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Továbbra is csúcsformában van 
Zsédenyi Adrienn. A szépsé-
ges énekesnő új dallal jelentke-
zett, amelyben kápráza-
tos hangjával is elvarázsolja 
a rajongókat. A LaLaLaLa 
(Tandemugrás) című felvé-
telt Malek Miklós zeneszer-
zővel és Tariska Szabolcs szö-
vegíróval közösen készítette, 
ez a közeljövőben megjelenő 
hetedik stúdióalbumának elő-
futára. A lemezről hamarosan 
többet is elárul majd Zséda.

Építészeti remek

Mesebirodalommá vált Sopron belvárosa vasárnap délután. A ragyogó napsütésben 31 helyszínen  
70 kulturális eseményt élvezhetett a közönség a KultUtcák elnevezésű programon.  FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A családok örömére

6. Három  
a Károly futás

Fennállásának 25. évfor-
dulóját ünnepli a Fidelis-
sima Vegyeskar. A jubile-
umra már hónapok óta 
készül a 30–35 fős kó-
rus. A nagyszabású kon-
certet október 5-én 18 
órától a Soproni Egye-
tem közgazdaságtudo-
mányi karán tartják, itt 
mindhárom karnagyuk: 
Arany János, Czipszer 
Andrea és Szilágyi Mik-
lós is vezényel. A műsort 
a közönség és a kórus 
kedvenc zeneműveiből 
állították össze. 

7

42

9

Újra megnyílt Soproni Horváth József festőművész gyűjteményes 
kiállítása a Cézár-házban. Az ünnepélyes megnyitót a turizmus 
világnapján tartották a közelmúltban megújult épületben.

Idén is felkerült a korona a legjobb terepfutók 
fejére – a 6. Három a Károly versennyel ugyanis 
véget ért az Alpokalja Terepkirály Futósorozat.  
A megmérettetést összesen 40-en teljesítették. 

A muzsika 
szárnyán
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Zséda tandemeMegújult a Cézár-ház
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„Kötelességünk átadni a fiatalságnak a múlt értékeit”

Várvidék horvát est

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Jól sikerült a Várvidék határok nélkül című kul-
turális est. A horvát nemzetiségi önkormányzat 
múlt szombaton tartotta a Novomatic-aréná-
ban a rendezvényt, ahol a zene- és táncszámok 
között egy történelmi filmet is levetítettek.

A Várvidék határok nélkül cí-
mű kulturális estre a helyi, il-
letve a térségbeli, megyei hor-
vát nemzetiségi tánccsoportok, 
zenészek, énekesek mellett ér-
keztek vendégek Vas megyéből 
is. A műsorfolyam jól sikerült, 
bizonyítja ezt az is, hogy több 
mint nyolcszázan látogattak ki 
a Novomatic-arénába.

A rendezvényen részt vett 
dr. Farkas Ciprián önkormány-
zati képviselő, fejlesztési ta-
nácsnok, valamint Firtl Mátyás, 

Sopron és térsége korábbi or-
szággyűlési képviselője is.

– Nagy megtiszteltetés volt 
számomra, hogy részt vehet-
tem az esten – közölte a gála 
után dr. Farkas Ciprián. – Sopron 
város életében elengedhetetlen 
a horvát tradíciók megőrzése, a 
hagyományok ápolása. Éppen 
ezért a nemzetiségi értékek a jö-
vőben is előtérbe kerülnek.

Az est egyik szervezője, 
dr. Payrits Ferenc elmondta: a 
fő céljuk az volt, hogy a horvát 

művészeti társaságok mellett 
bemutatkozzanak más nem-
zetek is, ezért magyar és né-
met művészeti csoportokat is 
meghívtak. A soproni rendez-
vényre érkeztek vendégek Hor-
vátországból és Bosznia Herce-
govinából is.

– Az elmúlt ötszáz évben 
mindig is háromnyelvű volt ez 
a térség, s az egymásra utalt-
ság, a másik megsegítése olyan 
egyedi közösséget hozott létre, 
amely más vidékeken nem na-
gyon található meg. Ez mindig 
is a megmaradás záloga – tette 
hozzá a Soproni Horvát Nem-
zetiségi Önkormányzat elnök-
helyettese. – Nekünk pedig kö-
telességünk bemutatni, illetve 
átadni a fiatalságnak a múlt ér-
tékeit. Ha azt szeretnénk, hogy 
húsz év múlva is éljenek itt 

horvátok, akkor nyitnunk kell 
a fiatalok felé. A Szivárvány 
óvodában a kisgyerekek most 
is tanulhatnak horvátul, a Rej-
pál-házban pedig rendszeresen 
tartunk tanfolyamokat, illetve 
összejöveteleket.

Dr. Payrits Ferenc kiemel-
te: a nyelv, a kultúra átadása 
mellett a hagyományokat, a 
régi szentek emlékeit is ápol-
ni kell. Ennek jegyében tartják 
meg mindig évben Sopron–
Szombathely között, az egy-
kori Borostyánkőút mentén a 
zarándoklatot.

Megtudtuk, a Pannonicum 
Intézet folyamatosan kutatja a 
Kárpát–Adria-térség történel-
mét. Ennek keretében készült 
egy kisfilm az időszámításunk-
tól számított ötszáz évről. Ezt a 
művet is levetítették az esten.

Panoráma

Érzékenyítő játszótér
KÖVES ANDREA

Új játszótérrel gaz-
dagodott Sopron. Az 
Erzsébet-kertben fo-
gyatékossággal élő 
és ép gyermekek 
számára alakítot-
tak ki egy számos él-
ményelemet nyújtó 
játszóparkot. 

Szórakoztató rugós játék, speci-
ális fészekhinta, akadálymentes 
meseházikó, földbe süllyesztett 
trambulin, kombinált homoko-
zó, varázskastély: ilyen és ehhez 
hasonló élményelemek sorakoz-
nak az Erzsébet-kert árnyas fái 
alatt az új játszótéren. A park 
különlegessége, hogy benne a 
mozgássérült és ép gyerekek 
együtt játszhatnak. A teret a Sze-
rencsejáték Zrt. adományozta a 
városnak. A tervezésben részt 
vett Tóth Zoltán, az Egyetemes 
Tervezés Információs és Kuta-
tóközpont csoportvezetője is, 
aki személyes tapasztalataival, 
ötleteivel segítette a szakem-
berek munkáját, hiszen saját 
maga is kerekesszékben éli éle-
tét. Mint mondta: nagy öröm 
számára, hogy részt vehetett a 

munkában, hiszen ő gyermek-
korában nem élvezhette a ját-
szóterezést megfelelően kiala-
kított park hiányában. 

– A kontrasztos színvilágot 
azért választottuk, mert ezzel a 
gyengén látó gyermekeket is se-
gítjük a tájékozódásban – emel-
te ki az ünnepélyes átadón 
Fördős-Hódy Erzsébet, az Egye-
temes Tervezés Információs és 

Kutatóközpont szakmai ve-
zetője. A Szerencsejáték Zrt. 
2017-ben indította el a „A játék 
összeköt!” programot, amely-
nek keretében idén nyolc ha-
sonló játszóteret avatnak fel 
országszerte. 

Az átadón dr. Fodor Tamás 
polgármester köszöntőjében 
rámutatott: mindig nagy je-
lentőségű, ha új játszótérrel 

gazdagodik a város. A fejlesz-
tés tükrözi az önkormány-
zat azon törekvését, hogy mi-
nél több gyermeket csábítson 
a szabadba, ahol biztonságos 
körülmények között tudnak 
mozogni, sportolni. Meglátá-
sa szerint üzenetértéke van an-
nak, hogy ép és mozgássérült 
gyerekek együtt játszhatnak a 
szép környezetben.

Tóth Zoltán a gyakorlatban is bemutatta, hogy a kerekesszékesek is 
kényelmesen tudják használni a játékokat FOTÓ: NÉMETH PÉTER

CZIRÁKI VIKTÓRIA

28 évvel ezelőtt nyil-
vánították az idősek 
világnapjává októ-
ber 1-jét. Vigyázzunk 
idős hozzátartozóink-
ra a hétköznapokban 
is! A rendőrség idősek 
elleni bűncselekmé-
nyekre figyelmeztet.

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben 
nyilvánította október 1-jét az 
idősek világnapjává. Ez a meg-
emlékezés is indok arra, hogy fi-
gyeljünk az idősek problémáira, 
a mindennapokban, technikailag 
is rohamosan fejlődő világunk-
ban segítsük őket. – A trükkös 
lopások a legjellemzőbb olyan 
bűncselekmények, melyeknek 
kimondottan az idős embe-
rek esnek áldozatul – mondta 
a Soproni Témának Babelláné 
Lukács Katalin, a Soproni Rend-
őrkapitányság őrnagya, kiemelt 
bűnmegelőzési főelőadó. –  Az 
elkövetők kihasználják, hogy 
az időseknek általában köny-
nyebb elterelni a figyelmüket, 

hiszékenyebbek és a látásuk–hal-
lásuk romlik. Leggyakoribb, hogy 
az utcáról bekéredzkednek vala-
milyen ürüggyel (szolgáltatótól 
jöttek és pénzvisszatérítést hoz-
tak, vagy valamilyen cég aján-
dékát kézbesítik). A kitalált szto-
rival ráveszik az áldozatot arra, 
hogy adjon vissza valamennyi 
pénzt. Amikor kifigyelik, hogy 
az idős ember hol tartja a pénzt, 
egyikük eltereli a figyelmét, má-
sikuk pedig ellopja azt. Az idege-
nekkel szemben nem árt, ha bi-
zalmatlanok vagyunk, hiszen a 
közüzemi szolgáltató nem hoz 
házhoz készpénzt, és egyébként 
se engedjünk gyanús ismeretlent 
a lakásunkba!

Időről időre érkezik feljelen-
tés a rendőrségre olyan telefo-
nos bűncselekményről, mely-
nek szintén idős ember vált 
áldozatává. Az „unokázós” csa-
lók az áldozat unokája nevében 
kérnek pénzt, arra hivatkozva, 
hogy a hozzátartozó bajba ke-
rült. A főelőadó hozzátette, 
idegen embernek ne adjunk át 
pénzt, amennyiben az unoka 
bajba kerül, jöjjön el személye-
sen, vagy közös rokon, esetleg is-
merős érkezzen a pénzért!

Vigyázzunk  
az idősekre!

RENDŐRSÉGI SOROZAT

Kiállítás: Ez sör!

Tájba simuló 
építészeti remek

Ez sör! A sernevelőtől a sörgyá-
rig címmel nyílt kiállítás pén-
teken a Lábasházban. – A tár-
lat bemutatja, hogy miképpen 
készül a sör, milyen fortélyo-
kat alkalmaztak a nagymeste-
rek, és arra is kitér, hogy milyen 
sörfogyasztási szokásai van-
nak a magyaroknak – mondta 
dr. Török Róbert, a Magyar Ke-
reskedelmi és Vendéglátóipari 

Múzeum igazgatóhelyettese. 
A megnyitón dr. Tóth Imre, a 
Soproni Múzeum igazgatója kö-
szöntötte az érdeklődőket, majd 
Sass László önkormányzati kép-
viselő, a kulturális bizottság el-
nöke méltatta a sör és Sopron 
szoros kapcsolatát. A vándorki-
állítás november 10-ig látható a 
Lábasházban, hétfő kivételével 
naponta 14–18 óráig.

Egy virágvölgyi ház érdemelte 
ki idén a Soproni Városszépítő 
Egyesület hagyományos Wink-
ler Oszkár emléktábláját. Az ün-
nepélyes átadót a hétvégén tar-
tották a családi háznál.

A díjat kezdetek óta egy kima-
gasló építészeti értéket képviselő 
középület vagy lakóház kaphatja 
meg. Dr. Józan Tibor, a városszé-
pítő egyesület elnöke méltatásá-
ban kiemelte: idén hat helyszínt 
jártak be a dr. Veöreös András ve-
zette szakmai zsűrivel, miköz-
ben sok-sok izgalmas építészeti 
megoldást láttak. Amikor azon-
ban megérkeztek a virágvölgyi 

ház elé, annyira megnyerte őket 
a tájba simuló építészeti remek, 
hogy már nem is volt kérdés, ki 
érdemli ki idén az emléktáblát.

– Olyan stílusú házat álmod-
tunk feleségemmel együtt, 
amelyik illik a Virágvölgy lelkü-
letéhez, a soproni építészeti ha-
gyományokat követi, letisztult, 
és ahova három gyermekünk-
kel együtt minden nap öröm-
mel érkezünk haza – mesélte a 
tulajdonos, Németh Áron. – Eb-
ben találtunk remek partnerre 
Ozsvárt András építészmérnök 
személyében, aki álmainkat 
megvalósította.

A horvát kulturális esten tucatnyi művészeti csoport (köztük magyar és német) lépett fel  
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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HORVÁTH FERENC 

– Sopronban a civil élet napjainkban is 
virágzik. Az önkormányzat támogat-
ja munkájukat, éppúgy, mint a nem-
zetiségeket – mondotta dr. Farkas 
Ciprián. A tanácsnokot a soproni ze-
neegylet megalakulásának 190. év-
fordulóján kérdezte a Soproni Téma.

– Tanácsnok úr, Sopron a civil szervezetek 
otthonaként is ismert város. Az önkormány-
zat miként segíti, támogatja munkájukat?
– Sopron polgárváros, amelynek egyik jel-
lemzője, hogy évszázadok óta élénk a civil 
élet. Gondoljunk csak a közel kétszáz éve 
alapított zeneegyletre, a képzőművészeti 
életre vagy a 150 éve alapított városszépítő 
egyesületre! A soproni szimfonikusok és a 
zeneiskola éppen az elmúlt napokban hang-

versennyel emlékezett a soproni zeneegylet 
megalapítására. Szokták mondani, hogy a 
múlt kötelez. Igaz ez a civil szervezetek te-
vékenységére is, legyenek azok jogutódok, 
vagy akár újabb alapításúak. A civil kurázsi 
mindig jelen volt a város életében. Az önkor-
mányzatnak fontos, hogy segítse munkáju-
kat, hogy együttműködjön képviselőikkel. 
Ezért a civil közéleti munka alapjaként nem-
csak a tartós közérdekű és közhasznú tevé-
kenységet végző civil szervezeteket támo-
gatjuk megfelelő helyiségek biztosításával, 
hanem a városban önkormányzati szinten 
működő nemzetiségeket is, többek közt a 
Rejpál-házban (nemzetiségi ház), amelyet a 
németek és a horvátok működtetnek teljes 
önállósággal. Kiemelt figyelmet fordítunk a 
történelmi egyházakkal és a civil szerveze-
tekkel való együttműködésre.
– A civil szervezetek miképp hallathatják 
hangjukat az önkormányzat munkájában?

– A civil szervezetek és érdekvédelmi tes-
tületek delegáltjai a közgyűlés munkájában, 
a bizottságokban, a döntések előkészítésé-
ben szavazati és tanácskozási joggal vesz-
nek részt. A közgyűlések előtt rendszere-
sen találkozunk a kamara, az ipartestület és 
a városszépítő egyesület vezetőjével. Kép-
viselőik jelenleg is tagok az önkormányzat 
különböző bizottságaiban. Ők jelentik a ci-
vil kontrollt.
– Említette, hogy a civil szervezetek munká-
ját a működésükhöz szükséges helyiséggel 
is támogatja az önkormányzat. Ez mit jelent 
a gyakorlatban?
– Az idei esztendőben az ide vonatkozó ön-
kormányzati rendelet alapján 31 civil szerve-
zet kapott kedvezményes bérleti díj fizetése 
mellett összesen 36 önkormányzati tulajdon-
ban lévő helyiséget. Az önkormányzat idei 
évi költségvetésben több mint 145 millió fo-
rintot biztosított összesen 135 civil szerve-

zetnek különböző jogcímeken. Mindezeken 
felül a helyi és közösségi terek fejlesztésére, 
valamint kulturális és közösségépítő prog-
ramok támogatására az önkormányzat köz-
reműködésével több mint 25 civil és egyházi 
szervezet több mint 185 millió forint összeg-
ben részesült. A nem kiemelt sportszerveze-
tek és a szabadidősport csaknem 40 millió fo-
rintos nagyságrendben kaptak támogatást, 
plusz ingyenes pályahasználatot biztosítunk. 
– Ez a tendencia a jövőben is folytatódik?
– A civil szervezetekkel hosszú távon sze-
retnénk együttműködni, ezért a következő 
években is számítunk a közös munkára. Fon-
tos számunkra a véleményük. Mint ahogy 
eddig is, a jövőben is mindent megteszünk, 
hogy képviseletük legyen az önkormányza-
ti bizottságokban, mert így biztosított az in-
formációáramlás az önkormányzat és a ci-
vil szervezetek között. Így válik átláthatóvá 
a közös munkánk.

A soproni önkormányzat kiemelten támogatja a helyi civil szervezeteket 

A múlt mindannyiunkat kötelez

Heti hírösszefoglaló
Sikeres projekthét 
az AMI-ban
A Soproni Egyetem Alkalmazott 
Művészeti Intézetének (AMI) 
hallgatói három héttel az év-
nyitó után már komoly ered-
ményekkel büszkélkedhetnek. 
Projekthét keretein belül for-
matervező, építész és tervező-
grafikus diákok teammunkában 
dolgoztak öt napon át. A má-
sodévesek installációt alkottak 
a 2021-ben hazánkban megren-
dezésre kerülő vadászati világki-
állításra, a harmadévesek pedig 
Sopron városának vásári pavi-
lonjait tervezték meg. 

Határtalanul 
Kárpátaljáról 
Összesen 16 diák és két kísé-
rőtanár érkezett a Beregszászi 
Bethlen Gábor Magyar Gimná-
ziumból Sopronba. A fiatalokat a 
Széchenyi-gimnázium látja ven-
dégül a Határtalanul! Program 
keretében október 4-ig. A kár-
pátaljai és soproni diákoknak 

játékos ismerkedési programot 
szerveztek, de a vendégeknek be-
mutatják Sopront és környékét, 
valamint a Nyugat-Dunántúl ne-
vezetességeit is. 

Pénzügyi napok 
Idén a szokásosnál is többen je-
lentkeztek a kétnapos Soproni 
Pénzügyi Napokra. A szakmai 
továbbképzés középpontjába a 
2020-as év gazdasági változásai 
kerültek. A már szakmában dol-
gozók mellett ezúttal az egye-
tem hallgatói is az érdeklődők 
között foglaltak helyet. A megje-
lenteket dr. Fodor Tamás polgár-
mester köszöntötte, aki hangsú-
lyozta: dicséretes, hogy a város 
egy ilyen szakmai konferenciá-
nak már több mint 10 éve házi-
gazdája lehet.

Ifjú Polgárőr Program
Az iskolai zaklatás, a kábítószer- 
és internethasználat veszélyei, 
valamint a közlekedésbiztonság 
– ezek a témák kerültek terítékre 

a bűnmegelőzési napon a GYIK 
Rendezvényházban. Az előadást 
a Soproni Polgárőr Egyesület az 
Ifjú Polgárőr Programjának ke-
retében hívta életre. Az esemé-
nyen részt vett dr. Farkas Cip-
rián városi tanácsnok is, aki 
kiemelte: fontosak az ilyen és 
ehhez hasonló rendezvények, 
hiszen a fiatalok sokat tanulhat-
nak ezekből.

Levéltári vándorgyűlés 
Sopronban rendezte meg éves 
vándorgyűlését a Magyar Fel-
sőoktatási Levéltári Szövetség. 
A szervezet legjelentősebb szak-
mai rendezvényét Sörény Edi-
na, az EMMI Könyvtári és Le-
véltári Főosztályának vezetője, 
prof. dr. Náhlik András, a Sop-
roni Egyetem rektora és Tom-
pa Mónika könyvtári főigazgató 
nyitotta meg. A tagság mellett 
a programon meghívott elő-
adóként jelen voltak neves ha-
zai és határon túli magyar tör-
ténészek is.

Sikeres színészbál 
Immár negyedik alkalommal 
rendeztek színészbált Sopron-
ban. A szervezők a rendezvény 
bevételét a tavaly januárban el-
hunyt Horváth László színmű-
vész családjának ajánlották fel. 
Az esten adták át az idei Hon-
da Kudo művészeti díjakat. 
Idén Papp Attila színművész 
és Horváth Renáta táncmű-
vész, a Sopron Balett tagja kap-
ta meg a művészeti nívódíjat. 
A bál megnyitóján Pataki And-
rás, a teátrum igazgató-főren-
dezője, a rendezvény fővédnö-
ke arról beszélt, hogy a remény 
évadának mottója – a kultúra a 
szellem levegője – hordozza ma-
gában a város, egy alkotói közös-
ség találkozását. Erre pedig jó 
alkalmakat teremtenek az elő-
adásokon, közös színházi élmé-
nyeken túl az ilyen jellegű estek. 
A színészbált Horváth Renáta és 
Csollány Szilveszter olimpiai, vi-
lág- és Európa-bajnok tornász 
tánca nyitotta meg.

Történelmi vetélkedő

Sopronban, a Liszt-központ-
ban tartották meg a páneuró-
pai piknik történelmi vetélke-
dő országos döntőjét. A végső 
megmérettetésen tíz, egyen-
ként háromfős csapat adott szá-
mot a tudásáról. A kérdések a 
rendszerváltására, a páneurópai 
piknikre, illetve az 1989-ben tör-
téntekre vonatkoztak. Az ország 
szinte valamennyi pontjáról ér-
kezett diákokat dr. Fodor Tamás 
polgármester, Maruzsa Zoltán, 

köznevelésért felelős helyettes 
államtitkár, Hajnal Gabriella, a 
Klebelsberg Központ elnöke is 
köszöntötte. 

A zsűriben a páneurópai pik-
nik egykori szervezői: dr. Magas 
László, valamint Nagy László is 
helyet foglaltak.

A három legjobb egy berli-
ni utazást nyert: részt vehet-
nek a határnyitás harmincadik 
évfordulója alkalmából rende-
zett egyik hivatalos eseményen. 

Emellett értékes elektronikai 
eszközök, köztük laptop, video-
kamera is gazdára találtak. A ve-
télkedő harmadik helyezettje a 
pécsi Szabad Európa csapata, 
ezüstérmes a budapesti SPQT 
trió lett, az első helyen a Salgó-
tarjánból érkezett Korszakalko-
tók végeztek. 

Mint arról lapunkban beszá-
moltunk, a Soproni Tankerüle-
ti Központ az önkormányzattal 
együttműködve idén májusban 

hirdette meg a történelmi ve-
télkedőt. A szakmai anyagokat 
a Széchenyi-gimnázium taná-
rai készítették. A résztvevők 
első feladata egy ötven kér-
désből álló kvíz kitöltése volt. 
A középdöntőbe huszonkettő 
csapat jutott. Nekik esszét kel-
lett írniuk, s a legjobb tíz – köz-
tük a helyi iskolásokból álló Ka-
puzárási Piknik, Trabant Team, 
Fáysok – mérte össze tudását 
Sopronban.

Az országos vetélkedőt a páneurópai piknik 30. évfordulójának apropóján hirdették meg. A döntőben 10 
csapat mérkőzött meg egymással. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

CZIRÁKI VIKTÓRIA  

Október 2. a sztómával élők vi-
lágnapja. Magyarországon közel 
15.000 sztómaviselő él, akiknek 
a száma a daganatos megbete-

gedések emelkedésével folyamatosan nő. 

– A sztómák a testfelszínen 
kialakított mesterséges test-
nyílások, melyeket az élethez 
nélkülözhetetlen funkciók biz-
tosítása céljából készítenek 
– mondta Pusztai Julianna, aki 
a Soproni Gyógyközpont sebé-
szeti osztályán kolléganőjével 
együtt végzi a sztómaviselők 
ellátását és a műtét utáni re-
habilitációját. – Feladatunk a 
betegek felkészítése a műtétre, 
és a műtét utáni gondozási és 
ápolási feladatok betanítása. 
A sebészeten leggyakrabban 
a bélrendszert, ritkábban a vi-
zeletkiválasztó rendszert érin-
tő kivezetések ápolásával fog-
lalkozunk. Ezeket a sztómákat 
daganatok, gyulladások, vérke-
ringési zavarok, sérülések vagy 
bélkivezetés esetén, a vastag-
bélműtét során készített var-
ratsor tehermentesítése céljá-
ból hozzák létre.

A sztómák kialakítása lehet 
átmeneti és végleges. Átme-
neti sztóma leggyakrabban 

tehermentesítés céljából ké-
szül, ez néhány hetet vagy hó-
napot jelent, majd megszün-
tetésével a beteg visszatérhet 
a régi megszokott életvitelé-
hez. Végleges sztóma képzésre 
a záró izomzat megszünteté-
se, teljes vastagbél-eltávolítás 
miatt kerülhet sor.

– A sztóma kialakítása pszi-
chés változásokkal és az élet-
minőség romlásával járhat, 
ezért fontos, hogy a hozzátar-
tozókat is bevonjuk a rehabi-
litációs teendők elvégzésébe 
– folytatta Pusztai Julianna. 
– Sajnos egyre fiatalabb kor-
osztályt is érint már a sztóma 
kialakítása. Számukra még 
megterhelőbb és jelentősebb 
változásokat okozhat az új 
élethelyzet elfogadása. Nap-
jainkban modern, könnyen 
kezelhető segédeszközök áll-
nak rendelkezésünkre, így az 
életminőség visszaállítása – a 
műtét előtti állapothoz – köny-
nyebben megvalósítható.

Hatékony segítség  
a sztómával élőknek

Az 5780. zsidó újévet kö-
szöntötte hétvégén a 
Soproni Zsidó Hitközség 
a papréti zsinagógában. 
A gyülekezet számára ez 
az év legfontosabb ese-
ménye, amely alkalmat 
ad az összegzésre, a kö-
vetkező esztendő meg-
tervezésére. 

A megjelenteket köszön-
tötte dr. Korányi László, a 
Soproni Zsinagógáért Köz-
alapítvány Kuratóriumának 
tagja és dr. Fodor Tamás, 
Sopron polgármestere. 
A zsidó újév hagyománya-
it Büchler András, a Sopro-
ni Zsidó Hitközség elnöke 
ismertette.

A zsidó újévet 
köszöntötték 

EGÉSZSÉGÜNKÉRT
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Országos könyvtári napok
Október 1–6., Széchenyi István Városi Könyvtár

Felfedezők és utazók elbeszélései 
Magyarországról

Október 3., csütörtök 17.30, Storno-ház 
Hogyan látták őseinket a honfoglalás alatt? Mit gondol-
tak a török vagy az osztrák hadak a magyar katonákról? 
Osváth Ádám történész előadásában bemutatja azokat 
az ismert külföldi utazókat, akik Magyarországon jártak 
és lejegyezték az itt látottakat.

Márai Sándor: A gyertyák csonkig 
égnek

Október 4., péntek 19 óra, Liszt-központ
Márai Sándor klasszikusa meghódította a világot, most 
Sopronban látható a színmű két remek művész (Szilágyi 
Tibor és Szélyes Ferenc) főszereplésével.

III. Soproni Metál Invázió
Október 4–5., Hangár Music Garden
A pénteki fellépők: BeatCoin (hard rock), Heartkiller 
(modern metal), Éhenkórászok Zenekar (punk rock), 
Epsilon (death metal). Szombaton zenélnek: Kaz-
tor (progresszív–melodic thrash metal, RPG zenekar 
(hardcore metal), Innistrad (thrash metal), Akela (agro-
thrash metal).

25 éves jubileumi koncert
Október 5., szombat 18 óra, Soproni Egyetem Lámfa-
lussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
A Fidelissima Vegyeskar ez évben ünnepli fennállásának 
25. évfordulóját. Ez alkalomból ünnepi koncertet ad-
nak a zenészek. Vezényel: Arany János alapító karnagy, 
Czipszer Andrea „életmentő” karnagy és Szilágyi Miklós 
jelenlegi karnagy.

Eszterháza Meets Jazz
Október 5. 19 óra, Esterházy-kastély, Mario-
nettszínház
Dzsessz kívánságműsor különkiadás!

Soproni gyorstalpaló
Október 6., vasárnap 15 óra, Liszt Café 
Újra indul a népszerű városjáró sorozat, amikor minden 
hónap első vasárnapján közös sétára indulnak a részt-
vevők, hogy felfedezzék Sopron kincseit. Az első séta a 
Soproni Városszépítő Egyesület előtt tiszteleg.

Zenta, 1697
Október 7., hétfő 12 óra, Soproni Petőfi Színház 
A rockopera Szarka Gyula kiváló zenéjével és Szálinger 
Balázs költői szövegeivel tiszteleg a Zentán 1697 szep-
temberében történtek előtt. 
További időpontok: október 7. 15 óra, október 8. 12 és 
17 óra, október 9. 13 és 19 óra 

Az aranyvonat Brennbergbányán
Október 8., kedd 18 óra, Soproni TIT nagyterme
Előadó: dr. Tárkányi Sándor műemléki szakügyintéző

Keretbe zárt világ
Kardos Tamás fotóművész kiállítása október 11-ig, 
naponta 14-17 óra között tekinthető meg a Várkerü-
let Galériában

„Ez sör! A sernevelőtől a sörgyárig”
A tárlat november 10-ig látható a Lábasházban, hétfő 
kivételével naponta 14–18 óráig.

EZ LESZ…

Rádió 1 Sopron • Sopron TV • sopronmedia.hu

MÉDIAPARTNEREINK:

Ünnepi koncertre készül a Fidelissima Vegyeskar

A muzsika szárnyán

KÖVES ANDREA

Fennállásának 25. évfordulóját ün-
nepli a Fidelissima Vegyeskar. A ju-
bileumra már hónapok óta készül a 
30–35 fős kórus.

– 1994. október 3-án alakultunk 
meg hivatalosan Palotai Gábor 
kórustitkár és Arany János kar-
nagy irányításával – idézte fel 
a kezdeteket Takács Eszter kó-
rustitkár. – Tagjaink között vol-
tak idősebbek és fiatalok, min-
denféle foglalkozásúak: a közös 
muzsikálás öröme kötött ösz-
sze minket. Csodálatosak vol-
tak már az első évek is sok-sok 
közös énekléssel, emlékezetes 
fellépéssel, élményteli utazá-
sokkal. Kórusunk 2014-ben ün-
nepelte 20 éves fennállását. Ez 
az örömteli ünnep ürömmel is 
vegyült, ugyanis alapító karna-
gyunk és alapító kórustitkárunk 
is „nyugalmazását” kérte. E két 

meghatározó vezetőnk távozá-
sa ellenére a kórus tagsága úgy 
döntött, hogy szeretné folytatni 
az éneklést. Erre biztattak min-
ket az elköszönők is. A 2015-ös 
év első próbáján a kórustagok 
egybehangzó döntése alapján 
a kórus szakmai vezetője Czip-
szer Andrea megbízott karnagy 
lett, aki fantasztikus emberség-
gel, kedvességgel és türelemmel 
mentette meg a kórust a szét-
hullástól. Később Szilágyi Mik-
lós karnagy vette át az irányí-
tást, akinek temperamentuma, 
kedves humora azonnal lenyű-
gözött minket.

A vegyes kar hetente egyszer 
próbál, akkor azonban három 

órán keresztül gyakorolnak, 
emellett rendszeresen tarta-
nak kórushétvégéket. A 25 év 
mérföldköveit számtalan nagy-
sikerű fellépés, kórusminősítő 
hangverseny jelzi. A legutóbbi 
emlékezetes koncert egy tavaly-
előtti kempteni utazáshoz kötő-
dik, ahol egy ottani zenekarral 
és egy müncheni kórussal kö-
zösen adták elő Händel „Messi-
ás” című oratóriumát, amely az-
tán később Sopronban is nagy 
sikert aratott. Felejthetetlen 

marad a közel két évtizeddel 
ezelőtti amerikai turné, ami-
kor tízezres közönség előtt is 
énekeltek. A kórustagok hálá-
sak azért, hogy együtt énekel-
hetnek és ennyi élményben le-
het részük. Innen is jött az ötlet, 
hogy segítő kezet nyújtsanak 
adventi koncertjeikkel. Ezeknek 
a fellépéseknek a bevételét idén 
már ötödik éve soproni sajátos 
nevelési igényű gyermekeket 
nevelő intézmények támoga-
tására fordítják.

Szerkesztőségünk elkö-
telezett a soproni embe-
rek bemutatása mellett. 
Ezt a vállalásunkat a jö-
vőben szélesíteni kíván-
juk újabb és újabb olva-
sóink megismertetésével. 
Ezért olyan soproniakat 
keresünk, akik szűkebb–
tágabb környezetükben 
valamiért kiérdemelték a 
körülöttük élő emberek 
szeretetét, tiszteletét. Le-
het ő egy nagymama, má-
sokon segítő ezermester 
vagy segítő tanácsadó, egy 
közösség szervezője vagy 
aktív tagja. Szóval bárki, 
akire felnéznek olvasóink! 
Ha ismernek ilyen embert a 
környezetükben, írják meg 
nekünk, hogy ki ő, hogy ér-
hetjük el, és hogy miért ol-
vasnának róla örömmel!

Hősöket  
keresünk

ÜNNEPI KONCERT 
A 25. évforduló alkalmából ünnepi koncertet ad a Fidelissi-
ma Vegyeskar október 5-én 18 órától az egyetem közgaz-
daságtudományi karán, ahol mindhárom karnagyuk: Arany 
János, Czipszer Andrea és Szilágyi Miklós is vezényel. A mű-
sort a közönség és a kórus kedvenc darabjaiból állítják ösz-
sze, így a hangverseny második felében Vivaldi „Gloria” című 
örömteli műve is elhangzik majd együtt – jó néhány régi kó-
rustaggal. A tartalmas élményhez Kocsis-Holper Zoltán kar-
nagy, szólóénekes és zenetanár műsorvezetése is hozzájárul.

SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

A Zichy–Meskó-palota  
a Kolostor utcában
Több középkori ház tel-
kének összevonásával ki-
alakult területen épült fel 
Sopron egyik legszebb, a 
közelmúltban homlokzat-
felújításon is átesett, két 
utcára nyíló barokk épüle-
te, a Zichy–Meskó-palota. 
Fő és egyúttal meghatáro-
zó jellemzője a két emeletet 
átfogó zárt erkély. Egy bol-
tozott kapualjon keresztül 

juthatunk be az udvarba, 
ahol díszes kovácsoltvas 
kapu fogadja, pontosab-
ban fogadná a látogatót, 
amennyiben az épület a ter-
vezett belső felújítás miatt 
látogatható lenne. Az egy-
kor díszes, ma leromlott ál-
lapotban lévő lépcsőházat 
1770 körül készült barokk 
kőszobrok díszítik, me-
lyek a Szerencse, az Erő, az 

Igazság és a Tudomány al-
legorikus ábrázolásai. 1816-
ban Nicky Lajos, Sopron 
vármegye egykori alispán-
ja vette meg az elegáns bel-
városi palotát, majd 1828-
ban Zichy Miklós lett az új 
tulajdonos, aki 1850-ben 
azt Meskó Máriának adta el. 
A Zichy és a Meskó család 
a későbbiek során házas-
ságok révén részben ösz-
szeolvadt, innen az épület 
elnevezése. A család 1945-
ig birtokolta a palotát, amit 
később államosítottak, a 
belső tereit feldarabolták 
és bérlakásokat alakítottak 
ki benne. Több különleges-
sége is van az épületnek: így 
a nagyteremben egy jelen-
leg nagyon rossz állapo-
tú freskó, mely vélhetőleg 
Dorfmeister-munka. A fo-
gadó- vagy pipaszobában 
faragott faburkolat látha-
tó két festménnyel, melyek 
Meskó Jakabot és feleségét 
ábrázolják. FOTÓ ÉS SZÖVEG: 

PLUZSIK TAMÁS

Könyvtárak az emberért – felelősség a Földért mottóval 
tartják meg az idei könyvtári napokat. A soproni Széche-
nyi István Városi Könyvtárban október hatodikáig lesz-
nek programok.
Október 2-án, szerdán 17 órától Horváth-Szováti György 
életmód-tanácsadó tart előadást arról, hogy miként 
csökkenthetjük a szén-dioxid-kibocsátást. Pénteken 
10–18 óráig a könyvtár olvasótermében természetfil-
meket vetítenek. Másnap, szombaton 10–13 óra között 
film–zene cserebere lesz. Ezen a napon a lejárt olvasó-
jeggyel rendelkezők, illetve a leendő olvasók ingyene-
sen iratkozhatnak be. Október 6-án, vasárnap 10–13 óra 
között tartják a könyves vasárnapot. Ennek keretében 
ügyes kezek foglalkozást szerveznek, melynek a témá-
ja az újrahasznosítás. Fél egykor hirdetik ki az egész hé-
ten át tartó zenei totó eredményeit.
Nagy Csaba és Kurucz Ádám természetfotós „Az erdő 
kincsei” című kiállítása október 31-ig a könyvtár nyit-
vatartási idejében látogatható.
A könyvtári napok ideje alatt a késedelmes köteteket díj 
megfizetése nélkül lehet visszavinni. Bővebb informá-
ció: www.szivk.hu.

Könyvtári napok

Várjuk
leveleiket!

szerkesztoseg@
sopronitema.hu

A Fidelissima Vegyeskar és „új” karnagyuk, Szilágyi Miklós. A 25. évforduló alkalmából szombaton ünnepi 
koncertet adnak az egyetem közgazdaságtudományi karán.
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Az elmúlt napokban városnéző sétá-
ra indultam, mert érdekelt, miképp is 
fest Sopron 2019 őszén. Nem volt ezzel semmilyen 
különleges célom, megteszem ezeket az utakat szin-
te minden évben, mint ahogy csak úgy, kedvtelésből 
gyakran kapaszkodom fel az amfiteátrum peremé-
re, hogy érezzem, mint ölel körbe a város. Rendsze-
resen rovom az Alsólövér utca környékét is, keres-
ve-kutatva egykorvolt ifjúságom emlékeit. Szeretek 
elidőzni a borvidék szívében lévő szőlőskertekben, 

különösen szüret tá-
ján, bámulva az arany-
ló napsütésben a Fertő 
meg-megcsillanó hul-
lámait. Ezek az ismét-
lődő séták arra is jók, 
hogy felfedezzem, mi 
minden változott egy-
egy városrészben az el-
múlt években. 
Most nem sorolom fel 
az ismert városfejlesz-
tési–városépítésze-
ti programokat, mert 
ezeket mindenki ismeri, 
mindenki láthatja nap 
mint nap. Ami viszont 

kevésbé feltűnő – s erre éppen legutóbbi sétám-
kor döbbentem rá –, hogy mi minden változott leg-
nagyobb lakótelepünkön, a Jerevánon. Utak, járdák 
újultak meg, új köntösbe bújtak a korszerűsített köz-
intézmények. A szolgáltatóház környéke napjainkban 
már a városrész valódi központja. Jelentősen bőví-
tették a parkolóhelyek számát is. A helyi közösség 
egyik központja a Szent Imre-templom, de sporto-
lási lehetőségekben sincs hiány. 
Szóval egy korábban sokak által és sokszor lesajnált 
és elhanyagolt városrész magához tért. Persze so-
kan napjainkban is szorosan kötődnek a panelrenge-
teghez, hiszen itt nőttek fel, itt voltak kulcsos gyere-
kek, itt bandáztak esténként a parkokban, és igen, itt 
szövődtek az első szerelmek is. Vannak, akik sem-
mi pénzért sem költöznének innen el, de tény, sok-
sok lakás cserélt gazdát az évek során, és kicserélő-
dött a lakosság jelentős része is. Ma már újra „divat” 
itt lakást venni, az ingatlanosok szerint gyorsan akad 
vevő egy-egy eladó lakásra. Ez annak is köszönhető, 
hogy egyre több lakótömböt korszerűsítenek, ener-
giatakarékos megoldásokat alkalmazva. A „beton-
szürkét” sok épületen vidám színek váltják, új arcula-
tot adva a lakótelep egészének, amelyet szerencsére 
nagy zöldfelületekkel terveztek, az utóbbi években 
pedig szemet gyönyörködtetően virágosítottak. Ami 
számomra a legizgalmasabb, hogy miként formá-
lódik az itt élők közössége, hiszen ez nem vagy ke-
vésbé pénzkérdés. Sokkal inkább sok-sok lelkes és 
hozzáértő ember tenni akarása, különböző kulturá-
lis és szabadidős programok, események szervezé-
se – gyermekeknek és felnőtteknek – eredményezi, 
hogy a lehetőségekhez képest egyre komfortosab-
bá váló lakótelep tízezer ember valódi otthona le-
gyen, s megismerjék egymást az egy lépcsőházban 
élők. S ahogy ez lenni szokott, mindig kell egy em-
ber, aki elindítja a folyamatokat, akihez lehet csatla-
kozni. A mai Jereván össze sem hasonlítható azzal a 
jó néhány évvel ezelőttivel, ahonnan jobbára mene-
kültek az emberek. Tudom, még nem minden tökéle-
tes, de fontos, hogy a Jereván ma már integrálódott 
a város életébe, s az ott élők egyre több (alkalmi és 
rendszeres) közösségbe szerveződnek. S ez jelent-
heti az igazi kötődést szűkebb lakóhelyükhöz. A fo-
lyamat azonban még korántsem zárult le, lesz tehát 
még bőven tennivaló a következő esztendőkben is.

„…sok-sok lelkes és 
hozzáértő ember tenni 
akarása, különböző 
kulturális és szabad-
idős programok, ese-
mények szervezése (…) 
eredményezi, hogy a 
lehetőségekhez képest 
egyre komfortosabbá 
váló lakótelep tízezer 
ember valódi otthona 
legyen, s megismerjék 
egymást az egy lép-
csőházban élők.”

Horváth Ferenc jegyzete

Hogy valódi 
otthon legyen

Országosan 4000 milliárd forint jut a fejlesztésekre

Sopron jól teljesít

Megújult a Cézár-ház

HORVÁTH FERENC

Sopron lendületben van, az önkormány-
zat eltökélt a Modern Városok Program min-
den elemének megvalósításában, amelyeket 
a kormány kiemelten támogat – jelentette ki 
dr. Farkas Ciprián. A fejlesztésekért felelős ta-
nácsnok azt követően nyilatkozott, hogy mun-
kamegbeszélésen látta vendégül Gyopáros Al-
pár kormánybiztost.

Gyopáros Alpár elsőként a Mo-
dern Városok Program országos 
teljesítéséről adott tájékozta-
tást a sajtó képviselőinek. El-
hangzott, összesen 270 prog-
ramelem szerepel a fejlesztések 
között. Ebből 70 út- és vasút-
építés, a többi pedig helyi prog-
ram. Az év végéig mintegy 85 

fejlesztést zárnak le. Az összes 
programelem értéke közel 
4000 milliárd forint, kéthar-
mada hazai forrás. A soproni 
programok értéke 365 milliárd 
forint. Ebből közel 300 milli-
árd forintba kerül az M85-ös 
55 kilométeres szakasza, 70–
80 milliárd forint pedig a helyi 

fejlesztésekre jut. Sopron eseté-
ben a pénz 98 százaléka hazai 
forrás. Megtudtuk, az M85-ös 
építése a terveknek megfele-
lően halad, így nincs akadálya, 
hogy jövő év végére elkészüljön 
a Sopronig tartó szakasz. A bel-
város megújítása részben befe-
jeződött, jövő tavaszra teljesen 
kész lesz. A Fertő-part közel 30 
milliárd forintos fejlesztése a 
legnagyobb turisztikai beruhá-
zás az országban. Az előkészí-
téseket követően hamarosan 
elkezdődik a konkrét megva-
lósítás. A Lövérek program szá-
mos eleme már szintén megva-
lósult, az új uszoda pedig már 
épül, és hamarosan hozzákezd-
hetnek a multifunkciós rendez-
vényközpont kialakításához is. 
A város gazdasági életében az 

M85-ös úttal együtt az inno-
vációs és technológiai (logiszti-
kai) központ jelenthet áttörést. 
– Sopron nagyon jól áll időará-
nyosan – jelentette ki a kor-
mánybiztos – így semmi sem 
akadályozhatja a programok 
határidőre történő befejezését.

Dr. Farkas Ciprián elmondta, 
intenzív munkamegbeszélést 
tartottak. Abban is egyetértet-
tek, hogy a város jó válaszokat 
adott korunk kihívásaira, a fej-
lesztések révén nemcsak idő-
ben, de a mindennapokban is 
megérkezünk a XXI. század-
ba. Sopron lendületben van, az 
önkormányzat eltökélt a Mo-
dern Városok Program minden 
elemének megvalósításában, 
amelyeket a kormány kiemel-
ten támogat.

PLUZSIK TAMÁS

Újra megnyílt Soproni Horváth József festő-
művész (1891–1961) gyűjteményes kiállítása a 
Cézár-házban. Az ünnepélyes megnyitót a tu-
rizmus világnapján tartották a közelmúltban 
megújult épületben.

– Kettős örömmel szolgál szá-
munkra a mai nap, hisz nem-
csak ezt az igen jelentős kép-
zőművészeti értékkel bíró 
kiállítást nyithatjuk meg, ha-
nem a környék megújulásának 

is szemtanúi lehetünk – fogal-
mazott az ünnepélyes meg-
nyitón dr. Fodor Tamás polgár-
mester. – Az év végéig Sopron 
történelmi belvárosának mint-
egy huszonöt épülete esik át 

teljes homlokzatfelújításon, il-
letve tetőcserén. A Cézár-ház, 
mely egykoron jelentős törté-
nelmi események színhelye is 
volt, a Modern Városok Program 
keretében mintegy 65 millió fo-
rintból már megújult, így pe-
dig méltó otthonául szolgálhat a 
Munkácsy-díjas, az akvarell poé-
tájának is nevezett Horváth Jó-
zsef gyűjteményes kiállításának. 

– Nagyon fontos és látvá-
nyos a belvárosi épületek 
homlokzatainak megújulása, 
de ami ugyanilyen vagy talán 

még ennél is fontosabb, hogy a 
homlokzatok mögött tartalom 
is legyen, és erre az egyik leg-
jobb példa a Cézár-ház – hang-
súlyozta köszöntőjében Filep 
Márk, a belváros önkormány-
zati képviselője.

A család és a Soproni Horváth 
József Művészeti Alapítvány 
nevében Mátyás Csaba akadé-
mikus mondott köszönetet az 
önkormányzatnak, hogy a kö-
zelmúltban félmillió forinttal 
járult hozzá a kiállítás üzemel-
tetési költségeihez.

RÖVIDEN

Karbantartás miatt szünet
A Balfi Gyógyfürdőkórház masszázs- és taposómeden-
céje karbantartási munkák miatt szeptember 30-tól ok-
tóber 10-ig nem üzemel. A szünet ideje alatt a gyógyme-
dence, a kádfürdő és a szauna szolgáltatásai változatlanul 
igénybe vehetők. 

Vágányzár Sopron–Lövő között
A Sopron–Szombathely közötti vasútvonalon október 5-től 
október 18-ig a vonatok módosított menetrend szerint 
közlekednek, Sopron–Lövő állomások között pedig au-
tóbuszok szállítják az utasokat. Részletek: www.gysev.hu 

›

Gyopáros Alpár és dr. Farkas Ciprián munkamegbeszélésen tekintette át a soproni fejlesztéseket   
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Dr. Fodor Tamás polgármester, Filep Márk, a belváros önkormányzati képviselője, Kovács-Gazdag Nikolett,  
a Sopron Régió Turisztikai Központ ügyvezetője, Rosemarie Mátyás, Mátyás Csaba, a Soproni Horváth 
József Művészeti Alapítvány kuratóriumi tagja és Horváth Dénes építész, Soproni Horváth József unokája 
FOTÓ: SZENICZEI PATRIK
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800 millióra pályázhatnak a borászok és a vendéglátók

Sikerre ítélt térség

MUNKATÁRSUNKTÓL

– A térségbe érkező források jó alkalmat ad-
nak a vállalkozásoknak, hogy fejlődjenek, így 
az egész borvidék elfoglalhatja méltó helyét 
az országban – mondta dr. Farkas Ciprián ta-
nácsnok a térség borászainak és étteremveze-
tőinek szervezett információs napon.

Mint ismert, a kormány kivé-
teles pályázati lehetőséget biz-
tosít a Sopron–Fertő kiemelt 
turisztikai térség bor- és gaszt-
ronómiai vállalkozásai számá-
ra. (Soproni Téma, 2019. május 
29., 800 milliós pályázat.) Ösz-
szesen 800 millió forint a tét: 
400 milliót a borászatok, 400-
at pedig a vendéglátóhelyek 
használhatnak fel. A fejleszté-
si források koordinálását a Sop-
ron–Fertő Turisztikai Fejlesztő 
Nonprofit Zrt. végzi. A támoga-
tás célja, hogy a térségi bor- és 

gasztronómiai turizmus maga-
sabb szintre kerüljön, a pályá-
zati forrás egyúttal lehetőséget 
biztosít az ágazat szereplőinek 
összefogására is. A múlt héten 
szervezett információs napon 
a pályázat részleteit ismerhet-
ték meg a borászok, illetve az 
éttermek, vendéglátóhelyek 
vezetői. A megjelenteket Kár-
páti Béla, a Sopron–Fertő Tu-
risztikai Fejlesztő Nonprofit 
Zrt. vezérigazgatója köszön-
tötte. Kiemelte, reményei sze-
rint mindenki megtalálja azt a 

fejlesztési lehetőséget, amely-
lyel növelheti vállalkozása 
versenyképességét.

Könnyid László, a Magyar Tu-
risztikai Ügynökség turizmus-
stratégiai vezérigazgató-helyet-
tese arról is tájékoztatott, hogy 
2030-ig 800 milliárd forintot 
biztosít a kormány az ország 
turisztikai fejlesztésére. Ebben 
a folyamatban a Sopron–Fertő 
kiemelt turisztikai térség fontos 
szerepet kap. Ezen belül pedig 
a borturizmus és gasztronómia 
olyan húzó ágazat, amely ezt a 
térséget magasabb szintre tudja 
emelni. A cél, hogy az összehan-
golt fejlesztések megvalósulása 
után növekedjen a térségben a 
vendégéjszakák száma.

Dr. Farkas Ciprián városi ta-
nácsnok köszöntőjében kitért 
arra, hogy a bor és a gasztronó-
mia olyan terület, amely renge-
teg lehetőséget rejt, de ezekkel 

jól kell élni. Mint mondta: a tér-
ségbe érkező források jó alkal-
mat adnak a vállalkozásoknak, 
hogy fejlődjenek, ezáltal pedig 
az egész borvidék elfoglalhatja 
méltó helyét az országban. Eh-
hez nyújt segítséget az M85-ös 
megépítése és a Fertő-part fej-
lesztése is.

Gajda Tibor turisztikai szak-
értő a pályázati kiírás részleteit 
ismertette a jelenlévő vállalko-
zások képviselőivel. Elhangzott: 
mindegyik lehetséges pályázó-
val személyesen konzultáltak 
a konkrét fejlesztési célokról, 
majd kiscsoportokban vitat-
ták meg a közösségi fejlesztés 
irányait, tennivalóit, hiszen 
ilyen feladatokra is biztosít 
forrást a kormány. A támoga-
tás mértéke adott esetben elér-
heti a 85 százalékot is. A pályá-
zat kiírása ezekben a napokban 
jelenik meg.

Már készüljünk  
a téli hónapokra!
MADARÁSZ RÉKA

Udvari növényeink 
nagy része más égövi 
térségből származik, 
így a hideget sem bír-
ja. Lassan itt az ideje, 
hogy gondoskodjunk 
a teleltetésükről, hi-
szen a reggelek egyre 
hűvösebbek.

Egyik legkedveltebb kerti növé-
nyünk, a leander a mínusz 5 fo-
kot még elviseli, ennek ellené-
re, ha a hőmérséklet tartósan 
nulla fok alá süllyed, érdemes 
átköltöztetnünk téli pihenő-
helyére. Nem szabad azonban 
elfelejtenünk, hogy ezek a nö-
vények a szabad ég alatt érzik 
igazán jól magukat, ezért az át-
teleltetés időszaka legyen mi-
nél rövidebb: kedvező időjárás 
esetén akár december elején is 
elég bevinnünk őket a kertből.

– A tél nyugalmi időszak a 
leandernek is, ezért a növé-
nyek más gondozást igényel-
nek, mint a nyári szabad leve-
gős kerti klímán megszokott 
– tudtuk meg Horváth Gábor-
tól, a Roth-szakközépiskola ker-
tészeti tangazdaság-vezetőjétől. 
– A leandert a legcélszerűbb jól 
szellőző, fűtetlen, világos he-
lyiségben tárolni. A legfonto-
sabb az alacsony hőmérséklet 
biztosítása, mert melegben el-
szaporodhatnak a növényen a 

kártevők, például a takácsatkák 
vagy a pajzstetvek. Amennyiben 
nem tudjuk számukra a megfe-
lelő körülményeket biztosítani, 
megelőzés céljából gyakrabban 
vizsgáljuk át őket!

Ha netán kártevőket fedez-
nénk fel a leanderen, akkor 
sem kell azonnal növényvédő 
szerért rohannunk. A szakember 
azt javasolja, egy nedves kendő-
vel vagy szivaccsal töröljük át a 
fertőzött leveleket. A leander té-
len kevesebb vizet igényel – elég 
2–3 hetente vagy havonta meg-
öntözni –, arra azonban figyel-
jünk oda, hogy ne legyen tel-
jesen száraz a földje! A fagyok 
elmúltával a növényt ki lehet 
vinni a szabadba. Ha mégis ká-
rosodott, vágjuk vissza a szárát, 
és új hajtásokat fog hozni.

– Erkélyeink nyári ékessége, a 
muskátli szintén kibír mínusz 
1–3 fokos hideget, de ha a fagyok 
tartósnak ígérkeznek, tegyük a 
növényt fagymentes, lehetőleg 
hűvös, száraz helyre! – fejezte 
be Horváth Gábor. – A telelte-
tés idejére le lehet vágni róluk 
az elszáradt virágokat, megsár-
gult leveleket. 

Ha nincs elegendő hely a tá-
rolásra, bevált módszer a szá-
raz teleltetés: a muskátlit ki kell 
szedni a földből, lerázni róla egy 
kevés földet, majd újságpapírba 
csomagolva száraz, hűvös hely-
re tenni. Ha mégis a másik meg-
oldás mellett döntünk, az öntö-
zés a téli időszakban hasonló a 
leanderéhez.

Zöld Sopron

ZÖLD HÍREK

Klímacsúcs: 
hazai vállalások 

A New York-i klímacsúcs 
teljesítette célját, len-
dületet adott az egyes 
országoknak az újabb 
cselekvésre a globá-
lis felmelegedés elleni 
küzdelemben, és ösz-
tönözte a további vál-
lalásokat – értékelte a 
konferenciát Áder Já-
nos. A magyar államfő 
részt vett és fel is szó-
lalt az elmúlt héten ren-
dezett tanácskozáson.
Hazánk vállalásai közül 
kiemelte, hogy az or-
szág meg fogja tízsze-
rezni 2030-ig a naperő-
művi kapacitását. Ezen 
kívül szintén 2030-ra 
Magyarország befejezi 
a szén energetikai hasz-
nosítását, és „nem mon-
dunk le az atomener-
giáról”. Magyarország 
egyetért a Nemzetközi 
Atomenergia Ügynök-
séggel, az OECD-vel 
és azokkal a tudósok-
kal, akik szerint a párizsi 
klímavállalás nem telje-
síthető az atomenergia 
használata nélkül.
– Kevés olyan ország 
lesz 2030-ban, amely 
elmondhatja magáról, 
hogy a megtett intézke-
dések következtében az 
általa megtermelt áram 
több mint kilencven 
százaléka szén-dioxid-
mentes lesz. Magyaror-
szág ezen kevés orszá-
gok sorába fog tartozni 
– jelentette ki az államfő.

›

„ Tegnap hősök kellettek, ma mártírok… 
Így parancsolja ezt hazám szolgálata.”

Dessewffy Arisztid 

MEGHÍVÓ
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt és családját

AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKÉRE
rendezett 

MEGEMLÉKEZŐ ÜNNEPSÉGRE
2019. október 4-én, péntek 17.00 órára

az evangélikus temető előtti emlékparkba 
A rendezvényen közreműködnek a Szent Orsolya Római Katolikus 

Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium diákjai

Emlékezzünk együtt a szabadságharc mártírjaira!

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
(9400 Sopron, Fő tér 1.)

PÁLYÁZATOT ÍR KI
a tulajdonában álló,

Sopron,
Szent György utca 12–14. 

szám alatt található, 49/A/3 hrsz.-ú ingatlan
pályázat útján történő,

VENDÉGLÁTÓIPARI 
ÜZLETI, TURISZTIKAI

CÉLÚ HASZNOSÍTÁSÁRA
Irányadó bérleti díj: havi 406.377 Ft + áfa

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
a hosszú távú hasznosítás érdekében a nyertes pályázóval

5 éves bérleti szerződést köt.

A pályázat kiírója a bérleti díjat irányárnak tekinti,
attól eltérő ajánlatot is elfogad a pályázóktól!

Az ingatlan megtekintésére a pályázat kiírója
a pályázatok benyújtása előtt lehetőséget biztosít

az ingatlan üzemeltetőjén,
a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.-n keresztül

(06/99/514–644-es telefonszámon).

A megtekintés időpontja:
2019. október 20. (csütörtök) 11.00 óra

A pályázat követelményei, értékelési szempontjai, valamint 
a pályázattal kapcsolatos további tudnivalók elérhetők a 
www.sopron.hu önkormányzat alportálján a pályázatok 

között. Információ kérhető a Polgármesteri Hivatal 
Városgazdálkodási Osztályán Vass László ügyintézőtől

(tel.: 06/99/515–135).

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A fejlesztési források koordinálását a Sopron–Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. végzi  
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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1994 
Soproni 
ingatlanár körkép
A lakáskrízis tetőfokára ért? 
Meglehet, bár a helybéli 
vájtfülűek egyike rálicitál: 
fokozni mindent lehet, pláne 
Sopronban, az ország talán 
legdrágább ingatlanait felso-
rakoztató városában. Sopron 
önkormányzata évek óta nem 
építtet lakást, arról pedig nem 
kapni naprakész választ a tes-
tület illetékes hivatalától, hogy 
önerőből hányan építkeznek. A 
tavalyi év kimutatása szerint 
1993-ban közel 350 lakás épült 
önerőből Sopronban, s hozzá-
értők szerint az idén sem lesz 
kevesebb. Akiknek nem sike-
rült a maguk erejéből lakáshoz 
jutni, otthont építeni, nem volt 
könnyű dolguk. A fiatal háza-
sok 200 ezer forint körüli támo-
gatást kapnak az önkormány-
zattól. Ennyiből természetesen 
nem lehet telket venni, csak 
esetleg a nyolcadik községben. 
A lakótelepen 3–3,5 millió forin-
tot kérnek egy panellakásért. A 
kertvárosban a családi házak 
ára 5 milliótól 10 millióig válto-
zik. A Lövérekben egy újonnan 
épített, hatszobás, kétgarázsos 
luxusotthonért a 25 milliót is 
elkérik. Sopron frekventált 
helyén, a belváros határán 
épül egy minden igényt kielé-
gítő, hatalmas épületegyüttes, 

amelyben a lakások mellett 
üzletek, garázsok, különböző 
szolgáltatóegységek is helyet 
kapnak. Itt a lakások négy-
zetmétere 70 ezer forint lesz. 
Sopronban egyre több vállal-
kozó fog bele lakásépítésbe, s 
így a növekvő kínálat remélhe-
tőleg előbb-utóbb tisztességes 
árakhoz fog vezetni. (Magyar 
Nemzet)

1969
Szakszervezeti 
gyógyüdülő épül a 
Lövérekben
Különleges technikai feladat 
elé állítja a soproni építőket a 
Lövérekben létesítendő, 600 
ágyas szakszervezeti gyógy-
üdülő. Számtalan új megol-
dást javasoltak építéséhez a 
tervezők: Cserhalmy József 
és Hegyi György, a Győri 
Tervező Vállalat mérnökei. 
Megegyeztek a házgyári szak-
emberekkel, hogy az üdülő für-
dőszobáit előre gyártott ele-
mekből, készen emelik majd 
a helyükre a soproni építésve-
zetőség dolgozói. A budapesti 
Intercontinental Szállóéhoz 
hasonló módszerrel, monolit 
vasbeton teherhordó szerkeze-
tekből, térzsalus megoldással 
készül az új üdülő Sopronban, 
az egykori lovarda helyén. A 
gyógyüdülő minden szobájá-
hoz fürdő és mellékhelyiség is 

tartozik. A kétágyas szobákon 
kívül tizennégy lakosztály is 
lesz a déli oldalon, a lépcsős 
kiképzésű teraszokban vég-
ződő épületben. (Kisalföld) 

1919
Eljegyzés
Ezúton is tudatik, hogy Thirring 
Jenő soproni vaskereskedő 
a napokban eljegyezte Karl 
Editkét, Karl György főintéző 
bájos és szépreményű leányát 
Cinfalváról. (Sopronvármegye)
Mi történik  
a gőzfürdővel? 
A soproni szürke nénék gőzfür-
dőjét a proletárdiktatúra alatt 
a megnövekedett igényekhez 
képest megnagyobbították. A 
fürdőkádak számát megsza-
porították és egyéb bővítése-
ket is végeztek. Most, hogy a 
fürdő újból a régi tulajdono-
sok kezébe került, kijelentették, 
hogy nincs szükségük a népjó-
léti bizottság által foganato-
sított bővítési felszerelésekre, 
és kívánják a fürdő régi álla-
potának helyreállítását. Ebbéli 
kívánságukkal a polgármester-
hez is fordultak, aki gondos-
kodott arról, hogy a fürdőt, 
megfelelő leszereléssel, régi 
állapotába helyezzék vissza. 
(Sopronvármegye) 

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

Több százan vettek részt a KultUtcák programjain

A családok örömére

KÖVES ANDREA

Mesebirodalommá vált Sopron belvárosa va-
sárnap délután. 31 helyszínen 70 kulturális 
eseményt élvezhetett a közönség.

Utcai szerenád, versszerviz, 
könyvek útvesztője, „csokicsi-
nálda”, biedermeier játszótér, 
kardforgatás, fegyverbemutató, 
sikátortúra, kavicsfestés és meg-
annyi élvezetes időtöltés várta a 
látogatókat a KultUtcákon.

Már a kora délutáni kezdés-
re is szép számmal érkezett a 

közönség a Fő térre, ahol Pata-
ki András, a Pro Kultúra ügyve-
zetője az ünnepi díszbe öltözött 
Tábornok-ház erkélyéről kö-
szöntötte a jelenlévőket. – A me-
zőgazdasági év fontos forduló-
ja volt Szent Mihály ünnepe, 
amikor a gazda leltárt készített, 
számba vette a szaporulatot. 

Mi most a saját gazdag kultú-
ránkat vesszük számba, és ab-
ból nyújtunk egy sokszínű átte-
kintést Sopron védőszentjének 
az ünnepén – hangsúlyozta Pa-
taki András.

Filep Márk önkormányza-
ti képviselő örömét fejezte ki, 
hogy a megújuló belvároshoz il-
lő, tartalmas program várja év-
ről évre a soproniakat és az ide 
látogató turistákat. 

– Az előző rendezvényeken 
azt tapasztaltuk, hogy az embe-
rek nagyon szeretnek találkozni 

a kultúra különböző válfajaival, 
izgalmasnak találják, ha bele-
kóstolhatnak a művészet, a vá-
rostörténet és a közösségi él-
mények együttesébe – emelte 
ki Szekeres Kriszta szervező, a 
Pro Kultúra Sopron közműve-
lődési munkatársa.

Ennek a törekvésnek a je-
gyében ezen a délutánon 5 is-
kola, 9 vállalkozás, 12 közintéz-
mény, 14 művész és 18 egyesület 
dolgozott együtt azon, hogy a 
soproniak felhőtlenül érez-
zék magukat.

Ross Károly estje
PLUZSIK TAMÁS

A Sopronban élő és alkotó Ross Károly író 
szerzői estjét tartotta meg a Soproni Irodalmi 
Társaság. A Várkerület Galériában dr. Hegyi Fe-
renc, a társaság elnöke beszélgetett a ’80-as 
évek óta rendszeresen publikáló alkotóval. 

Ross Károly angol–magyar sza-
kos tanár, aki irodalmi tevé-
kenysége mellett feleségével 
Sopronban egy nyelviskolát 
is működtet. A diákjai viszont 
nem ilyen néven ismerik… – Va-
lamikor a nyolcvanas évek ele-
jén bevittem egy novellát az Új 
Írás szerkesztőségébe, ahol a 
főszerkesztő azt mondta, hogy 
ilyen névvel, hogy Horváth Ká-
roly, megítélése szerint nem le-
het sikeres íróvá válni – kezdte 
történetét Ross Károly. – Mivel 

vitték is nyomdába az anyagot, 
gyorsan ki kellett találnom egy 
„jónak tetsző” nevet. Éppen ak-
kor fordítottam Ross Macdo-
nald amerikai krimi szerző 
egyik művét, gondoltam ez a 
név nekem is jó lesz, így lett az 
írói nevem Horváth Károlyból 
Ross Károly. 

Az író 1954-ben Egyeden szü-
letett, legutóbbi, Ártériek című 
novellafüzére 2014-ben jelent 
meg. Jelenleg egy kisregényen 
dolgozik, míg négy részből ál-
ló családregénye éppen ki-
adásra vár.

– Készülő kisregényemnek 
még nagyon az elején vagyok, 
lényegében csak az első olda-
lai, illetve maga a koncepció van 
meg. Kiadásra váró ötödik köte-
tem egy nagyregény, melynek 
személyes elemekkel átszőtt 
cselekménye több mint fél év-
századot ölel át. Maga a történet 
lényegében a szülőfalumból, a 
rábaközi Egyedből indul, foly-
tatódik egy kisvárosban, majd 
egy nagyvárosban és végül is-
mét egy kisvárosban fejeződik 
be. Hogy mikor jelenik meg? – jó 
kérdés, mondjuk úgy: egyezte-
tés alatt van… – zárta a beszél-
getést Ross Károly, aki mint 
megtudtuk, a szépirodalom 
mellett nyelvkönyvkiadással is 
foglalkozik.

Kultúra, művészetek

Képek a zene ölén 

HUSZÁR JUDIT

A valóság és a képzelet meseszerűen ötvöző-
dik képein, amelyeken keresztül megismer-
hetjük a Balaton-felvidéket, a baseli kilátót, de 
visszaköszön a kurucdombi kaszárnya is. Úgy, 
ahogy ő, csak ő látta. Rázó József festményei-
ből nyílt kiállítás a bánfalvi fiókkönyvtárban. 

A „legmagánosabb soproni mű-
vész”, így nevezte Sarkady Sán-
dor Rázó Józsefet. A festőmű-
vész pedig egy Ferenczy Károly 
idézetet választott élete mot-
tójául: „Megőrzöm magamban 
az alkotó hitét, odaállok állvá-
nyomhoz és dolgozom – bemu-
tatva a megtisztulásra vágyó és 
példázatra született lélek meg-
törhetetlenségét.”. Akvarellje-
in, olajképein meseszerűen öt-
vöződik a valóság és a képzelet, 
alkotásai többségén az uralkodó 
szín a kék. 

– Édesapám 28 éve nincs kö-
zöttük, halála kerek évfordulóin 

emlékkiállításokat szoktunk 
rendezni, de ez a mostani tár-
lat más – mesélte lapunknak Rá-
zó László, a művész fia. – A kö-
zelmúltban megkeresett Szabó 
Attila, a bánfalvi fiókkönyvtár 
vezetője, így ez a kiállítás az 
ő kezdeményezésére jött lét-
re. Gyakorlatilag három lakás-
ból: édesanyámtól, nővérem-
től és tőlünk kerültek a falakra 
akvarell- és olajképek, illetve a 
13. Attiláé. 

Rázó József 1926-ban szüle-
tett, tanulmányait a budapesti 
Képzőművészeti Főiskolán vé-
gezte. A főiskola után visszatért 

Sopronba, rajztanárként dol-
gozott, szakköröket, táborokat 
vezetett, számtalan magánta-
nítványa volt, akik közül töb-
ben részt vettek a múlt heti 
kiállításmegnyitón. 

A művészt Szabó Attila mél-
tatta elsőként, majd Kovács-
Gombos Gábor festőművész 
emlékezett meg Rázó Lászlóról, 
adott átfogó képet munkássá-
gáról. A rendezvényen közre-
működött Tóthné Rázó Emőke 
(a festő lánya), Tóth András és 
Fodor Gábor, akik a zene és iro-
dalom nyelvén szóltak a részt-
vevőkhöz. Nem véletlenül, Rázó 
József rajongott a komolyzené-
ért és az irodalomért, mindkét 
művészeti ágban nagy művelt-
ségű ember volt. Mellette pedig 
megmaradt egy szerény festő-
nek, aki magányában szeretett 
a leginkább alkotni. Festménye-
it megnézhetik október 19-ig a 
bánfalvi fiókkönyvtár nyitvatar-
tási idejében. 

A tárlat megnyitóján Kovács-Gombos Gábor festőművész méltatta Rázó József 
alkotásait FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Ross Károly  
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Biztonságos körülmények között sportolhatnak a gyerekek

Jó óvodásnak lenni!
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A Nemzeti Ovi-Sport 
Program keretében 
készült el a Bánfal-
vi Óvodában a labda-
rúgásra, röplabdázás-
ra, kosárlabdázására, 
teniszezésre, kézi-
labdázásra alkalmas 
új sportpálya. A vá-
rosban ez a harmadik 
ilyen létesítmény.

– Sopron sportváros, ennek je-
gyében a sport központi he-
lyet foglal el a város életében 
– mondta dr. Fodor Tamás pol-
gármester a sportpálya elmúlt 
heti átadásán. – Most a legkiseb-
bek, az óvodások egészségmeg-
őrzésének feltételeit bővítet-
tük. A Bánfalvi Óvoda kiemelt 
szerepét jelzi, hogy több mint 
230 gyermeket nevelnek itt. Az 
ő mozgásigényüket elégíti ki a 
biztonságos, műfüves, teljesen 
körbekerített sportpálya.

Mágel Ágost, a városfejleszté-
si bizottság elnöke kiemelte: a 
városrész egyik legjelentősebb 
intézménye az óvoda, az önkor-
mányzat is mindent megtesz, 
hogy biztosítsa a nevelés tárgyi 
feltételeit. – Az elmúlt időszak-
ban többször számolhattunk 
be sikeresen lezárult beruházá-
sokról, legyen szó az új szárny 

építéséről vagy éppen felújítá-
sokról – tette hozzá.

– Az Ovi-Sport Közhasznú 
Alapítványt 2011-ben Buzánsz-
ky Jenő, az Aranycsapat tagja 
hívta életre – fogalmazott Mol-
nár Andrea, az alapítvány elnö-
ke. – Szervezetünk hármas célt 
tűzött ki maga elé: egyrészt – a 
TAO pénzek felhasználásával 
– pályákat épít, másrészt bizto-
sítja a szükséges felszereléseket, 

sportszereket, ezek mellett pe-
dig részt vesz az óvodapedagó-
gusok képzésében. A szakem-
bereket segítjük abban, hogy a 
látás- és mozgássérült gyerme-
keknek is tudjanak sportfoglal-
kozásokat tartani.

A Bánfalvi Óvodában elké-
szült létesítmény megépítésé-
hez a soproni önkormányzat a 
teljes költség harminc százalé-
kával, 4,5 millió forinttal járult 

hozzá. A gyerekek az átadó után 
nagy örömmel vették birtokba a 
hat méterszer tizenkét méteres 
pályát. Amíg jó idő van, addig 
akár focizhatnak, kézilabdázhat-
nak, kosarazhatnak, teniszezhet-
nek, röplabdázhatnak, tollaslab-
dázhatnak itt.

Sopronban emellett a Trefort 
Téri Óvodába, valamint a Her-
mann Alice Óvodában van ha-
sonló pálya.

Sport

Sopron Megyei Jogú Város pályázatot hirdet

SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN 
MEGHIRDETETT ÖNKORMÁNYZATI 

LAKÁSOK BÉRBEVÉTELÉRE
Pályázni lehet:

Sopron, Kossuth Lajos u. 22/A I/10. szám alatti
(szociális helyzet alapján, szociális helyzet alapján � atalok részére, szociális

helyzet alapján közszolgálati feladatot ellátó foglalkoztatottak részére)
1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, WC, 30 m²-es komfortos lakásra.

A lakás megtekinthető 2019. október 8. (kedd) 10.00–10.30 között

Sopron, Ötvös u. 4. I/6. szám alatti
(szociális helyzet alapján)

1 + 2 fél szoba, konyha, közlekedő, fürdőszoba WC-vel, WC,
90 m²-es összkomfortos lakásra.

A lakás megtekinthető 2019. október 8. (kedd) 13.00–13.30 között

• • • • • • • • • • • • • • • •

A pályázatok benyújtási határideje:
2019. október 16. (szerda)

8.00–12.00 óra és 13.00– 16.00 között

A pályázati kiírás átvehető a
Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport ügyfélszolgálatán, 

Sopron, Új u. 3., kizárólag ügyfélfogadási időben. 
Bővebb tájékoztatás kérhető személyesen és telefonon (tel.: 99/515–210)

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Fontosnak tartja, hogy 
sportoljanak a fiatalok?

MURÁNYI ISTVÁN:
A szellemet és a testet is 
erősíti a sportolás, nem 
mellesleg önbizalmat is ad, 
ha jó erőben érzi magát az 
ember. Sok a túlsúlyos fia-
tal, gyermek, nekik különö-
sen fontos, hogy rendsze-
resen sportoljanak. PRÉGER VIVIEN:

A sport a testet és a lelket is 
karban tartja. Amikor tehe-
tem, én is futok. Az egész-
séges életmódhoz hozzá-
tartozik a mozgás. Ezt nem 
lehet elég korán kezdeni, 
szerencsére sok sportág kö-
zül lehet választani.

HORVÁTH JÓZSEFNÉ:
Fontos, hogy a fiatalok 
sportoljanak, hiszen az is 
hozzátartozik a fejlődésük-
höz. A fiam sokat biciklizik, 
korcsolyázik, rollerezik. Az 
iskolájukkal pedig sokat jár-
nak kirándulni, illetve sétál-
ni a városban.

VARGA GÁBOR: 
A sportolás lehetőleg ne e-
sport legyen a számítógé-
pen, hanem mozgás – ke-
rékpározás, labdarúgás – a 
szabad levegőn. Már akkor-
tól mozogjon sokat a gyer-
mek, amikor elkezd járni.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›

A gyerekek az átadó után nagy örömmel vették birtokba a hat méterszer 
tizenkét méteres pályát FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A Növényi Sportakadémia SE Sopron immár másodszor ren-
dezi meg a West Hungarian Fight Opent. A küzdősportgála 
október 6-án, vasárnap 9 órakor kezdődik a Novomatic-aré-
nában. Délután három óráig az amatőröké lesz a főszerep. 
Lesz MMA amatőr magyar kupa, K1 (ketrecharc) Muay Thai, 
valamint bokszmérkőzések. Az ünnepélyes megnyitót 15 
órakor tartják, majd jönnek a profi meccsek. A MMA ösz-
szecsapások után K1-es Magyarország–Ausztria váloga-

tott mérkőzés következik. Majd profi ökölvívók is a ringbe 
lépnek. Az est fénypontja a várhatón 19 óra körül kezdődő 
Tóth László és a tanzániai Bruno Pascali ökölvívó meccse. 
A soproni öklöző a közelmúltban igazolt le a sportakadé-
miához. A válogatott sportoló egyre jobb formában van, így 
minden esélye megvan rá, hogy megszerezze a gála övét.
A tornán a soproniak mellett török, ausztriai, kenyai, uk-
rán, holland, valamint német sportolók is ringbe lépnek.

Küzdősportgála másodszor

RÖVIDEN

Tankerületi sportnap
A Soproni Tankerületi Központ munkatársai, valamint a 
köznevelési intézmények vezetői is részt vettek az európai 
diáksportnap alkalmából rendezett tankerületi sportna-
pon. Ennek keretében az SVSE sporttelepén sorversenye-
ket rendeztek. Majd futva és gyalogosan tettek meg 2019 
métert, hogy bizonyítsák elkötelezettségüket az egész-
ségtudatos élet mellett, és népszerűsítsék az iskolákban 
a mozgás örömét és közösségformáló erejét.

› Európai diáksportnap

Pontosan 2019 métert futottak 
a Fáy- és a Lackner-iskola diák-
jai múlt pénteken. A két okta-
tási intézmény csatlakozott az 
európai diáksportnap rendez-
vényéhez, amelynek keretében 
10 órától foci- és kosármecs-
csek szerepeltek a program-
ban, 11 órakor pedig eldördült 

a 2019 méteres futást indító 
startpisztoly.

– A távot értelemszerűen 
mindig az aktuális év határoz-
za meg, büszkén mondhatom, 
hogy a futásban az iskola összes 
tanulója és tanára részt vett. Sőt, 
egykori lacknerosként idén is 
velünk tartott Csiszár Szabolcs 

városi sportfelügyelő is – tudat-
ta Csátaljayné Áder Patrícia fő-
szervező, a Lackner Kristóf Álta-
lános Iskola testnevelő tanára. 

Az európai diáksportnap 
jegyében idén a víz- és gyü-
mölcsfogyasztás fontosságára 
hívták fel a fiatalok figyelmét. 
A résztvevőknek ásványvizet és 

gyümölcsöt osztottak a szerve-
zők, nyomatékosítva a diákok-
ban, hogy mennyire lényeges 
megfelelő mennyiségű folya-
dékot inni, és naponta többször 
gyümölcsöt enni. A 2019 méte-
res futást követően a délutáni 
órákban BMX-kerékpár-bemu-
tató várta az érdeklődőket.

Az európai diáksportnap keretében 2019 métert futottak a lackneros és fáys diákok
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HUSZÁR JUDIT 

Idén is felkerült a ko-
rona a legjobb te-
repfutók fejére – a 6. 
Három a Károly ver-
sennyel ugyanis vé-
get ért az Alpokalja 
Terepkirály Futósoro-
zat. A megmérettetést 
összesen negyvenen 
teljesítették. 

Szemerkélő eső, hűvös, őszi-
es idő várta a futókat szomba-
ton a Károly-kilátónál. A kelle-
metlen idő nem riasztotta el a 
sportolókat, hatvanan indultak 
a 6. Három a Károly nevű futó-
verseny különböző (félmarato-
ni és 10 kilométeres) távjain. 
– A 10 kilométeres futás volt 
az Alpokalja Terepkirály Futó-
sorozat hatodik, záró állomá-
sa – tájékoztatta lapunkat Le-
derer György főszervező. – Ez 
az egyik legizgalmasabb sop-
roni terepfutóverseny, ahogy 
a neve is mutatja, a sportolók 

háromszor is felkapaszkodnak 
a Károly-kilátóhoz. 

Mint arról lapunkban is be-
számoltunk, az Alpokalja Te-
repkirály Futósorozatban idén 
hat verseny (10. Panorámara-
ton, 2. Lövérek Futás, 5. Sopron 
Trail, 4. Paddy Éjszakai Futás, 10. 
Soproni Crossfutás, 6. Három a 
Károly) szerepelt, aki ezek közül 

legalább négyet lefutott, az si-
keresen teljesítette a sorozatot. 
Az eredmények alapján pont-
számokat kaptak a futók, ame-
lyeket összesítve alakult ki a 
végeredmény. 

– Gratulálok mindenkinek a 
teljesítéshez, a szervezőknek 
pedig köszönöm a sok mun-
kát – mondta a díjátadó előtt 

dr. Farkas Ciprián tanácsnok. 
– Remélem, hogy jövőre is leg-
alább ilyen sikeres lesz a ren-
dezvénysorozat, és mindenki 
elhozza a gyermekeit is, hiszen 
fontos, hogy a fiatalok egészsé-
ges életmódra nevelése minél 
előbb elkezdődjön. 

A verseny után először a 
6. Három a Károly legjobbjai 

vehették át érmeiket, ajándé-
kaikat, majd megkoronázták 
a terepkirályokat, és érmek-
kel, oklevelekkel ismerték el a 
futósorozatot teljesítőket, de 
számtalan tombolanyeremény 
is gazdára talált. Az elismerése-
ket dr. Farkas Ciprián és  Csiszár 
Szabolcs városi sportfelügye-
lő adta át. 

LELÁTÓ

Kispályás 
labdarúgás

Október 2., 4., 7., 
szerda, péntek, hétfő 
18 óra, Halász Miklós 
Sporttelep, tóparti 
sporttelep
Városi kispályás 
labdarúgó-bajnokság

Kosárlabda
Október 4. 19 óra, 
Novomatic-aréna
Sopron KC 
– BC Körmend

Október 5., 
szombat 18 óra, 
Novomatic-aréna
Sopron Basket  
– VBW CEKK Cegléd

Labdarúgás
Október 5., szombat 
16 óra, városi stadion
SC Sopron 
– Loland Nyúl SC 

Természetjárás
Október 6., vasárnap 
8.45, Erzsébet-kert 
Világ gyalogló nap

Küzdősportgála
Október 6., 
vasárnap 10 óra, 
Novomatic-aréna
II. West Hungarian  
Fight

› Hétvégén Sopronban megkoronázták az Alpokalja terepkirályait 

6. Három a Károly futás

Első győzelem

Gyaloglónapok
MUNKATÁRSUNKTÓL

Harka Vándora elnevezéssel 
ismét túranapot tartottak va-
sárnap soproni és harkai részt-
vevőkkel. Szeverényi Béla, a 
Sopron Városi Szabadidősport 
Szövetség Túra Szakbizottságá-
nak elnöke elmondta: a telepü-
lés önkormányzata megkeresé-
sére három éve rendezik meg a 
Harka Vándora túrázást. Az út-
vonal minden évben változik, 
idén az Alpesi úti sportpályá-
tól indultak, majd a Gida-patak 
tó és a Harkai-csúcs megkerülé-
se után sétáltak vissza a faluba. 

– Mintegy 8 kilométeres gya-
loglás szerepelt a programban, 
amelyben egészen minimá-
lis volt csak a szintkülönbség. 
Azért szerveztük ezt a túrát, 

hogy a soproni természetjáró 
szakosztályok tagjai mellett bár-
ki könnyen megtehesse a távot, 
akár Harkáról, akár Sopronból 
érkezett – mondta a szakbizott-
ság elnöke.

A fővárosban, az NKE-FCSM Csa-
ta vendégeként kezdte meg az 
idei bajnoki szezont a Sopron 
Basket. A címvédő esélyeshez 
méltóan, húszpontos különb-
séggel nyert az idei debütá-
ló meccsén.

A Csata elleni derbin mutatko-
zott be soproni színekben a ru-
tinos amerikai irányító, Briann 
January. Első soproni meccsén 
11 pontot dobott, és kiosztott 8 
gólpasszt is. Az első játékrész ki-
egyenlített játékot hozott, a má-
sodik negyedben aztán kiütkö-
zött a tudáskülönbség: 24–7-re 
nyerték ezt a szakaszt a Gáspár 
tanítványok, ezzel el is dőlt a 
találkozó. A soproni csapatban 
komoly szerepet kapott a fiatal 
magyar generáció, a rutinos já-
tékosok pedig nagyban segítet-
ték őket: Crvendakic 17, „Jeca”, 
azaz Brooks 20 pontot szerzett. 

Utóbbi játékos most tért visz-
sza tétmeccsen a soproni csa-
pathoz, ezt pedig négy három-
pontossal tette emlékezetessé. 
A végeredmény: NKE-FCSM Csa-
ta – Sopron Basket: 63–81.

– Nagyon készültünk az első 
tétmeccsre, kíváncsi voltam, 
miként köszön vissza az elvég-
zett munka bajnoki mérkőzé-
sen – mondta a debütáló sop-
roni vezetőedző, Gáspár Dávid. 
– Örülök a győzelemnek, vala-
mint annak, hogy ilyen sok sop-
roni szurkoló kísért el minket a 
fővárosba, igazi hazai hangula-
tot teremtettek. Az utolsó ne-
gyed hibáit ezzel együtt ele-
meznünk kell.

A soproni szurkolóknak a ha-
zai szezonnyitóra sem kell so-
káig várni: szombaton 18 órá-
tól a Cegléd együttesét fogadja 
a bajnokcsapat.

Sport

OKTÓBER 6-ÁN ISMÉT 
VILÁG GYALOGLÓ NAP
Városunk idén is csatla-
kozott a világ gyalogló 
nap elnevezésű nemzet-
közi sportrendezvényhez. 
A Sopron Városi Szabad-
idősport Szövetség szer-
vezésében október 6-án, 
vasárnap 8.30-kor az Er-
zsébet-kertben találkoz-
nak a túrázók, akik a Sopron 
környéki hegyekben sétál-
hatnak, szakképzett túrave-
zetők irányításával. 

RÖVIDEN

BMX-verseny
A BMX Magyar Kupa soproni fordulóit október 5–6-án 
rendezik meg városunkban. A futóbringások, illetve a ma-
gyar amatőr és licence-es BMX-versenyzők összecsapá-
sai szombaton 16 órakor és vasárnap 11 órakor kezdőd-
nek. Helyszín a soproni jereváni BMX-pálya a IV. László 
király utca végén. A rendezvény házigazdája a BMX Sop-
ron Sportegyesület. 

›

SKC: bravúr a nyitányon
RÁZÓ LÁSZLÓ

Idegenbeli győzelemmel kezd-
te szereplését a 2019/20-as férfi 
kosárlabda-bajnokságban a Sop-
ron KC csapata. 

A meccs pikantériáját az ad-
ta, hogy tavaly még a jászsá-
giak együttesét erősítette az 
SKC jelenlegi irányítója, Dami-
er Pitts. A játékos a meccs vé-
gére 29 pontot szerzett. Kiváló-
an mutatkozott be a Sopronnál 
Thompson, Carter pedig már az 
edzőmeccseken is megmutatta, 
hogy van benne potenciál. Az 
SKC nagy előnyt szerzett az első 
két negyedben (25–41), aztán jött 
a hidegzuhany a 3. játékrészben: 
mindössze 8 pontra volt képes 
a Sopron, a Jászberény szoros-
sá tette a meccset. A hajrában 
ismét jó játékkal és pontos do-
básokkal rukkolt elő az SKC, 
így a Sabáli legénység idegen-
beli győzelemmel kezdte az új 
szezont. Jászberényi KSE – Sop-
ron KC:66–76.

– Hiányzott az agresszivitás 
a szünet után, és ezt azonnal 
kihasználta a Jászberény, visz-
szajöttek a meccsbe. A végén 

mindkét csapat győzhetett vol-
na, de szerencsére nekünk jöttek 
be a dobásaink – mondta Sabáli 
Balázs vezetőedző.

Az SKC pénteken első hazai 
mérkőzésén az Egis Körmend 
együttesét fogadja, a meccs 19 
órakor kezdődik.

A rajt pillanatai – idén is népszerű volt a Három a Károly terepfutóverseny FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Az SKC idegenbeli győzelemmel kezdte a bajnokságot, pénteken este  
a Körmend ellen lép pályára

Gáspár Dávid örül a Sopron Basket első 
győzelmének FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Rangadó mérkőzést ját-
szott Jánossomorján az SC 
Sopron. A vendégek szinte 
végig irányították a játékot, 
több veszélyes támadást 
vezettek, végül a 65. perc-
ben Honyák Máté megsze-
rezte a vezetést. János-
somorja – SC Sopron: 0–1.
A SFAC a Beled együtte-
sét fogadta hazai pályán 
és 6–0-s vereséget szen-
vedett. A 8. fordulóban a 
SFAC legénysége távolo-
dik a mezőnytől.
Az SVSE csapatának nagy 
falat volt a jó erőkből álló 

Nagycenk együttese. Ha-
zai pályán 5–1-es  veresé-
get szenvedtek. 
Megyei III. osztályú mérkő-
zésen a balfi fiúk magukra 
találtak, 3–1-re győztek a 
Zsira ellen.
Az SC Sopron női NB II-
es bajnokságban szereplő 
együttese 2–0-s veresé-
get szenvedett a 4. helyen 
álló Ajkától.
Az öregfiúk bajnokság-
ban az SC Sopron kapitu-
lált a Jobaháza otthoná-
ban, 2–1 arányú vereséget 
szenvedett. 

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

A HÉT MOTTÓJA:

„Nem reménytől 
hajótörött/ a lélek 

csendje bent:/ 
a méretlen magány 

az ok,/ kihűlt 
remény, vágy, 

megkopott,/ s vak, 
novemberi csend.”

Emily Brontë  
(angol költőnő és regényíró)

KÖNYVAJÁNLÓ

Emily Brontë: 
Üvöltő szelek

Harmincéves sem volt 
még Emily Brontë, amikor 
– egy esztendővel halála 
előtt – megírta egyetlen 
prózai művét, a világiroda-
lom egyik legkülönösebb 
szerelmi regényét. Valóság 
és látomás, természet és 
lélekelemzés, vadság és 
odaadás furcsa szöve-
déke a történet. Kegyet-
len mélységeket tár fel, 
és nyomasztó légkört te-
remt: titokzatosság, babo-
nák homálya övezi szerep-
lőinek jellemét, a romlás 
sötét erői csapnak össze 
és küzdenek egymással.

›

475 évvel ezelőtt, 1544. 
szeptember 21-én írták 
össze a Veszprémi Püspöki 
Kincstár és a Káptalani Le-
véltár a török elől Sopron-
ba menekített kincseinek és 
iratainak jegyzékét. (A püs-
pöki levéltár Sümegre ke-
rült). A gyűjtemények 1571-
ben még a városban voltak, 
1591-ben már Pozsonyban 
vették számba őket. A török 
kiűzésével 1630-ban kerül-
tek vissza Veszprémbe.

85 évvel ezelőtt, 1934. 
szeptember 21-én avatták 
fel a soproni líceum diák-
otthonát. A Líceumi Diák-
otthon létrehozását Hetvé-
nyi Lajos líceumi vallástanár 
kezdeményezte a Líceum vi-
déki diákjai számára. Ma itt 
áll a Hunyadi János Evangé-
likus Általános Iskola.

50 évvel ezelőtt, 1969. 
szeptember 22-én hunyt 
el Sopronban Diebold Ká-
roly, városunk és a környék 
szépségeinek megörökítő-
je, a 20. század első felének 
legnagyobb soproni fotósa. 

A Széchenyi István Városi 
Könyvtár internetes oldalán 
(www.szivk.hu) megtalálha-
tó adatbázisból közöl rész-
leteket lapunk.

Ez történt 
Sopronban

VasVilla: tavasszal kezdődhet az iskola épületének 300 milliós felújítása

Digitális alkotóműhely

Syn-kópék a padban

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A gyakorlati oktatás színvonalát 
emelő, úgynevezett Digitális Kö-
zösségi Alkotóteret adtak át az el-
múlt szerdán a VasVilla iskolában. 

Elhangzott, jövő tavasszal kezdődhet el az in-
tézmény 300 millió forintos felújítása.

Jelentős fejlesztés zárult le a 
Soproni Szakképzési Centrum 
Vas- és Villamosipari Szakképző 
Iskolájában: elkészült az úgyne-
vezett digitális alkotóműhely. Itt 
a tanműhelyek szigorúságával el-
lentétben (a tanárok felügyelete 
mellett) a diákok nyitottan, önál-
lóan valósíthatják meg saját ötle-
teiket. A műhely átadásán részt 
vett Pölöskei Gáborné, szakkép-
zésért és felnőttképzésért fele-
lős helyettes államtitkár, Barcza 
Attila, Sopron és térsége ország-
gyűlési képviselője, dr. Farkas 
Ciprián önkormányzati képvi-
selő, városfejlesztési tanácsnok, 
Králik Tibor, a Soproni Szakkép-
zési Centrum kancellárja, vala-
mint megjelentek a városi és a 
térségbeli iskolák igazgatói is.

– A kormány által meghirde-
tett szakképzés 4.0 stratégiájá-
ba illik a most elkészült fejlesz-
tés – mondta Králik Tibor. – Az 
alkotóműhelyt azonban nem 
csupán a középfokú képzésben 

részt vevő diákok használhat-
ják, várjuk ide a pályaválasztás 
előtt álló tanulókat. Ők a szak-
körön, nyári táborokban megis-
merhetik, hogy mivel is foglal-
kozik az adott szakma. A célunk 
továbbra is az, hogy a tanulóink 
piacképes tudást szerezzenek.

Pölöskei Gáborné kiemelte, a 
szakképzés 4.0 stratégiájának 
betartása a gazdaság fejlődé-
se és a boldogulásunk záloga. 
Az országban negyven ilyen 
központot alakítanak ki, ame-
lyeket a XXI. század legmo-
dernebb eszközeivel látnak el. 
A pedagógusok ezekben a la-
borokban újfajta módszerekkel 
adhatják át a tudást. Az alkotó-
műhelyek jó terepei a tehet-
séggondozásnak, valamint a 
felzárkóztatásnak is.

– Sopron iskolaváros. Ez ran-
got ad, de az intézményrendszer 
működtetése feladata is a város-
nak – hangsúlyozta dr. Farkas 
Ciprián. – Az elmúlt években 

elkezdődött a bölcsődék, az óvo-
dák, általános iskolák felújítása. 
Most pedig a Roth-iskola után, 
a kormányzat támogatásnak kö-
szönhetően, kezdődhet a VasVil-
la korszerűsítése.

Virág Péter, a Nemzeti Fejlesz-
tési Stratégiai Intézet ügyveze-
tő-helyettese a VasVilla szak-
képző iskola 300 millió forintos 
fejlesztéséről szólva elmondta: 
a tervezés után, várhatóan a 

következő év tavaszán indul-
hat el a kivitelezés. Ennek so-
rán kicserélik a nyílászárókat, a 
homlokzati szigetelést, felújít-
ják a tetőt, valamint a gépésze-
ti berendezéseket.

KÖVES ANDREA

Országos szinten is egyedülálló programot si-
került megvalósítania két soproni anyukának. 
Lelkes támogatóik segítségével létrehozták a 
Syn-kópék Alapítványt, amelynek legfőbb cél-
ja, hogy sajátos nevelési igényű gyermekek 
számára tanulócsoportot alakítson ki szakem-
berek bevonásával.

Kissé fáradtan, de széles mosoly-
lyal fogad Kreszta-Király Edit 
gyógypedagógiai asszisztens 
és Czémán-Nagy Enikő szak-
mai vezető, gyógypedagógus ki-
csengetés után a Hunyadi-isko-
lában. Örömmel mutatják a kis 
„birodalmukat”, ahol öt gyer-
mek kezdhette meg a tanévet 
szeptemberben. Nyáron még 
csak reménykedtek abban, hogy 
találnak egy nyitott befogadó 
intézményt, ahol felkarolják az 
elképzeléseiket, a Hunyadinál 
tárt kapukat döngettek.

– 2007-ben született Bálin-
tom, 8 hónapos korában vettük 
észre, hogy nem éppen a nagy-
könyv által megírt ütemben ha-
lad a fejlődése, aztán évekbe telt, 
mire végre nevet is kapott a fur-
csasága: gyermekkori autizmus 
– mesélte Kreszta-Király Edit. 
– Szerencsésnek gondolom ma-
gunkat, hogy Bálint a sztereotí-
piákkal ellentétben rendkívül ba-
rátságos. Időközben sok érintett 
családot megismertem, és lát-
tam: mennyi nehézségbe ütköz-
nek, mennyire fontosak lenné-
nek az érzékenyítő programok, 
és az, hogy ne rejtve éljenek a 
sajátos nevelési igényű gyer-
meket nevelő családok. En-
nek jelentős állomása, hogy 
tudjanak egy nekik megfele-
lő tanulócsoportba járni, 
ahol felkészült szak-
emberek várják őket. 
Ennek megvalósí-
tására jött létre az 
alapítványunk.

– Nagyon nagy dolog, hogy 
egy többségi általános iskola be-
fogadta a tanulócsoportunkat, 
ezzel egy olyan utat mutatva, 
ami a mai közoktatásban szin-
te példa nélküli – tette hozzá 
Czémán-Nagy Enikő, aki szin-
tén érintett szülő. – Összesen 
öten vagyunk, ebből két gyer-
mekkel fokozatos beilleszkedés-
re nyílt lehetőségünk, egyikük 
egy elsős osztályhoz, másikuk 
egy harmadikos osztályhoz 
csatlakozhatott. A maradék há-
rom gyerekkel mi foglalkozunk 
a tanulócsoportban. A befoga-
dó osztályok, a tanító nénik és 
a gyerekek szülei is példamuta-
tóan együttműködőek, nyitot-
tak és segítőkészek. 

Az alapítvány különböző ér-
zékenyítő programok szerve-
zését is tervezi, így nemrégi-
ben „A különbség kisebb, mint 
gondolnád” címmel nagy-
sikerű jótékonysági progra-

mot hívott élet-
re Peresztegen, 
nyáron pedig 
a Lady Lions 
Klub szerve-
zett számukra 

jótékony-
sági kon-

certet.

Soproni fiatalok

Kulturális 
diákkaland

MADARÁSZ RÉKA

Izgalmas programot szervezett az AFS Ma-
gyarország a soproni Széchenyi-gimnázium 
diákjainak a kultúrák közötti párbeszéd nap-
ján. A kétórás interkulturális nyomozó játékot a 
szervezet önkéntesei, illetve külföldi cserediá-
kok vezették.

Szeptember utolsó csütörtök-
je immár 12 éve a kultúrák kö-
zötti párbeszéd napja. A jeles 
esemény kapcsán az Európá-
ban működő AFS szervezetek 
évről évre színes programok-
kal biztosítanak lehetőséget a 
kultúrközi találkozásokra. Idén 
a Széchenyi- gimnázium dísz-
termében két turnusban vehet-
tek részt a diákok egy nyomozó 
játékban, melynek különböző 
állomásain a Sopronban csere-
programjukat töltő külföldi diá-
kok várták őket. Az öt állomáson 
– Belgiumban, Chilében, Olasz-
országban, Thaiföldön és Török-

országban – izgalmas fejtörő-
ket, rejtvényeket oldottak meg 
a fiatalok. A kihívások teljesítése 
közben alkalmuk adódott a kül-
földi hagyományok és diákok 
megismerésére, az angol nyelv 
gyakorlására.

– Nem titkolt szándékunk volt 
az is, hogy bemutassuk szerve-
zetünk világát – tudtuk meg Csi-
kós Gábortól, az AFS Magyar-
ország szervezetfejlesztőjétől. 
– Bízunk benne, hogy a ren-
dezvényen sokan kedvet kapnak 
akár egy cserediák fogadásához, 
akár egy hosszabb lélegzetű in-
terkulturális kalandhoz. 

A digitális alkotóműhelyben a diákok megismerkedhetnek a jövő eszközeivel  
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Kreszta-Király Edit és Czémán-Nagy Enikő FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A Széchenyi-gimnáziumban mutatták be az AFS-es 
külföldi cserediákok a saját kultúrájukat  
FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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NINCS RÁ(M) IDŐM

Egyre gyakrabban hal-
lom, amikor megkérdezem, 
hogy miért nem lép, amikor 
világos (és már régóta az!), 
hogy lépnie kellene, hogy… 
„nincs rá időm”.
Érdekes válasz. Ez lényegé-
ben azt jelenti, hogy nincs 
ideje önmagára. Ha most 
nincs ideje az egészsége, 
élete védelmére, akkor sok 
esetben egyszerűen nem 
lesz… holnapja. Persze ezt 
úgy, hogy még akár nincsen 
semmi panasza, nehéz lehet 
elhinni, de sajnos mégis igaz. 
A szív- és érrendszeri beteg-
ségek tekintetében (szívin-

farktus, szélütés, szívelég-
telenség, hirtelen halál…) 
biztos, hogy amikor már pa-
naszt okoznak, akkor… na-
gyon elkéstünk. Akkor lénye-
gében a „hogyan ne legyen 
ismét bajunk”, vagy „hogyan 
mászhatunk ki a legügye-
sebben a gödörből?”, vagy 
még rosszabb esetben az 
„újra tud-e valaki éleszte-
ni?” pillanatait éljük. 
Ez nem riogatás. Ezek té-
nyek. No persze, akkor már 
muszájból lesz magunkra 
időnk, ha lesz…

Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

OKTÓBER 2–8.

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

Tallózó

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket október 9-ig várjuk a Soproni Téma, 
9401 Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre, illetve személyesen is leadhatják azokat a 
Liszt-központ (Sopron, Liszt Ferenc utca 1.) portáján. A helyes megfejtők között a Rubikon páneurópai piknikkel fog-
lalkozó különszámát sorsoljuk ki, melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Szeptember 18-i rejtvényünk megfejtése: kilátók napja. Szerencsés megfejtőnk: Berecz Lászlóné.

KERESZT-
REJTVÉNY

Október 2.,  
szerda 

Ikvahíd gyógyszertár  
Híd u. 21. 

99/314–084

Október 3.,  
csütörtök 

Király gyógyszertár  
Várkerület 114. 

99/508–242

Október 4.,  
péntek 

Korona gyógyszertár  
Várkerület 73. 

99/505–865

Október 5.,  
szombat 

Lövér gyógyszertár  
Béke u. 4. 

99/329–921

Október 6.,  
vasárnap 

BENU Medicina gyógyszertár  
Erzsébet u. 6. 

99/505–500

Október 7.,  
hétfő 

Oroszlán gyógyszertár  
Várkerület 29. 

99/524–005

Október 8.,  
kedd 

Segítő Mária gyógyszertár  
Béke u. 13. 

99/523–232

Alma és fája

Családi kötelék a foci
PLUZSIK TAMÁS

Az alma 
nem esik 
mesz-
sze a fá-

jától, tartja a mondás, 
melynek igazságá-
ért nem kell messzi-
re menni Sopronban 
sem. Ifjabb Pinezits 
Máté a sport, a labda-
rúgás iránti rajongását 
az édesapjától, Pine-
zits Mátétól örökölte. 

– Emlékeim szerint a szülőfa-
lumban, Kópházán kezdtem el 
focizni, talán 1968-ban – kezd-
te Pinezits Máté. – A magyar 
labdarúgás nagy korszaka volt 
még az az időszak, hisz két év-
vel előtte az angliai világbaj-
nokságon Bene, Farkas és Mé-
szöly góljaival három egyre 
vertük a világbajnok brazil vá-
logatottat. Lelkesedtünk a fo-
ciért, Albert, Göröcs, Sipos, ők 
voltak a példaképeink. Abban 
az időben a faluban szinte min-
den utcának volt egy-egy kö-
lyökcsapata, melyek az akkori 
NB I-es klubok neveit viselték 
– mi voltunk a Vasas. Termé-
szetesen játékosneveket is föl-
vettünk, így lettem én Machos, 
akire játékosként talán már 

kevesen emlékeznek, pedig an-
nak idején néhányszor játszott 
a Puskás-féle Aranycsapatban 
is. Még ma is sokan Machos-
nak neveznek, egy alkalommal 
jött hozzánk egy régi barátom, 
aki felhívott telefonon, hogy 
biztos rossz címet adtam meg 
neki, mert nem találja a neve-
met a kapucsengőn. Sokat kö-
szönhetek a focinak, még akkor 
is, ha különösebb sikert kóp-
házi színekben soha nem ér-
tünk el, de hálás vagyok egy-
kori edzőimnek, többek között 
Sift „Tutunak” és Szabó „Sza-
tyának”, hogy nemcsak a sport 

szeretetére, hanem emberségre 
is neveltek bennünket.

– Édesapámtól nemcsak a ke-
resztnevét, hanem a sport, ezen 
belül labdarúgás imádatát is 
örököltem. Emlékezni termé-
szetesen nem emlékszem rá, 
de a családi fotóalbum tanúsága 
szerint az első születésnapom-
ra már egy focilabdát kaptam 
– kapcsolódik a beszélgetésbe 
ifjabb Pinezits Máté, aki jelen-
leg az MTK U16-os csapatának a 
vezetőedzője. – Tízéves voltam, 
amikor az SLC feljutott az első 
osztályba, édesapámmal mi et-
től fogva minden hazai meccsen 

ott voltunk, gyakran még ide-
genbe is elutaztunk. Fanatikus 
szurkolói voltunk a soproni csa-
patnak, emlékszem az egyik ve-
reség után hangosan sírtam az 
oldalvonal mellett. Később fo-
ciztam az SVSE-ben, majd a Ma-
távban, de beláttam, hogy ko-
moly eredményt játékosként 
nem fogok elérni, ezért a taná-
ri diplomám megszerzését kö-
vetően úgy döntöttem, hogy az 
edzői pályát választom. Ez ta-
lán nem volt rossz döntés, hisz 
több korosztályos, illetve után-
pótlás válogatott tanítványom 
is van már. 

Ifj. Pinezits Máté és Pinezits Máté FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS



www.sopronitema.hu 2019. október 2.12 Sztárok itt és ott

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

Főszerkesztő: Horváth Ferenc | Kiadó: Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 9400 Sopron, Liszt F. u. 1., 99/517-500; Felelős kiadó: Pataki András ügyvezető igazgató | Szerkesztőségvezető: Huszár Judit 
Szerkesztő: Horváth László | Szerkesztőség: 9400 Sopron, Liszt F. u. 1.; 99/517-534; szerkesztoseg@sopronitema.hu | Nyomtatás: Lapcom Zrt. 9021 Győr, Újlak u. 4/A. Felelős vezető: a Zrt. vezérigazgatója 
Terjeszti: Savaria Post Kft. 27.170 példányban; sopron@savariapost.hu | ISSN: 2063-2339 | www.sopronitema.hu

sarok

Kata virágokkal gyógyít
MADARÁSZ RÉKA

Hegedüs Kata hisz abban, hogy a virágok rezgé-
seikkel gyógyítják a lelket. Az egykori pedagógus 
kézműves foglalkozásokat tart gyerekeknek, me-
lyeken a növényismeret mellett együttműködés-
re, felelősségvállalásra ösztönzi őket.

Az ELTE német szakán vég-
zett Hegedüs Kata, majd há-
rom gyermeke érkezése után 
elhatározta, hogy virágbol-
tot nyit. Megszerezte az eh-
hez szükséges szakképesí-
téseket, és az üzlet nagyon 
szépen virágzásnak is in-
dult. A növényekkel való ál-
landó foglalkozás terelte a 
lelkes hölgyet a spiritualitás 
irányába. 
– A mai rohanó világban az 
embereknek nincs idejük 
gondoskodni a növénye-
ikről, én pedig nem akarok 
azért eladni virágokat, hogy 
tönkremenjenek – mesél-
te Kata. – Szeretnék létre-
hozni egy kreatív műhelyt, 

ahol ki-ki el tudja készíteni 
a maga virágdobozát, csok-
rát. Sokan szívesen hárítják 
másra a felelősséget, ezért 
ma már növényt sem ültetek 
át mások helyett, ahogy ré-
gen tettem. 
A virágjáért mindenki maga 
felelős – ahogy a kis her-
ceg is megállapította. Kata 
ezt szeretné tudatosíta-
ni a fiatal generáció tagjai-
ban, ezért a fia osztályába, a 
Széchenyi-gimnáziumba vitt 
nyolc darab virágot, melyek-
hez vicces, de hasznos infor-
mációkat tartalmazó cet-
liket készített. Egy kaktusz 
mellé például a következő 
feliratot mellékelte: „Szia! 

Én vagyok a kaktusz. Ön-
tözz meg hetente egy feles-
sel, cserébe összegyűjtöm 
a telefonjaitok által okozott 
elektroszmogot.”. A lelkiis-
meretes hölgy a virágok fe-
lelősével Messengeren tart-
ja a kapcsolatot.
– A tanár mivoltomat nem 
tudom levetkőzni, szeret-
ném átadni a tudásomat 
– fejezte be Kata. – A kéz-
műves foglalkozásoknak is 
az a céljuk, hogy a kiseb-
bek és a nagyobbacskák 
megismerkedjenek a nö-
vényekkel, ezeknek a se-
gítségével pedig fejlődjön 
az önismeretük. Minden-
ki egyedül próbál előbb-
re jutni az életben, pedig 
össze kellene fogni. A mai 
kor ezt teljesen elfelejtette, 
ahogy a valódi értékeket is 
a nagy pénzhajhászásban. 
Ezeket segítem újra felfe-
dezni a gyerekeknek – csa-
ládias környezetben, a virá-
gok segítségével.

Koncertklipet készített az énekesnő

Zséda tandeme
KÓCZÁN 

BÁLINT

Továbbra 
is csúcs-
formában 

van Zsédenyi Adrienn. 
A szépséges énekesnő 
új dala hetedik szóló-
albumának előfutára.

A gyönyörű Zsédényi Adrienn 
újdonságában szokásához híven 
nemcsak szépségével, hanem 
káprázatos hangjával is elbűvö-
li a rajongókat. A LaLaLaLa (Tan-
demugrás) című felvételt Malek 
Miklós zeneszerzővel és Tariska 
Szabolcs szövegíróval közösen 
készítette.

– Mikor Szabolcs szövegét el-
olvastam, rögtön tudtam, hogy 
egy koncertklipet szeretnék a 
dalhoz, mert nekem ilyen min-
den fellépés: közös zuhanás, re-
pülés a közönséggel – mesélte 

Zséda. – Ezt az érzést szeret-
nénk átadni a klippel, amit a 
turnézárón forgattunk. Úgy 
érzem, minden benne van: a 
könnyedség, a lazaság, a szen-
vedély és a lendület varázsla-
tos elegye.

A hangulatot tetézi, hogy a 
szerzemény Zséda legújabb le-
mezének előfutára, az énekesnő 
ugyanis az elmúlt évet hetedik 
stúdióalbumának munkálataira 
szánta, amiről hamarosan töb-
bet is elárul a rajongóknak.

Idén harmadszor rendezi meg a Me-
tálinváziót az Innistrad zenekar ok-
tóber 4–5-én. Az idei sztárvendég 
az Akela lesz a Hangárban. 

– Először három éve az akkor megjelenő 
EP-nk kapcsán hoztuk össze a bulit, négy 
másik zenekar közreműködésével. Majd ta-
valy már kétnaposra bővült a rendezvény 
öt–öt fellépővel – mesélte a házigazda In-
nistradból Unger János. 
A soproni formáció októberben adja ki első 
nagylemezét A hatalom figyel címmel, így 
a III. Soproni Metal Invázió egyben lemez-
bemutató is.
Október 4-én, péntek este a soproni Beat-
coin, a debreceni Heartkiller, az Éhenkórá-
szok, valamint az ausztriai Epsilon csap a 
húrok közé. 

A szombati nap headlinere a mindenki által 
ismert, közel 30 éves Akela: a banda három 
év után érkezik újra Sopronba. Rajtuk kívül 
három másik zenekar: a Kaztor, az RPG, va-
lamint a házigazda Innistrad lép fel.

Soproni metálinvázió

Yves V egy nem akármilyen produkcióval 
kápráztatta el a rajongóit. A belga DJ leg-
újabb trackje egy különleges együttműkö-
dés Afrojackkel és az Icona Poppal. 
A „We Got That Cool” fülbemászó popos 
felvételen a hamisítatlan house groove-

ok, a mainstream elemek és a világhírű, 
mai napig függőséget okozó orgonadal-
lam zseniálisan pörgetik fel a hangulatot. 
Eközben az Icona Pop lányok fantasztikus 
vokálja teszi a dalt még teljesebbé és tölti 
meg energiával. 

„Robbantott” a belga dj

Újra összeáll a csapat?
Egyes hírek szerint újra összehozná a Des-
tiny’s Childot Beyonce. Hihetetlen, de a 
lánycsapat 15 éve adta ki utolsó albumát, az-
óta szólóban dolgoznak a tagok.
Beyoncét állítólag a  Spice 
Girls sikere ihlette, akik 

vissza térve nagy sikert értek el a rajongók 
körében.  A csinos énekesnő egyébként ön-
álló produkciójában sem tétlen, hiszen nem-

rég Spirit című dalával rukkolt elő, 
ami közel 50 milliós megtekin-

tésnél jár a YouTube-on.


