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Szabadtéri mozi, komolyzenei templomi koncert és családi nap körhintákkal – a Kurucdombon, a 
Jerevánon és a Lövérekben is tartalmas programokat szerveztek pénteken és szombaton. A rendez-
vényeket a körzetek önkormányzati képviselői kezdeményezésére valósította meg a Pro Kultúra.  
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120 éves a SFAC

Újratervezett évadÚjratervezett évad

A kialakult járványügyi 
helyzetre tekintettel az 
országos tiszti főorvos 
az ország összes egész-
ségügyi, fekvőbeteg-el-
látást nyújtó intézmé-
nyére szeptember 8-tól 
teljes körű látogatási ti-
lalmat rendelt el – tá-
jékoztatta a sajtó kép-
viselőit Farkas Andrea. 
A Soproni Gyógyköz-
pont ápolási igazgatója 
kiemelte: a korlátozások 
körében is vannak kivé-
telek, például a gyerekek 
vagy vég stádiumú 
betegek esetében. 
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Ügyességi versenyekkel, megemlékezéssel, koszorúzással, majd a 
felnőtt labdarúgócsapat mérkőzésével telt az idén 120 éves Sop-
roni Futball és Atlétikai Club születésnapja az elmúlt szombaton.

Nem hirdet egyetemista, középiskolás, fel-
sős, alsós és óvodás bérletet az idei szezonra 
a Soproni Petőfi Színház. Az intézkedést azzal 
indokolták, hogy a koronavírus-járvány új-
ra erősödik.

Látogatási 
tilalom
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Szabadtéri mozi, komolyzenei templomi kon-
cert és családi nap körhintákkal – a Kuruc-
dombon, a Jerevánon és a Lövérekben is tar-
talmas programokat szerveztek pénteken és 
szombaton. A rendezvényeket a körzetek ön-
kormányzati képviselői kezdeményezésére va-
lósította meg a Pro Kultúra. 

A Kincsem című film vetítésé-
vel kezdődött a városrészi prog-
ramok sora. Pénteken este hétre 
már több tucatnyian gyűltek ösz-
sze a Kurucdombon, igazi piknik-
hangulat alakult ki a nézőtéren. 
A városrész önkormányzati kép-
viselője, Pongráczné Várnai Má-
ria köszöntötte a résztvevőket. 

Békebeli vurstlihangula-
tot keltettek életre szombaton 

délután a Lövérekben. A város-
rész második családi napját a 
Citadellánál tartották, itt fából 
készült gyerekjátékok, arcfestés, 
vattacukor és verklimuzsika fo-
gadta a résztvevőket, és körhin-
tákra is felszállhattak a kiseb-
bek, nagyobbak. – A közösségi 
felelősségvállalás jegyében ön-
kéntes véradást is szerveztünk 
– mondta Abdai Zsolt, a körzet 

önkormányzati képviselője, 
aki maga is adott vért. A prog-
ram részeként levetítették a 
Körhinta című filmet, zenélt a 
Brass Brothers, valamint Bolo-
dár Zoltán, a Soproni Múzeum 
fotótárának vezetője tartott ret-
ró képmutogatást.

A Jereván-lakótelepen, a Szent 
Imre-templomban a Soproni 
Liszt Ferenc Szimfonikus Ze-
nekar vonósegyüttese adott 
koncertet szombaton este. Az 
előadáson Oberfrank Péter ve-
zényelt, a szólisták Drüszler 
Edit (szoprán) és Szarvas An-
na (piccolo) voltak. – Köszö-
net jár a zenészeknek és Né-
meth István plébános úrnak, 
hogy ismét befogadta a művé-
szi eseményt, így a Jereván-lakó-
telep mindennapjait egy újabb 

különleges koncert tette ünnep-
pé – mondta Tóth Éva képviselő, 
a településrészi önkormányzat 
elnöke. A rendezvényen részt 
vett a körzet másik képviselője, 
Csiszár Szabolcs alpolgármester 

is. A járványhelyzet miatt korlá-
tozták a résztvevők számát, de 
azok, akik nem tudták szemé-
lyesen megnézni a koncertet, 
megtekinthetik a teljes felvé-
telt a Pro Kultúra oldalán. 

Panoráma

Pályázati 
felhívás

Sopron Megyei Jogú Város 
Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjára

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

szerinti előkészítő bizottság pályázatot hirdet a 2020/2021. tanévre vonatkozóan 
sopron Megyei Jogú város széchenyi istván tanulmányi Ösztöndíjára.

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

havonta 52 000 Ft vissza nem térítendő támogatás,

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

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

– lehetőség az ösztöndíjas tevékenységének a helyi médiában való ismertetésére.

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

a) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően legalább 5 éve folyamatosan soproni 
lakóhellyel rendelkezik,

b) államilag elismert magyar felsőoktatási intézmény teljes idejű alapképzésében, 
mesterképzésében vagy egységes osztatlan képzésében részt vevő hallgatója,

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

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

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

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

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

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

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

a pályázatok benyújtási határideje: 2020. október 9., azokról 
sopron Megyei Jogú város Közgyűlése 2020. október 30-ig dönt.

Dr. Farkas Ciprián polgármester, 
az előkészítő bizottság elnöke

Postacím: 
„Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj előkészítő bizottság” 

9400 Sopron, Fő tér 1.

http://www.sopron.hu

A jereváni koncertről készült videót már meg lehet nézni 

Összefogják a közösséget

PLUZSIK TAMÁS

A kommunista államhatalom 70 évvel ezelőtt, 
1950-ben oszlatta fel a szerzetesrendeket, így 
a sopronbánfalvi karmelita nővéreket is. A 23 
nővért a Tiszántúlra internálták, az utolsó per-
jelnő viszont visszatért Sopronba.

A szerzetesrendek feloszlatásá-
ról, a soproni domonkosok tör-
ténetéről már írtunk lapunk-
ban (Fegyverekkel a rózsafüzér 
ellen, Soproni Téma, 2020. jú-
nius 24.). De nem ők voltak az 
egyetlen soproni szerzetesrend, 
a sopronbánfalvi pálos kolos-
torban 1891-től működött a sa-
rutlan karmelita nővérek apá-
cakolostora. A ház alapítója 
gróf Esterházy Móric özvegye, 
Lobkowitz Polixénia hercegnő 
(1830–1913) volt, aki férje halá-
la után tett karmelita örökfoga-
dalmat. A bánfalvi kolostor első 
perjelnője Mária Aloisia Josefa 
nővér volt. Több mint fél évszá-
zadig élték a maguk szigorú, ve-
zeklő életét a kolostorban a kar-
melita nővérek. Az első intő jel 
1948 karácsonyán Mindszenthy 
bíboros letartóztatása volt, majd 
megjelent a Magyar Dolgozók 
Pártja határozata: „El vagyunk 
szánva arra, hogy … a klerikális 
reakciót is fölszámoljuk.”.

Kádár János belügyminisz-
ter utasítására 1950. június 18-
ról 19-re virradó éjjel a bánfalvi 
karmelita rendet is feloszlatták, 
és a kolostorban élő 23 nővért 
egy tiszántúli internálótáborba 
vitték. A kiürített rendházat az 
ÁVH „őrizetére” bízták. A kite-
lepítettek között volt a sopro-
ni közösség utolsó perjelnője, 
Lindenblatt Margit, Erzsébet 
anya is. Ő, amint lehetett, visz-
szatért Sopronba, és Meggyesi 
Schwartz Eugénia Bolyai utcá-
ban lévő házában húzta meg 
magát. A rendkívül zárkózottan 
élő nővér élete 80. évében, 1976 
tavaszán hunyt el. Ő volt az utol-
só karmelita nővér, akit a bán-
falvi templom altemplomában 
Kövér Imre plébános csendben 
eltemetett.

Az egykori kolostorépület-
ben az apácák eltávolítása után 
szocioterápiás otthon műkö-
dött, majd sokáig lakatlan volt, 
aztán magántulajdonba került, 

jelenleg pedig az Eszterháza-
központ kezelésében szállo-
daként üzemel. A karmelita 
nővérek közösségi élete 1991. 
november 10-én indult újra egy 
pécsi kolostorban. 

Vezeklő karmelita nővérek 

Az utolsó bánfalvi 
perjelnő, Lindenblatt 
Margit, Erzsébet anya

Koronavírus: 
újabb 
intézkedések
– A kötelező maszkhaszná-
latot szükség esetén kiter-
jesztjük, a szabályszegőket 
következetesen büntet-
ni fogjuk – nyilatkozta Or-
bán Viktor. A miniszterelnök 
hozzátette: a teszteket rö-
vid időn belül hatósági áras-
sá teszik, mindenki (aki kéri) 
ingyen kap influenzaoltást, 
valamint október 1-től el-
rendelték az iskolákba való 
belépéskor a testhőmér-
séklet-mérést is. Az újabb 
intézkedésekre azért van 
szükség, mert folyamato-
san nő a koronavírussal fer-
tőzöttek száma. 
Orbán Viktor úgy fogalma-
zott, az emberek azt akarják, 
hogy Magyarország működ-
jön. Tisztában van a jelenle-
gi bizonytalansággal, sokan 
attól tartanak, hogy megint 
olyan szigorú korlátozások 
következnek, mint tavasszal. 
A kormányfő kijelentette: 
kabinetje nem készül ilyenre.
– A koronavírus elleni véde-
kezéshez szükséges feltéte-
lek biztosítottak – jelentette 
ki Gulyás Gergely Miniszter-
elnökséget vezető miniszter. 
– Mind a kórházi ágykapa-
citás, mind a szükséges szá-
mú lélegeztetőgép, mind a 
maszk, a kesztyű és egyéb 
eszközök utánpótlása ren-
delkezésre áll. 791 milliárd 
forintot költöttünk eddig a 
védekezésre és több mint 2 
ezer milliárdot fordítottunk 
a gazdaságra. 

Népszerű volt a szabadtéri mozi a Kurucdombon Népszerű volt a szabadtéri mozi a Kurucdombon 
FOTÓ: NÉMETH PÉTERFOTÓ: NÉMETH PÉTER

A Citadellánál fából készült gyerekjátékok és izgalmas programok várták szombaton a családokat FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

A PÁLOS KOLOSTOR: Sopron városa 1482. július 15-én, a Szent Farkas-kápolna helyén pá-
los rendházat és templomot alapított. A gótikus templom szentélye és három rekonstruált 
ablaka ma is megcsodálható, míg a földszintes középkori kolostorépületből csak töredékek 
maradtak fenn. 1532-ben az állandó török fenyegetés hatására a szerzetesek Bécsújhelyre 
menekültek. A kolostort a török felégette, az épületek romba dőltek. A kolostort 1610–1648 
között építették újjá, ekkor nyerte el mai formáját. 1728-ban tűz pusztított az épületben és 
az ezt követő helyreállítás során még díszesebbé varázsolták a belső tereket. II. József 1786-
ban feloszlatta a pálos rendet több más renddel egyetemben.
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Emléktáblát is avattak a Szent István-templom falán

Tisztelet a hősöknek
P. HORVÁTH 

LÁSZLÓ

Koszorú-
zással és 
emléktáb-

laavatással emlékeztek 
meg a második ágfal-
vi csata hősi halottai-
ról az elmúlt kedden 
Sopronban. A város 
nevében dr. Farkas 
Ciprián polgármester, 
valamint Barcza Attila, 
Sopron és térsége or-
szággyűlési képviselő-
je helyezte el a virágo-
kat a hősök sírjánál. 

Szeptember 8-án, a második 
ágfalvi csata napján minden 
évben felidézik városunkban, 
hogy a Rongyos Gárda tagjai 
1921-ben ezen a napon megál-
lították az osztrák csendőröket. 
A hősies tettnek köszönthetően  
1921. december 14-én Sopron és 
nyolc környező település sza-
vazhatott arról, hogy magyar 
akar-e maradni. (Az első ágfal-
vi csata 1921. augusztus 28-án 
történt.) Az ütközetben három 
magyar felkelő az életét vesztet-
te: Machatsek Gyula erdőmér-
nök-hallgató és Szechányi Ele-
mér bányamérnök-hallgató a 

Szent Mihály-temetőben nyug-
szik. Pehm Ferencet Szombathe-
lyen temették el.

A Soproni Egyetemen kez-
dődött a megemlékezés múlt 
kedden, ahol meggyújtották 
az Őrtüzek! obeliszk lángját. Az 
eseményen ifj. dr. Sarkady Sán-
dor tudományos kutató Ru-
zsinszky László versét szavalta 
el, majd felidézte a második ág-
falvi ütközet történetét és jelen-
tőségét. Végezetül az egyetem 
vezetősége és a karokat képvi-
selő hallgatók megkoszorúzták 
az emlékművet.

Ezt követően a Szent Mihály-
temetőben kereste fel Macha-
tsek Gyula és Szechányi Elemér 
sírját dr. Farkas Ciprián polgár-
mester, valamint Barcza Attila, 
Sopron és térsége országgyűlési 
képviselője, akik koszorúzással 
és néma főhajtással tisztelegtek 
a hősök előtt.

Mint arról lapunkban már 
beszámoltunk (Soproni Téma, 
2020. szeptember 2., Emlék-
tábla a védőszentnek és a hő-
söknek), Vörös Ákos, a Sopro-
ni Egyetem nyelvtanára azzal 
a kéréssel kereste meg Szent 

István-plébániát, hogy szeretné 
táblán közzétenni, kiket ábrázol a 
templom előtt lévő háromalakos 
szobor. (Középen Szent István ki-
rály, a templom védőszentje lát-
ható, jobbra Machatsek Gyula, 
balra pedig Szechányi Elemér).

A talapzaton elhelyezett em-
léktáblát kora este áldotta meg 
Bajkai Csaba plébános. Az ese-
ményen a soproni polgárok és 
az egyetemi vezetők, hallga-
tók mellett részt vett a kezde-
ményező Vörös Ákos, valamint 
Pongráczné Várnai Mária önkor-
mányzati képviselő is.

Tapasztalt 
pedagógusok

Régészeti leletek  
az M85 vonalán

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Tapasztalt Pedagógusok Klubja 
név alatt futnak idén ősztől a Pe-
dagógusok Soproni Művelődési 
Házában a foglalkozássoroza-
tok. Orbán Júlia, a ház vezetője 
dr. Farkas Ciprián polgármester 
jelenlétében mutatta be a tag-
ságnak az elmúlt héten a cso-
portok vezetőit, valamint szólt 
az újdonságokról is.

– Szeptembertől új sorozato-
kat indítunk útjukra. A peda-
gógusok aktív részvétele mel-
lett a diákságra is számítunk 
– kezdte Orbán Júlia. – Minden 
héten szerdán a Lumiére fivé-
rek utódai – avagy favorizált 
filmem címmel egy-egy peda-
gógus ajánlja kedvenc filmjét, 
a vetítés után beszélgetés lesz. 
Csütörtökönként a Pedagógus 
Plusz sorozatban azokat a kol-
légákat hívjuk meg, akik a szak-
májukon túl például a művé-
szetekben, tudományokban is 
jeleskednek. Szombaton Hul-
ló falevelek címmel komoly- 
és a könnyűzene csendül fel 
művésztanárok és vendégeik 

közreműködésével. November 
13-án rendezzük meg az óvodá-
soknak és a kisiskolásoknak a 
VIII. Sarkady Sándor Versmon-
dó Találkozót. A rendszeresen 
megtartandó Útravaló–Útmu-
tató rendezvény keretében sop-
roni és a városkörnyéki idegen-
vezetők adnak beszámolót a 
különböző országok kultúrájá-
ról, gasztronómiájáról. Mind-
ezeken túl művészeti esteket is 
szervezünk majd, ahol a ven-
dég városunk egy-egy jeles al-
kotója lesz.

Orbán Júlia kiemelte: a jövő-
ben is megtartják a kedvelt és 
népszerű csoportfoglalkozáso-
kat: mint például a közműves 
alkotók körét, a babahordozó 
klub és a dúdolgató foglalkozá-
sait, a Liszt Ferenc Pedagógus 
Énekkar és szenior örömtánc 
tagjai továbbra is náluk pró-
bálnak. További információk 
és friss hírek a www.pedmuv-
haz.hu oldalon érhetők el. Fon-
tos, amennyiben a járványügyi 
helyzet úgy alakul, akkor a ren-
dezvényeket jövő év tavaszára 
halasztják.

Közel száz régészeti leletet ta-
láltak a szakemberek az épülő 
M85-ös gyorsforgalmi út úgy-
nevezett IV. szakaszán Sopron-
ban, illetve a város közvetlen 
közelében. 

A lóversenytér lelőhelynél (a 
84-es főút térségében, szenny-
víztisztító-telepnél) a Savanyú 
Bálint vezette régészcsapat 
több mint 2000 négyzetmé-
ternyi területet vizsgált át. Az 
ásatást elvégző Rómer Flóris 
Művészeti és Történeti Mú-
zeum tájékoztatójában az sze-
repel, hogy ezen a lelőhelyen 
egy középső bronzkori, 6 sír-
ból álló temetőrészletet és egy 
késő bronzkori település ma-
radványait tárták fel. A középső 
bronzkori (Kr. e. 2. évezred kö-
zepe) sírok fölött több esetben 

is terméskövekből álló, igen 
masszív kőemelvényt lehetett 
megfigyelni. A halottakat a leg-
több esetben tárgyak nélkül he-
lyezték a sírba, mindössze egy 
bronztű került elő a temető fel-
tárása során.

A Kőhelyalja lelőhely (a 84-es 
főút és az épülő M85-ös gyors-
forgalmi út csomópontjának te-
rülete) ásatásvezetője Márkus 
Gábor volt, aki a munkatársai-
val az 1700 négyzetméternyi 
területre kiterjedő kutatás so-
rán 15 leletet tárt fel. A gyorsfor-
galmi út építése közben végzett 
földmunka során egy vélhető-
en kora vaskori településrész-
let maradványaira bukkantak, 
amely néhány árokból, cölöp-
helyből és két nagyobb méretű 
gödörből állt.

Új programokat indítanak ősszel a Pedagógusok 
Soproni Művelődési Házában FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Traktorjárattal kezdődött, 
zenés felvonulással, koszo-
rúzással, néptáncos előadás-
sal folytatódott a vasárna-
pi program Bánfalván. Az 
egykori templom és iskola 
homlokzatán az emléktáb-
lát dr. Farkas Ciprián polgár-
mester, valamint  Stöckert 
Tamás és Mágel Ágost ön-
kormányzati képviselő ko-
szorúzta meg. – Nagyon 
fontos, hogy megőrizzük ha-
gyományainkat, nem szabad 
elfelejteni, honnan jöttünk, 
és elődeink mennyi mindent 
tettek értünk és Bánfalváért 
– mondta Igrecz Katalin, a 
szervező Bánfalváért Baráti 
Kör elnöke.  
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSBánfalvi tradíciók 

Mentők 104
Katasztrófavédelem  
(Tűz oltóság, Polgári Védelem) 
 105 • 510-672 • 510-617
Rendőrség  107 • 311-234
Általános segélyhívó  112
Előfizetői tudakozó  11818
Belföldi tudakozó  11800
Orvosi ügyelet 312-010
Soproni Gyógyközpont  
központi szám 514-200
Soproni Gyógyközpont 
előjegyzés  514-205 • 514-206
Polgármesteri hivatal 
  06-80/204-322 • 515-100
Soproni Polgárőr Egyesület
 06-30/385-5732
Sopron Holding központi szám

 514-600 
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 
TELEFONSZÁMOK

Kovács András vette át a Rotary Club Sopron Pannonia 
irányítását – a korábbi elnök, Suri Vera a hagyományok-
nak megfelelően a nyár folyamán köszönt le. Kovács And-
rás Ausztriában egy 24 főt foglalkoztató, nagyipari festé-
si munkákra specializálódott építőipari cég tulajdonosa. 
Feleségével és két fiával Sopronban él.
Elnöksége alatt a klub folytatja az eddigi tevékenységeit, 
bár néhány 2020-ra tervezett jótékonysági programot (a 
koronavírus-járvány miatt) kénytelenek voltak elhalasz-
tani. Elmarad például a bánfalvi búcsún immáron hagyo-
mányossá vált jótékonysági főzés, de bíznak abban, hogy 
a későbbiekben minden rendezvényt pótolnak. 
Az új elnök számára fontos a családi összefogás, és ha-
sonló értékeket képvisel a Rotary közösségében is. Ki-
emelt feladatának tekinti a fiatalok aktivizálását és a Ro-
tary cserediákprogram népszerűsítését. Elnöksége alatt 
további támogatókat szeretne megnyerni a klub jótékony-
sági céljainak megvalósulása érdekében, hogy minél töb-
ben élhessék át, mennyire fantasztikus másoknak segíte-
ni, mások életét megkönnyíteni. 

Új Rotary-elnök

RÖVIDEN

Vers a Szent Mihály-templomból
Különleges videó jelent meg a Szent Mihály-templom új-
raszentelése alkalmából, a templomban rögzített rövid-
film már látható a Sopronmédia és a Pro Kultúra felületein.
Ugyan a templomban még tartanak a munkák, de a kö-
zösségi versmondás szereplői már a megszépült rész-
letek előtt mondták kamerába Sarkady Sándor A sop-
roni Szent Mihály-templomra című művéből a rájuk eső 
sorokat. A közreműködők között vannak építészek, pe-
dagógusok, a város polgármestere, a városplébános, 
de feltűnik zenész, egyetemi tanár, festőművész, házi-
orvos, borász, designer, lelkész és számos civil szerve-
zet képviselője is.

›

A Szent Mihály-temetőben, Machatsek Gyula és Szechányi Elemér sírjánál em-
lékeztek meg az 1921-es történésekről FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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Madármentő Gerilla Akció  
az ImproSopronnal

Szeptember 16., szerda 19 óra, Búgócsiga 
Akusztik Garden 
Egy könnyed interaktív beszélgetés Sopron és környéke 
madárvédelméről némi impróval fűszerezve. Vendég: 
Bodnár Ágota, a Soproni Madármentők Alapítvány 
elnöke. Kapunyitás 17 órakor. 

Ördög Nóra és Nánási Pál 
Sopronban

Szeptember 17., csütörtök 19 óra, GYIK 
Rendezvényház
Ördög Nóra és Nánási Pál hazánk egyik legismertebb 
és legkedveltebb sztárpárosa. Nem is csoda, hiszen 
meglepő őszinteséggel mesélnek családi életükről, és 
a valóságot is szívesen megosztják, nem kozmetikázzák 
az életüket.

Kiállítás: Akik bátrak és hősök voltak 
Szeptember 18., péntek 8 órától, Várkerület 
(Mária-oszlop)
„Akik bátrak és hősök voltak” című köztéri kiállítás, 
amelynek fókuszában a Rongyos Gárda és az 1921-es 
nyugat-magyarországi felkelés áll. Rendező: Patrióták.

Szüreti könyvünnep
Szeptember 18. 18 óra, Cédrus Könyvkereskedés és 
Antikvárium
Szüret az idei, éterbe költöztetett ünnepi könyvhét 
(szeptember 17–20.) újdonságaiból és a Cédrus saját 
nevelésű szőlőtőkéiről. 18.30-tól a Piazzolla Tangó 
Sopron pezsdíti fel a hangulatot, utána pedig a 
Kacagány táncosai.

XIII. Haydn-vonósnégyes-fesztivál
Szeptember 19–20. Fertőd, Esterházy-kastély, 
Apolló-terem
– Korai csúcsok: szombat 15 óra, Szigeti Quartett
– A reménytelenség diadalai: szombat 19 óra, 

Esmé Quartett
– Legyen az ötödik: vasárnap 15 óra, Wespa Quartett
– Túl fűszeres: vasárnap 19 óra, Quatour Modigliani

Ingyenes garantált séták – erdei 
kirándulás

Szeptember 19., szombat 10 óra, Hotel Lövér 
buszmegálló
Előzetes bejelentkezés szükséges a séta előtti napon a 
Tourinform iroda elérhetőségein: 99/951–975,  
sopron@tourinform.hu

Nikola Tesla – Végtelen energia
Szeptember 19. 15 óra, Fertőrákosi Kőfejtő és 
Barlangszínház
A TBG Production zenés előadása elsősorban a 
zseni mögött rejlő embert kívánja bemutatni a 
nagyközönségnek, aki ugyanúgy hisz és remél, 
vágyakozik és szenved, küzd és örül, mint 
bármelyikünk, ugyanakkor valami bámulatos belső 
felhajtóerő, energia sugárzik belőle.

Szüreti Muri – Wandorfer Weinlese
Szeptember 19. 19 óra, GYIK Rendezvényház
Batyus zenés, táncos mulatság a szüret jegyében

Ingyenes garantált idegenvezetések 
– belvárosi séta

Szeptember 20., vasárnap 10.30, Tourinform iroda
Az idegenvezetés során az érdeklődők megismerhetik 
Sopron belvárosának ikonikus látnivalóit, és eközben 
feltárul a város gazdag történelmi múltja is

Jazz&Bor
Szeptember 20. 19 óra, Liszt-központ 
Koncert és borbemutató, fellép: az E.V.M Jazz, 
akik napjaink hazai és külföldi slágereit dolgozzák 
fel dzsessz / smooth dzsessz stílusban. Bort kínál: 
Lőrinczy Bálint.

A soproni táj egyedisége, értékei és 
változása

Szeptember 22., kedd 18 óra, Soproni TIT nagyterme 
Prof. Konkoly-Gyuró Éva, a Soproni Egyetem Tájműhely 
Kft. kutatásvezetője tart előadást A soproni táj 
egyedisége, értékei és változása címmel

Űrsztárok és űrsztorik
Szeptember 23., szerda 18 óra, Soproni TIT 
nagyterme 
Schuminszky Nándor űrkutató tart előadást

Zoób Kati: Repertoár 
November 19-ig, naponta 10 és 17 óra között 
látogatható a fertődi Esterházy-kastély 
Narancsházában Zoób Kati „Repertoár – Az ellentétek 
harmóniája” című kiállítása

EZ LESZ…

MADARÁSZ RÉKA

Nem vezetett egyenes útja Kiss 
Péternek az ékszerkészítésig. Az 
elismert mester immár 30 éve 
végzi a soproni hagyományok 

szellemében izgalmas és rendkívül kreatív 
tevékenységét.

A Kempelen Farkas Gépipari 
Szakközépiskolában lakatosként 
érettségizett Kiss Péter. A szülei 
javaslatára ezután mozdonyve-
zetőnek készült, de a GYSEV-nél 
járművillamossági szerelőként 
eltöltött időszakban sem ta-
lált önmagára.

– Már a szakközépben is raj-
zoltam, később pedig Kovács-
Gombos Gábortól tanultam. 
Hamar kiderült, hogy nem lesz 
belőlem képzőművész, úgyhogy 
Budapestre mentem elsajátítani 
az ötvösmesterséget – mesélte 
Péter. – Akkoriban ez nem is volt 
annyira egyszerű, mert a tudás 
csak egy zárt kör tagjai számára 
volt hozzáférhető. Találtam vé-
gül egy mestert, aki az óra- és ék-
szeripari vállalatnál dolgozott. 
Inasként kezdtem, de mivel jó 
eredményeim voltak, elenged-
ték az öt évet, és korkedvez-
ménnyel mestervizsgázhattam.

Az ötvösmesterség tulajdon-
képpen öt szakmát foglal ma-
gában: arany- és ezüstműves, 

vésnök, kőfoglaló és ékszerész. 
A szakma elsajátítása után Pé-
ter folyamatosan autodidak-
ta módon fejlesztette magát: a 
vállalt munkák tanulmányozá-
sa során mindig újabb és újabb 
technikákat tapasztalt ki. Két év 
alatt drágakő-szakértői képesí-
tést szerzett az ELTE ásványta-
ni tanszékén, amely szervesen 
kapcsolódott az ékszerész szak-
mához. Már a kezdet kezdetén 
az volt a célja, hogy olyan mű-
helyt hozzon létre, amelyben 
egyedi tervezésű ékszereket 
készít drágakövekkel. Ez meg is 
valósult. Dolgozott többek kö-
zött Szász Endrének, mégis ar-
ra a legbüszkébb, hogy az egye-
di és gyorsan változó világban 
is sikerült megőriznie az irány-
vonalat, és az elmúlt 30 évben 
nem engedett abból, hogy ma-
gas technológiai hűséggel ké-
szüljenek a munkái.

– Az Ötvös utcában régeb-
ben rengeteg nívós üzlet volt, és 
több ötvös mester is dolgozott 

itt. Örömmel tölt el, hogy az ő 
hagyományaikat tovább tudom 
vinni – tette hozzá az arany-
műves. – Hűséges, évtizedek 

óta visszajáró vásárlóinkra tá-
maszkodunk, akikkel a szemé-
lyes kapcsolat ápolását rendkí-
vül fontosnak tartjuk.

Újraindult a Pro Kultúra 
szervezésében a Gyorstal-
paló című városjáró sorozat. 
A vasárnap délutáni prog-
ramra több tucatnyian gyűl-
tek össze. Az úti cél ezúttal a 
Lövérek volt, 6 megállóval és 
kis meglepetésekkel. A séta 
kisvonatozással indult, majd 
a résztvevők ellátogattak a 
Nepomuki Szent János-ká-
polnához is. Az eseményen 
részt vett Barcza Attila or-
szággyűlési képviselő, va-
lamint Abdai Zsolt, a Lövé-
rek városrész önkormányzati 
képviselője is. A szervezők 
azt tervezik, hogy minden 
hónap második vasárnapján 
folytatják a séták sorát.  
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Népszerű Gyorstalpaló

Kiss Péternek az volt a célja, hogy olyan műhelyt 
hozzon létre, amelyben egyedi tervezésű ékszere-
ket készít drágakövekkel 

Kiss Péternek sikerült megőriznie a saját irányvonalát

Mestermű ékszerek 

A maga nemében és a maga korá-
ban különleges megjelenésű villát, a 
funkcionális modern építészet egyik 
kimagasló értékű épületét Horn Vil-
mos részére 1934-ben Füredi Osz-
kár (1890–1978) tervezte. A lejtős 
terephez nagyszerűen igazodó, az 
Alsólövér utca torkolatával szemben, 
rendkívül exponált helyzetben lévő, 
kontytetős, a bejárata fölött nagy, 
markáns ívű terasszal megépült vil-
la az első pillanattól kezdve felhív-
ta magára a figyelmet. A konzervatív 
soproniak körében némi megbotrán-
kozást is okozott: „Na, de kérem, ilyet 
az Alsólövérbe?”. Kubinszky Mihály 
professzor úrtól tudom, hogy az a 
szóbeszéd is járta abban az időben, 
hogy talán angolok, netán amerika-
iak részére tervezte az épületet Fü-
redi Oszkár, ezért angol vagy ame-
rikai háznak is nevezték.  
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Mikoviny út 40. – Az „amerikai ház”
SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK
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Az egész világ küzd a napról napra 
növekvő szeméthalmazzal. Időnként 
drámai képeket látunk a tengerek és folyók szennye-
zéséről, az egyre gyarapodó illegális szemétlerakók-
ról. Sajnos itthon, az ország egyes pontjain sem jobb 
a helyzet. Aki nyitott szemmel jár erdeinkben, figyeli 
az útszéli nyiladékokat, látja a hulladékpontokra hor-
dott és oda nem való szemetet, az tudja, nincs kímé-
let, újra és újra szennyezzük a természetet és közvetlen 
lakóhelyünket. Emlékezzünk csak – hogy egy konk-

rét helyi példát idézzek 
fel –, mennyi szemetet 
emeltek ki a Fertő tóból, 
pontosabban a Fertő-
rákosi-öbölt övező ná-
dasból! Ez még akkor is 
megdöbbentő, ha év-
tizedek alatt halmozó-
dott fel, és gyanítha-
tóan nem a soproniak 
hordták oda a rengeteg 
szemetet. 

Az országszerte növekvő illegális lerakókat elégelték 
meg a környezetünket óvó emberek és a kormány, 
ezért a klíma- és természetvédelmi akcióterv kere-
tében országos akciót hirdetett az illegális lerakó-
helyek megszüntetése érdekében. Partnerül kérve 
a MÁV-ot, a Magyar Közutat, az állami erdészeti tár-
saságokat, a nemzeti parkokat, az Országos Vízügyi 
Főigazgatóságot és az önkormányzatokat a Belügy-
minisztérium által koordinált pályázati rendszerben. 
A Tisztítsuk meg az országot! elnevezésű projekt már 
több helyen elindult, így sor kerülhet az elmúlt év-
tizedekben felhalmozódott, illegálisan lerakott hul-
ladék felszámolására. A programot segíti egy Hul-
ladékRadar mobiltelefonos alkalmazás is, így bárki 
jelezheti, ha szeméthalmazokra bukkan. Persze ne 
legyünk naivak: ha semmi sem változik, csak felszá-
molják ezeket a helyeket (tudom, ez sem kevés), ak-
kor egy idő után újratermelődik az engedély nélkül 
lerakott szemét. Elengedhetetlen, hogy újragondol-
ják – ha indokolt – a büntetési rendszert, még akkor 
is, ha nehéz azonosítani a szemetelőket, de ennél is 
sokkal fontosabb, hogy megteremtsék a jogszerű 
hulladéklerakás feltételeit. Ahol indokolt, a lerakó-
helyek bővítésével, újak megteremtésével, esetleg 
meghatározott helyszínek és időpontok kijelölésé-
vel. Mert tény, a jelenlegi rendszer nem ösztönzi az 
embereket a szabályok betartására. Az akcióterv ré-
sze a már kidolgozás alatt álló nemzeti hulladékgaz-
dálkodási stratégiának, amely komplex módon hiva-
tott rendezni ezt az égető kérdést. 
És mi a helyzet Sopronban? Talán fegyelmezetteb-
bek vagyunk, mint honfitársaink egy része, de a vá-
ros tisztaságához az is jelentősen hozzájárul, hogy 
egy jól működő rendszer alakult ki az elmúlt évek-
ben. Az STKH és a holding pedig kiemelt szolgálta-
tásként kezeli a hulladékelszállítást, az illegális lera-
kók felszámolását. Másrészt pedig megteremtették a 
lehetőségét, hogy legálisan helyezhessük el szeme-
tünket a hulladékudvarokban, illetve a hulladékszi-
geteken. Azonban a kedvezőbb helyzetünk ellené-
re sem nehéz belátni, mindannyiunk érdeke, hogy a 
központi szándék valósággá váljon, hogy rövid időn 
belül egy tisztább, egészségesebb országban éljünk. 
Mi, soproniak is.

„A Tisztítsuk meg az 
országot! elneve-
zésű projekt már több 
helyen elindult, így 
sor kerülhet az elmúlt 
évtizedekben felhal-
mozódott, illegáli-
san lerakott hulladék 
felszámolására.”

Horváth Ferenc jegyzete

Egy tisztább 
országért!

Rádió 1 Sopron • Sopron TV • sopronmedia.hu

MÉDIAPARTNEREINK:

Bokrétaünnepet tartottak az épülő uszodában

Újabb mérföldkő
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Az építészeti hagyo-
mányoknak megfele-
lően az épülő lövéreki 
uszoda legmagasabb 
pontjára emelték fel a 
bokrétacsokrot. Sop-
ron sportváros, ennek 
szellemében folya-
matosan fejlesztik a 
sportlétesítményeket.

Jelentős állomáshoz érkezett 
a Lövérek városrészben épülő 
uszoda kivitelezése. Az elmúlt 
héten Barcza Attila országgyű-
lési képviselő, dr. Farkas Ciprián 
polgármester, dr. Simon István, 
valamint Csiszár Szabolcs al-
polgármester, önkormányza-
ti képviselők, a kivitelező és a 
tervező cégek képviselőinek 
jelenlétében emelték az épü-
let tetejére az erre az alkalom-
ra fémből készített bokréta-
csokrot. Mindez azt jelképezi, 
hogy a jelentős kőművesmun-
kák befejeződtek.

– Sopron sportváros, az ön-
kormányzat ügyel arra, hogy 
ennek szellemében biztosít-
sa és teremtse meg a sport és 
egészségre nevelés feltételeit 
– mondta Barcza Attila, Sopron 
és térsége országgyűlési képvi-
selője. – Most, másfél évvel az 

alapkő letétele után ismét itt 
vagyunk, és azt tapasztaljuk, 
hogy  célegyenesbe ért a léte-
sítmény kivitelezése. Az uszo-
da elkészülte után a vizet sze-
rető soproniak méltó „otthona” 
lesz, és az utánpótlásképzés is új 
lendületet kap. A beruházás 14,5 
milliárd forintos költségét a ma-
gyar kormány biztosítja.

Mint megtudtuk, az uszo-
da tetőszerkezetére felkerült a 
trapézlemez-borítás. Az épü-
leten belül hamarosan elkez-
dődik a medencék burkolása, 
a villanyszerelés – a gépészeti 
munkák mindezzel párhuzamo-
san történnek. Az épülethez egy 

kétszintes előcsarnok is épül, in-
nen érhető majd el az 1300 ülő-
helyes lelátó.

Dr. Farkas Ciprián hozzátet-
te: az elkövetkezendő száz évre 
épül a soproniak számára az új 
uszoda. A létesítmény a helyiek, 
valamint a turisták igényeit is 
kielégíti. – Korszakos fejlődés-
nek lehetünk tanúi – hangsú-
lyozta a polgármester, aki ismer-
tette a hamarosan befejeződő 
nagyberuházásokat (M85-ös, 
Szent Mihály-templom, parko-
lóház, útépítések, homlokzatfel-
újítások) is. – Mindazok, akik ezt 
a várost lakják, azt tapasztalják, 
hogy az életminőségüket javító 

beruházások történnek. Ez pe-
dig a soproniak sikere – húzta 
alá dr. Farkas Ciprián.

A Modern Városok Prog-
ram keretében épülő uszoda 
(a nyolcsávos 50 méteres és a 
bemelegítőmedencével) min-
den követelménynek megfe-
lel majd, így a város bekapcso-
lódhat a hazai és nemzetközi 
sportesemények megrendezé-
sébe. A medencék mellett szau-
nát, jakuzzit, kondicionáló ter-
met és öltözőket is kialakítanak. 
A létesítmény alkalmas lesz a 
szinkronúszás, illetve a torony-
ugró megmérettetések lebonyo-
lítására is.

MUNKATÁRSUNKTÓL

A kialakult járványügyi helyzetre tekintet-
tel az országos tiszti főorvos az ország ösz-
szes egészségügyi, fekvőbeteg-ellátást nyújtó 
intézményére szeptember 8-tól teljes körű lá-
togatási tilalmat rendelt el – tájékoztatta a saj-
tó képviselőit Farkas Andrea, a Soproni Gyógy-
központ ápolási igazgatója. 

Az intézményben bevezetett 
megelőző járványügyi intézke-
désekről részletesen is szólt az 
ápolási igazgató. Kiemelte, a be-
vezetett korlátozás esetében is 
vannak kivételek. Ilyen például 
a Központi Aneszteziológiai és 
Intenzív Terápiás Osztály, vala-
mint a Csecsemő- és Gyermek-
gyógyászati Osztály intenzív 
és koraszülött részlege, ahol a 

betegeket megfelelő védőfelsze-
relésben naponta egy  hozzá-
tartozó látogathatja, a járvány-
ügyi előírások szigorú betartása 
mellett. Kiskorú beteg kórhá-
zi ellátása során egyik szülője 
vagy törvényes képviselője is 
az intézményben tartózkodhat. 
A végstádiumú, illetve súlyos 
állapotban lévő betegeket az 
érintett osztályvezető főorvos 

előzetes írásbeli engedélyével 
kereshetik fel a hozzátartozók. 

A betegeknek összeállított cso-
magok (amelyek tartalmazhat-
nak tisztálkodási és kapcsolat-
tartási eszközöket, ruhaneműt, 
viszont élelmiszereket nem) 
bejuttatására is lehetőség van 
a Soproni Gyógyközpont mind-
három intézményében. Azokat 
szervezett módon, az érintett 
osztályok bejáratánál lehet lead-
ni a nővérnek, a beteg nevének 
feltüntetésével a mellékelt táblá-
zat szerint. A betegek állapotáról 
a megadott telefonszámokon, a 
feltüntetett időpontokban kér-
hető felvilágosítás.

Megtudtuk, a betegek ott-
honi ellátását segítő szakorvo-
si konzultációkon, edukációs 
alkalmakon (például inzulin 

használatának elsajátítása) a 
járványügyi szabályok betar-
tása mellett egy hozzátartozó 
lehet jelen.

– A Soproni Gyógyközpont 
szakrendelései, valamint a szer-
vezett, célzott népegészségügyi 
szűrővizsgálatok az eddig meg-
szokott rendben működnek, elő-
zetes időpontkérést követően 
vehetők igénybe – hangsúlyoz-
ta Farkas Andrea. – Az egészség-
ügyi dolgozók és a betegek vé-
delme érdekében az előszűrési 
rendszert továbbra is fenntart-
juk. A vírus esetleges behurco-
lásának megakadályozása miatt 
a Soproni Gyógyközpont teljes 
területén kötelező az orrot és 
szájat eltakaró maszk, a 1,5 mé-
teres védőtávolság betartása és 
a kézfertőtlenítés. 

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni 
emberek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat széle-
síteni kívánjuk újabb és újabb olvasóink megismerteté-
sével. Ezért olyan embereket keresünk, akik valamiért 
kiérdemelték a körülöttük élők szeretetét, tiszteletét. Le-
het ő egy nagymama, másokon segítő ezermester vagy 
segítő tanácsadó, egy közösség szervezője vagy aktív 
tagja. Szóval 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 a  Soproni Témában!

Hősöket keresünk!

szerkesztoseg@sopronitema.hu

Soproni Gyógyközpont – kórház
Osztály Csomagátadás Telefonos érdeklődés
Addiktológia 08.00–16.00 14.00–15.00 514–333
Gyermek- és 
ifjúságpszichiátria 08.00–16.00 14.00–15.00

514–200/ 1584 mellék 
514–200/ 1583 mellék

Gerontopszichiátria 08.00–16.00 14.00–15.00 514–200/ 1304 mellék
Csecsemő- és 
gyermekosztály 09.00–10.00 és 14.00–15.00 folyamatos 514–300

Szemészet 15.00–16.00 14.00–15.00 514–342
Gégészet 08.00–16.00 - -
Intenzív osztály 16.00–17.00 16.00–17.00 514–227

Sebészet 16.00–17.00 14.00–15.00
férfi oldal: 514–215,  
női oldal: 514–214

Traumatológia 16.00–17.00 14.00–15.00 514–221
Urológia 15.00–17.00 13.00–15.00 514–230
Szülészet–nőgyógyászat kedd, csütörtök, vasárnap: 16.00–17.00 13.00–14.00 514–270
Krónikus belgyógyászat 15.00–16.00 15.00–16.00 514–291
Kardiológia kedd, csütörtök, vasárnap: 15.00–16.00 14.00–15.00 514–281
Neurológia–stroke 14.00–15.00 13.00–14.00 514–326
Gasztroenterológia kedd, csütörtök, vasárnap: 14.30–16.00 14.00–15.30 514–286
Pszichiátria 16.00–17.00 14.00–15.00 514–333

Látogatási tilalom a kórházban

A fémből készült és szalagokkal feldíszített bokrétát az uszoda tetejére he-
lyezték fel. Ez jelképezi, hogy befejeződtek a jelentősebb kőművesmunkák.  
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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A Szalamandra-tónál sok foltos szalamandra él

Pihenés a tóparton
MUNKATÁRSUNKTÓL

Azoknak, akik kelle-
mes erdei környezet-
ben piknikezéssel kí-
vánnak kikapcsolódni, 
kifejezetten ajánlott 
a Sopronbánfalva fe-
lől is megközelíthe-
tő Szalamandra-tavi 
pihenőhely.

Mivel a Szalamandra-tavi pihe-
nőhelyhez a Bánfalváról vezető 
földutat a Tanulmányi Erdőgaz-
daság Zrt. (TAEG Zrt.) felújítot-
ta, így most már kényelmesen 
megközelíthető gépjárművel 
is. A Tacsi-árok – ahol az 1977-
ben mesterségesen létreho-
zott Szalamandra-tó található 
– régóta kedvelt kirándulóhe-
lye a Soproni-hegységnek. A tó 
két részből áll. Hordalékfogója 
6.500 köbméter, míg maga a 
tó 10 ezer köbméter víz tárolá-
sára alkalmas, amit a patakon 
túlmenően a Fáber rét környé-
kének vízgyűjtőterületéről ere-
dő bővizű Természetbarát-for-
rás is táplál.

A TAEG Zrt. 2013 júniusá-
ban esőbeállóval, a tó alatt és 
felett lévő tűzrakó helyek és a 
hozzájuk tartozó asztal–pad 
garnitúrák felújításával, vala-
mint a forrás környezetének 

rendbehozatalával tette még 
komfortosabbá a kirándulóhe-
lyet. A terület további neveze-
tessége, hogy a Szalamandra-tó 
és a Fáber rét közötti hosszan 
elnyúló területen található a 
Soproni-hegység legnagyobb 
szelídgesztenyése. 

A tó gyalogosan Sopronbán-
falva felől a sárga jelzésű úton, 
valamint a Ciklámen tanös-
vényen található Hétbükkfa 

irányából szintén ezen a jelzé-
sen érhető el.

A névadó foltos szalamand-
rával (Salamandra salamandra) 
– a védett kétéltűvel – gyakran 
találkozhatunk ezen a terüle-
ten. Magyarország hegységei-
ben honos, elsősorban 400 és 
1000 méter közötti magasság-
ban él. A lomberdők vizes, ár-
nyékos élőhelyeit kedveli. Élénk 
színe mérgező bőrére hívja fel a 

figyelmet, mirigyeiben termelő-
dő váladéka szembe vagy száj-
ba jutva nyálkahártya-gyulla-
dást okoz. Különféle rovarokkal, 
meztelencsigákkal, ászkákkal és 
férgekkel táplálkozik. Általában 
éjjel aktív, de nagyobb esők után 
nappal is látható.

Forrás: A Tanulmányi Erdő-
gazdaság gondozásában meg-
jelent Szalamandra-tavi pihenő-
hely című kiadványa.

Éltető komposzt
MADARÁSZ RÉKA

A környezettudatos szemlélet 
hívei gyakran készítenek kom-
posztot, amelynek nagy elő-
nye, hogy termékenyebbé teszi 
a talajt. A leghatékonyabb és leg-
hasznosabb módja a ház körüli 
szerves hulladék eltüntetésének, 
ha komposztot állítunk elő belő-
le. A levegő tisztaságához is hoz-
zájárulhatunk azzal, ha az ősszel 
lehulló faleveleket nem égetjük 
el. Az újrahasznosításnak ezzel 
a természetes formájával a lera-
kóba kerülő hulladékot mintegy 
kétharmadára redukálhatjuk, to-
vábbá értékes, humuszban gaz-
dag termőtalajt állíthatunk elő.

– A komposztba szinte bár-
mit beletehetünk, ami a kony-
hánkból kikerül, többek között 
burgonyahéjat, zöldségszárat, 
a gyümölcsök maradványait 
– tudtuk meg Horváth Gábortól, 
a Kisalföldi ASzC Roth-szakkép-
ző iskola kertészeti tangazdasá-
gának vezetőjétől. – A fűnyírás 
során keletkező nyesedék szin-
tén hasznosítható, de a lehulló 
falevelek is.

Mit ne tegyünk bele? Ter-
mészetesen olyan hulladékot, 
amely nem bomlik le, például 
műanyagot, építési hulladékot. 
Kerüljük a beteg növényi részek 
komposztálását is! 

– A közhiedelemmel ellen-
tétben a diólevél is alkalmas a 
komposztálásra, ugyan több idő 
kell neki, ezért érdemes külön 
összegyűjteni. A növény levele 
valóban tartalmaz méreganya-
gokat (csersav), ám komposz-
tálás után ezek hatása már el-
enyésző – tette hozzá Horváth 
Gábor. – A komposzt a talaj szá-
mára elsősorban a humusztar-
talma miatt hasznos, amit nö-
vényeink meghálálnak.

Lehetőleg árnyékos helyet ke-
ressünk a komposztálónak, így 
csökkentve a kiszáradás esélyét. 
Száraz hónapokban öntözhet-
jük is, de arra figyeljünk, hogy 
túl sok víz hatására a rothadási 
folyamatok előtérbe kerülhet-
nek! Időnként szellőztessük át, 
forgassuk meg! Ha a bomlási 
folyamatok kedvezően alakul-
nak, 2–3 hónap alatt elkészül a 
komposztföldünk.

Zöld Sopron

A licittárgyalások helye:
Polgármesteri Hivatal Sopron, Fő tér 1. II. em., Városgazdálkodási Osztály
A részvétel feltételeiről, és az ingatlanokról szóló tájékoztató, ill. további 

információ: a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán kérhető.
A részletes licitkiírások a www.sopron.hu/önkormányzat/pályázatok

menüpont alatt olvashatóak.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST HIRDET
a tulajdonában álló

Sopron, Várkerület 112. szám alatti 
ingatlan értékesítésére
Helyrajzi száma alapterülete  rendeltetése
130/A/17 9 m2 pince
Induló ár: 148.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2020. október 7. 9:00 
A helyszínen megtekinthető: 2020. szeptember 28. 14:00 

Sopron, külterületi, 057/388 hrsz.-ú 
ingatlan 2/4 tulajdoni hányadának 
értékesítésére
Helyrajzi száma alapterülete  rendeltetése
057/388 1757 m2 gyümölcsös,
  5. minőségi osztály
Induló ár: 1.460.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2020. október 1. 9:00 
A helyszínen megtekinthető: 2020. szeptember 21. 11:00 

A Szalamandra-tavat 1977-ben mesterségesen hozták létre, két részből áll 
FOTÓ: TANULMÁNYI ERDŐGAZDASÁG ZRT.

A pillanatok megörökítője
BENKE ÉVA

Kiskamaszként kez-
dett fotózni, erdőt, 
határt járni, majd a 
gyermekkori hobbi 
meghatározta a jö-
vőjét. 2017-ben Az Év 
Ifjú Természetfotósa 
lett Reinhoffer István, 
azóta több képe is el-
nyerte a „vadászati 
kulturális érték” címet. 

 – A család kis fényképezőgépé-
vel 12 évesen kezdtem fotózni. 
Különösen a vadak vonzottak, 
és maga az erdő – mondta a Sop-
roni Egyetem másodéves vad-
gazdamérnök-hallgatója, Rein-
hoffer István. – A szüleimmel, 
nagyszüleimmel rendszeresen 
kirándultunk a nagylózsi határ-
ban, a nagycenki hársfasoron 
vagy a Hanság-főcsatornánál. 
A természet közelsége, az erdő 
csendje megfogott. A képeimen 
azt az érzést, pillanatot örökí-
tem és mutatom meg az embe-
reknek, amit átélek. Az elmúlt 

pár évben más témák is foglal-
koztatnak, ilyen például a Tejút. 
Vonz a csillagos ég, az augusztu-
si meteorrajok látványa mindig 
csodálatos számomra. 

Isti egyedül tanult meg fo-
tózni. A Roth-szakközépiskolá-
ba járt, majd később is Sopron-
ban folytatta tanulmányait. 
– Szerencsés vagyok, mert olyan 

szakmát választottam, amit sze-
retek – folytatta. – Leendő vad-
gazdamérnökként és természet-
fotósként is azt csinálom, ami 
érdekel. A kedvenc témám az er-
dei állatok, az eddigi legnagyobb 
elismerést Az Év Ifjú Természet-
fotósa díj jelentette 2017-ben. Az 
elmúlt 3 év fontos visszajelzése, 
hogy a „Vadászat fényképező-
géppel” című fotópályázaton és 
a hozzá kapcsolódó kiállításon 
5 képem is elnyerte a „vadászati 
kulturális érték” címet. Elsősor-
ban természetfotósnak tartom 
magam, ez a hobbim, és koráb-
ban, úgy gondoltam, mást nem 
is fogok fotózni. Aztán ahogy 
idősebb lettem, éreztem, sze-
retnék mást is kipróbálni, így 
jöttek a villámok, a csillagok, 
az éjszakai égbolt. Az emberek-
től tartottam, de ma már port-
ré- és esküvőfotózással is foglal-
kozom. Célom az idei „Vadászat 
fényképezőgéppel” pályázaton 
is jól szerepelni, mert ennek a 
képeiből válogatnak majd a jö-
vőre megrendezendő vadászati 
világkiállításra. Emellett szeret-
nék nemzetközi fotópályázato-
kon is helyezést elérni.

Az őszi kikerics lila virágaival sokfelé találkozhatunk a város 
környéki réteken ősszel, gyakori itt ez az évelő, augusztustól 
októberig virító növény. Magja, hagymagumója, virága mér-
gező, ugyanakkor régen gyógyászati célra is felhasználták. Vé-
dett, ne szedje le!
A ciklámen Sopron egyik jellegzetes erdei növénye, mely nyá-
ron, ősz elején nyílik. Szép, illatos, ritka és védett, közép-európai 
hegyvidéki faj, hazánkban a soproni gyertyános–tölgyesekben, 
bükkösökben fordul elő nagyobb számban. Gyökere az emberre 
mérgező, a vaddisznók azonban odavannak érte. Gyűjteni tilos! 

Mindent a szemnek!

Őszi kikericsŐszi kikerics CiklámenCiklámen

– A képeimen azt az érzést, pillanatot örökítem és 
mutatom meg az embereknek, amit átélek – mond-
ta Reinhoffer István

NEMZETI PARKOK HETE

A Fertő–Hanság Nemzeti Park is csatlakozott a szeptem-
ber 20-ig tartó nemzeti parkok hete rendezvénysorozat-
hoz. Ennek keretében lesz például szolárhajózás a Fertő 
tavon, madármegfigyelés, valamint kenutúra is. A madár-
megfigyelés ingyenes, a szolárhajós program és a kenu-
túra 50 százalékos kedvezménnyel látogatható. Bővebb 
információ és a teljes program a www.ferto-hansag.hu 
internetes oldalon érhető el.

›
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1976
Szervátiusz Jenő 
szobrai Sopronban
Rangos szoborkiállításnak 
ad otthont a soproni Liszt 
Ferenc Művelődési Központ. 
A Tükörteremben Szervátiusz 
Jenő, Kolozsváron élő magyar 
szobrászműves alkotásaiban 
gyönyörködhetünk a jövő hó-
nap végéig. A hajdani kerék-
gyártó mester 1924-ben készí-
tette első, Judit és Holofernész 
című szobrát. Eddig hetven tár-
laton állított ki. Balladai ihle-
tésű fa-, kő- és márványszobrait 
tizenöt ország múzeumai, ma-
gángyűjtői őrzik. Nevét a véső-
vel, a fejszével és a tüzes vassal 
fákat formáló tehetsége tette 
világszerte ismertté. A 72 éves 
művész hatalmas életművéből 
Sopronban csak a hazánkban 
található huszonnyolc alkotása 
látható. A kiállítás megnyitá-
sán részt vett maga a művész 
is. (Kisalföld)
1936
Horogra akadt egy 
szacharincsempész
Elítéltek Sopronban egy bécsi 
szacharincsempész konzerv-
gyárost. A fertőrákosi csendőr-
járőr a Sopron felé húzódó or-
szágúton egy 45 év körüli gya-
nús férfire lett figyelmes, akit 

igazoltatott. Kiderült, hogy 
Hermann Richárd bécsi kon-
zervgyáros, aki harminc darab 
fél kilogrammos csomagban 
szacharint csempész. A sop-
roni törvényszék gyorsított el-
járással tárgyalta le ügyét, és 
Hermannt jövedéki kihágásért 
egyhónapi fogházra, a csem-
pészáru elkobzására, valamint 
12.750 pengő pénzbüntetésre 
ítélte. A letartóztatásban lévő 
Hermann Richárd fellebbezett. 
(Friss Újság)

1896
Lenck Emil tragédiája
A soproni erdőben kegyetlen 
vadászatot rögtönzött tegnap 
egy boldogtalan szerelmes em-
ber, zsákmányul ejtve a város 
egyik legszebb, legelőkelőbb 
asszonyát. Rárontott az erdő 
sűrűjében, mialatt az virágot 
keresgélt, s leterítette egy revol-
vergolyóval. A szépasszony hol-
tan rogyott le a véres pázsitra, 
s melléje roskadt a szerencsét-
len bűnös is, aki a második go-
lyóval a saját háborgó szívét 
zúzta össze. 
Mintha mindenkinek kedves 
halottja lett volna ez az asz-
szony, olyan szomorúság 
verte le az egész várost, ami-
kor szárnyra kelt a hír, hogy 

Bogdány Ferenc pénzügyi fo-
galmazó agyonlőtte künn az 
erdőben Lenck Emil nagyipa-
rosnak, a nagycenki cukorgyár 
igazgatójának feleségét, akinek 
szépsége híres volt az egész me-
gyében, s az urát, aki pedig dús-
gazdag ember, soha úgy nem 
irigyelték, mint amikor Fritz 
Júliát tizenkét évvel ezelőtt ol-
tár elé vitte. E házasságról ak-
kor sokat beszéltek a soproniak. 
A fiatalasszony visszavonultan 
élt a Deák-téren épült és feje-
delmi pompával berendezett 
palotában. Minden idejét négy 
gyermekének szentelte és csak 
igen kevés emberrel érintkezett, 
amit a soproni rossz nyelvek gő-
gösségnek mondtak. 
Azóta sok bánat és szomorú-
ság érte Lenck Emilt. Vagyona 
jórészt elpusztult, ez év ele-
jén nagy összegeket veszített 
a börzén és veszteségei véget 
vetettek a nagy jómódnak. 
A Deák-téri palotát is bérbe 
kellett adnia Schaumburg-
Lippe hercegnek, aki 8000 fo-
rint évi bért fizet érte. Lenck 
Emil immáron a boldogsá-
gát is eltemette – mindörökre.  
(Budapesti Hírlap)

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

„A mai napig megfog a természet egy-egy rezdülése”

A festészet gyógyír
KÖVES ANDREA 

Wéberné Nagyku-
tasi Erzsébet festő-
művész alkotásaiból 
nyújtott ízelítőt a Sop-
roni Képzőművésze-
ti Társaság idei első 
kiállítása. A festőmű-
vész hatodik önálló 
tárlata az alkotó 70. 
születésnapja előtt is 
tisztelgett.

Szín S világunk: a kiállítás címe 
igazán találó volt, hiszen Wéber-
né Nagykutasi Erzsébet sokszí-
nű világában számos technika 
és téma randevúzik egymással. 
Az egykori gazdasági szakember 
számára igazi gyógyírt jelentett 
az alkotás felfedezése egy évti-
zeddel ezelőtt egy súlyos beteg-
ség leküzdése során.

– Nem győzök elég hálás len-
ni a sorsnak, hogy a teljesen 
reménytelennek tűnő hely-
zetből sikerült „győztesen” ki-
kerülnöm, és rátalálhattam a 
festésre, amely nyugdíjas évei-
met bearanyozza – mesélte az 
alkotó. – Kislány koromban na-
gyon szerettem rajzolni, aztán 
jöttek a gyerekek, a sok munka, 
elmaradt az életemből az alko-
tás. Terápiás céllal kezdtem el 
a festést, eleinte nagyon elége-
detlen voltam magammal. Az-
tán egyszer csak belelendültem, 
intenzíven tanultam az alapo-
kat Sosztarich Andrástól. Egy-
re-másra kóstoltam bele a kü-
lönböző technikákba. Nemcsak 

a festés éltet, hanem a munká-
immal kapcsolatos sok-sok po-
zitív visszajelzés.

Ezekből bőven akadt a Szín S 
világunk című kiállítással kap-
csolatban is, amelyen Erzsé-
bet egy új, izgalmas arcát is 

megismerhették a látogatók. 
A tárlat a régebbi képek mel-
lett betekintést nyújtott a ka-
rantén alatt született alkotása-
iba, köztük egy megkapó, élettel 
teli, piros ruhás, kalapos nőt 
ábrázoló festményébe is, ami 

mágnesként vonzotta a látoga-
tók pillantását. – Ez a lány szá-
momra a fiatalság, a tűz jelképe, 
ahogy lendületesen járja az ut-
cákat, aki a kissé megváltozott, 
szorongóbbá vált időszakban is 
hódítani indul – zárta az alkotó.

Újratervezett 
színházi évad
PLUZSIK TAMÁS 

Nem hirdet egyetemista, közép-
iskolás, felsős, alsós és óvodás 
bérletet az idei szezonra a Sop-
roni Petőfi Színház. Az intézke-
dést azzal indokolták, hogy a 
koronavírus-járvány újra erő-
södik, így kiemelten figyelni kell 
az egészségmegőrzésre. Az okta-
tási intézményeknek a közpon-
ti ajánlások szerint nem java-
solják, hogy szervezett sport- és 
kulturális rendezvényekre vi-
gyék a diákokat. 

– Alternatív megoldásokat ja-
vaslunk: matinékat fogunk tar-
tani, amelyekre hétvégén a gye-
rekek a szüleikkel, a járványügyi 
előírásokat betartva el tudnak 
jönni. Kisebb térben tartandó 
előadásokat az iskolákban vagy 
a színházban le tudunk bonyo-
lítani – mondta Pataki András, 

a színházat üzemeltető Pro Kul-
túra vezetője. 

Az igazgató–főrendező tájé-
koztatása szerint a felnőtt bér-
letek első részében nincs válto-
zás, így október közepén lesz a 
premiere A padlás című musi-
calnek, majd ezt követően a Sta-
bat Mater című táncmű, illetve 
Hubay Miklós: Római karnevál 
című színpadi játékát mutatják 
be. Németh László: Széchenyi cí-
mű történelmi drámája, vala-
mint Az Isten komédiása című 
misztériumjáték átkerült a kö-
vetkező évadra, helyettük Gol-
doni: Mirandolina című komé-
diáját, valamint Ábrahám Pál: 
Bál a Savoyban című revü ope-
rettjét mutatják be, valamint 
jegykedvezménnyel egy vá-
lasztható barlangszínházi elő-
adást tekinthetnek meg a fel-
nőtt bérlettulajdonosok.

Kultúra, művészetek

555 évvel ezelőtt, 1465. szeptember 7-én huszita hadak 
kirabolták, majd felgyújtották Sopron külvárosát. Az egy 
évvel korábban lerombolt Macskakő várát megbosszu-
ló hadjárat, melyet Waltersdorfi, vagy másképpen Luckai 
Tannfeld Hinko cseh vezér csapata hajtott végre, az ún. 
huszita háborúk korszakának utolsó eseménye volt a vá-
ros környékén. 

385 évvel ezelőtt, 1635. szeptember 7-én Kismartonban 
született Esterházy Pál nádor (1681–1713), főispán, főud-
varmester (1661–1681), költő, zeneszerző. Kismartonban 
hunyt el 1713. március 26-án.

A Széchenyi István Városi Könyvtár internetes oldalán (www.
szivk.hu) megtalálható adatbázisból közlünk részleteket.

Ez történt…

Wéberné Nagykutasi Erzsébet piros ruhás nőt ábrázoló festményét sokan 
megcsodálták a kiállításon FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Szívében hozta el Indiát
BENKE ÉVA

Soproni lány. Szí-
nes, mély, sokoldalú, 
mint a tanulmányai, 
munkái. Festőmű-
vész és hangmasz-
szőr, tárlatvezető és 
varrónő, aki Indiáig 
utazott, hogy jobban 
megismerje önma-
gát. Marton Zsanettel 
beszélgettünk. 

– Még ma is hihetetlen, hogy 
egyszer csak megjelent a sopro-
ni származású Malik Tóth István 
fordító, jógaoktató a kertünk-
ben. Tamáshoz, a páromhoz jött 
látogatóba, fiatal koruk óta is-
merik egymást – kezdte Marton 
Zsanett. – Egyik újonnan meg-
jelent fordítását hozta ajándék-
ba, a Beszélgetések Sri Ramana 
Maharsival címűt. Ekkor került 
szóba India, ahova Istók gyakran 
utazik, így adódott, hogy eset-
leg elmennénk vele. Nem gon-
dolkodtunk sokat. India mindig 
vonzott. Délre mentünk, Tiru-
vannamalai városába, az Aru-
nachala szent hegy lábához. Itt 
van Ramana Maharsi asramja, 
az elvonulások helyszíne.

Zsanett igazi útkereső. A kép-
zőművészet és a spiritualitás 
kettőse kíséri, de sok mindent 
kipróbált.

– Divattervezőnek tanul-
tam, amiből aztán lett egy 

érettségizett varrónő. Elvégez-
tem egy metafizikai képzést, 
amit azóta is jó önismereti lecké-
nek tartok, illetve a képi ábrázo-
ló szakot a szombathelyi egyete-
men. Kicsivel később találtam rá 
a hangtálakra, a Peter Hess-féle 
hangmasszázsképzésre jártam. 
Továbbra is úgy éreztem, nagy a 
hullámzás bennem, nem tudok 
kikötni egy területen.

– Ekkor jött India. Tiruvanna-
malai egészen különleges hely 
– folytatta Zsanett. – Az egész or-
szágra jellemző kontrasztok itt 
is megvannak, mégis azt érezni, 
itt a káoszban is rend van. In-
dia zajos, zsúfolt, de megvan a 
csend is. Az Arunachala lábánál 

az a szokás, hogy hajnalban kör-
bejárják a hegyet, ez 16 kilomé-
ter. Számomra ez az út elcsen-
desedést, békét, de leginkább a 
hála érzését adta. Megtaláltam 
magamban a nyugalmat. 

Amit átélt és tapasztalt, el-
hozta Sopronba. Megszületett 
egy grafikasorozat, majd a raj-
zok textiltáskákra kerültek, a 
környezettudatosság jegyében.

A megtalált csendet hang-
masszázsóráin adja át. Vallja, 
nem kívül, hanem önmagunk-
ban találhatjuk meg, amit kere-
sünk. – Figyelj magadra, befelé, 
hagyj időt erre! – vallja. – A ve-
zetés ott van, csak engedni kell 
és rábízni magunkat.

Marton Zsanett hasznosítja hangmasszázsóráin az 
Indiában látottakat
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SC Sopron: pénteken kupamérkőzés a városi stadionban

A továbbjutás a cél
TÖREKI AMAND

Kettőből kettő nyertes 
meccs – eredményes 
hetet zárt az SC Sop-
ron felnőtt férfi csa-
pata. A soproni labda-
rúgók már a pénteki 
kupamérkőzésre ké-
szülnek. Itt sem lehet 
más a cél, mint nyerni 
és továbbjutni. 

Ismét hosszú hete volt az NB III. 
nyugati csoportjában szereplő 
SC Sopron felnőtt férfi csapa-
tának. Először a szerdai játék-
napon a Puskás Akadémia II. 
együtteséhez látogattak Weit-
ner Ádám fiai. A találkozón vé-
gig okosan és taktikusan futbal-
lozva, egy 55. percben szerzett 
Krizsonits Mátyás góllal 1–0-s 
győzelmet arattak a nagyon jó 
erőkből álló felcsúti gárda ellen. 
– Szerénység, alázat, kohézió 
– így értékelt a meccs után Weit-
ner Ádám vezetőedző. – A sop-
roni „huligánok” eljöttek a fény-
be és a pompába focizni egyet, 
és megérdemelten nyertek.

A szerdai diadal vezéráldoza-
tokat is követelt, hiszen meg-
sérült a góllövőlista második 
helyén álló Kustor Noel, illet-
ve kiállították a csapat meg-
határozó játékosát, Gáncs Ger-
gőt. Nem várt tehát könnyű 
feladat a soproni fiatalokra 

annak ellenére, hogy a tabella 
utolsó helyén álló Balatonfü-
redi FC látogatott városunkba. 
A vasárnapi mérkőzést végül 
nehezen, de Jakab Dávid és Ke-
resztes Krisztián góljával 2–0-
ra nyerték a piros-fehérek. 

A hét eseményeihez tartozik, 
hogy csütörtökön megtartották 
a magyar kupa 6. fordulójának 
sorsolását. A soproni csapat eb-
ben a fordulóban kapcsolódik be 
a sorozatba, ellenfelük a BVSC–
Zugló lesz. A találkozót péntek 
este 8-kor rendezik meg a váro-
si stadionban, a meccset az M4 
Sport élőben közvetíti. 

A Puskás Akadémia ellen 
győztes gólt szerző Krizsonits 
Mátyás felfokozott állapotban 
várja a kupatalálkozót: – Az 
edzőváltás után egy új impul-
zust kapott a csapat, ennek kö-
szönhető zsinórban negyedik 
győzelmünk – értékelt a játé-
kos. – Személy szerint nekem 
is önbizalomnövelő volt a szer-
dai győztes gól. A kupamérkő-
zést is izgatottan várom, nagy 
motivációt jelent az is, hogy a 
televízió élőben közvetíti a talál-
kozót. Ahogyan a bajnoki mecs-
cseken, itt is a győzelemre és a 
továbbjutásra hajtunk.

Futókat vár  
a Szalamandra SE 
RÁZÓ LÁSZLÓ

Közösségépítés, kezdő és hala-
dó futók edzése és egészséges 
életmódra ösztönzése – ezzel 
a céllal alapított új sportegye-
sületet városunkban Lakatos 
Noémi két ismert sportoló, Po-
ór Brigitta Eb- és vb-győztes te-
reptriatlonista és Csollány Szil-
veszter olimpiai és világbajnok 
tornász társaival. A csapat azt 
vallja, hogy nem teljesítménya-
lapú, hanem élményközpontú 
edzéseket szeretne tartani. 

– Nagyon népszerű a futás 
napjainkban, egyesületünknek 
is ez a sportág az alaptevékeny-
sége – mondta Lakatos Noé-
mi edző. – A futás alatt azon-
ban nem feltétlenül azt értjük, 
hogy meg kell szakadni egy-
egy unalmas edzés alatt, senki-
re nem erőltetünk rá fárasztó 
edzésprogramot. Sokkal inkább 

azoknak kínálunk tréninglehe-
tőséget, akik szeretnék élvezni a 
mozgás örömét, vagy gyönyör-
ködni futás közben a csodálatos 
Soproni Parkerdőben. 

A tréner hozzátette: szakmai 
segítséget szeretnének teremte-
ni olyan amatőr sportolók szá-
mára is, akik komoly célokat 
tűznek ki maguk elé, például 
egy maraton vagy félmaraton 
teljesítése. 

A Szalamandra Sportegyesület 
első hivatalos edzése és futása 
a Károly-kilátó mellől, a Kőhal-
my Vadászati Múzeumtól indul. 
Szeptember 17-én, csütörtökön 
délután négykor találkoznak a 
résztvevők, majd közös beme-
legítés után egy rövidebb futás, 
és levezetés szerepel a program-
ban, utána pedig kötetlen be-
szélgetésre várják a résztvevő-
ket. A sportegyesület minden 
érdeklődőt szeretettel vár!

Sport

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

KÖZÚTKEZELŐI 
határozatlan idejű köztisztviselői állás betöltésére

Munkakör alkalmazási feltételei:
• egyetemi vagy főiskolai szintű közlekedésmérnök végzettség,
• számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség,

Előnyt jelent: 
• közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett gyakorlat.

Munkakör fő tartalma: 
• útfelbontások engedélyezése, egyeztetése,
• tulajdonosi hozzájárulások kiadása utak igénybevételéhez,
• közútkezelői hozzájárulások kiadása építéshatósági eljáráshoz,
• útvonalengedélyek kiadása,
• közutak lezárásának engedélyezése,
• éves zárszámadáshoz, költségvetési beszámolókhoz, költségvetéshez részanyag készítése,
• projektekben való közreműködés.

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

Illetmény és juttatások:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.

A kinevezés határozatlan időre szól. A próbaidő: 6 hónap.
További információ kérhető Papné Horváth Barbara osztályvezetőtől a 99/515–123-as telefonszámon.

A jelentkezéseket 2020. szeptember 30-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző részére

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

A borítékra kérjük ráírni „Közútkezelői munkakör”

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok 2020. október 14. napjáig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a pályázók 
meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak, és a sikertelen pályázatokat 
visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és a pályázó személyes adatait az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi 
rendelete a GDPR előírásainak megfelelően kezeljük. 

Az állás betölthető az elbírálást követően azonnal.  

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT

Bajnoki címre hajtanak
MUNKATÁRSUNKTÓL

A tavalyi szezonhoz képest je-
lentős változás a Soproni Tig-
risek SE háza táján, hogy már 
nem kettő, csak egy csapattal 
indulnak az NB II-es férfi ko-
sárlabda-bajnokságban. Nagy 
Tamás elnök elmondása sze-
rint volt egy rendkívül tehetsé-
ges korosztály, akiket érdemes 
volt együtt tartani, ezért szere-
pelt tavaly egy „Ifi Tigrisek” ne-
vű együttesük is a felnőtt baj-
nokságban. A fiatalok többsége 
azonban időközben leérettsé-
gizett és megkezdte egyetemi 

tanulmányait. Így természete-
sen nekik nincs lehetőségük ar-
ra, hogy részt vegyen az NB II-es 
csapat munkájában.

– Átgondoltuk a helyzetün-
ket, és azt a döntést hoztuk, 
hogy idén egy csapattal indu-
lunk az NB II-ben – nyilatkozta 
Nagy Tamás. – Meglehetősen 
bő, mintegy húszfős keret áll 
Balogh Gergely játékos–edző 
rendelkezésére. Megítélésem 
szerint ez a csapat ebben a 
formában nagyon komoly já-
tékerőt képvisel a másodosz-
tályú bajnokságban, így nem 
lehet más célunk idén sem, 

mint megnyerni a kiírást. Ennél 
azonban többet is szeretnénk, 
hiszen a feljutásért folytatott 
rájátszásban is elvárás, hogy 
eredményesek legyünk. Úgy 
érzem, a feltételek adottak, in-
nentől a csapaton múlik, hogy 
sikerül-e az idei szezonban fel-
jebb lépni az NB I. B csoportba. 

A Soproni Tigrisek SE elnö-
ke hozzátette: többen is vissza-
tértek az idei szezonban a csa-
pathoz, többek között a rutinos 
center, Csaplár-Nagy Arnold és a 
szintén nagyon komoly NB I-es 
rutinnal rendelkező Panta Ist-
ván is segíti a Tigriseket.

A Szalamandra Sportegyesület alapítói: Lakatos 
Noémi, Csollány Szilveszter és Poór Brigitta

A Sopron Basket múlt héten arról értesítette 
szurkolóit, hogy kizárólag zárt kapus hazai 
edzőmeccsek várnak a csapatra szeptem-
berben. A Novomatic-aréna vezetősége a 
sportolók és a munkatársak egészségének 
védelme érdekében döntött úgy, hogy a már 
korábban bevezetett járványügyi protokoll 
alapján üzemel a létesítmény. Ennek értel-
mében nézők nem lehetnek jelen a találko-
zókon. Ez a Sopron Basket több meccsét is 
érinti: szeptember 16-án a Cegléd, szeptem-
ber 24-én pedig a Győr ellen lép pályára az 
együttes – zárt kapuk mögött.

Győzelem a Csata ellen
Múlt hétvégén már nézők nélküli edzőmér-
kőzésen fogadta a Ludovika-FCSM Csata 
együttesét a csapat. A fővárosi együttesben 
több olyan fiatal is pályára lépett – Böröndy 
Vivien, Balogh Liza és Gyöngyösi Janka –, 

aki korábban Sopronban szerepelt. A hazai 
csapatból továbbra is hiányoztak az amerikai 
légiósok, a mérkőzésen viszont ez kevésbé 
látszott: már az első negyedben hat pont-
tal vezetett a Sopron Basket. Határ Berna-
dett sérülése okozott fejtörést a hazai együt-
tesnek, a középjátékos lábához kapott és 
nem tudta folytatni a játékot. A szünetben 
11 ponttal vezetett a hazai csapat, a Csa-
ta pedig fordulás után is harciasan játszott. 
A meccs végéhez közeledve felzárkóztak a 
fővárosiak, a hajrá azonban ismét a Soproné 
volt és végül magabiztosan, 18 pontos előny-
nyel győzött a vendéglátó. A végeredmény: 
Sopron Basket – Ludovika-FCSM Csata: 81–
63 (20–15, 24–18, 18–14, 19–16).
Sopron Basket: Fegyverneky 9/3, Varga S. 
8/3, Varga A. 12/6, Brooks 15/3, Határ 9 Cs.: 
Krajisnik-Jovanovic 17, Czukor 9, Varga K. 2, 
Pfeiffer V. -, Erdélyiova -.

Zárt kapus edzőmeccseket 
játszik a Sopron Basket

TOVÁBBI SOPRONI EREDMÉNYEK
Duna Takarék megyei I. osztály 5. forduló: SFAC 1900 
– Carbodent-Vitnyéd: 2–3

Megyei II. osztály, soproni csoport 5. forduló:  
az SVSE-GYSEV–Sopronkövesd mérkőzés elmaradt

Női NBII. 3. forduló: Nimród–SC Sopron: 5–4

A Balatonfüredi FC ellen Jakab Dávid és Keresztes Krisztián góljával 2–0-ra 
nyert az SC Sopron FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Ügyességi versenyek-
kel, megemlékezéssel, 
koszorúzással, majd a 
felnőtt labdarúgócsa-
pat mérkőzésével telt 
az idén 120 éves Sop-
roni Futball és Atléti-
kai Club születésnapja 
az elmúlt szombaton.

Megalakulásának 120. évfordu-
lóját ünnepelte a Soproni FAC 
1900 egyesület szombaton az 
Anger réti sportpályán. Az ese-
mény kezdetén egyperces néma 
csenddel tisztelegtek az egye-
sület elhunyt tagjai, köztük a 
csapat krónikása, Erdélyi Géza 
emléke előtt. Az ünnepségen 
az egyesület működését, az ott 
elvégzett munka színvonalát 
méltatta Barcza Attila, Sopron 
és térsége országgyűlési képvi-
selője, valamint Csiszár Szabolcs 
alpolgármester is. A résztvevők 
megkoszorúzták a klubépüle-
ten az alapításra emlékeztető 
márványtáblát, majd Horváth 
László, a Magyar Labdarúgó Szö-
vetség megyei elnöke emlékpla-
kettet adott át az egyesületnek, 
amelyet Ábrahám Tibor, a SFAC 
elnöke vett át.

Ábrahám Tibor lapunknak fel-
idézte: Sopron legpatinásabb 

egyesülete a SFAC, amely 1900-
ban alakult meg Soproni FC né-
ven. Néhány éven belül a pálya 
szélén megjelentek az atléták 
is, így a klub 1908-ban felvette 
a Soproni Football és Atlétikai 
Club nevet. 1920-ig a háború és 
az azt követő események miatt a 
működésük szünetelt. Ebben az 
évben viszont már elindultak a 

dunántúli kerület szombathelyi 
alosztályának labdarúgó-bajnok-
ságában. A labdarúgók 1939-ben 
megnyerték az NB II-t és játsz-
hattak az NB I-be jutásért, de 
Győrben 2–1-re kikapott a csa-
pat. A SFAC-ot az 50-es években 
megszüntették, majd beolvasz-
tották a többi soproni klubbal 
együtt a soproni spartacusba. 

1991 tavaszán néhány vérbeli 
„sfacista” sportember adta meg 
a kezdőlökést az újjáalakuláshoz.

– Jelenleg hét szakosztály 
(labdarúgó, atlétika, röplab-
da, kézilabda, amerikai foci, 
természetjáró, szabadidő és 
sport) működik az egyesület-
ben – mondta lapunknak Áb-
rahám Tibor. – A legfiatalabb 

az atlétikai, amely – Téglássy 
Tímea vezetőnek köszönhető-
en – rekord időn belül, egy hét 
alatt alakult újjá az év elején. 
Több mint százötven utánpót-
láskorú labdarúgó és ötven at-
léta, összességében pedig több 
száz fiatal sportol nálunk rend-
szeresen. Az pedig külön öröm 
számunkra, hogy az egyesület 

legendái közül többen is kijöttek 
az Angerre, így is példát mutat-
va az utánpótlásnak.

A születésnapi programok 
zárásaként a felnőtt labdarú-
gók a megyei első osztályban 
a Vitnyéd csapatát fogadták. 
Győzni sajnos ezúttal nem si-
került, a vendégek 2–3-as ered-
ményt értek el.

LELÁTÓ

Kispályás foci
Szeptember 16., 18., 
21., szerda, péntek, 
hétfő 18 óra, Halász 
Miklós Sporttelep, 
tóparti sporttelep
Városi kispályás labda-
rúgó-bajnokság

Teniszverseny
Szeptember 18–20., 
péntek–vasárnap 
15 óra, Lövér 
teniszcentrum
Évadzáró teniszverseny

Kézilabda
Szeptember 19., 
szombat 9 óra,  
vendéglátó, Gárdonyi-
iskola tornaterme
Soproni női 
kézilabdatorna

Labdarúgás
Szeptember 19., 
szombat 16 óra,  
Anger réti sporttelep
SFAC 1900 
– FSC Hegykő

Terepfutás
Szeptember 20., 
vasárnap 10 óra, 
Hotel Szieszta
XI. Soproni Crossfutás

Szeptember 26., 
szombat 9 óra, 
Károly-kilátó
7. Három a Károly 
Terepfutó verseny

Túra
Szeptember 26., 
szombat 9.15, Indulás: 
harkai focipálya
IV. Harka Vándora

›

A hét szakosztályban hetente több száz fiatal sportol, a legtöbben fociznak

Évforduló: 120 éves lett a SFAC

Sport

HUSZÁR JUDIT

Egymás után két hétvégén 
két rangos futóversenyt 
is rendeznek Sopronban. 
Mindkettőre az erdő sze-
relmeseit várják. 

A tavaszi szezonban nagyon elkese-
redettek voltak a futók – minden ki-
sebb és nagyobb versenyt lemondtak, 
elhalasztottak a vírushelyzet miatt. És 
bár a koronavírus ma is köztünk van, 
sőt, tombol, a futóversenyeket (a biz-

tonsági szabályok betartása mellett) 
még meg lehet rendezni. 
Szeptember 20-án, vasárnap 10-
től kezdődik a Hotel Sziesztánál a 
XI. Soproni Cross Futás. A progra-
mot a Soproni Rendészeti Sport-
egyesület, a Soproni Atlétikai Klub, 
az önkormányzat sportfelügyele-
ti csoportja és a Sopron Városi Sza-
badidő Sportszövetség szervezi. Elő-
nevezni szeptember 17. éjfélig lehet 
a 400 méteres, 800 méteres, 5,3 ki-
lométeres és 10 kilométeres távokon 
(crossfutas.hu). Helyszíni nevezésre 
a verseny napján 8 órától van lehe-

tőség, viszont a rajt előtt 15 perccel 
lezárul. Az elmúlt évekhez hasonló-
an az idei cross futáson is együttmű-
ködnek a szervezők az Autitok Egye-
sülettel, így lehetőség lesz egy közel 
5 kilométeres közös túra megtételé-
re. A túra 9.45-kor indul.
A Három a Károly terepfutóverseny 
neve szintén jól ismert a soproni 
sportolók körében. Szeptember 26-
án, szombaton startol a megmérette-
tés a Lövér kalandparktól. A Három a 
Károly célja idén is a terepfutás nép-
szerűsítése, a versenylehetőség biz-
tosítása (kezdőknek is) a természet-

ben. Az előnevezéseket szeptember 
19. éjfélig fogadják a www.soproni-
tavlatok.hu weboldalon, illetve a ver-
seny napján a helyszínen. Idén is 10 
kilométeren várják az egyéni és két-, 
háromfős csapatokat, valamint a fél-
maratoni (21,1 kilométer) távon indu-
lókat. Utóbbi megmérettetés rajtja 9 
órakor, előbbié 10 órakor lesz. Új-
donság, hogy 9.10-kor elindítanak 
egy 2,7 kilométeres gyermekfuta-
mot is. A rendező a Shotokan Tigri-
sek Sportegyesület az önkormányzat 
sportfelügyeleti csoportjának támo-
gatásával. 

Ismét kezdődik a terepfutók őszi versenyszezonja

Soproni ezüstérem a Kékszalagról
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az idei 52. Kékszalag vitorlásversenyen a Sudár 
Regatta hajóosztályban 2. helyen végzett egy 
olyan egység, amelynek két tagja, Kránitz Lajos 
és Varju László is Fertő tavi vitorlázó, harmadik 
társuk az alsóörsi Pál Gaszton volt. A legény-
ség összesen 33,5 órát töltött a hajó fedélze-
tén alvás nélkül. 

– 1967 óta vitorlázunk, különö-
sebben nem kellett készülni a 
versenyre, viszont a „Gé” nevű 
hajót meg kellett szoknunk, ezért 
egy napot töltöttünk közösen a 
vizen – mondta Kránitz Lajos, aki 
a Fertő Tavi Vitorlás Szövetség 
alelnöke is egyben. – Csütörtö-
kön 9 órakor dördült el a start-
pisztoly és pénteken 18.30-kor 
értünk be a célba. A Kékszalag 
különleges verseny, amelynek 
nehézségét az adja, hogy Bala-
tonfüredről indulva Balaton-
kenese és Siófok érintésével 

egészen Keszthelyig kell vitor-
lázni, majd vissza kell térni Ba-
latonfüredre. A verseny komoly 
kihívás mindenkinek, hiszen 
nemcsak nappal, hanem éjsza-
ka is, a versenyszabályokat és a 
hajózási szabályzatot is betartva 
kellett vitorláznunk, miközben 
folyamatosan figyelnünk kellett 
a szelet és a többi hajót.

A soproni vitorlázó hozzátet-
te: a legtöbb hajó két nap alatt 
kerülte meg a Balatont, az indu-
láskor nagyon rosszak voltak a 
szélviszonyok, aztán másnap, 

pénteken már feltámadt az 
északi szél, így felgyorsultak az 
események. – A hajón kiválóan 
tudtunk együtt dolgozni, egy-
egy manővernél mindenkinek 

megvolt a saját feladata – tette 
hozzá Kránitz Lajos. – Ennek is 
köszönhető, hogy a Sudár Regat-
ta hajóosztályban megszereztük 
az ezüstérmet. A Kékszalagon 

535 indulóból végül 339 egység 
ért célba, az abszolút befutási 
sorrend alapján a 140. helyen 
végeztünk, ami komoly siker a 
rendkívül erős mezőnyben.

A Kékszalag mezőnye hajóból – Kránitz Lajos és Varju László soproni vitorlá-
zóként ünnepelhette ezüstérmét a Sudár Regatta hajóosztályban

A SFAC atlétikai szakosztálya idén januárban alakult újjá FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS A fiatalok a program végén engedték fel lufikat
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A HÉT MOTTÓJA:

„A félelmet csak a 
mesékben lehet 

legyőzni, de ha az 
ember elfogad két 

szabályt, együtt 
lehet élni vele. 

(...)  
Amibe nincs 

beleszólásom, abba 
bele kell törődnöm. 

A hátrányokat 
előnnyé kell 
alakítanom.”

Stephen King 
(amerikai író)

KÖNYVAJÁNLÓ

Stephen King:  
A halálsoron

A  Cold Mountain fegyház E 
blokkjában, a siralomház-
ban néhány rab várja, hogy 
elérkezzen az idő, amikor 
végig kell mennie a halál-
soron, melynek a végén ott 
magasodik a villamosszék, 
az Öreg Füstös. Mindnyá-
jukat – Eduard Delacroix-t, 
a keszeg kis franciát. „Vad” 
Billy Whartont, az eszelős 
fiatalembert, és John Cof-
feyt, a hatalmas terme-
tű, folyvást könnyező né-
gert – főbenjáró bűnért, 
többszörös gyilkosságért 
ítélték halálra. Paul Edge-
combe, a blokk lelkiismere-
tes főfoglára azonban bizo-
nyos meglepő, mondhatni, 
csodás események hatásá-
ra úgy érzi, néhány dolog-
nak utána kell járnia. 

›

Együttműködés a Brenner János Hittudományi Főiskolával

Egyetemi tanévnyitó 
HUSZÁR JUDIT 

Az első-
éves hall-
gatók ün-
nepélyes 

eskütételével meg-
kezdődött a 2020/21-
es tanév a Soproni 
Egyetemen. A köz-
ponti tanévnyitót 
ezúttal is a Benedek-
kar szervezte, amely 
új szakot és speciali-
zációt is indít. 

Székek egymástól másfél mé-
terre, mindenkin maszk – ünne-
pélyes keretek között, de a koro-
navírus-járvány miatt a szigorú 
szabályokat betartva rendezték 
meg a központi egyetemi tan-
évnyitót az egyetem közgazda-
sági karának aulájában. Mivel 
az eseményen csak korlátozott 
számban vehettek részt a hall-
gatók, ezért a többiek online 
élő közvetítésen követték az 
eseményeket. 

A tanévnyitón elsőként prof. 
dr. Fábián Attila, az egyetem új 
vezetője köszöntötte az első-
éveseket, és elmondta, hogy az 
alapítványi működés során fő 
céljuk, hogy egy zöld-, fenntart-
ható egyetemet hozzanak létre, 
ahol elérhető a legkorszerűbb 

tudás. Dr. habil Varga László, a 
Benedek-kar dékánja hangsú-
lyozta: az egyetemen idén kö-
zel 800 elsőéves hallgató kezdi 
tanulmányait, látványos a növe-
kedés a pedagógiai karon. Prof. 
dr. Bódis József felsőoktatásért, 
innovációért és szakképzésért 
felelő államtitkár a koronaví-
rus okozta speciális helyzetről 
szólt, végül pedig dr. Farkas Cip-
rián polgármester köszöntötte a 
gólyákat, és kívánt eredményes, 

élményekben gazdag soproni 
éveket. A tanévnyitón részt vett 
dr. Veres András megyéspüspök, 
Zambó Péter államtitkár, a Sop-
roni Egyetemért Alapítvány ku-
ratóriumának tagja, valamint 
Barcza Attila, Sopron és térsége 
országgyűlési képviselője is.

Az esemény keretében írta alá 
dr. Reisner Ferenc, a győri Bren-
ner János Hittudományi Főis-
kola rektora és prof. dr. Fábián 
Attila a két intézmény közötti 

megállapodást, ugyanis elindít-
ják az országosan is kuriózum-
nak számító hitéletre nevelés 
az óvodában specializációt. En-
nek célja, hogy a katolikus óvo-
dák számára a hitoktatásban is 
jártas szakembereket képezzen. 
Szintén újdonság, hogy idén 10 
kommunikáció és médiatudo-
mány szakos diák kezdi meg a 
tanulmányait Sopronban. 

Az évnyitón számos kitün-
tetést is átadtak, így Soproni 

Egyetemért Emlékérmet kapott 
Michl József, Tata polgármes-
tere, rektori dicséretben része-
sült Palatin Vivien, Alma Ma-
ter Emlékérmet adtak át  Ujvári 
Adrienn-nek. 

Az évnyitón vették át kineve-
zésüket a korábban sikeresen 
pályázó oktatók, a dékáni dicsé-
retet kiérdemelt hallgatók, vala-
mint három óvodapedagógus 
elnyerte a Nemzeti Felsőokta-
tási Ösztöndíjat is. 

Soproni fiatalok

Bal kezüket a jogarra, a jobbot a szívük fölé emelve tették le esküjüket az elsőévesek FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának tan-
évnyitója előtt leplezték le a botanikus kertben 
prof. dr. Mészáros Károlynak (1954–2007), a kar 
egykori dékánjának, az Erdővagyon-gazdálkodá-
si Intézet volt vezetőjének mellszobrát. – Egyete-
münkön évszázados szokás, hogy nagynevű pro-
fesszorainknak szobrot állítunk, ezzel is kifejezve 
a múlt megbecsülését és a jövőben való bizako-
dást – mondta avató beszédében prof. dr. Bidló 
András dékán. 

A szoboravatón az egyetem vezetése, az egyko-
ri kollégák és barátok mellett részt vett Mészáros 
Károly professzor családja is (felvételünkön). Mé-
száros Károly mellszobra Vanyur István alkotása. 
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS 

Újabb szobor  
a botanikus kertben

Szoborral emlékeznek 
dr. Mészáros Károlyra

Eötvös: kihozzák egymásból a tehetséget
MADARÁSZ RÉKA

Hihetetlen lelkesedéssel és üdeséggel dobja 
fel az Eötvös-iskola hétfő reggeleit és ünnepe-
it a „8. óra zenekar” nevű formáció. A kis csa-
pat random szerveződött tehetséges diákok-
ból, de már közel két éve működik sikeresen.

2018 decemberében Vargáné Ri-
móczi Gyöngyi tanárnőt – aki-
nek szívügye a tehetséggondo-
zás – gyertyagyújtás alkalmából 
egy műsor összeállítására kér-
ték fel az Eötvös József Evangé-
likus Gimnázium, Egészségügyi 
és Művészeti Szakgimnázium-
ban. A pedagógus a saját osztá-
lyának indította a programot, 
de szép lassan tágabb körre is 
kiterjedt, és összeállt a „8. óra 

zenekar”. Az alapító tagok: Poór 
Antónia, Erdei Bertalan, Nyerges 
Gergő és Rosta Máté. Berényi-
Pálfalvi Fülöp Ágoston és Mol-
nár Fanni kicsit később csatlako-
zott hozzájuk. Sokáig hegedült 
az együttesben Rákóczi Sarolta.

– Mivel nagyon jók voltak a 
visszajelzések, 2019 februárjá-
ban lehetőséget kaptunk arra, 
hogy a hétfő reggeli áhítatok 
részeként az egyházi énekeket 

a fiatal korosztályhoz közelebb 
állóvá tegyük. Ezek után előad-
hatunk egy szabadon választott 
dalt is. Sokat segít, hogy az isko-
lánktól hangszereket is kaptunk 
– mesélte a csapat menedzse-
re, Gyöngyi néni. – A nevünket 
a próbák időpontja adta. A 8. 
órák oldott hangulatban telnek, 
ilyenkor zeng az egész épület.

A kezdeményezés nem csak 
a zenéről szól. Csapatépítő pro-
jekt, melynek az a lényege, hogy 
a diákok a közös munka során 
előhozzák egymásból a tudást, 
és együtt magasabb szintet érje-
nek el, mint amire ki-ki önállóan 
képes lenne. Az elmúlt időszak-
ban az elkötelezett kis csapat ze-
néjével emelte többek között az 
iskolabál és a fecskenap fényét.

– Az én szerepem csupán any-
nyi, hogy lehetőséget teremtsek 
arra, hogy ezek a fiatal tehetsé-
gek megkapják a szükséges tá-
mogatást – tette hozzá a tanár-
nő. – A velük együtt töltött idő 
minden pillanata öröm. Nem 
elhanyagolható, hogy eközben 
olyan alapkompetenciáik is 
fejlődnek, mint például a koo-
peráció, a felelősségvállalás, a 
kreativitás, az improvizáció, a 
problémamegoldó-képesség, 
melyeknek később, munkahe-
lyi környezetben majd óriási 
hasznát vehetik.

A zenekar a közeljövőben új 
belépőket toboroz, szeretnék, 
ha tudatosulna a jelöltekben, 
hogy ebbe a csapatba bekerül-
ni megtiszteltetés.

„8. óra zenekar” nevű formáció tagjai és Vargáné 
Rimóczi Gyöngyi tanárnő FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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BIZTOS 
BIZONYTALANSÁG

Valahogy a COVID kapcsán 
ma ilyen helyzetet élünk. Pe-
dig az emberi elme a min-
dennapokban a biztonsá-
got, a kiszámíthatóságot, 
előretervezhetőséget sze-
reti. Ennek a ténynek nem 
mond ellent a felfedezés 
vágya, a kihívások keresése, 
de hosszú távon a kiszámít-
hatóság sokkalta megnyug-
tatóbb testnek és léleknek. 
Ha tartósan elbizonytalano-
dunk, szorongani kezdünk. 
Ez pedig nemcsak a lelkün-
ket, de idővel a testünket is 
összetöri. A lelkünk és a tes-

tünk ugyanis roppant szoro-
san… egybekötöttek.
Ráadásul egy idő után haj-
lamosak lehetünk már a té-
nyekben is kételkedni! Mert 
azért sok minden ma már 
nem kérdés. Van ez a vírus? 
Van. Veszélyt jelenthet ránk? 
Bizony egyes esetekben (és 
nem tudjuk pontosan, mikor) 
nagyon is. Létezik már biztos 
ellenszere? Nem, nem léte-
zik. Tehetünk-e ellene? Igen, 
tehetünk… tehetnénk. Távol-
ságtartás, maszkviselés, kéz-
fertőtlenítés…  
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

SZEPTEMBER 16–22.

Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig este 8 órától  
reggel 8 óráig tart.

›

Tallózó

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket szeptember 23-ig várjuk a Soproni Téma, 
9401 Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a Rubikon páneuró-
pai piknikkel foglalkozó különszámát sorsoljuk ki, melyet a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Szeptember 2-i rejtvényünk megfejtése: „A valóság az érző pillanatok sorozata”. Szerencsés megfejtőnk: Balogh Fe-
renc, Sopron, Deák tér.

KERESZT-
REJTVÉNY

Szeptember 16.,  
szerda 

Patikaplus gyógyszertár  
Határdomb u. 2., Alphapark 

99/505–220

Szeptember 17.,  
csütörtök 

Patikaplus gyógyszertár  
Selmeci u. 15–17., Interspar 

99/505–472

Szeptember 18.,  
péntek 

Arany Kígyó gyógyszertár  
Magyar u. 6. 

99/311–732

Szeptember 19.,  
szombat 

BENU Állomás gyógyszertár  
Mátyás király u. 23. 

99/312–437

Szeptember 20.,  
vasárnap 

Erzsébet gyógyszertár  
Győri u. 15. 

99/311–254

Szeptember 21.,  
hétfő 

Ezüst Kehely gyógyszertár  
Kodály tér 12. 

99/505–078

Szeptember 22.,  
kedd 

Hajnal gyógyszertár  
Malompatak u. 10. 

99/506–544

PLUZSIK TAMÁS

„Sopron, te lelkünk éltető láng! Hű 
őr az ősi végeken” – hangzanak 
Sarkady Sándor sorai a város him-
nuszában. Vallják ezt azok, akik már 

nemzedékek óta itt élnek, és azok is, akik elsza-
kadtak Soprontól.

Balsay István okleveles erdő-
mérnök, útépítő közlekedés-
mérnök, politikus, Székesfehér-
vár utolsó tanácselnöke, majd 
a rendszerváltást követően el-
ső polgármestere. Három cik-
luson keresztül volt országgyű-
lési képviselő, 1998–1999-ben 
a Miniszterelnöki Hivatal te-
rületfejlesztésért felelős poli-
tikai államtitkára. Még sopro-
ni egyetemistaként tagja volt a 
SMAFC 1969-ben Magyar Nép-
köztársasági kupát nyert kosár-
labdacsapatának, néhány napja 
pedig átvette a Soproni Egye-
tem Erdőmérnöki Karának tan-
évnyitóján az aranydiplomáját.

– Apai ágon a családfámat 
1680-ig tudom visszavezet-
ni – kezdte Balsay István. – Az 
ősök Lipcse és Halle környéké-
ről származtak, és a feljegyzé-
sek szerint szegről-végről még 
Luther Mártonnal is távoli ro-
konságban voltak. A Blascheck, 
majd a névmagyarosítást kö-
vetően a Balsay család férfitag-
jai évszázadokon át az erdész, a 
bányász, illetve a kohász szak-
mában jeleskedtek. Az erdészek 
sorát a családban Blascheck Fri-
gyes, a Batthyány-uradalom er-
dőmestere nyitotta meg. Talán 
mondanom sem kell, hogy Sop-
ronhoz is szorosan kapcsolódik 

a családunk, hisz Blascheck Vil-
mos nemcsak a kultúra egyik 
mecénása, a Soproni Zene-
egyesület alelnöke, a zeneiskola 
egyik életre keltője volt, hanem 
főszolgabíróként 1921-ben fon-
tos szerepet játszott a soproni 
népszavazás sikerében. Feltét-
len meg kell emlékeznem nagy-
apámról, Blascheck Aladár ma-
gyar királyi bányafőtanácsosról, 
aki a Duna Gőzhajó Társaság el-
nökségi tagja volt, az 1916-os er-
délyi román betörésnél pedig a 
Zsil-völgyi Önkéntes Bányász 
Zászlóalj parancsnokaként tet-
te le a névjegyét. 

– Édesanyám családjában 
is ott az erdőmérnöki vonal 
– folytatta Balsay István. – Di-
vald Adolf szépapám a selmec-
bányai Királyi Bányászati és Er-
dészeti Akadémia tanáraként 
a magyar erdészeti szaknyelv 
egyik megteremtője volt. Szin-
tén anyai ágon rokon az a Di-
vald Kornél, aki Budapest mű-
vészettörténeti emlékeinek 

szakírójaként szerzett hírnevet. 
Anyai nagyapám, Szabó István 
Selmecbánya mellett hosszú 
ideig Sopronban is dolgozott 
erdőmérnökként. És végül, de 
nem utolsó sorban édesapám, 
aki erdőmérnöki diplomáját 
1935-ben szerezte meg Sop-
ronban, majd évekig herceg 

Batthyány-Strattman László 
körmendi uradalmában dol-
gozott, a szakma az Alföld- és 
kopárfásítás elismert szakértő-
jeként jegyzi őt. Több emberöl-
tőn keresztül családunk számos 
tagjának, így nekem is otthona 
volt Sopron, ahová mindig jó 
hazajönni.

CSALÁDI HÁTTÉR: 1947-ben született Somlóvásárhelyen. Édesapja Sopronban 
szerezte erdőmérnöki oklevelét, míg tanító édesanyja hat gyermek (közülük 
három lett erdőmérnök) felnevelése mellett tanítói hivatásának élt. Felesége 
gyógyszertári szakasszisztens, István fiuk turizmus szakon végzett, Éva lányuk 
pedig jogi diplomát szerzett.

SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK

Ősei fontos szerepet játszottak Sopron történelmében is

Mindig jó hazajönni

Balsay István Balsay István FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS 
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Hanák Viktor: Nem szakadtam el a focitól és a zenétől sem

Visszatért a Masina
KÓCZÁN 

BÁLINT

Új nagyle-
mezt ké-
szített a 

Masinával Hanák Vik-
tor. Az egykori első 
osztályú labdarúgó, 
aki a Sopron színei-
ben is játszott, hosz-
szabb szünet után 
porolta le dalszöve-
geit és zenei ötleteit. 

– Hogyan lesz egy futballistá-
ból zenész? 

– Már egészen fiatalon a zene-
hallgatás és a foci volt a kedvenc 
szabadidős tevékenységem. Az-
tán a labdarúgás a hivatásommá 
vált, de közben hangszeren is el-
kezdtem játszani. Tizenkét éven 
át voltam NB I-es labdarúgó. 
Amikor Sopronba szerződtem, 
a csapat ügyvezető igazgatója 
Gőbl Gábor (Moby Dick) volt, aki 
tudván, hogy nagy rock/ metal 
rajongó vagyok, bemutatott a 
zenekar többi tagjának, akikkel 
azóta is jó kapcsolatot ápolok. 

– Soproni éveid alatt alakult 
a Masina…

– Így igaz: megtetszett a Smici 
által működtetett MD Stúdió, és 

mivel bőven születtek akkoriban 
is saját szerzemények, és sikerült 
zenésztársakat is találnom, meg-
alkottam a Masinát. Még 2006-
ban felvettünk egy négy dalt tar-
talmazó EP-t, amely nem került 
kereskedelmi forgalomba. Ezen 
Kiss Noró énekelt és Nyerges Ti-
bor dobolt. Ugyanez a felállás ké-
szítette a Paksi FC labdarúgócsa-
patának indulóját, amelyet a mai 
napig használnak is.

– Tíz év szünet következett. 
Mi motivált az újrakezdésben?

– Tavaly novemberben érez-
tem úgy, hogy ismét van kedv 
és energia a folytatáshoz. Ennek 
eredménye az Elindul… című be-
mutatkozó album, amely nyolc 
dalt tartalmaz. Sikerült ismert 
énekeseket is csatasorba állíta-
ni. Szerepel rajta maga a hang-
mérnök Schmiedl  „Smici” Ta-
más (Moby Dick, Bloody Roots), 
valamint Ficzek András (Dalria-
da), Szokodi Zoltán (Brazzil, Blo-
kád), ifj. Szokodi Zoltán (Pair o´ 
Dice), Wilhelm Tibor (Sub-Zero), 

Tamás Nándor (Wyrfarkas, Bear-
food) és végül, de nem utolsó-
sorban az „eredeti” énekes, 
Kiss Noró.

– Úgy tudom, hogy a karan-
tént is igyekeztél kihasználni…

– Igen, elég sokat voltam ott-
hon, a megnövekedett szabad-
időmet pedig hasznosan eltölt-
ve, a nagyobbik lányommal, 
Vikivel összehoztunk egy közös 
projektet a „V & V”-t, amelynek 
dalait a YouTube-on meg is le-
het hallgatni.

Hanák Viktor lányával, Vikivel összehozott egy közös projektet, ez a „V & V”Hanák Viktor lányával, Vikivel összehozott egy közös projektet, ez a „V & V”

Szénási Ferenc (Széna) soproni karikaturista al-
kotásai hétről hétre.

Soproni humorsarok 

Caramel koncert 
Szeptember 19., szombat 19 óra, Liszt-központ

Dorogi Peti dalszerzői est
Szeptember 19. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
Dorogi Peti (Intim Torna Illegál) tart dalszerzői estet, majd 
CsigaAfter zárásig

CSÍK zenekar koncert 
Szeptember 19. 20 óra, Sopronkövesd

Konyha koncert
Szeptember 25., péntek 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
A Konyha egy háromtagú zenekar, amely retrósan lerob-
bant hangzással és fordulatos magyar szövegekkel játszik 
eklektikus popzenét.

Tankcsapda
Szeptember 26., szombat 20 óra, Búgócsiga 
Akusztik Garden
A Nem hagylak el! turné keretében érkezik Sopronba ha-
zánk egyik legnépszerűbb bandája.

Junkies
Szeptember 25., péntek 20 óra, Hangár Music Garden
Junkies és Waiting for Violet koncerteket is láthat a kö-
zönség az este folyamán

Buli van! – zenei ajánló

Rendező: Roger Kumble, fősze-
replők: Dylan Sprouse, Selma 
Blair, Hero Fiennes-Tiffin, Jose-
phine Langford, Louise Lombard
Tessa mindent elveszíthet. Har-
din semmit sem veszíthet… csak 

Tessát. A nehéz kezdet után úgy 
tűnt, hogy Tessa és Hardin végre 
egyenesbe jön egymással. Tessa 
már megtapasztalta, hogy Har-
dintól nem áll távol a kegyet-
lenség, de nagyon megrendül, 
amikor egy váratlan esemény 

lerántja a leplet a kapcsolatuk 
eredetéről, és Hardin titokzatos 
múltjáról. Tényleg ő az a mély 
érzésű, figyelmes fiú, akibe a 
durva felszín ellenére belesze-
retett… vagy egész idő alatt egy 
idegen volt? Tessa legszíveseb-
ben elmenekülne, de ez nem 
olyan könnyű...

MADARÁSZ RÉKA

Egy stílusos szemüvegkeret sokat dobhat a 
megjelenésünkön. A kiválasztása viszont nem 
mindig egyszerű, hiszen több szempontot is 
figyelembe kell vennünk.

A megfelelő szemüveg kivá-
lasztásának alapja egy precíz 
látásvizsgálat, egy esztéti-
kailag és optikailag is töké-
letes keret, továbbá egy jó 
minőségű és pontosan csi-
szolt lencse.
– A hozzánk illő keret meg-
találásához érdemes szak-
ember segítségét kérnünk, 
annak ellenére, hogy a dön-
tést nagyban befolyásolja a 
divat – ajánlotta Seifert Bri-
gitta optometrista. – A nagy 
méretű, sötét színű, mű-
anyag keretek egyedural-
mát hosszú évek után idén 
felváltották a vékony, sok-
szor méretesebb fémkere-
tek – gyakran extrémebb 
vagy kerek formában. Hihe-

tetlenül népszerűek a tükrös 
lencsék, melyek óriási szín-
választékban, sőt már fény-
re sötétedő és polarizált ki-
vitelben is kaphatóak.

Pozsgai Klaudia látszerész 
hozzátette: egyre népsze-
rűbbek a dioptriás napszem-
üvegek, így nem kell udva-
riatlanságot feltételeznünk 
arról, aki napszemüvegben 
beszélget velünk. A fényre 
sötétedő szemüvegeknek 
már megjelent egy olyan 
speciális változata is, mely-
nek az alapszíne nem telje-
sen átlátszó. Ezek a lencsék 
elérhetőek 60 százalékos 

vagy átmenetes alapszín-
nel, amely UV-fény hatásá-
ra teljesen egyenletesen, 90 
százalékig besötétedik. Négy 
színben kapható, ideális au-
tóvezetéshez is. 
– Ha valakinek olvasás-
hoz már más dioptriára van 
szüksége, mint távolba lá-
táshoz, akkor annak a min-
den élethelyzetben hasz-
nálható multifokális lencsét 
javasoljuk – hangsúlyoz-
ta Brigitta. – A számítógé-
pes munkát végzőknek a kék 
fényszűrő-bevonatú lencse 
nyugtatja, pihenteti a sze-
müket, csökkenti a moni-
tor kék fénye által kiváltott 
panaszaikat.
Érdekességképpen: egy nagy 
múltú, német lencsegyártó 
cég kifejlesztett egy termé-
ket kifejezetten a biztonsá-
gos és kényelmes vezetés-
hez, amely szürkületben, 
esőben azoknak is optimá-
lis, akiknek nincs szükségük 
dioptriára, korrekcióra.

sarok

A jól kiválasztott szemüveg öltöztet

– A hozzánk illő keret megtalálásához érdemes – A hozzánk illő keret megtalálásához érdemes 
szakember segítségét kérnünk – mondta Seifert szakember segítségét kérnünk – mondta Seifert 
Brigitta optometrista Brigitta optometrista FOTÓ: NÉMETH PÉTERFOTÓ: NÉMETH PÉTER

MIUTÁN ÖSSZECSAPTUNK
dráma, romantikus (16)


