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Aligha akad olyan zenebarát, aki 
még nem találkozott Tom

pos Kátya nevével. A bá 
jos színésznő ugyanis 
a ze  ne területén is 
rendkívül aktív, most 

jelentkezett például 
egy új albummal, 

rajta egy csí
pős dallal.

Gyermekeink 
védelmébenKinyílt a színház!

A nézők a nyílt napon bejárhatták  
a teátrumot a pincétől a padlásig

A közelmúltban a Hermann Alice és a Bánfalvi Óvodában is befejeződtek a felújítási munkálatok, 
a nyár elején pedig a Jereván-lakótelepi kék óvodát korszerűsítették, így lett otthonosabb  
és energiatakarékos. FOTÓ: NÉMETH-MÉSZÁROS NIKOLETT (FELVÉTELÜNK A BÁNFALVI ÓVODÁBAN KÉSZÜLT)

Megújult soproni óvodák

Városunk az idei évben is kapcsolódott az európai autómentes nap 
rendezvényeihez: a soproni önkormányzat harmadik alkalom
mal szervezte meg a Tekerj Sopron! kerékpáros rendezvényt. 

Tompos Kátya 
kicsit csíp

Koncert volt  
a zsinagógában

A kulturális örökség napjai rendezvénysoro
zat alkalmából szombaton megnyitotta kapuit 
a papréti zsinagóga. A magyar zsidó zenei emlé
keket feldolgozó Tzomet Band is koncertet adott.

A fiatalok tinédzserként 
elkezdenek szórakozni 
járni, és a szülőknek fon
tos tudniuk, hogy az ő fe
lelősségük, hogy hová és 
kikkel engedik el a gye
reküket. Nincs érvény
ben olyan jogszabály, 
ami egy 14 év feletti fia
talt kitiltana szórakozó
helyről. Lapunknak Sza
bó Jenő soproni ren  dőr
kapitány nyilatkozott 
arról, meddig tart a szü
lők felelőssége és hol 
kezdődik a rendőrségé 
a fiatalok éjszakai 
életét tekintve.
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300-an kerékpáron
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Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

TÉRINFORMATIKUSI
határozatlan idejű munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:
• felsőfokú műszaki végzettség,
• Autodesk programok felhasználói szintű, adatbázisok, nyílt forráskódú

térinformatikai szoftverek ismerete, 
• számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn 

összeférhetetlenség.

Előnyt jelent:
• Földmérő–földrendezői szakirányú vagy településrendezési és fejlesztési szakirányú végzettség, 
• angol és/ vagy német nyelvtudás.

Munkakör fő tartalma:
• Az önkormányzat térinformatikai rendszerének felépítése, működtetése.
• A kiépített rendszer segítségével az érdeklődő ügyfelek tájékoztatása, a szükséges kivonatok elkészítése.
• A településrendezéssel kapcsolatos és egyéb típusú információk adatbázis szintű kezelése
• A rögzített adatok és az alaptérkép aktualizálása. Takarnet rendszer használata.
• Közreműködés a szabályozási tervek készítésében, a város digitális közműnyilvántartásának 

kezelésében.

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.

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 Németh Gergely városi főépítésztől a 99/515–183-as hivatali telefonszámon.

A jelentkezéseket 2017. szeptember 30-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző

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

A borítékra kérjük ráírni „Térinformatikus”

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok 2017. október 15-ig kerülnek elbírálásra. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók 
személyes meghallgatására is sor kerül. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon 
belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak 
megfelelően kezeljük.

Az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT

BERTHA ÁGNES

Sopron
ban évszá
zadok 
óta béké

sen megfér egymás 
mellett több vallási 
közösség és temp
lom. Sorozatunkban 
bemutatjuk a város 
templomait, törté
netüket, érdekessé
geiket, rejtett vagy 
látható kincseiket, 
valamint terveiket.

A Szent Mihály-templom déli 
oldalánál megbújva áll csen-
desen a több mint 600 éves 
Szent Jakab-temetőkápolna. 
Miután a Szent Mihály-teme-
tőt – melyet a korai középkor 
óta kerítéssel vettek körül – erő-
dítésjellege miatt nem lehe-
tett tovább bővíteni, szükség 
volt egy csontházra, melynek 
kriptájában továbbra is meg-
szentelt helyen nyugodhattak 
a régi sírok kiemelt csontjai. 
Ezért épült a 13. század köze-
pén a Szent Jakabról elneve-
zett kápolna, a román stílus-
ból a gótikába való átmenet 
egyik nevezetes hazai példája. 
Nyolcszögletű alaprajza – mely-
hez háromoldalas kis szentély 
csatlakozik – és bordáinak tago-
lása román stílusú, de csúcsívei 

már éreztetik a gótikus stílust. 
Különleges értéke a román kori 
kőfaragás a kapu timpanonján: 
egy életfa áll középen és annak 

két oldalán egy-egy sárkányfi-
gura egymással szemközt.

A kápolnát 1608–1674. között 
a Szent Mihály-templommal 

együtt az evangélikusok hasz-
nálták, a katolikus visszavé-
tel alkalmából újraszentelték. 
Később csak raktárként, illetve 
lőszer tárolására szolgált, míg 
Prímes György városplébános 
1748-ban elrendelte a kápolna 
újbóli rendszeres istentiszte-
letre való használatát. Új ol -
tárképet is festetett: a Szent 
Ja  ka bot ábrázoló alkotást 
Dorff  maister Istvánnak tulaj-
donítják. Nem sokáig tartott 
a szakrális funkciója: a 19. szá-
zadban templomi felszerelé-
seket raktároztak benne. Póda 
Endre városplébános mentette 
meg a lebontástól, majd Storno 
Ferenc segítségével restaurál-
ták a század második felében. 
Storno Ferenc tárta fel a kápolna 
középkori festését is. Valószínű-
leg ekkor kapott Zsolnay-kerá-
miás tetőzetet, amely a 20. szá-
zad második felének zűrzavará-
ban eltűnt. 

– A Szent Jakab-kápolna nap-
jainkban ravatalozóként műkö-
dik, és folytonos karbantartás 
mellett nyeri vissza szépségét 
és hirdeti Isten dicsőségét – tud-
tuk meg Horváth Imre vá  ros -
plébánostól. – 2010-ben meg-
újult a teljes tetőzet, a kö  zel -
jövőben pedig – párhuzamosan 
a Szent Mihály-templom felújí-
tásával – megszépülhet a lép-
csőzet is, valamint tervezzük, 
hogy az ablakokat színes üveg-
ablakra cseréljük. Már fel is vet-
tük a kapcsolatot egy budapesti 
művésszel.

A templomok története, rejtett és látható kincseik

Raktárból temetőkápolna

A Szent Jakabtemetőkápolna felújítása évek óta tart

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Cseh motoro
sok okoztak bal
esetet nemrégi
ben régiónkban, 
ugyanis nem vették 
időben észre, hogy 
keresztezik a főutat. 
Súlyos ára lett 
a fi  gyelmetlenségnek.

A 85-ös főút súlyos közúti bal-
eset helyszíne volt a közelmúlt-
ban. Egy csehországi motoros 
társaság Sárváron pihent, majd 
a 84-es főútról Hegykő felé vet-

ték az irányt. Fertőszentmiklós és 
Pereszteg között a röjtökmuzsaji 
kereszteződésnél valószínűleg 
nem vették észre, hogy táblák 
jelzik a kötelező elsőbbségadást.

– Több helyen is látniuk kellett 
volna, hogy keresztezik a főutat, 
ennek ellenére csak későn vet-
ték észre, hogy elsőbbséget kell 
adniuk – mondta el a Soproni 
Témának Kovács Miklós rendőr 
alezredes, a Soproni Rendőrka-
pitányság Közlekedésrendészeti 
Osztályának vezetője. – Elöl egy 
fiatal, huszonéves férfi haladt 
motorjával, neki szerencséje 
volt, mert éppen üres volt a fő  út. 
A hátul másik motoron haladó 
idősebb pár – a fiatal férfi szü-

lei – azonban belecsapódott 
egy VW Golf oldalába. A férfi az 
árokba, a nő pedig az úttest túlsó 
felére zuhant. A férfit a helyszí-
nen újra kellett éleszteni, a nőt 
súlyos sérülésekkel szállították 
kórházba. 

Ha ismeretlen helyen közleke-
dünk, tegyük azt fokozott óva-
tossággal, hiszen nem tudhatjuk, 
hogy milyen közlekedési helyze-
tek várhatók, vagy milyen eset-
leges úthibák vannak! Minden 
közúton érvényes szabály, hogy 
a sebességkorlátozást be kell tar-
tani, de az ismeretlen utakon ez 
fokozottan érvényes! Figyeljük 
a közúti jelzőtáblákat is, hogy 
elkerüljük a baleseteket!

Ismeretlen helyen 
autózzunk óvatosan!

RENDŐRSÉGI SOROZAT

Figyeljük a közúti jelzőtáblákat is, hogy elkerüljük a baleseteket! FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

„Sóexpedíció”  
indul Parajdra
CZIRÁKI VIKTÓRIA

Az MTA soproni Geodéziai és Geo
fizikai Intézetének űrgeodéziai kuta
tócsoportja tanulmányozza az erdé
lyi sótektonikát. A parajdi sótömb mozgá
sát műholdas mérésekkel figyelik meg.

Erdély területén az egykori ős -
óceánról leszakadt beltengerből 
a medence fenekén több száz 
méter vastag sóréteg pároló-
dott ki. Ennek a geológiai idő-
skálán sűrű folyadékként visel-
kedő kősónak a kipréselődé-
sét Erdélyben egy októberben 
induló nemzetközi programban 
a Magyar Tudományos Akadé-
mia soproni Geodéziai és Geo-
fizikai Intézetének kutatócso-
portja tanulmányozza.

– A parajdi sóbányák környé-
kén, a Kárpát-kanyarban úgyne-
vezett tektonikai lemezalábukás 
található, ami miatt a szeizmo-
lógiai aktivitás Olaszország után 
itt a legintenzívebb Európában 
– mondta el a Soproni Témá-
nak a projektet szervező Szűcs 
Eszter, az intézet tudományos 
munkatársa. A Szent Anna-
tóról is jól ismert Csomád-vul-
kán a geofizikai mérések szerint 
magmakását rejt a mélyben, 
emiatt potenciálisan aktív-
nak tekinthető. A só sűrűsége 
kisebb, mint az elmúlt, mintegy 
20 millió év során rárakódott 
több ezer méter vastag üledék 
sűrűsége, így annak súlya alatt 
több helyen kipréselődik. Ezek 

közül a legnagyobb sótömb 
a parajdi. A folyamat nagyon 
lassú, de egy-egy nagyobb föld-
rengés rázó hatása a felszínen 
jelentős elmozdulásokat hoz-
hat létre. Az Európai Űrügy-
nökség nemrégiben bocsátotta 
fel a Sentinel-1 földmegfigyelő 
műholdpárt, mely egy speciá-
lis mérési technikával millimé-
teres pontossággal képes „leta-
pogatni” a Föld felszínének 
változásait, így a sótektonika 
folyamatosan megfigyelhető, 
ebből pedig a felszín alatt zajló 
geodinamikai folyamatokra 
lehet következtetni.

– A sóexpedíció nemzetközi 
együttműködés kereteiben 
va  lósul meg holland, román 
és magyar kutatók részvételé-
vel – tet  te hozzá Szűcs Eszter. 
– A kö  zös munka több éven 
keresztül fog tartani, hogy a las -
sú folyamatok nagy biztonság-
gal meghatározhatók legyenek. 
A ku  tatás hozzájárul a rendkí-
vül értékes ásványi sóvagyon 
megismeréséhez. Ez a mennyi-
ség akár évtizedeken keresztül 
képes lenne ellátni egész Euró-
pát ásványi anyagokban gazdag, 
magas minőségű sóval.
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GYŐRI-VARGA NÓRA

Egészséges gyermekből válhat egész
séges felnőtt, a fittség pedig – többek 
között – rendszeres testmozgással őriz
hető meg. Idén ez a legfontosabb üze
nete a szív világnapjának, melyet szeptem
ber utolsó vasárnapján tartanak világszerte.

Nem lehet elég korán elkez-
deni – de mégis, mikor van 
az „elég korán”: kisiskolás kor-
ban, az óvodában vagy még 
előbb? – Az egészségre neve-
lésnek már akkor neki kell 
látni, amikor a gyermek még 
az anyaméhben van – kezdte 
dr. Tóth László, a Soproni 
Gyógy  köz  pont megbízott or -
vos igazgatója, osz  tály vezető 

főorvos. – Az édes  anyának 
figyelnie kell az étkezésére, 
a testmozgásra. Tudnunk kell, 
hogy an  nak a csecsemőnek, 
aki 4,5 kilogrammos súly felett 
született, vagy ha az anya ter-
hességi diabéteszben szenve-
dett, a későbbiekben nagyobb 
az esélye a cukorbetegségre, 
illetve a szív- és érrendszeri 
megbetegedésekre.

Magyarország lakosságának 
mintegy 10 százalékát érinti 
(gyerekeket és felnőtteket egy-
aránt) a cukorbetegség vagy az 
azt megelőző stádium, mind-
ezért pedig nagyrészt az egyre 
kevesebb mozgás és az egyre 
több evés tehető felelőssé (szá-
mos étteremben tapasztalható, 
hogy megnövekedtek az adagok 
az utóbbi években). – Nem elég, 
ha a gyerekek a köz  étkeztetés 
során gyümölcsöt kapnak az 
ételekhez: nem mindegy az 
sem, miből és mennyit főznek 
– tette hozzá dr. Tóth László. 
– Fontos lenne az is, hogy legyen 
lehetőség olyan sportot űzni, 
ami a tömegsportnál több, de 
még nem versenysport. Sajnos 
ritka a kö  zépút. A szülők fele-

lőssége óriási; kell a példamu-
tatás: szervezzenek közös sport-
programokat, kiránduljon vagy 
kerékpározzon együtt a család, 
hogy a gyerekekben kialakuljon 
az igény a testmozgásra!

Az orvosigazgató kiemelte, 
mindenkinek felelősséget kell 
vállalnia a saját egészségéért: 
figyeljünk arra, mit és meny-
nyit eszünk, sportolunk, kerül-
jük a dohányfüstöt és a túlzott 
alkoholfogyasztást! Járjunk 
el rendszeresen szűrésekre 
és ellenőriztessük például 
a BMI-  értékünket, a cukor- vagy 
a koleszterinszintünket! Fon-
tos, hogy együttműködjünk és 
megbízzunk a szakemberekben 
és ne az internetről tájékozód-
junk (félre)…

Legyen szíves, mozogjon!
EGÉSZSÉGÜNKÉRT

MUNKATÁRSUNKTÓL

A közelmúltban a Bánfalvi és a Hermann 
Alice Óvodában is befejeződtek a felújí
tási munkálatok. A nyár elején pedig a Jere
vánlakótelepi kék óvodát korszerűsítették, 
így otthonosabb lett és energiatakarékos.

– A kormány elkötelezett a csa-
ládok, a gyerekek, az oktatás, 
a jö  vő mellett, és jelentős össze-
geket is biztosít a fejlesztésekre 
– mondotta a Bánfalvi Óvodá-
ban dr. Si  mon István alpolgár-
mester. –  Így, ebből a forrásból 

újult meg ez az óvoda is. Szeren-
csések a soproni gyerekek, mert 
jól felszerelt, korszerű óvodák és 
felkészült, gyermekszerető, elkö-
telezett óvodapedagógusok és 
munkatársaik várják őket Sop-
ron-szerte. Nem véletlen, hogy 

a magyar óvodapedagógia világ-
hírű. Ehhez hozzájárul a Soproni 
Egyetem pedagógiai kara is. 

Az ünnepségen jelen volt 
dr. Fodor Tamás polgármester 
és több önkormányzati kép-
viselő is. 

A Bánfalvi Óvoda felújításá-
nak költsége 78 millió forint 
volt. Új nyílászárókat szereltek 
fel, korszerűsítették a fűtési 
rend  szert, valamint elvégezték 
a hőszigetelést. Ezzel teljessé 
vált a 2015-ben két csoport- és 
tornaszobával bővült intéz-
mény korszerűsítése.

Örömteli esemény volt a múlt 
héten a Hermann Alice Óvoda 
felújításának befejezése is. Az 
átadáson részt vett dr. Fodor 
Tamás polgármester és dr. Si -
mon István alpolgármester is.

– Az óvoda tovább fejlődik, ezt 
mutatja a megszépült főépület 
is – mondotta a polgármes-
ter. – Az önkormányzati tulaj-
donú óvoda műszaki állapota 
szükségessé tette a fejlesztést. 
A kivitelezés során kicserél-
ték a nyílászárókat, szigetelték 
a hom  lokzatot, korszerűsítették 
a fű  tési rendszert. Emellett meg-

történt az akadálymentesítés is. 
A beruházás nagyban javította 
az épület állagát, és csökkennek 
az üzemeltetés költségei is. Sok 
családot érintett a most lezárult 
122 millió forintos fejlesztés.

A kivitelező rugalmas volt, 
ugyanis a négy hónapos kivi-

telezési idő alatt zavartalanul 
fogadták a gyerekeket. A dél-
utáni pihenőidőben kerülték 
a nagy zajjal, fúrással, kalapálás-
sal járó feladatokat, az óvodások 
pedig testközelből figyelhették 
és ismerhették meg az egyes 
építőipari szakmákat.

A munkálatok ideje alatt is fogadták a gyerekeket az intézményekben

Megújult soproni óvodák

Győr–Moson–Sopron megyében 
múlt héten összesítették a par-
lagfű helikopteres légi felderíté-
sekor szerzett adatokat. A sop-
roni járásban nyolchektárnyi 
olaj  tökföldön találkoztak a rend-
kívül erős allergiás tüneteket 
okozó növénnyel. (A többi járás 
fertőzöttsége a levegőből: Tét: 20 
hektár napraforgó és szója, Győr: 
5 hektár napraforgó, Mosonma-
gyaróvár: 5 hektár napraforgó).

A hatékonyság érdekében 
a ha  gyományos helyszínelésen 
kívül immár hatodszor végez-
ték el a légi felderítést. A terü-
letek parlagfű-fertőzöttségét az 

Országos Rendőr-Főkapitányság 
Légirendészeti Parancsnokság 
helikopterével ellenőrizték a hó -
nap elején. A gépek megyénkben 
Fertőszentmiklóson és Péren 
szálltak fel, s közel 300 ezer hek-
tárnyi területet térképeztek fel 
a magasból.

A megyei kormányhivatal tájé-
koztatása szerint a július 1-jén 
megkezdett és azóta is folyama-
tosan zajló terepi felderítések 
következményeként már ható-
sági eljárásokat is indítottak. Az 
adatokat pedig folyamatosan 
töltik fel a Parlagfű Információs 
Rendszerbe.

Olajtökben  
a parlagfű

Ahhoz, hogy a gyerekekben kialakuljon az igény a testmozgásra, érdemes példát 
mutatnunk és közös sportprogramokat szerveznünk FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUMDr. Tóth László

A gyerekek műsort mutattak be a Hermann Alice Óvodában is FOTÓ: LECZOVICS ZSOLTKorszerűsítés: őszre a Bánfalvi Óvodában is befejeződött a felújítás

A levegőből is keresték a parlagfüvet  
FOTÓ: MTI-ARCHÍVUM

JEREVÁNI KÉK ÓVODA

Lapunkban korábban már beszámoltunk arról, hogy a Tre
fort Téri Óvoda Jereváni Kék Tagóvodájában a nyár elején 
fejeződött be az energetikai fejlesztés. Erre a célra mintegy 
60 millió forintot biztosított az önkormányzat. A három óvo
da felújításának összköltsége mintegy 260 millió forint volt.
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EZ LESZ…
Véradások

Szeptember 20., szerda 8–14 óra, vérellátó intézet
További időpontok: 
szeptember 21., csütörtök 8–14 óra, vérellátó intézet
szeptember 25., hétfő 8–12 óra, vérellátó intézet

Progress Sopron 2017
Szeptember 20. 15.30 – szeptember 24. 20 óra, 
Soproni Petőfi Színház
Nemzetközi alternatív és amatőr színházi találkozó 
Magyarországon

XI. Soproni Pénzügyi Napok
Szeptember 21., csütörtök 10 óra, Közgáz aula

Lilienn & Kónyai Tibor koncert
Szeptember 21. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Kiállítás
Szeptember 22., péntek 18 óra, Lábasház
Megnyílik a Giczy János emlékkiállítás

Jóvilágvan koncert
Szeptember 22. 21. 30, Búgócsiga Akusztik Garden

Salsa party
Szeptember 23., szombat 21 óra, GYIK Rendezvényház

Grunge Electric + Superunknowns  
– Soundgarden Tribute

Szeptember 23. 21. 30, Búgócsiga Akusztik Garden

Bababörze és kézművesvásár
Szeptember 24., vasárnap 9 óra, GYIK Rendezvényház

Séta a reformáció 500. évfordulóján
Szeptember 25., hétfő 17 óra,  
Soproni Evangélikus Múzeum
A múzeumok őszi fesztiválja programsorozat eseménye

Magyar szemmel Mexikóban
Szeptember 26., kedden 18 óra, Erdészeti Múzeum
Pap Gábor művészettörténész előadása

Üvöltés Kuckó Klub
Szeptember 27., szerda 17 óra,  
Ligneum Látogatóközpont
„Az utolsó óra története”. Zenés filóart kabaré, Dan 
Propper egykori műve alapján, jelen aktuális világunkra.

Őszi előadássorozat 
Szeptember 27. 17 óra,  
Roth Gyulaszakközépiskola kollégiuma
Ne légy áldozat, és a gyermeked se váljon azzá! – 
gyermekbántalmazás, szexuális visszaélés, zaklatás, 
előadás a Soproni TIT szervezésében

A magyar népmese napja
Szeptember 27. 18 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

P. HORVÁTH 

LÁSZLÓ

A hazai 
borásza
tok közül 

egyedüliként a sop
roni Vincellér Borá
szat vett részt a Rigá
ban megrendezett 
élelmiszerkiállítá
son. A letteknek ízlett 
a molnártiti selection.

Szépen lassan beérik a szőlész–
borász testvérek, Molnár Tibor 
és Ákos tudatos építkezése. Az 
elmúlt években főként külföl-
dön kerestek új piacokat. Meg-
fordultak már Csehországban, 
Lengyelországban és az Egye-
sült Királyságban, a londoni bor-
vásárnak köszönhetően pedig 
meg  indult a Vincellér Borászat 
exportja Japánba.

Legutóbb a Rigában meg-
rendezett egyhetes élelmiszer-
kiállításon és -vásáron vettek 
részt a hazai borászatok közül 
egyedüliként.

– A szakértők, a szakújságírók 
értékelése, visszajelzése egyön-
tetűen az volt, hogy a molnártiti 

selection megállja a helyét az 
ottani magas szintű gasztronó-
miában is – mondta el lapunk-
nak Molnár Ákos. – A kereskedők, 
éttermek, boltok közül többen 
odajöttek hozzánk és névjegykár-
tyát cseréltünk. Többen áraján-
latot is kértek. Egy delikát üzlet 
pedig azóta már jelezte, hogy szí-
vesen forgalmazná a borunkat.

Molnár Ákos bizakodó, meglá-
tása szerint van lehetőségük és 
keresnivalójuk Lettországban.

– Ez a térség nem egy bor-
termő vidék – folytatta. – Ami-
kor szeptember elején kint jár-
tunk, huszonkét Celsius-fokot 
mértünk. A helyiek szerint ez 
volt az év legmelegebb napja. 
Ott, északon inkább sört és 

röviditalt fogyasztanak. Igaz, 
akik megkóstolták a borainkat, 
azok mind elismerően szóltak 
róluk. Jó páran közülük ismer-
ték Sopron nevét, és érdeklőd-
tek a táj iránt. Így nem elkép-
zelhetetlen, hogy jövő tavasz-
szal, nyáron elutaznak majd 
a városba és meglátogatják 
a borvidéket.

A lettországi élelmiszerexpón sikere volt a Vincellér Borászatnak

Soproni bor Rigában

Molnár Ákos (jobbra) a Vincellér borait kínálta az élelmiszeripari expón

Braun Nándor (1802–1877) szappanfőző és gyertyamártó családba született, majd ezt 
a mesterséget maga is kitanulta, a családi vállalkozás vezetője lett, aztán amikor politi
kai pályára lépett, a cégvezetésről lemondott. 1856tól négy évig állt az evangélikus kon
vent élén, de tagja volt annak a toronybizottságnak is, amely az evangélikus templom 
tornyának megépítését koordinálta. Az 1859ben megalakult Dalfüzér Egylet, melynek 
öt évig Braun Nándor is az elnöke volt (ez alatt az idő alatt, 1863ban rendezték Sopron
ban az első Dalostalálkozót) a Bánfalva fölötti Alomhegyen emlékoszlopot állított, me
lyen az alábbi szöveg olvasható: „E séta utak kezdeményezőjének a nagyérdemű polgár
nak és dísztagjának, Braun Nándor úrnak állította a Soproni Dalfüzérek 1878 Május 30”. 
KÉP ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

Braun Nándor 
emlékoszlop  

az Alomhegyen

Szeptember 27én lesz a turizmus világnapja, amelyhez Sop
ron is csatlakozott. Ez alkalomból ingyenes belvárosi séta in
dul a kelták nyomában, a túra végén pedig ajándékok várják 
a résztvevőket. A sétán való részvétel regisztrációhoz kötött, 
bővebb információ a Tourinform irodában, a 99/517–560 te
lefonszámon kérhető.
Egykor egy harcias nép, a kelták leszármazottai lakták a mai 
Sopront és környékét. Ember és állattestű istenek mellett tes

tetlen szellemlényeket is tiszteltek, akiknek jelenlétét a mély 
erdőkben, a szent forrásokban, valamint a lenyűgöző termé
szeti jelenségekben vélték felismerni. Ők nem egyszerűen az 
istenekben, hanem magában a természetben hittek. A Nap
ban, a holdban, a csillagokban, a fákban, egy őzben vagy akár 
egy kicsiny hangyában. A sétán megidézik ezt a hősi, termé
szeti renden alapuló világot és elmerülnek a múltban, mikor 
a Tűztorony helyén még a druidák szent ligete volt.

Belvárosi séta a turizmus világnapján

Közel negyven különbö
ző színű érmet szereztek 
a magyar csokoládégyártó 
manufaktúrák a közelmúlt
ban megrendezett Inter
national Chocolate Awards 
(Nemzetközi Csokoládé 
Díj) keleteurópai döntő
jében. A medállal jutalma
zott cégek benevezhetik 
termékeiket a világdöntő
re, amelyre október elején 
kerül sor Londonban.
A megmérettetésről több 
éremmel tértek haza a sop
roni Harrer Chocolat kép
viselői is. Jelentős siker
nek számít, hogy arany
érmet kapott a Harrer 
hibiszkuszos, valamint 
a narancsgines töltött 
táblája. Ezüstérmet szer
zett a cég málnás és for
ralt borral töltött táblá
ja, a cappuccinós tejcso
koládéja, az eszpresszós 
táblája és a karamellizált 
kakaóbabbal megszórt, 
NicaraguaChuno 70 szá
zalékos étcsokoládé táblá
ja. Bronzérmes lett a Harrer 
gyógynövényes étcsoko
ládéja és a karamellizált 
kakaóbabbal megszórt, 
NicaraguaChuno 60 szá
zalékos tejtáblája.

Taroltak  
a magyar 
csokik 
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Vannak politikusok, akik azt 
hajtogatják már egy jó ide
je, hogy a kormány célja ki
vezetni az országot az Európai Unióból. Nekem úgy 
tűnik, hogy ezek a politikusok nagyon messze állnak 
a valóságtól, mert nincs épeszű ember, aki szeretné 
elhagyni az uniót, és erre nincs is semmiféle jel vagy 
utalás, konkrétumokról nem is beszélve. Igen, tudom, 
vannak, akik inkább másképp képzelnék el a jövőnket, 
de minden felmérés azt mutatja, hogy jelentős kisebb

ségben vannak. Ha ez így 
van, márpedig tények bi
zonyítják, és a kormány
zat többször is határozot
tan és egyértelműen kiállt 
az unió mellett, akkor mi
ért van, hogy egyes poli
tikusok szinte mantrasze
rűen mondogatják az el
lenkezőjét? Nem nehéz 
kitalálni persze. Egysze
rűen arról van szó, hogy 
nem találnak más fogást 
a kormányon, így aztán 
kapóra jött nekik az uni

óval való „vitasorozatunk”, szándékosan elferdítve 
a tényeket. Emlékezzünk csak: hányszor és hányszor 
mondták el migránsügyben, hogy szó sincs semmi
lyen kötelező kvótáról. Azóta bizony kiderült, hogy 
igenis van, ráadásul az unióban néhányan szeretnék 
valóban korlátlanná tenni a kötelező elosztást. Va
jon hányszor próbálják még ki és elfordítani a té
nyeket? Hányszor halljuk majd a következő hetekben, 
hónapokban, hogy választani kell Európa és (mond
juk) Moszkva között? Pedig mindenki tudja, hogy szó 
sincs semmiféle választásról, legfeljebb kisstílű ma
nipulálásról – részükről. Mert a tét nem az unió és 
az oroszok közötti választás, hanem az, hogy milyen 
Európát akarunk. A magyar álláspont nyilvánvaló: 
olyat, amelyiknek egyenrangú és jogú partnerei le
hetünk, megőrizve szuverenitásunkat. Ennyi és nem 
több! Hogy ez vitákkal is jár? Igen, néha hosszas és 
kemény vitákkal, amelyek vége azonban semmikép
pen sem az, hogy hátat fordítunk az uniónak, amely
től sokat kapunk és amelynek nagyon sokat adtunk 
és adunk. Lehet, ők is tudják, hogy becsapják az em
bereket vagy inkább csak megpróbálják (mert tény az 
is, hogy kevesen hisznek nekik), ugyanis nem hiszem, 
hogy ennyire alkalmatlanok lennének. Nem, nem! In
kább arról van szó, hogy ilyen áron is próbálnak hí
veket szerezni. Természetesen a politikában lehetnek 
eltérő álláspontok, eltérő vélemények, lehet a tények
ből eltérő következtetéseket levonni – és ezt tiszte
letben is lehet tartani –, de tudatosan félrevezetni az 
embereket, szándékosan belemagyarázni a dolgok
ba olyanokat, amik nincsenek is benne, az nem más, 
mint politikai kalandorság. Ebből pedig – tapaszta
lataim szerint – csak kevesen kérnek, mert az elmúlt 
évtizedekben megtapasztalhattuk, hogy mit is jelent 
ez a mindennapi életünkben.

„A tét nem az unió és 
az oroszok közötti 
választás, hanem az, 
hogy milyen Európát 
akarunk. A magyar 
álláspont nyilván
való: olyat, ame
lyiknek egyenrangú 
és jogú partnerei 
lehetünk, megőrizve 
szuverenitásunkat. 
Ennyi és nem több!”

Horváth Ferenc jegyzete

Álláspont

A Széchenyi 2020 program kere-
tében, 84 millió forint vissza nem 
térítendő támogatásból újult 
meg a Soproni Gyógyközpont 
nővérszállójának épülete. Az 
korszerűsítéssel nemcsak az 
épü  let fűtése válik költséghaté-
konyabbá, hanem javul a bent 
lakók komfortérzete is.

A 1980-as években épült nő -
vér szállóban 46 lakóegység talál-
ható, amely a kórház alkalmazá-
sában álló orvos és szakdolgozó 
munkatársak részére biztosít 
kedvezményes elhelyezést. 

Az 1990-ben történt tető-
téri bővítésen és kisebb állag-
megőrző javításokon kívül át -
fo  gó felújításra 2017-ig nem 
nyílt lehetőség. Egészen idáig, 
ugyanis a gyógyközpont 84 mil-
lió forintos pályázati támoga-

tást nyert el az épület energeti-
kai korszerűsítésére. 

A beruházás elsődleges célja az 
épület hőveszteségének csökken-
tése, ezáltal a fűtéshez felhasz-
nált hőenergia mennyiségének 
mérséklése volt. Hőszigetelték 
a kül  ső falakat és a tetőt, vala-
mint kicserélték a nyílászárókat. 

A megújulóenergia-fel  hasz ná -
lás növelése érdekében az épüle-
ten kiépítettek egy 106 da  rabból 
álló, összesen 28,6 kilowatt telje-
sítményű napelemes rendszert.

A beruházás után költséghaté-
konyabbá vált az épület fűtése. 
A fejlesztés az energiatakaré-
kossággal és a kibocsátott üveg-
házhatású gázok mennyiségé-
nek csökkentésével (57 tonna/
év) a fenntartható fejlődéshez is 
hozzájárul.

A megszépült nővérszálló épülete, a felújítás célja 
az épület hőveszteségének csökkentése

RÖVIDEN

Nagykövet Kópházán
Kópházán tett látogatást a Boszniahercegovinai Kiseljak 
testvértelepülés küldöttsége Mladen MišurićRamljak pol
gármester vezetésével. A Kópháza és Kiseljak közötti kap
csolat rangját külön is jelzi, hogy a találkozóra eljött Bosz
niaHercegovina magyarországi nagykövete, Aleksandar 
Dragičevič és Goran Pranjić tanácsos is. A delegációt Kóp
háza nevében Grubits Ferenc polgármester Firtl Mátyás
sal, a térség országgyűlési képviselőjével együtt fogadta.

Elza néni 110 éves
Szeptember 18án ünnepelte 110. születésnapját Brandeisz 
Elza. Sopron legidősebb polgára 1907ben Ruszton (Rust) 
született. Mozgásművészeti iskolába járt, majd Baján szer
zett testnevelő tanári diplomát. 1949től a Balatonalmádi
ban akkor induló általános iskolában tanított nyugdíjazá
sáig, ezt követően költözött Sopronba. 1978ig a Storno
házban idegenvezetőként tevékenykedett.

Regisztráció október 2ig
Már letölthető a NAV honlapjáról a 17EGYREG adatlap, 
melyet idén október 2ig kell elektronikusan benyújtania 
a NAVhoz azoknak a civil szervezeteknek, amelyek koráb
ban még nem regisztráltak, és jövőre szeretne az 1 száza
lékos felajánlásokból részesülni. 

›

CZIRÁKI VIKTÓRIA

A szülő felelőssége, hogy hová és kivel 
engedi el a gyerekét. A rendőrség csak 
a szülőkkel közösen tud hatékonyan fel
lépni a fiatalok biztonsága érdekében. 

A fiatalok nagyon korán, tiné-
dzserként elkezdenek szóra-
kozni járni, és a szülőknek fon-
tos tudniuk, hogy jobbára az 
ő felelősségük, hogy hová és 
kikkel engedik el a gyereküket. 
Mára már ugyanis nincs érvény-
ben olyan jogszabály, ami egy 
14 év feletti fiatalt kitiltana szó-
rakozóhelyről. – Míg évekkel 
ezelőtt éttermekben, bárok-
ban tábla is jelezte, hogy 18 év 
alatti fiatalok az esti órákban 
nem tartózkodhatnak a helyen, 
ez mára megszűnt – mondta 

el a Soproni Témának Szabó 
Jenő soproni rendőrkapitány. 
– A ren  dőrség csak a szülőkkel 
közösen tud tenni annak érde-
kében, hogy a fiatalok bizton-
ságban legyenek éjszaka. Intéz-
kedni abban az esetben szokott 
a rendőrség, ha fennáll a veszé-
lye, hogy a fiatalkorú bűncse-
lekmény áldozatává válik. Sop-
ronban önkormányzati rendelet 
tiltja például a közterületen tör-
ténő alkoholfogyasztást. Nem 
gyakran, de alkalmanként talál-
kozunk olyan esetekkel, hogy 

az Erzsébet-kertben, a KRESZ-
parkban vagy az amfiteátrum-
nál iszogatnak fiatalok.

A rendőrség ilyen esetekben 
vizsgálja, hogy megvalósul-e 
a kiskorú veszélyeztetése bűn-
cselekmény. Ha igen, eljárást 
kezdemé-
nye z ,  h a 
nem, akkor 
a hatáskör-
rel és ille-
t é ke s s é g -
gel rendel-
kező járási 
hivatalnak 
küldi meg további eljárásra az 
iratot. Amennyiben a kiskorú 
ellátásra szorul, a rendőrség 
biztonsági intézkedés kere-
tében gondoskodik az egész-
ségügyi intézménybe történő 
eljuttatásáról.

– Kapitányságunk rendsze-
resen tart bűnmegelőzési elő-
adásokat általános és középisko-
lákban – tette hozzá a kapitány. 
– Szerencsére Sopron bizton-
ságosnak tekinthető, néhány 
elszigetelt esetet leszámítva 

nem jellemző, 
hogy bárki-
nek is félnie 
kellene attól, 
hogy gyerme-
két szórakozni 
engedje el. Az 
mindenesetre 
leszögezhető, 

hogy a rendőrség csakis a szü-
lőkkel közösen tud tenni a gyer-
mek biztonságának megóvásá-
ért. Az ő felelősségük ugyanis 
eldönteni, hogy a fiatalkorú 
meddig, hova és kikkel mehet 
el éjszaka.

Szabó Jenő rendőrkapitány: „Sopron biztonságosnak tekinthető”

Gyermekeink védelmében

PLUZSIK TAMÁS

A burgenlandi Laj  ta
szent mik lós (Neudörfl) 
vízművének pén
teki átadásával lezá
rult az Aqua Burgen
land–Sopron pro
jekt első fázisa. 

Az észak- és közép-burgenlandi, 
valamint a soproni vízművek 
határon átnyúló együttműkö-

désének célja, hogy a Fertő tó 
nyugati oldalán és a Sopro ni-
hegység déli lejtőin lévő víz -
nye rőhelyeket Sopronon keresz-
tül a Fertőzug vízvezetékeivel 
összekössék.

A projekt első fázisában – két 
és fél év alatt – mintegy 15 millió 
eurós költséggel átépítették a laj-
ta szent miklósi vízművet, lefek-
tették az összekötő vízvezeték 
első, Laj ta szent miklós (Neudörfl) 
és Fraknónádasd (Rohrbach) 
közötti 23 kilométerét. 

– A mai napon egy olyan 
mintaszerű projekt első szaka-
sza zárul le, amely a biztonságos 
vízellátást szolgáltatja több mint 
száz osztrák és magyar telepü-
lés számára, beleértve Sopront 
is – fogalmazott a projektzáró 
átadóünnepségen dr. Fo  dor Ta -
más. – Jelenleg nem állnak ren-
delkezésre olyan európai uniós 
források, melyek a magyar oldali 
folytatást lehetővé tennék, ezért 
osztrák–magyar kormányközi 
megegyezés nyomán állami for-

rások bevonására lesz szükség, 
melynek kidolgozása folyamat-
ban van. Nem kizárt, hogy külön-
leges brüsszeli források igénybe-
vételére is nyílik majd lehetőség.

Sopron polgármestere e tárgy-
körben megbeszélést folytatott 
a jelenlévő Hans Niessl bur-
genlandi tartományfőnökkel, 
valamint dr. Helmut Herlicska 
projektvezetővel.

Zárásként a résztvevők jelké-
pesen megnyitották az új veze-
tékszakasz főtolózárát. 

A fejlesztésnek köszönhetően tovább javult Sopron vízellátásának biztonsága FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Ivóvíz határok nélkül

„Sopronban önkormány
zati rendelet tiltja pél
dául a közterületen tör
ténő alkoholfogyasztást.” 

SZABÓ JENŐ 
RENDŐRKAPITÁNY

Korszerűbb lett a nővérszállóKorszerűbb lett a nővérszálló
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Tavasszal és ilyenkor, ősszel is rend
szeresen visszatérő kérdés: mikor és 
hogyan szabad elégetni a kerti hulla
dékot? Ennél a módszernél van köny
nyebb és környezetbarátabb megoldás is.

Az ősz a nyári szabadságolások 
végének, az iskolakezdésnek 
és egyúttal a kertben felhal-
mozódó hulladék elégetésé-
nek időszaka is. Sopronban ez 
utóbbit önkormányzati rende-
let szabályozza, amely alapján 
a kerti hulladék elégetése már-
cius 1-től április 30-ig, valamint 
október 1-től november 30-ig 
engedélyezett. Ilyenkor a Lövé-
rekben, a Virágvölgyben vagy 
Sopronbánfalván rendszeresen 
látni hatalmas füstoszlopokat, 
s nem feltétlenül azért gyújta-
nak máglyát, hogy így üzenje-
nek egymásnak az egyes város-
részen élők… 

A megadott időszakokon kí  vül 
– tehát május 1. és szep  tem ber 
30. között azonban tilos égetni, 

a szabályt megszegők tűzvé-
delmi bírsággal sújthatók.

– Lényeges, hogy csak szél-
csendben lehet tüzet gyújtani 
– mondta el a Soproni Téma 
megkeresésére Gyenge Kop-
pány, a polgármesteri hiva-
tal közbiztonsági referense. 
– A ker  ti hulladék, a faág, az avar, 
a lomb legyen száraz. Ameny-
nyiben még nyers vagy nedves, 
akkor az nem ég, csupán füs-
töl. Az égetendő kerti hulladék 
nem tartalmazhat más kom-
munális, illetve ipari eredetű 
hulladékot, például PVC-t vagy 
veszélyes hulladékot. A sza-
badban a tü  zet és üzemeltetett 
tüzelőberendezést őrizetlenül 
hagyni nem szabad, s veszély 
esetén, vagy ha arra szükség 

már nincs, a tü  zet azonnal el 
kell oltani. A tü  zelés, a tüze-
lőberendezés használatának 
színhelyén olyan eszközöket és 
felszereléseket kell készenlétbe 
helyezni, amelyekkel a tűz ter-
jedése megakadályozható, ille-
tőleg a tűz eloltható.

Az égetés mellett környezet-
barát módon is megszabadul-
hatunk a kerti hulladéktól. 
Sopronban az STKH Harkai úti 
telephelyén a magánszemélyek 

évente hat alkalommal, egyen-
ként legfeljebb 300 kilogramm 
mennyiségű fahulladékot, leve-
let, nyesedéket helyezhetnek el. 

Emellett a házhoz menő 
sze  lektív gyűjtéshez igazodva 
működik a házhoz menő lomb-
hulladék-elszállítás is. Arról, 
hogy az adott utcákba mikor 
érnek oda az STKH munka-
társai, a tár  saság weboldalán 
(www.stkh.hu) lehet bővebb 
tájékoztatást találni.

Lombhulladékelszállítás a kertekből: házhoz megy a szolgáltató

Égetés helyett zöldudvar!

ANDRÁSSY PÉTER

Sorozatunkban a lakóhelyünk közvetlen köze
lében élő növények és állatok megismerésé
hez, védelméhez szeretnénk hozzájárulni. 

A szegfűfélék huszonnégy nem -
zetséget magában foglaló család 
szegfű nemzetségének mint-
egy 330–340 faja az északi fél-
gömb mérsékelt övi területén 
fordul elő. Közülük hazánkban 
huszonegy faj, illetve alfaj él, 
több olyan is, amelyet Kitai-
bel Pál és kutatótársa, barátja, 
Waldstein írtak le. 

A magyar szegfű karcsú, vé -
kony, húsz–ötven centiméte-
res termetű, évelő. Szárán az 
egy–három milliméter széles 

levelek lándzsásak, ép szélűek, 
keresztben átellenesek. A szegfű 
név bimbójának szeghez való 
hasonlóságára utal. Virágzatá-
nak csészéje kihegyezett, szál-
kás végű; az egyes virágok sötét 
rózsaszínűek, számuk öt–tíz. 
Júliusban, augusztusban virág-
zik, de néha ősz elején is talál-
kozhatunk kései virágaival. Ter-
mése négy kis foggal nyíló tok, 
amely apró magokat rejt. Száraz 
gyepek, nyílt erdők, cserjések, 
kisebb rétek növénye. 

Most is virágzik  
a magyar szegfű

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy

Sopron Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése

a pénzbeli és természetbeni ellátások
helyi  szabályairól szóló 4/2015. (II.27.)

rendelete értelmében lehetőséget biztosít

SZOCIÁLIS TŰZIFA 
IGÉNYLÉSÉRE 

2017.09.18-tól 2017.10.18-ig.
A támogatáshoz szükséges nyomtatvány és a 

csatolandó dokumentumok letölthetők a
www.sopron.hu weboldalról, valamint 

személyesen átvehetők a
Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport 

ügyfélszolgálatán,
Sopron, Új u. 3., kizárólag ügyfélfogadási időben.

Hétfő: 13.30-tól 17.30-ig
Szerda: 8.00-tól 12.00-ig és13.00-tól 16.00-ig

Bővebb tájékoztatás kérhető személyesen 
és telefonon (tel.: 99/515–184)

Sopron Megyei Jogú Város

TÁJÉKOZTATÓJA

FELOLDOTTÁK A TŰZGYÚJTÁSI TILALMAT

Azonnali hatállyal feloldotta a tűzgyújtási tilalmat – melyet 
még június 20án rendeltek el – a földművelésügyi minisz
ter az ország területén lévő erdőkben és a fásításokban, 
valamint az erdők és fásítások határától számított kétszáz 
méteres körzetben lévő külterületi ingatlanokra – közöl
te a Földművelésügyi Minisztérium. Az erdőben tüzet gyúj
tani csak a kijelölt és kiépített tűzrakó helyen, szélcsendes 
időben szabad. Az erdőn kívüli területeken és a lakott te
rületeken történő tűzgyújtás esetén is minden esetben fo
kozott figyelemmel kell eljárni, mert a tűz felügyelet nélkül 
könnyen továbbterjedhet és súlyos károkkal járó közvetlen 
tűzeset forrása lehet.

Heimler Károly a vagyonát is elzálogosította, hogy felépülhessen

A kilátó napja – 2017

15,5 millió forintból 152 méter 
hosszan újult meg az Agyag 
utcában a Rákosi út – Ív utca között 
meglévő zajvédő fal. Péli Nikoletta 
önkormányzati képviselő az elmúlt 
héten a helyszínen elmondta, a nagy 
gépjárműforgalom és az ebből 
adódó terhelés miatt a fal egy része 
korábban megdőlt. Az új, két méter 
magas szerkezet a régihez képest 
jobban nyeli el a hangot, s nagyobb 
zajvédelmet nyújt az itt élőknek.
Mint megtudtuk, a tervek között 
szerepel a meglévő zajvédő falak 
további felújítása és újak építése. 

Elkészült a zajvédő

A Soproni Parkerdő egyik legnépszerűbb 
kirándulóhelyén, a Károlymagaslaton tartot
ták meg az elmúlt hétvégén a kilátó napját.

A Soproni Városszépítő Egyesü-
let és a TAEG Zrt. által szervezett 
ünnepségen dr. Józan Tibor, az 
egyesület elnöke köszöntőjé-
ben elmondta, hogy éves prog-
ramjuk egyik fontos és biztos 

pontja a Károly-magaslati kilátó-
nál lévő megemlékezés. Röviden 
beszélt a magaslat történelmé-
ről, megemlítve a soproni épí-
tészt, Winkler Oszkárt, akinek 
a ter  vei alapján épült meg a ki -

látó, illetve Heimler Károlyt, az 
akkori Városszépítő Egyesület 
elnökét, aki a saját vagyonát is 
felajánlotta és zálogba helyezte 
a torony megépülése érdekében. 
Az épületet 1936-ban adták át.

Bánáti László, a TAEG Zrt. park-
erdei és kom    munikációs igazga-
tója ün  nepi beszédében hangsú-
lyozta: Sopron a kilátók városa, 

melynek a leg  szebb pontja ter-
mészetesen itt, a Sop  roni Park-
erdőben van. Beruházásaik folya-
mán tudatosan törekedtek arra, 
hogy mind a fiatalok, családosok, 
valamint az idősebb korosztály 
igényeit is figyelembe vegyék 
az oktatás és ismeretterjesztés 
területén.

Dr. Farkas Ciprián önkormány-
zati képviselő megemlékezésé-
ben méltatta a szépséges tájat, 
a látványt, amelyben az ember 
kicsinek érezheti magát, látva 
a hatalmas természetet a kilá-
tóról, és ha az ember elég bölcs 
hozzá, akkor ez a környezet 
megnyugvást is adhat a lélek-
nek. Megköszönte a Soproni 
Vá  rosszépítő Egyesületnek és 
a TAEG Zrt.-nek, hogy gondoz-
zák és fejlesztik a kilátót és annak 
környékét, hogy a soproniak 
büszkék lehessenek nyolcvan 
év múlva is a Károly-magaslati 
kilátóra, és hogy mindenkinek 
legyen majd egy személyes törté-
nete, melyet megoszthat fiaival, 
unokáival.

Ács Tamás színművész előadá-
sában verssel és novellával ért 
véget a kulturális örökség nap-
jai rendezvénysorozathoz kap-
csolódó program, majd zárásként 
a Taschner borház idei Irsaiját 
kóstolhatták meg a résztvevők.
www.sopronmedia.hu

Bánáti László a TAEG parkerdei és kommunikációs igazgatója (balra), 
dr. Józan Tibor, a Soproni Városszépítő Egyesület elnöke és dr. Farkas Ciprián 
önkormányzati képviselő is szólt a Károlykilátóról FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Megrendezik a második színészbált a soproni Solo Restau
rantban szeptember 29én, pénteken este hét órakor. A ren
dezvény bevételét hátrányos helyzetű családok színházbér
let és színházjegyvásárlására ajánlják fel. Az esemény fő
védnöke Pataki András, a teátrum igazgató–főrendezője.
A bál megrendezésének kezdeményezője és fő szervező
je tavaly is Horváth Tamás volt, aki elmondta: egy régi ha

gyományt élesztettek fel új köntösben, s az elmúlt év sike
re után ismét életre hívták a rendezvényt.
Az idei bálon a nyitótáncot a Sopron Balett adja elő, Ács Ta
más színművész pedig humoros monológokkal szórakoz
tatja a közönséget. A zenét a Bendzsó Band szolgáltatja.
A tombola fődíját Mezei Zsuzsa budapesti festőművész 
ajánlotta fel.

Ismét jótékonysági színészbál

SÉTA A ZSIDÓ TEMETŐBEN

Szeptember 24én, délután 4 órakor dr. Tárkányi Sándor épí
tész, helytörténész a soproni zsidó temetőben (Tómalom u. 
22.) egy séta keretében annak történetéről, valamint az ott 
nyugvó egykori soproniakról mesél. Tekintettel a vallási hely
színre, kérjük, hogy a sétán részvevő férfiak fejfedőt viseljenek.

Kinyílt a színház!Koncert volt  
a zsinagógában

A Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 
felvételt hirdet

üzemeltetési 
referens 

munkakörbe.

Elvárás:
- legalább középfokú végzettség
- széleskörű műszaki ismeretek
- gyakorlatias gondolkodásmód

A fényképes álláspályázatokat 
2017. szeptember 25-ig 

kérjük elküldeni az info@prokultura.hu 
e-mail címre. 

PLUZSIK TAMÁS

A kulturális örökség 
napjai rendezvény
sorozat alkalmából 
szombaton megnyi
totta kapuit a papréti 
zsinagóga. A magyar 
zsidó zenei emlé
keket feldolgozó 
Tzomet Band koncert
jét is meghallgathat
ták az érdeklődők.

– Ez a hely központi hely volt 
a soproni zsidóság szívében – fo -
galmazott a rendezők nevében 
Stubenvoll András, a Soproni 
Magyar–Izraeli Baráti Kör elnöke. 
– Itt hívták segítségül a Minden-
ható nevét, itt adtak hálát neki, itt 
könyörögtek hozzá, itt olvasták 
fel a Tórát, Isten igéjét. Aztán elha-
gyottá lett az épület, most itt áll, 
mint egy mementó, egy régi kor 
emléke. Kulturális örökségünk, 
az örökségre pedig vigyázni kell. 
Meg kell óvni, gondozni, hogy ne 
pusztuljon el, ne tűnjön a fele-
dés homályába. Mert akkor már 
nem örökség.

Barcza Attila önkormányza ti 
képviselő, városi tanácsnok be -
szédében hangsúlyozta, hogy 
Sopron évszázadok óta sokszínű 
kultúrák találkozóhelye, ide tar-
toznak gazdag szakrális emlékei 

is. – Rendezvényünk helyszíne, 
a papréti ortodox zsinagóga 
Sopron történelmi múltjának 
és értékeinek szerves része, de 
jelenlegi állapota nem tükrözi 
egykori szépségét, jelentőségét. 
A felújítás tervezett költsége több 
százmillió forint, ezzel együtt bí -
zunk benne, hogy lesz rá lehe-
tőség, hogy a műemléképület 
megújuljon.

A köszöntőket követően 
dr. Tár  kányi Sándor építész mu -
tatta be az épületet, majd Jeru-
zsálemtől Jeruzsálemig címmel 
a ma  gyar zsidó zenei emlékeket 
feldolgozó Tzomet Band kon-
certjét hallgathatta meg a zsúfo-
lásig megtelt egykori zsinagóga 
közönsége. 

Magyarországon – Európa szá-       
mos országához hasonlóan – ha  -
gyománnyá vált, hogy szeptem-
ber harmadik hétvégéjén, a kul  -
turális örökség napjai keretében 
nyitják ki kapuikat az értékes 
műemlék épületek, tájházak, 
mú  zeumok és régészeti lelőhe-
lyek, így azok is, amelyek az év 
többi napján nem látogathatók. 
Sopronban a Schiller János ter-
vei alapján 1891-ben épült, mára 
leromlott állapotúvá vált, több 
tulajdonosváltáson is átesett, 
majd 2004-ben műemlékké 
nyilvánított egykori papréti orto-
dox zsinagóga adott otthont az 
Aranykorok emlékezete alcímet 
viselő rendezvénynek.

MUNKATÁRSUNKTÓL

A vastaps eredetileg egy ajtó kinyitását jelen
tette, s akad olyan művész, aki megszá
molja a színpad négy sarkát, mielőtt belép 
oda. Ilyen kulisszatitkokat is megtudhat
tak az érdeklődők, akik ellátogattak a Sop
roni Petőfi Színház nagy sikerű nyílt napjára.

A hagyományos soproni szín-
házi nyílt napon újra a kulisz-
szajárás és jelmeztár-látogatás 
volt a legnépszerűbb a közönség 
körében. Savanyu Gergely szín-
művész, Kovács Ferenc műszaki 
vezető és Németh Ervin dra-
maturg segítségével a csopor-
tok bejárhatták a teátrumot 
a pin  cétől a padlásig. Megismer-
kedhettek a technikai, műszaki 
háttérelemekkel, benézhettek az 
öltözőbe, a zenekari árokba. Meg-

tudhatták, mi az a vasfüggöny, 
amely összefüggésbe hozható 
a vastaps kifejezéssel is. A vas -
függöny ugyanis egy olyan öt 
tonnás fal, amely a tűz ellen 
készült. Ha a színházban, a szín -
padon tűz ütne ki, ilyenkor le -
eresztik a vasfüggönyt, ezzel 
pedig megakadályozzák, hogy 
a lángok terjedjenek. Ezen talál-
ható egy kis ajtó, s ha a közön-
ség sokáig ünnepli a művészeket, 
akkor azon keresztül lépnek ki 

a né  zők elé. Innen ered a vastaps 
kifejezés. Színházi babonákból 
is ízelítőt kaptak vendégek. Így 
megtudhatták, hogy akad olyan 
művész, aki megszámolja a szín-
pad négy sarkát, mielőtt szín-
padra lép, más pedig az ügyelő 
ruhagombját csavarja meg, hogy 
szerencséje legyen. 

A sok érdekes történet meg-
hallgatása mellett kicsik és na -
gyok betérhettek a Ka ka ó bár ba, 
a Teaházba és a mesesarokba is, 
ahol a jó tündér, Molnár Anikó 
színművész mesélt. Sárdy Bar-
barával és segítőivel énekelhet-
tek a gyerekek, akik némi gya-
korlás után szüleikkel együtt 
adták elő a Queen klassziku-
sának, a We Will Rock You-nak 
a kedvelt taktusait és egy ismert 
magyar népdalt. Farkas Tamás 
különleges színházi sztorikkal, 

versekkel szórakoztatta a néző-
ket a jelmeztárban, ahol szám-
talan fénykép készült az emlé-
kezetes előadások ruhái, kalap-
jai között.

A nap másik nagy érdeklő-
déssel várt eseménye a színész-
simogató volt. Ennek kereté-
ben a közönség találkozhatott 
a társulat tagjaival, készülhettek 
közös képek.

Egy különleges tárlat is nyílt 
a teátrumban Szénási Ferenc 
és Para Pisti karikatúráiból Ar -
cos kodás és Góbéságok címmel. 
Pataki András igazgató köszön-
tője után az alkotásokat Mikó 
István Jászai-díjas színművész, 
a soproni színház örökös tagja 
ajánlotta a látogatók figyelmébe. 
Ezt kiegészítve a Sopron Balett 
tagjai zsíros kenyérre és borkós-
tolásra invitálták a közönséget.

A színházi nyílt napon újra a kulisszajárás és jelmeztárlátogatás volt a legnépszerűbb FOTÓK: TORMA SÁNDOR

Egy napra megnyitotta kapuit a papréti zsinagóga 
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

RÖVIDEN

Giczy emlékkiállítás
„Oh, a szárnyas idő…” címmel Giczy János festőművész 
(1933–2016) életművének állít emléket a Soproni Múze
um legújabb tárlata a Lábasházban. Sopron díszpolgá
ra egész élete, pedagógusi munkája és festészete révén 
a város művészeti életének kiemelkedő alakja volt.
A festőművész életművét bemutató tárlat szeptember 22
én, pénteken 18 órakor nyílik meg a Lábasházban. Meg
tekinthető november 12ig, keddtől péntekig 12től 16 
óráig, szombaton és vasárnap 10–18 óráig.

Megmunkált fa
Nagy László faszobrász 70. születésnapjának tisztele
tére 50 év alkotásaiból nyílik kiállítás szeptember 23án 
(szombaton) 17 órakor a nagycenki Széchenyi István Em
lékmúzeumban. A tárlatot megnyitja Firtl Mátyás, Sopron 
és környéke országgyűlési képviselője.

›
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Leteszi az autót  
az autómentes héten?

BILKI FERENCNÉ:
A családom a szeptem
ber 22i autómentes na
pon még inkább a tömeg
közlekedést választja majd. 
A ke  rékpárt is használják, 
az unokám az első bicikli
jét éppen tőlem kapta.

SZABÓ GYULA: 
Az autót eladtuk, de biztos, 
ami biztos alapon meg
hosszabbíttattam a jogo
sítványom. Két kerékpárom 
is van, s ha olyan a kedvem, 
letekerek Fertőrákosra egy 
lángosért. 

TOKODI LINA:
Rendszeresen kerékpáro
zom a Jerevánlakótelep 
és a belváros között. Min
dig próbálom úgy szervez
ni a dolgaim, hogy az autót 
keveset használjam.

PÉNTEK SZABOLCS: 
Jó ötletnek tartom az au
tómentes napot, de so
kan vagyunk, akik mun
ka miatt kénytelenek au
tót használni. Törekszem 
arra, hogy ahova lehet, gya
log menjek.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›

Idén ünnepli kétszázadik szüle-
tésnapját Karl von Drais erdé-
szeti tisztviselő találmánya, a fu  -
tógép, vagyis a mai kerékpár őse. 
Ebből az alkalomból nyílt kiál-
lítás a kismartoni (Eisenstadt) 
Projektraum Burgenland múze-
umban, amely tárlat egy ruszti 
(Rust) magángyűjtő, Jo  hann 
Schneeberger gyűjteményén 
keresztül mutatja be a bi  cikli 
fejlődésének történetét. Nem-
csak a bicikli jubilál idén, hanem 
a Kismarton–Sopron közötti 
testvérvárosi kapcsolat is, mely 
tizenöt éves. 

A jeles évfordulók, valamint 
az európai mobilitási hét alkal-
mából kerékpárszerető soproni 

küldöttség látogatta meg a kiál-
lítást. A program fő szervezője 
Papp Attila, a már hagyományos 
Liszt Ferenc Kerékpártúra életre 
hívója volt.

Mint azt Barcza Attila önkor-
mányzati képviselő, az ifjúsági 
turisztikai és sportbizottság el -
nöke elmondta, Kismarton fon-
tos szerepet tölt be Sopron test-
vérvárosai között. Ez a kapcsolat 
történelmi, földrajzi és testvéri-
ségi összeköttetésen is alapul, 
immáron tizenöt esz  tendeje. 

Az elmúlt évek tapasztalatai 
és a maihoz hasonló progra-
mok is alátámasztják, hogy ez az 
együttműködés mindkét közös-
séget gyarapítja és gazdagítja.

PÁDER VILMOS

A kiemelt női utánpótlásközpontként működő SC Sop
ron női szakága folyamatosan fejlődik. Az új korosztályok, 
az U11, az U13, valamint az U16 és U19 és a felnőtt gárda 
eredményei a kezdeti nehézségek után biztatók. Újdon
ság, hogy a felnőtt csapat három játékosa, Németh Zita, 
Kocsis Petra és Sudár Mónika edzői képesítést szerzett és 
az utánpótlásnevelésben is tevékenykedik. A lányok szak
mai fejlődését erőnléti edző és kapusedző is segíti. Az egye
sület célja egy erős, folyamatosan fejlődő női utánpótlás
bázis megteremtése, az NB IIes élmezőnyhöz tartozó fel
nőtt keret kialakítása, majd hosszú távon merészebb álmok 
megvalósítása. 
Az SC Sopron továbbra is várja a focizni szerető lányokat 
mindegyik korosztályába, a 7–10 éveseket is. 

Szakadékba fut a vasút csapata? 

Erősödik az SC 
Sopron női szakága

RÁZÓ LÁSZLÓ

Az idei 
évben is 
a Lövér 
Kemping 

és a Sopronihegy
ség adott otthont 
a VIII. soproni cross 
futás, illetve a VI. nyílt 
hegyikerékpárver
senynek. A megmé
rettetésen a legki
sebbektől kezdve 
minden korosztály 
képviseltette magát.

A cross futás versenyén több 
pályát jelöltek ki a szervezők: 
a legkisebbek 400 métert tel-
jesítettek. A 7–8 éves korosz-
tály tagjainak már 800, a 9–11 
éveseknek 1100, a 12–13 évesek-
nek pedig 1600 métert kellett 
futni a célba érkezésig. A 13–19 
évesek 3500 méteres távot tel-
jesítettek, a felnőtt kategóriá-
ban pedig a 3,5 kilométeres táv 
mellett a 10250 méteres pályát 
is lefutottak az indulók. 

– A leghosszabb távon a moun -
tain bike pályán indultak a ver-
senyzők – mondta Csuka Zsolt 
szervező. – A szintkülönbség idén 
is próbára tette a futókat, de ez 
nem szegte kedvüket. A 3 és fél 
kilométeres távon Birkmayer 
Barbara, valamint Szalay Dániel 
érte el a legjobb eredményt, 

a csapatversenyt a Soproni Atlé-
tikai Club női együttese nyerte. 
A 10,25 kilométeres versenyben 
a nőknél Fülöp Alida, a férfiaknál 
pedig Vajda Kolos végzett az élen. 
Pólókkal, érmekkel és kupákkal 
díjaztuk a legjobb versenyzőket, 
ezúton is köszönjük a részvételt!

A kerékpárosoknál idén vál-
toztattak a lebonyolításon: 
a kem  ping területén alakítot-

tak ki egy másfél kilométe-
res technikás pályát. Külön-
böző elemek, például ugratók, 
sziklakert, árok vagy letörések, 
azaz hirtelen szintcsökkenés 
je  lentette a terepakadályokat 
a hegyikerékpárosoknak.  

– Ez a verseny sokkal látványo-
sabb, hiszen végig láttuk a kerék-
párosokat – mondta Bartokos 
Gábor versenyigazgató. – A fel-

nőtt kategóriában 40+1-es ver-
senyt rendeztünk. Ez azt jelenti, 
hogy 40 perc elteltével, ami-
kor az első kerékpáros áthalad 
a célvonalon, kezdődik a hajrá, 
az utolsó kör. Ebben a verseny-
számban Prajczer Péter vég-
zett az élen.

A fiatal versenyzők egy 150 és 
egy 500 méteres pályán mér-
hették össze tudásukat. 

Városunk az idei 
évben is kapcsoló
dott az európai mobi
litási hét, illetve az 
európai autómentes 
nap rendezvényei
hez: a soproni önkor
mányzat harmadik 
alkalommal szervezte 
meg a Tekerj Sopron! 
elnevezésű kerék
páros rendezvényt. 

A Tekerj Sopron! programjait 
közösen alakította ki a Sopron 
Városi Szabadidősport Szövet-
ség, a Sportfelügyeleti Csoport, 
a Soproni Rendészeti Sportegye-
sület, az MTB Sopron SE (Focus 
Team Hungary) és a Soproni 
Atlétikai Club. 

A délelőtti futó és kerékpá-
ros programok időpontjait úgy 
állították össze, hogy a részt-
vevők is kapcsolódni tudjanak 
a 14 órakor kezdődő kerékpáros 
felvonuláshoz. A Lövér Kem-
pingből rendőri felvezetéssel 
induló bringások a Lövér kör-

úton tekertek végig. A felvonu-
lást Csiszár Ákos önkormányzati 
képviselő indította el. 

A mintegy háromszáz részt-
vevő a körülbelül öt kilométe-
res táv megtétele után aján-

déksorsoláson vehetett részt, 
amelyen értékes kerékpárok 
találtak gazdára.

Szintkülönbség és terepakadályok tették próbára a sportolókat

Tekert és futott Sopron

Háromszázan kerékpáron

A Tekerj Sopron! keretében szervezett kerékpáros felvonuláson körülbelül  
öt kilométert tettek meg a résztvevők FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A fiataloktól a senior kategóriáig több korosztályban zajlottak a futó-  
és hegyikerékpár-versenyek FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Küldöttség 
Kismartonban

PÁDER VILMOS

Az őszi bajnokság felénél már 
látszik, hogy a Soproni VSE NB 
II-es labdarúgócsapatánál nagy 
a baj. Kilenc fordulót köve-
tően  győzelem nélkül, négy 

döntetlennel és öt vereséggel 
a 19. helyen várják a folytatást. 
A hétvégi, Nyíregyházán elszen-
vedett 2–0-ás vereség is jelzi, 
hogy csak 6–7 NB II-es szintű 
labdarúgója van a csapatnak. 
Persze sok mérkőzés lesz még 

a bajnokság befejezéséig, tör-
ténhetnek csodák, de nem kel-
lene kockáztatni. Az SVSE csak 
új, meghatározó játékosok iga-
zolásával tud kimászni kilátás-
talan helyzetéből. A közönség 
azonban bizakodó, mert reméli, 

hogy a folytatás jobb lesz. A hét-
végén azt a Dorogot fogadja az 
SVSE, amely a bajnokesélyes 
MTK fölött simán diadalmas-
kodott… A mérkőzés vasárnap 
18 órakor kezdődik a Káposztás 
utcai stadionban. 
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Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

BERUHÁZÁSI ÜGYINTÉZŐI
határozott idejű köztisztviselői állásra.

Pályázati feltételek:
• Felsőoktatásban szerzett építész-, építőmérnök szakmacsoportba tartozó felsőfokú szakképesítés, 
• számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
• büntetlen előélet,
• magyar állampolgárság,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn 

összeférhetetlenség,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása.

Előnyt jelent:
• német nyelv tárgyalási szintű ismerete,
• műszaki gyakorlati tapasztalatok,
• projektmenedzsment tapasztalatok.

Munkakör fő tartalma:
• részt vesz a területét érintő önkormányzati költségvetésben jóváhagyott beruházások, 

fejlesztések, felújítások előkészítésében, lebonyolításában, műszaki ellenőrzésében.

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 erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást.

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

A kinevezés határozott időre szól. A próbaidő: 6 hónap.
További információ kérhető Schekulin Nándor Városi főmérnöktől a 99/515–476-os telefonszámon.

A jelentkezéseket 2017. szeptember 30-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző

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

A borítékra kérjük ráírni „Beruházási ügyintéző munkakör”

A pályázat elbírálásának rendje: 
A pályázatok 2017. október 15-ig kerülnek elbírálásra. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók 
személyes meghallgatására is sor kerül. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 
napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi 
előírásoknak megfelelően kezeljük.

Az állás betölthető az elbírálást követően azonnal.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT

LELÁTÓ

Kispályás foci
Szeptember 20.,22., 25., 
27., 29. 18.15, Halász 
Miklós Sporttelep/ 
tóparti sporttelep
Városi kispályás 
labdarúgóbajnokság

Terepfutás
Szeptember 23. 9 óra,  
Lövérek – Károlykilátó
Három a Károly terep 
és váltófutás

Kosárlabda
Szeptember 23. 18 óra,  
Novomaticaréna
Krasznai Ferenc 
Emlékmérkőzés: 
Sopron Basket – 
Reyes Venezia

Szeptember 27. 19 óra,  
Krasznai Ferenc 
Sportcsarnok
SMAFC – DEAC U23

Túrázás
Szeptember 24. 9 óra, 
Soproni Parkerdő
III. Túrázz Sopron

Teke
Szeptember 24. 10 óra,  
Győri úti tekepálya
NB II észak–nyugat 
bajnoki forduló 
(Scarbantia SE – Móvári 
Golden TC)

Labdarúgás
Szeptember 24. 18 óra,  
városi stadion
Soproni VSE 
– Dorogi FC

Futás
Szeptember 25. 12 óra,  
Anger réti sporttelep
Városi mezei futóverseny

› Az elején egyenlő volt az állás, de a 3. negyedben elhúzott a Falco

SKC: ezüst a Krasznai-kupán
RÁZÓ LÁSZLÓ

Második helyen vég
zett a hazai csapat az 
idei Krasznaikupán. 
Az emléktornát 
idén 33. alkalom
mal szervezte meg 
a Győr–Moson–Sop
ron Megyei Kosár
labda Szövetség.

A Soproni KC pénteken az Ober -
wart Gunners ellen kezdte meg 
szereplését, nem is akárhogyan: 
az első percek után 14–0-ra veze-
tett a hazai csapat. Az előny azon-
ban innentől kezdve folyamato-
san fogyott, szünetben még 10 
ponttal vezetettünk, a meccs 
végén azonban egyenlítettek az 
osztrákok. A haj  rá is  mét a sop-
roniaké volt, így döntőbe jutott 
a csapat, amelyben Duvnjak 
és Autrey is jól kosárlabdázott. 
A vég  eredmény: Soproni KC 
– Oberwart Gunners, 65–57. 

A döntőben a Milos Bo  ri  szov -
val felálló Falco KC Szombathely 

volt csapatunk ellenfele. Ismét 
Duvnjak és Autrey termelte 
a leg  több pontot, hozzájuk 
csatlakozott hármasaival Takács 

Norbert. Két félidőn át egyenlő 
volt az állás, a harmadik negyed-
ben azonban elhúzott a Falco, 
előnyét pedig a meccs végéig 

meg is tartotta, ezzel idén Szom-
bathelyre került a Krasznai Kupa. 
A végeredmény: Soproni KC – 
Falco KC Szombathely, 61–71.

Az SKC-ban nem játszott Sasa 
Zagorac, aki a szlovén válogatot-
tal szerepelt az Európa-bajnok-
ságon. A játékos nemzeti csa-
patával megnyerte a szerbek 
elleni döntőt, így Eb-győztes-
ként csatlakozhat a Soproni KC 
keretéhez.

A hölgyeknél emlékmecs-
csel tisztelegnek idén Krasznai 
Ferenc előtt. Szeptember 23-án, 
szombaton 18 órától az olasz 
Umana Reyes Veneziával játszik 
a Sopron Basket.

PÁDER VILMOS

A Soproni Utánpótlásnevelő Klub vezetésének kez
deményezése az egészségmegőrzés fontosságá
ra hívja fel a figyelmet. Külföldi mintára kitárja az 
Ágfalvi úti sporttelep kapuit a sportolni, futni sze
retők számára. Október 1től heti három alkalom

mal, hétfőn, szerdán és pénteken 19től 20.30ig 
az Ágfalvi úti kivilágított műfüves pályán kulturált 
körülmények közt futhatnak a mozgás szerelmesei. 
Csiszár Ákos, az SC Sopron elnöke és a kezdemé
nyezés ötletgazdája elmondta: – Látjuk és tapasz
taljuk, hogy a korai sötétedés és az esős időjárás 

mennyire megnehezíti azok dolgát, akik szabad té
ren szeretnének sportolni és tenni az egészségü
kért. Külföldi mintára kitárjuk a sporttelep kapuit, 
örömmel látjuk a sportolni, futni szerető lakossá
got, hisz társadalmi szerepvállalásunk szerves ré
szét képezi, hogy egészségre neveljünk.

Egészségmegőrzés a futni szeretőknek

TORNÁT NYERT  
A SOPRON BASKET

A soproni női kosárlabda
csapat nyerte meg a Jeka
tyerinburgban megren
dezett négycsapatos tor
nát. A Sopron Basket az 
Oren  burg elleni siker után, 
a dön tőben a házgazdákat 
legyőzve végzett az élen. 
A torna legjobb játékosa 
Jelena Mi  lo va novic lett, míg 
Aleksandra Crvendakic be
került az AllStar ötösébe.

Az SKC ezüstérmet szerzett a kupán, közben a csapat játékosa, Sasa Zagorac 
megnyerte az Európabajnokságot a szlovén válogatottal FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a szerkesztoseg@gmail.com email címre!›

II. Soproni 

Színész Bál
2017. szeptember 29. (péntek) 19 óra

Helyszín: Solo Restaurant
(Sopron, Lackner K. utca 33/A /Mediterrano/)

Zene: Bendzsó Band
Nyitótánc: Sopron Balett

Műsor: 
Ács Tamás színművész 

HUMOROS MONOLÓGOK MŰSORA

         Belépő ára 5.800 Ft

A bál fővédnöke: Pataki András igazgató-főrendező

Tombola fődíj:  Mezei Zsuzsa budapesti festőművész festmény felajánlása.
    A bál bevételét hátrányos helyzetű családok színházbérlet 

és színházjegy vásárlására ajánljuk fel!

www.solorestaurant.hu

Belépő vásárlás: Liszt Ferenc Konferencia Központ jegyiroda (Sopron, Liszt Ferenc utca 1.)
A bál szervezője a GB 2010 Kft. (Sopron, Ógabonatér 44-46.).

(a belépő tartalmazza a bálon való részvétel 
mellett a svédasztalos vacsorát is)

 Jelentkezés: szervezes@prokultura.hu; mediahang@gmail.com 
vagy a 06 30/284-9426; 06 30/616-4485 telefonszámokon lehet.

A hét mottója:

„A bensőnket nem 
ismerheti meg senki 

sem, csak az, akit 
közel bocsátunk 

magunkhoz. Mert 
hiába ismernek 

bennünket, hiába 
beszélnek velünk 
azok, akiket száz 

és száz más 
ismerősünkön 

kívül bemutattak 
nekünk. A modor 

és a szavak, 
amelyeket az 
udvariasság 

diktál, olyanok, 
mint a diszkrét 

ruha, amely elfedi 
és felöltözteti 
idomainkat.”

Török Gyula  
író, hírlapíró

AJÁNLÓ

Könyvajánló
Török Gyula
A zöldköves gyűrű

„A legszebb s leggazda
gabb ígéret volt egész 
mai elbeszélő irodal
munkban” – írta a tra
gikus hirtelenséggel el
hunyt fiatal regényíróról 
Juhász Gyula 1918ban. 
A zöldköves gyűrű című 
családregényt, amelyet 
azóta is a legszebb, leg
költőibb magyar regé
nyek közé sorolunk, 
1912ben, huszonnégy 
éves fejjel írta. Eőzházi 
és Bazini Eőz József 
báró úrból az egysze
rű polgáremberré ved
lett Őz József és gyer
mekeinek története jel
képesen a történelmi 
magyar középosztály ki
kerülhetetlen széthullá
sának nyomasztóan bo
rús rajza. A pöffeszke
dés, az előnevekkel 
va   ló kérkedés, a címe
res gyűrűk ragyogtatá
sa idején hirdeti a mun
ka dicséretét.

›

Idén is kutatók 
éjszakája!

250 évvel ezelőtt, 1767ben 
hunyt el el Bánfalván Hyngeller 
János pálos szerzetes, fafara
gó művész. A né  metországi 
Augsburgban született 1712
ben. Forrás: Gyéressy Béla: Pá
los faragások mesterei, Mű

vészettörténeti Értesítő 22. 
évf. 3. szám.

150 évvel ezelőtt, 1867. szep 
tember 22én avatták fel Ma
gyarország első tornacsarno
kát a Papréten. Forrás: Haraghy 
György: Tornászünnepély Sop   

ronban (1867), Soproni Szemle 
27. év. 3. sz.

A Széchenyi István Városi 
Könyvtár internetes oldalán 
(www.szivk.hu) megtalálha
tó adatbázisból közöl részle
teket lapunk.

Ez történt Sopronban

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Pöttyök a macska
kövön, slam poetry 
workshop, közös 
sztorizgatás, vetített
képes előadás szép
irodalmi helyszínek 
nyomában, művészet
terápia és restaurálás 
is szerepel a Soproni 
Múzeum következő 
nagyrendezvényén. 
Idén is érdekes prog
ramokat kínál a múze
umok őszi fesztiválja.  

„Az ajtó nyitva áll” – Szabó Mag-
dára emlékezve ez a szlogenje az 
idei múzeumok őszi fesztiváljá-
nak. Az országos programsoro-
zatot szeptember 25-én nyitják 
meg Szentendrén, ehhez csat-
lakozik (már hagyományo  san) 
a Soproni Múzeum is. 

A helyi rendezvénysorozat kö -
zéppontjában az irodalom áll, 
ahogy arról múlt heti lapunk-
ban beszámoltunk, irodalmi 
pályázatot is hirdettek A legvic -
cesebb napom címmel általá-
nos iskolásoknak. A pályázat 
kiírását a G. Szabó Judit sop-
roni írónő hagyatékából össze-
állított interaktív minikiállítás 

inspirálta. Szeptember 30-án 15 
órakor közös sétára és emlék-
tábla-avatásra invitálnak min-
denkit az írónő egykori mesebeli 
házikójához. 

– A séta a Macskakő Gyer-
mekmúzeumtól indul, a pöty-
työket követve jutunk majd el 
a Lövérekben álló házhoz, ahol 
felavatjuk az írónő emléktáblá-
ját, és közös piknikre is várjuk 

a résztvevőket – mondta Martos 
Virág, a múzeum közművelő-
dési munkatársa. 

Több workshop is szerepel az 
idei múzeumi palettán: októ-
ber 5-én 17 órától Kőhalmy Kris-
tóf segítségével slam poetry 
workshopot szervez a múzeum. 
Kezdő és haladó slammereket 
várunk a rendhagyó Storno-
tárlatvezetésre és az utána való 

közös slammelésre a Macska-
kőben – tette hozzá Szabadhe-
gyi Zita megyei múzeumi koor-
dinátor. A Sztorizgatunk című 
író workshopra a Soproni Író-
körrel közösen várják a tollfor-
gatókat október 20-án 18 órától 
a Macskakőben. 

Folytatódik Bolodár Zoltán 
nagysikerű RETRO-Sopron című 
vetítettképes előadássorozata 

is, ezúttal soproni szépirodalmi 
helyszínek nyomába ered, pél-
dául Rakovszky Zsuzsa vagy 
Kun Árpád regényeinek a hely-
színeire is elkalandozhatnak az 
érdeklődők. A program októ-
ber 25-án 18 órakor kezdődik 
a Fabricius-házban. 

November 9-én, csütörtö-
kön 17 órától a Macs  kakőben 
művészetterá  pi ás foglalkozást 
tart Szí  jár  tó Eszter, a múzeum 
Csatkai utcai műhelyében pe -
dig a fa- és bútorrestaurálás 
rej  telmeibe lehet bepillantani. 
Utóbbi két programra előzetes 
jelentkezés szükséges. Minden 
további részletet megtalálnak 
a muzeum.sopron.hu oldalon. 

Szeptember végétől november közepéig tart a múzeumok őszi fesztiválja

Középpontban az irodalom

EVANGÉLIKUS 
PROGRAMOK 
A múzeumok őszi fesztivál
jához a Soproni Evangélikus 
Múzeum is csatlakozott. Ők 
szerveznek városnéző sé
tát a reformáció 500. év
fordulója apropóján, tarta
nak őszbúcsúztató progra
mot, elemlámpával erednek 
a reformáció nyomába, va
lamint a Mártonnaphoz 
kapcsolódó kézműves
fog  lalkozást is szerveznek. 
A programok ról bővebben 
a www.oszifesztival.hu ol
dalon olvashatnak. 

A Deák téri iskola diákjai a Macskakőben – az őszi programokra a fiatalok 
mellett a családokat és az időseket is várják. A cél az, hogy a helyiek közelebb 
kerüljenek a múzeumhoz. FOTÓ: SOPRONI MÚZEUM

Győr–Moson–Sopron megyében első és 
egyedüli középiskolaként a soproni Széche
nyi István Gimnázium csatlakozott a kuta
tók éjszakája rendezvénysorozathoz. 

A gimnázium szeptember 29- 
én, pénteken 17 órától tartalmas 
és színvonalas eseményt kínál 
a város és környéke közönsége 
számára. Lesz miből válogatni: 
huszonhét programot ál  lítottak 
össze. Az óvodásoktól egészen 
a nyugdíjas korosztályig min-
denki találhat valami izgalmas 
újdonságot.

A gimnázium tantermeiben 
és a belvárosban zajló esemé-
nyekre több száz érdeklődőt 
vár  nak. Ezen a napon bemutat-
ják az iskolában zajló – sokszor 
nemzetközi elismerést kivívó 
– kutatásokat is. 

A programok többsége előze-
tes regisztráció nélkül, szabadon 
látogatható, néhány azonban 
a korlátozott férőhelyek miatt 
regisztrációhoz kötött.

Sopronban ezen a napon to -
vábbi helyszíneken is lesznek 

érdekes programok. A kezde-
ményezéshez csatlakozott 
a Lig    neum Látogatóközpont, 
a Lo    giscool Sopron és a Sopro ni 
Egyetem is. Lesznek dermesztő 
kísérletek, játékos anyanyelvi 
feladatok, 3D nyomtató bemu-
tató, számítógép-programo-
zási lehetőség, fotókiállítás 
és játszósarok is várja majd 
a legkisebbeket.

Az Európai Bizottság által 
2005-ben életre hívott kuta-
tók éjszakája programsorozat 
– amelyben hazánk mellett 
har minchárom ország több 
mint 300 városa vesz részt 
– Európa és Magyarország leg-
nagyobb tudománynépszerű-
sítő rendezvénye.

További információk

www.kutatokejszakaja.hu
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A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket szeptember 27ig várjuk a Sop
roni Téma, 9401 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu email címre. A helyes megfejtők 
között a Rubicon Széchenyi Istvánról szóló különszámát sorsoljuk ki, amely átvehető a Pro Kultúra Jegyiro
dájában (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Szeptember 6i rejtvényünk megfejtése: Koncertek a szabadban. Szerencsés megfejtőnk: Lehner Vencelné, 
Sopron, Fapiac 27. A napokban lesz 150 éve, hogy felavatták a …, a folytatás e heti rejtvényünk megfejtése.

Keresztrejtvény









































































































 
































































































































































































































































KONOK-
KÖZPONT KAPCSOLÓ

Mindannyiunkban van egy 
kis konokság, ha olyan dol
gunkról van szó, amit na
gyon elhittünk vagy elhitet
tünk magunkkal (legyen az 
akár a világ legnagyobb mar
hasága is). Kell tehát, hogy 
az agyban legyen egy… ko
nokközpont. Amikor már 
olyan helyzetben is ragasz
kodunk épített légváraink
hoz, amikor abba majdnem 
belepusztulunk, nyilván be
ragadt a konokközpont 
kapcsolónk.
Egy családorvos kolléga fo
galmazott így, miután né
hány hete, egy frissen a falu
jukba költözött leendő „bete

gével” beszélgetett. Műlábon 
(érelzáródás miatti amputá
ció), metszett „nyakkal” (az 
agyat ellátó nagyér szűküle
tének műtéti hege), „bontott 
mellkassal” (koszorúérműtét 
látható nyomaként) és… vi
dáman dohányozva állt a fér
fi az utcán.
Amikor a rendelőben, a vizs
gálat végén rákérdezett az 
orvos, hogy nem gyaníte 
kapcsolatot testi bajai és 
a dohányzás között, a „nem 
gondolnám én azt” szófor
dulatba ütközött.
Keresnünk kell a (le)kapcsolót!

Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI NYITVA TARTÁSA

SZEPTEMBER 20–26.

Szeptember 20.,  
szerda 

Segítő Mária gyógyszertár
Béke u. 13.

99/523–232

Szeptember 21.,  
csütörtök

Sepia gyógyszertár 
Ipar krt. 30., Tesco 

99/702–012

Szeptember 22.,  
péntek

Szebellédy gyógyszertár
Deák tér 35. 

99/505–469

Szeptember 23.,  
szombat

Than Károly gyógyszertár
Újteleki u. 54

99/510–787

Szeptember 24.,  
vasárnap

PatikaPlus gyógyszertár
Határdomb u. 2., Alphapark

99/505–220

Szeptember 25.,  
hétfő

PatikaPlus gyógyszertár
Selmeci u. 15–17., Interspar

99/505–472

Szeptember 26.,  
kedd

Arany Kígyó gyógyszertár
Magyar u. 6.

99/311–732

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

›

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

Szerkesszük közösen a Soproni Témát! 
szerkesztoseg@sopronitema.hu

PLUZSIK TAMÁS

Kimagasló tudomá
nyos, oktatói és lelki
pásztori munkája elis
meréseként Magyar 
Érdemrend Közép
keresztje kitüntetést 
vett át Balog Zoltán 
minisztertől dr. Vladár 
Gábor, a soproni 
református gyüle
kezet vezető lelké
sze, a Pápai Refor
mátus Teológiai 
Akadémia profesz
szora és volt rektora.

– Mi indította arra, hogy lel-
kipásztor legyen?
– Bár nagyon erős egyházi kö -
tő  désű családban nőttem fel, 
gyermekként soha nem ju -
tott eszembe, hogy lelkipász-
tor legyek. Változás gimnazista 
koromban következett be. Az or -
szág akkor egyetlen református 
középiskolájában, a Debreceni 
Református Kollégium gimná-
ziumában tanultam 1966–1970. 
között. Nagy hatással volt rám 
vallástanárunk, dr. Rózsai Tiva-
dar személyisége. Megraga-
dott az a szellemi igényesség, 
ahogyan felvázolta előttünk 
hitünk titkait.

– Immáron harmincnégy 
éve a Soproni Református 
Egyházközség lelkipásztora. 

Hogyan látja az itt eltöl-
tött éveket?

– Több mint három évtized 
nagy idő egy ember életében. 
Lelkipásztori szolgálatomat 
Ta    ká  csiban, egy Pápa melletti 
fa  luban kezdtem, innen kerül-
tem Sopronba. Akkor a városban 
még nagyon kisszámú reformá-
tus közösség élt. Ma a rendszer-
váltás után meginduló betele-
pülések folytán Sopronban és 
környékén mintegy másfél ezer 
református él. Nemcsak a rend-
szerváltás, hanem a lé  lekszám 
növekedése miatt is gyökere-

sen megváltozott a lelkipász-
tori munka külső feltételrend-
szere. Így ma munkatársaim-
mal együtt egy nagyon színes 
összetételű gyülekezetben 
tevékenykedem.

– Közel két évtizeden át volt 
a Pápai Református Teológiai 
Akadémia vezetője, rektora. 
Az ott végzett munkájáért is 
kapta a mostani kitüntetést. 
Milyen érzés volt átvenni 
a köz  társasági elnök által ado-
mányozott díjat Balog Zoltán 
minisztertől, aki szintén refor-
mátus lelkész?

– Természetesen ilyenkor 
nyilván zavarban van az ember, 
mert senki sem azért végzi 
a munkáját, hogy egyszer majd 
díjat kapjon érte. Számomra és 
velem együtt sokak számára, 
már az is jutalom, hogy dol-
gozhatom. Mivel intézmény-
vezetőként kaptam, egyúttal az 
a sejtés is megörvendeztet, hogy 
egy-egy ilyen magas elismerés-
ből a Soproni Református Egy-
házközség és a Pápai Reformá-
tus Teológiai Akadémia közös-
ségi munkájának helyeslése is 
kicsendül.

Magas állami kitüntetésben részesült dr. Vladár Gábor

A munka a jutalom

Lelkészek egymás közt: Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetést  
vett át Balog Zoltán minisztertől dr. Vladár Gábor
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KÓCZÁN BÁLINT

Aligha akad olyan zenebarát, 
aki még nem találkozott Tom
pos Kátya nevével. A bájos szí
nésznő a zene területén is rend

kívül aktív, most jelentkezett például egy 
új albummal, rajta egy csípős dallal.

Tompos Kátya az egyik legígé-
retesebb feltörekvő hazai szí-
nésznő, aki megkapta néhány 
éve a Jászai Mari-díjat, sőt, Junior 
Prima-díjjal is büszkélkedhet. 
Emellett nagy sikerű mozifilmek-
ben láthattuk, elég csak a Valami 
Amerika 2-t említeni.

Kátyáról köztudott azonban, 
hogy nem kizárólag a színházi 
vagy filmes közegben érzi jól 
magát, hanem zenei téren is 
igen elszánt. Nemrég jelent meg 
második albuma Holdjárat cím-
mel. – Az album gyakorlatilag 
egy misztikus utazás, amely-

nek a végén felkavaró vagy épp 
megnyugtató, összeolvasztó 
vagy szétválasztó, múlhatatlan 
vagy illékony szerelmek vár-
nak ránk – ajánlotta lemezét 
az énekesnő.

Ehhez az újabb zenei uta-
záshoz Tompos Kátya most 
is Hrutka Róbertet kérte fel 
útitársnak. 

Legújabb, nemrég megjelent 
Kicsit csíp című dalának szö-
vegét Grecsó Krisztián jegyzi, 
aki az élet azon pillanatát tárja 
a hallgató elé, mikor még csak 
elképzeljük, mennyire sokszínű 
szerelem vár is majd ránk. Izgal-
mas zenei utazás!

Eseménydús volt 
a nyár az Art of Beats 
életében. A színpadon 
már bemutatkozott 
a soproni formáció új 
énekese, Ács Norbert. 

A soproni zenei életben már 
ismert arc, Ács Norbert ugrott 
be az Art of Beats koncertjeire 
a nyáron. – Nem panaszkodunk, 
szép számmal érkeztek felké-
rések. Tavasszal Viennel készí-
tettük az Arcom láttam videót, 
amit a júliusi soproni fellépé-
sen Ács Norbival mutattunk 
be a közönségnek. Ez egy gyors 
beugrás volt, amit remekül 
megoldott Norbi, hatalmas szín-
padi rutinjának köszönhetően 
– mesélte Tomor Peti „Speat”. 

Az alapítótag elmondta, hogy 
a vártnál nagyobb sikernek kö -
szönhetően abban maradtak, 
hogy a következő kislemezt és 
klipet vele készítik el a tervek sze-

rint még az ősz folyamán. – Ettől 
függetlenül, Vien is velünk ma -
radt természetesen, az alkotói 
csapat tagjaként továbbra is szá-
míthatunk rá énekes–szövegíró-
ként! – tette hozzá.

A formáció tagjai szólópro-
jekteket is készítettek a nyár fo -
lyamán: Speat deep house-ban 
tett kirándulásának eredménye 
a Chill the Face című dal. Emel-
lett J-bee clubmusic újdonságai 
is megtalálhatóak az Art of Beats, 
valamint a Positive Records You-
tube csatornáin.

– Napjainkat az élő reperto ár 
„nagykoncertesítésével”, illetve 
va  do  natúj dalok rögzítésével 
töltjük. Pillanatnyilag 4–5 szám 
van „alakítás alatt”, ezek közül 
kerül ki egy-két hónapon belül 
a már említett videoklip. Mind-
ezeken felül tervben van egy 
nagyon érdekes munka, amit 
a Magyar Operaház karnagyá-
val, Csiki Gáborral készítünk… 
– vázolta fel a terveket Speat. 

Willcox legújabb dalával 
is tarol. A Day ’N Night és 
a Let It Go elsöprő sikere 
után az In My Head a leg
többet hallgatott magyar 
dal lett a Shazam Top 100 
Hungary charton.
Az ifjú DJ, producer leg
újabb szerzeménye mind
össze hat nap alatt érte el 
a sikert. Az In My Head egy
részről hozza a megszo
kott willcoxos stílust, de 
egy új hangzás, a GHouse 
teszi még izgalmasabbá.
Willcox karrierje első lépé
seit 10 évvel ezelőtt tette 
meg, azóta számos világ
sztárral dolgozott együtt 
producerként.

Willcox 
a legjobb 
magyar 

Erősödött  
az Art of Beats

Tompos 
Kátya 
kicsit 
csíp


