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Szüret a Fertő-parton

Idén is kiváló a soproni szőlő minősége 

Az evangélikus temető előtti parkban emlékeztek meg az aradi vértanúkról múlt héten.  
Az Orsolya-iskola diákjainak műsora után Sopron nevében dr. Simon István alpolgármester,  
valamint dr. Farkas Ciprián önkormányzati képviselő, fejlesztési tanácsnok koszorúzott. 
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Emlékezés a vértanúkra

Küzdősportgála

– A lehetőséget, hogy 
Sopron befejezhesse 
az egész város életét 
meghatározó fejleszté-
seket, nem szabad koc-
kára tenni – jelentette ki 
dr. Szájer József, Sopron 
díszpolgára, aki lakossá-
gi fórumot tartott váro-
sunkban. – Sopront a 
kormány kiemelten ke-
zeli, hiszen innen in-
dult el a Modern Váro-
sok Program.

Az EP-képviselő nyilat-
kozata Fejlődés vagy 
süllyedés címmel lapunk 
5. oldalán olvasható. 
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Nagysikerű ünnepi koncertet adott az elmúlt hétvégén a Fidelissima 
Vegyeskar. A huszonöt éves jubileumi fellépésen a közönség és a 
kar kedvenc darabjait adták elő. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Vasárnap rendezték városunkban a II. West 
Hungarian Fight küzdősportgálát. A Növényi 
Sportakadémia SE szervezésében különböző 
sportágak képviselői léptek a szorítóba. 

Szájer József 
Sopronban
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Életvidám 
Szeder

Ünnepi koncert
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Itt az új Szeder-dal! Pár hónapja jelent 
meg Szeder-Szabó Krisztina Bátran lépek 
című harmadik nagylemeze, amiről egy-
re népszerűbb a Szétesem, összerakom 
című felvétel. A zene és a dalszöveg is a 
különleges énekesnőhöz köthető. Az 
előadó többször megfordult már 
Sopronban, könnyen elképzel-
hető, hogy a jövőben ismét 
fellép városunkban.
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Óvoda: egy gyerek, egy palántaEgy gyerek, egy palánta

MUNKATÁRSUNKTÓL

Az evangélikus temető előtti parkban emlé-
keztek meg az aradi vértanúkról múlt héten.  
Az Orsolya-iskola diákjainak műsora után Sop-
ron nevében dr. Simon István alpolgármester,  
valamint dr. Farkas Ciprián önkormányzati 
képviselő, fejlesztési tanácsnok koszorúzott.

A pénteki megemlékezésen a 
Himnusz után a Szent Orsolya 
Gimnázium X. osztályos tanulói 
léptek a színpadra. Felidézték 
a 170 évvel ezelőtt történteket, 
a forradalom utáni eseménye-
ket. A felkészítő tanár Varga 
Viktor volt.

Sopron nevében dr. Simon 
István alpolgármester, valamint 

dr. Farkas Ciprián önkormány-
zati képviselő, fejlesztési tanács-
nok koszorúzott. A megemlé-
kezés virágait elhelyezte Tóth 
Éva, valamint Mágel Ágost ön-
kormányzati képviselő is. Őket 
a város oktatási és kulturális in-
tézményeinek, civil szervezete-
inek képviselői, magánszemé-
lyek, valamint diákok követték, 

végül pedig mécsest gyújtottak 
a vértanúk emlékműve előtt.

A kormány 2001-ben nyilvá-
nította a magyar nemzet gyász-
napjává október 6-át, amikor az 
1848–49-es forradalom és sza-
badságharc leverése után Ara-
don kivégzett 13 vértanúra, vala-
mint az aznap Pesten kivégzett 
gróf Batthyány Lajosra, Magyar-
ország első független, felelős 
kormányának miniszterelnöké-
re emlékezünk. 1849 augusztusa 

és 1850 februárja között Aradon 
még további három honvédtisz-
tet végeztek ki: 1849. augusztus 
22-én Ormai Norbert honvéd 
ezredest, a honvéd vadászezre-
dek parancsnokát, 1849. októ-
ber 25-én  Kazinczy Lajos hon-
véd ezredest és 1850. február 
19-én Ludwik Hauk alezredest, 
Bem tábornok hadsegédét. 
 Lenkey Lajos honvéd vezérőr-
nagy szintén az aradi várbör-
tönben halt meg.

PLUZSIK TAMÁS

Az idei Virágos Sopronért környezetszépítő 
versenyen tagóvodáival együtt „tarolt” a Bán-
falvi Óvoda, hisz az intézmények kategóriában 
két első, egy 2. és egy 3. helyet is szerzett.

– Szeretnénk és egyúttal igyek-
szünk is óvodáinkban olyan kö-
rülményeket teremteni, hogy a 
gyerekek harmonikusan, jól érez-
zék magukat. A virág, a szép nö-
vények természetes részei kell, 
hogy legyenek az óvodának ép-
pen úgy, mint az otthonainknak 
– fogalmazott dr. Horváth Iván-
né, a Bánfalvi Óvoda vezetője.

A szülők körében évek óta 
nagy sikere van az „egy gyerek, 
egy palánta” akciónak, ami ha 
úgy tetszik, némiképp áthallá-
sos is, hiszen a gyerekek ember-
palánták, akiket szülőnek, óvó-
nőnek egyaránt óvni, vigyázni, 
nevelni kell.

– Kétszázötven gyerek jár hoz-
zánk, és amikor ezt az akciót 

meghirdetjük, akkor minden 
szülő hoz valamit. Egy-egy vi-
rágpalántát, virágládát vagy vi-
rágföldet, sokan az ültetésben, 
az udvar csinosításában segéd-
keznek, amiben természetesen 
mi magunk – óvónők, dadusok 
– is részt veszünk. Nagyon fon-
tos feladatunknak tartjuk azt 
is, hogy a gyerekekkel a maguk 
szintjén a növények szeretetét, 
azok ápolását, gondozását is 
megtanítsuk.

Ott létünkkor is láthattuk, 
hogy az óvodások körében a 
legnépszerűbb feladat a locso-
lás. Szinte versengnek érte a kis-
lányok és a kisfiúk, hogy locso-
lókannáikkal ki, mikor, melyik 
növényt itathatja meg. 

Panoráma

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Ügyeljünk digitális 
lábnyomunkra, csak 
olyan dolgokat osz-
szunk meg a közös-
ségi oldalakon, me-
lyeket a valóságban is 
felvállalunk!

Az okostelefonok világában so-
kan szinte bármilyen nyilvános 
wifire azonnal rácsatlakoznak, 
ami megfelelő jelerősséget kí-
nál, és nem kér jelszót. Ilyenkor 
azonban sokan bele sem gon-
dolnak abba, hogy a készülé-
küket összekötik egy olyan há-
lózattal, amiről gyakorlatilag 
semmit sem tudnak. Így, ha 
éppen pechjük van, készülékük 
összes adatát, jelszavakat, banki 
információkat vagy privát fotói-
kat is könnyű szerrel ellophatja 
bárki. – Az első és legfontosabb 
mindig az, hogy csak olyan wi-
fi-hálózatokra csatlakozzunk, 
melyek kapcsán biztosak va-
gyunk az üzemeltető kilété-
ben – mondta a Soproni Témá-
nak Babelláné Lukács Katalin, 
a Soproni Rendőrkapitányság 

őrnagya, kiemelt bűnmegelőzé-
si főelőadó. – Ezt egy szállodá-
ban vagy étteremben általában 
elég nyilvánvalóan jelzik, de ha 
nincs, érdemes megkérdezni a 
biztonság kedvéért.

– Egyébként is érdemes ügyel-
ni „digitális lábnyomunkra” 
– tette hozzá a főelőadó. – Min-
den internetes tevékenységünk 
valahol, valamilyen szerveren 
rögzül. Talán nem lepődik meg 
senki azon, hogy amire rákere-
sünk, később olyan témájú cik-
keket ajánl nekünk a közösségi 
oldal vagy a netes újságok hirde-
tési sávja. Egy felnőtt ember el 
tudja dönteni, hogy érdekli-e az 
adott téma, a gyerekeket azon-
ban különböző veszélyes olda-
lakra is „elviheti” a reklám. Ar-
ra is érdemes odafigyelni, hogy 
„avatárunk”, azaz internetes 
énünk nem különül el tőlünk. 
Jó, ha tudjuk, ha például egy ál-
lásra jelentkezünk, a hr-esek el-
ső dolga csekkolni a közösségi 
profiljainkat. Csak olyan dolgo-
kat osszunk meg, melyeket egy 
állásinterjún is felvállalunk! 
Nemcsak a posztjainkra, de a 
kulturált véleményalkotásra is 
oda kell figyelni.

Jól vigyázzon 
az „avatárjára”!

RENDŐRSÉGI SOROZAT

A közelmúltban ismét frissítették az egyik közösségi ol-
dalon az ál Soproni Témát, azt a látszatot keltve, hogy 
az a valódi Soproni Téma internetes kiadása. Ez az oldal 
már a múlt évben is felbukkant, s most újra elővették. 
(Lásd: Soproni Téma, 2018. november 7.) Úgy látszik a vá-
lasztási kampányban semmi sem drága. Valaki(k) – mert 
persze annyi bátorságuk nincs, hogy vállalják nevüket 
(pártjukat) – képesek mindent elkövetni, felhasználva az 
újság népszerűségét, hogy becsapják az olvasókat, hamis 
színben feltüntetve a Soproni Témát. Azonban az ilyen 
gyáva és sunyi megoldásokkal csak magukat csapják be. 
Meggyőződésem ugyanis, hogy az olvasókat nem tudják 
csőbe húzni, megtéveszteni, mert ők okosabbak azok-
nál, akik megpróbálják – politikai haszonszerzés érde-
kében – tévedésbe ejteni a soproni embereket.

Ismét hamisítják 
a Soproni Témát!

A Bánfalvi Óvodában a gyerekek lelkesen segítenek 
a virágok gondozásában FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

A TIZENHÁROM VÉRTANÚ: Aulich Lajos, Damjanich János, 
Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knezić Károly, Lahner György, 
Lázár Vilmos, Leiningen-Westerburg Károly, Nagysándor 
József, Poeltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác, 
Vécsey Károly.

RÖVIDEN

Fidelissima ünnepi koncert
Nagysikerű ünnepi koncertet adott az elmúlt hétvégén a 
Fidelissima Vegyeskar. A huszonöt éves jubileumi fellé-
pés első része Szilágyi Miklós vezényletével zárult, majd 
Czipszer Andrea, a vegyes kar második karnagya is ve-
zényelte az együttest. A hangverseny második felében 
Antonio Vivaldi Gloria című művét a Kőszeger Streicher 
közreműködésével adták elő, a karnagy ekkor a Fidelis-
sima alapítója, Arany János volt.
Mint arról lapunk elmúlt heti számában beszámoltunk, 
a vegyes kar hetente egyszer próbál, akkor azonban há-
rom órán keresztül gyakorolnak, emellett rendszeresen 
tartanak kórushétvégéket. A 25 év mérföldköveit számta-
lan nagysikerű fellépés, kórusminősítő hangverseny jelzi.

Az erdei iskola elismerése
Nívós elismerésben részesült a Tanulmányi Erdőgazdaság 
Zrt. Muck Endre Erdészeti Erdei Iskolája. Az Országos Er-
dészeti Egyesület minősítését azok az intézmények kap-
ják meg, amelyek infrastrukturális hátterükkel, program-
jaikkal színvonalasan mutatják be a gyermekeknek a hazai 
természet kincseit. Az elismerést a közelmúltban Zambó 
Péter földügyekért felelős államtitkár adta át Budapesten.

Lovak jártak a Hársfa sori óvodában
Az állatok világnapja alkalmából lovakat láttak vendégül 
a Hársfa sori tagóvodában. Az apróságok fel is ülhettek 
a hátasokra. Az évente visszatérő kezdeményezéssel a 
szervezők szeretnék közelebb hozni az állatokat a gyer-
mekekhez. Minden apróság több kört is mehetett lóval, 
miközben képzett lovasok vezették az állatokat.

›

A Szent Orsolya Gimnázium X. osztályos diákjai adtak műsort a megemlékezésen FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

2001-ben nyilvánították nemzeti gyásznappá október 6-át

Emlékezés a vértanúkra
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CZIRÁKI VIKTÓRIA  

Az október 10-i vi-
lágnap célja a figye-
lemfelkeltés, a lelki 
egészség közép-
pontba állítása.

Az egészség a lélek és a test 
egyensúlya. Bármelyik kibil-
len, betegnek érezhetjük ma-
gunkat. Az emberek életében 
a stressz jelentős szerepet ját-
szik, az állandó kihívások, ter-
helések megbillentik egyen-
súlyunkat, romlik az alvás, a 
teljesítmény, ingerültség, fe-
szültség jelentkezik.

– Ötven évvel ezelőtt a csa-
ládokban rendszeresek voltak 
a beszélgetések, napi gondja-
ikat megosztották az embe-
rek, figyeltek egymásra, és 
persze a gyerekek ezeket hall-
va tanulták meg a „kommu-
nikáció” alapjait. Ma keveset 

beszélünk egymással, nem 
osztjuk meg nehézségeinket, 
problémáinkat, csak rágódunk 
rajtuk – mondta a Soproni Té-
mának a világnap kapcsán 
dr. Payer Erzsébet főorvos, a 
Soproni Gyógyközpont Pszi-
chiátriai Osztályának vezető-
je. – Kisgyermekkorban  még 
rendelkezünk a közlésekre va-
ló késztetéssel, de a növekvő 
gyermek figyelmét egyre in-
kább a tv, az okostelefon, a vi-
deojátékok kötik le, nem ma-
rad idő igazi beszélgetésekre.

A megoldatlan problémák, 
a stressz halmozódik, lelki 
egyensúlyvesztéshez vezet. 
Alvászavar alakul ki, a kon-
centráció, a figyelem lanyhul, 
folyamatos fáradtságérzés 
jelentkezik.

A szakemberek szerint van 
megoldás, kérni kell a segítsé-
get! Napjainkban még min-
dig sokszor meg-, illetve elíté-
lik a pszichiátriai problémával 

küzdőket. A lelki egyensúly 
megtartásához vagy vissza-
szerzéséhez sokszor rövid ta-
nács, stresszoldó tréningek, a 
mindennapi túlterhelésből va-
ló kikapcsolódás is elégséges. 
A sport nemcsak a testnek, de 
a léleknek is fontos regenerá-
ló eszköze. 

A pszichiátriai osztály dol-
gozói rendelkezésre állnak a 
beutaló nélkül igénybe vehe-
tő szakrendeléseken, egyéni és 
csoportos terápiákon. Például 
most indítanak Bálint-csopor-
tot az egészségügyben dolgo-
zók lelki egyensúlyának meg-
őrzését segítendő.

A mentális egészség megtar-
tása alapvető fontossággal bír 
a cukorbetegség, a magas vér-
nyomás beállításában, a szív-
infarktus megelőzésében, de 
az immunrendszer stabilizá-
lásában is, mely fontos esz-
köz a daganatos betegségek 
prevenciójában.

A lelki egészség világnapja

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

A tér méltó helyszíne a közösségi programoknak

Megújult a szobor

KÖVES ANDREA

A megszépült Szent Borbála-szo-
borral gazdagodott Brennbergbá-
nya közösségi tere a hétvégén.

A helyi óvoda apróságai ének-
kel köszöntötték a vendégeket 
az ünnepélyes átadón. 

Táp Lászlóné, a körzet önkor-
mányzati képviselője beszédé-
ben felidézte a szobor történe-
tét: – Szent Borbálát a bányászat 
védőszentjeként tiszteljük, így 
nem véletlenül kapott szob-
rot itt, az egykori bányásztele-
pülésen. Az alkotást az 1850-es 
években az akkori bánya bérlője: 

Drasche Henrik ajándékozta a 
településnek, annak a tisztele-
tére, hogy akkor ünnepelték a 
bányászat kezdetének 100. év-
fordulóját. Eredetileg az evan-
gélikus harangláb alá helyezték 
el a domboldalba, 1923-ban Vajk 
Artúr, az akkori bányaigazgató 
áttetette a szobrot az Óbrenn-
bergi útra. Amikor tavaly meg-
kezdődött a közösségi terünk ki-
alakítása, akkor jutott eszünkbe, 

hogy ennek a nagymúltú, szép 
szobornak itt lenne a méltó he-
lye. A felújítást egy pályázat se-
gítségével sikerült megvalósí-
tani, a munkát Lederer Zoltán 
végezte el, előtte Kovács György 
restaurátor 1995-ben már egy-
szer felújította a szobrot. 

Dr. Farkas Ciprián városi ta-
nácsnok ünnepi gondolataiban 
utalt arra, hogy a szoboravatás 
egy példamutató folyamat ré-
sze, hiszen nemrégiben adták át 
a bányászati tematikájú, szépen 
kivitelezett, új játszóteret. Ki-
emelte: a gyerekes családoknak 
különösen fontos az új közös-
ségi tér kialakítása, a település 

saját óvodával is rendelkezik; 
meglátása szerint, ahol gyere-
kek vannak, annak a település-
nek van jövője. Stöckert Tamás 
főtanácsos örömét fejezte ki, 
hogy a brennbergiek folyama-
tos fejlődés részesei lehetnek, 
a Szent Borbála tér méltó hely-
színt biztosít a jövőben a külön-
böző közösségi programoknak, 
a családok együtt tölthetik az 
idejüket a tágas téren.

A szobrot Németh Attila plé-
bános áldotta meg, az ünnepség 
végén a vendégek dr. Fodor Ta-
más polgármester vezetésével 
megkoszorúzták Szent Borbála 
felújított szobrát.

Herbszt Zoltán sétány

MUNKATÁRSUNKTÓL

A tragikusan fiatalon elhunyt Herbszt Zoltánról 
nevezték el a Jereván-lakótelepen, a Lackner-
iskola melletti sétányt. Névtáblája mellé egy QR 
kóddal ellátott információs kiírást is elhelyeztek. 

Dr. Józan Tibor, a városszépítő 
egyesület elnöke a sétány átadá-
sán elmondta: tervük, hogy a 
személyekről elnevezett utcák-
ban további táblákat helyeztet-
nek el. A belvárosban egyéb-
ként már van két hasonló tábla: 
a Bünker közben és a Liszt Fe-
renc utcában. Ezeken a magyar 
mellett német, horvát és angol 
nyelven közölnek rövid ismerte-
tőt. Okostelefonnal a QR kód be-
olvasása után további informá-
ciót kaphatnak az érdeklődők 

az adott személy munkásságá-
ról, Sopronhoz való viszonyáról.

– Herbszt Zoltán élete hu-
szonkettő éve alatt számos rá-
diójátékot, novellát írt, maradt 
fenn tőle drámatöredék, de első-
sorban költőnek tartjuk. Művei 
nagyon is aktuálisak a mostani 
fiatalok számára – tette hozzá 
Szabó Miklós, a Széchenyi-gim-
názium korábbi igazgatója. Az 
egykori Katedra együttes tagja 
Sass László önkormányzati kép-
viselő ritmuskísérete mellett 

adott elő néhány dalt a megze-
nésített versek közül.

Dr. Farkas Ciprián tanácsnok 
kiemelte: utak újultak meg, par-
kolók, kerékpárutak épültek, kor-
szerűsítették a Lackner-iskolát. 
Ám az infrastruktúra fejlesztése 
mellett a közösségi programokra 
is nagy hangsúlyt fektetnek. Így 
volt már kiállítás, néptánctalál-
kozó, esti mozi. A sétány kialakí-
tása is ebbe a sorba illik.

– Egy nyertes pályázatnak kö-
szönhetően jelent meg a Herbszt 
Zoltán írásait bemutató kötet. 
A célunk az, hogy ezt a könyvet 
eljuttassuk az oktatási intézmé-
nyekhez. Így egy rendhagyó iro-
dalomóra keretében megismer-
hetik a költő gazdag életművét 
– emelte ki Tóth Éva, a Jereván 
részönkormányzatának elnöke.

Sütő Teréz, az Alzheimer Café létrehozója 
is átvehette az Idősekért díjat Kásler Mik-
lóstól. Az emberi erőforrások minisztere 
múlt héten a Pesti Vigadóban, az idősek 
világnapja alkalmából tartott ünnepségen 
adta át az elismeréseket. 
Kásler Miklós kiemelte: egy nemzet akkor 
marad fenn, ha a családokra támaszkodik, 
és akkor marad erős, ha „minden életkori 

réteg teljesíti a kötelességét, helytáll élete 
során és helytáll a családban”.  
A rendezvényen összesen hatan kaptak Idő-
sekért díjat – köztük Sütő Teréz, a soproni 
Alzheimer Café létrehozója. Az elismeré-
seket Kásler Miklós mellett Novák Katalin 
család- és ifjúságügyért felelős államtitkár 
és Fülöp Attila szociális ügyekért felelős ál-
lamtitkár adta át. 

Idősekért díj Sütő Teréznek

Az új utcatáblán a QR kód segítségével információkat kaphatunk Herbszt 
Zoltán életéről, munkásságáról FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

A Szent Borbála-szobrot Németh Attila plébános áldotta meg FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Megújul az Uszoda utcát és az Ösvény utcát 
összekötő lépcső. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

A hidegebbre forduló időjárás miatt a hónap elején a 
Sopron Holding Zrt. távhő divíziója elindította a távfű-
tést. Így városunk mintegy 6400 háztartásában lettek 
melegek a radiátorok. A hivatalos fűtési szezon 2020. 
május 15-ig tart. 

Elindult a távfűtés

Marton Ferenc aranykoszorús kárpitos, asztalos és bú-
torrestaurátor mester idén is elnyerte a Magyar Kézmű-
ves Remek díjat. A rangos, immár a hatodik elismerését 
barokk kanapé alkotásáért kapta.
A szintén soproni Balogh Eszter üvegfestő és ólmozott-
üvegablak-készítő pályamunkája is kiérdemelte a kéz-
műves remek díjat.

Kézműves remekek
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EZ LESZ…
Zenta, 1697

Október 9., szerda 13 óra, Soproni Petőfi Színház 
További időpontok: október 9. 19 óra, október 10. 
15 és 19 óra
A rockopera Szarka Gyula kiváló zenéjével és Szálinger 
Balázs költői szövegeivel tiszteleg az 1697. szeptember 
11-én lezajlott események előtt

Kapás Boglárka és Telegdy Ádám 
előadása

Október 9. 16 óra, Soproni Egyetem „P” épület
Kapás Boglárka világ- és Európa-bajnok, olimpiai érmes 
és Telegdy Ádám többszörös magyar bajnok, olimpikon 
úszók tartanak előadást

Kossuth Lajos hűtlenségi pere
Október 9. 18 óra, Pedagógusok Soproni Műve-
lődési Háza
Dr. Soós István Phd. előadása

Márai Sándor: A gyertyák csonkig 
égnek

Október 11., péntek 19 óra, Liszt-központ
További időpont: október 12. 19 óra
Színpadi játék Szilágyi Tibor és Szélyes Ferenc fősze-
replésével 

XVI. Ágfalvi Gesztenye Fesztivál
Október 12–13., Vadon Lovas Club
Színes programok, sztárfellépők, kirakodóvásár, lovag-
lási lehetőség, gyermek ugrálóvár, gesztenyés étel- és 
italkülönlegességek

Soproni Szuperhős Nap
Október 12., szombat 10 óra, Liszt-központ
1–2–3 személyes VR játékok, szuperhős szabadulószo-
ba, szuperhős filmzenék a szimfonikusokkal, jelmezes 
fényképezés, képregénybörze, 3D látványfotózás, ro-
botbemutató, szuper autók, találkozó magyar képre-
gényrajzolókkal, Sopron kapitány közönségszavazás

Őszbúcsúztató az Ó-Zsinagógában
Október 12. 16 óra, Ó-Zsinagóga
A soproni szakrális múlt egyik legkülönlegesebb hely-
színe, az Ó-Zsinagóga kel életre a múzeumi őszbú-
csúztató keretében

A fény igazi természete
Október 12. 18.30, Soproni TIT 
Találkozás Andrea Weaver írónővel

Péterfy Bori & Love Band
Október 12. 21 óra, Hangár Music Garden

Séta a soproni zsidó temetőben
Október 13., vasárnap 10 óra, izraelita temető

Tompeti Sopronban
Október 13. 16 óra, GYIK Rendezvényház

Népi kézművesség a 
hétköznapokban

Megnyitó: október 14. 17 óra, Liszt-központ
Soproni kézművesek és a magyarországi népművészek 
közös kiállítása. Viseletek, népi bútorok, gyöngyök, ke-
rámia, üveg, csipke, szalmafonás. 
Megtekinthető október 15–24. 

A nagy felfedezések és a reformáció
Október 15., kedd 10 óra, evangélikus múzeum
A nagy földrajzi felfedezések nagy hatással voltak a re-
formáció történetére is, melyek összefüggéseivel rend-
hagyó történelem és múzeumpedagógiai órán ismer-
kedhetnek meg 

Kerekítő Ovimóka
Október 15. 16.30, Széchenyi István Városi Könyvtár 
Szabó-Bellán Tímea bábos–zenés foglalkozása 
Kerekítő manóval, mondókákkal, hangszerjátékkal és 
sok mozgással

Új korszak határán
Október 15. 18 óra, Soproni Egyetem Központi 
Könyvtár és Levéltár
A selmeci–soproni diákok első világháborús nemzedé-
ke visszaemlékezések tükrében – Homor Péter levéltá-
ros–könyvtáros előadása 

Keretbe zárt világ
Kardos Tamás fotóművész kiállítása október 11-ig, 
14–17 óráig tekinthető meg a Várkerület Galériában

„Ez sör! A sernevelőtől a sörgyárig”
A tárlat november 10-ig látható a Lábasházban, hétfő 
kivételével naponta 14–18 óráig.
A vándorkiállítás a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátó-
ipari Múzeum (MKVM), a Kunszentmártoni Helytörténe-
ti Múzeum és a Soproni Múzeum közös tárlata, amely a 
sörgyártás és a sörfogyasztás történetét mutatja be 

HOL JÁRUNK?

Caesar-ház
Sopron történelmi belvárosának egyik 
nevezetes épülete a Szent György ut-
ca és a Hátsókapu találkozásánál lévő 
épület, amelyet egykoron Sóháznak 
neveztek, mert valaha sót raktároz-
tak benne. Később Zöld-háznak, majd 
pedig a tulajdonos Caesar-család után 
Caesar-háznak hívták. Az 1676. évi 
tűzvész után barokk külsőt kapott 
épületben ülésezett az 1681. évi or-
szággyűlés idején a felső tábla, azaz a 
főrendiház, amikor az ország nádorá-
vá választották Esterházy Pált (1635–
1713). Itt született Kőszeghi Mártony 
Károly (1783–1848), a gázálarc egyik 
elődjének, a sűrített levegős légző-
készüléknek a feltalálója. 1817-ben 
vásárolta meg a házat egy Duzár ne-
vű kereskedőtől a reformkori Sop-
ron egyik kimagasló alakja, Ihász Im-
re (1772–1842) táblabíró, akinek az 
unokaöccse volt az az Ihász Dániel 
(1813–1881) honvédezredes, az itáli-
ai magyar légió parancsnoka, aki Kos-
suth Lajosnak közeli barátja, később 

turini titkára is volt. 1874-ben nősült 
be az Ihász családba dr. Caesar Gyula 
katonaorvos, a közös hadsereg tiszt-
je, innen a ház jelenlegi elnevezése. 
1871-ben itt nyitották meg Sopron el-
ső leány középiskoláját a „Sopron vá-
ros hitfelekezeti különbség nélküli, 
kétosztályú felső-leánytanodát”. Az 

emeleti kiállítóhelyiségekben Sopro-
ni Horváth József (1891–1961) Mun-
kácsy-díjas festőművésznek, az „akva-
rell poétájának” a kiállítása tekinthető 
meg, míg a földszinten az 1964-ben 
nyitott Cézár borozó található.

FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról mutatunk be 
részletet, olvasóinknak pedig az a feladatuk, hogy a részletből felismer-
jék az egészet, és megírják nekünk, melyik alkotást rejtettük el. Azok kö-
zött, akik helyes megfejtést október 16-ig beküldik a Soproni Téma, 9400 
Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema címre, illetve sze-
mélyesen leadják a Liszt-központ (Sopron, Liszt Ferenc utca 1.) portáján 
ajándékot sorsolunk ki. Szeptember 25-i rejtvényünk megfejtése: Caesar-
ház, szerencsés megfejtőnk: Erdélyiné Békés Ilona, Sopron, Faraktár utca.
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MÉDIAPARTNEREINK:

Dr. Fodor Tamás: Az ellenzék veszélybe sodorná a várost

Egy alkalmas jelölt van
MUNKATÁRSUNKTÓL

– Az egyedüli alkalmas pol-
gármesterjelölt dr. Farkas 
Ciprián – jelentette ki 
dr. Fodor Tamás, Sopron visz-
szavonuló polgármeste-
re, akivel arról beszélget-
tünk, miképp látja az 
esélyeket az október 
13-i önkormányzati 
választásokon.

– Először is: érdemes áttekinte-
ni, ha csak vázlatosan is, hogy 
honnan, hová jutott Sopron 
az elmúlt tizenhárom évben, 
és különösen 2010 és 2019 kö-
zött – kezdte dr. Fodor Tamás. 
– A részletek említése nélkül: 
2010-et követően a kormány 
támogatásával a várost egy új, 
magasabb fejlődési pályára ál-
lítottuk. Előtte is voltak fejlesz-
tések, de a Sopron életét meg-
határozó komplex fejlesztési 
programok azt követően kez-
dődhettek, hogy a kormány 
rendbe tette az ország helyze-
tét, majd megszabadított az ön-
kormányzatokat az adósságok-
tól. 2015-ben Sopronból indult 
a Modern Városok Program, 
olyan fejlesztési lehetőségek-
kel, amelyekre korábban gon-
dolni sem mertünk. Ezek rész-
ben már megvalósultak, más 
részük pedig már elkezdődött. 
Ezeknek a programoknak a lé-
nyege, hogy végső soron egy-
mást erősítik, és az itt élőknek 
teremtenek jobb életlehetősé-
geket a környezet megszépí-
tésével, a turizmus fejleszté-
sével, a gazdasági–logisztikai 
lehetőségek kiterjesztésével. 
Mindezek alapja az M85-ös 
gyorsforgalmi és az északnyu-
gati elkerülőút megépítése. Az 

átfogó fejlesztések mellett ne 
feledkezzünk meg azokról a 
projektekről sem, amelyek nap-
jainkban teszik könnyebbé és 
jobbá az életünket! Gondolok 
itt például a parkolók építésé-
re, az utak és járdák felújítására, 
a kerékpárutakra, az intézmé-
nyek korszerűsítésére. A mos-
tani választások tétje nem más, 
mint hogy foly-
tatódhassanak a 
fejlesztések, és 
új programok is 
megvalósulja-
nak. Nem szabad 
kockáztatni a jö-
vőnket. A mosta-
ni lendületet kell 
továbbvinni.

Arra a kérdés-
re, hogy ki lehet 
alkalmas erre a faladatra, a pol-
gármester egyértelműen felelt: 
dr. Farkas Ciprián, majd megin-
dokolta, hogy miért támogat-
ja polgármesterré választását.

– Meggyőződésem, hogy 
Ciprián a legalkalmasabb a je-
löltek közül. Nem az utcáról 
jött, hiszen már képviselőként 
és fejlesztési tanácsnokként is 
bizonyított. Ismeri az önkor-
mányzati munkát, és az elmúlt 
években szoros és jól működő 
kapcsolatrendszert épített ki 

a különböző kormányzati és 
minisztériumi szervezetek-
kel. Ugyanakkor államigazga-
tási tapasztalatokkal is rendel-
kezik, hiszen korábban a járási 
kormányhivatal helyettes ve-
zetője volt. A gazdasági szfé-
ra és a városüzemeltetés napi 

gyakorlata sem idegen 
tőle, mert dolgozott 

a Sopron Holding-
ban is. Mindent 
összevetve: egy 
felkészült, meg-
felelő elméleti 

tudással és gyakorlattal ren-
delkező fiatal és dinamikus je-
lölt, akinek konkrét elképelései 
vannak a város jövőjéről, és aki 
képes is megvalósítani – a kö-
zösség erejével és munkatársai-
val – a terveit.

A polgármester nem hall-
gatta el álláspontját az ellen-
zékről sem, amely véleménye 

szerint egymás-
sal is marako-
dók társasága. 
A hatalom meg-
szerzése fontos 
számukra, nem 
pedig a város fej-
lesztése, a sopro-
ni emberek érde-
ke. Önmagukkal 
foglalkoznak és 
nem az emberek-

kel. Ezeket a jegyeket személye-
sítik meg jelöltjeik is.

– Dr. Varga Norbert – nyu-
godtan kijelenthetem – egy 
politikai kalandor – mondotta. 
– 2007 körül a Fidesz–KDNP 
mellett szorgoskodott és bom-
lasztott, később az álcivil  Walter 
Dezső tanácsadója volt, aki lé-
nyegében az MSZP és az akkor 
még létező SZDSZ támogatá-
sát élvezte. Úgy tudom, a Job-
bik nézetei sem idegenek tőle. 
Ez persze nyilvánvaló, hiszen 

támogatói között ott van a Job-
bik is. Tehát ő is egy álcivil je-
lölt, hiszen mögötte is pártok 
állnak. Nincsenek önkormány-
zati tapasztalatai. Ráadásul nem 
is Sopronban él, itt nem is sza-
vazhat, nem itt fizet adót. Jel-
lemző, hogy Hegykőn korábban 
szeretett volna polgármes-
ter lenni, de az emberek nem 
őt választották. Kérdezem: ha 
nem kapott bizalmat egy kiste-
lepülés vezetésére, miképp fe-
lelne meg Sopronban? Sehogy! 
Érdemes felidézni egy-két nyi-
latkozatát is: 2016-ban például 
azt mondta egy előadásában, 
hogy a migránsok nem veszé-
lyeztetik a keresztény társadal-
makat, a határkerítés megépíté-
se helyett pedig hagyni kellett 
volna, hogy átvonuljanak Ma-
gyarországon. Értelmetlennek 
nevezte a déli határzár meg-
építését, a tömeges bevándor-
lás veszélyeit pedig bagatellizál-
ni próbálta. Ez azt jelenti, hogy 
megválasztása esetén Sopronba 
migránsokat hozna, ha tehet-
né. Egy másik nyilatkozata sze-
rint pedig – amely tavaly hang-
zott el Tállyán – azt fejtegette, 
igazságtalan, hogy Északnyu-
gat–Magyarország (és így Sop-
ron és térsége) több pénzt kap, 
mint Borsod–Abaúj–Zemplén 
megye. Úgy gondolom, egy 
polgármesternek mindent el 
kell követni, hogy városa mi-
nél több forráshoz jusson. Ő 
azonban lemondana a fejlesz-
tési forrásokról! Nem hiszem, 
hogy egy ilyen ember alkalmas 
lenne Sopron vezetésére. A fen-
tiek tükrében úgy gondolom, az 
olvasók számára is egyértelmű, 
hogy az egyedüli alkalmas jelölt 
dr. Farkas Ciprián.

A polgármester a másik el-
lenzéki jelöltről érdemben nem 
ejtett szót.

„A mostani válasz-
tások tétje nem 
más, mint hogy 
folytatódhassanak 
a fejlesztések, és 
új programok is 
megvalósuljanak.”

DR. FODOR TAMÁS
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Vasárnap ismét választunk. Ezúttal 
önkormányzati képviselőket és pol-
gármestert. Ez lesz a második alkalom, hogy 5 évre 
kapnak bizalmat az arra érdemesnek tartott jelöltek. 
Az önkormányzatok a legújabb kori demokráciánk 
nélkülözhetetlen elemei, pillérei. Az önkormányza-
tiság elve olyan érték, amely a helyi közösség de-
mokratikus akaratnyilvánításán nyugszik. Ezért len-
ne fontos, hogy vasárnap minél többen menjünk el 
választani, így alakítva saját soproni közösségünk jö-

vőjét. Ahogy az várha-
tó volt, a Fidesz–KDNP 
az eddigi eredmények-
re és a folytatásra he-
lyezte a hangsúlyt, az 
ellenzéki pártok (mert 
ne legyenek illúzióink: 
mindegyik „civil” jelölt 
mögött pártok vagy 
párt áll) pedig meg-
próbáltak fogást talál-
ni a mostani városve-
zetésen. Hogy milyen 
sikerrel, az majd kide-

rül, hiszen kétségkívül nehéz dolguk volt. Egy tele-
pülés életében ritkán, talán évszázadonként adatik 
meg, hogy viszonylag rövid idő alatt magasabb fej-
lődési pályára álljon. Sopronban pedig ez történt. 
Most nem sorolom fel azokat a jövőnket is megha-
tározó fejlesztéseket, amelyek részben már megva-
lósultak, vagy a következő években zárulnak. Csu-
pán tényként rögzítem, hogy sikeres a kormány és 
a városvezetés összefogása a soproni emberek ér-
dekében. Az ellenzék jelöltjei, ha nyilvánosan nem 
is, de ha legalább önmagukban reálisan elemezték 
a város fejlődését, az elért eredményeket, akkor el 
kell, hogy ismerjék: valóban minőségi változás tör-
tént. Ez ellen nehéz kampányolni, legfeljebb mond-
vacsinált érvekkel lehet előhozakodni. Azonban min-
dentől függetlenül mindenkinek az az érdeke, hogy 
a lehető legtöbben járuljanak az urnákhoz. Termé-
szetesen mindenki a saját lelkiismerete szerint sza-
vazzon, de mielőtt behúznánk az x-et y vagy z jelölt 
neve mellett, érdemes végiggondolni, hogy honnan 
hová jutottunk, és merre tartunk. Nagy a felelőssé-
günk, mert mi döntjük el saját sorsunkat.

„Az önkormányzati-
ság elve olyan érték, 
amely a helyi közösség 
demokratikus akarat-
nyilvánításán nyugszik. 
Ezért lenne fontos, 
hogy vasárnap minél 
többen menjünk el 
választani, így alakítva 
saját soproni közössé-
günk jövőjét.”

Horváth Ferenc jegyzete

A mi 
felelősségünk

Dr. Szájer József: Nem szabad kockára tenni a fejlesztéseket

Fejlődés vagy süllyedés?
MUNKATÁRSUNKTÓL

– A lehetőséget, hogy 
Sopron befejezhesse 
az egész város életét 
meghatározó fejlesz-
téseket, nem szabad 
kockára tenni – je-
lentette ki dr. Szájer 
József EP-képvise-
lő, Sopron díszpolgá-
ra, aki lakossági fó-
rumon találkozott a 
soproniakkal.

– Az ország és így Sopron is is-
mét válaszút előtt áll – mondot-
ta a fórumot követően dr. Szájer 
József. – A tét nem kisebb, mint-
hogy folytassuk azt a 2010-ben 
elkezdett gazdaság- és társada-
lompolitikát, amelynek eredmé-
nye, hogy a nemzeti jövedelem 
folyamatosan emelkedik – az év 
első felében meghaladta az öt 
százalékot –, a munkanélküli-
ség gyakorlatilag megszűnt, a 
bérek emelkednek, a nyugdíjak 
pedig őrzik reálértéküket. A fog-
lalkoztatottak száma már tar-
tósan 4 és fél millió fölött van, 
a munkanélküliség szintje to-
vábbra is alacsony, 3,4 százalé-
kos. Magyarország az egyik leg-
kedveltebb beruházási célpont, 
s ma már a legkorszerűbb tech-
nológiák találnak otthonra. Ez 
lehet a tartós növekedés egyik 
tartópillére.

A képviselő elmondta, a GDP 
növekedése teszi lehetővé, hogy 
több jusson a családoknak, hogy 
kiemelten támogassák a gyer-
meknevelést, hogy folyama-
tosan emelkedhetnek a bérek, 
hogy minden megyei jogú vá-
rost bekötnek az autópálya-há-
lózatba, hogy több pénz jut az 
önkormányzatoknak. Az erősö-
dő gazdaság teszi lehetővé a te-
lepülések modernizációs prog-
ramját is. A Modern Városok 
Program 2015-ben éppen Sop-
ronból indult, s ma már konkrét 
eredményekről beszélhetünk. 

A kormány azonban nem csak 
a városokra gondolt. Már elin-
dult a Magyar Falvak Program 
is, amely a kistelepülések népes-
ségmegtartó szerepét erősíti. 
Mindent összevetve, az ország 
jól áll, köszönhető-
en a kitartó és kö-
vetkezetes munká-
nak, a jól átgondolt 
fejlesztési straté-
giának. Sopront a 
kormány kiemel-
ten kezeli. Ehhez az 
is szükséges volt, 
hogy a városveze-
tés egy komplex, a 
város életét hosz-
szú időre megha-
tározó fejlesztési 
koncepciót dolgozzon ki. Tehát 
nem arról van szó, hogy Buda-
pesten kitaláltak valamit, aztán 
lesz, ami lesz. Nem, mert csak 
a soproniak tudják, hogy mire 
van szükségük. 

Abban az esetben, ha valaki 
veszi a fáradságot, akkor nem 
nehéz észrevenni, hogy a fej-
lesztési programok egymást 
kiegészítik, erősítik. Végső so-
ron pedig a várost tartós fejlő-
dési pályára állítják. A Modern 

Sopron Program lényegében azt 
a célt szolgálja, hogy az itt élők 
gyarapodjanak a következő év-
tizedekben is, másrészt pedig a 
gazdaság megerősítését, a tu-
rizmus fejlődését. Ezért épül 

meg az M85-
ös, az új uszo-
da, ezért szépül 
meg a belvá-
ros, ezért lesz 
új technológi-
ai–logisztikai 
központ, ezért 
újulnak meg az 
utak, épül meg 
az északnyuga-
ti elkerülőút, a 
multifunkciós 
ko n f e r e n c i a -

központ, és ne feledkezzünk 
meg a Fertőről sem, az ország 
legnagyobb turisztikai beruhá-
zásáról. Ezek csak a legnagyobb 
fejlesztések, a végtelenségig le-
hetne sorolni azokat a beruhá-
zásokat, felújításokat, amelyek a 
mindennapi életet teszik köny-
nyebbé és komfortosabbá. 

Dr. Szájer József ezt köve-
tően kifejtette, a lehetőséget, 
hogy Sopron befejezhesse az 
egész város életét meghatározó 

fejlesztéseket, nem szabad koc-
kára tenni. Arról nem is beszél-
ve, hogy számos új és reális terv 
született már a további fejlesz-
tésekre. – Gondolok itt például 
a közlekedési rendszer felülvizs-
gálatára, új parkolók építésére 
vagy a tömegközlekedés átál-
lítására elektromos buszokra 
– tette hozzá dr. Szájer József. 
– Sopron eddig is jól sáfárko-
dott a lehetőségekkel, s a kor-
mány segítségével kiemelkedő 
eredményeket ért el. 

A képviselő szerint egy szét-
eső ellenzék, amelyen belül je-
lentős érdek- és nézetkülönb-
ségek vannak, akik korábban 
„nácizták–kommunistázták” 
egymást, akiket csak a hatalom 
érdekel, veszélyeztetik azokat az 
eredményeket, amelyeket a sop-
roni emberek értek el. – Váro-
sunkban a választás igazi tétje, 
hogy vagy folytatódik a fejlődés 
és a gyarapodás, vagy visszasüly-
lyedünk a 2010 előtti állapo-
tokba, s egy marakodó csoport 
kezébe kerül Sopron. Ezt kell 
meggondolni október 13-án a 
szavazófülkékben, ezért jó szív-
vel ajánlom önöknek dr. Farkas 
Cipriánt polgármesternek.

„...nem arról 
van szó, hogy 
Budapesten kita-
láltak valamit, 
aztán lesz, ami 
lesz. Nem, mert 
csak a soproniak 
tudják, hogy mire 
van szükségük.”

DR. SZÁJER JÓZSEF

– Sopron eddig is jól sáfárkodott a lehetőségekkel, s a kormány segítségével 
kiemelkedő eredményeket ért el – hangsúlyozta dr. Szájer József  
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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ULTRAHANG NAPOK

Városunkban 29. alkalommal tartották meg az ultrahang 
napokat. A konferencia főszervezője ezúttal is dr. Baranyai 
Tibor volt. A csütörtöki megnyitón a résztvevőket dr. Farkas 
Ciprián fejlesztési tanácsnok köszöntötte. Ezt követően a 
tanácskozás a hagyományoknak megfelelően egynapos 
tanfolyammal indult. A téma idén a tüdőbetegségek di-
agnosztikája volt. A szakemberek pénteken az ultrahang-
vizsgálat mai képalkotásban betöltött jelentőségét ele-
mezték. Emellett szó esett az onkológia szakterületről is.

›

Jubilál az óvóképzés
1899-ben indult el az óvodape-
dagógus-képzés Sopronban, az 
oktatás 1959 óta felsőfokú lett. 
Ezt a két évfordulót ünnepel-
ték meg az elmúlt csütörtökön 
a Soproni Egyetem Benedek 
Elek Pedagógiai Karán. Az in-
tézmény főbejáratnál elhelye-
zett emléktábla avatásán részt 
vett dr. Náhlik András, az egye-
tem rektora, Sass László önkor-
mányzati képviselő, a kulturális 
és oktatási bizottság elnöke és 
dr. Varga László, a Benedek-kar 
dékánja. Ennek keretében meg-
emlékeztek Szabados Lászlóról, 
az első igazgatóról is.

A jubileum alkalmából Tóth 
Mariann, az egyetem egykori 
főtanácsosa címzetes egyete-
mi docens címet vett át. A nap 
során a diákok kulturális műsort 
adtak, óvodatörténeti kiállítás 
nyílt a kar nagyelőadójában, va-
lamint az egykori tanítványok 
– köztük Budai Ilona Kossuth- 
és Magyar Örökség díjas nép-
dalénekes is – visszaemlékez-
tek diákéveikre. 

Felszentelték  
a Szent Márton-házat
Marics István plébános szentel-
te fel az elmúlt héten a Magyar 
utcában található Szent Márton-
házat. Vigné Kovács Margit, a Ha-
tárok Nélkül Alapítvány elnöke 
elmondta: másfél évvel ezelőtt 
kezdték meg a munkát, de mos-
tanra lett meg minden berende-
zésük. Az idősek világnapjával 

egybekötött rendezvényen be-
szédet mondott dr. Farkas Cip-
rián városi tanácsnok, aki mél-
tatta azokat a jótékony célokat, 
amelyeket a Határok Nélkül Ala-
pítvány a Szent Márton-házon 
keresztül megvalósít. Évente 
többször szerveznek gyűjtést, és 
az önkéntesek odaadó munkájá-
nak köszönhetően segítenek a 
hátrányos helyzetű családokon, 

a gyermeküket egyedül nevelő 
rászorulókon. Látható, ez a szol-
gálat pótolhatatlan és kivételes 
Sopron számára. Az eseményen 
megjelent Barcza Attila, Sopron 
és térsége országgyűlési kép-
viselője is.

Rendkívüli nyitva tartás 
Nyitva lesz az önkormányza-
ti választások hétvégéjén Sop-
ronban az Állomás utca 2. szám 
alatti kormányablak. Október 12-
én, szombaton 8–19 óra között, 
vasárnap pedig 7–19 óra között 
várják az ügyfeleket. A cél az, 
hogy a választásra jogosultak 
élni tudjanak szavazati jogukkal, 
ezért lehetőséget biztosítanak 
arra, hogy a szavazáshoz szük-
séges, érvényét vesztett okirat 
pótolható, beszerezhető legyen.
A választási törvény alapján 
október 13-án megtartandó 
önkormányzati választásokon 
csak azok szavazhatnak, akik 
érvényes személyazonosításra 
alkalmas okmánnyal igazolni 
tudják magukat és bemutatják 
lakcímkártyájukat.

Vigné Kovács Margit a Szent Márton-ház 
felszentelésén FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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Alacsonyabb a hozam, de a szőlő minősége kiváló

Szüret a Fertő-parton

Megőriztem, megmutatom…

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Kellemes őszi napsütés és enyhe 
szél fogadott bennünket az elmúlt 
héten csütörtökön a Soproni bor-
vidék Fertő tó felőli lankáin. A  Rothe 

Peter dűlőben Iváncsics Zoltán borász szőlőit 
nyolc–tíz éve egy összeszokott csapat szüreteli.

– Fontos a megbízható munka-
erő, hiszen a borkészítés egyik 
lényeges, ha nem a leglényege-
sebb mozzanata a szüretelés 
– mondta Iváncsics Zoltán, mi-
közben a már leszedett sorok 
között haladtunk előre. – Négy 
sor szőlőt szedünk le most, ez 
mintegy háromtized hektárt, a 
gyors számítás szerint tizenöt–
tizennyolc mázsa gyümölcsöt 
jelent. Ezen a területen, ahol 
most is vagyunk, a cabernet 
franc hozama idén elmarad a 
szokásostól. De nem panaszko-
dunk, hiszen a minőség kiváló. 

Erről mi magunk is megbi-
zonyosodhattunk a helyszínen, 
hiszen szép érett, telt szemű, 
hosszú fürtök kerülnek a vöd-
rökbe. Az edények is gyorsan 
telnek, miként a traktor pót-
kocsija is.

Az egyik szüretelő, Benkovics 
István gyakorlott mozdulattal 
keresi meg a levelek között a für-
töket, szedi ki a drótba begaba-
lyodott szőlőt. Van rutinja, hi-
szen hosszú évek óta minden 
szüreten itt van, s mint meg-
tudtuk, otthon is van egy ke-
vés szőlője.

– Most szerencsére kellemes 
az időjárás, s jó társaság jött 
össze. Így könnyebb a munka 
– mondta, miközben tovább 
szedte a fürtöket. – Persze, ha 
esik az eső, vagy fúj a szél, az 
nem kellemes. De nem lehet 
megállni akkor sem, ha a nap 
vége felé már az ember meg-
érzi a hátát, elkezd fájni a lába. 
Azért dolgozunk, hogy jó bo-
rok készüljenek. Ez lebeg a sze-
münk előtt!

Benkovics István nem pénzért 
szüretel. Ám a Soproni borvidé-
ken is sokan vannak, akik sza-
badnapjukon, nyugdíj mellett 
járnak ki a szőlőkbe. Sőt, kü-
lön brigádok is érkeznek az or-
szág más vidékeiről. Az órabé-
rük 1000–1500 forint között 

mozog. A gazda kötelessége, 
hogy bejelentse az adóhatóság 
felé a munkásokat. Ennek díja 
naponta személyenként 500 fo-
rint. A szorgos kezekre jelenleg 
is nagy szükség van, de a gépe-
sítés és Ausztria közelsége mi-
att mind kevesebb szót hallani 
a dűlőkben.

Iváncsics Zoltánék reggel hét-
kor kezdték a szüretet és néhány 
óra alatt végeztek is. A munka 
azonban odahaza folytatódott: 
következett a préselés. A folya-
mat legvégén, hetek múlva át-
fejtik a bort, s fahordókban ér-
lelik. Azt, hogy mennyire jól 
dolgoztak, leghamarabb két év 
múlva tudhatjuk meg, ugyan-
is Iváncsics Zoltán ekkor palac-
kozza majd a cabernet franc-ot.

PLUZSIK TAMÁS

„Megőriztem, meg-
mutatom…” címmel 
nyílt meg dr. Somfalvi 
Györgynek, a Sopro-
ni Egyetem Építéstani 
Tanszéke nyugalma-
zott címzetes egye-
temi docensének ki-
állítása a Ligneum 
látogatóközpontban.

– Amikor az ember még gyer-
mek, akkor egyszerűen tud raj-
zolni, aztán történnek dolgok, 
jönnek hamis vágyak, melyek el-
terelik ettől – mondta személyes 
hangú megnyitójában Soltra E. 
Tamás szobrász- és éremművész, 
aki annak idején maga is tagja, 
korrektora és művészeti veze-
tője volt az Építéstani Tanszék 
keretein belül működő rajzszak-
körnek. – Aki viszont a rajz mel-
lett ott tud maradni, az komoly 
küzdésnek néz elébe, a rajzolás 
ugyanis rendszeres munkát kö-
vetel. Somfalvi György tanár úr 
ezt rendszeresen végezte is, és 
végzi mind a mai napig.

– Most kiállított képeim je-
lentős része, eltekintve a vá-
ros-, illetve a fertői képektől, 
az egyetem főépületében, a 

tanszékünkhöz tartozó pincé-
ben készült, ahol egy fakultatív 
rajzszakkör működött, melynek 
én magam is tagja voltam – fo-
galmazott dr. Somfalvi György. 
– Mivel a faiparimérnök-hall-
gatók tanrendjében szerepelt 
a szabadkézi rajz, így elsősor-
ban közülük kerültek ki a szak-
kör tagjai. Művészeti vezető-
nek rendszeresen felkértünk 
rangos soproni festőművésze-
ket, így például Kozák Jánost, Rá-
zó Józsefet, majd később Szarka 

Árpádot, Kovács-Gombos Gá-
bort és így Soltra E. Tamást is. 

Ennek az ominózus képző-
művészeti körnek 1971-ben volt 
egy emlékezetes kiállításmeg-
nyitója a Festőteremben – az 
eseményt ugyanis egy szokat-
lanul erős földrengés szakította 
félbe. Ezt követően a Művésze-
ti Alap letiltotta a szakkör nyil-
vános megjelenéseit, mondván, 
hogy nincsenek zsűrizve az al-
kotások, így később csak zárt kö-
rű megjelenéseik lehettek.

– Több mint négy évtizedes 
oktatói tevékenységem alatt 
igyekeztem megfelelni an-
nak az elvárásnak, hogy a hall-
gatók a tanszék tantárgyi kö-
vetelményei mellett valami 
pluszt is kapjanak – tette hoz-
zá dr. Somfalvi György. – Ezzel 
együtt, amint ezt ennek a kiál-
lításnak az anyaga is bemutat-
ja, én is kaptam valami, nem is 
csekély pluszt, amit megőriz-
tem, és most megmutatok a 
nagyközönségnek. 

Zöld Sopron

ÚJABB DÍJ: A közelmúltban hirdettek eredményt a Kárpát-
medencei szőlőfajták borversenyében. A kékfrankos kate-
góriában Ivancsics Zoltán 2017-es kékfrankosa lett az első.

Soltra E. Tamás és Somfalvi György a kiállítás megnyitója után a Ligneumban 
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Iváncsics Zoltán a szőlőben – most még itt dolgoznak, aztán a munka folytatódik otthon a préseléssel, 
fejtéssel FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Megszépült 
játszóterek

KÖVES ANDREA 

Javában tart a szelídgesztenye-
szüret Sopronban és környékén. 
Az idei termés mennyiségére és 
minőségére sem lehet panasz.

– Bár télen hiába vártuk a hó-
takarót, amire nagy szükségük 
lenne a fáknak, ám a nyári idő-
járás kedvezett a szelídgeszte-
nyének, így most bőséges és 
egészséges a termés – részle-
tezte Nagy Barnabás ősterme-
lő. – A szüret a tavalyinál egy 
héttel később indult, így becs-
lésem szerint október közepéig 
eltart majd.

A szelídgesztenye nem csu-
pán ízletes és számos módon 
elkészíthető termés, hanem 
igazi kincs a szervezet számá-
ra, hiszen különféle vitaminokat 
és ásványi anyagokat tartalmaz. 
Kiváló E-vitamin-forrás, aminek 
fontos szerepe van az öregedés 
folyamatának lassításában és 
a szívünk védelmében. Talál-
ható benne B1-, B2- és B6-vita-
min, az immunrendszert erősíti 
a C-vitamin-tartalma. Ásványi 
anyagban is bővelkedik: kalci-
umot, káliumot, foszfort, va-
sat, nátriumot, magnéziumot 
és rezet is tartalmaz. A szelíd-
gesztenyét a népi gyógyászat 

is szívesen használja, hatásos 
emésztési problémákra, a nyá-
ron szedett leveléből főzött tea 
alkalmas légcsőhurut, köhögés 
kezelésére. Az egészség mellett 
a szépségre is pozitív hatást gya-
korol: csökkenti a narancsbőrt a 
termésből készített krém. Mivel 
a gesztenye gluténmentes, így a 
belőle készült lisztet, illetve más 
termékeket a gluténérzékenyek 
is bátran fogyaszthatják.

Nincs is annál kellemesebb 
őszi időtöltés, mint amikor a 
megvágott gesztenye bekerül a 
kemencébe vagy a sütőbe, majd 
az alaposan megsült, ropogós, 
édes finomságokat együtt bon-
togatja a család apraja-nagyja, 
miközben a finom illat belen-
gi a teret. A gesztenye különbö-
ző húsok ínyenc tölteléke lehet, 
mártásként különleges ízvilá-
got kínál, de köretként is meg-
állja a helyét. Édességek kedvelt 
alapanyaga, az örök kedvenc a 
gesztenyepüré, de népszerű a 
csokiba mártogatott, gusztu-
sos gesztenyeszívecske is. Ok-
tóbertől februárig beszerezhe-
tő, de könnyen kiszárad, így a 
gesztenyeszemeket felhaszná-
lásig hűvös, párás helyen, ennek 
hiányában hűtőszekrényben ér-
demes tárolni. 

FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

Érik a gesztenye

Elkészült és a gyerekek már 
birtokba is vették a felújított 
és újabb elemekkel kibővített 
játszóteret a Gyóni Géza utcá-
ban. A munkák 14 millió forin-
tos költségét az önkormányzat 
a saját költségvetéséből fedez-
te. A helyszínen dr. Farkas Cip-
rián elmondta, ez a fejlesztés is 
része az önkormányzat átfogó 
játszótér-felújítási programjá-
nak. Ennek keretében a meglé-
vő harminchárom játszótér kö-
zül harminc esett át nagyobb 
karbantartáson, illetve bővült 
új eszközökkel. Új játszótér is 
épül, a Dorosmai utcában és a 
Kőműves közben. A beruházá-
sok összértéke 170 millió forint, 

ebből 130 millió a város saját 
forrása. A tanácsnok kiemelte, 
a városvezetés elkötelezett a 
családok mellett. Fontos, hogy 
a kicsik biztonságos körülmé-
nyek között játszhassanak, mo-
zogjanak. A nagyobbak pedig 80 
különböző sportegyesület közül 
választhatnak, hogy megismer-
kedjenek a sportágakkal. Juhász 
Adrienn, az önkormányzat ifjú-
sági, turisztikai és sportbizottsá-
gának külsős tagja hozzátette: 
a fiatalok Sopronban jó körül-
mények között játszhatnak, 
sportolhatnak és tanulhatnak. 
A lehetőségeket folyamatosan 
fejlesztik és bővítik. Erre példa 
a játszótér-felújítási program is.

A helyszínen Juhász Adrienn és dr. Farkas Ciprián 
ismertette a játszótér-felújítási program több 
elemét FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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1994
Nem lesz kisvasút  
a Fertőre
Meghiúsulni látszik a „vasfüg-
göny kisvasút” terve, amelyet 
egy Balogh Gyula nevű vas-
útmérnök javaslatára Sopron 
város önkormányzata is párt-
fogásba vett. Ezt a sínpárt az 
egykori vasfüggöny nyomvo-
nalán tervezik építeni, s egyút-
tal összekötni a várost a Fertő 
tóval. Az elképzelések szerint a 
megépítendő vasút érintené a 
híres, 1989-es sopronpusztai 
„piknik” helyszínét is, ahol egy 
öt–hatszáz méteres darabon 
visszaállítanák az egykori vas-
függönyt, s évről évre feleleve-
nítenék a nevezetes határnyi-
tást. Kár, hogy a nosztalgiára 
építő koncepciót, noha a felmé-
rések szerint még vagy tíz évig 
hasznosítani lehetne a németek 
országegyesítő emlékeit, keresz-
tezik a realitások. A mintegy 
két–háromszáz millió forintot 
kitevő költségeket a helyi vállal-
kozók meghiteleznék, de ebben 
az esetben a pénz nem elég az 
üdvösséghez. A nyomvonal 
tulajdonviszonyai rendezetle-
nek, időközben ugyanis kide-
rült, hogy az ötvenes években 
a vasfüggöny alatti területet 
nem államosították. Ám ez csak 
annak meglepő, aki nem tudja, 
hogy az ötvenes években, leg-
alábbis a telekkönyv tanúsága 
szerint még a fertődi Esterházy-
kastély tulajdonjoga sem vál-
tozott meg. Úgy tetszik, bár 

Sopron kétségtelenül a legdi-
namikusabban fejlődő magyar 
települések egyike, mégsem a 
korlátlan lehetőségek városa. 
(168 óra)

1969
Ötvenhárom szocialista 
brigád a soproni 
Pamutiparban
A szocialista brigádmozgalom-
nak szép múltja van a soproni 
Pamutiparban. Az elmúlt évek-
ben mindjobban izmosodott a 
mozgalom a gyárban. A három 
szakmány brigádja külön-kü-
lön rendezett ünnepségen kap-
ták meg munkájuk méltó jutal-
mát. Érdekes visszapillantani az 
elmúlt három évre. Az 1966-os 
évben 33 munkabrigád verseny-
zett és 18 nyerte el a kitüntető 
címet. A következő évben már 
44 munkabrigád tevékenyke-
dett és 40 nyerte el a szocialista 
címet. Tavaly 56 brigád igye-
kezett a címet megszerezni 
és 53 meg is kapta. A tanács-
kozáson Drescher Nándor, a 
„Forradalmi brigád” vezetője 
beszámolt az országos talál-
kozóról. Sokat vitáztak azon, 
hogy miként lehetne jobban fel-
használni a szocialista brigád-
mozgalmat a politikai tömeg-
munka színvonalának javítá-
sára és hatókörének bővítésére. 
Három ünnepi összejövetel 
kovácsolta még szorosabbá 
a brigádok baráti összefogá-
sát. Grichisch Károly igazgató, 
Bencsik Károly, a szakszervezeti 

bizottság elnöke, Fekete Ferenc 
főmérnök, Horváth Károly, a 
termelési bizottság elnöke vol-
tak az egyes ünnepségek szóno-
kai és a zászlók, oklevelek, jel-
vények, pénzjutalmak átadói. 
Az ünnepséget követő baráti 
összejöveteleken sok hasznos és 
előrevivő javaslat is elhangzott. 
Így például Wágner Rezsőné, a 
„Forradalmi brigád” tagja java-
solta, hogy a brigádok reszort-
felelősei számára a szakszer-
vezeti bizottság szervezzen 
néhány előadásból álló tanfo-
lyamot. (Kisalföld)

1919
Horthy Sopronban
Horthy fővezér urat nagy dísszel 
fogadták Sopronban, üdvözlé-
sére megjelentek a hatóságok 
képviselői is és hosszabb-rö-
videbb beszédeket intéztek 
hozzá. A fővezér az üdvözlő 
beszédekre meglehetősen rövi-
den válaszolt. Örömének adott 
kifejezést, hogy a sors Sopront 
megkímélte az idegen meg-
szállástól, majd kijelentette: 
„Magyarország területi épsége 
történelmi valóság és termé-
szeti szükség, ezt a világrendet 
még egy párisi ügyvéd hatalmi 
tébolya sem fogja tudni feje 
tetejére állítani. Nekünk nincs 
szükségünk még csak népsza-
vazásra sem, mert még a lát-
szatát is kerülni akarjuk a jog-
föladásnak.” (Népszava) 
Összeállította: 
Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

A soproniak büszkék saját szimfonikus zenekarukra

HUSZÁR JUDIT 

Szuperhős filmzenék, valamint a 
Reszkessetek betörők dallamai  
– a következő két fellépésén köny-
nyűzenét is előad a Soproni Liszt 

Ferenc Szimfonikus Zenekar. Az idén 190 éves 
együttes tagjai ápolják a hagyományokat, de 
tele vannak újszerű elképzelésekkel is. 

Az alapítás 190. évfordulóján 
közös koncerttel ünnepelt a 
Soproni Liszt Ferenc Szimfoni-
kus Zenekar és a Horváth József 
Alapfokú Művészeti Iskola. Mint 
arról lapunkban is beszámol-
tunk, a két intézmény az 1829-
ben alapított Soproni Zeneegye-
sület utódja. – A Soproni Liszt 
Ferenc Szimfonikus Zenekar 
190 éve megszakítás nélkül mű-
ködik, amire nagyon büszkék 
vagyunk – kezdte Kóczán Péter, 

a társulat vezetője. – Számtalan 
fontos momentumot említhet-
nék a közel 2 évszázadból: a szá-
zadik születésnapunkon példá-
ul részt vett maga Bartók Béla és 
Dohnányi Ernő, a második világ-
háború előtt rendszeresen köz-
vetítette a zenekarunk fellépé-
seit a rádió. Ugyanakkor az idei 
évben is jelentős koncerteket 
adtunk: felléptünk a Liszt-na-
pokon a Bayreuthi Ünnepi Játé-
kokon, a páneurópai piknik 30. 

évfordulóján a Lipcsei Szimfo-
nikusokkal adtunk ünnepi kon-
certet a fertőrákosi barlangszín-
házban, de a jubileum kapcsán 
kiadtunk egy cd-t is. 

A zenekarnak most 30 állan-
dó és ugyanennyi alkalmanként 
csatlakozó tagja van. Hivatalo-
san amatőr együttesnek szá-
mítanak, ez a gyakorlatban azt 
jelenti, hogy a tagoknak van pol-
gári foglalkozásuk (többen a ze-
neiskolában dolgoznak, mások 
ének-zenét oktatnak, vagy kü-
lönböző zenekarokban játsza-
nak), mellette a szabadidejük-
ben zenélnek. 

– Az elmúlt évek fontos fel-
adata volt, hogy a tagság meg-
tartása mellett folyamatosan 
emeljük a produkcióink szín-
vonalát – folytatta Kóczán Pé-
ter. – Úgy érezzük, hogy ebben 
sikeresek vagyunk, a soproniak 

kíváncsiak a fellépéseinkre, és 
büszkék arra, hogy a városnak 
van saját szimfonikus zenekara. 

Jelenleg három bérletsoro-
zatban működnek közre a ze-
nészek, emellett minden évben 
több nagyzenekari és kamara-
fellépést is szerveznek. Remélik, 
hogy a Lipcsei Szimfonikusok-
kal folytatják az együttműkö-
dést, és olyan monumentális 
műveket is elő tudnak adni, 
mint például Gustav Mahler 
szimfóniái. Ugyanakkor tele 
vannak újszerű tervekkel is, ok-
tóber 12-én például ők is közre-
működnek a Szuperhős napon 
a Liszt-központban. Itt a Marvel 
filmek zenéit adják elő, decem-
ber 7-én pedig a jereváni Szent 
Imre-templomban a Reszkesse-
tek betörők című amerikai víg-
játék dallamait is hallhatjuk a 
szimfonikusoktól. 

Kultúra, művészetek

Szereti a komolyzenét?

OKRUCZKY GUSZTÁV:
Igen, hallgatok komolyze-
nét. A munkahelyen sok-
szor tartok tematikus na-
pokat. Olyankor például 
főként a saját válogatásaim-
ban megtalálható dzsessz, 
funky stílusú zenék szól-
nak. A hétvége felé köze-
ledve a lazulósabb bluest 
hallgatom.

OKRUCZKY ERZSÉBET:
Napközben, amikor dolgo-
zom, a rádió szól; az adón 
főként a régi klasszikus, retró 
számok mennek. Komoly-
zenei koncerten mostaná-
ban nem voltunk, de köny-
nyűzenein, például Giorgio 
Moroder fellépésén igen.

DUSCHANEK ZSÓFIA:
Amikor van időm, akkor 
igen, hallgatok klasszikus 
zenét: legtöbbször dzsesszt 
és operettet. Igaz, Mozart 
is a kedvenceim közé tar-
tozik. Legutóbb pedig egy 
kellemes dzsesszkoncer-
ten voltam.

BORBÉLY ANNAMÁRIA: 
A zenében „mindenevő” va-
gyok. A komolyzene mel-
lett szólhat a pop, a rock, 
a heavy metál. Esténként, 
kikapcsolódásképpen pe-
dig nyugtató, lélekemelő 
zenéket hallgatok. Koráb-
ban jártam koncertre, de 
most minden időmet le-
köti a gyereknevelés.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›

A Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar otthonra talált a Liszt-központban – a legtöbbször itt 
próbálnak, illetve rendszeresen koncerteznek az épületben FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM – TORMA SÁNDOR 

Könnyűzene komolyan

A gyertyák csonkig égnek

PLUZSIK TAMÁS

Már látható A gyertyák csonkig égnek című 
színpadi játék a Soproni Petőfi Színház kamara-
előadásaként a Liszt-központban. 

A nagy indulatoktól feszülő, 
szuggesztív erejű regény vakí-
tó élességgel világít a barátság, 
a hűség és az árulás ösvényei-
be. Két régi barát évtizedek után 
újra találkozik, s végig beszél-
getik az éjszakát. A múltra visz-
szatekintve egyikükből vádlott, 
másikukból vádló lesz: egyikük 
annak idején elárulta, sőt majd-
nem megölte barátját, elcsábí-
totta a feleségét, örökre tönk-
retette az életét – olvasható az 
először 1942-ben megjelent re-
gény fülszövegében. A gyertyák 

csonkig égnek ezt követően csak 
a rendszerváltás után, az 1990-
es könyvhéten jelenhetett meg 
ismét idehaza.

– Úgy gondolom, nagyon is 
stílszerű ezzel a darabbal indí-
tani a remény évadát – mond-
ta a premiert követően Pata-
ki András. A darab rendezője 
szerint valójában egy krimit 
láthatnak a nézők. Olyan tör-
ténet ez, amelynek a megbo-
csátáshoz és a tiszta lelkiisme-
retű elmúláshoz vezető belső 
út az egyik kulcsa.

– Ennél szebb ajándékot nem 
is kaphattam volna az 55. szín-
házi évadom kezdetére, mint 
hogy ennek a remekműnek a 
soproni színpadra állításában 
részt vehetek – fogalmazott a 
Kossuth- és Jászai-díjas, kiváló 
és érdemes művész Szilágyi Ti-
bor. – Arról nem beszélve, hogy 
nagyon is aktuális időpontban, 
hisz pontosan annyi idős az ál-
talam alakított szereplő, mint 
amennyi én most vagyok, így a 
Tábornok számomra egyúttal a 
színészi és az emberi érettség ta-
lálkozása is.

Az egyfelvonásos darabban 
Konrádot Szélyes Ferenc, az inast 
pedig Major Zsolt alakítja. Az elő-
adás dramaturgja Katona Imre, 
jelmeztervezője Szélyes Andrea.

Szilágyi Tibor és Szélyes Ferenc a darab két főszereplője FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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PÁDER VILMOS 

Az elmúlt hétvégén csalódást 
okoztak labdarúgóink, kivéve a Balf 
együttesét, amely idegenben fö-
lényesen győzött. A listavezető SC 

Sopron döntetlent ért el, a SFAC és az SVSE 
idegenben súlyos vereséget szenvedett. 

SC Sopron – Loland 
Nyúl SC: 2–2
A rossz felfogásban játszó ha-
zai csapat nem érdemelt győzel-
met. Nyögvenyelős játékkal csak 

egy pontot sikerült Sopronban 
tartani. Takács Gábor tanítvá-
nyai 23 ponttal továbbra is őrzik 
első helyüket, de nagy változás-
ra lesz szükség – főleg fejben –, 

hogy továbbra is listavezetők 
maradhassanak. A tabella má-
sodik helyén jelenleg a Kapu-
vár áll, míg a Csorna a harmadik. 

Öttevény–SFAC: 4–1
A SFAC legénységének továbbra 
is magas az I. osztályú mérce. 8 
fordulóból 8 vereség, 3 rúgott, 43 
kapott gól és 0 pont a mérleg. 
A kudarcok ellenére kitartásuk 
elismerésre méltó. 

Enese–SVSE: 6–1
A Lövér körúti lila-fehér fi-
úk megtorpantak, elfogyott a 

kezdeti lendület, folyamatosan 
csúsznak lefelé a tabellán.

Fertőd–Balf: 0–5
A balfi legények ismét kitettek 
magukért, idegenben fölényes, 
gólzáporos győzelemmel ör-
vendeztették meg szurkolótá-
borukat. A siker egyre jobban 
összekovácsolja a gyógyvizéről 
ismert városrész labdarúgóit.

Remélhetőleg a hétvégén 
jobb eredményekkel örvendez-
tetik meg csapataink a labdarú-
gást szeretők népes táborát.

„A láb mindig 
kéznél van”
MUNKATÁRSUNKTÓL

Városunk hosszú évek óta csat-
lakozik a nemzetközi sportren-
dezvényhez, a világ gyalogló-
naphoz, melynek keretében 
vasárnap az Erzsébert-kertből 
indultak a túrázók. A gyerme-
kek, illetve amatőr gyaloglók 5 
kilométert tettek meg, míg a 
profikra egy 12 kilométeres tú-
ra várt vasárnap délelőtt.

– Kilenckor indult útnak 
mindenki, az Erzsébet-kertből 
a parkerdő felé vezetett a séta 
útvonala, a Károly-kilátó és a 
Hotel Lövér érintésével érkez-
tek vissza a túrázók a kiindulási 
pontra – mondta Kósa István, a 

Sopron Városi Szabadidősport 
Szövetség elnöke.

A sportvezető szerint örömte-
li, hogy egyre népszerűbb váro-
sunkban a túrázás.

– A szövetség Természetjáró 
Szakbizottsága koordinálásában 
folyik a túravezetői képzés – tet-
te hozzá Kósa István. – Ennek kö-
szönhetően egyre több szakkép-
zett túravezető tevékenykedik 
a városban és környékén. Ők 
nemcsak szeretnek sétálni, de 
sok túrát megszerveznek és le-
bonyolítanak. A helyszín Sopron 
térségében ideális, ennek kö-
szönhetően pedig egyre többen 
művelik ezt a kiváló szabadidős 
tevékenységet városunkban is.

Sport

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíj elnyerésére
A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata ebben a tanévben is 
csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez. A pályázat 
célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan 
rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A pályázat lebonyolításával kapcsolatos teendőket ellátó Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő által kiadott dokumentumok alapján 
2019. október 3-tól 2019. november 5-ig lehet a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat (A, B típusút 
egyaránt) benyújtani. 

A korábbi évekhez hasonlóan a pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében 
(Eper-Bursa) pályázói regisztráció szükséges (azok a pályázók, akik a 
korábbi pályázati évben már regisztráltak, már nem regisztrálhatnak 
újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek 
be az Eper-Bursa rendszerbe), melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a 
csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati 
adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot - az önkormányzat által 
meghatározott szükséges mellékletekkel együtt, melyek a

www.sopron.hu

oldalról letölthetőek, illetve a Humánszolgáltatási Osztályon (Fő tér 
1.) átvehetőek - kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál  
(Humánszolgáltatási Osztály, Fő tér 1.) kell benyújtani

2019. november 5-ig.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

szervezeti egységeinél 
2019. október 14-én (hétfőn) 

az ügyfélfogadás szünetel. 

Szíves megértésüket köszönjük!
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző

ÜgyfélfogadáSi SzÜnet

A világ gyaloglónap soproni rendezvényén az 
Erzsébet-kertből indultak a túrázók 
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

CZETIN ZOLTÁN

A Sopron Pajzs akadályfutó ver-
senyt október 12-én rendezik meg 
a soproni erdőben, itt különbö-
ző feladatokat kell teljesíteni fu-
tás közben. 

Új terepfutó-akadályverseny várja a spor-
tolókat. A Sopron Pajzs elnevezésű meg-
mérettetésen 12 kilométeren 21 akadályt 
kell leküzdenie annak, aki szeretne végig 
érni a pályán. A versenyközpont a Lövér 
Kempingben lesz, ahol nevezni is lehet. 

– Nem kell megijedni az akadályoktól 
– mondta Elmas Hasan főszervező. – Két 
feladat kivételével ki lehet váltani azokat. 
Csupán tizenöt fekvőtámaszt és felülést 
kell csinálni helyettük. 
A Sopron Pajzs versenyen nem adtak 
meg szintidőt, vagyis nincs meghatároz-
va, mennyi idő alatt kell teljesíteni a tá-
vot. A szervezők kiemelt célja, hogy össze-
hozza a sportolókat a természettel, ezért a 
versenyen résztvevők nevével egy emlék-
táblát készítenek és helyeznek el a soproni 
erdőben. A terek szerint ötven–hatvan fát 
is elültetnek majd az erdőgazdaság szak-
embereinek segítségével.

Futóverseny az erdőben
RÖVIDEN

Szebasztián 
újabb sikerei

Szabó Szebasztián az 
utóbbi egy hónapban 
3 fontos versenyen is a 
dobogó legfelső foká-
ra állhatott. Az országos 
terepíjász bajnokságot 
országos csúccsal nyer-
te meg Kaposváron. Az 
IFAA 3D-s világbajnok-
ságon Yangtonban kitű-
nő formáját hozta, akár 
csak a Tápiószentmár-
tonban megrendezett 
éves pályaíjász meg-
mérettetésen.

›

Nyögvenyelős játék

A Nyúl ellen csak egy pontot sikerült szerezni az SC Sopron együttesének FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Hétvégén rendezték meg a BMX Magyar Kupa soproni fordulóját. A BMX Sopron SE szervezésében 
lebonyolított futamokon számos soproni sportoló győzött, nekik a díjakat Csiszár Szabolcs városi 
sportfelügyelő adta át.

BMX-kupa Sopronban
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RÁZÓ LÁSZLÓ

Megszo-
rongat-
ta, de le-
győzni 

nem tudta a bajnok-
ság egyik nagy esé-
lyesének számító 
Körmendet az SKC. 
A vasi csapat elle-
ni mérkőzésen óri-
ási hangulat volt a 
Novomatic-arénában. 

Az első hazai meccs fantasztiku-
san indult soproni szempont-
ból: villámgyorsan tíz pontot 
dobott az SKC, amire nem volt 
válasz körmendi oldalról. A tízet 
számláló hazai szurkolók öröme 
azonban korai volt, hiszen a Kör-
mend kapcsolt és az első negyed 
végére fordított is az álláson. 
A vendégektől Vardano és Keller 
is extra teljesítményt nyújtott, 
nagyszünetre így nyolcpontos 
vendégelőnyt mutatott az ered-
ményjelző (34–42). 

Az apró termetű soproni irá-
nyító, Pitts ez alkalommal is 
kiválóan kosárlabdázott, há-
tán vitte a csapatot, betöré-
sekkel, hármasokkal és fontos 
gólpasszokkal segítve együtte-
sét. Csökkent a különbség a két 

csapat között, de hiába játszott a 
meccs végén  Thompson is extá-
zisban, az őrült hajrában három 
pontnál közelebb nem került ri-
válisához a soproni együttes. 

A végeredmény: Sopron KC 
– Egis Körmend: 80–84.

– Megérdemelt a Körmend 
győzelme, többet hibáztunk 
és egyénieskedtünk, mint 

legutóbb  – mondta Sabáli Ba-
lázs vezetőedző. – De a játék-
vezetők fontos pillanatban 
sajnos olyan hibával sújtottak 
bennünket, ami meghatározó 

volt, hiszen elveszítettük a 
ritmusunkat.

A csapat szombaton 18 órától 
Debrecenben, a DEAC vendége-
ként lép parkettre.

LELÁTÓ› Szombaton a Debrecen vendégeként folytatja az SKC 

Nem sikerült a bravúr

Sport

KüzdősportgálaBiztos győzelem
MUNKATÁRSUNKTÓL

Vasárnap rendezték városunkban a II. West 
Hungarian Fight küzdősportgálát. A Növényi 
Sportakadémia SE szervezésében különböző 
sportágak képviselői léptek a szorítóba, nívós 
mérkőzésekkel népszerűsítve a küzdősportokat. 

Babos Zoltán, a Növényi Sport-
akadémia SE elnöke szerint fon-
tos, hogy városunkban is egy-
re többen próbálják ki ezeket a 
mozgásformákat, a küzdősport-
gála pedig az egyik kiemelt érté-
ke legyen a városi sportéletnek.

A kínálatban olyan sportágak 
szerepeltek, mint az MMA, az 

amatőr és profi K1, a grappling 
vagy a Muay Thai – és nem hiá-
nyozhatott a programból a leg-
ismertebb hagyományos küz-
dősport, az ökölvívás sem. 

A küzdősportgála megnyitó-
ján dr. Farkas Ciprián városi ta-
nácsnok azt hangsúlyozta, hogy 
a sport, a mozgás a felnőttek 

mellett a feltörekvő generáci-
óknak is fontos, hiszen közös-
ségi tevékenység, amely küzde-
ni tanítja a fiatalokat. 

– Sopron mindig is támogat-
ta azokat a sportrendezvénye-
ket, amelyek túlnőnek a város 
falain és öregbítik Sopron jó hí-
rét – mondta Csiszár Szabolcs 
városi sportfelügyelő. – A küz-
dősportok városunkban is nö-
vekvő népszerűségnek örvende-
nek, büszkék vagyunk arra, hogy 
olyan sportvezetők tevékeny-
kednek Sopron térségében, akik 
ilyen nagyszabású sportrendez-
vényeket tudnak megszervezni 
és sikeresen lebonyolítani.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Hazai pályán is megkezdte szereplését az új 
bajnoki szezonban a Sopron Basket. A meccs 
előtt adták át az elmúlt szezonra vonatkozó  
„Év játékosa” elismerést. 

Aleksandra Crven dakic kapta 
meg a díjat idén, az átadás kor 
Török Zoltán ügyvezető hang-
súlyozta: a kosárlabdázó odaadó 
játékával, hűségével már nagyon 
fiatalon a klub ikonjai közé emel-
kedett. A játékos után Molnár Ba-
lázsnak, a klubot húsz éve szolgá-
ló menedzsernek is gratuláltak, 
majd Abdai Géza és dr. Farkas 
Ciprián köszöntötte a csapato-
kat és szurkolókat. 

A Cegléd elleni mérkőzés ki-
csit nehezen indult, aztán Alek-
sandra Crvendakic gyorsan 

megmutatta, miért is kapta a 
kitüntető címet: háromponto-
sa lendületbe hozta a csapatot, 
amely az első negyed végére 11 
pontos előnybe került. A máso-
dik etap aztán kiemelkedően si-
került mind védekezésben, mind 
támadásban, hiszen 31 pontot 
dobott a Sopron, miközben csak 
5 (!) pontot engedélyezett ellen-
felének (51–14).

Szünetben a legtöbbet fejlő-
dő utánpótlás-játékosokat, az-
az a „darazsakat” köszöntöt-
te a klub, majd folytatódott a 

közönségszórakoztató játék: 
csaknem ötvenpontos előny bir-
tokában bőven jutott lehetőség 
arra is, hogy a fiatalok bizonyít-
sák rátermettségüket. A végered-
mény: Sopron Basket – VBW-
CEKK Cegléd: 90–45.

– Gratulálok a lányoknak, azt 
kértem mindenkitől, hogy ma-
ximális erőbedobással lépjen 
pályára, örülök neki, hogy min-
denki kellő komolysággal vette 
a mérkőzést – mondta Gáspár 
Dávid, a Sopron Basket vezető-
edzője. – Külön öröm számomra, 
hogy egy ilyen fantasztikus han-
gulatú, telt házas mérkőzésen de-
bütálhattam bajnoki meccsen a 
soproni kispadon.

A Sopron Basket szerdán az 
MTK otthonában lép pályára, 
szombaton 18 órától pedig a 
 BEAC együttesét fogadja a csapat.

A Körmend elleni vereség után Sabáli Balázs arról beszélt, hogy nem vitatja a vendégek győzelmét, 
ugyanakkor a játékvezetői hibák fontos pillanatokban sújtották csapatát  FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A II. West Hungarian Fight nemzetközi gála ismét a küzdősportokra irányította 
a figyelmet  FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Gáspár Dávid vezetőedző csapata hazai pályán közel ötven pontos 
győzelemmel debütált a bajnokságban  FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Kispályás 
labdarúgás

Október 9., 11. 14., 
szerda, péntek, hétfő 
18 óra, Halász Miklós 
Sporttelep, tóparti 
sporttelep

Október 9., szerda 
14.30, tóparti 
sporttelep, Halász 
Miklós Sporttelep
Általános iskolai 
bajnokság III–IV., 
illetve V–VI. korcsoport

Kosárlabda
Október 11., péntek 
19 óra, Krasznai 
Ferenc Sportcsarnok
Soproni MAFC 
– Szolnoki 
Olajbányász U23

Október 12., 
szombat 18 óra, 
Novomatic-aréna
Sopron Basket 
– ELTE-BEAC Újbuda

Teke
Október 13., vasárnap 
10 óra, Győri 
úti tekepálya
Turris SE Sopron 
– Petőházai SE

Tájkerékpár
Október 19–20., 
szombat, vasárnap  
13 óra, Nemeskuti út, 
vadászház
Magyar bajnokság és 
magyar kupa
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A kárpátaljai és a széchenyis diákok hamar összebarátkoztak

Határtalan kapcsolatok

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

MÚZEUM ÉS A PEDAGÓGUSOK
Közvetlen és hiteles találkozóra invitálta a Soproni Múze-
um a tanárokat és az iskolán kívüli ismeretterjesztő prog-
ramokat kínáló intézmények képviselőit az elmúlt csütör-
tökön. A börze legfőbb célja az volt, hogy a pedagógusok 
személyes beszélgetések folyamán megismerjék a kiállítók 
olyan lehetőségeit, amelyek szórakoztató módon egészít-
hetik ki az oktatást.
A múzeumi szakma a speciális, nem ritkán modern mód-
szereivel komoly segítséget nyújt az oktatásnak. A börzén 
Sopronból és környékéről 13 intézmény vett részt.

IRÁNYÍTOTT VÉRADÁS A VASVILLÁBAN
A Soproni Szakképzési Centrum Vas- és Villamosipari Szak-
képző Iskolája és Gimnáziuma irányított véradás szervez 
október 9-én, szerdán 8–12 óra között. A sporttagozatos 
diákok kezdeményezésére minden 0 RH+ vércsoporttal 
rendelkező pedagógus, 18 év feletti diák, technikai dolgo-
zó, illetve a városból érkező „külső” véradó a kecskemé-
ti kosaras, Gereben Lívia gyógykezelését segíti elő. A 20 
éves tehetségnél a közelmúltban diagnosztizáltak leuké-
miát. Ahhoz, hogy a fiatal sportoló győztesen kerüljön ki 
élete legnagyobb csatájából, nagyon sok vérre van szük-
ség. Az irányított véradáshoz szükséges adatokat megta-
lálják a VasVilla honlapján.

KÜLFÖLDI HALLGATÓK KÖSZÖNTÉSE
A Soproni Egyetemen tanuló százötven külföldi hallagatót 
köszöntötték az elmúlt héten. A Ligneum látogatóközpont-
ban megtartott Welcome Day nevű rendezvényen beszédet 
mondott dr. Fodor Tamás polgármester, valamint dr. Alpár 
Tibor rektorhelyettes.

A HÉT MOTTÓJA:

„A pillanatokat 
meg kell élni, a 
várakozás bűn, 

mind az eljövendő 
idő ellen, mind a 

jelen pillanat ellen, 
amelyet az ember 

épp semmibe vesz.”

Neil Gaiman 
(angol író, költő)

KÖNYVAJÁNLÓ

Neil Gaiman: 
Coraline

Coraline családjának új la-
kásában huszonegy ablak 
és tizennégy ajtó van. Ti-
zenhárom ajtót rendesen 
ki lehet nyitni és be lehet 
csukni. A tizennegyedik 
mögött egy téglafal talál-
ható, ám ennek ellenére 
Coraline egy nap kinyit-
ja, és egy átjárót talál egy 
másik házba, amely a sa-
játjuk mása. De nem egé-
szen… Ebben a lakásban 
a tükör mögött már más 
gyerekek is csapdába es-
tek. Coraline az egyetlen 
reményük: be kell vetnie 
minden ravaszságát, hogy 
megmentse az elveszett 
gyerekeket, a szüleit és 
saját, normális életét.

›

230 évvel ezelőtt, 1789. ok-
tóber 2-án született Gércén 
Borgátai Szabó József, a 
soproni evangélikus líceum 
tanára, műkedvelő őstörté-
nész, aki a tanítóképző tan-
folyam vezetője volt 1853-
ig. A tanfolyamból jött létre 
1858-ban a tanítóképző in-
tézet. Sopronban hunyt el 
1885. június 8-án.

75 évvel ezelőtt, 1944 ok-
tóberében a világhábo-
rús front közeledése mi-
att Sopronba helyezték a 
pécsi m. kir. Zrínyi Miklós 
Honvéd Gyalogsági Had-
apródiskolát és a nagybá-
nyai (korábban pécsi) Bá-
nyaipari Technikumot.

75 évvel ezelőtt, 1944 ok-
tóberében jelent meg a 
Bástyánk című irodalmi, 
művészeti, tudományos és 
társadalmi folyóirat utolsó 
száma. A soproni Bánya-, 
Kohó- és Erdőmérnök-
hallgatók Ifjúsági Köré-
nek lapja 1941. november 
5-én indult.

A Széchenyi István Városi 
Könyvtár internetes olda-
lán (www.szivk.hu) megta-
lálható adatbázisból közöl 
részleteket lapunk.

Ez történt 
Sopronban

MADARÁSZ RÉKA

A Határtalanul! pro-
jekt keretében tizen-
hat kárpátaljai magyar 
diák és két kísérő-
tanár töltött öt na-
pot Sopronban és 
környékén. A fiata-
lok remekül érezték 
magukat a Széche-
nyi-gimnázium ál-
tal szervezett színes 
programokon.

A Soproni Széchenyi István 
Gimnázium és a Beregszászi 
Bethlen Gábor Magyar Gim-
názium kapcsolata egy évre 
nyúlik vissza: ekkor látogat-
tak Ukrajnába a soproni iskola 
tanárai, akiket hihetetlen sze-
retettel láttak vendégül a ha-
táron túl élő magyarok. Úgy 
tűnik, a szíves fogadtatás egy 
ígéretes cserekapcsolat alapját 
is letette: múlt héten a bereg-
szásziak voltak Sopronban, ok-
tóber 21-étől pedig a Széchenyi-
gimnázium tizenhat diákja és 
két tanára utazik ugyancsak öt 
napra Kárpátaljára. 

– A legnagyobb öröm az volt 
számomra Magyarországon, 
hogy az anyanyelvemen beszél-
hettem, és az utcai feliratokat is 
megértettem – mesélte Halász 

Emília Erzsébet, a Kárpátaljá ról 
érkezett diákok egyike. – Az ok-
tatási rendszer itt teljesen más, 
mint nálunk, ahol például nem 
1-től 5-ig, hanem 1-től 12-ig van-
nak az osztályzatok. Kötele-
ző ukránul tanulnunk, máso-
dik idegen nyelvként viszont 
csak az angolt vagy a németet 
választhatjuk. 

Kocsis Marianna, a kárpátaljai 
diákok osztályfőnöke elmond-
ta, magyar nyelvű iskolájuknak 
kevés olyan tanulója van, aki 
anyanyelvi szinten beszélne uk-
ránul. Magyar környezetben él-
nek, minden tantárgyat magyar 
nyelven tanulnak, ám kötelező 
ukrán nyelvből és irodalomból 
is érettségizniük, ráadásul egy 

független vizsgabizottság előtt. 
Mivel a nyelvtanuláshoz szüksé-
ges tankönyvek és módszerek 
hiányoznak, a képzés és a vizsga 
nagy nehézséget jelent.

A két iskola diákjai már most 
összebarátkoztak: kedden dél-
előtt játékos ismerkedési prog-
ramot szervezett a Széchenyi 
a kárpátaljai és az őket fogadó 

soproni diákok számára, estén-
ként pedig szabad foglalkozás 
keretében folytatták a meg-
kezdett beszélgetéseket. Nap 
közben a környék – Győr, Pan-
nonhalma, Nagycenk és Fertőd 
– nevezetességeit tekintették 
meg. Számos felejthetetlen él-
ménnyel gazdagodva utaztak 
haza a diákok.

Soproni fiatalok

A kárpátaljai fiatalok búcsúvacsorán köszöntek el Soprontól FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Nyelvek vonzásában
MADARÁSZ RÉKA

Még csak 17 éves, de már hat nyelven beszél 
Rad Maryam. A perzsa származású lány ettől a 
tanévtől a Líceumi Diákszövetség elnökeként 
mindent elkövet a Berzsenyi-gimnázium kö-
zösségi életének felpezsdítéséért.

Perzsa apa és magyar anya 
gyermekeként született Mary-
am 2002-ben Németországban. 
A kislány ötéves volt, húga, Schi-
wa pedig négy-, amikor a család 

Kínába költözött. Maryam az 
Ázsiában töltött négy év során 
egy kicsit megismerkedett a kí-
nai nyelvvel, a nemzetközi isko-
lában pedig megtanult angolul. 

– Kilencéves koromban köl-
töztünk vissza Magyarországra, 
anyukám családjához – mesél-
te a fiatal lány. – Édesapámmal 
tartjuk a kapcsolatot, így kony-
hanyelvi szinten beszélek per-
zsául is. Valószínűleg a gye-
rekkoromnak köszönhetően 
rendkívül nyitott vagyok a vi-
lágra, különösen érdekelnek az 
idegen kultúrák és nyelvek.

Maryam a Berzsenyi Dániel 
Evangélikus (Líceum) Gimná-
zium és Kollégium 10.C, német 
nemzetiségi osztályába jár. Bár a 
beilleszkedés nem volt zökkenő-
mentes, a származására sosem 
tekintett hátrányként. A lány két 
évig latinul tanult, most a franci-
ával ismerkedik. Az idegen nyel-
vek elsajátítása természetesen 
már jóval könnyebben megy 
neki. Imád utazni, mindig öröm-
mel tölti el, ha más ország szülöt-
teivel ismerkedhet meg. Testvére 
szintén a Berzsenyibe jár.

– Amikor a LIDISZ tavalyi el-
nöke és alelnöke lemondott, 
osztálytársammal, Baranyai Jáz-
minnal úgy döntöttünk, megpá-
lyázzuk a két pozíciót – fejezte 
be a lány. – Szeretnénk min-
dent megtenni annak érdeké-
ben, hogy az iskola közösségi 
életébe minél többen kapcso-
lódjanak be.

Maryam szeretne részt venni 
a német nyelvű Jugenddebatte 
versenyen. Az a terve, hogy kül-
földön tanul tovább, valószínű-
leg német nyelvterületen, egye-
lőre a nemzetközi jog tűnik a 
legvonzóbb lehetőségnek.

Rad Maryam sokat tesz a közösségi élet 
felpezsdítéséért FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Történelmi viselet kategóriában I. díjat nyert Duducz-
né Práder Éva a Győrben megrendezett XXIII. Baba- és 
Mackókészítési Versenyen. A soproni alkotó 34 babá-
jával vesz részt a megmérettetéshez kapcsolódó ki-
állításon, amelyet október 11-ig láthatnak Győrben, a 
 Zichy-palotában.

Díjazott babák
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MIRŐL IS SZÓL  
EGY-EGY KIS ÍRÁS?

Reményeim szerint biztatás 
az önmagunkért való fele-
lős és szakszerű cselekvés-
re. Annak láttatása, hogy a 
szabad akarat révén, tudatos 
lépéseinkkel jó/ jobb irányba 
kormányozhatjuk sorsunkat, 
megvédhetjük (vagy ha már 
elveszett, részben visszasze-
rezhetjük) egészségünket. 
Persze, ehhez hinnünk kell 
nemcsak magunkban, de 
a tudomány nyújtotta le-
hetőségekben is, és nem-
csak hinnünk kell, de csele-
kednünk is. 

Ez a lehetőség mindenkinek 
adott. Kétségtelen, hogy ez 
kezdetben nem olyan egy-
szerű. Előregondolkodást, 
tervezést és mindennapos 
szakszerű cselekvést igé-
nyel. Viszont mint sok min-
den más is… tanulható. A 
„lesz, ami lesz” sodródása 
könnyebb, sőt semmilyen 
erőfeszítést nem igényel 
mindaddig, amíg…
Vegye kezébe önmaga sor-
sának irányítását! Éljen lehe-
tőségeivel! Ébresztő!
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

OKTÓBER 9–15.

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

›

Tallózó

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket október 16-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 25-i rejtvényünk megfejtése: turizmus világnapja. Szerencsés megfejtőnk: Raffel Iván, Sopron, Bánfalvi út.

KERESZT-
REJTVÉNY

Október 9.,  
szerda 

Sepia gyógyszertár  
Ipar krt. 30., Tesco 

99/702–012

Október 10.,  
csütörtök 

Szebellédy gyógyszertár  
Deák tér 35. 

99/505–469

Október 11.,  
péntek 

Than Károly gyógyszertár  
Újteleki u. 54. 

99/510–787

Október 12.,  
szombat 

PatikaPlus gyógyszertár  
Határdomb u. 2., Alphapark 

99/505–220

Október 13.,  
vasárnap 

PatikaPlus gyógyszertár  
Selmeci u. 15–17. Interspar 

99/505–472

Október 14.,  
hétfő 

Arany Kígyó gyógyszertár  
Magyar u. 6. 

99/311–732

Október 15.,  
kedd 

BENU Állomás gyógyszertár  
Mátyás király u. 23. 

99/312–437

PLUZSIK TAMÁS

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

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

Kőmíves Imre 1970-ben vet-
te át a Soproni Erdészeti és Fa-
ipari Egyetem rektorától erdő-
mérnöki diplomáját. 1963-ban, 
az érettségit követően a Csepel 
Autó ellen játszotta élete első 
mérkőzését a SMAFC kosárlab-
dacsapatában, majd ezt követő-
en hamarosan már az NB I-ben 
számtalan siker résztvevője volt. 
Egy makacs sérülés miatt 1969 
januárjában szerepelt utoljára 
az egyetemi csapatban, ezért 
nem lehetett ott az ötven évvel 
ezelőtti kupagyőztes együttes-
ben. Évtizedek óta Székesfehér-
váron él, ahol sportpályafutá-
sa is folytatódott. Mérnökként 
a közútépítő vállalatnál dolgo-
zott, onnan ment nyugdíjba.

– Anyai nagyszüleim, Schwartz 
József és Pinterics Ilona Cinfal-
váról (Siegendorf) származtak 
– kezdte Kőmíves Imre. – Nagy-
apám több helyütt is volt ke-
rületvezető erdész, de talán 
leghosszabb ideig a trianoni 
döntést követően a Dudlesz-er-
dőben. Sopronon belül nekem 
is ez a szűkebb pátriám, hisz ott 
születtem, az erdészházban, ahol 
a családi legendárium szerint a 
konyhai mérlegen nem tudtak 
lemérni, mert az csak öt kilóig 
mért, én pedig ennél súlyosabb 
baba voltam. Ma is, ha tehetem, 

szívesen sétálok azon a környé-
ken. Kőmíves nagyapa és Han-
zséros nagymama Fertőszéplak-
ról származott, majd nagyapám 
mint vasutas került Sopronba. 
Apám, akit Sopronban mind-
máig leginkább Csiriként vagy 
Csiri bácsiként emlegetnek, a 
Pócsi utcai kereskedelmi közép-
iskolát végezte el, majd végig jár-
va a vasúti ranglétrát mint főfel-
ügyelő ment nyugdíjba. Mivel az 
Alsólövér utcában laktak, gyerek-
ként az SVSE-ben kezdett el fo-
cizni, majd 21 éves korában mint 
az amatőr válogatott tagja részt 
vett a berlini olimpián. Apám 
játékosként, majd később edző-
ként is végig hű maradt Sopron-
hoz, pedig csábította őt a Fradi 
és a Hungária is. Érdekes módon 
élete végéig nem az olimpiai vá-
logatottat, hanem azt a csapatot 
emlegette, melynek edzőjeként 
felkerültek a NB II-be. Velem nem 
sok sikere volt, talán szerette vol-
na, ha én is a labdarúgópályán 

kötök ki, de inkább kézilabdáz-
tam és atletizáltam. 1963-ban 
a Széchenyi-gimnázium Ring-
hoffer, Tóth, Horváth alkotta 
4×400 méteres váltója velem 
kiegészülve országos középis-
kolai bajnok lett. Később jött a 
nagy szerelem, a kosárlabda, ter-
mészetesen Krasznai Feri bácsi-
nak köszönhetően.

– Bár közel fél évszázada 
Székesfehérváron élek, igazán 
Sopronban érzem otthon ma-
gam, ahol sokan apám után en-
gem is Csirinek szólítanak. Ha 
Sopronban vagyok, akkor a ré-
gi kosaras társakkal a klubban, 
Bakonyi Gabinál mindig ösz-
szejövünk – sajnos már egyre 
hiányosabban…

CSALÁDI HÁTTÉR: 1944-ben született Sopronban. Édesapja a GYSEV alkalma-
zottja volt, de egész életében kiváló sportemberként is becsülték és tisztelték. 
Édesanyja a kereskedelemben tevékenykedett, hosszú ideig volt a soproniak 
által „tizenegyesnek” nevezett, várkerületi bolt üzletvezetője. Szintén soproni 
származású felesége előbb csecsemőgondozónőként, majd bérelszámolóként 
dolgozott. Imre fia mesterszakács, Erika lánya pedig logisztikus. 

SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK

Kőmíves Imre a Dudlesz-erdőben született

Sopronban van otthon

Kőmíves Imre FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS 
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sarok

Őszi bőrápolási tippek
MADARÁSZ RÉKA

Idén szinte egyik napról a másikra 
csöppentünk bele a zord őszbe. A hű-
vösebb napokra a bőrünket is fel kell 
készítenünk, hiszen a hidegebb év-

szakokban fokozott figyelmet igényel.

A nyár végeztével nemcsak 
a természet változik meg, 
hanem a bőrünk fizikai tu-
lajdonságai is, éppen ezért 
itt az ideje, hogy felvegyük 
a harcot az időjárás viszon-
tagságaival. A fűtött helyi-
ségek, a köd, a hideg levegő 
hatására a bőrünk kiszárad-
hat, ha viszont megfelelő-
en ápoljuk, meg fogja há-
lálni a gondoskodásunkat. 
– Sok olyan kezelés van, 
amelyet nyáron nem aján-
latos végezni, ősszel vi-
szont akár egy kúrába is be-
levághatunk – tudtuk meg 
Mesterházy Márta kozmeti-
kusmestertől. – Egyre több 
vendégem küzd májfoltok-
kal, valószínűleg a fokozott 
UV-sugárzásnak köszön-
hetően. Hatékonyan tud-
juk őket halványítani mik-
rodermabrázióval, lézeres 
eljárásokkal, IPL-lel vagy 
savas hámlasztással. Télre 
érdemes időzíteni a bőr-
gyógyászati kezeléseket 
és a tetoválást is. 
A bőr napozás hatására 
megvastagodott felső hám-
rétegétől érdemes egy in-
tenzív radírozással megsza-
badulnunk. Ezzel sajnos jön 
a barnaság is, amit viszont 
mértékletes szoláriumozás-
sal még egy ideig megőriz-
hetünk. A szolárium kiváló 
megoldás az őszi depresz-

szió és a pattanások ellen 
is, azonban nem szabad túl-
zásba vinni. Sokat tehetünk 
bőrünk rugalmasságának 
megőrzéséért, ha megfele-
lő mennyiségű folyadékot 
fogyasztunk, illetve rend-
szeresen járunk szaunába. 
A szauna használata fesze-
síti, méregteleníti a bőrt, s 
mint ilyen, a narancsbőr tö-
kéletes ellenfele. 

– Télen használjunk zsíro-
sabb, töményebb krémeket, 
pakolásokat, amelyek feltöl-
tik a bőrt – fejezte be a szak-
ember. – Kifejezetten jót 
tesznek a hyaluronsavas, a 
kollagénes, a C- és az E-vita-
minos készítmények. Érde-
mes havonta egyszer felke-
resnünk a kozmetikusunkat, 
ha viszont erre nincs lehető-
ségünk, a borongós őszi es-
téken kényeztethetjük ma-
gunkat akár otthon is. 
Míg nyáron a poros állagú, 
addig télen a folyékony ala-
pozók védik jobban a bőrün-
ket. Ne felejtsük el esténként 
megtisztítani az arcunkat, 
nehogy a kozmetikumok el-
tömítsék a pórusainkat!

Munkásságát több Artisjus-díjjal elismerték

Életvidám Szeder
KÓCZÁN 

BÁLINT

Itt az új 
Szeder-dal 
az éne-

kesnő nemrég meg-
jelent albumáról! A 
bájos előadó felvéte-
leiben megvan az a 
hangulat, amit csak ő 
tud nyújtani, és amiért 
annyian szeretik. 

Pár hónapja jelent meg Sze-
der Bátran lépek című harma-
dik nagylemeze, amiről egyre 
népszerűbb a Szétesem, össze-
rakom című dal. A zene és a dal-
szöveg is a különleges énekes-
nőhöz köthető. 

Szeder-Szabó Krisztina pár 
éve tette le névjegyét a magyar 
könnyűzenei életben. Azóta fo-
lyamatosan jelen van, mi több, 
munkásságát Artisjus-díjjal is 
elismerték.

Ez nem meglepő: Szeder ze-
nei világa rendkívül színes és 

sokrétű, szövegei pedig szóki-
mondók, de egyben játékosan 
elgondolkodtatók.

Új albumán pedig már kicsit 
a szerelem kötelékeit is boncol-
gatja, de szól útkeresésről és egy-
fajta érzelmi megtisztulásról is. 

Az előadó több alkalommal 
megfordult már Sopronban, és 
adott emlékezetes klubkoncer-
tet. Könnyen elképzelhető, hogy 
Szeder-Szabó Krisztina a jövő-
ben ismét fellép a leghűsége-
sebb városban.

Sopronban ad koncertet a 
Péterfy Bori & Love Band. 
A karakteres zenekar októ-
ber 12-én lép fel a Hangár 
Music Gardenben.  A 2007 
óta működő formáció két-
ségtelenül hazánk egyik 
legismertebb alternatív 
rockbandája. A leghűsé-
gesebb városban is már 

több emlékezetes koncer-
tet adtak Boriék. Az együt-
tes sikere leginkább egyedi 
hangzásvilágának, energe-
tikus dalainak és fellépé-
seinek, valamint dallamos 
slágereinek köszönhető. 
Péterfy Bori bandája vár-
hatóan jövő évben jelent-
kezik új albummal. 

Péterfy Bori 
Sopronban

Új dallal jelentkezett Craig David, aki-
nek debütáló albuma lassan húszéves, 
hiszen 2000-ben jelent meg. A brit éne-
kes–dalszövegíró az eltelt közel két év-
tizedben összesen hét stúdióalbummal 
lepte meg rajongóit. A népszerű elő-
adó karrierje során olyan nagy nevek-
kel dolgozott együtt, mint például Rita 
Ora vagy Sting.
Craig David hetedik stúdióalbuma tavaly 
januárban látott napvilágot. Legújabb, 
Do You Miss Me Much című újdonsága is 
hozza a tőle elvárható színvonalat, így a 
rajongók egészen biztos szeretni fogják! 

Beújított Craig David

Játékos, vicces és szerethető 
– leginkább ezekkel a szavakkal 
lehetne jellemezni az Oliver-
FromEarth friss szerzeményét, 
a Lófejű című számot. A srácok, 
Patocska Olivér és Barabás Dá-
vid nem ismeretlenek a nagykö-
zönség előtt: A világ az enyém 
című dalukat a rádiók is elősze-
retettel pörgetik.

– Legújabb felvételünket a 
hétfő ihlette. Legalábbis az az ér-
zés, amit a legtöbb ember a hét-
fői nappal párosít. Talán furcsa 
elsőre a Lófejű szó egy dalcím-
nek. Lófejűnek hívjuk azokat az 
embereket, akik a fáradtságtól, 

kedvetlenségtől megnyúlt arc-
cal ugyan, de teszik a dolgukat 
tovább, mert tenni kell – magya-
rázta az énekes. 

Patocska Olivér elmondta, 
hogy sokat gondolkodtak azon, 
kivel lenne célszerű együtt dol-
gozni: – Egy jól bevált barátunk 
nem tudott hazautazni London-
ból, így a végén úgy döntöttünk, 
magunk alkotjuk meg a vizuá-
lis anyagot is. A klip egy sztori, 
érdemes végignézni, egyrészt 
az apró poénok miatt, a végé-
re pedig ott a csattanó – zárta 
az X-Faktorban is megfordult 
frontember. 

Játékos sláger

Szeder-Szabó Krisztina

Mesterházy Márta kozmetikusmester 
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS


