-
kért és földügyekért felelős 
államtitkára. 

– Szobrot azoknak állí-
tunk, akikre szívesen gon-
dolunk vissza, akiknek sze-
mélye példakép lehet a jövő 

nemzedékének. Herpay Imre, 
alias Góliát ilyen ember volt, 
akinek szellemi örökségét úgy 
gondolom, hogy a legméltóbb 
helyen örökíti meg a ma lelep-
lezett szobor – fogalmazott 
egykori elődjére emlékezve 
Kiss László, az Országos Er-
dészeti Egyesület elnöke.

Dr. Heil Bálint, az Erőmér-
nöki Kar dékánja arról szólt, 
hogy napjainkig él Herpay 
professzor hagyatéka.

– Sopron és az egyetem 
sorsa száz éve összeforrt, 
mint ahogy elválaszthatatla-
nul összeforrt Herpay profesz-
szor munkássága is a Soproni 

Egyetemmel és Sopronnal 
– tette hozzá dr. Farkas Cip-
rián polgármester.

Vanyúr István szobrász-
művész alkotását a Herpay 
család, a barátok, a volt kollé-
gák és tanítványok jelenlété-
ben Zambó Péter, Kiss Lász-
ló és dr. Heil Bálint leplezte le. 

Új sportcsarnokot és könyvtárat is  építenek a tervek szerint 

Egyetemi tanévnyitó

VALÉTA DÍSZKORSÓ:  Az 50 évvel ezelőtt, 1971-ben az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki és 
Faiparimérnöki Karán végzett erdő- és faipari mérnökök hagyományteremtő szándékkal valéta dísz-
korsó alapításáról döntöttek. Ötven év után szintén hagyományteremtő szándékkal ismét díszkorsó 
alapításáról határoztak.

– A díszkorsó mindig emlékeztetni fog bennünket a már égbe költözött évfolyamtársakra, az utó-
dainknak pedig meglesz a lehetősége, hogy a korsóra nézve emlékezzenek majd ránk – mondotta kö-
szöntőjében Szalay Sándor okleveles erdőmérnök. Az évfolyam megőrzésre díszkorsót adományozott 
az Erdőmérnöki Kar dékánjának, az egyetem Központi Könyvtárának, az Erdészeti Múzeumnak, vala-
mint Sopron városának, melyet dr. Farkas Ciprián polgármester vett át Várady János okleveles erdő-
mérnöktől.

Az egyetemi tanévnyitó legünnepélyesebb része az elsőévesek eskütétele. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Dr. Herpay Imre szobránál dr. Heil Bálint (b), Zambó Péter (j2) és Kiss László (j1). FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Burleszk bemutató 
Szeptember 16., csütörtök 17 óra, Várkerület Galéria 
A Soproni Irodalmi Társaság bemutatja Hegyi Ferenc Burleszk 
című új könyvét. A szerzővel Füzi Edit, a képzőművészeti tár-
saság titkára beszélget, közreműködik T. Horváth József. 

Shakespeare-enciklopédia
Szeptember 16. 18 óra, pedagógusok művelődési háza 
Könyvbemutató, közreműködik a szerző, Hajdu Endre; Bende 
Attila és Orbán Júlia (színdarabrészletekkel)

Könyvcserebere 
Szeptember 17., péntek 10–18 óra, Széchenyi István 
Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára

Hit az emberben 
Szeptember 17. 17 óra, Széchenyi István könyvtár 
Kolb Jenő Hit az emberben – Bergen-belseni napló című köny-
vének bemutatóján közreműködik Fischer Lajos, a kötet szer-
kesztője és Büchler András, a Soproni Zsidó Hitközség elnöke. 

Szarvasbőgéstúra
Szeptember 17. 17 óra, Erdő Háza
Vértelen vadászat indul a magyar erdők királyára, a szarvasra.

XIV. Haydn Vonósnégyes Fesztivál
Szeptember 17. 19 óra, Fertőd, Esterházy-kastély,  
marionettszínház 

Kisvasút napja
Szeptember 18., szombat 9–17 óra, Nagycenki  
Széchenyi Múzeumvasút
Színes gyermekprogramok, lufihajtogató bohóc, múzeumvas-
utazás András gőzössel, modellvasút-kiállítás a Soproni Vas-
útbarátok és Vasútmodellezők Egyesülete jóvoltából, légvár-
akadálypálya, népi fajátékok.

Családi nap a vadasparkban
Szeptember 18. 9–19 óra, Erdő Háza
A vadászkutya-bemutató és a vadászkürtkoncert mellett lesz-
nek vezetett túrák a vadasparkban. 

Erdei séta a Soproni Parkerdőben
Szeptember 18. 10 óra, Hotel Lövér buszmegállója 
A séta célja a klimatikus gyógyhelyű Alsó- és Felső-Lövérek 
megismerése. Regisztráció: www.visitsopron.com 

Kulturális örökség napjai
Szeptember 18. 10 órától – több helyszínen
Kárpáti malom: 10-től 17 óráig látogatható, 10, 12, 14 és 16 
órakor pedig vezetéssel várják ez érdeklődőket. 
Storno-műterem: szombaton 10-től 18 óráig, vasárnap 10-
től 15-ig látogatható.
Lenck-villa: A kertben sétán vehetünk részt szombaton és 
vasárnap 10.30-tól, melyen megismerkedhetünk a 19. század 
végén és 20. század elején divatos kertkultúrával.
További részletek: oroksegnapok.gov.hu

Színházi nyílt nap & gálaest
Szeptember 18. 10 órától, Soproni Petőfi Színház 
Kulisszajárás, előadásrészletek, különböző kalandos játékok 
és nyeremények – a zene kedvelőinek koncerttel kedvesked-
nek, valamint lesz kiállítás is.

Pedagógusok zenélnek 
Szeptember 18. 10–19 óra, Petőfi tér 
Pedagógusok zenélnek a színpadon a népszavazás  
100. évfordulóján.

Sopronban a Tankcsapda
Szeptember 18. 18 óra, Búgócsiga Akusztik Garden 
A Liliput Hollywood Turné keretében érkezik városunkba  
a zenekar. 

Belvárosi séta
Szeptember 19., vasárnap 10 óra, Tourinform iroda 
Az érdeklődők megismerik a város nevezetes épületeit, törté-
nelmi eseményeit. Regisztráció: www.visitsopron.com 

Gyorstalpaló 
Szeptember 19. 15 óra, Liszt-központ
1921 építészetével ismerkedhetnek meg a résztvevők 
dr. Veöreös András építész iránymutatásával.

Megemlékezés a németek 1946-os  
kitelepítéséről
Szeptember 19. 16 óra, Ágfalva, evangélikus templom 
melletti emlékmű 
Szeptember 19. 19 óra, Liszt-központ
Egy kitelepítés szomorú története táncban. 

Széchenyi
Szeptember 21., kedd 19 óra, Soproni Petőfi Színház 
Történelmi dráma Széchenyi István életéről. 

Muzsikáló múzeum 
Szeptember 22., szerda 18 óra, Lenck-villa 
Dárdai Árpád zongorajátéka a Lenck-villa kertjében.

EZ LESZ…  – programajánló

Felavatták Herpay Imre szobrát



Városi hírek2021. szeptember 15. 5CIVITAS FIDELISSIMA  
2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA Soproni Téma www.facebook.com/ 

sopronitemahivatalos

MUNKATÁRSUNKTÓL

Rendhagyó módon idén szeptemberben az Er-
zsébet-kertben tartották meg a szüreti napokat. 
A rendezvénysorozat pénteki megnyitóján ezút-
tal sem maradhatott el a mustkészítés, illetve a 
látványos szőlőpréselés.

– A soproni szüreti napok 
keretében a helyiek megis-
merkedhetnek a soproni és a 
térségbeli borászok híres ne-
dűivel – közölte beszédében 

dr. Farkas Ciprián. – A ma-
gyar kormány és önkormány-
zatunk kiemelt figyelmet for-
dít a borászok támogatására. 
Az Erzsébet-kert környezete 

és családias hangulata miatt 
is kiváló helyszíne a szüreti 
napoknak. 

– Városunk gazdag törté-
nelmi múlttal rendelkezik, az 
első borászok már a kelta idők-
ben telepítettek szőlőt a tér-
ségben – mondta Barcza At-
tila. – A soproni hazánk egyik 
legszebb borvidéke. Az Erzsé-
bet-kerti helyszín azért is kü-
lönleges, mert itt található a 
népszavazás külügyminiszte-
rének, gróf Bánffy Miklósnak 

a szobra, akinek komoly sze-
repe volt abban, hogy Sopron 
magyar maradhatott.

A megnyitón Molnár Ti-
bor, a Soproni Borút Egye-
sület elnöke is köszöntötte a 
résztvevőket.

A háromnapos rendez-
vény során zenés műsorok, 
gyermekprogramok, gasztro-
nómiai élmények, valamint 
kézműves és kirakodóvásá-
rok portékái is várták a szép 
számú kilátogatót.

 Soproni szüreti napok
A szüreti napok megnyitóján idén is tartottak szőlőpréselést, majd megkóstolták a friss mustot a résztvevők. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

Az Erzsébet-kertben a Soproni borvidék termelői kínálták portékáikat, de finom ételek közül is választhattak a résztvevők. 

MUNKATÁRSUNKTÓL

Az elmúlt szombaton 
tartották az Európai 
Borlovagrend Hungá-
ria Konzulátusa, a kis-
martoni (Eisenstadt) 
szenátus és a Soproni 
Legáció avatási és elő-
léptetési ünnepségét a 
Rejpál-házban, illetve a 
bencés templomban. 
A borlovagrend szertartá-
sai ezúttal is a középkori ha-
gyományokon alapultak, és a 
Szent György-rend szokásait 
követték. Ennek során a bor-
lovagok ünnepélyes fogadal-
mat tettek Isten és a nemes 
bor megbecsülésére, az irán-
tuk való hűségre, a keresztény 
értékek és a borhagyományok 
őrzésére, nemkülönben a ba-
rátságra és a békére. Az ese-
ményre szerte az országból, 
illetve Ausztriából, Szlovákiá-
ból és Romániából is érkeztek 

vendégek, az avatáson részt 
vett dr. Farkas Ciprián, Sop-
ron polgármestere is.

Az új belépők: Hajdú Zol-
tán, Hajdú Henriett, Kurucz 
Ferenc, Németh Zoltán. Hat 
előlépő tag: Károlyi Balázs, 

Boros Tibor, Salda Nándor, 
Kovács Tibor, Werdnik Ernő, 
Csík József.

Kontinensünk huszonki-
lenc országában több mint 
5000 taggal működnek a 
borlovagrendek. – A fő cél 

mindenhol azonos: védelmez-
zük az európai kultúrkört, il-
letve a nemes bor nagykövetei 
vagyunk – mondta lapunk-
nak dr. Sztancs György, a bor-
lovagok soproni egyesületé-
nek elnöke.

Új borlovagokat avattak

A borlovagok díszbe öltözve vonultak át a Rejpál-házból a bencés templomba. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

„…a főváros adminisztrá-
ciója megnehezítheti a 
játékok lebonyolítását, de 
ez nagyon kisszerű bosz-
szú lenne, s ahelyett, hogy 
Budapest szépségéről és a 
feltehetően kiváló rende-
zésről szólnának a tudósí-
tások, a főváros tehetet-
lensége, gáncsoskodása 
lenne a középpontban.”

JEGYZET

Zsarolás
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Nem tetszik nekem, amit Budapest nevében 
tesz a főpolgármester. Persze önök mondhat-
nák, hogy nekünk, soproniaknak mi közünk ah-
hoz, hogy mi történik (és mi nem) Budapesten, 
de ha egy picit tovább gondoljuk, akkor rájö-
vünk, hogy sok, nagyon is sok. Azon túl, hogy 

mindannyiunk fővá-
rosa (tehát nem csu-
pán a budapestieké), 
az ottani történések 
gyakran közvetlenül, 
máskor közvetve hat-
nak ránk. Gondoljunk 
csak az országimázs-
ra és a gazdasági vo-
natkozásokra! Ez a 
mostani botrány, ne-
vezetesen az atléti-
kai világbajnokság-
gal való zsarolás is 
mindannyiunk ügye. 

A főpolgármester először vétóval fenyegetett, 
aminek semmi jogi alapja nem volt, majd a köz-
gyűlés hozott egy felemás határozatot, mond-
ván, ha a kormány nem teljesíti követeléseit, 
akkor a Nemzetközi Atlétikai Szövetségnél tesz 
panaszt abban bízva, hogy a szövetség majd 
elveszi a rendezés jogát Budapesttől, nem koc-
káztatva, hogy a sportág politikai csatározá-
sok áldozata legyen. Itt tartunk most. Fontos 
tudni, hogy magának a városnak semmi köze 
a rendezéshez. Az erről szóló megállapodást a 
kormány, a hazai és a nemzetközi szövetség ír-
ta alá. Tény, a főváros adminisztrációja megne-
hezítheti a játékok lebonyolítását, de ez nagyon 
kisszerű bosszú lenne, s ahelyett, hogy Budapest 
szépségéről és a feltehetően kiváló rendezésről 
szólnának a tudósítások, a főváros tehetetlensé-
ge, gáncsoskodása lenne a középpontban.

Nem nehéz kikövetkeztetni: a főpolgármes-
ter bármit is tesz vélt politikai érdekeiért, el-
sősorban saját választóit bünteti, mert köztu-
dott, hogy a világbajnokság összes rendezési 
költsége, beleértve az atlétikai stadion építését 
is, a kormányt terheli. A haszon viszont jobbára 
Budapesté, hiszen ott alszanak, esznek, isznak, 
vásárolgatnak a vendégek, de a vb minden ha-
tása átgyűrűzik a vidéki Magyarországra is. És 
akkor még nem beszéltünk a szűken vett sport-
érdekekről, hogy milyen következményekkel 
járna egy sikeres hazai világbajnokság a fiatal 
sportolók életére, eredményeire.

Nem szívesen írom le, de tény: az ellenzék a 
rombolásban kiváló. Gondoljunk csak a Momen-
tum olimpiaellenességére vagy úgy általában a 
sportfejlesztésekkel kapcsolatos támadásaik-
ra (emlékezzünk csak, hogy csak itt, Sopronban 
milyen otrombán, hazugságokat terjesztve pró-
bálták megtorpedózni a Lőver Uszoda építését 
vagy a Fertő-parti fejlesztéseket)! Most pedig 
az atlétikai világbajnokság megrendezését pró-
bálják megakadályozni, illetve felhasználni a 
kormány zsarolására.

Én személy szerint felháborítónak tartom, 
hogy elvették tőlem és magyarok millióitól az 
olimpiai álmot, s hogy erre a sorsra juthat az 
atlétikai vb is. Mert ez nemcsak a budapesti-
ek ügye, hanem mindannyiunké. S közülünk 
csak egy a hataloméhes, a miniszterelnökségre 
ácsingózó főpolgármester, akit bábként irányí-
tanak, s aki talán esténként otthonában bánja 
meg, hogy mit tett napközben, de másnap még-
is újrakezdi…

Szerkesztőségünk elkötelezett a soproni emberek bemutatása 
mellett. Olyan embereket keresünk, akik szűkebb–tágabb kör-
nyezetükben valamiért kiérdemelték a körülöttük élők szere-
tetét, tiszteletét. Bárki, akire felnéznek olvasóink! Ha ismer-
nek ilyen embert a környezetükben, írják meg nekünk, hogy ki 
ő, hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának róla örömmel!
szerkesztoseg@sopronitema.hu

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK
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Illatos erdei gombák

Zöld Sopron

KÖVES ANDREA 

Ősszel alig várják a 
csapadékos időjárást 
a gombászok, hiszen 
a soproni és a Sopron 
környéki erdők bősé-
gesen kínálják a finom 
csemegét. Ám a kala-
posokat csak körülte-
kintően szabad szedni.

Az utóbbi években egyre nő 
azoknak a tábora, akik kis ko-
sárral érkeznek az erdőjárás-
ra, hogy a kirándulás közben 
gombát gyűjtsenek. Így látja 
ezt Roszik Róbert, a soproni 
vásárcsarnok gombaszakel-
lenőre is.

– Aki nem ismeri fel bizto-
san a gyilkos galócát, az na-
gyon óvatosan szedje a gom-
bát, és mindenképpen keresse 
fel a szakértőt az átvizsgálás 
miatt! – kezdte a szakember. 
– Múlt héten is öt gyilkos ga-
lócát találtam az átvizsgált 
gombák között, ilyenkor az 
egész „zsákmányt” meg kell 
semmisíteni. 

A vásárcsarnokban min-
den hétfőn, kedden és szom-
baton reggel 7 és 11 óra között, 
pénteken 7 órától 12 óráig in-
gyen vizsgálja be a gombá-
kat a szakértő. Minden kezdő 
gombásznak ajánlott élni ez-
zel a lehetőséggel. Sopronban 
a vargánya a legnépszerűbb: 
nyáron a nyári és a bronzos 
vargánya nő nagyobb meny-
nyiségben. Sokan „vadásznak” 

az ízletes rókagombára, ám az 
idén ebből kevés nőtt a csapa-
dékszegény nyári időjárás mi-
att. A mezőkön népszerű a 
tyúkgomba, a mezei champi-
on, a csiperke. Nagy kedvenc 
az őzlábgomba, amely mos-
tanában bújik elő a földből. 
Fontos tudni: mindössze két 
kilogramm gombát lehet egy-
szerre leszedni bármilyen faj-
tából, hiszen az erdő ökoszisz-
témájában nagyon jelentős 
szerepe van a kalaposoknak. 

– Minden ehető gombának 
van egy mérgező párja, amely 

megtévesztheti a gyakor-
latlan gombaszedőt – emel-
te ki Roszik Róbert, aki gye-
rekkora óta a gombászás 
szerelmese. Mint mesélte, 
a gombaismeret örök tanu-
lás, hazánkban 3–4000 faj 
fedezhető fel, köztük jó né-
hány nehezen azonosítható. 
A szakember szerint a leg-
fontosabb: minden gombász 
tisztelje az erdőt, ne rugdos-
suk ki a földből a nem ehető 
gombákat sem, hiszen a ter-
mészetben nekik is megvan a 
fontos szerepük.

Roszik Róbert a gombászás szerelmese, a vásárcsarnokban he-
tente négyszer vizsgálja a kalaposokat. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

HUSZÁR JUDIT

Átadták 
a Virágos 
Sopronért 
verseny 

díjait. A városházán 
Sopron vezetői kö-
szöntötték azokat, 
akik neveztek az idei 
környezetszépítő 
megmérettetésre. 
– Világító lámpások Önök, a 
mi szövetségeseink, akik nem 
azt kérdezik, hogy mit kapnak 
a várostól, hanem hogy mit 
tehetnek Sopronért – kezd-
te a környezetszépítő verse-
nyen résztvevők méltatását 
dr. Farkas Ciprián. A polgár-
mester megköszönte minden 
nevező áldozatos munkáját. 

Évek óta hagyomány, hogy 
öt kategóriában (intézmé-
nyek, lakóközösségek, csa-
ládi házak, balkonok–erké-
lyek–teraszok, vállalkozások) 

írják ki a Virágos Sopronért 
megmérettetést. 

– Igazi lokálpatrióta szem-
lélet az Önöké, morális példát 
mutatnak a környezetükben 
élőknek – mondta dr. Simon 
István alpolgármester, a ver-
seny ötletgazdája. – Sok is-
merős arcot látok, igazán 

elkötelezett versenyzőket, 
akik nélkül Sopron nem le-
hetne olyan szép, virágos vá-
ros, mint amilyen. 

Idén is többtucatnyian ne-
veztek a versenyre – az intéz-
ményeket, lakóházakat, vállal-
kozásokat egyesével felkereste 
a zsűri, amelynek elnöke Mágel 

Ágost önkormányzati képvise-
lő, a városfejlesztési bizottság 
elnöke volt. Kategóriánként 
díjazták a legjobbakat, az el-
sők 50, a másodikak 40, a har-
madikak 30 ezer forint értékű 
vásárlási utalványt kaptak, és 
minden résztvevőnek okleve-
let, ajándékcsomag adtak át. 

Dr. Simon István:  Igazi lokálpatrióta szemlélet az Önöké

Virágos Sopronért

A VIRÁGOS SOPRONÉRT KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENY 2021-ES EREDMÉNYEI: 
Intézmények: 
1.  Szent Margit Plébánia
2.  Bánfalvi Óvoda, Kindergarten Wandorf
3.  Bánfalvi Óvoda, Kőszegi úti Tagóvoda 
3.  Bánfalvi Óvoda, Hársfa Sori Tagóvoda
Vállalkozások: 
1.  Bányászati Múzeum – Szigethi Sándor 
1.  András Pince, Borozó – Szalai András 

Lakóközösség: 
1.  Városház u. 2. társasház
2.  Határőr utca 9. szám alatti lakóközösség
3.  Úttörő utca 18–24. társasház
Erkély, terasz, balkon: 
1.  Horváth Sándor, Vasvári P. u. 19.
2.  Oltárczi Ferenc, Kitaibel Pál u. 13/B
3.  Sebestyén Ottó, Bánfalvi u. 108.

Családi házak: 
1.   Mogyorósi Rita, Remetelak utca 12/A
2.   Sebők Miklósné, Jánostelep,  

Kakukk út 12.
3.   Bognár Csaba, Sopron, Kórház u. 7.
3.   Kissné Kulcsár Éva, Tómalom,  

Búzavirág 41.
KÜLÖNDÍJ:  Szurok Ferencné, Fűzfa sor 18.

Idén is többtucatnyian neveztek a Virágos Sopronért versenyre. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

MADARÁSZ RÉKA

A parlagfűszezon még 
javában tart, és a vé-
dekezésre – különö-
sen néhány területen 
– a gazdáknak érde-
mes lenne odafigyel-
niük. Ezzel nemcsak 
a bírságot úszhatnák 
meg, hanem az aller-
giások helyzetét is 
megkönnyíthetnék.

A hatóság kétfajta ellenőrzési 
módszert használ a parlagfű 
felderítésére: légi és szabad-
földi. Idén a megyében há-
rom légi felderítést terveztek, 
melyből két ütem már lezaj-
lott, a harmadik szeptember-
ben várható.

– Külterületi szántóterüle-
teken a korábbi évekhez ha-
sonlóan gondot okoztak az 
elhanyagolt tarlóterületek, 
a rosszul gyomirtott napra-
forgó- és szójakultúrák, vala-
mint a kezeletlen kiskertek és 
gyümölcsösök – tudtuk meg 
Szemerits Attilától, a Győr–
Moson–Sopron Megyei Kor-
mányhivatal osztályvezetőjé-
től. – Tapasztalataink szerint 
a táblák szélét és sarkait a ter-
melők továbbra sem gondoz-
zák megfelelően, pedig egy 
kis odafigyeléssel akár meg 
is szüntethetők a táblaszé-
li parlagfűproblémák. Fontos 
a tarlók kezelése, valamint 

az, hogy a szántókat és azok 
környezetét megfelelő gyom-
higiéniai állapotban tartsák 
a gazdák.

A határszemlék tapaszta-
latai alapján hatósági intézke-
désekre Győr–Moson–Sopron 
megyében szerencsére csak 
július második felében volt 
szükség. A legfertőzöttebb 
területek Sopron környékén 
Fertőhomok, Pinnye, Harka, 
valamint Fertőd és környé-
ke. A bírságok kiszabása fo-
lyamatban van, ezek összege 
átlagosan 50 és 150 ezer forint 
között mozog.

– Belterületen nagyon 
fontos, hogy a kiskert- és 
ingatlantulajdonosok ele-
get tegyenek a parlagfű és 
egyéb allergén gyomnövé-
nyek elleni védekezési köte-
lezettségüknek – folytatta az 
osztályvezető. – Ennek el-
lenére belterületeken jelen-
tős a pontszennyezések szá-
ma, ami egy kis gondossággal 
szintén megszüntethető len-
ne. Ezzel az ott élők életmi-
nősége is jelentősen javulna, 
hiszen egy kifejlett növény a 
vegetációs periódusban 2–3 
hónap alatt 8 milliárd pollen 
termelésére képes.

Ha valaki parlagfűvel 
szennyezett területeket ész-
lel, használja a Parlagfű Beje-
lentő Rendszert (https://pbr.
nebih.gov.hu/); ezen keresz-
tül az információk közvetle-
nül jutnak el az illetékes kor-
mányzati szervekhez, illetve 
önkormányzatokhoz.

Tegyünk azért, hogy 
eltűnjön a parlagfű!
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sopronitemahivatalos Kultúra, művészetek

Bánfalván idén is sikeres volt a búcsú – a felvonulás mellett táncos mulatságot, főzőversenyt is rendeztek. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

245 ÉVVEL EZELŐTT,  1776. szeptember 7-én 
született Sopronban Kalchbrenner József János 
evangélikus lelkész, író. Szilsárkányban és Ág-
falván volt lelkész. Pesten hunyt el 1834. feb-
ruár 16-án.

100 ÉVVEL EZELŐTT,  1921. szeptember 8-án 
Ágfalvánál Prónay formálisan átvette a parancs-
noki beosztást, és csapatával visszaverte az 
osztrák csendőröket.

75 ÉVVEL EZELŐTT,  1946. szeptember 6-án 
bejelentették a „Gyermekbarát”- és az „Úttörő”-
mozgalom soproni megalakítását. A jelentkezé-
seket az MKP soproni szervezete, az SZDP titkár-
sága, a Szabad Szakszervezet gyűjtötte.

25 ÉVVEL EZELŐTT,  1996. szeptember 8-án a 
városi közgyűlésen döntöttek arról, hogy a sop-
roni kertvárosban utcát neveznek el Machatsek 
Gyula erdőmérnök-hallgatóról.

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

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző 2021. OKTÓBER 18-31.ÓBER 18-31.ÓBER 18-3
FESTŐTŐT TEREM

  Felhívás!

Részvételi szándékát kérjük, szeptember 16-ig jelezze! 
Bővebb információ: Bodnár Erika, be@prokultura.hu

Húséggel festve1996
Jubileumi évadnyitó
Mikó István köszöntötte teg-
nap a Soproni Petőfi Színház 
társulatát. Az ötödik, jubile-
umi évadot megnyitó beszé-
dében a színigazgató nagyra 
értékelte a város vezetőinek 
pozitív hozzáállását, a művé-
szek sikeres munkáját a kultú-
ra szolgálatában. Az 1996–97-
es műsorterv első, szeptember 
27-i darabja a Ferkai Tamás ren-
dezte Irma, te édes című zenés 
komédia lesz(…). Október ele-
jén kerül színre Peter Ustinov 
Beethoven X. szimfóniája cí-
mű színműve, Mikó István ren-
dezésében. (…) Novemberben 
Örkény Kulcskeresők című da-
rabjának premierjét rendezik, 
december elején pedig Koltai 
Róbert vendégrendezésében, 
Mikó István, Borbás Gabi, Ha-
cser Józsa és Maros Gábor fő-
szereplésével mutatják be 

Eduardo de Filippo Szombat, 
vasárnap, hétfő című vígjáté-
kát. (Kisalföld)

1971
Hamarosan bezár a 
Vadászati Világkiállítás
Még tíz nap, s bezár a Vadá-
szati Világkiállítás. Vissza-
megy Telkibe, a vadgazdaság 
állatóvodájába két vaddisznó, 
Veszprémbe a pajkos rókaköly-
kök, hosszú útra kel az indiai 
tigris, Afrikába indul a papucs-
csőrű gólya. (…) A vásár egyik 
neves látogatója, Fülöp edin-
burghi herceg már elutazott 
Budapestről. (Magyar Hírlap)

1921
Sopronból jelentik
Túszokat szed az osztrák sorka-
tonaság Nyugat-Magyarorszá-
gon. Tegnapelőtt éjjel várat-
lanul felbukkant négy osztrák 

csendőr Lajtapordányban és 
magukkal hurcolták a falu-
ból Palitics Ferenc, Kromwald 
Márton, Eggenhoffer György 
és Metzeld Sebestyén ottani 
tekintélyes polgárokat. Keres-
ték még Fuchs János polgárt 
is, de nem tudták megtalál-
ni. (…) Kedden délután Pán-
dorfalván egy olasz tiszt ve-
zetésével hat osztrák katona 
jelent meg, akik a község átku-
tatása után Királyida irányába 
visszavonultak. Kabold és Ve-
perd község küldöttsége meg-
jelent az antantmissziónál és 
magyar csendőrség kirendelé-
sét kérte. Savanyúkútra Öden-
burger Infanterie Regiment 
névvel osztrák sorkatonaság 
vonult be, mely valószínűen 
a Faragó alezredes vezetése 
alatt álló emigrált magyar kom-
munista csőcselékből áll. (Bu-
dapesti Hírlap)
Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

A közelmúltban elhunyt Fülöpné Farkas Gyöngyinek (1972–
2021) emlék-, Győrffy Gabriellának (j) pedig jubileumi kiállí-
tása nyílt vasárnap délelőtt a Várkerület Galériában. A tárlatot 
Magyarné Derszib Eti (b), a két kiállító művész mestere nyitotta 
meg, köszöntőt mondott Jakabné Tóth Márta, a Soproni Képző-
művészeti Társaság elnöke. A kiállítás szeptember 24-ig tekint-
hető meg hétköznap 16 és 18 óra között a Várkerület Galériában 
(Sopron, Várkerület 19.). FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

EMLÉKKIÁLLÍTÁS

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Immár a huszonkettedik búcsút tartották Sopron-
bánfalván az elmúlt hétvégén. Volt felvonulás, 
főzőverseny, néptáncbemutató és szórakozta-
tó műsorok.

Fontos időszak szeptember 
eleje a sopronbánfalviak éle-
tében: 8-án és 12-én Mária-
ünnepet tartanak, 11-én pe-
dig az evangélikus templom 
felszentelésének van az idő-
pontja. Mindezek a vallási na-
pok adják a búcsú, az ünnep-
lés kötelekét.

Szombaton Nemes András 
muzeológus ismertette a tele-
pülésrész múltját, idézte fel az 

elődök életének érdekességeit 
és bölcsességeit, közösségfor-
máló erejét. 

– Kik a bánfalvi közösségek 
építői? – tette fel a kérdést kö-
szöntőjében Igrecz Katalin, a 
búcsút szervező Bánfalváért 
Baráti Kör elnöke. – A vírus-
helyzet rávilágított arra, nem 
lehet mindig másokra várni, 
magunknak is kell tenni azért, 
hogy összetartó közösségben 

éljünk. Éppen ezért hívtunk 
meg olyan csoportokat, aki-
ket ezen a búcsún még jobban 
megismerhetett a közönség. 
Jó és fontos volt látni, milyen 
jelentős munka folyik a kézi-
munkakörben vagy épp a ha-
gyományőrző egyesületeknél. 

Fergeteges sikert hozott a 
reggeli traktoros körjárat, a 
főzőcsapatok is jókedvvel áll-
tak az üstök mellett. Volt még 
néptáncbemutató, valamint 
zenélt a Juventus Koncert Fú-
vószenekar is. A búcsú kere-
tében közösen koszorúzták 
meg az egykori iskola és óvoda 
homlokzatán lévő evangélikus 
emléktáblát. Az eseményen a 
településrész önkormányzati 

képviselői mellett részt vett 
Barcza Attila, Sopron és tér-
sége országgyűlési képvise-
lője és dr. Farkas Ciprián pol-
gármester is.

– A Bánfalváért Baráti Kör 
mindig nagy munkát fektet 
abba, hogy ezt a remek helyi 
közösséget összekovácsolja 
– közölte beszédében Barcza 
Attila. – Ennek ékköve ez a 
kétnapos rendezvénysorozat. 

Dr. Farkas Ciprián kiemel-
te: Bánfalva, valamint Brenn-
bergbánya a német kultúrával 
átitatott településrészei Sop-
ronnak. A helyiek évről évre 
megtartják búcsújukat, őrzik 
identitásukat, és megemlé-
keznek a múltjukról.

Évszázados hűség
„Évszázados hűség – selmeci–soproni főiskolások Ágfalvától a 
népszavazásig” címmel nyílt szabadtéri molinókiállítás a Sop-
roni Egyetem botanikus kertjében szeptember 9-én. A tárlatot 
dr. Tóth Imre történész, a Soproni Múzeum igazgatója nyitot-
ta meg, aki beszédében felidézte a történelem nehéz, de dicső 
időszakát. A kiállítás anyagát a központi könyvtár és levéltár 
munkatársai állították össze. Az installáció az Őrtüzek-emlék-
mű körül tekinthető meg 2022. január 6-ig.

Éremgyűjtők vándorgyűlése
Sopronban tartja 51. vándorgyűlését a Magyar Éremgyűjtők 
Egyesülete. A gyűjtők szeptember 18-án, szombaton 8-től 16 
óráig találkozhatnak a Novomatic-arénában, valamint meg-
emlékezést is tartanak az 1921-es népszavazás századik évfor-
dulójáról, illetve kitüntetéseket adnak át. További részletek:  
eremgyujtok.hu. 

RÖVIDEN

Összetartó közösség  – Sopronbánfalván fontosak a tradíciók

Hagyományőrző búcsú
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A fejlesztésnek kö-
szönhetően egész év-
ben megfelelő körül-
mények között lehet 
edzéseket tartani, és a 
versenyeket is jobb fel-
tételekkel tudják majd 
megrendezni – ezt ta-
pasztalták a vitorlások 
a Fertő-parton.
A Fertő Tavi Vitorlás Szövet-
ség (FVSZ) vezetői látogattak 
a Fertő-parti fejlesztés része-
ként készülő új vízisport-köz-
pontba. A szövetséggel már 
a beruházás tervezési fázisa 
óta rendszeresen egyeztet a 
Sopron–Fertő Turisztikai Fej-
lesztő Nonprofit Zrt. 

– Kezd körvonalazódni 
az, amit évekkel ezelőtt meg-
álmodtunk – fogalmazott 
Schneider István, az FVSZ 
társelnöke. – Külön öröm 
számunkra, hogy gyakorlati-
lag ugyanazt látjuk visszakö-
szönni itt a valóságban, mint 
amit akkoriban a terepaszta-
lon láttunk.

A kivitelezési munkákat 
Kárpáti Béla, a beruházásért 
felelős Sopron–Fertő Turisz-
tikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. 
vezetője mutatta be. Kiemelte, 
hogy a kezdetektől a szövet-
ség szakmai elvárásai szerint 
alakították ki a beruházás 
ezen részét, az együttműkö-
dés pedig azóta is folyamatos. 

– Minden infrastrukturá-
lis feltétel rendelkezésre fog 
állni a megújuló Fertő-par-
ton, hogy a vitorlások egész 
évben használni tudják a ta-
vat – hangsúlyozták az egyez-
tetés résztvevői. 

– Korábban minden ősz-
szel el kellett hagynunk a te-
rületünket, hiszen a közmű-
veket lezárták – magyarázta 
 Schneider István. – Ennél fog-
va nem tudott folyamatosan 
működni a vitorláskikötő, 
és bár igény lett volna arra, 
hogy egész évben legyenek 

edzések, ezt nem tudtuk biz-
tosítani. A jövőben a hide-
gebb időben megtartott edzés 
után meleg öltöző és zuhany-
zási lehetőség várja majd a 
sportolóinkat.

Az FVSZ társelnöke szerint 
a nemzetközi és hazai verse-
nyek szervezése és az azokra 
való felkészülés szempontjá-
ból is nagy előnyt jelent majd 
az új létesítmény.

– Egy olyan központ lesz 
itt, ami lehetővé teszi a szá-
razföldi edzéseket és az erőn-
léti felkészítést is, nem utolsó 

sorban pedig az elméleti fel-
készüléshez is helyszínt biz-
tosít. Ezeket korábban kü-
lönböző helyeken tudtuk 
megoldani, bonyolult logisz-
tikával – tette hozzá a szövet-
ségi vezető.

A Fertő-parti beruházás 
helyszínén jelenleg az új vitor-
lás- és horgászcsónak-kikötő 
kialakítási munkálatai zajla-
nak. A partszakasz szádfala-
zása már befejeződött, a me-
derkotrás pedig folyamatos a 
területen.

Forrás: fertopart.hu

A fejlesztés után  egész évben nyitva lehet a vitorláskikötő

Vitorlások a Fertő tavon

Jelenleg az új vitorlás- és horgászcsónak-kikötőt alakítják ki a Fertő-parton.

MOLNÁR ZOLTÁN

Az elmúlt hétvégén már a fris-
sen kinevezett Mátyus János 
vezetőedzővel utazott a Nagy-
kanizsa otthonába az SC Sop-
ron együttese. Jó játékot be-
mutatva a soproniak végül 
magabiztos 4–1-es győzelmet 
arattak. 

Bátran kezdte a mérkő-
zést a soproni alakulat a Zala 
megyeiek otthonában. Ennek 
hamar meg is lett az eredmé-
nye, ugyanis rögtön a találko-
zó elején egy fejesgóllal veze-
téshez jutottak a vendégek. 
Az első félidő második felé-
ben aztán további találatok 
következtek. Egy szép kont-
ratámadás végén már 2–0-ra 
növelték az előnyüket a piros-
fehérek. Néhány perc eltelté-
vel a Nagykanizsa büntetőből 
tudott szépíteni, de a soproni-
ak ezután sem inogtak meg és 
Holzmann Patrik találatával 

újra kétgólos előnyre tet-
tek szert.

A második játékrészben to-
vábbra is taktikusan és szer-
vezetten fociztak Mátyus 
János játékosai. A félidő kró-
nikájához hozzátartozik még 
egy hazai 11-es hárítás is, a 
végeredményt pedig Kustor 
Noel találata állította be.

– Még csak rövid ideje va-
gyok a csapattal, de nagy bol-
dogsággal tölt el, hogy ilyen jól 
sikerült a debütálásom – érté-
kelt Mátyus János vezetőedző. 
– Ez a siker nagy részben az 
előző edzőnek és szakmai 
stábjának köszönhető.

A hétvégén a Mol Magyar 
kupa 3. fordulójában az SC 
Sopron ellenfele az élvonal-
ban szereplő Mol Fehérvár FC 
lesz. A mérkőzés szeptember 
18-án, szombaton 18 órakor 
kezdődik a soproni városi sta-
dionban. Az összecsapást az 
M4 Sport is élőben közvetíti.

SCS: győzelem 
új vezetőedzővel

MUNKATÁRSUNKTÓL

Múlt hétfő óta már tel-
jes kerettel dolgozhat 
az edzői stáb a Sopron 
KC együttesénél. Bors 
Miklós másodedző el-
mondta: nem volt egy-
szerű dolguk, hiszen 
Miloš Borisov mellé 
négy további légióst 
kellett kiválasztaniuk.
– A négyből végül hat lett, hi-
szen az irányító posztra ki-
jelölt játékos hiába tett meg 
mindent, végül nem tudta el-
intézni az útlevelét – kezd-
te a másodedző. – Az erőcsa-
tárnak kiszemelt játékosunk 
pedig az utolsó, Amerikában 
végzett edzésen sérült meg. 
A centerünk, E. C. Montgo-
mery 1999-es születésű, fi-
atal játékos, de nagy tehet-
ségnek tartják az USA-ban. 
A többi légióshoz hasonlóan 
a négyes poszton szereplő 
 Quincy Ford is minőségi játé-
kos, több évig állt a hazai top-
csapatnak számító Szolnok 
alkalmazásában.

Bors Miklós nagyon bízik 
abban, hogy ennek a minőségi 

keretnek köszönhetően a ta-
valyihoz képest előbbre tud 
lépni a csapat. Ehhez azonban 
az is kell, hogy a magyar mag 
is érdemben hozzá tudjon 
tenni az együttes játékához. 
– Sajnos voltak kisebb sérülé-
sek, Takács Norbi, Supola Zo-
li és Halász Ákos is kihagyott 
néhány edzést, de már rend-
ben vannak. Egyedül Juhos 

Levente nem edzhet még, tud-
tunk a térdsérüléséről, ami-
kor leigazoltuk. Esetében a tü-
relem a fő jelszó, semmiképp 
nem akarjuk siettetni a visz-
szatérését. Ha Juhos Levente 
is rendelkezésre áll, és a ruti-
nos Supola Zolinak is szeren-
csésebben alakul a szezonja, 
mint tavaly, akkor elérhetjük 
a kitűzött céljainkat.

SKC: összeállt a keret

Múlt hétfő óta teljes kerettel dolgozhat az SKC edzői stábja.

TOVÁBBI SOPRONI EREDMÉNYEK – 5. FORDULÓ
Megyei I. osztály: SFAC–Gönyű: 4–0
Megyei II. osztály: Rábaszentandrás – SVSE-GYSEV: 1–2
Megyei III. osztály: Kapuvár II – SFAC II: 10–0

MÁTYUS JÁNOS LETT AZ ÚJ VEZETŐEDZŐ:  Az SC Sopron 
klubvezetése megállapodott az új szakvezetéssel, ennek értelmé-
ben a múlt hét óta Mátyus János irányítja a soproni alakulatot. 
A szakvezető munkáját asszisztensedzőként Silva Matos Felipe se-
gíti a jövőben. Mátyus János labdarúgóként 34-szeres válogatott-
nak mondhatja magát, vezetőedzőként pedig megfordult többek 
között a NB II-es Szombathelyi Haladás csapatánál.

Turris SE: két bajnoki siker idegenben
Az őszi bajnokság második fordulójában két idegenbeli győzelmet értek el a Turris SE asztalitenisze-
zői. Az NB I-es csapat a Székesfehérvár ellen diadalmaskodott 8–6-ra, az NB III-as alakulat pedig a 
Szombathely II vendégeként nyert 13–5-re. 

SZOROS VERESÉGEK A GÖCSEJ-KUPÁN:  Múlt héten újabb fel-
készülési tornán vett részt a Sopron KC férfi kosárlabdacsapata. 
Dzunic Branislav együttese ezúttal már teljes kerettel lépett pá-
lyára, mindkét mérkőzésen kis különbséggel veszített. SKC – Za-
lakerámia ZTE KK: 73–75, Egis Körmend – SKC: 79–69.
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MUNKATÁRSUNKTÓL

A felnőtt NB II-es baj-
nokságban dobogós he-
lyet remélnek az idei 
szezonban a Soproni 
Tigrisek. Az egyesület 
utánpótláskorú fiatal-
jai már augusztustól 
edzésbe álltak.

Nagy Tamás, a Soproni Tig-
risek SE elnöke elmondta: az 
NB II-es együttesnél komoly 
fegy vertény, hogy Balogh 
Gergely végre teljes munkát 
végezhet, a játékos–edző hó-
napokig nem tréningezhetett 
a Covid szövődményei miatt. 

– Rendkívül tapasztalt, 
akár az NB I-et is megjárt ko-
sarasok és tehetséges fiata-
lok alkotják az idei NB II-es 
keretünket, elvárás a felnőtt 
együttesünktől, hogy cso-
portjában az első három he-
lyen végezzen – hangsúlyozta 
Nagy Tamás. 

A Tigrisek az utánpótlás-
ban az U11-től az U18-ig tíz 
versenyző korosztályos csa-
patot indítanak idén, emellett 
két előkészítő együttesük is 
van. Az alapozási időszak au-
gusztusban kezdődött, ami-
kor napi két és fél edzés várt 
a fiatalokra: a reggeli atlétika 

után legtöbbször úszást is be-
építettek a felkészülési prog-
ramba, délután pedig termi 
edzések következtek. 

– Idén is megrendeztük a 
balatoni edzőtáborunkat, ahol 
minden nap kétszer két és fél 
órát tréningeztek a résztve-
vők – tette hozzá Nagy Tamás. 

– Vendégünk volt Patonay Im-
re, „Putesz” elsősorban a cen-
terképzésben segítette a te-
hetséges kosarasainkat. Az 
U16-os csapatunk azért játszik 
selejtezőket ezekben a hetek-
ben, hogy bejussunk az ország 
legjobb 16 csapatát felvonulta-
tó kiemelt bajnokságba.

Készülnek a kosaras Tigrisek
Szíves tudomására hozzuk, hogy Sopron Megyei Jogú 
Város Önkormányzata az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint a te-
lepülésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfej-
lesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmé-
nyekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. §-ában 
foglaltaknak megfelelően elhatározta 

SOPRON ÉSZAKNYUGATI VÁROSRÉSZ 
SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL
szóló 24/2011. (VII. 7.) önkormányzati rendelet módosí-
tását a 8529/34 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan, melynek 
tervezete megtekinthető

2021. SZEPTEMBER 16-TÓL
SZEPTEMBER 27-IG

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal aulá-
jában (9400 Sopron, Fő tér 1. sz. alatt).  
A partnerségi egyeztetési dokumentációt Sopron város 
honlapján (www.sopron.hu), a gyorsmenüben, a „Szabá-
lyozási tervek módosítása, felülvizsgálata” címszó alatt is 
elérhetővé tettük.
A településrendezési eszköz elkészítését, egyeztetési el-
járását a 314/2012. (XI. 8.) korm. rendelet 42. §-ában fog-
laltak alapján tárgyalásos eljárás keretében folytatjuk le.
A szabályrendelet megalkotásával kapcsolatban az el-
járásban résztvevő partnerek 8 napon belül írásban ad-
hatnak véleményt, javaslatokat, észrevételeket fogal-
mazhatnak meg papír alapon vagy elektronikusan a 
foepitesz@sopron.hu címre küldve, vagy eljuttathatják 
hivatalunk városépítészeti csoportjához (9400 Sopron, 
Fő tér 1.) 2021. szeptember 27-ig.

Tisztelettel:
Dr. Simon István
alpolgármester

Sopron Megyei Jogú Város

KÖZLEMÉNY

RÁZÓ LÁSZLÓ

Fennállása 20. évfordulója alkal-
mából nagyszabású ökölvívógá-
lát rendezett hétvégén a Gyevát SE. 
A Krasznai csarnokban utánpótlásko-

rú és felnőtt bokszolók is ringbe léptek.

– 2001 meghatározó év volt 
számunkra, hiszen akkor ha-
tároztuk el, hogy önálló egye-
sületet alapítunk, és akkor ke-
restük meg Gyevát Gyulát is 
– kezdte Pete László, a Gyevát 
Ökölvívó Egyesület szakosz-
tályvezetője. – A mester már 
betegeskedett, de azonnal 
mellénk állt, több hónapon át 

segítette egyesületünk mun-
káját. Sajnos még abban az 
évben elhunyt, mi pedig meg-
kerestük a családját, hogy fel-
vehessük a nevét. A Gyevát 
SE azóta létezik, az elmúlt 
20 évben 126 érmet szerez-
tünk Magyarországon és 10-et 
Eb-n vagy vb-n. 2001-ben már 
az első ökölvívógálánkat is 

megrendeztük, akkor is a kő-
szegiek voltak az ellenfeleink. 

Az idei gála megnyitóján 
részt vett Csiszár Szabolcs, 
városunk alpolgármestere is. 
A városvezető hangsúlyoz-
ta: büszkék lehetünk Gyevát 
Gyula, valamint egykori tanít-
ványa, az egyesület jelenlegi 
elnöke, Borsos Ferenc ökölví-
vó eredményeire. A Gyevát SE-
nél magas színvonalú munka 
zajlik, ez abból is látszik, hogy 
évről évre komoly sikereket 
érnek el hazai és nemzetközi 
versenyeken.

Az ökölvívógálán kilenc 
mérkőzést láthatott a közön-
ség. Pete László elmondta: a 

Gyevát bokszolói a Fitt-Boksz 
Kőszeg sportolóival mérkőz-
tek meg a ringben. Mivel nem 
feltétlenül egyeztek a súlycso-
portok, nem pontozásos, ha-
nem bemutató jellegű mér-
kőzéseket vívtak egymással. 
A mérkőzések többségében 
utánpótlás korú fiatalokat 
láthatott a közönség, az utol-
só összecsapásnál azonban 
két felnőtt bokszoló mutatta 
meg tudását.

A Gyevát Gyula ökölvívó 
emlékgálán díjakkal ismer-
ték el azokat a sportolókat, 
akik az elmúlt húsz évben az 
egyesület legeredményesebb 
versenyzői voltak.

Gyevát Gyula emlékét  a mai napig őrzik a soproni ökölvívók

Jubileumi bokszgála

A Gyevát Gyula ökölvívó emlékgálán bemutató jellegű mérkőzéseket láthatott a közönség a Krasznai csarnokban. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

A Soproni Egyetem hallgatói, oktatói 100 kilométeres váltófu-
tással adóztak múlt héten a népszavazás és az ágfalvi csata em-
léke előtt. Az egyetem botanikus kertjében kijelölt útvonalon 
1,5 kilométeres körökkel teljesítették a nap folyamán a távot. 
A Benedek Elek Pedagógiai Kar a Paddy Sport Egyesülettel kö-
zösen szervezte az eseményt, amelynek legfiatalabb résztve-
vői a Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda lurkói voltak. A másfél 
kilométert dr. habil Varga László dékán Abdai Zsolt önkormány-
zati képviselővel tette meg (felvételünkön). FOTÓ: NÉMETH PÉTER

HŰSÉG 100 FUTÁS

Autómentes nap
Szeptember 19., vasárnap 
12 óra, BMX-pálya
Európai mobilitási hét

Teke
Szeptember 19., vasárnap 
10 óra, Győri úti tekepálya
Soproni Turris SE – Golden TC

Kosárlabda
Szeptember 22., szerda 
16.30, Novomatic-aréna
Sopron Basket  
– UNI Győr MÉLY-ÚT; Krasznai 
Ferenc emlékmérkőzés
Szeptember 22., szerda  
18 óra, városi stadion
SCS – Mol Fehérvár SC II.

Kispályás foci
Szeptember 15., 17., 20, 
szerda, péntek, hétfő  
18 óra, Halász Miklós 
Sporttelep, tóparti  
sporttelep
Városi bajnokság

Túra
Szeptember 18., szombat 
6.30, start és cél: Erzsé-
bet-kerti zenepavilon
III. Decathlon – soproni kilá-
tók teljesítménytúra

Futás
Szeptember 19., vasárnap 
10 óra, Hotel Szieszta
XII. Soproni Crossfutás

LELÁTÓ

Laczka Miklós másodedző büszke a vb-bronzra
Soproni vonatkozása is van a magyar női 
U19-es kosárlabda-válogatott komoly si-
kerének. A nyáron Debrecenben rendezett 
világbajnokságon Cziczás László szövet-
ségi kapitány munkáját másodedzőként se-
gítette Laczka Miklós. A Sopron Basketnél 
is másodedzői teendőket ellátó szakember 
szerint kiváló volt az együttműködés a stáb-
tagok között.

– Szintén az edzői teamhoz tartozott 
Horváth Zsófia, nagyon jó volt az összhang 
hármunk között, talán ennek is köszönhető 
a nem várt, bravúros bronzérem – mondta a 
soproni szakember. – A feladatom hasonló 
volt, mint Sopronban: fel kellett készülnöm 
az ellenfeleinkből, videoelemzéseket készí-
tettem, szakmai tanácsokkal láttam el a szö-
vetségi kapitányt.

Laczka Miklós úgy véli: a vb-n elért 3. he-
lyezés egyedi bravúr a honi kosárlabdasport-
ban. A másodedző mellett még egy sopro-
ni tagja volt a vb-bronzérmes együttesnek: 
a 2003-as születésű Sitku Zsuzsanna a má-
sodedző véleménye szerint sokat tett hozzá 
a válogatott sikeréhez. Nem véletlen, hogy 
a fiatal játékos ettől a szezontól már a Sop-
ron Basket felnőtt keretéhez tartozik.

A Tigrisek NB II-es csapatát rutinos játékosok és tehetséges fiatalok alkotják. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a 
szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!

„Az ember sza-
vakkal gon-
dolkodik, és 
szavakkal cse-
lekszik. A mű-
velt ember gon-
dolatokkal küzd, 
szavakkal csa-
tázik. A legha-
talmasabb fegy-
ver a gondolat 
és a szó. A törté-
nelem: gondo-
latok csatái, s 
gyakran szavak 
győzelmei.”
Babits Mihály  
(1883–1941) költő, író, 
irodalomtörténész, 
műfordító

MOTTÓ

KÖNYVAJÁNLÓ

MADARÁSZ RÉKA

Nemcsak nagyon bá-
jos és kedves, de mél-
tán nyerte el a „Ma-
gyarország jó tanulója, 
jó sportolója – 2020” 
megtisztelő címet is 
Pölz Tímea. A Fenyő té-
ri általános iskola vég-
zős diákja állatorvos-
nak készül.
Timi először atlétikára járt, 
de az kevésnek bizonyult szá-
mára, úgyhogy a szülei beírat-
ták a Soproni Torna Clubba, 
melynek színeiben több dobo-
gós helyezést is elért csapat-
ban és egyénileg is. 2019-ben 
a korosztályos országos tor-
nabajnokságon 1. helyezett 
lett a csapatával serdülő kor-
osztályban, 2020-ban pedig 
ugyanitt 3. helyezést szerzett. 
A Soproni Német Nemzetisé-
gi Általános Iskola csapatával 
még a pandémia előtt orszá-
gos negyedik helyen végzett 
a diákolimpián. Ugyanezen 
a megmérettetésen az isko-
la atlétikacsapatával megyei 
második lett. A lány sokat kö-
szönhet edzőinek, Fleck Szil-
viának, Csete Ágnesnek és 
Főző Csabának. Az Embe-
ri Erőforrások Minisztériu-
ma által meghirdetett „Ma-
gyarország jó tanulója, jó 
sportolója – 2020” pályázatra 

osztályfőnöke, Lengyel Gab-
riella terjesztette fel.

– Mindegyik szeren indulok 
a versenyeken, a legbüszkébb 
mégis a vidékbajnokságon el-
ért gerenda első helyezésem-
re vagyok – mesélte Timi. 
– Mivel sokszor megsérültem 
már, nem hittem volna, hogy 
egyéniben képes vagyok ilyen 
jó eredményt elérni.

Valószínűleg saját tapasz-
talatai is nagy szerepet ját-
szanak abban, hogy Timi 
szeretne másoknak segíteni. 
Érdekli, hogy hogyan lehet 
a betegségeket megelőzni, 

illetve az egészségi állapotot 
helyreállítani, ám a legszíve-
sebben mégis állatokat gyó-
gyítana. Tanulmányi ered-
ményei fel is jogosítják arra, 
hogy az állatorvosi hivatásról 
álmodozzon: hatodikig kitűnő 
tanuló volt, azóta be-becsú-
szott egy–két négyes. Ked-
venc tantárgyai természete-
sen a testnevelés, a matek és 
a biológia. Két kisebb testvére 
van, Réka és Kinga.

– Nincs sok szabadidőm, a 
versenyek miatt ugyanis sokat 
utazom. Mivel közel lakunk az 
erdőhöz, gyakran sétálok.

Kiváló tornász és jó tanuló

Pölz Tímea kedvenc tantárgya a testnevelés, a matematika és a 
biológia. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

KÖVES ANDREA

Közel fél évszázadot 
töltött a pedagógus-
pályán Horváth  Lucia 
kémia–fizika szakos 
középiskolai tanár. 
Számos tanítványa ért 
el országos sikereket 
útmutatása alapján, ám 
számára minden gye-
rek egyformán értékes.
Azt, hogy a kémia mennyi-
re izgalmas tantárgy, megta-
pasztalhatták azok a rothos 
diákok, akiket 3 évtized során 
tanított, illetve azok a licis-
ták, akik élvezhették a most 
nyugdíjba vonuló pedagógus 
óráit. Mindemellett megyei 
kémia szaktanácsadóként is 
tevékenykedett. 

– A kémiát és a f izi-
kát kísérletezésen keresz-
tül lehet megszerettetni, 
fontosságukat pedig a min-
dennapi életben betöltött 
szerepük megláttatása révén 
a legegyszerűbb elfogadtat-
ni – mondta Horváth Lucia. 
– Az erdészeti szakközép-
iskolában éveken keresztül 
egész osztálynyi tanuló érett-
ségizett az országos szintnél 
magasabb átlaggal kémiából. 
Szerencsés voltam, mert pá-
lyám legnagyobb részében az 
erdészeti technikumban egy 

hagyománytisztelő, a termé-
szettudományos műveltséget 
fontosnak tartó nevelőtestü-
let tagja voltam. 1984–2008 
között az Irinyi János Orszá-
gos Középiskolai Kémiaverse-
nyen huszonkettő megyei első 
helyezett tanulóm volt, közü-
lük három az országos me-
zőnyben is első helyezést ért 
el. A „Kémia élőben, tárgy-
ban, minden pillanatban” 
című csapatverseny orszá-
gos első helye pedig igazolta, 
hogy használható tudást kap-
tak diákjaim. 

2009-ben óraadóként ke-
rült a Líceumba, ahol a ké-
mia érettségi vizsgára készü-
lő, zömmel orvosi, állatorvosi 
egyetemre pályázó diákok fa-
kultációs óráit vállalta. A ter-
vezett két tanévből tizenket-
tő lett, mert Tölli Balázs 
igazgató felkérte az Öveges 
program szakmai irányítá-
sára és a természettudomá-
nyi laboratórium kialakítá-
sára, vezetésére.

– Szakmai munkám meg-
koronázásának tekintem ezt 
a feladatot – folytatta Horváth 

Lucia. – A laboratóriumban 
a líceumi diákokon kívül sok 
száz soproni általános isko-
lás kisdiák kísérletezhetett, 
és ismerhette meg a termé-
szettudományok mindenna-
pi életben betöltött szerepét, 
fontosságát. 

Friss nyugdíjasként is tele 
van tervekkel: természetfotós 
férjével rendszeresen járják 
az erdőt, mezőt, gyermekei-
vel és hat unokájával még több 
élménydús programot tervez, 
barátaival nagyokat barangol 
a környéken.

Horváth Lucia  a Roth- és a Berzsenyi-iskolában tanított

48 év a tanári pályán

– A kémiát és a fizikát kísérletezésen keresztül lehet megszerettetni – vallja Horváth Lucia. 

Sopronban  
a döntősök 
Sopronban látták vendégül 
a Civitas Fidelissima törté-
nelmi vetélkedő döntőse-
it. Mint arról lapunkban is 
beszámoltunk (Civitas Fi-
delissima vetélkedő, Sop-
roni Téma, 2021. március 
31.), kreatív, országos tör-
ténelmi vetélkedőt szervez 
a Soproni Tankerületi Köz-
pont. A versenyre összesen 
71 csapat nevezett, ebből 
37 jutott tovább a második 
fordulóba, a legjobb 10 pe-
dig a döntőbe. Őket látták 
most vendégül városunk-
ban, a diákok négy na-
pot töltöttek Sopronban. 
A városházán Sass László, 
a soproni kulturális és ok-
tatási bizottság elnöke kö-
szöntötte a fiatalokat. 

A látogatás során meg-
ismerték az 1921-es tör-
ténelmi eseményeket 
a selmeci hagyományokat 
ápoló egyetemisták szem-
szögéből, és bekapcso-
lódhattak a népszavazás 
és a második ágfalvi csa-
ta 100. évfordulójára ren-
dezett programokba. 

A megmérettetés dön-
tőjét december 3-án ren-
dezik, erre például egy 
olyan kisfilmet is készíte-
nek a fiatalok, amelyben 
bemutatják a népszava-
záshoz vezető utat, közép-
pontba állítva a soproni 
eseményeket.

RÖVIDEN
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Timár Virgil fia
A mű az író egyik legsze-
mélyesebb gondjának, a 
magányból fakadó szen-
vedésnek és a közösséghez 
vezető út keresésének fi-
noman árnyalt ábrázolása. 
A klasszikusan zárt szerke-
zetű lélektani regény – Ti-
már Virgil szerzetestanár 
és törvénytelen származá-
sú Vágner Pista kapcsola-
tának lírai rajza – önélet-
rajzi elemekre épül.
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sopronitemahivatalos Tallózó

Nem csak a Covid!
Hosszú évtizedek munkájával sikerült egyre csökkenteni a szív-
infarktus fellépte és a mentő riasztása közt eltelő időt. Ez kulcs-
kérdés. Ennek (is) köszönhetően drámaian javul egy infarktust 
elszenvedő ember életesélye. A Covid előtt a kórházba kerülés 
pillanatától az első 30 napban már „csak” 2,5 százalék körüli/ 
alatti (volt) a halálozás. Ez 100-ból 2–3 embert jelent.

A Covid-fertőzés nem csak azzal pusztít, hogy önmaga is 
tud (sok más mellett) infarktust is okozni… Ma (részben bi-
zony joggal) egy mellkasi fájdalom vagy hirtelen fulladásérzés 
felléptekor rögvest a Covidra gondolunk. Ha ilyenkor úgy kez-
dünk várakozni, tépelődni, hogy szívinfarktusunk zajlik, halá-
losan elkéshetünk. 

Nemzetközi adatok szerint a Covid óta a kórházba kerülés 
pillanatától az első 30 napban ismét közel 10 százalék körüli 
a halálozás valószínűsége. Minden tizedik pácienst elveszítjük!

Nem, nem a kardiológiai sürgősségi ellátás romlott! A ret-
tentő hosszú, sokórás, akár napos várakozás az ok. Védekez-
zen a Covid ellen (oltás!), és közben ne feledje, hogy nem csak 
a Covid létezik!
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket szeptember 22-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sop-
ron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a Rubikon páneurópai piknikkel foglalko-
zó különszámát sorsoljuk ki, melyet a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Szeptember 1-jei rejtvényünk megfejtése: „Furfangos tolvaj az idő”. Szerencsés megfejtőnk: Etzl Emese, Sop-
ron, Bartók Béla utca. 

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szeptember 15–21. Az ügyleti idő hétfőtől vasárnapig este  
8 órától reggel 8 óráig tart. 

Szeptember 15.,  
szerda 

Ikvahíd gyógyszertár 
Híd u. 21. 99/314–084

Szeptember 16.,  
csütörtök 

Király gyógyszertár  
Várkerület 114. 99/508–242

Szeptember 17.,  
péntek 

Korona gyógyszertár  
Várkerület 73. 99/505–865

Szeptember 18.,  
szombat 

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

Szeptember 19.,  
vasárnap 

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

Szeptember 20.,  
hétfő 

Oroszlán gyógyszertár 
Várkerület 29. 99/524–005

Szeptember 21.,  
kedd

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

Jogászok az asztal körül
ALMA ÉS FÁJA  – dr. Czike Albert és dr. Czike Gábor

PLUZSIK 
TAMÁS

Az alma 
nem esik 
messze a 
fájától, 

tartja a mondás, mely-
nek igazságáért nem kell 
messzire menni Sopron-
ban sem. A Czike család, 
ha leül egy asztalhoz, ak-
kor előfordulhat, hogy 
azt négy jogász üli körül. 
Dr. Czike Albert, Sopron 
egykori alpolgármes-
tere családi tradíciót 
teremtett.  

– Édesapám bányamérnök volt, 
de mindent összevetve a csalá-
dunkban nem volt előzménye a 
jogi pályának – kezdte dr. Czike 
Albert. – Tulajdonképpen én 
sem ügyvéd szerettem volna 
lenni, hanem színész, amiben 
nyilván szerepet játszott az is, 
hogy középiskolás koromban 
baráti kapcsolatban voltam 
Sztankay Istvánnal és Vere-
bély Ivánnal. Ma is a fülemben 
csengnek édesapám pályavá-
lasztás előtti szavai: „Fiam, a 
mi családi hátterünkkel az lesz 
a te legnagyobb színpadi ala-
kításod, hogy egy darabban az 
első felvonásban beviszel egy 
pohár vizet, azt leteszed egy 
asztalra, majd a harmadik fel-
vonásban az üres poharat a tál-
cával együtt kiviszed. Legyél 
ügyvéd, az egy független pá-
lya, a saját munkád fogja meg-
határozni az életpályádat.”. 

Mivel nagyon szerettem az iro-
dalmat és a történelmet, a jogi 
karon pedig ezek voltak a felvé-
teli tárgyak, hallgattam az apai 
szóra, oda jelentkeztem, amit 
soha nem bántam meg. Külö-
nösképpen azért, mert az egye-
temi évek alatt ismertem meg 
a feleségemet, aki szintén jo-
gász, és akivel immáron több 
mint ötven évi kiegyensúlyo-
zott házasság köt szorosan ösz-
sze bennünket. Nincs szakmai 
hiányérzetem, amiben szere-
pet játszik az is, hogy a rend-
szerváltást követően Sopron 
alpolgármestereként részese 
és talán alakítója is lehettem 
az önkormányzatiság zökke-
nőmentes kialakításának. En-
nek később, mint ismét prak-
tizáló ügyvéd, meg is fizettem 

az árát, hisz gyakorlatilag elöl-
ről kellett kezdenem az iroda 
beindítását.

– Külső szemlélőnek nyil-
ván teljesen evidens, hogy 
egy jogász házaspárnak jogász 
lesz a fia is, hisz nyilván oda-
haza még a falminta jele is pa-
ragrafus – folytatta dr. Czike 
Gábor. – Hogy nem így volt, 
azt jól jelzi, hogy előbb erdő-
mérnöki, majd állatorvosi pá-
lyára készültem, ez utóbbiról 
a tanáraim beszéltek le. Talán 
mégis hatással volt rám a szü-
lői háttér, hisz végül is a Sze-
gedi Tudományegyetem jogi 
karára adtam be a felvételi ké-
relmemet. Diplomámat 1995-
ben kaptam kézhez, majd egy 
rövid ideig ügyvédbojtárkod-
tam édesapám irodájában, 

amit megszakított a győri lég-
védelmi rakétaezrednél eltöl-
tött katonai szolgálat. Nagy 
szerencsém volt azzal, hogy 
a Mol külföldi kutatás–terme-
lési üzletágánál kezdhettem 
el lényegében szakmai pálya-
futásomat, ennek révén Ox-
fordban olajgeológiát, Skóci-
ában „olajjogot” tanulhattam, 
majd később a Közel-Kele-
ten milliárdos olajszerződé-
sek tárgyalásában vehettem 
részt. Immáron két évtizede 
egy nemzetközi ügyvédi iro-
da ingatlancsoportjának va-
gyok a vezetője. Szabadidőm-
ben szőlészkedem, borászattal 
foglalkozom, állataink vannak, 
amiben feleségemmel együtt, 
aki szintén jogász, nagy örö-
münket leljük.

Dr. Czike Gábor (b) édesapja, dr. Czike Albert (j) irodájában ügyvédbojtárkodott. Azóta ko-
moly szakmai utat járt be. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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HUMORSAROK
Szénási Ferenc (Széna) soproni  karikaturista  
alkotásai hétről hétre.

KÓCZÁN 
BÁLINT

Tartalmas 
nyarat zárt 
a  HayDM 

Street, de a soproni ze-
nekar ősszel sem pi-
hen, újabb „csigás” bu-
lit tervez. A formáció 
összetételében kis 
változás is történt egy 
örömteli esemény mi-
att. Károlyi Szabolccsal 
beszélgettünk.  

– Nagyon beindult a csapat 
szekere, hogy telt a nyár?

– Valóban beindult… Men-
tünk volna mi eddig is, ha a 
pandémiás helyzet engedte 
volna. Természetesen örü-
lünk, hogy ahogy kinyíltak a 
kapuk, szinte azonnal tud-
tunk játszani a közönség előtt 
a Búgócsigában június elején.

– Elindult egy turné is? 
– Igen, elkezdtük a Fifty 

Songs Tourt. Ennek tulajdon-
képpen az a lényege, hogy az 
elmúlt 50 év 50 dalából, slá-
geréből válogatunk időren-
di sorrendben kétszer ötven 
percben. Eddig nagyon jók 
a tapasztalatok, a közönség 
imádja, és ezzel együtt mi is.

– Melyik volt a legemlé-
kezetesebb buli?

– Számomra – de úgy 
gondolom, hogy a tagok 
is hasonlóan vélekednek 

– a legemlékezetesebb az au-
gusztus végén megrendezett 
Bőköz Fesztivál volt: Drá-
vacsehiben koncerteztünk 
a Levendula Szárító Szín-
padon. Ilyen hálás közön-
séggel ritkán találkozunk. 
Ezúton is köszönet a lehe-
tőségért Horváth Tamásék-
nak. Hazudnék viszont, ha 
azt mondanám, hogy a többi 
rendezvény nem volt emléke-
zetes. Minden koncerten, bu-
liban történik valami. Valami 
olyan pillanat vagy esemény, 
amit a szívünkbe zárunk, és 
még sokáig beszélünk ezek-
ről a zenekari próbákon. Bár 

nem buliélmény, de a zene-
kar életében nagyon fontos: 
nemrégiben megszületett 
Simon Juci kisbabája. Ez né-
mi változást is jelent a csapat 
életében, amit természete-
sen megoldottunk. Juciéknak 
jó egészséget és sok örömet 
kívánunk!  

– A soproni közönség 
előtt milyen érzésekkel ját-
szottatok?

– Mivel több különböző 
helyszínen volt lehetőségünk 
fellépni, ezért természetesen 
a soproni koncertek mindig 
mások. A közönséget mi na-
gyon szeretjük, a soproniakat 

meg különösen.  Remélhető-
leg még az őszi időszakban 
találkozhatunk Sopronban is. 
A tervek szerint november 20-
án ismét fellépünk a Búgócsi-
ga Akusztik Gardenben. 

– Mik a további tervek?
– A járványhelyzet miatt 

óvatosan szabad terveznünk. 
Én most is csak annyit tudok 
mondani, hogy megyünk, csi-
náljuk a koncerteket, buli-
kat. Bízom benne, hogy már 
annyira erős lezárások nem 
lesznek, mint az elmúlt év-
ben. Szeretnénk még na-
gyon sokat zenélni nektek, a 
közönségnek. 

HayDM Street:  Most is keresett a soproni formáció

Ötven év ötven slágere

A tervek szerint november 20-án ismét Sopronban lép fel a HayDM Street.
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NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

MADARÁSZ 
RÉKA

Véget ért a 
nyár, las-
san a csi-

nos kis szandálok is 
a gardróbunk mélyé-
re kerülnek. A zárt ci-
pők időszakában ugyan 
nem látszik a lábunk, de 
ez nem azt jelenti, hogy 
el is hanyagolhatjuk az 
ápolását. 

A legtöbben maguk is el tudják 
látni ezt a feladatot, legfeljebb 
néhány drogériában kapható 
készítményt és eszközt kell be-
szerezniük hozzá.

– Ősszel a legtöbb hölgy 
már leszedeti a géllakkot, a hi-
degebb hónapokban ugyanis 
érdemes pihentetni a lábkör-
münket – javasolta Klauser Bri-
gitta pedikűrös. – Ilyenkor ve-
zetem be a vendégeim által 
annyira kedvelt, kényeztető 
spa pedikűrt, ami peelingből, 
pakolásból és masszázsból áll.

Sokan nem annyira szeren-
csések, hogy csupán a kényez-
tetésért keressék fel a szakem-
bert, egyre többen küzdenek 
láb- és körömbetegségekkel.

– A lábgomba ma már nép-
betegségnek számít – folytat-

ta Brigi. – Enyhébb esetben 
ecsetelővel meg lehet szün-
tetni a problémát, súlyosabb 
állapotban viszont gyógysze-
res kezelésre is szükség lehet, 
ezért ajánlott elmenni egy bőr-
gyógyászhoz. Ha valakinek sár-

ga folt jelenik meg a körmén, 
alatta törmelékkel, melynek 
jellegzetes szaga is van, biz-
tos lehet benne, hogy gombás 
a körme.

Ha meg akarjuk előzni 
a gombásodást, fürdés után 
mindig töröljük szárazra a lá-
bunkat, beleértve a lábujjak kö-
zét is! Kialakult probléma ese-
tében fertőtlenítsük a cipőinket 
sprével vagy teafaolajos vattá-
val, illetve az is jó megoldás, 
ha egy éjszakára betesszük 
a lábbelit a fagyasztóba. Az 
uszodai szemölcs szintén gya-
kori kellemetlenség, mellyel 
ugyancsak érdemes bőrgyó-
gyászhoz fordulni vagy olyan 
pedikűröshöz, aki rendelkezik 
az eltávolításához szükséges 
speciális géppel.

– A jó pedikűrös olvasni tud 
a körömből, akárcsak a jós a te-
nyérből. A vízszintes fehér csí-
kok például A-vitamin-hiányra, 
a hosszanti barázdák keringési 
problémákra vagy vashiányra, 
a függőleges fekete csík pedig 
valamilyen betegségre utalhat 
– fejezte be a szakember.

Kedvelt a pedikűrösnél a masszázs is. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ
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A szép láb az ápolt megjelenés része

BULI VAN!  – zenei ajánló
Sopronban a Tankcsapda 
A Liliput Hollywood Turné keretében Sopronba érkezik a Tank-
csapda. A népszerű rockcsapat szeptember 18-án lép fel a Búgó-
csiga Open Air keretében. A Liliput Hollywood Turné az azonos 
címmel még 2019-ben megjelent album lemezbemutató kon-
certsorozata. A koronavírus-járvány sokáig nem tette lehető-
vé, hogy a lemez dalait élőben is eljátszhassák Lukács Laciék, 
most a közönség legnagyobb örömére pótolják. Tankcsapda 
– Búgócsiga Open Air, szeptember 18., szombat 18 óra


