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Ősszel irány a múzeum!

A korábban vártnál is népszerűbb volt a Lénárd-nap a Szent István parkban. A szombati rendezvényen számtalan kisgyermekes család vett részt, ráadásul adakoztak is. Összesen 
több mint 200 ezer forint támogatást kapott a Nektek Ugatunk Állatvédő Egyesület és a Soproni Madármentők Alapítvány. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Új pompában a város jelképe

A bányászmúlt korsói

Október 6-án az aradi 
vértanúkra emlékezünk. 
A tizenhárom magyar 
honvédtiszt – akiket 
az 1848–49-es forrada-
lom és szabadságharc 
leverése után kivégez-
tek – hősiessége a mai 
fiataloknak is üzenetér-
tékkel bír. A szakember 
szerint fontos, hogy a 
diákok megismerjék a 
korszak felfogását, eh-
hez sok segítséget kap-
hatnak az irodalomból. 
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Közös imával emlékeztek pénteken a Szent Mihály-templom újraszentelésének első 
évfordulójára. A több mint 800 éves templom felújítása mintegy 3 milliárd forintból, 
a Modern Városok Program keretében valósult meg. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Bármibe is kezd Szigethi Sándor, azt teljes szívvel teszi. 
Több mint tíz éve tartja fenn bányászmúzeumát, rendsze-
res díjazottja a környezetszépítő versenynek, valamint rit-
kaságnak számító korsókat is gyűjt. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Tisztelgés  
a hősök előtt

 VI. Túrázz Sopron!

Közel nyolc kilométeres túrán fedezhették fel a soproni hegyvidék ér-
dekességeit a kirándulók szombaton, a VI. Túrázz Sopron keretében. 
A könnyed, családias kirándulás a Soproni Egyetem főépületétől az 
Erzsébet-kertig 11 népszerű túrahelyszínt érintett. FOTÓ: ELEK SZILVESZTER

Múlt héten kezdődött és egészen november közepéig tart  
a múzeumok őszi fesztiválja. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Lénárd-nap az állatokért
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P. HORVÁTH 
LÁSZLÓ

Bármibe is 
kezd Szi-
gethi Sán-

dor, azt teljes szívvel 
és erőbedobással te-
szi. Több mint tíz éve 
működteti bányász-
múzeumát, rendsze-
res résztvevője és 
díjazottja a környezet-
szépítő versenynek. 
Mindezek mellett rit-
kaságnak számító kor-
sókat is gyűjt.

Hétről hétre, hónapról hó-
napra gyarapodik Szigethi 
Sándor korsógyűjteménye. 
Amikor legutóbb megszámol-
ta, hétszáz felett járt a kupák 
száma. Mire lapunk megjele-
nik, bizonyára érkeznek újak.

– Az első korsókat 2015-
ban Oroszlányból kaptam, 
valamilyen módon mindegyi-
kük kötődött a bányászathoz 
– mesélte Szigethi Sándor. 
– Az eltelt időszakban pedig 
ennek a szenvedélyemnek is 
híre ment. Így amikor más, 
jelentős bányászmúlttal ren-
delkező városból – Dorogról, 
Tatabányáról – érkeznek hoz-
zám vendégek, mindig hoznak 

magukkal korsókat. Egyszer 
Mezőkövesdről érkezett vala-
ki, aki azt mondta, a korsókat 
a padláson találta, úgy gondol-
ta, nálam lesznek a legjobb he-
lyen. Ausztriában járva pedig 
többször vásároltam is. Volt, 
hogy negyven eurót is elkértek 
egy darabért. Nem sajnáltam 
rá a pénzt, mert úgy érzem, 
így is meg kell őriznem az egy-
koron Brennbergbányán mű-
ködő bányászat emlékét.

Szigethi Sándor gyűjte-
ményében igazi ritkaságok 
is megtalálhatók. Az ara-
nyozott magyar címert áb-
rázoló korsónak már-már 

felbecsülhetetlen az eszmei 
értéke. A bányászmúzeum 
egyik szegletében berende-
zett kiállítóhelyen szép sor-
ban, egymás felett sorakoz-
nak a fém-, a fa-, az ólom- és 
az üvegkorsók. Sopron egye-
temi város is, így az erdőmér-
nöki kar elődtelepüléséről, 

Selmecbányáról is sikerült 
jó pár darabot beszereznie. 
A kupákat nézve a látogató 
előtt megelevenedik a törté-
nelem, és maga elé képzelhe-
ti, miként koccantak össze a 
korsók egy jelesebb alkalom-
mal, illetve hogyan itták a fris-
sítőt az aknákban.

Szigethi Sándor gyűjteménye  folyamatosan bővül

A bányászmúlt korsói

BÁNYÁSZMÚZEUM A KERTBEN:  Szigethi Sándor több mint 
egy évtizeddel ezelőtt a saját kertjében alakított ki egy bányász-
múzeumot, ahol minden évben egyszer megemlékezést is tartanak 
(Összetartó közösség, Soproni Téma, 2021. szeptember 8.). Emel-
lett pedig rendszeresen részt vesz és díjakat is kap a Virágos Sop-
ronért környezetszépítő versenyen (Virágos Sopronért, Soproni Té-
ma, 2021. szeptember 15.).

Szigethi Sándor több mint 700 bányászkorsót gyűjtött össze az elmúlt években. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MADARÁSZ RÉKA

Töretlen lelkesedéssel készítik kézműves re-
mekeiket a Népi Díszítők Alkotó Körének tagjai. 
A legtöbben hímeznek, de van, aki horgol.

A mintegy húszfős csoport 
keddenként találkozik a Pe-
dagógusok Soproni Művelő-
dési Házában. Ezek az össze-
jövetelek azonban leginkább 
csak a beszélgetésről, az újon-
nan készült alkotások bemu-
tatásáról és egymás biztatá-
sáról szólnak, hiszen a munka 
nagy része otthon zajlik. Az 
alkotó kört tíz éve Kovácsné 
Pócza Ágnes Anna népi ipar-
művész vezeti, aki a közel-
múltban vehette át a Magyar 
Ezüst Érdemkereszt polgá-
ri tagozatának kitüntetését 
a höveji csipkevarrás hagyo-
mányainak megőrzése és 

továbbadása érdekében vég-
zett tevékenysége elismerése-
ként. Az ő elődje Hettinger Er-
nőné Erzsi néni volt.

– Szakkörünkön a történel-
mi Magyarország területén 
megtalálható szinte összes 
népi hímzés készítésével fog-
lalkozunk – mesélte Kovácsné 
Pócza Ágnes Anna. – Minden-
ki kiválasztja a szívéhez legkö-
zelebb állót, és abban mélyed 
el. Kis közösségünk sok-sok 
mintával, szakirodalommal 
és pályázatokkal tud hozzá-
járulni az egyéni munkához.

Az alkotókör tagjai rend-
szeresen részt vesznek a 

Hagyományok Háza által 
szervezett zsűrizéseken. Se-
bőkné Fekete Mária már a 
népi iparművész címet is ki-
érdemelte, ami a többieket is 
motiválja. A városban több ki-
állításuk is volt, rendszeresen 
képviseltetik magukat a GYIK 
Rendezvényház nyugdíjasta-
lálkozóin is.

– A kiállításaink után min-
dig vannak, akik kedvet kap-
nak ahhoz, hogy csatlakoz-
zanak hozzánk. Örömmel 
fogadjuk az új belépőket: bár-
ki jöhet közénk, akinek már 
tűt lehet adni a kezébe, akár 
iskolásokat is szeretettel vá-
runk – folytatta Kovácsné 
Pócza Ágnes Anna. – A hím-
zés nagyon munkaigényes, 
de megéri időt fordítani rá, 
ugyanis türelemre, kitartás-
ra tanít, és a finommotorikus 
mozgást is fejleszti. 

Örömteli kézimunka

A Népi Díszítők Alkotó Körének tagjai a történelmi Magyarország területén megtalálható szinte 
összes népi hímzés készítésével foglalkoznak. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

OKTÓBER 8-10.
FOOD TRUCK SHOW
SOPRON - VÁRKERÜLET

NYITÓ RENDEZVÉNY:

KIÁLLÍTÁSOK  |  NYITOTT STUDIÓK  |  ELŐADÁSOK

ÉPÍTÉSZETI SÉTÁK  |  POP-UP SHOP  |  WORKSHOPOK

FILMVETÍTÉSEK  |  KEREKASZTALBESZÉLGETÉS

RÉSZLETES PROGRAMOK:

      designweeksopron

MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

SZALAI FERENC:
Fiatalabb koromban, csak-
úgy, mint a hozzám hasonló 
diákok, gyűjtöttem én is bé-
lyegeket és gyufacímkét. Jó 
elfoglaltságot jelentett ez 
akkor. Azt veszem észre, mos-
tanság olyannyira felgyorsult 
a világ, hogy erre nincs igé-
nyük a fiataloknak. Már min-
dent az interneten néznek 
meg, illetve ott érnek el.

SZŐKE ELŐD:
Amikor általános iskolába 
jártam, bélyeget gyűjtöttem. 
Igaz, ezek már nincsenek 
meg, az évek során elkeve-
redtek. Emlékszem, hogy an-
nak idején csomagban lehe-
tett megvenni a sorozatokat. 
Ilyenből több is volt nekem. 
Meg persze a régi képesla-
pokról, levelekről leáztattam 
a lepecsételt bélyegeket.

KERESZTES JUDIT:
Sosem voltam egy gyűjtö-
getős típus. Mindig azt val-
lottam, hogy a múltat le kell 
zárni, és a jövőbe, előre néz-
ni. A gyűjtőszenvedély egy-
fajta teher is, hiszen a tárgya-
kat rendszerezni kell, azok sok 
esetben foglalják a helyet. Jó-
magam a rendet jobban szere-
tem, és már megtanultam el-
engedni a dolgokat.

SÓGOR FERENC: 
Az utóbbi húsz évben kezdtem 
el a Sopronhoz kötődő naptá-
rak gyűjtését, köztük igazán 
ritkaságnak számító darabok 
is vannak. Az elmúlt évtize-
dekben jelentős házi könyv-
tárt sikerült kialakítanom, 
most már csak a várossal kap-
csolatos köteteket keresem. 
Mindezek mellett poharakat 
is gyűjtök. Ezek száma meg-
haladja a 160-at.

Ön gyűjt valamit?
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HUSZÁR JUDIT

Múlt héten 
kezdődött 
és egészen 
november 

közepéig tart a múzeu-
mok őszi fesztiválja. Az 
országos programsoro-
zathoz ezúttal is színes 
kínálattal csatlakozott 
a Soproni Múzeum. 
Gyermekzsivajtól volt hangos 
szombaton a Szent György 
utca – együtt repültek kicsik 
és nagyok a mese szárnyán. 
A múzeumok őszi fesztiválja 
keretében hétvégén a Macska-
kő Gyermekmúzeumban csa-
ládi mesedélutánt tartottak. 
A népszerű programon sop-
roni óvodapedagógusok mon-
dókáztak, zenéltek, meséltek, 
valamint a Bánfalvi Óvoda 
óvodásainak alkotásaiból ki-
állítás is nyílt, ami megtekint-
hető október 31-ig.

– Nagy siker volt az őszi 
fesztiválunk kezdőprogram-
ja, a múzeumi börze a Lenck-
villában – tájékoztatta la-
punkat Szabadhegyi Zita, a 
Soproni Múzeum közönség-
kapcsolati munkatársa, me-
gyei múzeumi koordinátor. 
– Közel százan vettek részt a 
rendezvényen, 21 soproni és 
környékbeli kulturális és tu-
risztikai attrakció mutatko-
zott be a döntően pedagógus 
érdeklődőknek. 

Az idei őszi fesztivál mot-
tója a Múzeumi harmónia 
– igyekeznek a szakemberek 
arra is rávilágítani, hogy a 
múzeumok milyen sokrétűen 
tudnak hozzájárulni a harmo-
nikus élethez, a testi és a szel-
lemi jóléthez. Mivel 2021-ben 
ünnepeljük a soproni nép-
szavazás 100. évfordulóját, 
ezért ehhez is kapcsolódik 
számtalan program. A Nagy-
rondellánál látható idősza-
ki szabadtéri kiállításához 
például szabadtéri múzeumi 
órára várják a diákcsoportok 
jelentkezését.

A soproni zsidóság szakrá-
lis és hétköznapi helyszíneit 
járhatják végig a múzeummal 

a Mesél Sopron zsidó múltja 
című városi sétán október 10-
én, vasárnap délután 3 órá-
tól. Dr. Tóth Imre és dr. ifj. 
Sarkady Sándor történész, 
valamint Bolodár Zoltán, a 
Soproni Múzeum fotóarchí-
vumának vezetője ismeret-
terjesztő előadásokat tart az 

1921-es eseményekről. A csa-
ládoknak az őszi szünetben 
(október 29-én 14 órától) egy 
különleges nyomozós játé-
kot indítanak Mentsük meg 
Julcsit! címmel. Valameny-
nyi program részletes leírá-
sa megtalálható a www.oszi-
fesztival.hu oldalon. 

Fesztivál:  Családi programok, kiállítás, túra, előadások, pályázat 

Ősszel irány a múzeum!

MEGÚJULT A CSALÁDI LEGENDÁRIUM:  Idén is meghirdeti 
A családi legendárium című irodalmi pályázatot általános és kö-
zépiskolásoknak a Macskakő Gyermekmúzeum. Ezúttal újdonság, 
hogy nemcsak írott formában várják a pályaműveket, hanem te-
lefonnal készített hangfájlokkal, videókkal is pályázhatnak a fia-
talok. A pályázatot szakmai zsűri értékeli, a legjobbakat két ka-
tegóriában díjazzák, a nyeremény pedig ezúttal közös sütizés és 
pizzázás. A pályaműveket október 15-ig várják, a díjkiosztó no-
vember 9-én lesz.

Becska Zsóka óvodapedagógus a Macskakő Gyermekmúzeum udvarán mesélt. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Sopronban nyitotta meg má-
sodik vidéki irodáját a Várva 
Várt Alapítvány. Fő tevékeny-
sége a krízishelyzetbe került 
kismamák felkarolása, célja, 
hogy minden segítséget meg-
adjon ahhoz, hogy a hozzá for-
duló anyukák gyermeküket 
kihordják, megszüljék, és sa-
ját családjukban nevelhessék. 
Amennyiben ez nem lehetsé-
ges, az újszülötteket a szülő 
kérésére olyan családokhoz 
tudják örökbe adni, ahol való-
ban várva várják őket. Az ala-
pítványhoz forduló párokat 
tapasztalt szakemberek kí-
sérik végig az örökbefogadás 
folyamatán. Az ünnepi ese-
ményt Horváth Zsuzsa, a sop-
roni csoport vezetője nyitotta 

meg. A megnyitón részt vett 
Filep Márk önkormányzati 
képviselő, a népjóléti bizott-
ság elnöke, Lagler András, a 
népjóléti bizottság tagja, a Hí-
vószó Család- és Egészségvé-
dő Alapítvány elnöke, vala-
mint a Sopron és Környéke 
Család és Gyermekjóléti Ellá-
tás Intézetének munkatársai.

Az ügyfélszolgálati iroda 
a Lackner Kristóf utca 48. 1. 
emeletén található, fogadó-
órát minden szombaton 9 és 
11 óra között tartanak. A helyi-
ség kialakítását a soproni ön-
kormányzat is támogatta. Az 
alapítvány további elérhetősé-
gei:  www.varvavart.hu, te-
lefon: +3630/329–7315 hétköz-
napokon 8–17 óra között. 

Várva Várt iroda

Újságunkban hétről hétre bemutatjuk a városi ki-
tüntetetteket, ezúttal a Sopron Szolgálatáért és a 
Sopron Ifjú Tehetsége díjast. 

SOPRON 
SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ
Babelláné Lukács Katalin 
címzetes rendőr őrnagy a 
rendőrség–határőrség integ-
rációjakor került a Soproni 
Rendőrkapitányság hivatásos 
állományába. Jelenlegi be-
osztását 2009. július 1-től lát-
ja el bűnmegelőzési kiemelt 
főelőadóként. A soproni isko-
lákban megtartott előadásai 
a visszajelzések alapján ma-
gas színvonalúak, a tanulók 

nagy érdeklődéssel figyelik 
a droggal és bűnmegelőzés-
sel kapcsolatos témákat. Az 
osztályfőnöki órákon tartott 
beszélgetésekre, felvilágosí-
tásokra az iskolák igazgatói 
szerint nagyon nagy szükség 
van. Az általános és középis-
kolák mellett a Soproni Egye-
temen is rendszeresen tart 
előadásokat, amelyek elen-
gedhetetlenül szükségesek. 

Babelláné Lukács Kata-
lin szívesen vállalja a jogi, 

illetve polgári főiskolai, egye-
temi hallgatók mentorálását 
is. Tájékoztatja őket a rend-
őri munka szépségeiről és 
nehézségeiről. 

SOPRON IFJÚ 
TEHETSÉGE DÍJ
Boros Ákos sokoldalú, im-
pulzív fiatalember. Szívesen 
vállal közéleti szerepet – ál-
talános iskolásként és közép-
iskolásként is volt diákön-
kormányzati diákelnök, az 
iskolai néptánccsoport aktív 
tagja. Feladatait nagy oda-
adással, precízséggel, lelki-
ismeretesen végzi el. Kor-
társai hallgatnak rá, igazi 

vezéregyéniség. Iskoláinak 
kiemelkedő diákegyénisége 
volt, aki példaként állítható 
a fiatalok elé. A Petőfi-iskolá-
ban fizikából és kémiából is 
az országos tanulmányi ver-
seny döntőjébe jutott, szinte 
valamennyi tantárgyból vá-
rosi és megyei első helyezése-
ket ért el. Középiskolás éveit 
a Berzsenyi Dániel Evangéli-
kus Gimnáziumban töltötte. 
Kiválóan érettségizett, sike-
res tanulmányi eredménye 
mellett versenyeredményei 
is igazolják szorgalmát. Az 
érettségit követően a Buda-
pesti Gazdasági Főiskola hall-
gatója lett.

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

A soproniakért dolgoznak

Babelláné Lukács Katalin az általános és középiskolák mellett 
az egyetemen is rendszeresen tart bűnmegelőzési előadásokat. 

Boros Ákos (j) kiváló soproni tanulmányai után most a Buda-
pesti Gazdasági Főiskola hallgatója. FOTÓK: FILEP ISTVÁN 

XV. Pénzügyi Napok
Fenntartható gazdaság – fenntartható pénzügyek témakörben tar-
tották meg az elmúlt héten a Soproni Egyetem Lámfalussy-karán a 
XV. Soproni Pénzügyi Napokat. A pénzügyi, adózási és számviteli 
szakmai és tudományos konferencia résztvevőit dr. Farkas Ciprián 
polgármester köszöntötte. Megállapodást írt alá prof. dr. Fábián 
Attila, a Soproni Egyetem rektora, valamint Domonkos László, az 
Állami Számvevőszék vezetője. Az együttműködés keretében kö-
zös kutatások indulhatnak, tudományos rendezvényeket szervez-
nek, szakmai gyakorlatot tartanak. Ezáltal pedig javul a közpén-
zekkel, közvagyonnal való gazdálkodás színvonala.

Kamarai küldöttgyűlés
XXXIX. küldöttgyűlését tartotta a Soproni Kereskedelmi és Iparka-
mara szeptember 29-én. A köztestület legfőbb döntéshozó szervét 
szomorú kötelesség miatt kellett ezúttal összehívni. Gréczi József, 
aki a kamara elnökségi tagja, alelnöke, országos és helyi küldöt-
te volt, ez év nyarán elhunyt. A küldötteknek a megüresedett po-
zíciók betöltésére kellett új tagokat választaniuk. A kamara kéz-
műves küldötti posztjára Vagdalt Attila, eddigi pótküldött került. 
A kamara elnökségébe kézműves delegáltként Balogh Eszternek 
szavaztak bizalmat a megjelentek. Az alelnöki és országos küldöt-
ti posztot pedig ezentúl Magas Ádám láthatja el. Horváth Vilmos 
elnök gratulált a megválasztottaknak, és hangsúlyozta a fiatalok 
kamarai munkába bevonásának fontosságát.

Felújítják a vasúti hidat
Október 5-én kezdődött a soproni Frankenburg úti aluljáró felett 
átívelő vasúti híd felújítása. A munkálatok során a vasúti pálya egy 
részét elbontják, majd visszaépítik, emiatt a Frankenburg úti alul-
járó közúti hídjának mindkét oldalán, a járdán, illetve a járda és 
vasúti híd közötti területen is teherautók fognak közlekedni. A jár-
dát időszakosan lezárják, az aluljáró forgalma viszont zavartalan 
marad. A Béke út – Ady Endre út kereszteződésénél október 27–
28-án jelzőtárcsás forgalomszabályozásra kell készülni. A vasúti 
híd felújítása a tervek szerint október 29-én zárul.

A Civil Összefogás Fórum és a Civil Összefogás Közhasznú Ala-
pítvány (CÖF–CÖKA) jóvoltából öt befőzőautomatát adtak át ci-
vil szervezeteknek, intézményeknek Sopronban. A Lővéri Nyug-
díjas Klub, a Kópházáért Za Koljnof Egyesület, a Pedagógusok 
Soproni Művelődési Háza, a Határok Nélkül Soproni Művésze-
ti és Kulturális Alapítvány – Szent Márton Ház, illetve a Sop-
roni Szakképzési Centrum kapott befőzőautomatát. A CÖF or-
szágos koordinátora, Heizler Norbert, Barcza Attila, Sopron és 
térsége országgyűlési képviselője, valamint a Magyar Asszo-
nyok Érdekszövetsége képviselője vett részt az adományátadó 
rendezvényen. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

ADOMÁNY CIVILEKNEK
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KÖVES 
ANDREA

Október 
6-án az 
aradi vér-

tanúkra emlékezünk. 
A tizenhárom magyar 
honvédtiszt – akiket 
az 1848–49-es forrada-
lom és szabadságharc 
leverése után kivégez-
tek – hősiessége a mai 
fiataloknak is üzenet-
értékkel bír.

Vajon miképpen őrizhetjük az 
aradi vértanúk emlékét mél-
tóképpen? Hogyan lehet be-
mutatni szellemiségüket a jö-
vő nemzedékének? – ezzel a 
kérdéssel fordultunk Baracs-
kai Évához, a Szent Orsolya 
Római Katolikus Gimnázi-
um, Általános Iskola, Óvoda 
és Kollégium magyar–törté-
nelem szakos pedagógusához: 
– A történelem nagyléptékű 
eseménysorozata igazán ak-
kor tart érdeklődésre számot 
a diákság körében, ha sze-
mélyes életutakon keresztül 
közelítjük meg – emelte ki a 
Szent Gellért-díjas pedagó-
gus. – Hőseinknek, de a névte-
len áldozathozóinknak is volt 
családja, élni akarása, talán 
halálfélelme. Ezeket kell közel 
hozni források, visszaemléke-
zések segítségével, így például 

az aradi vértanúk esetében a 
kivégzés előtt elhangzó utolsó 
mondatokon keresztül.

A szakember szerint az is 
fontos, hogy a diákok meg-
ismerjék a korszak felfogá-
sát. Azt, hogy az asszonyok, 
anyák bár aggódtak férjükért, 
fiaikért, de természetesnek, 
sőt szinte kötelező érvényű-
nek tartották a hazáért való 
áldozatot. A kőszívű ember fi-
ai című regényben Baradlay-
né magatartása az író, Jókai 
Mór romantikus túlzásának 

tűnhet, de a kor hazaszere-
tetének tükrében mindez 
másképp fest. A pedagógus 
szerint a legtöbb segítség az 
irodalom felől érkezik. 

– Bár a mai fiatalság szá-
mára a hősök világa távoli-
nak tűnik, de az általuk kép-
viselt tartalmak irányadóak 
lehetnek életükben – fűzte 
hozzá Baracskai Éva. – A hét-
köznapok megéléséhez is kell 
az erő, a bátorság, néha az ál-
dozatvállalás is: elköteleződ-
ni a számunkra fontos dolgok 

vagy személyek mellett, vál-
lalni meggyőződésünket, ér-
tékeinket, kitartani céljaink-
ban, méltósággal elviselni a 
kudarcokat, és felállni, ha né-
ha elbukunk. Ez is hősiesség, 
és ennek felismertetésével 
már megteremtjük a kapcso-
latot a jelenkor és a történel-
mi idő között. Tanárként és 
felnőttként azt erősítem a 
diákjaimban, hogy érdemes 
„kipróbálni” a küzdelmesebb 
utat, ha általa tudnak olyanná 
válni, amilyenné szeretnének.

„A hétköznapok megéléséhez is  kell az erő, a bátorság”

Tisztelgés a hősök előtt

A tizenhárom magyar honvédtisztet az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leverése után 
az abban játszott szerepük miatt végezték ki Aradon. 

Aulich  
Lajos

Damjanich 
János

Nagysándor 
József

Knezich  
Károly

Lahner 
György

Pöltenberg 
Ernő

Kiss Ernő Schweidel József Dessewffy Arisztid Lázár Vilmos

Vécsey  
Károly

Török  
Ignác

Leiningen- 
Westerburg  

Károly

EZ LESZ…  – programajánló

Kitaibel Pál 
emléktáblája 
Kitaibel Pál korának láng-
eszű kutatója, az orvos-
ból lett világhírű botani-
kus, a magyar flórakutatás 
legnagyobbja 1757-ben 
született Nagymartonban 
(Mattersburg). A fiatal fi-
út 1770-ben a szülei a sop-
roni bencés gimnáziumba 
íratták be, ahol 1776-ig ta-
nult. 1780-tól Budán foly-
tatott jogi tanulmányokat, 
majd átiratkozott az orvo-
si karra. 1802-ben egye-
temi tanárnak, 1807-ben 
pedig a budapesti Füvész-

kert igazgatójának nevezték ki. 
Felfedező útjai során hozzáve-
tőlegesen 20.000 kilométert 
tett meg lovas kocsival, lóhá-
ton vagy éppen gyalog. Utazá-
sairól pontos naplót vezetett, 
mely később több mint ezer ol-
dalon, két kötetben jelent meg. 
Pesten hunyt el 1817. december 
13-án, de az egykori Váci utcai 
temetőben levő sírja áldozatul 
esett a budapesti városrende-
zésnek, úgyhogy földi marad-
ványainak nyoma veszett. Ki-
taibel egykori iskolája, a Szent 
György utcában lévő Roth Gyula 
erdészeti szakközépiskola falán 
lévő emléktáblát 1960 áprilisá-
ban leplezték le. Kitaibel Pálról 

Sopronban, az Egeredi-dombon 
utcát neveztek el, névadója egy 
országos középiskolai biológiai 
és környezetvédelmi tanulmá-
nyi versenynek, valamint az ő 
nevét viseli a Sopronban 1934-
ben alakult Kitaibel Pál Termé-
szettudományi Asztaltársaság.
Fotó és szöveg: 
Pluzsik Tamás

Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról mutatunk be részletet, olvasóinknak pe-
dig az a feladatuk, hogy a részletből felismerjék az egészet, és megírják nekünk, melyik alkotást 
rejtettük el. Azok között, akik a helyes megfejtést október 13-ig beküldik a Soproni Téma, 9400 
Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema címre, ajándékot sorsolunk ki.

Augusztus 25-i rejtvényünk megfejtése: Kitaibel Pál emléktáblája, a helyes meg-
fejtőnk: Horváth Csilla Katalin. 

HOL JÁRUNK?  – rejtvény

Turizmus klub alakult
Megalakult a Turizmus klub Sopronban. A Soproni Egyetem Lám-
falussy-karának kezdeményezéséhez számos, a vendéglátásban, 
idegenforgalomban tevékenykedő szakember, vállalkozás, civil 
szervezet csatlakozott. A Lenck-villában szerdán megtartott ese-
ményen a résztvevőket Csiszár Szabolcs alpolgármester, illetve 
prof. dr. Fábián Attila, az egyetem rektora köszöntötte. A cél az, 
hogy a hallgatók és a szakma között létrejöjjön egy fórum. A le-
endő szakemberek így jobban megismerhetik a város turizmusát, 
gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek, illetve kialakíthatják a kap-
csolati hálójukat, amelynek nagy hasznát vehetik, ha kilépnek a 
munkaerőpiacra.

Megemlékezés az aradi vértanúkról 
Október 6., szerda 16 óra, evangélikus temető elő-
kertje

Emigránsok
Október 7., csütörtök 19 óra, Soproni Petőfi Színház 
Mrożek drámája húsba vágó és lélekbe markoló kérdéseket 
feszeget a hazájukat különböző okokból elhagyó emberekről. 
További időpontok: október 8. 19 óra, október 9. 19 
óra, október 10. 19 óra 

Az Alzheimer-kór alapkérdései
Október 8., péntek 17.30, Soproni TIT
Az Alzheimer című film rendezője, Kollár István előadása. 

A legenda nyomában 
Október 8. 17 óra, Pedagógusok művelődési háza
Sopron–Várhely településtörténeti kutatásai 1. – előadó 
dr. Mrenka Attila ásatásvezető régész (Soproni Múzeum)

FISH! + Mirror koncert 
Október 8. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

XVIII. Ágfalvi Gesztenyefesztivál
Október 9–10., szombat, vasárnap 10 órától, Ágfalva 
Kirakodóvásár, gesztenyéből készült finomságok és gyerek-
barát programok

XV. Fertőszéplaki Tökfesztivál
Október 9., szombat 10 óra, fertőszéplaki tájházak 

Bödőcs Tibor humorista estje
Október 9. 18 és 20.30, GYIK Rendezvényház 

Anima Sound System – Gipsy Sound 
Clash 20 koncert 
Október 9. 19 óra, Hangár Music Garden 

A szerelem nem szégyen
Október 9. 19 óra, Liszt-központ 
A ’30-as, ’40-es évek magyar filmslágereinek kamaraszínhá-
zi előadása élőzenei kísérettel a Liszt teremben. Szereplők: 
Vörös Edit színművész, Domoszlai Sándor színművész, Heller 
Tamás érdemes művész. Közreműködik: Palermo Band, zenei 
vezető: Gonda László. 

Könyves vasárnap 
Október 10., vasárnap 10 óra, Széchenyi István Váro-
si Könyvtár 
10 óra: Julcsi gyümölcskosara – interaktív program népzené-
vel, néptánccal, mesével, mondókával. 
11 óra: Ügyes kezek kézműves foglalkozás az ősz jegyében. 
Egész nap ingyenes beiratkozás. 

Mesél Sopron zsidó múltja 
Október 10. 15 óra, találkozó: papréti zsinagóga
A múzeumok őszi fesztiválja programján a soproni zsidó múlt 
szakrális és hétköznapi helyszíneit járhatják végig. 

A rézerdő lakói – gyermekelőadás
Október 11., hétfő 10 óra, Soproni Petőfi Színház 
További időpontok: október 11. 14.30, 17 óra, októ-
ber 12. 10 óra, 14.30, 17 óra, október 13. 10 óra, 12 óra, 
14.30. 

Múlt és jelen című kiállítás
Október 12., kedd 16 óra, Széchenyi István Városi 
Könyvtár
A Doborjáni Ferenc Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény Tantestülete az intézmény 70 éves jubileuma al-
kalmából összeállított tárlata.

Crescendo – Horváth József emlék-
hangverseny
Október 13., szerda 18 óra, Liszt-központ
A Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar bérleti sorozata. 
A zeneiskola legkiválóbb növendékeinek zenekari kíséretes 
koncertje. Vezényel: Oberfrank Péter. 

XXI. Nemzet(közti) Magyar Fotószalon
Látogatható: október 25-ig a Liszt-központban

Közgyűlés: újabb felújításokat kezdeményeztek
Összesen 32 pontról szavaztak 
a soproni képviselők múlt csü-
törtökön a rendes és rendkívüli 
közgyűlésen. 

A közgyűlés döntése értelmében az önkor-
mányzat felülvizsgálja a Tanulmányi Erdő-
gazdaság Zrt.-vel kötött, szociális tűzifa 
kedvezményes beszerzéséről szóló meg-
állapodást. A népszavazás polgármestere, 
Sopronyi-Thurner Mihály emlékére padot 

helyeznek el egykori, Frankenburg úti há-
zával szemben. A testület hat új térfigyelő 
kamera elhelyezését javasolta a rendőrség-
nek, négyet a Jereván-lakótelepen, egyet 
a Kőműves közi játszótér közelében, egyet 
pedig a kurucdombi meteorológiai állomás-
nál szerelnek majd fel. Az önkormányzat a 
Magyarországi Evangélikus Egyháznak óvo-
da létesítése céljából térítésmentesen átad 
egy 5000 négyzetméteres Hillebrand Jenő 
utcai ingatlant. A város kezdeményezte az 

állami tulajdonban lévő Pihenőkereszt és a 
körülötte lévő mintegy 24 ezer négyzetmé-
teres, fás terület ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adását. 

A képviselők döntésének értelmé-
ben 2022. február 1-től 2027. január 31-ig 
dr. Ragány Misa vezeti majd Pro Kultúra Sop-
ron Nonprofit Kft.-t. A rendkívüli közgyűlé-
sen a képviselők úgy döntöttek, hogy önkor-
mányzati forrásból kezdeményezik a papréti 
ortodox zsinagóga felújítását.
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MUNKATÁRSUNKTÓL

A korábban vártnál is népszerűbb volt a Lénárd-
nap a Szent István parkban. A szombati rendezvé-
nyen számtalan kisgyermekes család vett részt, 
az állatvédő egyesületek pedig jelentős támoga-
tást kaptak. 

Nyuszik, kacsák, kecskék, li-
bák is totyogtak szombaton a 
soproni belvárosban, a Szent 
István parkban. A Lénárd-nap 
nevű rendezvényen a gyere-
kek megsimogathatták, test-
közelből megnézhették a kis-
állatokat, lovagolhattak, de a 

terráriumoknál a kígyókra is 
rácsodálkozhattak. Felépítet-
tek egy falusi portát füstölő-
vel, ahol a népi sütés-főzést is 
kipróbálhatták. 

A soproni önkormányzat 
és a Pro Kultúra rendezvé-
nyét Pongráczné Várnai Mária 

nyitotta meg. A körzet önkor-
mányzati képviselője elmond-
ta: 1885-ben a Lénárd-kereszt 
a Kurucdomb alján állt, ezért 
a környéket Lénárd-hegynek 
nevezték, és a vásárokat is itt 
tartották. 

A hétvégi rendezvényen 
a Soproni Kutyasuli képvi-
selői a felelős kutyatartásról 

beszéltek. A helyszínen négy-
lábúakat nem lehetett örökbe 
fogadni, de a lehetőséggel meg-
ismerkedhettek a résztvevők. 
A Lénárd-napon adakoztak is 
a családok, összesen több mint 
200 ezer forint támogatást ka-
pott a Nektek Ugatunk Állatvé-
dő Egyesület és a Soproni Ma-
dármentők Alapítvány. 

Lénárd-nap:  Több mint 200 ezer forint adományt gyűjtöttek

 Az állatok védelméért 

MIÉRT LÉNÁRD?  Lénárd, másként Leonárd a kora középkor egyik 
leghíresebb, legnépszerűbb szentje: állatok orvosa, a lovak, ko-
vácsok, pásztorok védőszentje volt. Lénárd napja november 6-án 
van, az időjárás miatt viszont most, az állatok világnapjához iga-
zítva tartották meg a programot. 

Színes programok, falusi porta füstölővel, valamint számtalan kisebb és nagyobb állat várta a családokat a Lénárd-napon a 
Szent István parkban. A résztvevők hallhattak a felelős kutyatartásról is. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

ELEK SZILVESZTER

Körülbelül 15 évig magányosan várt sorsára egy 
sufniban Sterbenz Károly grandiózus alkotása. 
A műben a nemzetközi hírű festő Sopron négy kü-
lönböző városrészét festette le négy évszakban. 
Az alkotásra Domnánics Milán bukkant rá.

– 1961. IX. hó. Ez olvasható 
Sterbenz Károly szignója alatt 
az alkotáson. Így ez a hatal-
mas mű idén hatvan eszten-
dős – kezdte Domnánics Mi-
lán soproni borász. – A szignó 
a négyrészes mű nyarat áb-
rázoló részén látható. A leg-
forróbb évszak romantikus 
megjelenítéséhez a művész a 
tavirózsákkal díszített Kistó-
malmot választotta. A tavasz 
a Tiefenweget ábrázolja a hát-
térben kapáló poncichterek-
kel, mögöttük pedig a Szent 
Mihály-domb látható. Az ősz 
mi másról szólhatna a fest-
ményen is, mint a szüretről. 
Ezen a részleten a Koroná-
zó-dombról tekinthetünk le 
a városra. A telet megörökítő 

szelet főhősei pedig a Fűzfa 
sor környéki nagyuszodánál 
fakutyáznak. 

Az alkotás eredetileg a 
Hoffmann család részére ké-
szült, a Tómalom utcai családi 
házuk mennyezetét díszítet-
te. Valószínűleg innen vették 
le négy darabban tizenöt év-
vel ezelőtt.

A soproni évszakok táj-
képei és a rajtuk szereplő ro-
mantikus alakok ismét jó ke-
zekbe kerültek: Domnánics 
Milán restauráltatja az alko-
tást, majd olyan helyen ál-
lítja ki, ahol számos másik 
Sterbenz Károly festmény 
mellett bizonyíthatja: Sopron 
mindegyik évszakban egy 
ékszerdoboz.

„Sufnilelet”:  Sterbenz Károly alkotására bukkant a soproni borász

Festményen Sopron évszakai

 A tavirózsákkal díszített Kistómalommal ábrázolta a nyarat 
freskóján Sterbenz Károly.

„…a fantasztikus szurko-
lótábor adott esetben 
pontot, pontokat érő 
teljesítményt csihol ki a 
játékosokból. Ettől – és 
a közösségi élménytől – 
hosszabb távon bűn lenne 
megfosztani magunkat.”

JEGYZET

Változás?
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Amire számítani lehetett, az bekövetkezett. A FI-
FA a magyar szurkolók egy (kis) részének rasz-
szista és agresszív magatartása miatt megbün-
tette a magyar szövetséget. A történet még az 
Anglia elleni szeptemberi világbajnoki selejte-
zőt idézi, amikor is 4 gólt kaptunk és egyet sem 

rúgtunk. Azon persze 
lehet meditálni, hogy 
az elvben két zárt-
kapus FIFA-mérkő-
zés és a pluszként ki-
rótt 200 ezer frankos 
büntetés sok vagy ke-
vés. Azért csak elv-
ben, mert a második 
mérkőzés büntetését, 
ami a jelenlegi isme-

reteink szerint november 12-én lesz San Marino 
ellen, két évre felfüggesztették. Az azonban biz-
tos, hogy október 9-én Albánia ellen nézők nélkül 
játszunk. Biztos? Nem, mert az MLSZ közlemé-
nye szerint várja a büntetés részletes indoklá-
sát, s ezt követően dönt arról, hogy fellebbez-e 
a szerinte igazságtalan döntés ellen. A szövet-
ségnek abban igaza van, hogy a tisztessége-
sen és lelkesen szurkolókat is sújtja, hogy zárt 
kapuk mögött kell játszania a válogatottnak, 
de én a helyükben elgondolkodnék, hogy eddig 
mindent megtettek-e azért, hogy az ilyen meg-
nyilvánulások és rendbontások megszűnjenek 
a stadionokban. Emlékezzünk csak! Az Euró-
pa-bajnokság utáni az UEFA büntetett meg ben-
nünket, ugyanezért. Akkor kétmeccses eltiltást 
kaptunk, plusz egyet ők is felfüggesztettek. Az-
óta nem történt semmilyen érdemi intézkedés. 
Mert hát, valljuk be, elég naiv dolog azt hinni, 
hogy rábeszéléssel, akár könyörgéssel, bárki is 
tegye azt, megfékezhetők a magukból gyakran 
kiforduló álszurkolók. Nem, legalábbis ezt bi-
zonyítják a stadionokban előforduló esetek. Va-
lahol legbelül talán érzi az MLSZ is, hogy most 
már határozottabban kell(ene) lépnie, mert az 
eddigi intézkedései – a tények szerint – hatás-
talanok voltak. 

Mert a tét nem kicsi. Egyrészt a fantaszti-
kus szurkolótábor adott esetben pontot, pon-
tokat érő teljesítményt csihol ki a játékosokból. 
Ettől – és a közösségi élménytől – hosszabb tá-
von bűn lenne megfosztani magunkat. Másrészt 
nem mindegy, hogy milyen kép alakul ki rólunk, 
magyarokról a világban. Nem lenne szerencsés, 
ha ránk sütnék a „rasszista magyarok” bélye-
get, annak ellenére, hogy mindenki tudja, itthon 
és külföldön is, hogy csak egy elenyésző kisebb-
ségről beszélünk.

A szakemberek nyilvánvalóan keresik a meg-
oldást a magyar foci és a szurkolók érdekében. 
Erre utalt az MLSZ közleményében az a pasz-
szus, hogy jogszabályi változtatásokat is kezde-
ményez. Erre mondják: jobb később, mint soha.

Ettől persze még lehet fellebbezni, de ez ér-
demben mit sem változtat a dolgokon.

STERBENZ KÁROLY  1901. január elsején született Sopronban. 
A festőművész, grafikus a Soproni Képzőművészeti Kör 1923. évi 
kiállításán mutatkozott be. Legnagyobb sikere a bolognai nemzet-
közi kiállítás volt, ahol az európai ex libris kiválóságai között sze-
repelhetett. A művész hőn szerette szülővárosát, számos alkotá-
sán megörökítette azt az utókornak.

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni embe-
rek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat a jövőben is tartjuk, 
sőt szélesíteni kívánjuk újabb és újabb olvasóink megismerte-
tésével. Ezért olyan embereket keresünk, akik szűkebb–tágabb 
környezetükben valamiért kiérdemelték a körülöttük élők sze-
retetét, tiszteletét. Lehet ő egy nagymama, másokon segítő 
ezermester vagy tanácsadó, egy közösség szervezője vagy ak-
tív tagja. Szóval bárki, akire felnéznek olvasóink! 

Ha ismernek ilyen embert a környezetükben, írják meg 
nekünk, hogy miért olvasnának róla örömmel a  Soproni Té-
mában! Leveleiket a  szerkesztoseg@sopronitema.hu 
 e-mail-címre várjuk!

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK
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Kevesebb káros 
anyaggal
Magyarország az Euró-
pai Unió tagországai kö-
zül elsőként ratifikálta a 
párizsi klímamegállapo-
dást, és olyan döntéseket 
hozott, amelyeknek ered-
ményeképpen 2050-re az 
ország klímasemleges-
sé válik – közölte Áder Já-
nos köztársasági elnök. Ki-
emelte: 1990-hez képest a 
károsanyag-kibocsátás 32 
százalékkal csökkent, a 
szén energetikai célú fel-
használása pedig rövid 
időn belül megszűnik az 
országban. Magyarország 
minden évben megdup-
lázza a naperőművi ka-
pacitását, 2030-tól pedig 
csak elektromos meghaj-
tású buszokat állít forga-
lomba a tömegközlekedés 
kiszolgálására. Magyaror-
szág több szomszédos or-
szág részvételével egy-
millió hektárnyi területen 
biorezervátumot hozott 
létre. (mti)

Hidrológiai 
kitüntetések
Rangos kitüntetéseket vet-
tek át a Magyar Hidrológiai 
Társaság Soproni Területi 
Szervezete tagjai a Magyar 
Hidrológiai Társaság éves 
közgyűlésén. Varga Ákos 
elnök Kvassay Jenő-díjat, 
Horváth Csaba elnökségi 
tag és dr. Kalicz Péter Pro 
Aqua emlékérmet kapott. 

ZÖLD HÍREK

MADARÁSZ RÉKA

Egyre népszerűbbek az üvegbe zárt minikertek, 
az úgynevezett floráriumok. Annak, aki ilyenre 
vágyik, érdemes szem előtt tartania, hogy egy pa-
lackba zárt erdő folyamatos gondozást igényel.

A boltokban rengetegféle flo-
ráriummal találkozhatunk, 
azonban ezeknek a nagy ré-
sze hamar tönkremegy. 

– A florárium titka a nö-
vényválasztás – tudtuk meg 
Zügn Judit virágüzlet-tulajdo-
nostól. – Kicsi, alacsony, ned-
ves–párás környezetet kedve-
lő és azonos igényű növényeket 
kell a minikertünkbe telepí-
tenünk. Ahhoz pedig, hogy a 
kompozíció szép legyen, érde-
mes különböző magasságú, le-
vélformájú, -színű és -méretű 
fajtákat választanunk.

A megfelelő edény meg-
találása ugyancsak kulcs-
kérdés. A legjobb egy 

teljesen tiszta, átlátszó üveg, 
ami lehet akvárium, befőttes-
üveg, üveggömb vagy -palack, 
az a lényeg, hogy a kezünk ké-
nyelmesen beleférjen, vala-
mint legyen fedele.

– A minikert építését az 
üveg fertőtlenítésével kell 
kezdenünk – folytatta a 
szakember. – Ezután ki kell 

alakítanunk egy 1–2 centimé-
ter vastag vízelvezetőt, ami 
egy réteg kavicsból és egy ré-
teg növényi szénből áll. Ezt le 
kell fednünk valamilyen víz-
áteresztő, szintetikus anyag-
gal, például függönnyel vagy 
nejlonharisnyával, majd erre 
kerüljön körülbelül tíz centi-
méter vastagon a fertőtlení-
tett virágföld.

Most már tetszetősen el-
rendezhetjük a növényeinket, 
ügyelve arra, hogy a levelük ne 
érjen az üveg falához. 

– A floráriumot olyan hely-
re tegyük, ami fényes, de vi-
gyázzunk, hogy közvetlenül 
ne érje napsütés, mert meg-
éghetnek a növények – tet-
te hozzá Judit. – Akkor aján-
lott öntöznünk, amikor már 
száraznak tűnik a talaj, táp-

oldatoznunk pedig nem 
kell. A növénye-

ket viszont folya-
matosan vissza 

kel l vagdos-
ni, csipkedni, 

hogy kicsik 
maradjanak. 

A megfelelő edény  megtalálása mindig kulcskérdés

Minikertek palackban

– A floráriu-
mot olyan hely-
re tegyük, ami 
fényes, de vi-
gyázzunk, hogy 
közvetlenül ne 
érje napsütés 
– javasolta a vi-
rágüzlet-tulaj-
donos.  
FOTÓ ILLUSZTRÁCIÓ

MUNKATÁRSUNKTÓL

A Fövényverem utca 
29. szám alatti, tel-
jesen felújított ház 
kapta az idei Winkler 
Oszkár-díjat. 

– A Soproni Városszépítő 
Egyesület óvja az épített és a 
természeti környezetet, emel-
lett egy nagyszerű mozgal-
mat is indított. Minden évben 
Winkler Oszkár-díjjal jutal-
mazza a kitűnő, kiemelkedő 

fejlesztéseket, épületeket–be-
ruházásokat – hangsúlyozta 
dr. Simon István alpolgármes-
ter az emléktábla avatásakor. 
– Köszönjük nekik ezt a misz-
sziót és a munkát. A tulajdo-
nosoknak azt kívánjuk, hogy 
a jövőben leljék örömüket eb-
ben a szép otthonban.

Dr. Józan Tibor, az egye-
sület elnöke hangsúlyozta: a 
Fövényverem utcában talál-
ható felújított lakóház teljes 
mértékben megfelelt az egye-
sület által meghatározott 
alapelveknek.

– A ház pa-
r a s z t b a r o k k 
stílusban épült 
– mondta Hor-
váth Rita tulaj-
donos. – A fel-
újítás során a 
stílusjegyek megőrzésére is 
nagy hangsúlyt fektettünk. 
A ház első tulajdonosa Ei-
senkölbl Jakob János kőmű-
vesmester volt, később pedig 
szőlőtermesztéssel foglalkozó 
emberek éltek itt.

Mint arról lapunkban ko-
rábban beszámoltunk (Újabb 

példás felújítás, Soproni Té-
ma, 2021. szeptember 22.), vá-
rosunkban közel negyed-
százados hagyomány, hogy 
a Winkler Oszkár-díjat Sop-
ron városvédő szentje, Szent 
Mihály napján, szeptember 
29-én helyezik el a díjazott 
épületen.

Winkler Oszkár-díj:  Felújított lakóház kapta az elismerést

Parasztbarokk otthon 

A felújításkor nagy hangsúlyt fektettek az eredeti stílusjegyek megőrzésére. 

MADARÁSZ RÉKA

Bár az őszi színkavalkád méltán köti le a figyel-
münket, nem árt a tavaszra is gondolnunk:  
itt az ideje, hogy megkezdjük a hagymás növé-
nyek elültetését.  

Most kell felhozni a pincéből 
az elvirágzás után eddig pi-
hentetett tulipán-, krókusz-, 
liliom-, ciklámen-, írisz- és já-
cinthagymákat. Az újonnan 
vásárolt virághagymákkal 
„kesztyűs kézzel” bánjunk, 
ugyanis a kereskedelmi forga-
lomban csávázott, kórokozók 
és kártevők ellen védett hagy-
mákat forgalmaznak.

– Mielőtt elültetnénk őket, 
készítsük elő számukra a ta-
lajt! Ássuk fel, gereblyézzük 
át a földet, ezzel fellazítva a 
területet, ahova ültetni kívá-
nunk – javasolta Jády-Mórocz 
Lívia virágkötő. – Minél napo-
sabb helyet válasszunk a vi-
rágainknak! A gyommentes, 
tápanyagban dús területen a 
fajtának megfelelő mélység-
be és távolságra ültessük a 
hagymáinkat! 

Ha a hagyma magassá-
gát megszorozzuk három-
mal, megkapjuk, hogy milyen 
mélyre ültessük azt. (Például 
ha 4 centiméteres a hagyma, 
akkor 12 centiméter mélyre 
kerüljön a földbe!) Miután el-
ültettük őket, a téli időszak-
ban már nincs dolgunk a 
hagymákkal, mivel a növény 
fejlődéséhez szükséges táp-
anyagot és nedvességet már 
tartalmazza.

– Az utóbbi években a 
klasszikus tavaszi hagymás 
virágok mindig megújuló faj-
tái mellett egyre változato-
sabb színekben és formák-
ban hódítanak a díszhagymák 
– zárta Jády-Mórocz Lívia. 
– Két kedvencem a bunkós 
hagyma (Allium sphaerocep-
halon) és az óriás díszhagyma 
(Allium giganteum).

Ahhoz, hogy tavasszal ilyen szép legyen a jácint, most fontos a 
hagymák gondozása, ültetése. FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHIVUM

Gondoskodjunk 
a hagymásokról!

Az aranyvessző ellen 

Az aranyvessző az egész országban jelen van, sokszor okoz 
problémát a védett területeken.

A g resszíva n ter jeszkedő 
gyomnövénnyel, az aranyvesz-
szővel vették fel a küzdelmet a 
napokban a Kistómalmi-láp-
réten a Fertő–Hanság Nemze-
ti Park szakemberei önkénte-
sek segítségével. 

Az aranyvesszőfajok az 
egész országban jelen van-
nak, és sokszor okoznak ko-

moly problémát védett te-
rületeken. A nemzeti park 
face book-oldalán kiemelték: 
hazánkban a magas arany-
vessző és a kanadai arany-
vessző fordul elő. A növény 
hatékony, vegyszermentes 
visszaszorításának három 
módja lehetséges: a kaszálás, 
a szárhúzás és a legeltetés. 
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sopronitemahivatalos Kultúra, művészetek

HORVÁTH FERENC

Október elsejétől az 
egyetemtől a Pro Kul-
túra vette át a GYIK 
Rendezvényház fenn-
tartását. A két nagy 
intézmény stratégiai 
megállapodást kötött.

Prof. dr. Fábián Attila, a Sop-
roni Egyetem rektora és Pa-
taki András, a Pro Kultúra 
igazgatója sajtótájékoztatón 
jelentette be, hogy október 
elsejétől az egyetemtől a Pro 
Kultúrához kerül a GYIK 
Rendezvényház. Pataki And-
rás elmondta, a már lekötött 
programokat természetesen 
megtartják. Január elsejétől 
sem változik az intézmény 
alapvető profilja, és továbbra 
is támogatják a kis közössé-
geket, de lesznek hangsúlyel-
tolódások. Nagyobb szerepet 
kap például a tánc, a hagyo-
mányőrzés, részben a Sopron 
Balett, részben pedig a Sopron 

Táncegyüttes és a Pendelyes 
közreműködésével.

Dr. Fábián Attila kifejtette, 
a váltást az is indokolta, hogy 
az egyetemnek az alapfelada-
ta az oktatás, a kutatás és a 
vállalkozásaik menedzselé-
se, nem pedig egy közművelő-
dési intézmény fenntartása, 
működtetése.

A sajtótájékoztatón írták 
alá a két intézmény stratégiai 
együttműködéséről szóló do-
kumentumot. Eszerint jövő-
re a már meglévő együttmű-
ködésre alapozva egyetemi 
bérletet indít a színház, nyári 
játszóhelyként ismét megnyí-
lik az Esterházy-palota (Erdé-
szeti Múzeum). Az egyetem 
fejlesztési tervében szerepel, 
hogy a botanikus kertben is 
kialakítanak egy nyári szín-
padot. Itt szintén lehetőség-
hez juthat a Pro Kultúra, illet-
ve a színház. A dokumentum 
kitér arra is, hogy a színitano-
da közművelődési munkájába 
bekapcsolódik az egyetem pe-
dagógiai kara és az Alkalma-
zott Művészeti Intézet.

Ablakot nyitni  
a nagyvilágra

HUSZÁR JUDIT 

Keddről péntekre ke-
rültek a szabadegye-
temi előadások, te-
matikus, fiatalos 
programokat szervez-
nek – új lendülettel 
kezdett az őszi szezon-
ban a Soproni TIT. 

A közelmúltban készült el a 
kényelmes pihenősarok, új 
parkettát raktak le az elő-
adóteremben a Soproni TIT 
várkerületi székházában. 
Nemcsak fizikailag, hanem 
szellemileg is megújul a tudo-
mányos társaság. Varga-Ley 
Szilvia 2005-től tevékenyke-
dik a szervezetnél, egy rövid 
külföldi kitérőtől eltekintve 
szinte folyamatosan. Amikor 
nyáron meghirdették az ügy-
vezetői pozíciót, megpályázta, 
és meg is nyerte. Az ő szemé-
lye biztosítja a fiatalos lendü-
letet, Horváth Eleonóra pedig 
segít a stabil szakmai háttér 
megteremtésében. Ő 1990 óta 
„TIT-es”, sokáig igazgatóként 
dolgozott, most a felügyelőbi-
zottság elnöke. 

– Bőséges programkínálat-
tal készültünk őszre – kezd-
te Szilvia. – Újdonság, hogy 
a 2003 óta működő szabad-
egyetemet áttettük péntekre, 
azt reméljük, hogy ezen a na-
pon többen részt tudnak ven-
ni a rendezvényeken. Tema-
tikus hónapokkal készülünk, 
novemberben a magyar tudo-
mány napja apropóján négy fi-
atal soproni kutató tart majd 
előadást, december az extrém 

sportoké lesz, jövőre pedig ál-
latvédelmi és hadtörténeti hó-
napot is rendeznel. 

– Sopronban két téma 
mindig nagyon népszerű: az 
egészségügy és a helytörté-
net, így ezek sem maradnak 
ki a kínálatból – folytatta Hor-
váth Eleonóra. – Szeretnénk 

aktivizálni a tagságot, meg-
szólítani a fiatalokat, diákokat 
és civileket például közremű-
ködőként rendszeresen bevo-
nunk a programokba. 

A szakemberek, amíg le-
het, élő előadásokkal, progra-
mokkal készülnek, ha pedig a 
vírushelyzet ismét azt teszi 

szükségessé, akkor átállnak 
az online közvetítésekre. Je-
lenleg a Soproni TIT-nek több 
mint 50 fős a tagsága, tucat-
nyi önkéntes segíti a munká-
ját. A programok többségében 
ingyenesek, a részletes kíná-
latot megtalálják a soproni-
tit.hu honlapon. 

Soproni TIT:  Új embereket szeretnének megszólítani 

Fiatalos lendületben

OKTÓBERI PROGRAMOK ÉS PÁLYÁZAT: 
Október 8., péntek 17.30, az Alzheimer című film rendezője, Kollár István előadása 
Október 15., péntek 17.30, Az internet vonzásában címmel dr. Baracsi Katalin internetjogász előadása
Pályázat: Te hogyan látod a várost? Kategóriák: képzőművészet, fotó, vers, novella, zene, film – ál-
talános iskolások, középiskolások, 18 év felettiek alkotásait várják október 15-ig a sopronitit@sopro-
nitit.hu e-mail-címre. Díjátadó: október 22., péntek 15 óra. 

Varga-Ley Szilvia (b) nyár óta a Soproni TIT ügyvezetője, Horváth Eleonóra (j) a felügyelőbizott-
ság elnökeként segíti a munkáját. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

1961 
Tömegverekedés a SFAC 
pályán! 
Ilyen sportszerűtlenség évti-
zedek óta nem fordult elő Sop-
ronban, mint a SFAC – Győri 
Szerszámgépgyár megyei el-
ső osztályú bajnoki mérkőzé-
sen! Az történt, hogy a jó iramú 
találkozó második félidejének 
36. percében 3:2-es győri ve-
zetésnél a játékvezető 11-est 
ítélt a soproniak javára. A bün-
tető rúgása körüli huzavonában 
a győriek két vezetője bement 
a pályára, összeszólalkozott, 
és lökdösődött az utánuk sie-
tő rendezővel. Ezzel kezdődött 
a dicstelen jelenet. Tárgyilagos 
szemtanúk véleménye szerint 
a brazíliai pályák légköréhez 
vagy a bikaviadalhoz hason-
ló, ami ezek után történt. Több 
száz ember beszaladt a pályára, 
tömegverekedés tört ki, szur-
kolók, játékosok ütötték-ver-
ték egymást mintegy negyed-
órán át. 

Nagy keletje volt a szódásü-
vegnek. 20–30 sérült ápolgat-
ta sebeit a „csatatérhez” ha-
sonló gyepszőnyegen, amikor 

megérkezett a karhatalom, és 
véget vetett a különös „szóra-
kozásnak”. (Kisalföld)

1921
Konferencia Velencében
Della Torretta márki olasz kül-
ügyminiszter ma este az oszt-
rák–magyar közvetítési akció-
ra Velencébe utazik. A velencei 
konferencia elsősorban azokat 
a formaságokat fogja megál-
lapítani, amelyeket Magyaror-
szág elfogadott, és amelyek a 
nyugat-magyarországi megyék 
kiürítéséhez fognak vezetni. 
Azután az osztrák koncesszi-
ók kerülnek megbeszélésre, és 
ennél a pontnál kezdődik Tor-
retta márki közvetítési akciója, 
amelynek valószínűleg Sopron 
városában megejtendő népsza-
vazás lesz az alapja. A tárgya-
lásokat azonban megszakítják, 
ha Magyarország a megszállott 
területet a szabadcsapatoktól 
meg nem tisztítja. (MTI)

Az Ostenburg csendőrök 
Sopronban maradnak
Ma megkezdődik a II. nyu-
gat-magyarországi zóna kato-

nai kiürítése. A szövetségközi 
tábornoki bizottság kérésé-
re a néhány száz emberből ál-
ló Ostenburg csendőrzászlóalj 
és a soproni rendőrség Ba-
tik rendőrtanácsos parancs-
noksága alatt a közbiztonsá-
gi szolgálat ellátása céljából 
Sopronban marad. A karhata-
lom fölötti parancsnokságot 
a tábornoki bizottság veszi át, 
úgy hogy a Sopronban mara-
dó karhatalom nemzetközi ha-
tóság jellegét nyeri. Hegedűs 
Pál altábornagy a tábornoki bi-
zottsággal való összeköttetés 
céljából továbbra is Sopron-
ban marad. (Jövő)

1901
Soproni zeneegyesület 
mulatsága
A soproni zeneegyesület vi-
galmi bizottsága tegnap es-
te a kaszinó első emele-
ti üléstermében Kossow Jenő 
dr. karmesterének tiszteletére 
sikerült mulatságot rendezett. 
Szép számú, előkelő közön-
ség jelent meg és jól mulatott 
az ötletes előadáson. Minden 
számot élénk tetszésvihar ho-

norált. Az ügyesen összeállí-
tott műsor lejátszása után a fi-
atalság reggeli 3 óráig tánczolt. 
Amint értesülünk, a sikerült 
mulatságot közkívánatra meg-
ismétlik. (Sopron)

A játék vége
Gruber Sándor soproni lakatos-
mesternek műhelyében Varga 
Kálmán 17 éves lakatos tanon-
czot egyik tanoncztársa egy tü-
zes vasszeggel czombon szúr-
ta. A fiú kórházba került, hol 
tegnap este a beállott vérmér-
gezés következtében kiszenve-
dett. (Sopron)

Birokverseny a medvével!
Hammerschmidt műlovardá-
ja a Széna téren. Szerdán este 
8 órakor fényes előadás, válto-
zatos műsorral. Birokverseny a 
„Mimi” nevű medve és Holcz-
mann Lajos helybeli postako-
csis között. Bővebben a napi 
falragaszokon. Minél számo-
sabb látogatást kér tisztelet-
tel az igazgatóság. (hirdetés a 
Sopron c. napilapban)

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

375 ÉVVEL EZELŐTT,  1646. szeptember 29-én született Kecs-
keméten Kecskeméty Mihály nagyprépost. Egyes források sze-
rint Sopronban hunyt el 1710-ben.

110 ÉVVEL EZELŐTT,  1911. szeptember 28-án született Nagy-
geresden Joós Sándor költő, soproni tűzoltó, angliai gyári mun-
kás. 1991 után hunyt el.

50 ÉVVEL EZELŐTT,  1971. szeptember 29-én hunyt el Sop-
ronban Stasney Albert fémkohómérnök, főiskolai tanár, a sel-
mecbányai főiskola Sopronba költözésének egyik irányítója. 
Elsősorban bányászattal és geofizikával kapcsolatos problé-
mák foglalkoztatták, melyek grafikus úton, illetve ábrázoló ge-
ometriai módszerekkel is megoldhatók. 1962-ben az Erdészeti 
és Faipari Egyetem díszdoktorrá avatta. Emléktáblája az Alsó-
lövér utca 46. házfalán, egykori otthonán található. Déván szü-
letett 1889. november 16-án.

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

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

Soproni Téma10. ÉVE SOPRONRÓL, SOPRONÉRT

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

www.facebook.com/ 
sopronitemahivatalos

Elkezdődik az évad a leghűségesebb város teátrumában, még-
pedig egy budapesti bemutatóval. A Vadak Ura – The Covenant 
című családi musical október 15. és 17. között lesz látható a fő-
városi RaM Színházban. A Soproni Petőfi Színház és a TBG Pro-
duction közös előadását Pataki András rendező állítja színpad-
ra. A sztárénekeseket felvonultató látványos produkciót jövő 
nyáron a fertőrákosi barlangszínházban tekinthetik meg a né-
zők. A Vadak Ura egyfajta összművészeti előadás, ahol az ének, 
a tánc, a látványvilág dominál, állandó mozgásban tartja mind-
ez a darabot. FOTÓ: TBG PRODUKCIÓ – GYÖRGY ZSOLT

VADAK URA PREMIER 
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A forduló előtt 2. helyen álló VLS 
Veszprém csapatát látta vendégül 
az SC Sopron a városi stadionban. 
A kiélezett mérkőzést végül  Kustor 

Noel találata döntötte el, így 1–0-ra győzött a 
soproni alakulat.
Nem ígérkezett könnyűnek 
az élbolyban helyet fogla-
ló Veszprém elleni összecsa-
pás. Ennek megfelelően már 
az elején kirajzolódott, hogy 
mindkét csapat játéka nagyon 
összeszedett és megfontolt. 
A második játékrészben az-
tán már érezni lehetett, hogy 
akár egy gól is eldöntheti a 3 
pont sorsát. Ennek tett eleget 

Kustor Noel, aki a félidő köze-
pén talált a kapuba közvetlen 
közelről. A mérkőzés hajrájá-
ban akadtak még izgalmak, 
de az állás már nem változott, 
így újabb értékes három pon-
tot gyűjtöttek be a soproniak.

– Nagyon fontos győzel-
met arattunk egy jóval esé-
lyesebb ellenféllel szem-
ben – értékelt Mátyus János 

vezetőedző. – Fegyelmezett 
taktikával, maximális akarat-
erővel, győzni akarással múl-
tuk felül szervezetten játszó 
ellenfelünket. 

Az őszi szezon felénél tart 
az NB III-as bajnokság, a csa-
pat jelenleg a nyolcadik he-
lyet foglalja el a tabellán. – Az 
edzőváltás utáni első meccs 
rendkívül fontos volt szá-
munkra, mert tudtuk, hogy 
ha ott nem sikerül pontot sze-
reznünk, akkor nagy bajba ke-
rülhetünk – mondta Baranyai 

Norbert csapatkapitány. – En-
nek fontosságát mindenki át-
érezte, sikerült nyerni, és új-
ra elkezdtünk magunkban 
bízni. Új trénerünk érkezé-
se óta veretlenek vagyunk, 
és szeretnénk ezt a sorozatot 
folytatni ameddig csak lehet, 
és minél több pontot gyűjtve 
előrébb lépkedni a tabellán.

Az SC Sopron soron követ-
kező ellenfele a 17. helyezett 
Bicskei TC lesz idegenben. 
A mérkőzés október 10-én, va-
sárnap 16 órakor kezdőik. 

SC Sopron:  Fontos győzelem itthon az élcsapat ellen

Maximális akaraterővel

TOVÁBBI SOPRONI EREDMÉNYEK – 8. FORDULÓ:
 Megyei I. osztály: Csornai SE – SFAC: 2–4
Megyei II. osztály: Fertőszentmiklós – SVSE-GYSEV: 2–0
Megyei III. osztály: SFAC II – Fertőendréd SE: 1–3

A jóval esélyesebb Veszprém ellen nyert hazai pályán az SC Sopron, jelenleg a nyolcadik helyen áll a tabellán. FOTÓ: TÓTH PÉTER

MUNKATÁRUNKTÓL

Az idei szezonban két 
soproni csapat is a leg-
jobb 16 között szere-
pelhet a fiú kosárlabda 
kadett korosztályban. 

A Soproni Sportiskola Kosár-
labda Akadémia mellett a Sop-
roni Tigrisek SE U16-osai is a 
kiemelt bajnokságban vehet-
nek részt, miután két selej-
tező csoportban is sikeresen 
szerepeltek.

– Először a budapesti Kiss 
Lenke Kosárlabda Akadémia 
adott otthont egy négyestor-
nának – mondta Nagy Tamás, 
a Soproni Tigrisek SE elnöke. 
– A Kaposvár ellen kikaptunk, 
de a Budafokot és a Kiss Len-
ke együttesét magabiztosan 
legyőztük, így másodikként 
léptünk tovább. Hasonló volt a 
helyzet a kisdöntőnek is beil-
lő, második selejtezőcsoport-
ban is, amelyben mi voltunk a 
házigazdák. A Zalaegerszeg-
től kikaptunk hét ponttal, 

viszont a PVSK Nemzeti Ko-
sárlabda Akadémia és a Mis-
kolc ellen is nagy különbségű, 
39 pontos győzelmet arat-
tunk. Így bekerültünk a leg-
jobb 16 együttest felvonulta-
tó, kiemelt bajnokságba.

A sportvezető hozzátette: 
köszönettel tartozik az edzői 
stábnak, Németh Lehel és For-
rai Dániel edzőnek, valamint 
Nagy Balázs erőnléti tréner-
nek. Két éve az U18-asok ke-
rültek be a kiemelt bajnok-
ságba, most pedig az U16-os 
Tigrisek is a legjobbak között 
mérethetik meg magukat.

– Nagyon büszkék vagyunk 
az U16-os csapat játékosaira, 
óriásit küzdöttek mindkét se-
lejtező fordulóban – tette hoz-
zá Nagy Tamás. – A szakmai 
munka egyértelmű vissza-
igazolása, hogy sikerrel vet-
tük ezeket a nagyon komoly 
akadályokat, és a kiemelt csa-
patok közé kerültünk. Sop-
ron méltán lehet büszke arra, 
hogy a városban idén két csa-
pat is az U16-os kiemelt baj-
nokságban fog játszani.

Legjobbak között  
az U16-os Tigrisek

MUNKATÁRSUNKTÓL

Szeptember utolsó hétvégéjén Csömörön rendez-
ték meg az idei év záró hegyikerékpár XCO olim-
pia cross futamát. A megmérettetésen 125 junior 
és 43 felnőtt versenyző vett rész – köztük a Delta 
MTB Sopron kerékpárosai is.

Az utolsó futam azért volt ki-
emelten fontos, mert a ver-
sennyel teljessé vált a 2021-es 
szezon Magyar Kupa soroza-
tának összesített eredmény-
listája, amely alapján eldőlt, 

mely versenyzők állhatnak 
fel a dobogóra.

– 14 fővel képviseltük vá-
rosunkat a csömöri „hava-
sokban” – kezdte Bartokos 
Gábor, a Delta MTB Sopron 

vezetőedzője. – A betegségek 
ellenére is mindenki igyeke-
zett kihozni magából a ma-
ximumot. A legnépesebb, 
U11-es kategóriában öt junior 
Delta MTB Sopron versenyző 
is érdekelt volt, a következő, 
U13-as korosztályban szintén 
több kerékpárosunk indult, a 
futam a várakozásnak megfe-
lelően nagy küzdelmet hozott. 
A versenyben elsőként Molnár 
Ágoston ért célba csapattársa, 
Lovász Máté előtt, így elvittük 
az első és második helyezést. 
A Magyar Kupa összetett-
ben pedig szintén dobogóra 
állhattak.

A szakember hozzátette: 
összességében elégedett le-
het, hiszen a Delta MTB Sop-
ron versenyzői a szezonzáró 
megmérettetésen is hozták 
az egész idényre jellemző re-
mek formájukat. Ennek kö-
szönhetően az U13-asoknál 
Molnár Ágoston kupagyőz-
tesnek mondhatja magát, Lo-
vász Máté pedig a harmadik 
helyen végzett. Az U9-es kate-
góriában Bökönyi Huba Árpád 
megszerezte a bronzérmet. 
A felnőttek mezőnyében az 
XCM Maraton Magyar Kupa 
összetett versenyében Honti 
Péter végzett az élen.

Dobogón a hegyikerekesek

Molnár Ágoston, a Delta MTB Sopron hegyikerékpárosa az U13-
asoknál Magyar Kupa-győztes lett. FOTÓ: BAK FERENC

SOK SZERETETTEL VÁRUNK A LEGHŰSÉGESEBB VÁROS  
FÉLMARATONJÁRA

Távok:  21, 14, 7 km egyénileg
 21 km 3 fős váltóban 
 14 km 2 fős váltóban

Részletek a Sopron Városi Szabadidősport Szövetség facebook oldalán 
www.facebook.com/svszsz/

2021. október 17.  9:00

Nézd meg a tavalyi  
futásról készült videónkat.

           - SOPRON 
FÉLMARATON

EURÓPA FUTÁS 

Az idei szezonban a Soproni Tigrisek SE U16-os csapata is a ki-
emelt bajnokságban szerepel. 

sopronitema 
hivatalos
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Megkezdi szereplését az Euroligában a Sopron 
Basket: a zöld-sárga együttes a nemzetközi poron-
don a Spar Girona otthonában lép parkettre szer-
dán 20.15-től. A hazai bajnokságban szombaton 
este 6-tól az ELTE BEAC Újbuda lesz az ellenfél. 

Gáspár Dávid együttese múlt 
héten az MTK és a Sziget-
szentmiklós ellen is magabiz-
tos győzelmet aratott. A fővá-
rosban lejátszott találkozón 
elképesztően kevés, mind-
össze 32 pontot kapott a sop-
roni csapat, a végeredmény: 

TFSE-MTK – Sopron Basket: 
32–70. Múlt szombaton az-
tán a hazai bajnoki debütá-
lás következett az újonc Szi-
getszentmiklós ellen. Telt 
ház, fantasztikus hangu-
lat volt az arénában, a Dara-
zsak bemutatója után videós 

összeállítással elevenítették 
fel a Sopron Basket tavalyi 
sikereit, az Euroliga négyes-
döntőjét, valamint a bajnoki 
és kupaaranyat. A szezont hi-
vatalosan a klub ügyvezetője, 
Török Zoltán nyitotta meg.

A meccsen aztán a fiatalok 
ismét kitettek magukért: Var-
ga Alíz és Sitku Zsuzsanna is 
15 ponttal járult hozzá a ha-
zai sikerhez. A végeredmény: 
Sopron Basket – BKG Prima-
Szigetszentmiklós: 73–53.

– Kicsit fásultak voltunk 
ma, és kevésbé volt kreatív a 
játékunk, elég komoly hullám-

völgybe kerültünk, amiből ne-
hezen jöttünk ki. Szerdán az 
Euroligában ennél jóval töb-
bet kell mutatnunk – összeg-
zett Gáspár Dávid vezetőedző.

– Nem szeretnék esélylatol-
gatásba belemenni – folytatta 
Laczka Miklós másodedző. 
– Tény, hogy sok a hiányzónk, 
de most ebből a csapatból kell 
kihoznunk a legtöbbet. Az el-
lenfelünknek is lesznek hi-
ányzói, ettől még nagyon sta-
bil csapat, kiváló játékerőt 
képvisel. Nem lesz könnyű 
feladatunk, izgatottan várjuk 
az Euroliga-rajtot. 

Sopron Basket:  Az Euroligában is kezd a női kosárcsapat

Magabiztos győzelem

A Sopron Basket a Szigetszentmiklós ellen hazai pályán győzött. Az Euroligában a Girona ellen idegenben játszik. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MUNKATÁRSUNKTÓL

A veretlen Debrecen 
otthonába látogat a hé-
ten a Sopron KC. Dzunic 
Branislav tanítványai 
kellő önbizalommal 
utazhatnak a cívis-
városba, hiszen múlt 
szombaton elképesz-
tően izgalmas mérkő-
zésen tudták legyőzni a 
Paks együttesét.

Az Atomerőmű ellen nem a 
legjobb előjelekkel készült a 
soproni csapat. A múlt szer-
dai, Falco elleni találkozón 
nemcsak a mérkőzést, a sú-
lyos sérülést szenvedő Supola 
Zoltánt is elveszítette az SKC. 
A rutinos kosarast külső bo-
kacsonttörés és részleges sza-
lagszakadás miatt kellett meg-
műteni, a szakvélemények 
szerint januárban kezdheti 
meg újra az edzéseket. 

Így két meghatározó kosa-
rasa nélkül kezdte az Atom-
erőmű elleni meccset a Sop-
ron, hiszen az irányító Collins 
sem léphetett még pályára. 
Halász Ákos viszont a Paks 
ellen is remekül irányított: 34 
játékperc alatt 12 pont mellett 
14 gólpasszt osztott ki. Quincy 
Ford a lepattanók gyűjtésével 
(13) emelkedett ki a mezőny-
ből, a legeredményesebb játé-
kos azonban ez alkalommal 
is a közönségkedvenc, Milos 

Borisov volt. A montenegrói 
kosaras egészen elképesztő 
teljesítménnyel rukkolt elő: 
8-ból 6 hármasa talált cél-
ba, kilenc lepattanója és hat 
kiharcolt faultja volt, végül 
49-es teljesítménymutatóval 
zárta a meccset. Óriási csatát 
láthatott a soproni közönség, 
a második negyed a Paksé, a 
harmadik inkább a Soproné 
volt, a végén pedig sikerült a 
hazaiaknak egálra hozni az 
állást, jöhetett a hosszabbí-
tás! Ezt két ponttal tudta meg-
nyerni a Sopron, így alakult 

ki a végeredmény: Sopron KC 
– Atomerőmű SE: 109–107.

– A szív és az akarat diada-
lát láthattuk – mondta Dzunic 
Branislav vezetőedző. – Na-
gyon rosszul kezdtünk, főleg 
védekezésben, pedig tudtuk, 
hogy a Paks atlétikus, sokat 
futó csapat. A második félidő-
ben feljavult a védekezésünk, 
ami a támadásainkat is segí-
tette. A győzelmet a közönsé-
günknek is köszönhetjük.

Az SKC szombaton a há-
rom győzelemmel álló DE-
AC-Tungsram együtteséhez 

látogat, a meccs 18 órakor 
kezdődik.

– A tavalyihoz képest is ja-
vult a Debrecen játékosállo-
mánya, náluk szerepel Tóth 
Ádám, az egyik legjobb ma-
gyar center – mondta Bors 
Miklós másodedző. – Minden 
posztra minőségi játékosuk 
van, a külső dobásaik nagyon 
veszélyesek, emellett agresz-
szíven védekeznek. Kemény 
meccsre készülünk, abban bí-
zunk, hogy Collins már pályá-
ra léphet, neki kulcsfontossá-
gú szerepe lehet a találkozón. 

Sopron KC: jöhet a Debrecen

Az SKC a Paks ellen fantasztikus hangulatú, hosszabbításos meccsen tudott győzni, szombaton 
Debrecenbe utazik a csapat. FOTÓ: WÖLFINGER BÉLA

Farkas Bendegúz, a BMX Sopron Sportegyesület 13 éves ver-
senyzője két 5. helyezést szerzett szeptember utolsó hétvé-
géjén a hollandiai Papendalban rendezett Európa Kupa-for-
dulókon. Ellenfelei között tekert a világbajnoki 1., valamint az 
Európa-bajnoki 5., 6. és 7. helyezett is. Mindkét versenynapon 
50 fő feletti mezőnyben harcolta ki Bende a döntőbe jutást. 
Eredményével a rangsorban a 16. helyet szerezte meg a 13 éve-
sek korosztályában. (Farkas Bendegúz eredményeiről már több-
ször hírt adtunk lapunkban, legutóbb Jó tanuló, jó sportoló cím-
mel – Soproni Téma, 2021. szeptember 1.)

SIKER AZ EURÓPA KUPÁN

Kispályás labdarúgás
Október 6., 8., 11., szerda, péntek, hétfő 18 óra, Halász 
Miklós Sporttelep, tóparti sporttelep
Városi bajnokság

Labdarúgás
Október 9., szombat 15 óra, Anger réti sporttelep
Soproni FAC 1900 – Koroncó KSSZE

Természetjárás
Október 9., szombat 8.30 óra, Soproni Parkerdő
Világ gyalogló nap 

Kosárlabda
Október 9., szombat 18 óra, Novomatic-aréna
Sopron Basket –  ELTE-BEAC – Újbuda

Október 10., vasárnap 17 óra, Krasznai Ferenc Sport-
csarnok
SMAFC 1860 KA – Atomerőmű KSE Bonyhád

Vízilabda
Október 10., vasárnap 13 óra, Lőver Uszoda
Országos utánpótlás-bajnokság

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

VI. Túrázz Sopron!
Közel nyolc kilométeres túrán fedezhették fel a soproni hegyvidék 
érdekességeit a kirándulók szombaton a VI. Túrázz Sopron! kere-
tében. A könnyed, családias kirándulás a Soproni Egyetem főépü-
letétől az Erzsébet-kertig 11 népszerű túrahelyszínt érintett. Az ál-
lomásokon a résztvevők izgalmas információkat is hallhattak az 
adott látványosságról Sáros Viktor túravezetőtől. A túrán mintegy 
hetvenen vettek részt, köztük kutyás családok is. A nagy hagyo-
mányoknak örvendő, ingyenes túrát a soproni sportfelügyelet és 
a Sopron Városi Szabadidősport Szövetség szervezte.
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!

„Egy optimista 
magyar, aki kel-
lő alkoholmeny-
nyiség után nem 
borul az asztal-
ra, sírva az élet 
és a történelem 
igazságtalansá-
gain, talán nem 
is lenne valódi 
magyar.”

Lackfi János  
(1971–) költő, író, 
műfordító, tanár, 
Nyugat-kutató, fotós

MOTTÓ

Lackfi János: 
Milyenek a 
magyarok?
Milyenek is a magyarok? 
Kevés beszédű, magányos 
cowboyok és kocsmai hen-
cegők. Lepedőakrobaták 
és sámlin reszkető Gede-
on bácsik. (…) 

Ez az útikönyv elkalau-
zol a földönkívüliek isme-
rős birodalmába, kiderül 
belőle, hol húzódik a bel-
ga–magyar határ, kitalál-
ták-e a magyarok az ide-
ális társadalmat, igaz-e, 
hogy minden magyar tud 
atombombát gyártani és 
lóháton állva hatos foga-
tot hajtani. 

KÖNYVAJÁNLÓ

MADARÁSZ RÉKA

Két rendkívül talprae-
sett fiút az előző tanév 
végén Fenyő-díjjal ju-
talmazott iskolájuk az 
Öveges József Országos 
Fizikaversenyen elért 
előkelő helyezésükért. 

Lederer-Vágó Loránd megyei 
negyedik, Everling Simon pe-
dig ötödik helyen végzett az 
Öveges József Országos Fi-
zikaversenyen. A két fiú az-
óta már a Soproni Széchenyi 
István Gimnázium innovatív 
nyelvi osztályában tanul, a fi-
zika iránt érzett lelkesedésük 
viszont azóta sem csökkent.

– Mi ketten nemcsak osz-
tálytársak, hanem barátok is 
vagyunk – mesélték. – A Sop-
roni Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskola 8.A osztályába 
velünk járt még Nagy Tamás 
is, és hárman neveztünk az 
egyéni versenyre, melyre Ho-
nyák Ferenc tanár úr készített 
fel minket.

Az első forduló feladatlap-
jait az iskolában papír alapon 
töltötték ki a tanulók, a me-
gyei forduló pedig a pandémia 
miatt online formában zajlott. 
Fél évig készültek fel otthon 
a híres fizikusok életrajzá-
ból, illetve csütörtökönként a 

fizika szakkörön gyakorolták 
a feladatokat.

– Matekos beállítottságú 
vagyok, legfőbb erősségem a 
fejben számolás – mondta Le-
derer-Vágó Loránd. – A fizi-
kát talán még a matematiká-
nál is jobban szeretem, mert 
több benne az érdekesség. 
Szívesen keresem a mit, mi-
ért, hogyan kérdésekre a 
válaszokat.

Simont a környezeti ha-
tások érdeklik elsősorban, 
a számolásos feladatok ke-
vésbé. – Szabadidőmben 
a legszívesebben fotózom 
és videózom – tette hozzá. 

– A családommal három év-
vel ezelőtt költöztünk ide Bu-
dapestről, és nagyon megsze-
rettem a várost. A fotóimon is 
a legszívesebben Sopront örö-
kítem meg. 

Simon a Soproni Tigrisek 
U16-os korcsoportjában ko-
sárlabdázik. Lorándnak is a 
sport a kedvenc hobbija: té-
len hokizik, nyáron vitorlá-
zik. Tagja a Fertő Tavi Vitorlás 
Szövetségnek. Eddigi legjobb 
eredménye a BIC Kupán elért 
ötödik helyezés.

A három barát a közeljövő-
ben szeretne elindulni fiziká-
ból egy csapatversenyen.

MADARÁSZ RÉKA

A Handler szakképző iskola is bekapcsolódott 
az országos Kortárs NETMENTOR Programba. 
A résztvevő tanulók tudatos internethasználattal 
kapcsolatos ismereteket adnak át kortársaiknak, 
majd általános iskolásoknak.

A gyermekek médiaműveltsé-
gének fejlesztése céljából dol-
gozták ki a Kortárs NETMEN-
TOR Programot, amelyben az 
internethasználat előnyeit és 
az annak során felmerülő koc-
kázatokat a leginkább érintet-
tek számára a hozzájuk ha-
sonló korú iskolások mutatják 
be. A programban kilencedik–
tizedikes diákokat képeznek 
ki, akik a saját iskolájukban 
vagy más intézményben tu-
datos internethasználattal 
kapcsolatos foglalkozásokat 

tartanak. A program nemcsak 
a közvetlenül bevont diákokat 
érinti, hanem az egész iskola 
tudatos internethasználatá-
ra kihat.

– Az osztályfőnökünk kivá-
lasztott az osztályunkból né-
hány tanulót, a többiek pedig 
önként jelentkeztek, így állt 
össze a 14 fős csapatunk – me-
sélte Egyházi Dávid, Juhász 
Benedek és Vartha Vince, a 
Handler-iskola 10.I osztályos 
tanulója. – A Porpáczy-techni-
kum diákjaival együtt vettünk 

részt a kétnapos tréningen, 
ahol az ELTE pszichológia 
szakos hallgatói képeztek ki 
minket arra, hogy a biztonsá-
gos internethasználattal kap-
csolatos ismereteinket má-
soknak is át tudjuk adni.

A lelkes önkéntesek 3–4 
fős csapatokba szerveződve 
témánként 45 percben adják 
át a szükséges információkat 
először a saját iskolájukban, 
majd – ha a bemutatkozás jól 
sikerül – a Deák Téri Általá-
nos Iskola, később pedig más 
általános iskolák tanulóinak. 
Munkájukat két tanárnő, Kis-
tüttösi Anita és Végh-Szoják 
Mónika segíti. A cél az, hogy 
a program örökített formá-
ban működjön tovább: vagyis 
a most kiképzett tanulók fog-
ják felkészíteni a következő 
mentorcsapatot.

A Széchenyi-gimnáziumban tanul  mindkét tehetséges fiatal 

Fizikából jeleskednek Segítség a netezéshez

Everling Simon (b) és Lederer-Vágó Loránd (j) rajong a fizikáért 
– együtt versenyeznek. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Az önkéntesek először a saját iskolájukban adják át a szükséges információkat. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

ELEK SZILVESZTER

Az első és a harmadik 
helyet is megszerez-
ték a Roth Gyula-tech-
nikum volt diákjai a 
közelmúltban megren-
dezett EuroSkills Graz 
2021-en. A szakmák Eu-
rópa-bajnokságán 38 
szakmában 19 ország-
ból 400 versenyző mé-
rette meg magát.

A háromnapos versenyen Ma-
gyarországot és a Kisalföldi 
ASzC Roth Gyula Erdészeti 
Technikum, Szakképző Isko-
la és Kollégiumot épületasz-
talos szakmában Fekete Mar-
tin, bútorasztalos szakmában 
pedig Sajtos Dániel képvisel-
te. – Beérett a kőkemény mun-
ka – emelte ki a bronzérmes 
Sajtos Dániel, aki jelenleg má-
sodéves faiparimérnök-hall-
gató a Soproni Egyetemen. 
– A versenyre a felkészülés az 
egyetem mellett a Budapes-
ti Komplex SzC Kaesz Gyula 
Faipari Technikum és Szak-
képző Iskolában zajlott közel 
másfél évig, itt Fekete Zoltán 
szakértő segített nekem. Na-
gyon fontos volt, hogy folya-
matos versenyszimulációban 
dolgozzunk, hogy alkalmaz-
kodni tudjunk a megmérette-
tés tempójához.

– Számomra az első iga-
zán komoly megpróbáltatás 
akkor kezdődött a versennyel 
kapcsolatban, amikor beütött 
a Covid, és rengeteg idő kie-
sett a felkészülésből – hangsú-
lyozta az aranyérmes Fekete 
Martin. – Amint 2020 nyarán 
enyhítések jöttek, hatalmas 
energiával vetettünk bele ma-
gunkat a felkészülésbe. Aztán 
ismét eltolták a versenyt. Ek-
kor picit megtörtem, ezért ha-
talmas öröm volt a számomra, 
amikor márciusban közölték: 
megvan az időpont.

Sajtos Dánielnek idén 
egy osztrák tervezésű, in-
tarziás bortartó szekrényt 

kellett elkészítenie a verse-
nyen. Alaposan felkészült, 
előzetesen tízszer megal-
kotta a szekrényt – rengeteg 
változtatással. 

Fekete Martinnak egy ab-
lakkeretet kellett készítenie 
a megmérettetésen, ame-
lyet a szakértője, Babanecz 
Csaba tervezett és álmodott 
meg. – 18 óra állt rendelke-
zésre, amit 3 napra bontottak 
le. Az én versenyszámomban 
8 ország képviseltette magát 
– emelte ki Martin. 

Mindkét fiú hozzátette: 
euforikus élmény volt, ami-
kor a dobogóhoz szólították 
őket. A családjuk, barátaik, az 

iskolájuk és a szponzoraik is 
rengeteg segítséget nyújtottak 
nekik, például szurkolással is.

– Az iskolánk diákjai közül 
sokan lelkesednek, ha szóba 
kerül egy verseny, ami a Mar-
tinhoz és Dánielhez hasonló 
fiatalok eredményeinek kö-
szönhető – hívta fel a figyel-
met Viasz-Kádi Tibor, Fekete 
Martin és Sajtos Dániel is-
kolai felkészítő tanára. – Az 
ilyen megmérettetések ha-
talmas lehetőségek a diákok 
számára. A világ legjobbjaival 
versenyezve új technológiákat 
tanulhatnak meg, tananya-
gon kívüli fortélyokat sajátít-
hatnak el. 

„Az ilyen megmérettetések  hatalmas lehetőségek a diákoknak”

Európa-bajnok asztalosok

A bajnok asztalosok és rothos felkészítőjük: Fekete Martin, Viasz-Kádi Tibor és Sajtos Dániel.

Világkiállításon 
az erdészek
Tanári továbbképzésen lá-
togathatták meg a közel-
múltban a Roth-technikum 
munkatársai a vadászati 
világkiállítást. A követke-
ző hetekben az iskola ta-
nulói is megnézhetik a bu-
dapesti tárlatot, amely az 
Országos Mezőgazdasá-
gi és Élelmiszeripari Kiál-
lítás és Vásár, valamint a 
Fegyver, Horgászat, Vadá-
szat Nemzetközi Kiállítás 
programjaival is kiegészül.

Segítség a pálya-
választásban
Pályaorientációs mérő-
eszközt fejlesztettek ki az 
Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának kezdemé-
nyezésére. Az alkalmazás 
segítségével a 7–8., illetve 
10–12. évfolyamosok meg-
találhatják az érdeklődé-
süknek és kompetenciáik-
nak leginkább megfelelő 
pályákat. A diákok mellett 
a szülőket és pedagóguso-
kat is számos hasznos in-
formációval segítő felület 
a www.pom.oktatas.hu 
oldalon érhető el.

Győztes babák 
Ismét első díjjal jutalmaz-
ták a soproni Duduczné 
Práder Éva babáit. Az al-
kotó ezúttal a XXIV. Orszá-
gos Baba- és Mackókészítő 
Versenyen indult, történel-
mi viselet kategóriában ér-
ték el alkotásai az I. helyet. 

RÖVIDEN
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sopronitemahivatalos Tallózó

Valamit valamiért
Nem hiszek abban, hogy valakit csak a szerencse egész éle-
tén át megvéd minden bajtól. Amikor így látszik, akkor általá-
ban arról (is) szó van, hogy az „élete végéig” hamarabb jön el, 
mint kellene. A mai tudásunk szerint az életünket leginkább 
megrövidíteni tudjuk, ha rossz döntéseket hozunk. Fogalmaz-
hatok sarkosabban úgy is, hogy a célszerűtlen döntéseinkkel 
jól el tudjuk rontani az alaphelyzetünket. Ahhoz, hogy célsze-
rűen kihasználjuk a lehetőségeinket, viszont tennünk kell, ten-
nünk kellene napról napra azt, aminek értelme van! Ez a vala-
mit valamiért elve. Hogy mit tegyünk – ha az egészségünk a cél 
–, abban érdemes szakember tanácsára alapozni. Ez a szakem-
ber az orvosdoktor. 

Ha csak „holnap” – már esetleg szorító kényszer alatt – kez-
dünk cselekedni, akkor már késő, sőt az eredeti lehetőségek-
hez képest mindig az!
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket október 13-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 
különszámát sorsoljuk ki, melyet a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Szeptember 22-i rejtvényünk megfejtése: „Hogyha rátalálsz a szenvedélyedre, nagyot alkothatsz.”. Szerencsés 
megfejtőnk: Veres János Gyula, Sopron, Tómalom utca. 

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Október 6–12. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig este 8 órá-
tól reggel 8 óráig tart.

Október 6.,  
szerda 

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

Október 7., 
csütörtök 

Oroszlán gyógyszertár  
Várkerület 29. 99/524–005

Október 8.,  
péntek 

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

Október 9., 
szombat 

Sepia gyógyszertár  
Ipar krt. 30., Tesco 99/702–012

Október 10., 
vasárnap 

Szebellédy gyógyszertár  
Deák tér 35. 99/505–469

Október 11.,  
hétfő 

Than Károly gyógyszertár  
Újteleki u. 54. 99/510–787

Október 12.,  
kedd 

Patikaplus gyógyszertár  
Határdomb u. 2., Alphapark 99/505–220

Mindig magyarok maradtak
SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK  – Törökné Kőmíves Mária

PLUZSIK TAMÁS

„ Sopron, te  lelkünk éltető láng! Hű 
őr az ősi végeken” – hangzanak Sar-
kady Sándor sorai a város himnuszá-
ban. Vallják ezt azok, akik már nem-

zedékek óta itt élnek, és azok is, akik elszakadtak 
Soprontól.
Törökné Kőmíves Mária 1955-
ben érettségizett a Soproni Ál-
lami Tanítóképzőben, majd a 
gyakorlóévet követően kapta 
kézhez tanítónői oklevelét. Lö-
vőn kezdett el tanítani, az 1956-
os forradalom kirobbanásakor 
egy barátnőjével együtt disszi-
dált. Először az 1946-ban Sop-
ronból kitelepített nagynénje 
fogadta be a fiatal lányt, majd 
Würzburgban letette a német 
érettségit is, aminek birtoká-
ban beiratkozhatott a würzbur-
gi pedagógiai főiskolára, ahol 
tanítói oklevelet szerzett. Egy 
egyetemi bálon ismerte meg a 
férjét, Török Gyulát, aki később 
az IBM egyik sikeres kutatómér-
nöke lett. Stuttgartban éltek, 
majd férjével, aki néhány évvel 
ezelőtt meghalt, 2000-ben te-
lepedtek haza, Sopronba. 

– Apai felmenőim, a Kőmí-
ves família a Hanság déli részé-
ről, a Tóköznek nevezett tájegy-
ség egyik falvából, Barbacsról 
származnak – kezdte család-
ja történetét Törökné Kőmíves 
Mária. – Lajos nagyapám föld-
műveléssel foglalkozott, ko-
rán meghalt, öt árvát hagyott 
maga után, köztük az édesapá-
mat. Ő tanulni szeretett volna, 
mégpedig Sopronban, az úgy-
nevezett cögerájban, vagyis 

a Magyar Királyi Rákóczi Fe-
renc Reáliskolai Nevelőinté-
zetben. Jó kiállású ember volt, 
amit mi sem bizonyít jobban, 
mint hogy Dabróczy István 
szobrászművész, egykori taná-
ra róla mintázta meg az Ojtozi 
fasoron lévő emlékmű honvéd 
alakját. A cögerájt befejezve 
apám nem lépett katonai pá-
lyára, a vármegyeházán dolgo-
zott, majd megnősült, megszü-
letett a bátyám és én, 1942-ben 
pedig kivitték az orosz frontra. 
Katonai előképzettségének kö-
szönhetően mint főtörzsőr-
mester egy kisebb egység pa-
rancsnoka volt a Don-kanyari 
harcokban. Katonái nagyon 
szerették, néhányan közülük 
hazatértek, tőlük tudta meg 
édesanyám, hogy egy hazafe-
lé tartó vonaton még látták őt, 
majd ezt a vonatot a partizá-
nok felrobbantották, vélhető-
leg édesapám ekkor vesztet-
te életét. Többet nem kaptunk 
róla hírt.

– Édesanyám felmenői tős-
gyökeres soproniak, Balfi utcai 
poncichterek voltak. A Kienzl és 

a Grafl család, akikkel házasság 
révén szintén rokonságban va-
gyunk, évszázadokra tudja visz-
szavezetni soproni őseit. Nagy-
apámat Kienzl Jánosnak hívták, 
bár törte a magyar nyelvet, de 

száz évvel ezelőtt vele együtt 
az egész család arra szavazott, 
hogy Sopron magyar maradjon, 
mint ahogy férjemmel együtt, 
éltünk is bárhol, mi is mindig 
magyarnak vallottuk magunkat.

Törökné Kőmíves Mária 2000-ben telepedett haza.

CSALÁDI HÁTTÉR:  1937-ben született Sopronban. Édesapja annak idején a vármegyeházán dol-
gozott, édesanyja pedig a háztartást vezette. Férje Würzburgban szerzett fémipari mérnöki dip-
lomát. Tibor fiuk az USA-ban él, tudományos kutató, a napkitörésekkel foglalkozik, Attila pedig 
egy reklámirodában dolgozik Böblingenben. 
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HUMORSAROK
Szénási Ferenc (Széna) soproni  karikaturista  
alkotásai hétről hétre.

NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

A szőrtelenség nem új keletű
MADARÁSZ RÉKA

Egyre újabb és újabb módszereket fe-
deznek fel a szőrtől való megszabadu-
lás érdekében. Sokan úgy gondolják, 
hogy a csupasz bőr iránti igény a mo-
dern kor szüleménye, de tévednek... 

Kezdetben a csupasz mellkas a férfierő fitogta-
tására szolgált. Kr. e. 3000 környékén a mellka-
son jól látható izomzattal a férfiak nemcsak a 
hölgyeket akarták meghódítani, hanem az ellen-
séget is elrettenteni. 

A sima arc Egyiptomban egyfajta státusz-
szimbólum volt. A nők csupasz teste egyet je-
lentett a klasszikus szépséggel, a fiatalsággal 
és az ártatlansággal. A szőrtelenítő készítmé-
nyeket a legmeglepőbb alapanyagokból koty-
vasztották, mint például a szamárzsír, a kátrány, 
a kecskeepe, az égetett mész és a kígyóvér. A le-
genda szerint Kleopátra annyira rajongott a bár-
sonyos bőrért, hogy udvarhölgyeivel rendsze-
resen tartott szőrtelenítő szeánszokat. A Római 
Birodalomban a gazdagság védjegye volt a szőr-
telenítés, így a férfiak és a nők is borotválkoztak.

Az 1500-as évek környékén Erzsébet király-
nő hívei mindent elkövettek azért, hogy az ak-
kori szépségideálnak, a magas homlok divatjá-
nak megfeleljenek. Sok anya tojáshéjdarabokkal 
vagy macskavizelet és ecet keverékébe áztatott 
ronggyal dörzsölte be gyermeke homlokát, hogy 
megakadályozza a hajnövekedést.

Az ipari forradalom idején jelentek meg az 
első borotvák, amelyek megteremtették az ott-
honi kényelmes borotválkozás lehetőségét, így 

már a férfiaknak nem kellett borbélyhoz járni. 
King Gillette 1915-ben dobta piacra az első, nők 
számára kifejlesztett borotvát, ami egybeesik 
a rövidebb szoknyák és az ujjatlan ruhák meg-
jelenésével. A Harper’s Bazaar magazin még 
ebben az évben egy csupasz hónaljú model-
lel reklámozott egy szőrtelenítő port. A kémi-
ai szőrtelenítő krémek a ’40-es években váltak 
népszerűvé, majd két évtizeddel később hozták 
forgalomba a hideggyantacsíkokat. Az első epi-
látorok a ’80-as években kerültek piacra, majd 
1995-től világszerte elterjedtek a lézeres keze-
lések, amelyek népszerűsége azóta is töretlen.

A legenda szerint Kleopátra rajongott a si-
ma, bársonyos bőrért. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ

KÓCZÁN 
BÁLINT

A közönség 
nagy örö-
mére ok-

tóber 16-án ismét 
szín padra lép a sop-
roni Toolate zenekar. 
A Búgócsiga Open Air 
keretében az elmúlt 
10 év legnépszerűbb 
számait adja elő élő-
ben a formáció. Kuslics 
Péter „Cousteau”-val 
beszélgettünk. 
– Nehéz lehet újra felpörög-
ni egy ilyen hosszú „leállás” 
után. Hogy készültök? 

– Az októberi koncert 
programjában az eddig ját-
szott számok közül a legnép-
szerűbbek lesznek, szépen 
leporolva. Természetesen 
már nagyon várjuk, és szeret-
nénk a lehető legtöbbet adni a 
közönségnek.

– Különösen úgy, hogy 
a járványhelyzet miatt 
ti sem nagyon tudtatok 
fellépni…

– Ez sok zenész, zene-
kar életében így volt, de sze-
rencsére azóta rendeződtek 
a dolgok. Így visszatekintve 
a pandémia viszonylag gyor-
san eltelt a zenekar életében. 

A lehetőségekhez képest mi 
mint egy rendes család pró-
báltuk tartani a kapcsola-
tot. A fellépések hiánya nem 
kedvezett a motivációnak, de 
most már alig várjuk, hogy 
színpadra léphessünk. 

– Milyen érzés soproni-
ként a soproni közönségnek 
zenélni?

– Ezt a várost mindig is kö-
rüllengte valami „misztikus” 
megítélés már a középkortól, 
aztán elzáródott egy másik 
történelmi korszak következ-
ményeként, hogy aztán példá-
ul a zenei élet által újra a köz-
tudatba kerüljön a Micsoda 

bulik, majd VOLT Fesztivál 
zászlaja alatt. Mi 10 éven át 
részesei lehettünk ennek, ami 
óriási dolog! Sokat köszönhe-
tünk Sopronnak. 

– Mik az új terveitek? 
– A Toolate tavaly ün-

nepelte 10 éves fennállását. 
Sok minden történt ebben 

az időszakban, de úgy tűnik, 
egy korszak kezd lezárulni. 
A gyermekeink felnőttek, és 
már többször hangos tőlük a 
próbatermünk, mint tőlünk! 
Ez sok mindent elárul... Ami 
azonban biztos: többé let-
tünk, mint egy zenekar! Ne-
ver TOOLATE!

Igazi soproni buli lesz  a Búgócsiga Akusztik Gardenben 

Színpadon a Toolate

Az októberi koncerten a legnépszerűbb dalait adja elő a soproni Toolate.
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TÖBB MINT 10 ÉVE ZENÉLNEK:  A Toolate több mint 10 éve ala-
kult tulajdonképpen egy baráti társaságból. Az elmúlt évtizedben 
számos helyszínen muzsikáltak, többek között a VOLT Fesztiválon 
a Linkin Park után is a húrok közé csaptak a tagok. A formációt Kus-
lics Péter „Cousteau” (ének, ritmusgitár), Scherfel Róbert (szóló- 
és ritmusgitár), Őri Szabi (dob), Juhász Barnabás (basszusgitár) és 
Horváth András „Csofi” (ritmusgitár) alkotja.

BULI VAN!  – zenei ajánló
Sopronban az Anima Sound System
Hangár Music Garden, október 9., szombat 22.00 
A Gipsy Sound Clash című album 20. évfordulója alkalmából a 
magyar és a roma népdalkincs csodája előtt tiszteleg koncert-
jein az Anima. A pandémia miatt elmaradt korábbi bulit októ-
ber 9-én pótolják be. A műsorban az első Anima-albumok da-
lai mellett olyan slágerek is felcsendülnek, mint a 68, a Good 
Luck Boy, a Crossroads vagy a Csinálj gyereket.


