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Szentje védi Sopront
Vásári forgatag, rikkancsok, cipőpucolók, lovaskocsi, rongyosgárda és huszárok, spanyolnátha ellen küzdő orvosok – a száz évvel ezelőtti Sopron élete elevenedett meg  
a belvárosban. Nagy siker volt a Kult100 című rendezvény, amelyen megcsodálhatták a résztvevők a Szent Korona hőlégballont is. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Tókerülés felsőfokon

Lejárnak a bérletek!

Az alaptalan kritikák és 
gáncsoskodások ellené-
re is az előzetes tervek-
nek megfelelően halad a 
Fertő tavi sport- és sza-
badidőközpont építése. 
Erről múlt héten a sajtó 
képviselői is meggyő-
ződhettek. Mint ismert, 
a Fertő-parton valósul 
meg – kormányzati tá-
mogatásból – az ország 
legnagyobb turisztikai 
beruházása. 

6

7

5

9

4

Múlt szombaton minden adott volt, hogy sikeres legyen az első Tómalom-kerülő tú-
ra: a gyönyörű őszi időben sok jókedvű ember vállalkozott arra, hogy a nagyjából 4,5 
kilométeres távot teljesítse. A rendezvényre nemcsak helyből, de a város távo-
labbi részeiből is érkeztek érdeklődők. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Fontos dátum közeleg: a 2020-ban érvényes éves zóna- 
vagy kombinált felszíni parkolóbérletek érvényessége 
2021. október 16-án lejár. Városunkban 1700 járműre kell 
ismét bérletet váltani. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Jó ütemben 
halad a Fertő- 
beruházás
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Jól vizsgázott az uszoda

Tesztversenyt rendeztek hétvégén a soproni Lőver Uszodában. 
A nemrég átadott létesítményben ez volt az első úszóverseny, 
amelyen a régióból indultak a legtöbben. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A Szent Mihály-templom búcsúi szentmiséje után agapéra 
invitálták a megjelenteket. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Kult100: Múlt, jelen, jövő
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P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Több mint kétszázan vettek részt az 
elmúlt héten megtartott nyugdíjas 
pikniken. A háromoldalú megálla-
podásnak köszönhetően az Alzhei-

mer Café csatlakozhat az idősekért tevékenykedő 
szervezetek országos hálózatához.
Kellemes, kora őszi napsü-
tésben gyalogtúrával indult 
az Alzheimer Café szervezé-
sében, valamint egy osztrák–
magyar idősbarát együttmű-
ködés keretében megtartott 
nyugdíjas piknik. Kedden dél-
után a GYIK Rendezvényház-
ban a mozgást népszerűsítő 
előadás, szűrővizsgálatok, 
kulturális műsorok is várták 
a több mint kétszáz részt-
vevőt. A program keretében 
az Alzheimer világnapról és 

a szív világnapjáról is meg-
emlékeztek. Az esemény-
re Ausztriából, Erdélyből, 
Szombathelyről és a Sopron 
környéki településekről is ér-
keztek vendégek.

A rendezvénysorozat ré-
szeként az Alzheimer Café 
működtetésére háromolda-
lú együttműködési megálla-
podást írt alá dr. Farkas Cip-
rián polgármester, dr. Tóth 
Tibor, a Slachta Margit Nem-
zeti Szociálpolitikai Intézet 

főigazgatója, valamint dr. Sütő 
Teréz, az Idősek Európa Háza 
Alapítvány elnöke, főszervező.

– A megállapodás meg-
erősített bennünket abban, 
hogy jó munkát végeztünk a 
hatéves fennállásunk alatt 
– mondta lapunknak Sütő Te-
réz. – A soproni önkormány-
zat korábban is támogatta a 
működésünket, és most, eb-
ben az ügyben is mellénk állt. 
A szociálpolitikai intézet fő 
célja, hogy országos hálózat-
ként kapcsolja össze az ed-
dig egymástól függetlenül 
működő Alzheimer Cafékat. 

A jövőben pedig egymást erő-
sítve, még aktívabban dolgoz-
hatunk az idősekért.

Dr. Farkas Ciprián polgár-
mester kiemelte, a koronaví-
rus-járvány rávilágított arra, 
milyen nehézségekbe ütkö-
zik, hogy az idősek a szeret-
teikkel, illetve a társaikkal 
tartsák a kapcsolatot. Az Alz-
heimer Café szervezői ön-
zetlenül mindent elkövetnek 
azért, hogy az idősek komfor-
tosan élhessék a mindennap-
jaikat. Az önkormányzat már 
csak ezért is örömmel csatla-
kozott a megállapodáshoz. 

A SOPRONI ALZHEIMER CAFÉRÓL:  Városunkban a győri min-
tát követve alapították meg hat éve, 2015 októberében az Alzhei-
mer Cafét. A szervezők minden hónap második keddjén tartanak 
rendezvényeket. A fő céljuk, hogy enyhítsék a demenciában szen-
vedőkre és a hozzátartozókra háruló testi–lelki terheket.

Népszerű volt a múlt heti nyugdíjas piknik – a GYIK Rendezvényházban sokan részt vettek a kulturális programokon. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Biztonságban otthon 
és az iskolában is 
CZETIN ZOLTÁN  

Közel egy hónapja elkezdődött az iskola, már a leg-
több diák (és szülő) visszarázódott a dolgos hét-
köznapokba – de az elővigyázatosság most is fon-
tos! Óvjuk értékeinket! 

Ellopták a telefonom, eltűnt a 
táskám, nincs meg a biciklim! 
– olyan mondatok, amelyeket 
nem szívesen hallunk. Az is-
kolakezdés után is fontos, 
hogy odafigyeljenek a gyere-
kek az értékeikre, nem árt új-
ra és újra megbeszélni, hogy 
mik a szabályok. 

– Ha például busszal jár is-
kolába a gyerek, akkor olyan 
helyre tegye a bérletét, ahon-
nan könnyű elővenni – kezd-
te Babelláné Lukács Katalin, 
a Soproni Rendőrkapitány-
ság őrnagya, kiemelt bűn-
megelőzési főelőadó. – Sem-
miképp ne a pénztárcájába és 
ne a hátizsák külső zsebébe 
rakja! Fontos, hogy az érték-
tárgyak mindig olyan helyen 
legyenek, amely másnak ne-
hezen hozzáférhető. Az isko-
lába egyébként is csak a leg-
szükségesebb dolgokat vigye, 
sok készpénz ne legyen ná-
la, csak amennyi a tízóraira, 
uzsonnára kell. Ha osztály-

pénzt visz, akkor azt reggel, 
az első alkalommal adja át an-
nak, aki gyűjti, ne legyen ná-
la egész nap!

A szakember szerint a leg-
újabb, drága kütyüknek nincs 
helyük az iskolában. Ha va-
laki biciklivel jár suliba, ak-
kor mindig zárja le az isko-
la területén lévő tárolóban. 
Egyre gyakrabban előfordul 
majd, hogy hazafelé – példá-
ul edzésről – szürkületben, 
sötétben kell mennie a gye-
reknek, ilyenkor mindenképp 
ügyeljünk arra, hogy legyen 
fényvisszaverő a kabáton, 
táskán! 

– Az iskolában nem tele-
fonálunk, de ha valaki a taní-
tás után egyedül van pár órát 
otthon, akkor hazaérkezés 
után értesítse a szüleit! – tet-
te hozzá az őrnagy. – Egy üze-
net, hogy megjöttem, meg-
nyugtató. Ugyanez a helyzet 
akkor is, ha egyedül megy 
edzésre a fiatal. 

RENDŐRSÉGI  sorozat

KÖVES ANDREA

Gyermekkardiológi-
ai kongresszusnak ad 
otthont Sopron októ-
ber első hétvégéjén. Az 
esemény kiemelt jelen-
tőségű városunkban, 
hiszen az 1960-as évek-
től több mint 30 évig 
egy gyermek szívszana-
tórium működött itt.
– Magyarországon száz gyer-
mekből körülbelül egy vala-
milyen szívfejlődési rendel-
lenességgel születik – kezdte 
dr. Molnár Szilvia, a Sopro-
ni Gyógyközpont csecsemő- 
és gyermekkardiológusa, a 
kongresszus főszervezője. 
– Ezek nagy része spontán 
gyógyul, vagy csak gyógysze-
res kezelést igényel, de fontos 
a katéteres, műtéti beavatko-
zást igénylő esetek mielőbbi 
kiszűrése az eredményesebb 
gyógyulás érdekében. 

– Már a várandósság 12. 
hetében lehetőség van súlyos 
szívfejlődési rendellenessé-
gek kiszűrésére, erről is szól 
az egyik előadás – folytatta a 
szakember. – Mindez bizto-
sítja, hogy az érintett és ope-
rálható újszülöttek Budapes-
ten egy szülészeti központban 
szülessenek, és mielőbb a 
Gottsegen György Országos 
Kardiovaszkuláris Intézetbe 
(GOKVI) kerülhessenek. 

Dr. Molnár Szilvia arra is 
rámutatott, hogy az utóbbi 
10–20 évben egyre nagyobb 

számmal érik meg a felnőtt 
életkort azok, akiket gyer-
mekkorban súlyos szívfejlő-
dési rendellenességgel ope-
ráltak. Az ő gondozásukat a 
GOKVI-ban egy erre specia-
lizált felnőtt kardiológus cso-
port végzi, a téma fontossá-
gára való tekintettel ők egy 
egész szekciót tartanak majd 
Sopronban. A képalkotó diag-
nosztika terén is nagy a fejlő-
dés, egyre több esetben tör-
ténik CT-vizsgálat. A Covid 
gyermekkardiológiai vonatko-
zásai is napirendre kerülnek a 
kongresszuson. 

A Soproni Gyóg yköz-
pontban is várja az érintett 
szülőket és gyermekeiket 

gyermekkardiológiai szak-
rendelés, amelyre nagy az 
igény. A megyében dr. Molnár 
Szilvián kívül mindössze egy 
gyermekkardiológus dolgo-
zik, Győrben. Mindemellett 
plusz igény van a szakrende-
lésre Vas megyéből is, mert 
ott szakemberhiánnyal küz-
denek. Sopronban kedden 11 
és 17 óra között, míg szerdán 
14 és 16 óra között van szak-
rendelés, amely beutalókö-
teles. A gyógyközpontban a 
vizsgálatok során EKG-t, oxi-
génszaturáció-mérőt és ult-
rahanggépet használnak. 
A rendelésen újszülött kor-
tól 18 éves korig vizsgálják a 
gyerekeket.

A kis szívek egészségéért

Dr. Molnár Szilvia csecsemő- és gyermekkardiológus Sopronban 
újszülöttől 18 éves korig vizsgálja a gyerekeket. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Nyugdíjas pikniket  szervezett az Alzheimer Café

 Összefogás az idősekért

www.sopronitema.hu

Miért Lénárd?  
Lénárd, másként Leonárd a koraközépkor egyik leghíresebb, 

legnépszerűbb szentje: állatok orvosa, a lovak, 
kovácsok, pásztorok védőszentje 

• Soproni Kutyasuli 
• Lovaglási lehetőség – Vadon Lovasklub  
• Kisállat kiállítás és simogató (kecske, nyúl, afrikai sün, 

tyúkok, galambok, ludak, kacsák)
Nyugat-Dunántúli Hagyományos Baromfi porta (S-K. Fanni -
Ikervár, H. Bálint -Szemenye) - Vadfarm Fertőszentmiklós 

• Terrárium készítés – kígyók – Zooland Díszállatkereskedés  
• Soproni Madármentők Alapítvány
• Kovácsműhely – Süle Ádám díszműkovács 
• Ökocsiga játszóház
 

        ÖRÖKBEFOGADÓ NAP 

Nektek Ugatunk Állatvédő Egyesület 

A belépés díjtalan, de állateledelt és támogatást elfogadunk!

-K. Fanni -

a Szent István parkban (Fapiac utca) 
2021. október 02. szombat 14.00-17.00 óra

Lénárd napLénárd Lénárd Lénárd 

Szervezők:
Pongráczné Várnai Mária 
önkormányzati képviselő

¤ Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
¤ Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 



Városi hírek2021. szeptember 29. 3CIVITAS FIDELISSIMA  
2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA Soproni Téma www.facebook.com/ 

sopronitemahivatalos

Újságunkban hétről hétre bemutatjuk a városi ki-
tüntetetteket, ezúttal a Dr. Király Jenő- és a Sop-
ron Sportjáért díjast. 

DR. KIRÁLY JENŐ-DÍJ 
Dr. Berkesné dr. Ács Gabriella 
1956. március 20-án született 
Kapuváron. A Pécsi Orvostu-
dományi Egyetemen 1986-ban 
általános orvos, az Orszá-
gos Tisztifőorvosi Hivatalnál 
(OTH) 1996-ban tisztiorvos, 
majd az Orvostovábbképző 
Egyetemen 1998-ban köz-
egészségtan-járványtan szak-
orvos végzettséget szerzett. 
1986–1994 között a Sopron Vá-
rosi Tanács Kórház Rendelő-
intézet Belgyógyászati Osz-
tályának humán orvosaként 
dolgozott. Közigazgatási pá-
lyafutása 1994-ben kezdődött, 

az ÁNTSZ elődjének soproni 
intézeténél kapott tisztiorvo-
si kinevezést. A 2011-ben meg-
alakuló Kormányhivatal Nép-
egészségügyi Osztályának 
élén járási tiszti főorvos pozí-
cióba kerül, ahol napjainkban 
is ezeket a feladatokat látja el. 
Átfogó ismeretekkel rendelke-
zik a népegészségügy műkö-
déséről. Munkáját felelősség-
teljesen, kimagasló szakmai 
hozzáértéssel végzi, szaktudá-
sa munkatársai körében is el-
ismert. A koronavírus-járvány 
elleni védekezésben betöltött 
szerepe, lelkiismeretes mun-
kája kiemelkedő.

SOPRON SPORTJÁÉRT DÍJ
Bauer Ferenc orosz–testne-
velés szakos általános isko-
lai tanári diplomáját a Pécsi 
Tanárképző Főiskolán kap-
ta meg, majd szakvizsgázott 
pedagógus végzettséget szer-
zett a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egye-
tem tananyag- és taneszköz-
innovátor sza kter ületen. 
A Sopronkövesdi Általános 
Iskolában kezdte pedagógusi 
pályafutását 1980-ban. 1982. 
augusztus 17-től a Soproni Pe-
tőfi Sándor Általános Iskola 
pedagógusaként tevékenyke-
dett. Az intézmény meghatá-
rozó személyisége volt, aki 
több innovációban vett részt: 
a mindennapos testnevelési 
program az 1990-es években, 
a Kölyökatlétika program és 

az iskolai sítúrák, jutalomtá-
borok szervezője. Munkakö-
zösség-vezetőként az iskolai 
diáksportéletet irányítot-
ta, szervezte. Szaktanárként 
magas színvonalú munkát 
végzett, helyi, megyei és or-
szágos versenyeken is sikere-
sen szerepeltek tanítványai. 
Hosszú évtizedeken keresz-
tül a Sopron Megyei Jogú 
Város Sporthivatala mellett 
működő városi Diáksport Bi-
zottság vezetőjeként részt 
vett a városi diáksportélet 
irányításában.

A Soproni Polgári Lövész 
Egyesület elnökségi tagja-
ként nagy szerepe az egye-
sületi élet megújításában, az 
egyesület tevékenységének 
szélesebb körű megismer-
tetésében.

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

A soproniakért dolgoznak

Dr. Berkesné dr. Ács Gabriella járási tiszti főorvos – a koronaví-
rus elleni védekezésben is kiemelkedő szerepe volt. 

Bauer Ferenc (j) a Petőfi-iskola meghatározó személyisége 
volt, diákjai sikeresen szerepeltek különböző versenyeken.

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Gyermekzsivajjal telik 
meg hétköznap délelőt-
tönként a Lőver Uszoda. 
Az óvodások és általá-
nos iskolások egy-egy 
csoportjának, osztályá-
nak tartanak rendszeres 
úszásoktatást. 

– Ezernél is több soproni 
gyermek részesül ingyenes 
úszásoktatásban az új Lő-
ver uszodában – jelentette be 
dr. Farkas Ciprián a közössé-
gi oldalán. – Ezt a lehetősé-
get az önkormányzat minden 
óvoda és általános iskola szá-
mára térítésmentesen biz-
tosítja. Számunkra fontos, 
hogy a gyermekeink a lehető 
legjobb körülmények között 
nevelkedhessenek!

Múlt csütörtökön dél-
előtt a Hunyadi-iskola má-
sodik osztályos tanulói nagy 
élvezettel úsztak, oldották 
meg a feladatokat az egyik 
tanmedencében.

– Fontosnak tartom, hogy 
a diákok részt vehetnek az 
úszásoktatáson – mondta la-
punknak Horváth Eszter osz-
tályfőnök. – Itt megtanulják 
a helyes mozgásformákat. 
Az sem mellékes, hogy a tan-
folyamnak köszönhetően 

biztosabban mozognak majd 
a vízben, és baj esetén sem es-
nek pánikba. Az oktatók egy-
egy ígéretes tehetséget is fel-
fedezhetnek, akik a jövőben 
versenyszerűen is úszhat-
nak. A foglalkozások mindig 
jó hangulatban telnek, és a vé-
gére kellemesen elfáradnak a 
gyerekek.

Az ingyenes úszásokta-
tás lehetősége adott, az óvo-
dák, iskolák ezt be is épí-
tették a helyi tantervekbe. 

A turnusok három hétig tar-
tanak, ezen idő alatt minden 
nap van úszásoktatás. A tan-
folyam letelte után pedig a so-
ron következő intézményből 
jönnek a diákok. Amennyiben 
a koronavírus-helyzet megen-
gedi, akkor a tanév végéig fo-
lyamatosan indulnak a foglal-
kozások. A gyerekek, diákok 
az úszás alapjait tapasztalt 
szakemberektől, az uszodá-
ban működő sportegyesüle-
tek oktatóitól sajátíthatják el.

Lapunk a Soproni Vízmű 
Zrt.-től megtudta, a sávbeosz-
tásokat úgy állították össze, 
hogy diákok oktatása az egyik 
tanmedencében, illetve a 25 
méteres kismedence egy sáv-
jában történik. Így a nagyme-
dence teljes felülete rendel-
kezésre áll a sportolni vágyó 
soproniaknak. Az óvodások-
nak hétköznaponként délelőtt 
fél nyolctól kilencig, az iskolá-
soknak pedig 9–14 óra között 
tartják az úszásoktatásokat.

Ingyenes úszásoktatás  az önkormányzat támogatásával

Medencében a gyerekek

Az úszás alapjait a gyerekek a soproni sportegyesületek szakembereitől sajátítják el. A Hunyadi-
iskola másodikosait Gyurácz Edit, a Széchy-sportiskola oktatója tanítja. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

TIKOSI GYULA:
Anna lányommal éppen a mi-
nap érdeklődtünk az uszodá-
ban az úszási lehetőségekről. 
Fiatalabb koromban jóma-
gam versenyszerű labdarú-
gó voltam, így szeretném, ha 
gyermekem is rendszeresen 
sportolna. Fontos, hogy fiatal 
korban megszeressék a moz-
gást, ami majd később az éle-
tük része lesz.

WITZMANN  
BAKONYI RENÁTA: 
A nagyobbik lányom, Zsó-
fia korábban már részt vett 
az úszásoktatásban. A többi-
ekhez hasonlóan ő is nagyon 
élvezte. Emma még kicsit fél 
a víztől, de talán ez megvál-
tozik, és ő is nagy örömmel 
jár majd az uszodába. Azt jó 
dolognak tartom, hogy már 
gyermekkorban megtanul-
janak úszni, hiszen így a fel-
nőttek is nyugodtabban en-
gedik őket strandoláskor a 
medencébe.

GOSZTOLÁNÉ  
BALOGH ESZTER: 
A gyermekeim egyelőre még 
nem járnak úszni, jelenleg 
inkább otthon atletizálnak. 
Úgy vélem, az egészség meg-
őrzése, a testi fejlődés segí-
tése érdekében mindenfajta 
sportolás, mozgás hasznos. 
A felesleges energiáikat így 
le tudják vezetni, ezért is kü-
lönösen jó dolog, hogy az 
önkormányzat támogatja az 
úszásoktatást.

Ússzanak a fiatalok?

Soproni Lady Lions: új elnök, új tagok 
Új elnököt választott és tagokat avatott a Soproni Lady Lions 
Club. A szervezet 9 taggal bővült, akik a Lions Etikai Kódex is-
mertetése után ünnepélyes keretek között tettek fogadalmat a 
klub elvei mellett. Az eseményen beszédet mondott dr. Farkas 
Ciprián is. Sopron polgármestere hangsúlyozta: a vírushelyzet 
megmutatta, azokra a szervezetekre óriási szükség van, ame-
lyek a bajbajutottakon, elesetteken segítenek. Az ünnepség vé-
gén Kovács Renáta átadta az elnöki láncot Horváth Andreának, a 
Soproni Lady Lions idei elnökének. A jeles alkalomra az ország 
számos Lions Clubjából érkeztek vendégek Sopronba.

Konferencia a jogsértésekről
Jogbiztosítás és jogsértések Sopronban és Sopron megyében 
a kora újkortól a jelenkorig címmel tartottak konferenciát a le-
véltárban az elmúlt szerdán. A résztvevőket dr. Farkas Ciprián 
polgármester köszöntötte. A tanácskozás egyik előadása volt 
többek között a Hűség versus hűtlenség, párkapcsolati és há-
zassági konfliktusok a kora újkori Sopronban. Szó esett arról is, 
miként bíráskodott a XVII. században a petőházi Zeke család, 
valamint hogy milyenek voltak a hűtlenségi perek Sopron vár-
megyében 1944–45-ben. 

Széchenyi Lízing GO! vállalkozásoknak
A hazai mikro-, kis- és középvállalkozásnak eszközbeszerzé-
sek finanszírozására nyújt lehetőséget a napokban elindult 
 Széchenyi Lízing GO! program. A támogatásból új vagy hasz-
nált autót, haszongépjárműveket, gépeket, berendezési tárgya-
kat vagy ingatlanokat is lehet venni. Az állami támogatásnak 
köszönhetően évi fix 0,5 százalékos nettó kamat mellett érhető 
el a vállalkozások számára. A Széchenyi Lízing GO! a Széchenyi 
Kártya Program eddigi hiteleihez hasonlóan Sopronban a ke-
reskedelmi és iparkamarában igényelhető. Vállalkozói jelzések 
alapján nagy rohamra számítanak a szakemberek. A program 
részleteiről a soproni kamara honlapján, illetve a 99/523–582-
es telefonszámon tájékozódhatnak a vállalkozók. 

Határőr nyugdíjasok találkozója
Idén is a Nyugat étteremben tartották a határőr nyugdíjasok ta-
lálkozóját. Az eseményen dr. Farkas Ciprián polgármester kö-
szöntötte a megjelenteket. Mihályi Ervin, az egyesület elnöke 
ismertette az elmúlt időszak főbb történéseit.
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– Egymás és a táj, vala-
mint szűkebb lakókör-
nyezetünk jobb meg-
ismerését is lehetővé 
teszi a kormányzati tá-
mogatásból megszer-
vezett első Tómalom-
kerülő túra – mondotta 
az esemény nyitánya-
ként dr. Simon István.
Múlt szombaton minden adott 
volt, hogy sikeres legyen az el-
ső Tómalom-kerülő túra: gyö-
nyörű környezet, szikrázó 
őszi napsütés, jókedvű em-
berek, akik arra vállalkoztak, 
hogy a nagyjából 4,5 kilomé-
teres távot teljesítik. Az el-
ső ilyen jellegű rendezvényre 
nemcsak helyből, de a város 
távolabbi részeiből is érkeztek 
érdeklődők. 

Dr. Simon István alpolgár-
mester, a Sopronkőhida–Tó-
malom–Jánostelep Település-
részi Önkormányzat elnöke 
köszöntőjében kitért arra is, 
hogy a túra jól szolgálja a he-
lyi közösség építését, egymás 
alaposabb megismerését, a ki-
jelölt terület „felfedezését”. 

Ez a túra nem csupán 
sportrendezvény volt, ha-
nem annál sokkal több, hi-
szen a résztvevőkkel az egyes 

állomásokon szakemberek 
ismertették meg a táj termé-
szeti és kulturális értékeit, 
sok-sok érdekességgel fűsze-
rezve. A tómalmi strand ki-
alakulásába, kortörténetébe 
Bolodár Zoltán (Soproni Mú-
zeum) avatta be az érdeklő-
dőket. A terület régészeti je-
lentőségét dr. Gömöri János, 

a Scarbantia Társaság elnö-
ke tárta fel, míg Udvardy Fe-
renc (Fertő–Hanság Nemzeti 
Park) a Szárhalmi-erdő ter-
mészeti értékeit mutatta be. 
A túrázás szépségeiről Szán-
tóné Vörzsönits Erzsébet 
(Dunántúli Postás SE Sopro-
ni Természetjáró Szakosz-
tály) beszélt. Hargitai László, 

a Sopron és Vidéke Horgász-
egyesület elnöke a Tóma-
lom sokszínű élővilágát, az 
itt élő halállományt vázolta a 
résztvevőknek.

A túra egy szakaszát az 
idősebbek és a gyerekek vá-
rosnéző kisvonattal is telje-
síthették. A résztvevők a „cél-
ban” oklevelet vehettek át.

Hargitai László, a Sopron és Vidéke Horgászegyesület elnöke a Tómalom sokszínű élővilágát, az 
itt élő halállományt mutatta be a résztvevőknek. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Fontos dátum közeleg: 
a 2020-ban érvényes 
éves zóna- vagy kom-
binált felszíni parkoló-
bérletek érvényessége 
2021. október 16-án le-
jár. Városunkban 1700 
járműre kell ismét bér-
letet váltani.

A koronavírus-járvány miatt 
először tavaly április elejétől 
vált ingyenessé a felszíni par-
kolás. Orbán Viktor minisz-
terelnök a döntést akkor az-
zal indokolta, hogy a járvány 
elleni védekezés egyik leg-
fontosabb eszköze az embe-
rek közötti biztonságos távol-
ság fenntartása ( Orbán Viktor: 
hétfőtől díjmentes a közterü-
leti parkolás, Soproni Téma 
2020. április 6.). Mivel a zsú-
folt tömegközlekedési járato-
kon ez nem vagy csak korláto-
zottan lehetséges, fontos volt, 
hogy aki tudja, használhassa 
a saját autóját. 

Az ingyenesség első szaka-
sza tavaly július elsejéig tar-
tott, a nyári hónapokban, il-
letve kora ősszel ismét fizetős 
lett a parkolás. Szeptember–
októberben azonban ismét 
emelkedtek az esetszámok, 
így 2020. november 4-én új-
ra bevezették a díjmentessé-
get, amely idén május 25-ig 
tartott.

Az önkormányzat a Sopron 
Holdinggal egyeztetve (Parko-
lóbérletek érvényessége, Sop-
roni Téma, 2021. január 15.) 
úgy döntött, hogy mindazo-
kat, akiknek 2020-ban éves 
zóna- vagy kombinált bérlete 
volt, kompenzálja. Az ő bérle-
tük érvényességét 2021. októ-
ber 16-ig hosszabbították meg. 
A döntés mintegy 1700 jármű-
tulajdonost érintett. Lapunk 
a Sopron Holdingnál megtud-
ta: az idei évre szóló bérletek 
a teljes ár negyedéért váltha-
tók meg, és 2022. január 31-ig 

érvényesek. Ez nem vonat-
kozik a kedvezményes, egy 
utcára szóló, lakossági bér-
letekre. Természetesen a to-
vábbiakban is vásárolhatunk 
30, illetve 10 napos időszakra 
parkolóbérletet. Bővebb in-
formáció és a fizetés menete 
a www.sopronholding.hu/
cikk/2020-evi-parkolober-
letek-ervenyessege interne-
tes oldalon érhető el. Fontos, 
akik időközben gépkocsit cse-
réltek, akár e-mailben is je-
lezhetik a változást a Sopron 
Holdingnak.

Felszíni parkolás:  Véget ér a kedvezményes időszak

Lejárnak a bérletek!

Parkoló autók a soproni belvárosban – októberben 1700 darab 
2020-as bérlet jár le. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Az Ottó- és a Ferenc-barlang
Sopron környékén nem 
nagy kihívás bejárni 
a barlangokat, hiszen 
méretesebb mindössze 
négy van. 

Ezek közül csak három láto-
gatható, a Szárhalmi-erdőben 
lévő Zsivány-barlang ugyan-
is a fokozott omlásveszély mi-
att életveszélyes, bejáratát 
lezárták. A Pihenőkereszt fe-
lett, a Káposzta-hegytől észa-
ki irányba közelíthetjük meg 
a Fehér-barlangot, amely 16 
méter hosszú és 4 méter ma-
gas. A Dudlesz-erdőben, nem 
messze az államhatártól talál-
ható az Ottó- (felvételünkön)
és a Ferenc-barlang, melyeket 
legegyszerűbben a kelénpata-
ki (Klingenbach) határátkelő-
től indulva az úgynevezett Vas-
függöny túraúton előbb a zöld, 
majd a piros turistajelzést kö-
vetve, később erről letérve a 
barlangokhoz vezető omega 
(Ω) jelzést szem előtt tartva 
kereshetünk föl. A dendrológi-
ában jártasabbaknak szembe-
tűnő tájékozódási pont lehet, 

hogy a barlangot egy feke-
tefenyő-csoport veszi körül. 
A homokkőben keletkezett bar-
langok, így az Ottó- és a Ferenc-
barlang is csak az utóbbi idő-
ben lett közismert, legalábbis 
korábbi feljegyzések nem tesz-
nek róluk említést, amiben sze-
repet játszott a több évtizedig 
itt húzódó vasfüggöny is. 

A Lövér Természetbarát 
Egyesület kezdeményezésére 
a 90-es években a Dudlesz-er-
dőben az egymás szomszédsá-
gában lévő, addig két névtelen 
barlangnak az Ottó és a Ferenc 
nevet adták, ezzel is emléket 

állítva a közelmúltban elhunyt 
Oláh Ottó egykori kerületve-
zető erdésznek, illetve Boros 
Ferencnek, aki a Tanulmányi 
Erdőgazdaság Zrt. dudleszi er-
dészkerületének jelenleg is 
a vezetője, így a 15 méter hosz-
szú Ottó-barlang, illetve a 26 
méter hosszúságú Ferenc-bar-
lang „gazdája”. 

A barlangok homokkő fa-
lain kirajzolódott különleges 
mintázatokon megfigyelhet-
jük a Pannon-tenger évmilli-
ós múltját.
Fotó és szöveg: 
Pluzsik Tamás

LÁTTA MÁR?  – épületek, szobrok, műemlékek

Virágos Sopronért 
Szeptember 29., szerda 17 óra, Pedagógusok Soproni 
Művelődési Háza 

Szent Mihály arkangyal ünnepe 
Szeptember 29. 18 óra, Szent Mihály-templom 

Múzeumi börze  
– nem csak múzeumokról!
Szeptember 30., csütörtök 15 óra, Lenck-villa

Pál Feri Sopronban 
Szeptember 30. 19 óra, GYIK Rendezvényház 

A Szent Mihály-templom  
felszentelésének évfordulója 
Október 1., péntek 18 óra, Szent Mihály-templom

Soproni önvédelmi projektnap
Október 2., szombat 10 órától, VasVilla
Önvédelmi bemutatók és kiképzés

Repüljünk a mesék szárnyán!
Október 2. 15 óra, Macskakő Gyermek múzeum
A magyar népmese napjához kötődően mesemondással, kö-
zös mondókázással és zenéléssel töltekezhetnek a családok.

Rózsafüzér Királynője búcsú ünnepi 
nyitómise
Október 2. 18 óra, domonkos templom 
A mise után a Széchenyi téren rózsafüzéres gyertyás körme-
net lesz. 

Rózsafüzér Királynője búcsú
Október 3., vasárnap 11.30, domonkos templom 

The Rumjacks koncert 
Október 3. 19 óra, Hangár Music Garden 

István király
Október 5., kedd 12 óra, Soproni Petőfi Színház 

EZ LESZ…  – programajánló

Rádió 1 Sopron

Sopron TV

sopronmedia.hu

MÉDIAPARTNEREINK

Hogy jobban megismerjük  egymást és lakóhelyünket

Tókerülés felsőfokon
Szépül a Bécsi-domb
A Bécsi-domb Virágvölgyi út, a bobpálya és az elkerülő út által ha-
tárolt területén a meglévő és új sétányokra egységes megjelené-
sű padokat, piknikasztalokat és szemetesedényeket helyeznek el. 
A megújított sétányokon és a cserjékkel beültetett gyepes, mur-
vázott tisztásokon 7 állomásból álló interaktív tanösvényt alakí-
tanak ki a környezeti nevelés eszközeinek alkalmazásával, színes 
köztéri bútorokkal, kirakós ügyességi játékokkal. Az önkormány-
zati forrásból megvalósuló fejlesztés október 4-én kezdődik, és 
várhatóan a jövő év májusáig tart.
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– A Szent Mihály-nap 
a régiek hagyományát 
követve nekünk is év-
ről évre lehetőséget ad 
a számadásra. Sopron-
ban lépten-nyomon a 
fejlődés jelei tapasz-
talhatók – hangsúlyoz-
ta Barcza Attila, Sopron 
és térsége országgyű-
lési képviselője vá-
rosunk védőszentjé-
nek búcsúján.
Ahogy az elmúlt években, úgy 
idén is ünnepi misével kez-
dődött Sopron védőszentje, 
Szent Mihály búcsúja a Szent 
Mihály-templomban az el-
múlt vasárnap. A misét kö-
vető ünnepség szónoka Bar-
cza Attila, Sopron és térsége 
országgyűlési képviselője 
volt, a programon részt vett 
dr. Farkas Ciprián polgármes-
ter, dr. Simon István és Csi-
szár Szabolcs alpolgármester.

– Egy ünnepi szentmise 
után az ember lélekben min-
dig megerősödve léphet ki a 
templom kapuján – fogalma-
zott Barcza Attila. – Különö-
sen így vagyunk ezzel mi itt, 
Sopronban a Szent Mihály-
templom esetében, amely vá-
rosunk védőszentjének nevét 
viseli közel 750 éve. A helyi 
emberek szorgalmával, a ma-
gyar kormány támogatásá-
nak köszönhetően pedig újra 
a régi fényében ragyog immár 
egy éve.

Barcza Attila kiemelte: az 
elmúlt időszak kihívásai el-
lenére bátran állítható, hogy 
Magyarország egy biztos 

pont, ahol joggal bízhatunk 
a jövőben. 2010 óta az ország 
növekedési pályára állt. Tíz év 
alatt közel egymillió új mun-
kahely jött létre. A gazdaság 
újraindításával a jövő év ele-
jén mintegy 600 milliárd fo-
rint jut vissza a családoknak. 
A 25 éven aluli fiatalokat sze-
mélyijövedelemadó-mentes-
séggel, míg az idősebbeket 
újabb prémiummal és a 13. 
havi nyugdíj visszaépítésével 
segíti a kormányzat.

A változás Sopronra is 
igaz, hiszen lépten-nyomon 
a fejlődés jelei tapasztalha-
tók. Visszanyerte régi pom-
páját a Lenck-villa, világszín-
vonalú uszodával gazdagodott 

Sopron. A várost elérte az 
M85-ös gyorsforgalmi út, az 
Árpád utcai parkolóház ha-
marosan elkészül. A belváros-
ban javában zajlik a múzeum-
negyed, illetve a Rendészeti 
Integrációs Központ kialakí-
tása. A Fertő tavon pedig ha-
zánk legnagyobb turisztikai 
beruházása történik.

– Mindezen fejlesztések 
több mint 350 milliárd forin-
tot tesznek ki – hangsúlyozta 
a képviselő. 

Barcza Attila szónoklatá-
nak végén – a soproni cente-
náriumi emlékévben – meg-
köszönte az elődöknek, hogy 
ezt a várost megtartották 
magyarnak.

A Bognár István celeb-
rálta misét és az ünnepi be-
szédet követően a megje-
lenteket agapéra invitálták. 
A borról a Soproni Borlovagok 
gondoskodtak. 

A templom mellett felállí-
tott színpadon felléptek a Pe-
tőfi Sándor általános iskola, 
a Sopron Táncegyüttes, vala-
mint a Pendelyes táncosai, a 
zenét a Fajkusz Banda szol-
gáltatta. A búcsú keretében 
Horváth Imre városplébános 
nyitotta meg Kovácsné Pó-
cza Ágnes hövejicsipke-kiál-
lítását. A tárlat a Sekrestyés-
házban lévő látogatóközpont 
nyitvatartási idejében keres-
hető fel.

A Szent Mihály-napi búcsún a templom melletti színpadon felléptek a Petőfi-iskola, a Sopron 
Táncegyüttes és a Pendelyes táncosai, a zenét a Fajkusz Banda szolgáltatta. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

MUNKATÁRSUNKTÓL

Városunkban koszorúzással, faültetéssel emlé-
keztek gróf Széchenyi István születésének két-
százharmincadik évfordulójára. 

A Soproni Széchenyi István 
Gimnázium emeletén lévő 
Széchenyi István mellszobrot 
a gróf születésének 230. év-
fordulója alkalmából koszo-
rúzta meg az elmúlt kedden 

dr. Farkas Ciprián, Sopron 
polgármestere, Farkas Gá-
bor, az iskola igazgatója, va-
lamint Horváth Csaba, a Szé-
chenyi István Városi Könyvtár 
vezetője. Az eseményen a 

9.A osztályos gimnazisták is 
részt vettek.

A Lenck-villában a legna-
gyobb magyar születésnap-
ja alkalmából a Soproni Szé-
chenyi István Gimnázium 
Öregdiák Társasága ültetett 
emlékfát. A csemete az idén 
nyáron kivágott magaskőris 
helyére került. A mannafát 
azért kellett kivágni, mert a 
műszeres vizsgálatok is iga-
zolták, hogy veszélyessé vált 

a kőris (Erről lapunkban is be-
számoltunk: Búcsúzik a „man-
nafa”, Soproni Téma, 2021. 
június 23.). A múlt heti esemé-
nyen a városvezetés részéről 
jelen volt Csiszár Szabolcs al-
polgármester is.

Barcza Attila, Sopron és 
térsége országgyűlési képvi-
selője kedden Széchenyi Ist-
ván nagycenki nyughelyénél, 
a Széchényi Mauzóleumban 
koszorúzott.

Széchenyi Istvánra emlékeztek

A Lenck-villa kertjében a Soproni Széchenyi István Gimnázium Öregdiák Társasága ültetett emlékfát, a Széchenyi-gimnáziumban 
pedig megkoszorúzták a gróf mellszobrát. FOTÓK: FILEP ISTVÁN, GRIECHISCH TAMÁS

„Az emberek lelkesedését 
látva és érezve talán érde-
mes lenne tovább gondol-
ni, hogy az Erzsébet-kert 
lehetne akár egy mini 
Práter vagy Budapest park.”

JEGYZET

Ott a helye!
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Bevallom, voltak kétségeim az idei szüreti na-
pokkal kapcsolatban. Ami miatt aggódtam, az a 
helyszín volt. Ennek egy korábbi jegyzetemben 
hangot is adtam (Civil kurázsi, Soproni Téma, 
szeptember 8.). Az én képzeletemben a soproni 
bor erősen kötődik a belvároshoz és a gazdane-

gyedhez, hiszen alig 
akad olyan ház az 
említett városrészek-
ben, amelyben ne len-
ne hatalmas (boros) 
pince. Számomra, de 
a turisták számára is 
egyedülálló élményt 
jelentett a történelmi 

környezetben egy-egy pohár bor elfogyasztá-
sa. Az idők során aztán egyre „kisebb” lett elő-
ször a Fő tér, aztán a Mária-szobor környéke. 
Ezért döntöttek úgy a szervezők és borosgaz-
dák, hogy új, tágasabb helyszínt keresnek. Így 
esett a választás az Erzsébet-kertre. A környe-
zet itt is gyönyörű, ha másképp is, mint a bel-
városban. A zöld tér, ha nagyon akarom, még 
összhangot is sugároz a szőlőskertekkel. Gyaní-
tom, persze nem ez volt az elsődleges szempont, 
hanem a már említett helyszínek szűkössége.

Ilyen előzmények után kíváncsian vártam, 
hogy miképp sikerül berendezkedni az Erzsé-
bet-kertben, s kellemesen csalódtam. A szerve-
zők jól használták ki a kert adottságait, bőven 
jutott hely a borosgazdáknak, a különböző áru-
soknak, s volt tere a színpadoknak is. A tömeg 
eloszlott, nem volt zsúfoltság, kivéve, amikor 
egy-egy produkció vonzott sokakat. Azok a gaz-
dák, akikkel szót váltottam, szinte kivétel nélkül 
elégedettek voltak, még akkor is, ha talán azok-
nak volt nagyobb forgalmuk, akik közelebb vol-
tak a nagyszínpadhoz. A legfontosabb azonban 
a látogatók elégedettsége. Volt, aki úgy fogal-
mazott, a szüreti napoknak „ott a helye”. 

Az emberek lelkesedését látva és érezve ta-
lán érdemes lenne továbbgondolni, hogy az Er-
zsébet-kert lehetne akár egy mini Práter vagy 
Budapest park. Lehetne egy állandó szórakozá-
si helyszín, sörkerttel, fröccsteraszokkal, utcai 
büfékkel, rendszeres programokkal. Persze tu-
dom, könnyű fantáziálni, de nem ilyen egysze-
rű megvalósítani, hiszen szükség lenne például 
az ehhez szükséges infrastruktúra kiépítésére, 
biztosítani kellene az értékes növényzet, s álta-
lában a környezet megóvását.

Nem tudom, hogy az ötlet megvalósítha-
tó-e, talán nem, de az biztos, hogy az Erzsébet-
kert számos rendezvénynek nyújtana megfele-
lő keretet. Ezt bizonyítja az idei szüreti napok 
sikere is.

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni embe-
rek bemutatása mellett. Ezért olyanokat keresünk, akik szű-
kebb–tágabb környezetükben valamiért kiérdemelték a kö-
rülöttük élők szeretetét, tiszteletét. Lehet ő egy nagymama, 
másokon segítő ezermester vagy tanácsadó, egy közösség szer-
vezője vagy aktív tagja. Szóval bárki, akire felnéznek olvasó-
ink! Ha ismernek ilyen embert a környezetükben, írják meg ne-
künk, hogy ki ő, hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának róla 
örömmel a  Soproni Témában! Leveleiket a  szerkesztoseg@
soproni tema.hu e-mail-címre várjuk!

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK

Új nyitvatartás Eszterházán
Október 1-től őszi nyitvatartás szerint látogatható a fertődi Es-
terházy-kastély. A kastélymúzeum kiállításai – a nyári ebédlő, a 
sala terrena, a Haydn-terem, az Apolló-terem, a kastélykápolna 
és az „Esterházyak mesélő kincsei” –, valamint a nyugati szárny 
tárlatai – az Esterházy-képtár, az Esterházy-porcelánkabinet és 
a kortárs képzőművészeti kiállításai – keddtől vasárnapig 9–17 
óráig tekinthetők meg, a pénztár 8.45-től 15.55-ig tart nyitva. 
Hétfőnként a kastély zárva van.

RÖVIDEN

A búcsúi szentmise  után agapéra invitálták a megjelenteket

Szentje védi Sopront
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HORVÁTH FERENC

Az alaptalan kritikák és gáncsoskodások ellenére 
is ütemezetten halad a Fertő tavi sport- és szabad-
időközpont építése. Erről múlt héten a sajtó képvi-
selői is meggyőződhettek.

Mint ismert, a Fertő parton 
valósul meg – kormányzati tá-
mogatásból – az ország legna-
gyobb turisztikai beruházása. 
Az építkezés jelenlegi állását 
a helyszínen mutatta be a saj-
tó képviselőinek Kárpáti Bé-
la, a Sopron–Fertő Turisztikai 
Fejlesztő Nonprofit Kft. vezér-
igazgatója. A fejlesztés főbb 
elemei: a strand, a kikötők, a 
sportközpont, a kemping, a 12 
hektáros ökocentrum, illetve 
az apartmanházak és a szállo-
da. A bejárás kezdetén Kárpá-
ti Béla elmondta, a szakembe-
rek a beruházás megkezdése 
előtt monitorozták az élővilá-
got, és az építkezés ideje alatt 
is folyamatosak az ellenőrzé-
sek. A vízminőséget akkredi-
tált laborban vizsgálják. Mé-
rik azt is, hogy nincsenek-e a 
határon átnyúló fény- és zaj-
szennyeződések, biológiai 
károsodások. Az eddigi rend-
kívül szigorú, nemzetközi 
sztenderdeken alapuló vizs-
gálatok mindent rendben ta-
láltak. Érdekesség, hogy az 
üzemeltetés megkezdését kö-
vetően még egy évig lesznek 
környezetvédelmi ellenőrzé-
sek. A fejlesztés területén je-

lenleg a mélyépítési és kotrási 
munkálatok zajlanak, párhu-
zamosan az infrastruktúra 
(víz, csatorna, áram, a par-
kolóban olajfogó), valamint 
a véd- és támfalak kiépítésé-
vel. A részletekről Katona Ti-
bor műszaki projektvezető 
beszélt. A munkálatok várha-
tóan a jövő év tavaszán, kora 
nyarán fejeződnek be, ezt kö-
vetően kezdődhet a magasépí-
tés, vagyis a tervezett létesít-
mények megvalósítása.

Mint megtudtuk, bővül a 
kikötő, a sportközpont és a 
kiszolgáló létesítmények – a 
napi használaton túl – alkal-
masak lesznek akár télen is 
edzőtáborok, tanfolyamok 
megtartására. Itt otthonra ta-
lálnak nemcsak a pecások és 
a vitorlások, de a többi vízi 
sport rajongói is. A strandon 
több medence épül, részben 
a gyerekeknek, részben pedig 
a felnőtteknek. Itt úszótanfo-
lyamokat is lehet majd tarta-
ni. Dr. Kalmár Sándor termé-
szetvédelmi szakértő a leendő 
ökocentrum helyszínén arról 
tájékoztatott, hogy megőriz-
ték a természeti adottságokat, 
sőt egy belső vizes élőhelyet 

is létrehoznak, hogy például 
a jelenleginél is több madár-
faj leljen otthonra. Az öko-
centrum különböző szintje-
in bemutatják a tó élővilágát, 
a nádasokat és a madárvilá-
got is, de lesz itt előadóterem, 

laboratórium, hogy a gyere-
kek kísérleteket, vizsgálato-
kat végezzenek. Épül egy új 
csatorna, amely mintegy be-
keretezi a fejlesztési terüle-
tet, összekötve különböző 
pontjait, ugyanakkor evezős 

és kajakos tanpályaként is 
működik majd.

Kárpáti Béla kiemelte, a fej-
lesztés környezetbarát, nem 
sérti a természetvédelmi ér-
tékeket, nincsenek Ausztri-
ába átnyúló negatív hatásai 

sem. A Fertő-parti beruhá-
zás összes eleme azt szolgál-
ja, hogy a családok és a spor-
tolók korszerű körülmények 
között tölthessék el szabad-
idejüket, a lehető legnagyobb 
összhangban a természettel.

A felső látványterv a Fertő-parti beruházást mutatja be, az alsó a korábbi vízitelepet, amelyen jelölik a felül is látható új csatornát.

KÖVES ANDREA

Napjainkban egyre töb-
bet hallani arról, hogy 
túlzottan sok húst fo-
gyasztunk. Mindez 
nem csupán az egész-
ségünk szempontjából 
lehet káros, de a kör-
nyezetünket is nagy-
mértékben terheli.

A húsfogyasztás iránti növek-
vő igény nagy nyomást helyez 
az élelmiszer-előállítókra, ki-
meríti a természeti erőforrá-
sokat, és tönkreteszi az öko-
szisztémát. A húson alapuló 
étkezés például 10-szer több 
vizet igényel, mint a növényi 
étrend, de a haszonállattar-
tás az üvegházhatású gázok 
kibocsátását is jelentős mér-
tékben növeli. Adódik a kér-
dés: mi lehet a helyes húsfo-
gyasztás mértéke? 

– Egyetértek azzal, hogy át-
lagosan túl sok húst eszünk, 
akár napi több alkalommal is 
fogyasztja a magyar társada-
lom a húsféléket – kezdte Fü-
löp Lili dietetikus. – Ha magas 
állati eredetű fehérjebevite-
lünk van napi szinten, akkor 
az növelheti például a szív- és 
érrendszeri megbetegedések 
kockázatát. Éppen ezért érde-
mes húsmentes napokat be-
iktatni az étkezésünkbe, egy 

gondosan összeállított növé-
nyi alapú nappal is biztosí-
tani tudunk minden makro-
tápanyagot a szervezetünk 
számára. Egy-két húsmentes 
nappal már sokat tehetünk az 
egészségünkért és a környe-
zetünk védelméért.

A szakember arra is rámu-
tatott, hogy a húsfogyasztás-
nál nem csupán a fehérjékre, 
hanem a zsírtartalomra is ér-
demes odafigyelni. Egy mérsé-
kelten alacsony zsírtartalmú, 
koleszterinben szegény ét-
rend betartásával csökkent-
hetjük az érelmeszesedés 

kockázatát, illetve a „rossz” 
koleszterin, azaz az LDL szint-
jét is optimalizálhatjuk. Sok 
kutatás rávilágított arra, hogy 
a daganatos megbetegedések 
kockázatát is csökkenthetjük, 
ha a húsfogyasztást kicsit hát-
térbe szorítjuk. A WHO ezzel 
foglalkozó szakbizottsága a 
vörös húsok túlzott fogyasz-
tásáról mondta ki, hogy mér-
sékelten rákkeltő hatással bír-
hat. Ugyanúgy a feldolgozott 
húskészítmények, felvágottak, 
pácolt, füstölt termékek nagy-
mértékű fogyasztása is daga-
natkeltő hatású lehet.

– Mi, dietetikusok a hús-
fogyasztásról nem „fekete-
fehér” módon vélekedünk 
– emelte ki a szakember. 
– Csupán a mértéket kell 
megtalálni. A húsmentes na-
poknak azonnal érezhető 
hatásai vannak: könnyedeb-
bé válhat az emésztés, ezál-
tal energikusabbá válunk, il-
letve az ilyenkor bevitt extra 
rost hatására az immunrend-
szerünk is erősödik, ráadás-
képpen ha tudatosan állítjuk 
össze az étrendünket, még a 
testsúlyunkból is „faragha-
tunk” kicsikét.

A dietetikus szerint  érdemes húsmentes napokat beiktatni az étkezésünkbe

A kevesebb néha több?!

A dietetikus szerint egy gondosan összeállított növényi alapú nappal is biztosítani tudunk min-
den makrotápanyagot a szervezetünk számára. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ

MUNKATÁRSUNKTÓL

Közel 600 ember adta az adója 1 százalékát a sop-
roni Nektek Ugatunk Állatvédő Egyesületnek, így 
az önkéntesek 2.636.777 forinthoz jutottak. Az 
adományt a védenceik gyógyítására fordítják.

– Többször megnéztem és 
megnézettem az összeget, 
annyira hihetetlen ez a szám 
– hangsúlyozta Tölli-Mol-
nár Beáta, a soproni Nektek 
Ugatunk Állatvédő Egyesü-
let elnöke. – Ez a támogatás 
minden bizonnyal országos 
szinten is igazán jelentős. 
Örömmel tölt el minket, hogy 
ennyien megbíznak bennünk, 
és ilyen sokan elismerik, hogy 

fontos, támogatásra méltó az, 
amit csinálunk.

Tölli-Molnár Beáta el-
mondta: az összeget az általuk 
gondozott állatok gyógyításá-
ra, a gyakran hirtelen és nagy 
mértékben felmerülő állator-
vosi költségekre fordítják. – Ez 
a legnagyobb kiadásunk, és a 
védenceink biztonsága szá-
munkra a legfontosabb – tet-
te hozzá az elnök.

Nagy összefogás 
a kisállatokért

A támogatást az állatorvosi költségekre fordítja az egyesület. 

Fertő-part:  Nemzetközi szabványok szerinti környezetvédelem, korszerű körülmények

Jó ütemben halad a beruházás
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MADARÁSZ RÉKA

A Soproni Képzőművészeti Társaság szervezésé-
ben A vizuális nevelés két rajztanár szemszögé-
ből címmel hallhattak előadást az érdeklődők. 
Dorosmai Erzsébet és Török Bernadett rajztanári 
tapasztalatairól beszélt. 

A múlt heti előadást azzal a 
céllal szervezték, hogy a ta-
gok bepillantást nyerjenek 
az iskolákban folyó művé-
szeti nevelésbe. A Várkerü-
let 19 Galériában a közel két-
órás beszélgetésből azt is 
megtudhattuk, hogy hogyan 
változott a tantárgy követel-
ményrendszere, bővült az is-
meretek köre – követve a világ 
változásait. 

– Török Betti és én ma-
gam is több iskolában több 
korosztá ly t ta nítottun k 
– mesélte Dorosmai Erzsé-
bet, miközben bemutatták a 
századforduló idejéről való, 
a Széchenyi István gimnázi-
umban és a Berzsenyi Dániel 
evangélikus líceumban féltve 

őrzött, a tantágyhoz kapcso-
lódó anyagot. – Szembetűnő a 
különbség a mintegy száz év-
vel ezelőtt készült rajzok és az 
utóbbi évtizedekben készített 
munkák között.

Míg az elődöknél még a 
szerkesztések, díszítőmotí-
vumok másolása volt a gyako-
ri, ma már sokféle anyagot és 
számos technikát alkalmaz-
nak az órákon. Mindez fej-
lesztő hatású, és támogatja a 
többi tantárgy elsajátításának 
sikerét is. 

A személyes élmények szí-
nesítették az előadást olyany-
nyira, hogy a hallgatóság 
tagjai sok egykori rajztanár 
emlékét is felidézték, tiszte-
legve előttük.

Művészeti nevelés 
az iskolákban

Hofmeister Fanni édesapjának sütötte a GYSEV mozdonyt.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Vásári forgatag, rik-
kancsok, cipőpucolók, 
lovaskocsi, rongyos-
gárda és huszárok, spa-
nyolnátha ellen küzdő 
orvosok – a száz évvel 
ezelőtti Sopron éle-
te elevenedett meg a 
belvárosban. Nagy si-
ker volt a Kult100 című 
rendezvény. 

A város védőszentje, Szent 
Mihály ünnepéhez kapcso-
lódva idén ötödik alkalommal 
szervezte meg összművésze-
ti programját a Pro Kultúra. 
A Kult100 című rendezvényen 
ezúttal az 1921-es népszava-
zásra emlékezve a száz évvel 
ezelőtti Sopron elevenedett 
meg a belvárosban. 

A Fő téri megnyitó ün-
nepségen Széles Sándor, 
Győr–Moson–Sopron megye 
kormánymegbízottja hangsú-
lyozta: száz éve olyan döntés 
született, amely által Sopron 
és az akkori vármegye jelen-
tős része magyar maradha-
tott. Barcza Attila, Sopron és 
térsége országgyűlési képvi-
selője kiemelte: a rendezvény 
a kulturális és épített örök-
ség ünnepe is. – 2010 óta gyö-
nyörű, új utcákon lehet járni a 

belvárosban, 30 ezer négyzet-
méter homlokzat újult meg, 
köztük templomoké is, vala-
mint befejeződött a Fő tér és 
a Tűztorony felújítása. Sop-
ron kulturális és épített örök-
sége méltó módon fejlődik, 
amelynek zászlóshajója a mú-
zeumnegyed, amely most épül 
– mondta a képviselő.

Dr. Farkas Ciprián, Sopron 
polgármestere arról beszélt, 

hogy a népszavazás centená-
riumi éve a legjobb alkalom 
arra, hogy az emberek megíz-
leljék, milyen volt a száz évvel 
ezelőtti Sopron hangulata.

A program részeként egye-
bek mellett a Fő téren egy ha-
gyományos „piacz” várta a 
látogatókat, a Mária-szobor-
nál a Szent Korona hőlégbal-
lon magasodott, a nagyszín-
padon egymást váltották a 

kulturális produkciók, a bel-
városban pedig több mint 
negyven helyszínen várták 
az érdeklődőket. A közremű-
ködők mindegyike 1921-es jel-
mezben jelent meg, az utcá-
kon lovasszekerek és hintók 
közlekedtek, emellett a vá-
ros vendége volt a legbátrabb 
település, a Civitas Fortissi-
ma címet birtokló Balassa-
gyarmat is. 

Időutazás 1921-be  – korhű ruhát öltött a soproni belváros 

Kult100: Múlt, jelen, jövő

A programon közreműködők mindegyike 1921-es jelmezben jelent meg, az utcákon lovasszeke-
rek és hintók közlekedtek. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

1981
Giczy János fődíjat kapott
Kaposváron, a Somogyi Kép-
tárban megnyílt a IV. Dunántú-
li Tárlat. A nézők elé 87 alkotó 
másfélszáz műve került. A Du-
nántúl művészetéért járó fő-
díjat, Borsos Miklós plakettjét 
(…)  Giczy János soproni festő-
művész kapta. (Kisalföld)

1921
Bánffy gróf Benessel 
tárgyalt
Dr. Benes és Bánffy gróf teg-
napi tárgyalásai, mint a kisen-

tentéhez közelálló körök közlik, 
valószínűleg a nyugat-magyar-
országi viszály békés tisztázá-
sához fog vezetni. Ez a meg-
egyezés természetesen csak az 
lehet, hogy Ausztria Magyaror-
szággal szemben előzékenysé-
get tanúsít, vagyis más szóval 
Sopronról egyik vagy másik for-
mában lemond. Magyarország 
késznek nyilatkozik Ausztriá-
nak és Csehországnak gazda-
sági előnyöket nyújtani és el-
fogadja dr. Benes javaslatát, 
amely Csehország, Magyaror-
szág és Németország gazdasá-
gi együttműködését célozza. 
(MTI magánjelentés) 

1881
Frankenburg Adolf 
megházasodik
Érdekes esküvő lesz hétfőn 
Nagy-Czenken, a gróf Széche-
nyi Béla jószágán. Nagyérdemű 
írónk, Frankenburg Adolf fogja 
oltárhoz vezetni Gschmeidler 
Anna kisasszonyt, ki a Carina 
nevet tette tiszteltté és em-
legetetté az operai világban. 
Írótársunkat kegyeletes emlé-
kek kötik Czenkhez, s ezért vá-
lasztá azt esküvőjének színhe-
lyéül. Ott született édesanyja, 
és ott is kelt össze egykor író-
társunk atyjával. Ott működött 

egykor ő maga is gr. Széchenyi 
István mellett. Ma is sok jó ba-
rátja lakik ott, köztük Tolnay 
Antal plébános, ki ifjúkori jó 
ismerőse, s ki holnap esketni 
fogja. Tanúk lesznek: Vaszary 
Sándor nagyczenki tiszttartó, 
kinek a Frankenburg anyja volt 
a keresztanyja, s Gschmeid ler 
Ákos bécsi udvari ügyvéd. So-
kan kívánnak áldást a távolból 
is e frigyre. A tisztelet lesz ki-
fejezve ama búcsú ünnepen is, 
melyet Sopronban az Irodal-
mi és Művészeti Kör rendez. 
(…) (A Hon)
Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

230 ÉVVEL EZELŐTT,  1791. szeptember 21-én született 
Bécsben Széchenyi István politikus, író, a 19. századi reform-
mozgalom vezéralakja, nagybirtokos, az MTA alapítója, a 
 Batthyány-kormány közlekedés- és közmunkaügyi minisztere, 
Sopron város első díszpolgára (1835). Döblingben (ma: Bécs) 
hunyt el 1860. április 8-án.

130 ÉVVEL EZELŐTT,  1891. szeptember 22-én hunyt el Sop-
ronban Rách Sál Ferenc városplébános, a soproni Zeneegyesü-
let és Kurzweil Ferenc támogatója. 1805-ben született.

100 ÉVVEL EZELŐTT,  1921. szeptember 22-én született Sop-
ronban Hauszner Ernő okleveles kohómérnök, címzetes főis-
kolai docens. Dunaújvárosban hunyt el 2006. március 21-én.

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

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

Az ígéret földje a soproni vármegyeházán
A Soproni Petőfi Színház és a szombathe-
lyi Weöres Sándor Színház koprodukciójá-
ban mutatta be a soproni vármegyeházán 
„Az ígéret földje” című felolvasószínházi 
előadást. A darabot a magyar dráma nap-
ja alkalmából a színházi klub keretében 

láthatták a nézők. Kovács Dániel Gábor mű-
ve az utolsó magyar király, IV. Károly két 
visszatérési kísérletét és a körülötte zajló 
eseményeket dolgozta fel. A rendező Kele-
men Zoltán volt. A soproni színházból Mol-
nár Anikó, Savanyu Gergely, Papp Attila és 

Marosszéki Tamás szerepel a darabban, 
amelynek ősbemutatója Szentgotthárdon 
volt a közelmúltban. IV. Károly életében 
Sopronban is fontos helyszín, ugyanis há-
rom évig a  Pejacsevich-palotában lakott, és 
itt tanult meg magyarul. 

Hofmeister Fanni hob-
biból megsütötte már 
többek között a Tűztor-
nyot, egy GYSEV FLIRT 
vonatot, a Parlamen-
tet, a Balatont, illetve a 
Lánchidat.

– Két éve munka mellett vé-
geztem el egy cukrásztanfo-
lyamot – mondta lapunknak 
Hofmeister Fanni. – Kezdet-
ben csak saját magam szóra-
koztatására, kikapcsolódás-
ként sütöttem, de külföldi 
internetes oldalakat követ-
ve jött az ötlet, hogy jellegze-
tes épületeket, eszközöket 

készítsek el süteményből. 
Sopron a szülővárosom, így 
adott volt, hogy az első művé-
szi szintre emelt almáspitét 
a Tűztoronyról formázzam 
meg. Aztán édesapámnak ké-
szült el a GYSEV mozdony egy 
munkahelyi ünneplésre, au-
gusztus 20-a alkalmából pe-
dig a Lánchíd következett. 
A süteményeket egy fotózás 
után a családdal, barátokkal 
közösen fogyasztottuk el.

Fanni az elkészítési folya-
mat kapcsán kiemelte, a nyers 
tészta túlságosan nyúlik, így 
azt a formázás előtt le kell 
fagyasztani. A vágáshoz pe-
dig egy egyedi cukrászszikét 
használ.

Kreatív sütemények
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MOLNÁR 
ZOLTÁN

Újabb két 
mérkőzé-
sen van túl 

az SC Sopron az NB III-
as bajnokság nyugati 
csoportjában. Mátyus 
János vezetésével to-
vább őrzi bajnoki veret-
lenségét a gárda. 

A múlt hét közepén a Mol Fe-
hérvár FC II. ellen 2–2-es dön-
tetlen született, míg a hétvé-
gén a forduló előtt 5. helyen 
álló Érdi VSE csapatát sikerült 
2–0 arányban legyőzni.

A Fehérvár II. elleni talál-
kozón mindkét csapat célja a 
győzelem volt, annak érdeké-
ben, hogy feljebb lépjen a ta-
bellán. Ennek megfelelően 
egy gólgazdag meccset lát-
hattak a városi stadionba ki-
látogató nézők. A mérkőzés 
elég változatosan alakult, a 
vendégvezetést követően a 
második félidőben megfor-
dították az állást a soproni-
ak, viszont az előnyt nem si-
került megtartani a lefújásig, 
így 2–2-es döntetlennel zárult 
az összecsapás.

A hétvégi érdi mérkőzés-
re aztán sikerült átmenteni 
a gólerős formát, ami mellé a 

védelem is 90 percig koncent-
ráltan játszott, ennek köszön-
hetően pedig egy magabiztos 
2–0-s sikert aratott a piros-fe-
hér alakulat.

– Sajnos a hétközi mecs-
csünkön kiengedtük a ke-
zünkből a győzelmet, nem 
sikerült itthon tartanunk a há-
rom pontot. Azt tudtuk, hogy 
a védekezésen javítanunk 
kell, így készültünk az Érd el-
leni összecsapásra – kezdte 
az összegzést Mátyus János 
vezetőedző. – Támadásban 

aztán ott folytattuk, ahol ab-
bahagytuk, a védelmünk pe-
dig stabilabb lett. Hatalmas 
gratuláció a csapatnak, úgy 
gondolom, a három meccse-
men elért 7 pont azt mutatja, 
sikeres startot vettünk. 

A hétvégén újabb felső-
házi csapat lesz az ellenfél. 

A bajnokság tizedik fordulójá-
ban a második helyezett VLS 
Veszprém érkezik Sopronba. 
A találkozót október 3-án, va-
sárnap 16 órakor rendezik a 
városi stadionban. 

Az SC Sopron jelenleg 
a tizenegyedik helyen áll a 
tabellán.

SC Sopron:  4 találat és 4 megszerzett pont a múlt hétről 

Gólerős futballmeccsek

TOVÁBBI SOPRONI EREDMÉNYEK – 7. FORDULÓ:
Megyei I. osztály: SFAC–Kapuvár: 4–3
Megyei II. osztály: SVSE: szabadnapos
Megyei III. osztály: Zsira–SFAC II: 7–0

2–2-es döntetlennel zárult az SC Sopron Fehérvár II. elleni hazai mérkőzése. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MUNKATÁRSUNKTÓL

Gőzerővel hangolt és készült a szerda esti, Falco 
KC, valamint a szombati Paks elleni mérkőzésre a 
Sopron KC. Dzunic Branislav együttese jól kezd-
te a bajnokságot: az első hazai meccsen nyert az 
Oroszlány ellen.

A soproni együttes balszeren-
cséjére a szezonnyitó bajnoki 
előtti utolsó edzésen szenve-
dett térdsérülést az irányító, 
Chauncey Collins. Az ameri-
kai játékos így csak a kispadról 
nézhette, hogy a kezdő sípszó 
után az OSE Lions játszott job-
ban, nagyszünetre aztán már 
az SKC-nél volt az előny. A har-
madik negyed ismét a vendé-
geké volt, a hajrá viszont a 
Soproné: Takács Norbert a leg-
jobbkor dobott hármast, utá-
na pedig jól büntetőztek a ha-
zaiak. A végeredmény: Sopron 
KC – MVM OSE Lions: 86–80.

– Kiélezett meccsel kezd-
tük a szezont, amelynek végén 
nekünk jött ki jobban a lépés, 
ugyanakkor egy vendéggyőze-
lem sem lett volna érdemtelen 
– mondta a vezetőedző, Dzu-
nic Branislav. – Azt vártam, 
hogy nagy küzdelem lesz, hi-
szen két egyforma képességű 
csapat lépett pályára. Még sok 
ilyen kiélezett meccset fogunk 

játszani a szezonban, úgy ér-
zem, jó bajnokság elé nézünk.

Bors Miklós másodedző 
azt mondta: örül a jó kezdés-
nek, de a szerdai, Falco elleni 
mérkőzésen tisztában van-
nak a realitással. – Collins 
biztos nem lép pályára Szom-
bathelyen, meglátjuk, mikor 
lesz ismét hadra fogható. Az 
Oroszlány ellen viszont azt 
tapasztaltuk, hogy a magya-
rok közül Takács Norbi, Ha-
lász Ákos és Supola Zoli is 
vezéregyéniséggé lépett elő. 
Abban bízunk, hogy hosszú 
rotációval kiélezett mérkő-
zést tudunk játszani, felsza-
badultan kosárlabdázhatunk 
idegenben.

A Falco KC – Sopron KC 
mérkőzést szerda este 6 óra-
kor rendezik, szombaton pe-
dig hazai pályán az Atom-
erőmű ellen lép pályára az 
SKC. Az ASE elleni találko-
zót október 2-án 19 órától ren-
dezik meg.

SKC: szerdán Falco, 
szombaton Paks

Az Oroszlány ellen győzött az SKC, a héten szerdán Szombathe-
lyen lép pályára a csapat, majd szombaton a Paks látogat Sop-
ronba. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

KÖVES ANDREA

Először a betegséggel vívott küzdelmét nyerte 
meg, majd a szervátültetettek tollaslabda orszá-
gos bajnokságán győzött kategóriájában a sopro-

ni Varga Krisztina.

Küzdeni tudás, 
humorérzék és 
mindenekelőtt 

a család minde-
nen át-

s e g í -
t ő  e r e j e 

– összegzi 
a csontvelő-

transzplan-
tált 

Varga Krisztina gyógyulása 
történetét. Öt évvel ezelőtt 
hónapokig tartó 40 fokos láz-
zal küzdött, amelynek az okát 
nem sikerült diagnosztizálni. 
Közben Szombathelyre ke-
rült az infektológiai osztály-
ra, ahol kétszer került inten-
zívre. Minderről fél évtized 
elteltével is csak könnybe lá-

badt szemekkel tud me-
sélni. Sokáig úgy tűnt: 

az ismeretlen beteg-
ség magával ragad-

ja. Végül az őt kezelő 
doktornő az utolsó 

utáni pillanatban 
rájött: egy nagyon 

ritka – világvi-
szonylatban tíz 

esetet ismer 
a z  o r v o s -

t u d o m á n y 
– bakteriális betegség támad-
ta meg, ezek után kezdődhe-
tett meg a gyógyító kezelés. 
Közben az immunrendsze-
re teljesen „padlóra került”, 
a csontvelő-transzplantáció 
nélkülözhetetlenné vált. 
A vizsgálatok után kide-
rült, hogy az egyik bátyja 
alkalmas a szervátültetés-
re. A sikeres műtétet steril 
környezetben töltött 3 hó-
nap követte.

– Nagyon gyenge vol-
tam, öt métert sem 

tudtam gyalogolni – emlék-
szik vissza Krisztina. – Aztán 
egyszer az otthoni pihenés 
közben rátaláltam a magyar 
szervátültetettek közössé-
gi oldalára, ahol magával ra-
gadtak a fotók, a történetek 
olyan transzplantáltakról, 
akik a leglehetetlenebb hely-
zetből nem csupán felépültek, 
de versenyszerűen sportol-
ni kezdtek. Régebben kosár-
labdáztam, de a szervátülte-
tetteknél nem engedélyezett 
a kontaktsport, így találtam 
rá a gyerekkoromban szere-
tett, ám azóta nem művelt 
tollaslabdára.

Krisztinát a felkészülés-
ben edzőpartnere, Szabó 
László és Kiss László, a Lővér 
Asztalitenisz és Tollaslabda 
SE elnöke segítette, aki sze-
rint igazi tehetség a sporto-
ló: – Mindössze két hónapunk 
maradt a felkészülésre. Raj-
tunk kívül egyesületünk több 
tagja is részt vett az edzés-
munkában. Krisztina óriási 
akaraterővel, szorgalommal 
naponta jött edzeni, hogy el-
érje a célját, és az amatőr ka-
tegóriában jól szerepeljen a 
versenyen. Fejlődését, kitar-
tását egyesületünk minden 
tagja csodálja. Hihetetlenül 
motiváló a példája.

Az aranyérem újabb inspi-
rációt nyújtott Krisztinának: 
naponta edz, készül a jövő évi 
oxfordi Európa-bajnokság-
ra. Mint meséli: erőt kapott a 
tollasozástól lelkileg, fizikai-
lag és a közösséghez tarto-
zás semmihez sem hasonlí-
tó örömét.

A nagybetűs bajnok Kispályás foci
Szeptember 29.,  
szerda 12 óra, Halász 
Miklós Sporttelep
Általános iskolai fiú kispá-
lyás labdarúgótorna
Szeptember 30., csü-
törtök 12 óra, Halász 
Miklós Sporttelep
Általános iskolai lány kis-
pályás labdarúgótorna
Szeptember 29.,  
október 1., 4., szerda, 
péntek, hétfő 18 óra, 
Halász Miklós Sportte-
lep, tóparti sporttelep
Városi bajnokság

Labdarúgás 
Október 3., vasárnap  
16 óra, városi stadion
SC Sopron – VLS Veszprém

Túra
Október 2., szombat  
9 óra, rajt: Hotel Lövér 
buszforduló, cél: 
Károly-kilátó
Mesés túra
Október 3., vasárnap  
10 óra, rajt: Soproni 
Egyetem, Bajcsy Zsi-
linszky utcai bejárat, 
cél: Lőver Uszoda
VI. Túrázz Sopron!

Kosárlabda
Október 2., szombat 
16.30 óra, Novomatic-
aréna 
Sopron Basket – BKG  
PRIMA Szigetszentmiklós
Október 2., szombat 19 
óra, Novomatic-aréna 
Sopron KC  
– Atomerőmű SE

LELÁTÓ

• Általános segélyhívó  112
• Mentők      104
• Orvosi ügyelet 312-010
• Soproni Gyógyközpont     

központi szám  514-200
• Soproni Gyógyközpont     

előjegyzés  514-205, 514-206
• Soproni Katasztrófavédel-

mi Kirendeltség (Tűzoltó-
ság, Polgári Védelem) 
 105, 510-672,  510-617

• Rendőrség      107, 311-234
• Előfizetői tudakozó  11818
• Belföldi tudakozó  11800
• Polgármesteri hivatal      

 06-80/204-322, 515-100
• Soproni Polgárőr 

Egyesület      06-30/385-5732

• Sopron Holding    514-600 
• Közútkezelés  515-123
• Gyermekjóléti szolgálat      

 524-361

• Soproni Szociális 
Intézmény      506-400

• 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  
első  segély-szolgálat     
 116-123

• Drog stop      06-80/505-678
• Magyar Autóklub      188
• Áramszolgáltató      

 06-80/533-533
• Vízszolgáltató       519-100
• Gázszolgáltató      

 06-80/440-141
• MÁV      06-1/3 49 49 49
• GYSEV      577-212
• Kisalföld Volán      313-130

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK
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Szombaton hazai pá-
lyán is bajnoki mérkő-
zést játszik a Sopron 
Basket. Gáspár Dávid 
együttese a Vasas elle-
ni győzelemmel kezdte 
a pontvadászatot, szer-
dán az MTK otthonában 
lép pályára a csapat.

A 2021/22-es szezon első baj-
noki találkozóján meglehe-
tősen foghíjas volt a Sopron 
Basket kerete. Jelena  Brooks 
és Gaby Williams is sérült, 
January, valamint az újon-
nan igazolt Shey Peddy csak 
a WNBA-s szezon lezárása 
után érkezik Sopronba. Ez 
azt is jelentette, hogy több le-
hetőséget kaptak a fiatalok: 
Czukor Dalma és Varga Alíz 
is kezdett a Vasas Akadémia 
otthonában. A játékosok nem 
ijedtek meg a lehetőségtől, a 
csapat pedig 12–26-os negyed-
del kezdett, majd végig vezet-
ve szerezte meg első győzel-
mét. A találkozón további 
fiatal játékosok, Varga Sára, 
Sitku Zsuzsanna, Kókai Patrí-
cia és Anna-Laura Molnárová 
is bizonyíthattak. A végered-
mény: Vasas Akadémia – Sop-
ron Basket: 59–83.

– Szívós csapat a Vasas 
Akadémia, kiváló játéko-
sai vannak, akik ma is bizo-
nyították, hogy ha nem kellő 

koncentrációval és kemény-
séggel kosárlabdázunk, akkor 
komoly problémákat okoznak 
– mondta a találkozó után 
Gáspár Dávid vezetőedző. 
– Örülök a győzelemnek, gra-
tulálok csapatomnak, nehéz-
ségeink ellenére néhol szép já-
tékkal tudtunk győzni. 

A Sopron Basket szerdán 
este 7-től a TFSE MTK ottho-
nában lép parkettre, szomba-
ton 16.30-tól pedig jön a hazai 
szezonnyitó meccs a Sziget-
szentmiklós ellen.

– Továbbra is létszámgon-
dokkal küzdünk, 4 meghatá-
rozó játékost nem könnyű pó-
tolni – mondta Laczka Miklós 
másodedző. – Ettől függetle-
nül az idei első hazai találko-
zónkat szeretnénk megnyerni 

olyan játékkal, amely előre-
mutató, és amelyre lehet ala-
pozni. Abban is bízom, hogy 
sokan jönnek majd ki az aré-
nába, hiszen sok néző előtt le-
het igazán jó hangulatú kosár-
meccset játszani.

Bajnoki meccs hazai pályán

SOPRONBAN MARADT A KRASZNAI KUPA
Múlt héten rendezték a női Krasznai emlékmérkőzést, amely a baj-
noki felkészülés jegyében zajlott mind a Sopron Basket, mind pe-
dig a vendég Brno számára. A találkozó inkább edzőmeccs jelleget 
öltött, már az első félidőben 67 pontot szerzett a Sopron. A vég-
eredmény: Sopron Basket – BK Zabiny Brno: 107–65.

A Krasznai emlékmérkőzésen a Brno ellen nyert a Sopron Basket, a csapat szombaton 16.30-tól 
játssza első hazai bajnoki meccsét. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MUNKATÁRSUNKTÓL

Városunk is részt vesz 
az európai sporthét ren-
dezvényeiben. Múlt hét 
csütörtöktől e hét szer-
dáig összesen tízféle 
programot kínáltak a 
szervezők Sopronban.

– A Magyar Szabadidősport 
Szövetség évek óta részt vesz 
az európai sporthét rendez-
vényében – kezdte Kósa Ist-
ván, a Sopron Városi Szabad-
idősport Szövetség elnöke. 
– Mi is csatlakoztunk hozzá, 
így Sopronban is voltak sport-
programok. A Kozmutza Fló-
ra-iskola növendékei külön-
leges, kihelyezett testnevelés 
órán vehettek részt a kuruc-
dombi sporttelepen: atléti-
ka, labdajátékok, felmérések 
szerepeltek a programjuk-
ban. Külön kiemelem a Harka 
Vándora természetjáró túrát, 

amelynek keretében szak-
képzett túravezetők segítsé-
gével tehettek meg az amatőr 
résztvevők 6,5 vagy 14 kilomé-
teres távot.

Az európai sporthét ke-
retében kispályás labda-
rúgó-mérkőzéseket is ren-
deztek, az Angeren pedig 
atlétikai családi napra várták 
az érdeklődőket.

– A SFAC nemrégiben ala-
kult atlétika szakosztályának 
szakedzői várták a kicsiket és 
nagyokat az Angeren – folytat-
ta Kósa István. – Családi nap-
ról beszélünk, a cél az volt, 
hogy a gyerekek minél több, az 
atlétikához tartozó sportágat 
kipróbálhassanak az ugrástól 
a futásig. Az európai sporthét 
rendezvényének is az a cél-
ja, hogy felhívjuk a figyelmet, 
mennyire jó és egészséges ak-
tívan, mozgással, a friss leve-
gőn eltölteni a szabadidőnket. 
Bízom benne, hogy ezen a hé-
ten ismét meggyőztünk erről 
néhány embert.

Európai sporthét

Az európai sporthét programjai csütörtöktől szerdáig tartot-
tak Sopronban, a Kozmutza Flóra-iskola diákjainak kihelyezett 
testnevelés órát tartottak a Kurucdombon. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MUNKATÁRSUNKTÓL

Tesztversenyt rendeztek hétvégén a soproni 
 Lőver Uszodában. A nemrég átadott létesítmény-
ben ez volt az első úszóverseny, amelyen a régió-
ból indultak a legtöbben.

– Szándékosan olyanokat hív-
tunk meg, akiket ismerünk, 
éppen azért, mert a debütá-
ló versenyen bármilyen hiba 
előfordulhat – mondta Kókai 
Zsolt, a Széchy Tamás Sport-
egyesület Úszó Szakosztá-
lyának vezetője. – Összesen 
250 úszó szállt vízbe, köztük 
90 soproni versenyző. Ami a 
legfontosabb tanulság: az új 
uszoda, ez a hatalmas létesít-
mény jól vizsgázott, nagyobb 

probléma nélkül le tudtuk 
vezényelni az első hivatalos 
megmérettetést.

A szakember elmondá-
sa szerint több dolgot is 
teszteltek: az időmérő és 

kijelzőrendszert, az öltöző-
ket, emellett pedig a belép-
tetést, főleg annak fényében, 
hogy a gyerekek szülei csak 
védettségi igazolvány felmu-
tatásával mehettek be. – Gya-
korolhattuk az úgynevezett 
állítást: amikor az egyes futa-
mok résztvevői a hívó helyi-
ségben gyülekeznek, és már 
a rajtkőre lépés sorrendjé-
ben kell beállniuk – folytatta 
Kókai Zsolt. – A tesztverseny 
vizsgahelyszín is volt egyben: 

Zalaegerszegen is épül az új 
sportuszoda, a zalai megye-
székhelyen és Sopronban is 
új tanfolyam indult verseny-
bírói képzésre. Hatvan jelölt 
vizsgázott a tesztversenyen, 
rajtuk kívül húsz, már minő-
sített versenybíró és szintén 
húszfős szervezői–koordiná-
tori csapat vett részt a soproni 
uszoda első tesztversenyének 
lebonyolításában. Apróbb hi-
bák előjöttek, de összességé-
ben minden rendben zajlott.

90 soproni versenyző  is vízbe ugrott a megmérettetésen

Jól vizsgázott az uszoda

A soproni Lőver Uszoda első tesztversenyén 250-en álltak rajtkőre. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Nyolcadik alkalommal rendezte meg a Shotokan Tigrisek Sport-
egyesület a Három a Károly elnevezésű terepfutóversenyt. 
A szombati megmérettetés távjait (21 és 10 kilométer) ezúttal 
is több tucatnyian teljesítették. Idén egy sokak által várt kate-
góriát is indítottak a szervezők: a nevezők kutyáikkal is futhat-
tak. A korcsoportok első három befutója éremmel gazdagodott, 
a jutalmakat Magas Ádám önkormányzati képviselő adta át. 
FOTÓ: SHOTOKAN TIGRISEK SE

NÉPSZERŰ HÁROM A KÁROLY

TEREPRENDEZÉS A STRANDON:  A nyári fürdőszezon végével, a közelmúltban kezdődött a terep-
rendezés a Lővér Uszoda kinti részén. Az ideiglenes sátrat már júniusban lebontották, így két új me-
dencét is használhattak a fürdőzők. Az ő nyugalmuk érdekében tolták őszre a füves rész helyreállítá-
sát. A várhatóan október közepéig tartó munkák keretében végzik el a föld feltöltését, a füvesítést, 
a járdák, lépcsők kialakítását. Mindezek mellett új fákat is elültetnek majd. 

Turris: hazai vereség
Második mérkőzésüket is elveszítették az idei bajnokságban a 
Turris SE asztaliteniszezői. Saját csarnokukban 10–4-re kaptak 
ki a Pécs második csapatától. A soproni együttesből Daru Zsolt 
2, Dohnál Gábor 1 mérkőzésen nyert. Fehér Leó és Hugó szoros 
meccset játszott, de nem sikerült nyerniük. Páros játékban a 
Daru–Dohnál duó győzelmet aratott.

IBFF Universum: világbajnoki arany 
Aranyérmet szerzett a hétvégi IBFF Universum világbajnoksá-
gán wellnessmodell kategóriában a soproni Szepesi Vivien.

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

MUNKATÁRSUNKTÓL

A kutatók éjszakája 
programsorozat kere-
tében mindenki talált 
kedvére valót – a kis-
gyermekes családoktól 
a nyugdíjasokig.
Idén is jól sikerült a kuta-
tók éjszakája elmúlt hétvégi 
programsorozata. A Sopro-
ni Egyetem több rendezvény-
nyel is várta az érdeklődő-
ket. A legtöbben a botanikus 
kertbe látogattak: igazán lát-
ványos és érdekes volt az éj-
szakai fényfestés, illetve a 
fejlámpás túra. Akik megfá-
radtak, különféle gyógyteákat 
is megízlelhettek, az üvegház-
ban pedig a természetes növé-
nyi füstölők illatába lehetett 
„belekóstolni”.

A közgazdaság-tudomá-
nyi karon kézműves-foglal-
kozások, pénzügyi felada-
tok, csillagos foglalkozások, 
szabadulószoba és marke-
tinges feladatok is várták az 
érdeklődőket.

A Soproni TIT-ben Schu-
minszky Nándor és dr. Ferencz 
Orsolya űrkutató tartott elő-
adást a magyar űrkutatás 
helyzetéről. Ungvári Csaba, a 
GYSEV Zrt. vezérigazgató-he-
lyettese pedig a vasúttársaság 
fejlesztéseit ismertette.

A Szécheny i-gimnázi-
um idén is csatlakozott a 

rendezvénysorozathoz. A fel-
fedezőklubban irodalmi kávé-
házat, játszóházat alakítottak 
ki. Emellett voltak mozgásfej-
lesztő játékok, illetve rejtvé-
nyes belvárosi séta is. 

A Soproni Rendőrkapitány-
ság bűn- és balesetmegelőzési 
szakembereitől az egyetemen 
hasznos gyakorlati ismerete-
ket szerezhettek a résztvevők. 
Bárki tesztelhette ismereteit 
a vagyonvédelemről, az in-
ternetbiztonságról, a drogok 

veszélyeiről, valamint az erő-
szakmentes konfliktusmeg-
oldásokról, illetve ellenőriz-
hette KRESZ-tudását. S hogy 
milyen is ittasan vezetni, vagy 
éppen ilyen állapotban talpon 

maradni? Ezt az úgynevezett 
részegszemüveggel lehetett 
kipróbálni. A gyerekek „rend-
őrös” kifestőket színezhet-
tek, és memóriajátékkal is 
játszhattak.

Izgalmas felfedezések  minden korosztálynak

Kutatók éjszakája

A KUTATÓK ÉJSZAKÁJA  egy Európa-szerte megrendezett ingye-
nes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerű-
sítésére. Szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken, labor-
bejárásokon és további játékos programokon keresztül minden 
korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új ered-
ményével – olvasható a kutatokejszakaja.hu internetes oldalon.

A rendőrség bűnmegelőzési foglalkozásain is sokan vettek részt az egyetemen. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

„Az élet nem 
könnyű, gyerme-
kem. Naponta 
ismétlődő hábo-
rú, az öröm per-
cei csak rövid zá-
rójelek, súlyos 
árat kell értük 
fizetni.”
Oriana Fallaci  
(1929–2006) olasz író, 
publicista, újságíró, 
riporter

MOTTÓ

KÖNYVAJÁNLÓ

Levél egy meg 
nem született 
gyermekhez
„Ma éjjel tudtam meg, 
hogy vagy: egy csöppnyi 
élet a semmiből” – kezdi 
születendő gyermekéhez 
intézett monológját Ori-
ana Fallaci önéletrajzi ih-
letésű könyvének hősnő-
je. A felfedezés nyomán 
ezernyi kérdés fogalmazó-
dik meg benne: Mi a sze-
retet? Mit ér a család? Fér-
finak jobb-e születni vagy 
nőnek? Hogyan egyeztet-
hető össze egy nő életében 
a hivatás és a gyermekvál-
lalás? Kegyetlen őszinte-
séggel faggatja önmagát, 
gyengeségeit sem szégyel-
li, kétségbeesését sem tit-
kolja, de minden sorát az 
élet szeretete hatja át.

MADARÁSZ RÉKA

Talentum-díjjal ismer-
te el a Soproni Német 
Nemzetiségi Általános 
Iskola Horváth Zitá-
nak a nemzetiségi ha-
gyományok ápolásáért 
folytatott tevékenysé-
gét. A kisgimnazista 
rajong a Harry 
Potter-történetekért.
Ugyan semmiféle német csa-
ládi gyökerekkel nem rendel-
kezik, Zita mégis szívügyé-
nek tekinti a német nemzet 
nyelvének és kultúrájának 
megismerését. 

– Most kezdtem meg a ta-
nulmányaimat a Soproni Szé-
chenyi István Gimnázium 7.B 
osztályában – mesélte. – Itt 
is emelt óraszámban tanu-
lom a németet, emellett az 
angol nyelvtudásomat is sze-
retném fejleszteni. Az idegen 
nyelvek ismeretét különösen 
fontosnak tartom annak ér-
dekében, hogy a világ számos 
országában meg tudjam értet-
ni magam.

Zitának eddig rendkí-
vül jók a tapasztalatai az új 
iskolájával kapcsolatban: 
a tanárok készségesek, az 

osztálytársak pedig befoga-
dóak. Egymás megismerésé-
hez jó alapot jelentett a fertő-
újlaki fecsketábor.

– A humán tantárgyak kö-
zelebb állnak hozzám, a ma-
gyar nyelvet és az irodalmat 
is kedvelem. A Simonyi Zsig-
mond helyesírási versenyen 
országos tizenharmadik he-
lyen végeztem – folytatta. 
– Sokáig tanár szerettem vol-
na lenni, most már nem va-
gyok biztos ebben.

Hat évig járt Zita nemzeti-
ségi néptáncra a Fenyő téri is-
kolában. Húga, Petra ugyan-
itt folytatja ezt a hagyományt. 
Zita rendkívül szerény, pedig 
minden tanév végén 7–8 tan-
tárgyból vitt haza dicsére-
tet. A 12 éves lány a szabad-
idejében rajzol, olvas és zenét 
hallgat. Harry Potter-rajon-
gó: előbb mindegyik részt el 
akarja olvasni, és csak utána 
nézi meg a sorozat népszerű 
filmjeit. 

Horváth Zita eddig minden tanévben 7–8 tantárgyból vitt haza 
dicséretet. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Horváth Zita  a német hagyományok ápolója

Talentum-díjas fiatal

Múzeumi 
börze
Szeptember 30-án, csütör-
tökön 15-től 18 óráig ismét 
múzeumi börzét tartanak a 
Lenck-villában. A Soproni 
Múzeum munkatársai várják 
a pedagógusokat ingyenes 
kulturális seregszemléjük-
re, ahol Sopron és környéke 
kulturális és turisztikai in-
tézményei mutatkoznak be 
a 2021/22-es tanévre szóló 
programajánlatukkal. 

A kötetlen eseményen az 
érdeklődők megismerhetik 
a város iskolán kívüli kultu-
rális és szabadidős palettá-
ját, az óvodás, általános isko-
lás és középiskolás korosztály 
számára ajánlott foglalkozá-
sokat, és személyesen egyez-
tethetnek az intézmények 
munkatársaival. A börzén be-
mutatkoznak a Soproni Mú-
zeum kiállítóhelyei, a Bűvös-
völgy, az Erdészeti Múzeum, az 
Eszterháza Kulturális, Kutató- 
és Fesztiválközpont Közhasznú 
Nonprofit Kft., a Felhőtáncoló 
Kreatív Műhely, a Fertő–Han-
ság Nemzeti Park, soproni 
idegenvezetők, a Ligneum Lá-
togatóközpont, a Pedagógu-
sok Soproni Művelődési Háza, 
a Pro Kultúra, a Peisonia Lá-
togatóközpont, a Sarródi Táj-
ház, a Scarbantia Fóruma Ré-
gészeti Kiállítóhely, a Soproni 
Evangélikus Gyűjtemények, 
a  Széchenyi István Városi 
Könyvtár, a Tourinform Sop-
ron, Üveges eszter Ólomüve-
gezés, valamint a Zettl-Langer 
Gyűjteményi Alapítvány.

Városunk is csatlakozott a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom országos kezdeményezés-
hez. Ennek keretében a Petőfi téren az elmúlt szombaton délelőtt 11 órakor gyerekeket emeltek a 
magasba. A Pedagógusok Soproni Művelődési Háza szervezésében a kilátogatókat Jenci bohóc szó-
rakoztatta, de volt lufihajtogatás, gyerekkoncert is. Mindezek mellett 40 pedál nélküli biciklit is 
kiosztottak. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

GYEREKET A MAGASBA!

Átadták az új, 12 férőhelyes 
fertőrákosi bölcsődét
Elkészült az új bölcsőde Fertőrákoson – az épületben 12 gyermek-
nek tudnak helyet biztosítani, a csoportszoba mellett kiszolgálóhe-
lyiségeket is kialakítottak. Az átadó ünnepségen Barcza Attila, Sop-
ron és térsége országgyűlési képviselője örömét fejezte ki, hogy 
számos bölcsőde létesül a térségben. 

A kisgyermekmegőrző építésére a megyei területfejlesztési ke-
retből nyert forrást a település a kormány 105 millió forintos tá-
mogatásával. Azért is különleges a mostani beruházás, mert az 
elmúlt közel 30 évben nem volt bölcsőde Fertőrákoson, most új-
ra nagy igény mutatkozott rá.

Szakmai Eb
1. és 3. helyezést értek el az 
EuroSkills Európa-bajnoksá-
gon a Roth-technikum volt di-
ákjai. A Grazban szeptember 
22–26. között zajló megméret-
tetésen Fekete Martin az épü-
letasztalos szakmában utasí-
tott mindenkit maga mögé, 
Sajtos Dániel pedig a bútor-
asztalos szakmában érdemel-
te ki a bronzérmet. Felkészítő-
jük Viasz-Kádi Tibor volt.
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Agyhálózat 
Idegrendszerünk egész testünket behálózza. Ezáltal válik tes-
tünk rövid távon szinte mindent meghatározó alapvezérlőjé-
vé. Az idegrendszerünk központja, az agyunk maga is egy rop-
pant bonyolult belső hálózatként működik. Benne lényegében 
minden elem minden elemmel többé-kevésbé folyamatosan 
kommunikál, egyeztet, alakít… Ha egy ponton zavar támad 
az agyunkban, az áttételesen a többi agyterület működését is 
befolyásolja. Ez pedig logikusan az egész testünkre (lelkünk-
re) kihat.

Ezek a mondatok a Covidra aktualizálva: amikor Covid fertő-
zésben az íz-/ szagérzetünk megváltozik vagy akár elvész (nem 
is kell, hogy ez hetekig, hónapokig így legyen!), akkor az a Co-
vid okozta gyulladás idegrendszeri érintettségének a félreért-
hetetlen jele. 

Sajnos, mindig több átmeneti „kellemetlenségnél”! Leg-
jobb megelőzni, elkerülni ezt a betegséget, és ennek már van 
hatékony módja – az oltás.
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket október 6-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sopron Pf. 
241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a Rubikon páneurópai piknikkel foglalkozó kü-
lönszámát sorsoljuk ki, melyet a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Szeptember 15-i rejtvényünk megfejtése: „Akit ma legyőztek, az holnap győztes lehet megint”. Szerencsés meg-
fejtőnk: Lisznyai Barnabás, Sopron, Berzsenyi Dániel utca. 

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szeptember 29. – október 5. Az ügyeleti idő hétfőtől vasár-
napig este 8 órától reggel 8 óráig tart.

Szeptember 29.,  
szerda 

Erzsébet gyógyszertár  
Győri u. 15. 99/311–254

Szeptember 30., 
csütörtök 

Ezüst Kehely gyógyszertár 
Kodály tér 12. 99/505–078

Október 1.,  
péntek

Hajnal gyógyszertár  
Malompatak u. 10. 99/506–544

Október 2.,  
szombat

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

Október 3.,  
vasárnap

Király gyógyszertár  
Várkerület 114. 99/508–242

Október 4.,  
hétfő

Korona gyógyszertár  
Várkerület 73. 99/505–865

Október 5.,  
kedd

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

Taschnerné Wilfing Hedvig és Taschner Frigyes

A megbecsülés éltető ereje 

EGYÜTT ÉVTIZEDEKEN ÁT  – soproni házaspárok mesélnek

PLUZSIK 
TAMÁS

Bizonyára 
sokan ál-
modoznak 
az egész 

életen át tartó szerelem-
ről, és vannak olyan sze-
rencsések, akiknek ez 
meg is adatott. Soroza-
tunkban olyan soproni 
házaspárokkal beszélge-
tünk, akik talán tudják a 
hosszú és boldog házas-
ság titkát. Legalábbis az 
életük példa lehet erre. 

– Akár már fiatal gyerekkorunk-
ban is találkozhattunk volna, 
hisz zongoraórára ugyanahhoz 
a tanárnőhöz, Stancz Ilonához 
jártunk – kezdte Taschner Fri-
gyes. – Tősgyökeres soproniak 
lévén a szüleink is jól ismerték 
egymást, az első találkozásunk 
mégis viszonylag későn tör-
tént. Pontosan hetven évvel 
ezelőtt Magdi húgom egy szín-
házi hangverseny előtt bemu-
tatta nekem az egyik osztály-
társát, az akkor 14 éves Hédikét, 
akit aztán három évig nem lát-
tam, hisz három évre bevonul-
tam katonának. A szőke, mo-
solygós, óvónőképzős kislány 
nagyon mély nyomott hagyott 
bennem. Csak remélni tudtam, 
hogy lesz folytatása az első 
találkozásnak. 

– Én úgy emlékszem, hogy 
a színház után még egyszer ta-

lálkoztunk, amikor haza is kí-
sért Frigyes, aztán valóban évek 
teltek el, de nekem is többször 
eszembe jutott a csinos fiatal-
ember – folytatta Hédi néni. 
– Barátnőim biztatására a név-
napjára írtam neki egy képes-
lapot, majd ezt követően el-
kezdtünk levelezni. 1956 őszén 
Frigyes leszerelt, karácsonykor 
megtartottuk az eljegyzésün-
ket, majd két hónappal később 
a Juliáneum oltára előtt esküd-
tünk örök hűséget egymásnak.

A fiatalok egy szerény, Feny-
ves sori kis manzárdlakásban 
kezdték el közös életüket, és 
még az esküvő évében meg-
született Hedvig lányuk. A ro-
konságból volt, aki kiszámolta, 
hogy ugyan megvan-e a kilenc 
hónap, de megvolt. Két évvel 

később megérkezett Péter is, 
így lett teljes a család.

– Nekem 960, Hédinek pe-
dig 760 forint volt a fizeté-
se, ami akkor is kevés volt, 
de nagyon boldogok voltunk, 
mert szeretetben éltünk, és ez 
így van ma is. Ahogy szoktam 
mondani, Hédivel mi „eltalál-
tuk” egymást, és úgy hiszem, 
ez a hosszú és boldog házas-
ság titka. Megismerni és meg-

szeretni egymást, ezt a házas-
sági útravalót tudom adni a mai 
fiataloknak.

– Talán szerencsések is va-
gyunk, hisz közös az érdeklő-
dési körünk, szeretjük a zenét, 
a művészeteket, ez is összeköt 
és össze is tart bennünket. És 
még valami – nézett szeretet-
tel a férjére Hédi néni –: csak az 
a szerelem örök, amely egymás 
megbecsülésén alapszik. 

Taschnerné Wilfing Hedvig és Taschner Frigyes 1956 karácsonyán házasodott össze.

TASCHNERNÉ WILFING HEDVIG  gyémántdiplomás óvónő 
1937-ben született Sopronban. Több óvodában is dolgozott, 
majd 1992-ben az Állami Gyógypedagógiai Nevelőintézetből 
ment nyugdíjba.
TASCHNER FRIGYES  gyémántdiplomás tanító 1931-ben szü-
letett Sopronban. Több helyen is oktatott, majd 1971-től nyug-
díjba vonulásáig az Állami Gyógypedagógiai Nevelőintézet 
igazgatóhelyettese és egyik meghatározó tanára volt. 
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HUMORSAROK
Szénási Ferenc (Széna) soproni  karikaturista  
alkotásai hétről hétre.

KÓCZÁN 
BÁLINT

A Sopron-
hoz sok 
szállal kö-

tődő Szarka Gyula a 
gasztronómia örömei-
ről énekel. Az Ének a 
konyhából albumon 
jókedvű dalok mutat-
ják be a magyar konyha 
gyöngyszemeit. A le-
mezt október 8-án az or-
szágos mezőgazdasági 
és élelmiszer-ipari kiál-
lításon is bemutatja.

A több mint ezeréves magyar 
konyhaművészet a magyar 
kultúra egyik kiemelkedő 
eleme, amely gazdag, egyedi, 
változatos, kreatív és karak-
teres ízvilággal büszkélked-
het. Szarka Gyula új, Ének a 
konyhából című lemezének 
célja, hogy zenében kifejezve, 
humorral fűszerezve mutas-
sa be a magyar gasztronómi-
át, amelyre méltán lehetünk 
büszkék. Ebben a felfogásban 
ezt a témát még nem dolgoz-
ták fel, tehát hiánypótló az 
alkotás.

– Ha reggel kinyílik a sze-
münk, az első utunk a kony-
hába vezet – kezdte a zenész. 
– Főzzük a kávét, tervezzük 
a napot, családi kupaktaná-
csot tartunk, pörlekedünk, 

megbékélünk, fontos döntése-
ket hozunk. A konyhában zaj-
lik az élet. Közben fő a leves, 
sül a hús, készülnek a finom 
falatok. Mert főzni öröm, en-
ni gyönyörűség! Naponta sok 
ezer konyhában lobban fel a 
tűzhelyek lángja, és kezdődik 
a varázslat. Konyha az egész 
világ, és szakács benne min-
den férfi és nő – mondhatnánk 
Shakespeare után szabadon. 

Szarka Gyula szerint eszik 
az egész világ: ki csak ezt, ki 
csak azt, ki pedig mindent, 
ő inkább utóbbi csoporthoz 
tartozik. – Hosszú utazá-
saim során zenésztársaim-
mal a zenekari buszban zö-
työgve többfogásos ebédeket 

főztünk és ettünk meg, per-
sze csak fejben, a képzelet 
szárnyán. Mert az ételről be-
szélni hasznos és tanulságos 
időtöltés, na, meg kellemesen 
étvágygerjesztő is. Ezért úgy 
döntöttem, hogy írok néhány 
jókedvű dalt erről a csodáról, 
melynek így vagy úgy, de min-
denki a részese.

A Kossuth-díjas művész 
évek óta dolgozik a Soproni 
Petőfi Színházban: most írja 
Somogyváry Gyula És mégis 

élünk című regényéből készü-
lő táncmű zenéjét, amelynek 
bemutatóját november végén 
tartják a teátrumban. A cen-
tenáriumra írt művet a Liszt 
Ferenc Szimfonikus Zenekar 
játssza a színpadon és önál-
lóan is. 

Az Ördögölő Józsiás című 
zenés tündérjátékhoz szintén 
Szarka Gyula írta a zenét, a 
népszerű Ghymes együttessel 
pedig már több ízben fellépett 
a leghűségesebb városban. 

Szarka Gyula  hiánypótló gasztronómiai lemezt adott ki

A konyhában zajlik az élet

Szarka Gyula rendszeresen fellép Sopronban, az Ének a konyhából című albumát bemutatta a 
szüreti napokon is. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

MADARÁSZ 
RÉKA

Ahogy a 
személyi-
sége sem 

mindennapi, úgy Lend-
vay Márti ékszerei sem 
azok. A fa és a fém pá-
rosításából keletkezett 
különleges darabokban 
benne van az ötvös és 
aranyműves fantáziája 
és kreativitása.

Miután egy budapesti iskolá-
ban, majd egy idős mesternél 
kitanulta a szakmát, Lendvay 
Márti visszajött Sopronba. Első 
fia születése után rögtön el is 
indította a saját vállalkozását.

– A fával való kapcsolatom 
azzal kezdődött, hogy a fér-
jem apukájától kaptam egy do-
boz apróra vágott szilvafát, 
hátha tudok kezdeni vele va-
lamit – mesélte. – Értékes ne-
mesfémekbe – aranyba, ezüst-
be – illesztek fát. A medálok 

és fülbevalók után jöttek az el-
jegyzési és karikagyűrűk, ame-
lyekbe színes drágakövek, feke-
te színű ónix vagy gyémánt is 
kerülhet.

Márti ma már nemcsak ké-
szít ékszereket, hanem külön-
böző versenyekre tervez is. 
Tagja a Nemesfémművesek és 
Kapcsolódó Szakmák Országos 
Egyesületének. A NEKSZOE cél-
ja egy olyan összetartó szak-
mai bázis kialakítása, melynek 
segítségével egymást erősít-

ve emelhetik a szakma nívóját. 
Tagjai ötvözik a hagyományokat 
a modernnel, és tevékenységük 
rávilágít arra is, hogy a kézmű-
vesek az egyedi és minőségi al-
kotással növelhetik a kézműves 
szakmák presztízsét.

– A legutóbb az „ősz” hívó-
szóra készítettem egy valódi le-
velet tartalmazó ékszert a NEK-
SZOE versenyére, mellyel első 
helyet is szereztem – folytat-
ta. – Azért is tartom fontos-
nak, hogy részt vegyek ezeken 

a megmérettetéseken, mert ér-
dekel, hogy mit szólnak a mun-
káimhoz a hozzám hasonló 
gondolkodású szakmabeliek.

Most éppen „Bogaram” 
címmel alkot Márti egy brosst. 
A verseny kiírásában az alterna-
tív anyaghasználat mellett az 
is szerepel, hogy az ékszernek 
hordhatónak kell lennie. A mo-
solygós aranyművesnek ez nem 
okoz nehézséget, hiszen amúgy 
is a hordhatóban gondolkodik, 
annak ellenére, hogy kedveli 
a különlegeset. A fa szeretete 
nemcsak Mártit jellemzi a csa-
ládban, ugyanis a férje faipari 
mérnök. Arra a kérdésre, hogy 
mi a célja, Márti röviden felel: 
„a nyugalom”.

– Már agyoncsépelt a flow 
kifejezés, de amikor alkot va-
laki, teljesen átszellemül, 
megszűnik körülötte a kül-
világ – tette hozzá. – Minél 
több olyan alkalmat szeretnék, 
amikor dolgozom, és néhány 
óra múlva arra eszmélek, hogy 
csörög az óra, mert menni kell 
a gyerekért. 

Lendvay Márti értékes nemesfémekbe – aranyba, ezüstbe – 
illeszt fát. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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A minőség fémjelzi ékszereit

KÖZEL 10 ÉVE SOPRONBAN:  Szarka Gyula már 2012 nyarán, 
 Pataki András kinevezésekor csatlakozott zeneszerzőként a sop-
roni társulathoz. Az elmúlt közel egy évtizedben számos produk-
cióban dolgozott. 

The Rumjacks 
Október 3., vasárnap 19 óra, Hangár Music Garden
Közel 15 éve a celtic-punk színtér egyik legmeghatározóbb 
európai zenekara, a The Rumjacks 2021-es turnéja során Sop-
ronba is elhozza legújabb, Hestia cím albumát. A pandémia 
miatt elhalasztott turné Magyarország mellett többek között 
Bulgáriát, Romániát, Csehországot, Németországot és Auszt-
riát is érinti.

BULI VAN!  – zenei ajánló


