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Visszanyerte régi pompáját az ikonikus épület, múlt csütörtökön átadták a Lenck-villát. A rendezvé-
nyen a város vezetői mellett részt vett Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is.  
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A szervezők szerint minden várakozást felülmúlt  
a részvétel az idei Európa-futáson. Közel 150-en  
indultak a különböző távokon. 

Időtlen minőség

Hatévesen Hatévesen 
iskolaérett?iskolaérett?

Az ősz a fák, a cserjék, 
a bokrok telepítésnek is 
az időszaka. Ha jól dol-
gozunk, és az időjárás is 
kegyes, akkor hamaro-
san megkóstolhatjuk a 
termést, vagy gyönyör-
ködhetünk a nyíló virá-
gokban. Néhány szabályt 
viszont fontos betarta-
ni, hogy elkerülhetőek 
legyenek az olyan bosz-
szantó esetek, amikor 
például átlóg a fa 
ága a szomszédhoz.
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A nagycsoportosok szüleiben gyakran felme-
rül, hogy tanköteles korú gyermekük érett-e a 
szeptemberi iskolakezdésre. 2021-től változik a 
sokéves gyakorlat.

Legyen 
közös 
megoldás!
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Ég és föld közöttÉg és föld között

Havonta több programot szervez  Havonta több programot szervez  
a Túrabotos Természetjáró Kluba Túrabotos Természetjáró Klub 9

Ismét nyert, így meg-
védte címét a női pá-
rosok versenyében a 
francia nyílt teniszbaj-
nokságon Babos Tí-
mea és Kristina Mla-
denovic. A soproni 
teniszezőnek ez volt a 
nyolcadik páros Grand 
Slam-döntője és 
negyedik diadala. 

Babos Timiék 
megvédték címüket

Népszerű Európa-futás
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Molnár Mercédesznek Sopronban is volt önálló kiállítása, és részt vett az érembiennálékon is

Érme a meteorológiai szolgálatnak
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A soproni születésű Molnár Mer-
cédesz két- és tízezer forint név-
értékű érméjét adta ki a Magyar 
Nemzeti Bank. A fiatal alkotó az 

idén 150 éves meteorológiai szolgálat felhí-
vására adta be pályázatát. 

Idén ünnepli megalakításának 
150. évfordulóját az Orszá-
gos Meteorológiai Szolgálat 
(OMSZ). Az időjárás-előrejel-
ző szervezet erre az alkalom-
ra meghívásos érmetervező 
pályázatot hirdetett, amely-
nek nyertese a soproni szüle-
tésű Molnár Mercédesz lett. 
Így a Magyar Nemzeti Bank 
az ő alkotását adta ki a közel-
múltban két- és tízezer forint 
névértéken.

– A harmincnyolc millimé-
ter széles, négyzet alakú érme 
előlapján az érték található, a 
hátoldala azonban már sokkal 
izgalmasabb – mondta lapunk-
nak Molnár Mercédesz. – A ter-
vezés során szakemberekkel is 
egyeztettem, mert szerettem 
volna megjeleníteni az időjá-
rás-jelentésekből is jól ismert 

légköri frontokat ábrázoló for-
mákat, vonalakat. Emellett a 
Balaton-, illetve a tópart észa-
ki oldalának hegyvonulatán 
keresztül igyekeztem bemu-
tatni a Balaton-felvidéki tájat. 
A motívumok arra is utalnak, 
hogy az OMSZ viharjelző rend-
szert működtet az ország legna-
gyobb tavainál.

Megtudtuk, Molnár Mer-
cédesz a vertérme-készítést a 
Képzőművészeti Egyetemen 
tanulta. Az alkotó jelenleg a 
szombathelyi művészeti szak-
gimnáziumban tanít szobrá-
szatot. Szabadidejében pedig, 
ha teheti, szobrokat, érmé-
ket készít.

Molnár Mercédesz munkás-
sága nem ismeretlen a sopro-
niak előtt: rendszeres szereplő-
je az érembiennáléknak, tavaly 

pedig a Fabricius Galériában 
volt látható egyéni szobrász-
tárlata. A megnyitóról lapunk-
ban is beszámoltunk (Új for-
mába kerekedett világ, Soproni 

Téma, 2019. március 27.). – Az 
újdonságok mindig is érdekel-
tek, mint például a land art vi-
lága – tette hozzá. – A szakiro-
dalmi megfogalmazás szerint 

az úgynevezett természetmű-
vészet vagy más néven land 
art művészeti irányzat lényege, 
hogy a művet a tájban, termé-
szetes anyagok, elemek – mint 

kellékek – felhasználásával al-
kotják meg. A táj és a művészet 
így szétválaszthatatlanul össze-
kapcsolódik, a mű egyszerre kü-
lönleges és tájképbe illő.

Panoráma

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
szerint kidolgoztatta

Sopron, Virágvölgy és környéke
Szabályozási Tervéről és

Helyi Építési Szabályzatáról
szóló 47/2001. (X. 31.) önkormányzati

rendelet módosítását a

Mély út környékére
vonatkozóan. 

Az elkészült partnerségi véleményezési dokumentációt  

2020. október 14-től október 22-ig
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

aulájában (9400 Sopron, Fő tér 1. sz. alatt) 

közzéteszem.
A dokumentáció Sopron város honlapján (www.sopron.hu)

 a gyorsmenüben, a „Szabályozási tervek módosítása,
felülvizsgálata” címszó alatt is megtekinthető.

Tisztelettel:
Dr. Simon István
alpolgármester

Sopron Megyei Jogú Város

KÖZLEMÉNY

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Az ősz a fák, a cserjék, a bokrok 
telepítésnek is az időszaka. Ha jól 
dolgozunk, és az időjárás is ke-
gyes, akkor hamarosan megkós-
tolhatjuk a termést, vagy gyönyör-
ködhetünk a nyíló virágokban. 

Néhány szabályt fontos betartani, hogy elke-
rülhetőek legyenek az olyan bosszantó ese-
tek, mint amikor átlóg a fa ága a szomszédhoz. 
Később ez bizony rengeteg vita forrása lehet. 
Ugyancsak nézeteltérés lehet abból, hogy ki 

szedheti le az átnyúló ágakról a termést. Szer-
kesztőségünket megkereső olvasónk kérésé-
re jártunk utána a témának.
– Sopron önkormányzata a településkép vé-
delméről szóló önkormányzati rendeletében 
szabályozza a növények és a fák magasságára 
és telepítésére vonatkozó ültetési távolságot 
– közölte a Soproni Témával dr. Sárvári Sza-
bolcs jegyző. – Ez azt is tartalmazza, hogy 2,5 
méternél magasabbra nem növő díszcserjét, 
sövényt, örökzöldet, gyümölcsbokrot, sző-
lőt tilos az ingatlan határától fél méternél ki-
sebb távolságra ültetni. A három méternél ma-
gasabbra nem növő gyümölcsfa, díszfa vagy 
örökzöld esetében ez a határ egy méter. A fel-

soroltaknál nagyobb növények esetében pe-
dig már három métert kell elhagyni.
A jegyző így folytatta: a szomszéd telekre át-
lógó sövény megnyírása vagy az átlógó, leeső 
gyümölcs összeszedése kérdéskörében nem az 
önkormányzati rendelet, hanem a szomszéd-
jogok és a tulajdonjog korlátainak szabályai-
ról szóló törvény rendelkezik. A jogszabályban 
megállapították, ha a telekhatár növény vagy 
fa, akkor az ingatlan tulajdonosai közösen jo-
gosultak azt használni és gondozni. A növény 
és terménye egyenlő arányban illeti a szom-
szédos ingatlanok tulajdonosait. 
Az ingatlan területére átnyúló ágak és gyöke-
rek levágására akkor jogosult valaki, ha mind-

ez akadályozza a saját telkének használatát, és 
a szomszéd a felszólítás ellenére sem szünteti 
meg ezt az állapotot. A mi telkünkre hulló, le-
eső gyümölcs csak akkor szedhető össze, ha 
azt a növény tulajdonosa elmulasztja megten-
ni. A törvény szerint kötelesek vagyunk been-
gedi a szomszédot az udvarunkba, kertünkbe, 
hogy a termést összegyűjtse és hazavigye. Per-
sze mindkét fél, azaz az ingatlantulajdonosok 
számára az a legjobb, ha közösen megegyez-
nek ebben a kérdésben, jogi ügy akkor lehet a 
dologból, ha mindez nem sikerül. A közterü-
let esetében is ugyanez a szabály. 
Olvasóink kérdéseinek megválaszolását a kerí-
tésépítés szabályainak ismertetésével folytatjuk.

Szabályok a fák telepítése előtt – legyen közös megoldás!

Molnár Mercédesz a saját műhelyében – ha teheti – általában szobrokat, érméket készít. A kis képen a 
tízezer forint névértékű díjnyertes érme hátoldala látható. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Emlékezés prof. dr. Nikolics Károlyra
Koszorúzással emlékeztek a közelmúltban 
prof. dr. Nikolics Károlyra halálának 20. évfor-
dulóján Sopronban. 

Tanítványai méltán őrzik em-
lékét a nemzetközileg elis-
mert professzornak: feleségé-
vel, dr. Hartai Máriával Sopron 
megbecsült polgárai voltak. 
Prof. dr. Nikolics Károly 1940-
ben szerzett gyógyszerész dip-
lomát Budapesten a Pázmány 
Péter Tudományegyetemen. 
A háború után éppenhogy át-
vette az édesapjától az Orosz-
lán Gyógyszertár vezetését, már 
el is rabolta tőle az államosítás. 

Ennek ellenére emelt fővel éle-
te végéig a gyógyszerészet és a 
betegek szolgálatában maradt.

Sok konferenciát rendezett a 
városban, sokrétű tevékenysége 
nyomán vált Sopron konferen-
ciavárossá. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémián több munka-
bizottság tagja és elnöke volt. 
Számos hazai és nemzetközi 
elfoglaltsága és publikációja 
mellett ideje volt Sopron tudo-
mányos és kulturális életének 

erősítésére. Tagja és örökös 
tiszteletbeli elnöke a TIT-nek, 
a Kémikusok Egyesületének, a 
Kitaibel Pál Tudományos Asz-
taltársaságnak, a soproni gyógy-
szerészasszisztens-képzés elin-
dítója és szervezője, a soproni 
Patikamúzeum megálmodója 
és egyik létrehozója volt.

A Fő téren tekinthetjük meg 
erőteljes karakterét jól ábrázo-
ló emléktábláját, ahol minden 
évfordulón a hála, a tisztelet és 
a nagyrabecsülés koszorúját he-
lyezik el tisztelői.

Dr. Kárpátiné dr. Gangl Teréz

A korábbi évekhez hasonlóan most is jelentős összeget, mint-
egy másfél milliárd forintot biztosít a soproni önkormányzat 
járdák és utak rendbetételére. – A polgárok igényeinek meg-
felelően a város több pontján is dolgoznak a szakemberek 
az utak rendbetételén, járdák felújításán, parkolók bővítésén 
– hangzott el a Jereván-lakótelepen tartott sajtótájékoztatón, 
amelyen részt vett dr. Farkas Ciprián polgármester, valamint 
dr. Simon István és Csiszár Szabolcs alpolgármester. A Sop-
roni Horváth József utcától a Márcfalvi utcáig, mintegy 800 
méteren, újul meg a járda a IV. László király utcában. A szakasz 

várhatóan október közepére készül el. A Jereván-városrészen 
több fontos beruházás is kezdődik. A Határőr utca hamaro-
san teljes hosszában megújul, továbbá az önkormányzat 40 
új parkoló létrehozásával segíti a lakók életét. A tél elmúltá-
val a Makó utca felújítását is elkezdik, de folytatódik a mun-
ka a város több más pontján, így a Virágvölgyi úton, az Ibo-
lya úton, a Király Jenő utcában és a Winkler úton is.
A városi útfelújítások közben folyamatosan készül az M85-ös, 
valamint az északnyugati elkerülőút, amelyek tovább enyhí-
tik a Sopronon áthaladó teher- és agglomerációs forgalmat. 

Megújuló soproni utak, járdák
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A megszépült épület Sopron új látványossága és közösségi tere lesz  

Lenck-villa: időtlen minőség
HUSZÁR JUDIT 

Vissza-
nyerte régi 
pompáját 
az ikonikus 

épület, múlt csütörtö-
kön átadták a Lenck-
villát. – 2010-ben új 
korszak kezdődött, a 
rombolást felváltot-
ta az építés – hang-
súlyozta a megnyitón 
dr. Farkas Ciprián pol-
gármester. A rendez-
vényen a város veze-
tői mellett részt vett 
Gulyás Gergely Mi-
niszterelnökséget ve-
zető miniszter is. 

Mi, soproniak hónapról hónap-
ra, hétről hétre a csodájára jár-
tunk és figyeltük, hogyan nyeri 
vissza régi pompáját a Lenck-
villa. A felújításról lapunkban is 
többször írtunk, legutóbb akkor, 
amikor a sajtónak bemutatták 
a fejlesztést (Régi–új csillogás, 
Soproni Téma, 2020. június 17.). 
Csütörtökön pedig elérkezett 
az ünnepélyes átadó pillanata, 
azóta a soproniak már birtok-
ba vették a villa kertjét, sokan 
megnézték a bent kialakított 
interaktív néprajzi, kézműipa-
ri kiállítást. 

– Egy ikonikus soproni épü-
let nyerte 
vissza régi 
pompáját 
– kezdte 
beszédét 
dr. Farkas 
Ciprián 

polgármester. – 2010-ben egy 
új korszak kapujába léptünk. 
A rombolást az országépítés vál-
totta fel. Ezt látjuk az élet min-
den területén. 

A városvezető hangsúlyozta: 
a megújulás jelei városszerte 
tapasztalhatók, még soha nem 
valósult meg egyszerre any-
nyi fejlesztés Sopronban, mint 
napjainkban. A Modern Városok 
Program részeként nemcsak a 
Lenck-villa készült el, de a kö-
zelmúltban átadták a felújított 
és újraszentelt Szent Mihály-
templomot, épül a belvárosi 
múzeumnegyed, az Árpád utcai 

parkolóház és a Lövér uszoda. 
Elkezdődnek a munkálatok 

a Fertő-parton, év végére 
pedig elkészül az M85-ös 
gyorsforgalmi út.

– A Lenck-villa Sop-
ron új látványossága és 

közösségi tere 
lesz – emelte 
ki Barcza At-
tila, Sopron 

és térsége országgyűlési kép-
viselője. – A Modern Városok 
Program jó ütemben és megál-
líthatatlanul halad a városban. 
A Lenck-villa felújításával Sop-
ron legnépszerűbb tere, a Deák 
tér is bővült, hiszen a villához 
tartozó mesés park napközben a 
város polgárait is szolgálja majd.

A képviselő felidézte a Lenck-
villa történetét, majd a felújítás 
lépéseit. – Több 
kísérlet is volt 
a felújítására, 
amely végül tel-
jes körűen 2018-
ban, a Modern 
Városok Program 
keretében indult 
el – húzta alá a képviselő. – Kö-
szönet a kormánynak, ugyanis 
több mint kétmilliárd forinttal 
támogatta a fejlesztést.

– Sopron mindig fontos sze-
repet játszott a nemzet életében 
– mondta a megnyitón Gulyás 
Gergely Miniszterelnökséget 
vezető miniszter. – Nem ro-
mokat akarunk őrizni, hanem 
szép környezetben szeretnénk 
élni, amely egyszerre tiszteli a 
hagyományt, és alkalmazkodik 
a kor elvárásaihoz. A múzeum 

feladata, hogy a látogató előtt 
felragyogjon a múlt, és beszél-
jen mindarról, ami fontos volt az 
életben. Aki Sopronban él, vagy 
egyszer járt már a városban, az 
az időtlen minőséget élvezheti, 
vagy viheti haza magával.

A rendezvényen részt vett 
dr. Molnár Ágnes országgyűlé-
si képviselő, dr. Simon István és 
Csiszár Szabolcs alpolgármester, 

Firtl Mátyás ko-
rábbi országgyű-
lési képviselő, 
dr. Fodor Tamás 
korábbi polgár-
mester,  több 
önkormányzati 
képviselő, intéz-

ményvezető is. A Lenck-villát 
jelképesen a nemzeti színű sza-
lag átvágásával adták át a közön-
ségnek, majd ökomenikus szer-
tartás keretében Horváth Imre 
városplébános, dr. Vladár Gábor 
református lelkipásztor és Peli-
kán András evangélius lelkész 
megáldotta a megszépült épü-
letet. A rendezvényen dr. Józan 
Tibor, a Városszépítő Egyesület 
elnöke bejelentette, hogy a vil-
la nyerte el 2020-ban a Winkler 
Oszkár-díjat (erről lapunkban 

is beszámoltunk: Winkler Osz-
kár-díj, Soproni Téma, 2020. 
szeptember 30.). Az ünnepé-
lyes átadó után az érdeklődő-
ket dr. Tóth Imre, a Soproni 
Múzeum igazgatója, 
valamint mun-
katársai vezet-
ték végig az 
épületben ki-
alakított kiál-
lításon. 

AZ ÚJ, INTERAKTÍV KIÁLLÍTÁSRÓL 
A „Mestermű. Polgári életvilág és kézművesség a 19. század 
végi Sopronban” című új tárlatnak ad otthont a Lenck-villa. 
A kiállítás műfaja néprajzi, de merőben eltér a megszokottól. 
Arról mesél, hogy hol és hogyan találkozik össze a kézműves 
és a városi nagypolgár életvilága. Az elbűvölően szép nagy-
polgári villaépületben a múzeum néprajzi gyűjteményének 
tárgyai, a kézműves műhelyek világa elevenedik meg, régi 
mesterségek kelnek életre. A villába október 9-től várják a 
látogatókat, keddtől vasárnapig 10–18 óráig van nyitva, hét-
fő szünnap. További részletek a sopronimuzeum.hu-n, il-
letve a Lenck-villa facebook-oldalán találhatók.

A LENCK-VILLA TÖRTÉNETE
Az 1740 négyzetméteres, 1890-ben neoklasszicista-eklekti-
kus stílusban épült villa a város villaépítészetének egyedülál-
ló darabja. Hofer Ottó bécsi építész tervei alapján Lenck Emil 
soproni nagykereskedő építtette 1890 és 1892 között. Már 
1913-tól helyet adott a soproni városi múzeumnak, azonban 
1990-re annyira megromlott az állapota, hogy be kellett zár-
ni a látogatók előtt. Az épület felújításáról 2018-ban szüle-
tett döntés, a Modern Városok Program keretében a Lenck-
villa teljes körű felújításon és korszerűsítésen ment keresztül, 
beleértve a kertet is. Érdekesség, hogy az épület falai között 
élt egykor VIII. Frigyes dán király is.Az ünnepélyes átadó után az érdeklődőket dr. Tóth Imre, a Soproni Múzeum igazgatója (b1) vezette végig 

az épületben kialakított interaktív néprajzi, kézműipari kiállításon 

A mintegy kétmilliárd forintból felújított Lenck-villa megnyitotta kapuit: a „Mestermű. Polgári életvilág és kézművesség a 19. szá-
zad végi Sopronban” című új tárlatnak ad otthont, valamint látogatható a parkja is FOTÓK: FILEP ISTVÁN 

– Aki Sopronban él, vagy egyszer járt már a város-
ban, az az időtlen minőséget élvezheti, vagy viheti 
haza magával – emelte ki beszédében Gulyás Ger-
gely Miniszterelnökséget vezető miniszter

A különböző mesterművek között csipkecsodákat 
is láthatnak az érdeklődők a megújult múzeumban 
– a rokokó ruhakölteményeket restaurálták 

„Sopron mindig 
fontos szerepet 
játszott a nemzet 
életében.”

GULYÁS GERGELY



Városi hírek www.sopronitema.hu 2020. október 14.4

Rádió 1 Sopron • Sopron TV • sopronmedia.hu

MÉDIAPARTNEREINK:

KÖVES ANDREA 

A nagycsoportosok szülei körében gyak-
ran felvetődik a kérdés: vajon tanköteles ko-
rú gyermekük érett-e a szeptemberi iskolakez-
désre. 2021-től változik a sokéves gyakorlat.

– Azok a gyermekek lesznek 
tankötelesek jövőre, akik 2014. 
szeptember 1-je és 2015. au-
gusztus 31-e között születtek 
– emelte ki Fazekas Éva gyógy-
pedagógus, logopédus, a me-
gyei pedagógiai szakszolgálat 
soproni tagintézményének az 
igazgatója. – Lényeges válto-
zás, hogy 2020. január elsejé-
től megszűnt az iskolaérettségi 
vizsgálat. Ha a gyermek tankö-
teles korú, és a szülők, az óvoda-
pedagógusok, a gyermekorvos 
véleménye alapján megfelel az 
iskolakészültség feltételeinek, 

az eddigi eljárásrendnek meg-
felelően történik a beiskolázá-
sa. Ám számos olyan szempont 
lehet, amelynél a tanköteles 
kor ellenére mérlegelni kell az 
iskolakezdést.

Ezek közé tartozik, ha a gyerek 
valamely vagy több részképes-
ség – beszéd, mozgás, szociális 
vagy kognitív – területen nem 

éri el az életkori elvárható szin-
tet. A szakszolgálat ilyenkor azt 
javasolja, hogy részesüljön spe-
ciális, egyéni óvodai fejlesztés-
ben. Ennek során a szülő és az 
óvónő – esetleg logopédus, óvo-
dapszichológus – együtt segítik 
a gyermek fejlődését, rendsze-
resen konzultálnak egymással. 
Ha több területen is nagyobb el-
maradást tapasztalnak, akkor a 
szakszolgálat fejlesztőpedagó-
gusai, gyógypedagógusok, logo-
pédusok vagy pszichológusok is 
segítenek. 

A közös fejlesztés után de-
cember 15-ig a szakemberek 
eldöntik, hogy megfelelő-e a 

fejlődés üteme az iskolakez-
déshez. Amennyiben nem, úgy 
véleményt írnak, amelyet a szü-
lő csatolhat az Oktatási Hiva-
tal 2021. január 1-jén megnyíló 
rendszerébe. 

Ha valamelyik kisgyerek nyá-
ron lesz hatéves, és bizonyta-
lanok a szülők, akkor szintén 
kérhetik a szakszolgálat véle-
ményét, illetve a több éve őt is-
merő, a fejlődését napi szinten 
követő óvodapedagógus is írhat 
a gyerekről. Ha egy tanköteles 
korú gyermek betegsége miatt 
nem vagy alig jár óvodába, ak-
kor az őt ellátó szakorvos véle-
ménye, igazolása csatolható az 
Oktatási Hivatalnak. Azoknak a 
gyerekeknek, akik 2014. szep-
tember 1-je előtt születtek, a 
következő oktatási évben min-
denképpen el kell kezdeniük 
az iskolát. 

EZ LESZ…
Aranyosi Péter és Vida Péter: 
Miskolci Gyökerek

Október 14., szerda 18 óra, Búgócsiga 
Akusztik Garden
A két Karinthy-gyűrűs humorista estjén elhangzik sok 
közös kaland, élmény

Római karnevál – színpadi játék
Október 15., csütörtök 19 óra, Liszt-központ
További időpontok: október 16. 19 óra, október 17.  
19 óra, október 18. 19 óra

Kiállításmegnyitó 
Október 16., péntek 18 óra, Torony Galéria
Tarjáni Antal erdőmérnök-fotóművész lyukkamerás al-
kotásaiból válogatott fotókiállításának megnyitója. Kö-
szöntőt mond: Szőcs Géza galériavezető, megnyitója 
Cukor György művészeti író, költő. A kiállítás megte-
kinthető november 5-ig, hétköznapokon 15–18 óráig.

Kóstolj bele Amerikába!
Október 16. 19 óra, Hotel Szieszta
Zenés vacsoraest a Kontor Horvath Acoustickal 

Eszterháza Meets Jazz 2020  
– Balázs Elemér Group

Október 17., szombat 19 óra, Fertőd, Ester-
házy-kastély
Balázs Elemér, Magyarország egyik legkeresettebb 
dzsesszdobosa 2000-ben alapította meg saját zeneka-
rát, amely hamar hazánk egyik legnépszerűbb dzsessz-
együttesévé vált

A padlás – félig mese – félig musical 
Október 17. 19 óra, Soproni Petőfi Színház
Az előadás 1986-ba viszi vissza a nézőket, amikor Pres-
serék megírták a művet. A darab egy soproni padláson 
játszódik, ahol a Rádiós dolgozik és találkozik a szel-
lemvilág képviselőivel. 
További időpontok: október 18. 15 és 19 óra 

VIII. Soproni Esküvőkiállítás
Október 18., vasárnap 10 óra, Liszt-központ

Kerékpártúra: Storno-helyszínek 
kalandra fel!

Október 18. 14 óra, Storno-ház 
A múzeumok őszi fesztiváljának keretében hirdetett 
meg a programot a Soproni Múzeum – a csapatot ifj. 
Nemes András vezeti. A kerékpártúrán a Storno Ferenc 
vázlatkönyveinek lapjain megelevenedő útvonalat kö-
vetik. A program regisztrációköteles, a jelentkezése-
ket a macsadi.orsolya@sopronimuzeum.hu e-mail-cí-
men várják.

Forrócsoki Est & Sütivásár Dorka 
gyógyulásáért

Október 20., kedd 16 óra
A belépés ingyenes, azonban a sütivásár bevételét és a 
kihelyezett adománygyűjtő dobozba befolyt támoga-
tást Dorka számára gyűjtik. Dorka egy hétéves, gerinc- 
és izomproblémákkal küzdő kislány, akire több gerinc-
műtét vár. 

Éjszakai vadászok 
Október 20. 18 óra, Soproni TIT nagyterme
Milyen az éjszaka, ha vadászol, vagy rád vadásznak? In-
teraktív előadást tart Pellinger Attila, a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park Természetmegőrzési Osztályának veze-
tője. Az érdeklődők megismerhetik a környék éjszakai 
madárvilágát – látvány- és hangeffekttel tarkítva.

Látkép másképp
Október 18-ig látható Grabner József kiállítása hét-
fő kivételével minden nap 10 és 18 óra között a Fes-
tőteremben 

Wosinszki emlékkiállítás
Október 28-ig, hétfő, kedd, szerda 9–13.30 és 14–
17 óráig, pénteken 9–12 óráig látható a bánfalvi fiók-
könyvtárban a 125 éve született Wosinski Kázmér fes-
tőművész emléke előtt tisztelgő tárlat.
A Wosinski kiállításon olvashatók Becht Rezső, Winkler 
Barnabás tanulmányai, valamint Fejér Zoltán festőmű-
vésznek a járványhelyzet miatt meghiúsult megnyitóra 
készült beszédének írott változata.

Zoób Kati: Repertoár 
November 19-ig, naponta 10 és 17 óra között láto-
gatható a fertődi Esterházy-kastély Narancsházá-
ban Zoób Kati „Repertoár – Az ellentétek harmóniá-
ja” című kiállítása 

„Altdörfer Viktor zeneművész emlékére állították tisztelői és 
hálás tanítványai 1941.” – olvasható a sípálya fölötti séta-
utak mellett, a Dalos-hegyi páholynál lévő emlékhely már-
ványtábláján. Altdörfer Viktor 1860-ban született Sopronban. 
Édesapja, Altdörfer Keresztély az evangélikus egyházközség 
kántora, a Dalfüzér férfidalegylet megalapítója, Bartók Béla 
tehetségének felfedezője volt. Altdörfer Viktor középiskolai 
tanulmányait az evangélikus líceumban végezte, majd zenei 
tanulmányait Bécsben kezdte el és végül a lipcsei konzerva-
tóriumban fejezte be. 1887-ben, édesapja nyugalomba vo-
nulását követően az evangélikus konvent őt választotta meg 
kántornak, de emellett a népiskola énektanáraként is dolgo-
zott. Közel fél évszázadon át mint iskolát teremtő zongoravir-
tuóz a soproni zenei élet vezéregyénisége volt. 1940. március 
4-én hunyt el Sopronban, sírja a Balfi úti evangélikus teme-
tőben van, emléktáblája pedig szülőházán, a Templom utca 
15. számú házon látható.
A Dalos-hegyi Altdörfer-emlékhely GPS koordinátái: széles-
ség N 47.66187, hosszúság E 16.57157.
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Altdörfer Viktor emlékhely a Dalos-hegyen
SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

Sarang Renáta gyógypedagógus speciális tornát tart óvodás gyerekeknek – szükség esetén többfajta fej-
lesztést biztosít a pedagógiai szakszolgálat FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

A szülők a szakemberekkel közösen segíthetik a felzárkózást

Hatévesen iskolaérett?

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni em-
berek bemutatása mellett. Olyan embereket keresünk, akik 
szűkebb–tágabb környezetükben valamiért kiérdemelték 
a körülöttük élők szeretetét, tiszteletét. Bárki, akire felnéz-

nek olvasóink! Ha ismernek ilyen embert a környezetük-
ben, írják meg nekünk (szerkesztoseg@sopronitema.hu), 
hogy ki ő, hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának róla 
örömmel a Soproni Témában!

Hétköznapi hősöket keresünk!

VÁRJÁK A KÉRDÉSEKET: A pedagógiai szakszolgálat min-
den érintett szülő kérdéseit várja a 99/505–407-es telefon-
számon, az iskolaértettségről szóló részletes tájékoztatót pe-
dig minden soproni és a város környéki óvodába eljuttatták.
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Számomra érthetetlen, hogy időről 
időre felmerül az úgynevezett zéró 
tolerancia enyhítése, annak ellenére, hogy bizonyí-
tott: Európában évente több ezer ember köszönheti 
életét e szigorú szabálynak – az unió közlekedési ta-
nácsa szerint. Arról nem olvastam statisztikát, hogy 
itthon – a becslések szerint – mennyien menekül-
tek meg a szabályt betartó autósoknak köszönhe-
tően, de vélelmezhetően sokan. A zéró tolerancia 
ugyanis azt jelenti, hogy vezetés előtt tilos alkoholt 

fogyasztani. Tudom, 
minden szabály any-
nyit ér, amennyit betar-
tanak belőle, s bizony 
gyakran halljuk a hír-
adásokban, hogy ittas 
vezető okozott balese-
tet, halálos kimenetelű 
tragédiát. Gondoljuk el, 
mi lenne, ha lazítaná-
nak a szabályokon! Ak-
kor bizony gyakran elő-
fordul(hat)na, hogy egy 
sör helyett könnyen le-
csúszna a második is 
– arra gondolván: ez 

még elmegy. Tényként ugyan nem lehet elkönyvel-
ni, de bizonyára emelkedne az ittasan okozott balese-
tek száma. Szóval véleményem szerint nem szabad 
lazítani, maradjon csak a zéró tolerancia, bármilyen 
nyomás is nehezedik a kormányra. Az pedig megle-
hetősen megdöbbentő ötlet, hogy erről a kérdésről 
társadalmi vitát rendezzenek, bármilyen demokra-
tikusnak tűnik is. Az esetleges szabályváltoztatásról 
akkor lehetne egyáltalán szót ejteni, ha Magyaror-
szágon mindenki, aki volán mögé ül, elfogadná és 
betartaná a teljes alkoholtilalmat. Akkor tovább le-
hetne lépni, de addig nem. 
Mindannyian ismerünk történeteket „bátor” autósok-
ról, akik azzal hencegnek, hogy mennyit ittak veze-
tés előtt, és őket még soha sem kapták el. Igen, ilyen 
is van, és olyan is, amikor egy adott körzetben sor-
ra vadászták le a kocsmából hazafelé tartó autóso-
kat… Nekik biztosan örök tanulság lesz, mint ahogy 
nekem is az volt, amikor úgy 15–16 éve belefutot-
tam a szondáztató rendőrökbe. Azóta nálam él a 
zéró tolerancia. Sajnos a tapasztalatok azt mutatják, 
hogy még mindig akadnak olyanok, akik nem ta-
nulnak mások hibájából, s veszélyeztetik nem csu-
pán a maguk, hanem mások életét is. Szerencsére 
– a hivatalos körökben – egyelőre szó sincs a sza-
bály bármilyen enyhítéséről. Még akkor sem, ha né-
hány országban megengedett a minimális alkohol-
fogyasztás. Egyelőre.

„…véleményem sze-
rint nem szabad lazí-
tani, maradjon csak a 
zéró tolerancia, bármi-
lyen nyomás is nehe-
zedik a kormányra. Az 
pedig meglehetősen 
megdöbbentő ötlet, 
hogy erről a kérdés-
ről társadalmi vitát 
rendezzenek, bármi-
lyen demokratikusnak 
tűnik is. ”

Horváth Ferenc jegyzete

Zéró tolerancia
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Soproni Szociális Intézmény    .  .  .  .  .  .  .  . 506-400
Gyermekjóléti szolgálat    .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 524-361
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 elsősegély-szolgálat    .  .  .  .  .  116-123
Drog stop   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06-80/505-678

Magyar Autóklub   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  188

SZOLGÁLTATÓK

Áram szolgáltató   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06-80/533-533
Víz szolgáltató    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  519-100
Gáz szolgáltató   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  06-80/440-141

UTAZÁS
MÁV  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 06-1/3 49 49 49
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Kisalföld Volán   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  313-130

KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK

Megemlékezés a Hősi temetőben Bánfalván

A küzdelmek ára 

Aradi vértanúk: csendes főhajtás

PLUZSIK TAMÁS

A német katonasírok felújításának 25. évfor-
dulója alkalmából tartottak megemlékezést a 
bánfalvi Hősi temetőben.

Sopron város önkormányzatá-
val közösen szervezte a csütör-
töki megemlékezést a Német 
Hadisírgondozó Népi Szövetség.

– Sopron katonaváros volt a 
19. században, és a 20. század el-
ső évtizedeiben is több alakulat-
nak volt a székhelye – mondta 
dr. Farkas Ciprián polgármester. 

– Ki kell emelni a 9. Nádasdy hu-
szárezredet, amely a Monarchia 
egyik elit alakulata volt. Sopron 
városa nemcsak büszke ezekre a 
történelmi hagyományokra, ha-
nem becsülettel ápolja is azokat.

A polgármester szólt ar-
ról, hogy 3200 katona, hadifo-
goly és civil áldozat nyugszik a 

bánfalvi hősi temetőben, többsé-
gük nyughelye még azonosítha-
tó, sokak nevét pedig közös em-
lékműveken örökítették meg. Az 
első és második világháborúban 
elesett német katonák nyughe-
lyét huszonöt éve tették rendbe. 
A rendezvényen részt vett Uwe 
Zvonar vezérkari alezredes, a 
budapesti német nagykövetség 
véderő attaséja, aki az itt nyugvó 
több mint ezer német katonára 
emlékezett.

Dr. Kun-Szabó István vezér-
őrnagy, köztársasági elnöki 

főhadsegéd arra emlékeztetett, 
hogy az emberiség nagy küzdel-
meinek súlyos ára van, a törté-
nelem viszontagságai katonai 
sírköveket, fejfákat, kereszteket 
hagynak maguk után. Akik el-
lenségek voltak a harcban, azok 
itt egyek lettek. 

A megemlékezés zárásaként 
dr. Farkas Ciprián polgármester, 
Mágel Ágost és Stöckert Tamás 
önkormányzati képviselő, vala-
mint a jelenlévők koszorúkat és 
virágokat helyeztek el a 25 évvel 
ezelőtt létesített emlékműnél. 

Csendes főhajtással és koszo-
rúzással emlékezett meg a sop-
roni városvezetés múlt kedden 
az aradi vértanúkról az evan-
gélikus temető előkertjében. 
A rendezvényen dr. Farkas Cip-
rián polgármester, dr. Simon Ist-
ván és Csiszár Szabolcs alpolgár-
mester mellett részt vett több 
önkormányzati képviselő és 
intézményvezető. A kormány 
2001-ben nyilvánította nemze-
ti gyásznappá október 6-át. Az 
1848–49-es forradalom és sza-
badságharc leverése után Ara-
don kivégeztek 12 honvédtábor-
nokot és egy ezredest, Pesten 
pedig gróf Batthyány Lajost, Ma-
gyarország első független, fele-
lős kormányának vezetőjét. 

RÖVIDEN

Folytatódik  
a vízmérő- 
leolvasás

A koronavírus-járvány-
helyzet miatt ápri-
lis-májusban elmaradt 
vízmérő-leolvasáso-
kat októberben folytat-
ja a Soproni Vízmű Zrt. 
Részletes információk a 
sopronivizmu.hu olda-
lon olvashatók. 

Leltár miatt 
zárva

Október 12. és október 
16. között leltár miatt 
zárva tart a Széchenyi 
István Városi Könyvtár 
Bánfalvi Fiókkönyvtára. 
A Pócsi utcai központi 
épület a szokásos rend 
szerint van nyitva.

›

„NÉZZ FEL! Átkelés közben ne telefonozz” – ezt a szlogent festették fel több 
soproni gyalogátkelő elé. A Soproni Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti 
Osztályának közreműködésével szervezték meg az akciót, az egyik biztosí-
tó támogatásával. A feliratokkal a Ferenczy János utcában, a VasVilla előtt, a 
Széchenyi tér – Erzsébet utca, valamint a Deák tér – Erzsébet utca kereszte-
ződésében is találkozhatunk. Kovács Miklós rendőr alezredes, a közlekedés-
rendészeti osztály vezetője felhívta a gyalogosok figyelmét, hogy ha szük-
séges, akkor inkább álljanak meg, és így használják a mobiltelefonjukat. Azt 
tapasztalják, hogy egyre több idősebb ember is lehajtott fejjel közlekedik a 
zebráknál, ami balesetveszélyes.

Nézz fel! – a zebráknál is

FOTÓ: FILEP ISTVÁNFOTÓ: FILEP ISTVÁN

A bánfalvi Hősi temetőben több mint ezer német katona nyugszik FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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KÖVES ANDREA

Gyenge 
évet zár-
nak or-
szágszer-

te, így Sopronban és 
környékén is a méhé-
szek: a mostoha idő-
járási viszonyok miatt 
a korábbinál jóval ke-
vesebb volt a termés.

A soproni Horváth Antal közel 
másfél évtizede méhészkedik, 
ám ilyen rossz esztendőre nem 
emlékszik, mint az idei. – Tavasz-
szal és nyáron hihetetlenül szél-
sőséges volt az időjárás, ami hát-
ráltatta a növények fejlődését, 
ennek következtében a méhek 
jóval kevesebb mézet tudtak ösz-
szegyűjteni – mesélte a méhész-
mester. – Bár a tavasz jól indult 
a virágzás szempontjából, ám 
jött egy hosszabb aszályos idő-
szak, amit megsínylettek a nö-
vények. Az akácot szinte telje-
sen tönkretette a tavaszi három 
fagyhullám, sajnos az akácméz 
mennyisége idén a töredéke a 
megszokottnak. 

Mindez a többi mézfajtá-
nál is megfigyelhető, egyedü-
li kivétel a Sopronban és kör-
nyékén tradicionális, egyedi 
ízvilággal, valamint magas ás-
ványianyag-tartalommal ren-
delkező gesztenyeméz, amely-
nél nem lehet panasz a termés 
mennyiségére. A kevés mézter-
més az árakat is megemelte, az 
akácméz már május végén drá-
gult, jelenleg egy üveg ebből 

a fajtából 2500–3000 forint 
körül mozog.

– A méz nem csupán finom, 
de ebben a vírusos időszakban 
természetes immunerősítő, 
csak napi egy-két teáskanálnyi  
fogyasztásával sokat tehetünk 
az egészségünkért – emelte ki 
a szakember. – Magas az ásvá-
nyianyag-tartalma: van benne 
kalcium, réz, vas, magnézium, 
mangán, foszfor, kálium, nátri-
um, cink és kis mennyiségben B-
és C-vitamin. A sötétebb mézek 
a leggazdagabbak ásványi ele-
mekben. Baktériumölő hatását 
már régóta ismerik, a népi gyó-
gyászatban már évezredek óta 
használják fájdalomcsillapító-
ként és köptetőként. Mi otthon 

ezekben az őszi, téli hónapokban 
rendszeresen készítünk gyöm-
béres–citromos–mézes keveré-
ket, amelyből rendszeresen fo-
gyasztunk egy-egy kiskanállal: el 
is kerül minket a betegség.

A méhészmester másik „titkos 
fegyvere” a méhek által gyűjtött 
virágpor, amely szintén kedvező 

hatású, rendszeres fogyasztásá-
val növelhető a stressztűrőké-
pesség. Számos aminosavat, 
különböző vitaminokat és nél-
külözhetetlen ásványi anyago-
kat tartalmaz. A virágpor és a 
méz együttes fogyasztása pe-
dig még hatékonyabban erősí-
ti immunrendszerünket.

Zöld Sopron

Rendszeresen 
fogyaszt mézet?

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›

HORVÁTH KRISZTINA:
Gyermekkoromban sok-
szor ettünk vajas kenyeret 
mézzel. Az nagyon finom 
volt! Most felnőttként már 
tudom, hogy a méz jó vi-
taminforrás, egészséges. 
A benne rejlő rengeteg ér-
tékes anyag rendkívül jó 
hatással van az egészség-
re, megfázáskor pedig fel-
gyorsítja a gyógyulást.

KIRKOVITS RITA:
Igyekszem egészségesen 
étkezni, és a családomat, 
a gyermekemet is erre ne-
velem. Ha tehetem, akkor 
természetes alapú étele-
ket választok, és ebbe be-
letartozik a méz is. Számos 
jó tulajdonsága van, és ren-
geteg vitamint tartalmaz. 
Mindezek mellett pedig ki-
váló csemege.

GOTTLIEB LÁSZLÓ:
Ilyenkor, amikor már bekö-
szöntött a hűvös idő, rend-
szeresen fogyasztok mézet. 
Legtöbbször a teába teszem 
cukor helyett. Ugyanolyan 
édes lesz tőle. Télen pedig 
nincs is jobb, mint egy csé-
sze forró tea mézzel és cit-
rommal. Átmelegít, és véd 
a fertőzésektől. A kedven-
cem az akácméz.

CZÁKLER JÓZSEF:
Még tavasszal, amikor 
igazán „beütött” a koro-
navírus-járvány, akkor a 
feleségem, a többi házi-
asszonyhoz hasonlóan, el-
kezdett kovászból készült 
ételeket sütni. A kovászba 
pedig mindig tesz egy ke-
vés mézet, így végső soron 
rendszeres mézfogyasztó 
vagyok én is.

– A méz nem csupán finom, de ebben a vírusos időszakban természetes im-
munerősítő – vallja a soproni Horváth Antal méhészmester FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A muskátli teleltetése
MADARÁSZ RÉKA

Melegebb éghajlatról 
származó növényeink 
nem bírják a hideget, 
így ideje előkészíte-
nünk őket a hűvösebb 
évszakokra. Ezek közé 
tartozik a közkedvelt 
muskátli, ami sokak 
erkélyének dísze volt.

A muskátli szubtrópusi éghaj-
latról származik, s mint ilyen, a 
napfényt és a meleget kedveli. 
Ha nem gondoskodunk megfe-
lelő téli menedékről a számára, 
a hideg beköszöntével elfagy. 
A költöztetését azonban nem 
kell elsietni, mivel még a 0 fo-
kos hőmérsékletet is bírja, így 
az éjszakai fagyok beálltáig vár-
hatunk vele. 

– A muskátli teleltetésére a 
legalkalmasabb egy kellően hű-
vös helyiség, ahol 10–12 fok fö-
lé nem emelkedik a hőmérsék-
let – javasolta Horváth Gábor, a 
Kisalföldi ASzC Roth szakképző 
iskola kertészeti tangazdaságá-
nak vezetője. – Ez lehet egy szá-
raz pince, lépcsőház, garázs vagy 
akár télikert is. Ha magasabb hő-
mérsékleten teleltetjük, a nö-
vény a tél folyamán is tovább 
fejlődhet; felnyurgul, a levele 
pedig lehullhat, laza szövetű és 
szerkezetű hajtások képződhet-
nek rajta. 

Teleltetés előtt vágjuk vissza 
a muskátli virágait a szárukkal 
együtt, szabadítsuk meg a nö-
vényt az elszáradt, megsárgult 
részektől. A téli hónapokban 
csak mérsékelten locsoljuk, ele-
gendő 2–3 hetente megöntözni, 
de inkább csak átnedvesíteni a 
földjét. Ha ugyanis túl sok vizet 
kap, gombásodhat vagy rotha-
dásnak indulhat a növény. Télen 
nem szükséges tápoldat hasz-
nálata sem.

– A muskátlit tárolhatjuk ab-
ban a cserépben, amiben a nyár 
folyamán fejlődött, de dönt-
hetünk az úgynevezett száraz 

teleltetés mellett is – folytatta 
Horváth Gábor. – Ezt a mód-
szert többnyire álló muskátlik 
esetén alkalmazzák, és azoknak 
érdemes választani, akik pincé-
ben, sötét helyen tudják csak el-
helyezni a töveket. Mindössze 
annyit kell tennünk, hogy ki-
szedjük a földjéből a muskátlit, 
lerázzuk a gyökerekről a földet, 
majd visszavágjuk a hajtásokat, 
a gyökereket, és így szárazon új-
ságpapírba csomagoljuk. Felló-
gatva vagy egy ládában lazán el-
helyezve többnyire átvészeli a 
téli hónapokat, de előfordulhat 
veszteség. 

A szakemberek szerint a muskátli teleltetésére a 
legalkalmasabb egy olyan helyiség, ahol nem emel-
kedik 10–12 fok fölé a hőmérséklet 

A tél gyönyörű dísze

A Soproni Parkerdőben számos történelmi 
és kultúrtörténeti emlékkel találkozhatnak 
a kirándulók. Muck Endre „a soproni erdők 
atyja”, a korszerű parkerdő létrejöttének első 
soproni támogatója, aki 50 éves erdőmeste-
ri–erdőgondnoki működése alatt nemcsak 
a fenyvesítésnek volt az elindítója, hanem a 
hegyvidéki erdők mai képének formálója is.
Az Ojtozi sétány közepén található az ojtozi 
csata emlékműve, amely az 1917. augusz-
tus elején az erdélyi Ojtozi-szorosban har-
colt soproni 18-as honvédek emlékét őrzi. 
Az 1934-ben felállított emlékművet (amely az 

Ojtozi-szorosban állítottnak, majd megsem-
misítettnek a mása) Dabóczy István szob-
rászművész, a Rákóczi Honvéd Főreáliskola 
tanára készítette. Az Ojtozi fasor, ahol az em-
lékmű található, a Várisi sétaút része. A sétaút 
ezen szakasza közvilágítással ellátott, ezen 
kívül gyermekjátszótér, információs táblák, 
padok–asztalok szolgálják az idelátogatók 
kényelmét. 
Forrás: A Tanulmányi Erdőgazdaság gon-
dozásában megjelent Emlékhelyek című 
kiadvány 
FOTÓK: NÉMETH PÉTER

Emlékhelyek a parkerdőben

Az akácot szinte teljesen tönkretette a tavaszi fagy

Kevés méz lesz idén

A kecskerágók nemcsak a hazai – így a soproni – er-
dők gyakori cserjéi, hanem a parkok télen is zöldel-
lő díszei. Számos tarka levelű, fehér-zöld, illetve sárga-
zöld díszváltozatuk ismert. Kúszónövényként remek 
talajtakarók, de jól mutatnak edényben és támfalon is. 

www.sopronitema.hu

INGYENES 
KÖZÖSSÉGI 
HETILAP

AZ INTERNETEN IS!

„LESZ ELÉG MÉZ A BELFÖLDI FOGYASZTÁSRA”
– Az idén is lesz elég méz Magyarországon, a méztermés és 
a tartalékok a mintegy 10 ezer tonna körüli belső fogyasz-
tást a gyengébb eredmények ellenére is fedezi – közölte 
Nagy István agrárminiszter az MTI-vel. Az elmúlt öt év átla-
gos mézhozama 20 és 32 ezer tonna között volt, az Orszá-
gos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) idén 14 ezer tonna 
méztermésre számít. A kormány a méhészeti ágazatnak egy-
milliárd forintot biztosít a koronavírus veszélyhelyzet miatti 
nehézségek kezelésére és a méhtartási kedv fenntartására. 
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1990
Gyűjtőtábor 
Sopronpusztánál? 
Sopront és környékét, a kör-
nyékbeli erdőket az utóbbi 
időben ellepték a „kóborok”, e 
20. század végi szegénylegé-
nyek. Miután az osztrák szo-
cialista kormánynak elege lett 
a Magyarországon keresztül 
Ausztriába szökdösőkből, egy 
hirtelen váltással „fordított 
vasfüggönyt” csinált, mint-
egy 1500 sorkatonát vezényelt 
az osztrák–magyar határ őri-
zetére. A burgenlandi lakos-
ság többségének őszinte örö-
mére, akik torkig vannak már 
a keleti, lengyel, jugó, ma-
gyar, román, albán és török 
vircsafttal és menekültekkel. 
Úton-útfélen, a legváratlanabb 
helyen lehet találkozni velük: 
kikocog az ember a parkerdőbe 
a lakótelep mögött, és kérege-
tő gyerekekbe, gyanús, őgyelgő 
felnőttekbe botlik. A lakosság 
fél, pánikhangulat van: elsza-

porodtak az utóbbi hetekben 
a lopások, rablások, betörések. 
Ismerős meséli: betörtek a hét-
végi házába, fölélték a készlete-
it, megitták a borát. Úgy hírlik, 
a tarthatatlan helyzet láttán a 
kormány végre lép valamit. Azt 
is beszélik, hogy egy gyűjtőtá-
bor épülne Sopronpusztánál…? 
(Ring)

1960
A SMAFC 
jubileumi ünnepe
Száz esztendeje annak, hogy 
Cseh Lajos és Hampel Adolf 
egyetemi polgárok kezdemé-
nyezésére megalakították 
Selmecbányán az atlétika klu-
bot. Az első világháború után az 
európai hírű felsőoktatási intéz-
mény Sopronba került, a sport-
egyesület neve többször válto-
zott, de emblémájában mindig 
ott szerepelt az 1860-as alapí-
tás éve. A sikerekben, eredmé-
nyekben gazdag múltra em-
lékezett Nemky Ernő tanár el-

nök az ünnepi díszközgyűlésen, 
és a jubileumi kiállítás tablói 
is az elmúlt száz esztendő je-
lentős eseményeit idézték. A 
Soproni MAFC kosárlabdázói 
az 1950-es években három esz-
tendőn át az NB I-ben szerepel-
tek, és két alkalommal a har-
madik helyen végeztek. Bogár 
Pál, az egykori főiskolás csapat 
erőssége tagja volt az 1955-ben 
Európa-bajnokságot nyert ma-
gyar válogatottnak. Róluk sem 
feledkeztek meg a jubileum al-
kalmából, és az „öreg” kosa-
rasok sem lettek hűtlenek ősi 
alma materük egyesületéhez. 
A három Bogár fivér, továb-
bá Juhász, Tóth, Gárdái, Roxer, 
Ringhoffer, Hrabovszky ismét 
magukra öltötték a hagyomá-
nyos kék mezt, és az egykori 
csatáik színhelyén, a közönség 
fergeteges ünneplésétől kísér-
ve, kitűnő iskolajátékkal 69–
50 arányban késztették meg-
adásra a SMAFC mai gárdáját. 
(Népsport)

1930
A legkevesebb adósság
A város közigazgatási bizottsá-
gának legutóbbi ülésén Simon 
Elemér dr. főispán beszámolt ar-
ról, hogy a belügyminisztérium-
ban tartott munkanélküli an-
két alkalmával, amelyen jelen 
volt, átvizsgálták az összes váro-
sok vagyoni helyzetét. Örömmel 
konstatálhattam, mondta a fő-
ispán, hogy az összes városok kö-
zött Sopronnak vannak a legren-
dezettebb viszonyai. Sopronnak 
ugyanis csupán másfél millió 
adóssága van. A soproni polgár 
a rossz viszonyok között össze-
húzza magát, így tesz a város 
is. Ennek a helyzetnek az ered-
ménye az, hogy csak három vá-
ros kaphat újabb kölcsönt, s en-
nek a háromnak egyike Sopron. 
Megállapítható még az is, fűz-
te hozzá Simon Elemér, hogy a 
magánépítkezés Sopronban a 
legnagyobb a városok között. 
(Városok Lapja)
Összeállította: Pluzsik Tamás

Válogatás  
a korabeli sajtóból

„Gondolatban minden nap Sopron utcáit rovom...”

90 éves Soproni József
PLUZSIK TAMÁS 

Néhány nappal ezelőtt ünnepelte 90. szüle-
tésnapját Soproni József Kossuth-díjas zene-
szerző, professzor emeritus, a Zeneakadémia 
egykori rektora, Sopron díszpolgára, a Lauda-
tio Scarbantiae (Himnusz Sopronhoz) szerzője. 

– Először is, professzor úr, 
őszinte szívvel és szeretettel 
gratulálunk a kerek évfor-
dulóhoz!

– Köszönöm szépen, éppen 
a napokban gondoltam végig, 
hogy a családomban csak az 
anyai nagyanyám, Wabl Pálné, 
született Mahr Anna élte meg 
ezt a kort. Az ő férje, Wabl nagy-
apám a szőlőművelés mellett a 
Szent Mihály-templom sekres-
tyési teendőit is ellátta. Nagy-
szüleim a templom melletti sek-
restyésházban laktak, Marika 
húgommal (dr. Schwarz Mária 
gyermekorvos – a szerk.) együtt 
mi is ennek az épületnek a fa-
gerendás nagyszobájában szü-
lettünk. Nagy öröm számomra, 
hogy ugyan csak a televízióban, 
de láthattam a gyönyörűen fel-
újított Szent Mihály-templom 
újraszentelését, valamint ez-
zel együtt a szülőházam meg-
újulását is.

– Nyilván sok emlék köti a 
soproni templomokhoz.

– A Szentlélek-templomban 
kereszteltek, sőt később rend-
szeresen ott is ministráltam. 
Tízévesen kezdtem el temp-
lomban orgonálni, korábban 
nem lehetett, mert kis növésű 

voltam, és nem ért le a lábam a 
pedálokhoz. Széchenyis gimna-
zista koromban a Szent György-
templom diákmiséin gyakran 
én játszottam. Később több-
ször a domonkosok templomá-
ban is, ahol érdekes bemutatók 
zajlottak, így 1952-ben ott adtuk 
elő első misémet, a Missa bre-
vist, magam orgonáltam benne. 
Egyébként pedig nemcsak az or-
gonajáték érdekelt, hanem ma-
gának a hangszernek a műkö-
dése is. Nyilván édesapámtól 
örököltem érdeklődésemet a 
szerkezetek iránt, ezért később 
részt vettem néhány soproni or-
gona átépítésében is. 

– Úgy tudom, hogy a Missa 
Scarbantiensis című miséjét 
a Szent Mihály-templomban 
mutatták be.

– Valóban, máig ható emlék ez 
számomra. 1991-ben írtam meg 
ezt a művemet, négy szólistára, 
kórusra, közepes nagyságú ze-
nekarra, latin nyelvű ajánlással, 
mely így hangzik: „Hálás szívvel 
szülővárosomnak, Sopronnak, 
amelyet egyébként Scarbantiá-
nak vagy Oedenburgnak is ne-
veztek, valamint őseim emlé-
kezetére, akik sok évszázadon 
keresztül itt éltek, és itt vannak 

eltemetve”. 1995-ben volt a be-
mutató Sopronban, a Magyar 
Rádió Ének- és Zenekarát Ko-
vács János vezényelte.

– Mivel foglalkozik mos-
tanság?

– Állandóan dolgozom, most 
éppen Tóth Árpád verseire ké-
szül egy tizenkét dalból álló 

ciklus. Nagyon sok örömöt okoz 
számomra ez a munka, beleért-
ve a versek újraolvasását is.

– Mikor láthatjuk a profesz-
szor urat körünkben?

– Ez manapság nagyon ne-
héz kérdés – gondolatban vi-
szont minden nap Sopron ut-
cáit rovom…

Római karnevál
MUNKATÁRSUNKTÓL

Nagy taps közepette hódította 
meg a nézőket a Római karne-
vál című produkció szereplőgár-
dája. A Hubay Miklós művéből 
készült színpadi játékot kama-
rakörülmények között, a Liszt-
központban játsszák a felnőtt 
bérleteseknek. A darab legköze-
lebb október 15-én, 16-án, 17-én, 
18-án szerepel a soproni színház 
műsorán, és látható egész évad-
ban. A rendező a Jászai-díjas Pa-
taki András.

Az előadás a Soproni Petőfi 
Színház, a Zentai Magyar Ka-
maraszínház és a marosvásár-
helyi Spectrum Színház kopro-
dukciójában jött létre. Látható 
volt már Zentán, nyáron az Esz-
tergomi Várszínház ezzel a da-
rabbal nyitotta meg az évadát 

a nemzeti összetartozás jegyé-
ben. A Római karnevál díszelő-
adásként meghívást kapott a 
Magyar Színházak XXXII. Kis-
várdai Fesztiváljára. A rangos 
szakmai találkozón Farkas Ibo-
lya Margit megformálásáért a 
zsűri Színészi Nagydíját érde-
melte ki. A produkcióban sze-
replő Kárp György pedig Élet-
mű-díjat vehetett át.

Farkas Ibolya az erdélyi szín-
játszás 81 éves legendája, ez a 
hatvanegyedik színházi szezon-
ja. Pataki András a pályafutása 
előtt tisztelegve választotta szá-
mára Hubay Miklós darabját.

A Római karnevál A padlás 
után a második őszi bemuta-
tója volt a hűség évadának, és 
a visszajelzések szerint mind-
két előadás elnyerte a közön-
ség tetszését. 

Kultúra, művészetek

100 évvel ezelőtt, 1920. október 4-én született Sátoral-
jaújhelyen Pesti Barnabás (Gätzler József) vegyészmér-
nök. A magyar ellenállási mozgalom kommunista tagját 
1944. december 24-én Sopronkőhidán Bajcsy-Zsilinszky 
Endrével és két társával együtt végezték ki.

85 évvel ezelőtt, 1935. október 7-én hunyt el Sopron-
ban Halász József festőművész, grafikus. Léván született 
1874. november 8-án.

80 évvel ezelőtt, 1940. október 5-én hunyt el Bécsben 
Thirring Gyula tanár. Sopronban született 1858. július 8-án.

A Széchenyi István Városi Könyvtár internetes oldalán (www.
szivk.hu) megtalálható adatbázisból közlünk részleteket.

Ez történt…

A Római karnevál főszereplője Farkas Ibolya – ko-
rábban díjat is kapott Margit megformálásáért

– Nemcsak az orgonajáték érdekelt, hanem ma-
gának a hangszernek a működése is, részt vettem 
néhány soproni orgona átépítésében – mesélte la-
punknak Soproni József FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Louise Glück amerikai – magyar gyökerekkel rendelkező –
költőnek ítélte oda idén az irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadé-
mia. A testület indoklása szerint Louise Glück a díjat összeté-
veszthetetlen költői hangjáért kapja, amely zord szépségével 
egyetemessé teszi az egyéni létezést.
A költő 1943-ban született New Yorkban, és a Massachusetts 
állambeli Cambridge-ben él. Az írás mellett a Yale Egyetem 
angol professzora. Első verseskötete Firstborn (Elsőszülött) 

címmel jelent meg 1968-ban, nem sokkal később már a kor-
társ amerikai irodalom legkiemelkedőbb alakjai között tar-
tották számon, több rangos díjban is részesült.
A hetvenhét éves, magyar származású költőnő 10 millió 
svéd koronával (342,2 millió forintos összeggel) gazdago-
dik, a díjátadó ünnepséget hagyományosan december 10-
én, az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordu-
lóján rendezik. (mti)

Irodalmi Nobel-díj Louise Glücknek
RÖVIDEN

Gyorstalpaló a Lenck-villához
Több mint kétszázan vettek részt az elmúlt vasárnap meg-
tartott Gyorstalpalón. A városismereti séta résztvevői elő-
ször a Festőterembe látogattak el, ahol közösen megte-
kintették Grabner József festőművész kiállítását. A végcél 
pedig a közelmúltban átadott Lenck-villa volt. A kívül és 
belül teljesen megújult épületről Nemes András művé-
szettörténész tartott előadást. A szakember felidézte a 
villa keletkezésének történetét, szólt a Lenck-családról, 
valamint arról is, hogy miért lett ez az épület országos 
szinten is a klasszicizálódó villaépítészet kiemelkedő al-
kotása. Az érdeklődők egy csoportja a villában berende-
zett kiállítást is megnézhette.
A Gyorstalpaló következő rendezvényét november 8-án 
az evangélikus temetőben tartják. A találkozó 15 órakor 
lesz a temető bejáratánál.

Nyerj egy Grabnert!
Végéhez közeledik Grabner József festőművész kiállítá-
sa a Festőteremben. A szervező Pro Kultúra Sopron en-
nek kapcsán közönségszavazást hirdetett. Mindazok kö-
zött, akik október 17-én és 18-án ellátogatnak a tárlatra, 
és leadják voksukat a kedvenc festményükre, egy Grab-
ner-alkotást sorsolnak ki.

›
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Népszerű  
Európa-futás

RÁZÓ LÁSZLÓ

A szervezők szerint minden várakozást felül-
múlt a részvétel az idei Európa-futáson. Közel 
150-en indultak a különböző távokon. 

Kósa István szervező, a Sopron 
Városi Szabadidősport Szövet-
ség elnöke elmondta: kicsit tar-
tottak tőle, hogy a kedvezőtlen 
időjárás visszatartja a futókat, 
de nem így lett: rengetegen 
neveztek a helyszínen az idei 
Európa-futásra.

– 9-kor indítottuk az öt kilo-
méteres mezőnyt, addigra az 
eső is elállt. Aztán 9 óra 20-kor 
dördült el a startpisztoly a 14 
és 21 kilométert teljesítő futók-
nak – kezdte Kósa István. – Na-
gyon örültünk annak, hogy a 
dr. Farkas Ciprián polgármester, 
Csiszár Szabolcs alpolgármester 

és dr. Sárvári Szabolcs jegyző ál-
tal alkotott csapat is nevezett, 
de például Csollány Szilveszter 
olimpiai bajnok is a futók kö-
zött volt. Kiváló hangulatú fu-
tóversenyt rendeztünk, jól sike-
rült a menetirányítás az olyan 
szakaszokon is, ahol útlezárásra 
volt szükség, ezúton is köszön-
jük a rendőrség, a polgárőrség, 
valamint a segítők és diákok 
közreműködését.

Kósa István hozzátette: ösz-
szesen több mint hetvenen dol-
goztak azon, hogy jól sikerül-
jön a futóverseny, a szervezők 
ráadásul a vírushelyzet miatt 

különleges szabályokat is hoz-
tak. Mindenkit kértek, hogy a 
versenyen kívül hordjon masz-
kot, az egészségügyi szolgálat 
két mentőautóval volt jelen, 
és mindenkinek megmérték a 
testhőmérsékletét.

– Olyan apróságokra is gon-
doltunk, hogy az üdítőponto-
kon elhelyezett szőlőcukor ne 
egy tálban legyen, amiből min-
denki vehet. Ehelyett egy papír-
ra helyeztük el a szőlőcukrokat, 
5 centis távolságra egymástól, 
ezzel is próbáltuk óvni a fu-
tók egészségét – tette hozzá az 
SVVSZ elnöke.

A Pannon Work–Sopron Fél-
maraton – Európa Futás díj-
átadóján dr. Farkas Ciprián 
polgármester és Csiszár Sza-
bolcs alpolgármester adta át az 
elismeréseket.

Szárnyaló focisták
TÖREKI AMAND

Az edzőváltás óta megtáltosodott az SC Sopron 
férfi felnőtt labdarúgó-csapata – a hétvégén 
ezúttal Komáromból hozták el a 3 pontot a fiúk. 

A soproni fiatalok a hétvégi 
mérkőzésen végig okosan és 
taktikusan játszva 3–1-es győ-
zelmet arattak a jó erőkből álló 
Komárom VSE együttese ellen, 
így a most már 7 mérkőzés óta 
tartó győzelmi szériájuknak kö-
szönhetően a 6. helyet foglalják 
el a tabellán. A találkozó króni-
kájához hozzátartozik, hogy a 
piros-fehér csapatot mintegy 
70 soproni szurkoló kísérte el 
a mérkőzésre, akik varázslatos 
hangulatot teremtve hazai pá-
lyává varázsolták a komáromi 
létesítményt. 

Weitner Ádámék azonban 
már a hétvégi feladatokra 

koncentrálnak, hiszen az ugyan-
csak fiatal, gyors, lendületes já-
tékosokból álló ZTE FC II-vel 
mérkőznek meg a városi sta-
dionban. A ZTE FC csapatának 
eddigi bajnoki mérlege 13 mér-
kőzésből 3 győzelem, 6 döntet-
len és 4 vereség, így 15 ponttal 
a tabella 14. helyén állnak. Bo-
zsik József együttesének házi 
gólkirálya 4 góllal Zimonyi Dá-
vid, aki tavaly még a Lipót Pék-
ség SE-nél játszott.

Az SC Sopron fiatal, saját neve-
lésű szélsője, Purt Patrik az utób-
bi időben alapembernek számít, 
a bizalmat rendre jó játékkal há-
lálja meg: – Az edzőváltás óta 

elmondható, hogy új erőre ka-
pott a csapat – nyilatkozta. – El-
hittük, hogy van keresnivalónk 
ebben az osztályban. Csodálatos 
érzés egymás után 7 mérkőzést 
megnyerni, óriási önbizalmat 
adott az egész csapatnak, ez a já-
tékunkon is meglátszik. A hétvé-
gi ZTE elleni mérkőzésre is egy 
döntőként tekintünk, szeret-
nénk megnyerni.

Az SC Sopron október 18-án, 
vasárnap 15.30-kor fogadja a 
ZTE FC II. együttesét a Káposz-
tás utcában.

Sport

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata licittárgyalást hirdet
a tulajdonában álló ingatlanok értékesítésére:

Sopron, Rákosi út 38. fszt. 1. szám alatti,
38 m2 alapterületű lakás 

Az ingatlan megtekinthető: 2020. október 30. (péntek) 9.00 óra
A licit időpontja: 2020. november 5. (csütörtök) 9.00 óra

 (induló licitár: 10.110.000 Ft)

Sopron, Pető�  tér 6. fszt. 4. szám alatti,
40 m2 alapterületű lakás 

Az ingatlan megtekinthető: 2020. október 30. (péntek) 9.30 
A licit időpontja: 2020. november 5. (csütörtök) 10.00 óra

 (induló licitár: 6.424.000 Ft)

Sopron, Újteleki u. 12. 1. em. 7. szám alatti,
127 m2 alapterületű lakás 

Az ingatlan megtekinthető: 2020. október 30. (péntek) 10.00 óra
A licit időpontja: 2020. november 5. (csütörtök) 11.00 óra

 (induló licitár: 36.000.000 Ft)

Sopron, Színház utca 18. fszt. 3. szám alatti,
67 m2 alapterületű lakás 

Az ingatlan megtekinthető: 2020. október 30. (péntek) 10.30 
A licit időpontja: 2020. november 5. (csütörtök) 13.00 óra

 (induló licitár: 14.320.000 Ft)

Sopron, Kurucdomb sor 3. szám alatti,
73 m2 alapterületű padlástér
28/73-ad tulajdoni hányada 

Az ingatlan megtekinthető: 2020. október 30. (péntek) 11.00 óra
A licit időpontja: 2020. november 5. (csütörtök) 14.00 óra

 (induló licitár: 1.428.000 Ft)
• • • • •

A licittárgyalás helye: Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Városgazdálkodási Osztály 9400 Sopron, Fő tér 1.
Az ingatlanok műszaki állapotával kapcsolatban a Sopron Holding

Vagyonkezelő Zrt.-nél a  99/514–566-es telefonszámon tájékozódhat.
A licittárgyalás részleteiről érdeklődhet az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

személyesen Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Osztályán ügyfélfogadási időben, telefonon

a 99/515–404-es telefonszámon, illetve
a takacs.andras@sopron-ph.hu e-mail-címen.

A részletes licitkiírások a www.sopron.hu/önkormányzat
menüpont alatt olvashatók.

Sopron Megyei Jogú Város

LICITTÁRGYALÁS Babosék megvédték címüket

SKC: a Kaposvár jön szombaton

Ismét nyert, így megvédte cí-
mét a női párosok versenyében 
a francia nyílt teniszbajnoksá-
gon Babos Tímea és Kristina 
Mladenovic. A soproni tenisze-
zőnek ez volt a nyolcadik páros 
Grand Slam-döntője és negye-
dik diadala. 

A második helyen kiemelt 
magyar, francia kettős 6:4, 7:5-
re győzte le az Alexa Guarachi, 
Desirae Krawczyk chilei, ameri-
kai duót. Babosék a trófea mellé 
összesen 319 652 eurót (113 mil-
lió forint) kaptak a sikerért.

A US Openen történt kizárás 
miatt különleges sikernek tart-
ja Babos Tímea, hogy vasárnap 
sikerült a címvédés. (Babo sékat 
azért zárták ki az Egyesült Ál-
lamokban, mert Mladenovic 
kapcsolatba került a koronaví-
russal megfertőződött Benoit 
Paire-rel.) – Nagyon boldog va-
gyok, hogy miénk lett a trófea 

egy ilyen US Open után – nyi-
latkozta a soproni teniszező. 
– Picit furcsa érzéseink vannak. 

Nehezen tudnám elmagyarázni, 
de egyfajta megkönnyebbülést 
érzek. Mindig őszinte vagyok: 

hosszú idő óta ez volt a legrosz-
szabb teljesítményünk. 

(mti)

MUNKATÁRSUNKTÓL

Megszerezte első hazai győzelmét a Jászbe-
rény ellen a Sopron KC együttese, azonban a 
hétvégi, Falco elleni találkozó elmaradt.

Kostas Flevarakis csapatában a 
Jászberény ellen Dillard bizo-
nyította, miért ragaszkodott 
leigazolásához a vezetőedző, 
az irányító 20 pontot és négy 
hárompontost szerzett, mel-
lette Wideman, Thompson és 
a közönségkedvenc Boriszov is 

eredményesen játszott, a győ-
zelem nem forgott veszélyben. 
A végeredmény: Sopron KC 
– Jászberényi KSE: 92–83.

Hétvégén a Falco ellen lé-
pett volna pályára a csapat, a 
szombathelyi játékosok azon-
ban a ZTE elleni meccs miatt 

karanténba kerültek, ezért el-
halasztották a találkozót.

Kostas Flevarakis csapata így 
a Szeged elleni idegenbeli, va-
lamint a Kaposvár elleni hazai 
találkozóra készül.

– Nem vagyunk könnyű hely-
zetben – nyilatkozta az edző. 
– Régebben egy hónapra tervez-
tünk a csapattal, most egy hétre, 
ha előre tudunk gondolkodni, 
már örülünk. Bármikor közbe-
szólhat a vírus, halaszthatják 
a meccseket, így elsősorban 

fejben, koncentrációban ne-
héz a játékosoknak a követke-
ző feladatra összpontosítani. 
Így is örülök, hogy együtt dol-
gozhatunk a csapattal, és hozzá 
kell tenni, hogy a többi együt-
tes is ugyanilyen nehéz hely-
zetben van. 

A Naturtex-SZTE-SZEDEÁK 
– Sopron KC találkozó szerdán 
este 6 órakor kezdődik, a Sop-
ron KC – Kaposvári KK mérkő-
zésen pedig szombaton, szintén 
18 órától indul útjára a labda.

Babos Tímea (j) és Kristina Mladenovic a Grand Slam-győzelem után

A 14 és 21 kilométeres táv rajtja a vasárnapi Európa-futáson – sokan teljesítet-
ték egyéniben és csapatban is a megmérettetést FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Sopron Basket: koncentrált játék
Két megnyert és egy elhalasztott meccs – ez 
a mérlege a Sopron Basket női kosárlabda 
csapatának. Gáspár Dávid együttese múlt hé-
ten magabiztosan győzte le hazai pályán az 
Uni Győr Mély Út együttesét (83–50), a ta-
lálkozónak azonban nem várt következmé-
nyei is voltak. A győri csapatban a meccset 
követően többen is pozitív koronavírustesztet 
produkáltak, így a múlt szombatra kiírt, Sop-
ron–Szekszárd rangadót a két klub megegye-
zése alapján elhalasztották. A Sopron Basket 
már a PINK-Pécsi 424 elleni hazai, valamint 
a Vasas elleni idegenbeli mérkőzésre készül.
– Örülök, hogy a Győr ellen már javult a kon-
centrációnk, szervezettségünk és az odafi-

gyelésünk is – mondta Gáspár Dávid veze-
tőedző. – Ezzel a hozzáállással kell készülni 
az előttünk álló feladatokra is. Nem szelektá-
lunk, nem kategorizálunk, a PINKK és a Va-
sas ellen is kellően feltérképezzük az ellen-
feleinket, kielemezzük a játékukat. 
A szakember hozzátette: alapvető elvárása, 
hogy játékosai a PINKK és a Vasas ellen is a 
legjobb teljesítményüket nyújtsák, várható-
an mindkét mérkőzésen bő rotációval lép 
majd pályára a csapat.
A Sopron Basket PINKK-Pécsi 424 mérkő-
zés szerdán 18 órakor lesz, míg a Vasas el-
leni idegenbeli találkozó szombaton 18 óra-
kor kezdődik.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK:

Duna Takarék megyei I. 
osztály 9. forduló: DAC Ná-
dorváros – SFAC 1900: 3–1

Megyei II. osztály soproni 
csoport 9. forduló: SVSE-
GYSEV – Nagycenk: 5–3
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BENKE ÉVA

Sopron egyik népszerű természetjáró cso-
portja, a Túrabotos Természetjáró Klub ha-
vonta több programot szervez, itthon és kül-
földön, vízen, földön, hegyen, kerékpáron és 
gyalogosan. 

– Szeretünk a természetben len-
ni, feleségemmel, Péntek Gabi-
val együtt túravezetők vagyunk 
– mesélte Péntek Károly, a Túra-
botos Természetjáró Klub ve-
zetője. – Mindketten termé-
szetszerető családban nőttünk 
fel, régóta rendszeresen járjuk 
a Soproni-hegységet. Fiaink, 

Krisztián és Kevin kiskoruk óta 
túráznak velünk, utóbbi hétéves 
kora óta via ferratazik is.

A soproni természetjáró klub 
közel tíz évvel ezelőtt hét csa-
láddal indult, ma harmincöt be-
jegyzett tagjuk van, és évi csak-
nem kétszáz ember vesz részt 
a túráikon.

– A programjaink változato-
sak, szervezünk erdei, vízi, il-
letve barlangász, kerékpáros, 
hegymászó és via ferrata túrá-
kat is, télen havonta kettő, az 
év többi részében három alka-
lommal – folytatta Károly. – Ma-
gyarországon kívül gyakori úti 
cél Ausztria, az osztrák hegyek, 
jelenleg azonban a vírushely-
zet miatt inkább itthon indu-
lunk útnak. Október 18-án, va-
sárnap a Bakonyba, a Somlóra 
megyünk, rá egy hétre a soproni 
Ciklámen tanösvényen járunk 
majd. A túrákon nemcsak sop-
roniak vesznek részt, a megyé-
ből, az országból, sőt a világ más 

tájairól is jönnek közénk kirán-
dulni vágyók. 

A klub vezetője elmondta: a 
legifjabb résztvevő három-, míg 
a legöregebb százhárom éves. 
– Bárki csatlakozhat, aki szereti 
a természetet, és jó társaságra 

vágyik. Szeretjük megosztani 
az emberekkel a természetjá-
rás örömét. 

Érdeklődni és a hírlevélre fel-
iratkozni a turabotos @gmail.
com e-mail-címen tudnak az 
érdeklődők.

LELÁTÓ

Kosárlabda
Október 14., szerda  
18 óra, Novo-
matic-aréna
Sopron Basket 
– PINKK Pécsi 424

Október 17.,  
szombat 18 óra,  
Novomatic-aréna
Sopron KC 
– Kaposvári KK

Labdarúgás
Október 17.,  
szombat 15 óra, Anger 
réti sporttelep
SFAC 1900 – Gönyű SE

Október 18., vasárnap 
15.30, városi stadion
SC Sopron – ZTE FC II

Kispályás foci
Október 14., 16., 19., 
szerda, péntek,  
hétfő 18 óra, Halász 
Miklós Sporttelep,  
tóparti sporttelep
Városi kispályás labda-
rúgó-bajnokság

›

Ég és föld között
Sport

Sopron Megyei Jogú Város pályázatot hirdet szociális helyzet
alapján meghirdetett önkormányzati lakás bérbevételére: 

Sopron, Rodostói u. 4. fszt/4
(szociális helyzet alapján, szociális helyzet alapján � atalok részére, 

szociális helyzet alapján közszolgálati feladatot ellátó
 foglalkoztatottak részére)

1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, WC, 37 m²-es, összkomfortos.

A lakás megtekinthető:
2020. október 21. (szerda) 9.00–9.30 között

A pályázat benyújtási határideje:
2020. október 28. (szerda) 8.00–12.00 és 13.00–16.00 óra között

A pályázati kiírás átvehető
a Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport ügyfélszolgálatán,

Sopron, Új u. 3. kizárólag ügyfélfogadási időben:
Hétfőn: 13.00–17.00-ig, szerdán: 8.00–12.00-ig és 13.00–16.00-ig

Bővebb tájékoztatás kérhető személyesen és telefonon (tel.: 99/515–210).

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

VIA FERRATA
A via ferrata olyan hegyi útvonal, amelyen kiépített fémkábe-
lek, létrák segítik az előrehaladást. Szükséges hozzá jó fizi-
kai állóképesség, illetve megfelelő felszerelés. Mivel a kiépí-
tett via ferrata utak gyakran komoly magasságba vezetnek, a 
tériszony leküzdése is kihívást jelenthet a mászóknak. – A via 
ferrata kihívás és szabadság, hisz egy komolyabb falon ég és 
föld között van az ember. Nem pótolja a repülést, de majd-
nem felér vele – mondta Péntek Károly.

Péntek Gabi és fia, Kevin a Hohe Wandon – a soproni klub rendszeresen szervez túrákat itthon és külföldön

A Soproni Tigrisek SE kerekesszékes kosarasai zsinórban harmadszor nyerték meg a Magyar Kupát

Ezüstérmet szerzett a sop-
roni MTB egyesület hegyi-
kerékpáros szakágának szí-
neiben versenyző Vas Kata 
Blanka U23-as kategóriában 
az Ausztriában megtartott 
hegyikerékpáros világku-
pán. – Nagyon örülök, hogy 
végre hegyikerékpárban is 
felállhattam a dobogóra. 
Tavaly az Európa-bajnoksá-
gon és a világbajnokságon 
is negyedik lettem a junio-
rok között, most viszont az 
U23-ban sikerült, ami nagy 
szó nekem az olimpiai szak-
ágban – fogalmazott Vas 
Kata Blanka.

Sikeres hegyi - 
kerékpáros

RÖVIDEN

Egy meccsre az Eb-részvételtől
A magyar labdarúgó-válogatott 3–1-re győzött Bulgá-
ria vendégeként az Európa-bajnoki pótselejtező elmúlt 
csütörtöki elődöntőjében, így már csak egy mérkőzést 
kell nyernie az Eb-részvételért. A magyarok 45 év után 
győzték le ismét a bolgár csapatot, idegenben pedig 63 
esztendő után sikerült felülmúlniuk riválisukat. A nemze-
ti együttes november 12-én a Puskás Arénában Izlandot 
fogadja az Eb-részvételért.
A győzelmi sorozat hétvégén sem szakadt meg, a válo-
gatott vasárnap a Nemzetek Ligájában idegenben győz-
te le Szerbiát (0–1). A következő meccs lapunk megjele-
nésének napján (október 14-én) Moszkvában lesz. (mti)

›Kupagyőztes Tigrisek

RÁZÓ LÁSZLÓ

Idén is újráztak a Tigrisek: a férfi kerekesszékes 
kosárlabdázók Magyar Kupa döntőjét meg-
nyerte az együttes. A soproniak így zsinórban 
harmadszor diadalmaskodtak.

Nagy Tamás, a Soproni Tigrisek 
SE elnöke elmondta: a négycsa-
patos döntőt Dunaújvárosban 
rendezték, azzal a céllal, hogy a 
városban is fellendüljön a kere-
kesszékeskosárlabda-élet. A két 
favorit pedig már az elődöntő-
ben összekerült: a Tigrisek és a 

nagy rivális, fővárosi Törekvés 
SE játszott egymással. A talál-
kozón a soproni csapat három 
kosarasa nem tudta vállalni a 
játékot, ráadásul Magyar And-
rás edző kisebb betegség miatt 
szintén nem lehetett az együt-
tessel. Így az edzői licensszel is 

rendelkező klubelnök, Nagy Ta-
más meccselt.

– A Törekvés több kosara-
sának lejárt a sportorvosi iga-
zolása – mesélte Nagy Tamás. 
– Hivatalosan ezzel el is dőlt 
a meccs, hiszen nem játszhat-
tak kupamérkőzést. Azonban 
mindannyian ragaszkodtunk a 
játékhoz, ezért egy kvázi edző-
meccs keretében megmérkőz-
tünk egymással. Óriási meccs 
volt, a végén 4 ponttal tud-
tunk győzni, így nem csak a 
zöld asztalnál sikerült bejutni 
a döntőbe.

A fináléban aztán a jó erők-
ből álló Diósgyőr volt a Sopro-
ni Tigrisek ellenfele, de a sopro-
niak magabiztosan, 21 ponttal 
megnyerték a találkozót. 

– Ötödször írták ki a Magyar 
Kupát a férfi kerekesszékesek-
nek, ebből háromszor hódí-
tottuk el a serleget, ezt óriási 
dolognak tartom. Magyar And-
rás edzőnek ajánlottuk a sikert 
– tette hozzá Nagy Tamás.

A kerekesszékes kosarasok 
bajnoksága október 25-én kez-
dődik, azon a hétvégén Pécsett 
rendezik meg az első fordulót.



www.sopronitema.hu 2020. október 14.10

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

A HÉT MOTTÓJA:

„Ha a könnyebb 
utat választod, a 

vonzót, a békéset, a 
végén kiderül, hogy 
keserű a vége. De 

ha a nehezebb utat, 
akkor az öledbe hull 
az édes dicsőség!”

Rick Riordan  
(amerikai regényíró, tanár)

KÖNYVAJÁNLÓ

Rick Riordan: 
Percy Jackson és 
az olimposziak 

A Percy Jackson és az olim-
posziak egy öt kötetből 
álló fantasy regénysorozat, 
melynek alapja a görög mi-
tológia. Percy Jackson fel-
fedezi, hogy ő Poszeidón-
nak, a tenger istenének fia. 
Megtudja, hogy a legendás 
mitológiai lények mindig 
is léteztek, beleértve a 12 
olimposzit, akik az Olüm-
posz lakói, amely jelenleg 
az Empire State Building 
misztikus 600. emeletén 
található. A könyvsorozat 
a New York Times bestsel-
lerlistáját 155 hétig vezet-
te a gyerekkönyvek kate-
góriájában.

›

Segítsünk együtt – az önkénteskedés nem kötelezettség, hanem érték 

Egy fiatal csapat a jó ügyért
MUNKATÁRSUNKTÓL

A „Segítsünk együtt!” 
szlogen jegyében há-
rom helyszínen több 
mint száz önkéntes 
fiatal dolgozott kör-
nyezetük megszépíté-
sén Sopronban. A 72 
óra kompromisszum 
nélkül nevű prog-
ramsorozat főszer-
vezője 13 éve meg-
szakítás nélkül Barcza 
Attila ország gyűlési 
képviselő.

Az elmúlt szombaton immár ti-
zenharmadszor rendezték meg 
városunkban a 72 óra kompro-
misszum nélkül önkéntes ifjú-
sági akciót.

– Az idei esemény szlogen-
je a „Segítsünk együtt!”, amely 
arra hívta fel a figyelmet, hogy 
közösen többre vagyunk képe-
sek, és érdemes csapatot, közös-
séget szervezni egy jó ügyért 
– mondta lapunknak Barcza 
Attila főszervező, Sopron és 

térsége országgyűlési képvise-
lője, aki maga is segített a kerí-
tésfestésben. – A programhoz 
hagyományosan csatlakozott 
a katolikus, evangélikus, vala-
mint a református egyház is. 

Idén városunkban három hely-
színen – a Jereván-lakótelepen, 
a Baross úton és a családok át-
meneti otthonánál – több mint 
száz fiatal végzett önkéntes 
munkát. Fontos, hogy a diákok 

az együtt végzett feladaton ke-
resztül megtapasztalják, milyen 
jó érzés másokért tenni. A kö-
zösségépítés mellett városszé-
pítő akció is volt a hétvégi ese-
mény. Örömteli, hogy a soproni 
fiatalok egyre aktívabban veszik 
ki részüket az önkéntes mun-
kákból. A rendezvénynek az volt 
a nem titkolt üzenete, hogy az 
önkénteskedés nem kötelezett-
ség, hanem érték. 

A résztvevő fiatalok – az el-
múlt évekhez hasonlóan – idén 
is kerítést festettek, lombot 
gyűjtöttek, parkokat, játszótere-
ket szépítettek, szemetet szed-
tek, illetve a családok átmeneti 
otthona munkatársainak is be-
segítettek a takarításban, az ud-
var rendezésében.

Az akciót az önkormányzat 
mellett a Sopron Holding Zrt. 
is támogatta.

Soproni fiatalok

Plüssállatokat gyűjt rá-
szoruló gyermekeknek a 
Sopronkőhidai Fegyház 
és Börtön Toborzó Irodá-
ja. A játékokkal szeretnék 
örömtelibbé tenni a rá-
szoruló gyermekek ünne-
pi időszakát, ezért arra kérik 
a lakosságot, hogy vigyék 
be az irodába a már meg-
unt darabokat. A beérkezett 
plüssök kimosva, fertőtle-
nítve, egyenként csoma-
golva kerülnek leendő tu-
lajdonosaikhoz.
A felajánlásokat november 
30-ig várják a toborzóiro-
dában, a Várkerület 7. szám 
alatt, hétfőtől csütörtökig 
7.30 és 16.00 között, illet-
ve pén-
t e k e n 
7.30 és 
1 3 . 3 0 
között. 

Maci-
toborzó

Noa filmezni szeretne
MADARÁSZ RÉKA

Első kisfilmjét még 9. 
osztályban készítet-
te Rosenthal Noa egy 
pályázatra, melynek 
hatására úgy döntött, 
vágó lesz. A mosoly-
gós lány a filmezés 
mellett az állato-
kért, főként a cicá-
kért rajong.

Kalandos út vezetett odáig, míg 
Rosenthal Noa az Eötvös-iskola 
SNI-s (speciális nevelési igény)
osztályában végre megtalálta a 
helyét. A lány édesapja osztrák, 
édesanyja magyar. Egy kismar-
toni középiskolába járt két évig. 
A közismereti tantárgyakkal re-
mekül boldogult, azonban – írá-
si és olvasási nehézségei miatt 
– a némettel és az angollal meg-
gyűlt a baja. A család végül úgy 
döntött, Noa Sopronban foly-
tatja a tanulmányait. A közép-
iskolát elölről kellett kezdenie, 
de nem bánta meg.

– Anyukám ugyan magyarul 
is beszélt velem, de itt jöttem 
rá, hogy mennyire szegényes a 
szókincsem – mesélte Noa. – Tel-
jesen új szavakkal találkoztam. 
A kedvencem az az eset volt, 
amikor valaki azt mondta, hogy 
„gereblyével gereblyézzük ösz-
sze az avart”. Csak néztem, hogy 
„mi az a gereblye?” és „mi az az 
avar?”. Nem volt egyszerű hir-
telen magyarul írni és olvasni, 
de folyamatosan fejlődöm, és 
egyre jobbak az eredményeim. 

Noa a 8. Ökomenikus Diák-
filmszemlére készített egy há-
romperces kisfilmet „Kavicsok” 
címmel. A pályázat témája „Ár-
ral szemben” volt.

– A filmem párhuzamosan 
mutat jeleneteket a múltból 
és a jelenből – folytatta a lány. 
– Egy srác, akit egyébként az 
egyik osztálytársam alakít, fut 
a múltbéli rossz szokásai elől, 
amit kavicsok szimbolizálnak. 
Mindig letesz egyet-egyet, és a 
film végén látjuk csak, hogy már 
egy egész halom gyűlt össze.

Noát annyira magával ra-
gadta a filmkészítés, hogy az-
óta iskolája sport- és ünnepi 
eseményeit mindig ő örökíti 
meg. A legjobban a jelenetek 
összevágását élvezi, ezért úgy 
határozott, ha sikerül, a bé-
csi Színház- és Filmművészeti 
Egyetemen tanul tovább. A vi-
dám és közvetlen lány egyéb-
ként nagy állatbarát: csodálatos 
sziámi macskája mellé a tizen-
nyolcadik szülinapjára egy egé-
szen különleges kanadai szfin-
xet is kapott.

Hőkamerák

Őszi érettségi

Az oktatási intézményekbe va-
ló könnyebb bejutás érdekében 
a Soproni Szakképzési Centrum 
két soproni középiskolájában is 
egy intelligens hőkamerás rend-
szerrel mérik a belépők testhő-
jét. Az intézményekbe bejutás 
így jelentősen gyorsabb, hiszen 
nem kell minden diáknak és ta-
nárnak egyesével, kézi módszer-
rel megmérni a hőmérsékletét, 
így nem kell várakozni sem. 
– A kamerás rendszer egyszer-
re akár hat belépőt is tud mér-
ni, és hanggal jelzi, ha valaki-
nek magasabb a hőmérséklete. 
Ekkor egyénileg még egyszer 
megmérik a testhőt, ellenőriz-
ve a rendszer által küldött ada-
tot – mondta Kuntár Csaba, a 

Soproni Szakképzési Centrum 
főigazgatója. – Az intelligens 
rendszer arcról „dolgozik”, így 
ha például valaki a belépésnél 
egy bögre forró kávét tart a ke-
zében, nem veszi figyelembe, 
ahogy azt sem, ha maszkot vagy 
bukósisakot visel a belépő.

Ilyen hőkamerás rendszert a 
Soproni Szakképzési Centrum a 
Handler Nándor Technikumba, 
valamint a Vas- és Villamosipari 
Technikumba telepített.

Mint ismeretes, Orbán Vik-
tor miniszterelnök szeptem-
ber 16-án jelentette be, hogy 
október 1-től testhőmérséklet-
mérés után lehet csak belépni 
az iskolákba a diákoknak és a 
dolgozóknak.

Október 16-án megkezdődnek 
az őszi érettségi vizsgák. Az Ok-
tatási Hivatal által közzétett biz-
tonsági óvintézkedések között 
szerepel, hogy az osztályter-
mekben egyszerre tízen tartóz-
kodhatnak, és a vizsgaszerve-
zőknek ügyelni kell a másfél 
méteres távolság betartására.

Minden vizsgahelyszínen biz-
tosítani kell a megfelelő meny-
nyiségű kézfertőtlenítőt, és a 
szervezőknek mindent meg kell 
tenniük a csoportosulások elke-
rülése érdekében.

A vizsgák során védőmaszk 
viselése ajánlott, de nem kötele-
ző. Aki beteg, hatósági karantén-
ban van, vagy a belépéskor köte-
lező testhőmérséklet-méréskor 

kiderül, hogy lázas, az nem ve-
het részt a vizsgán.     

Az ajánlás szerint az írásbeli 
feladatlapjait a felbontás előtt 
24 órára el kell zárni. A dolgo-
zatokat kezelő pedagógusok, 
vizsgaszervezők védőkesztyűt 
kapnak, hogy a tanulók elé ke-
rülő feladatlapok biztonságo-
sak legyenek. A feladatlapokat 
a beszedés után is elzárják, és 
pihentetik egy napot, mielőtt ki-
javítják. Annak érdekében, hogy 
a papírokat ne tapogassák össze, 
a javító tanároknak elektroniku-
san is eljuttathatók a dolgoza-
tok, és az Oktatási Hivatal javas-
lata szerint ugyanígy érdemes 
eljárni akkor is, ha a diákok sze-
retnék megtekinteni a javítást.

Rosenthal Noát magával ragadta a filmkészítés  
– ő örökíti meg iskolája valamennyi eseményét 
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Városunkban három helyszínen több mint száz diák végzett önkéntes munkát a hétvégén FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A 72 ÓRA TÖRTÉNETE: A 72 óra kompromisszum nélkül kezdeményezés Németországból 
indult 2000-ben, 2006-ra ért el Magyarországba. Hazánkban olyannyira meggyökeresedett, 
hogy 2011-ben csak itt tartották meg a rendezvényt. Az alapgondolat az volt, hogy felhívják 
a társadalom figyelmét a fiatalok erejére, elkötelezettségére, lelkesedésére, segítőkészségére.



www.sopronitema.hu2020. október 14. 11

VÉRZSÍROKRÓL… 
MINDENKINEK

Vérzsírjaink közt a koleszte-
rinnek kiemelt szerepe van. 
Koleszterin „nélkül” (illetve 
nagyon alacsony koleszte-
rinszint mellett) ugyanis nem 
alakul ki érelmeszesedés. 
Ilyen helyzet (nagyon ritkán 
ugyan, de velünk születetten, 
tehát genetikailag meghatá-
rozottan) adódhat. Ennek a 
furcsa adottságnak a meg-
fejtéséből egy új terápiás ko-
leszterincsökkentő gyógy-
szercsoport született. Ezek 
a PCSK-9 gátlók. 
Viszont (szintén genetikailag 
meghatározottan és szintén 
nagyon ritkán) nagyon ma-

gas koleszterinszinttel élünk 
születésünk óta, és már gye-
rekkorunkban (!) számít-
hatunk érbajokra, szívin-
farktusra. 
A két szélsőséges hely-
zet között élünk legtöbben. 
Ilyenkor minél magasabb a 
kezelés nélküli koleszterin-
szintünk, ahhoz minél több 
más érrendszert károsító té-
nyező társul, és minél bete-
gebbek már az ereink, annál 
alacsonyabb koleszterin-
szintet kell elérnünk az érel-
meszesedés megállításához. 

Dr. Tschürtz Nándor

Tallózó

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket október 21-ig várjuk a Soproni Téma, 
9401 Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a Rubikon páne-
urópai piknikkel foglalkozó különszámát sorsoljuk ki, melyet a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet 
át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Szeptember 30-i rejtvényünk megfejtése: „Az ember azt látja a világból, amit a szívében hordoz”. Szerencsés megfej-
tőnk: Jankóné Nagy Ágnes, Sopron, Bánfalvi út.

KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

OKTÓBER 14–20.

Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig este 8 órától  
reggel 8 óráig tart.

›

Október 14.,  
szerda 

BENU Medicina gyógyszertár  
Erzsébet u. 6. 

99/505–500

Október 15.,  
csütörtök 

Oroszlán gyógyszertár  
Várkerület 29. 

99/524–005

Október 16.,  
péntek 

Segítő Mária gyógyszertár  
Béke u. 13. 

99/523–232

Október 17.,  
szombat 

Sepia gyógyszertár  
Ipar krt. 30., Tesco 

99/702–012

Október 18.,  
vasárnap 

Szebellédy gyógyszertár  
Deák tér 35. 

99/505–469

Október 19.,  
hétfő 

Than Károly gyógyszertár  
Újteleki u. 54. 

99/510–787

Október 20.,  
kedd 

PatikaPlus gyógyszertár  
Határdomb u. 2., Alphapark 

99/505–220

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.

Szittner-Szomjas Violetta sokáig 
hezitált, hogy az érettségit kö-
vetően tengerbiológus, lakbe-
rendező vagy ötvös–aranymű-
ves legyen. „Előbb legyen egy 
szakmád, az úri huncutságo-
kat hagyd későbbre!”, mondta 
neki az édesapja, így lett végül 
ötvös–aranyműves, ékszerbe-
csüs és drágakőszakértő, emel-
lett elvégezte a TF-en az úszó-
edzői szakot, de a tengerbiológia 
iránti érdeklődése búvárként, 
búvároktatóként továbbra is 
megmaradt. Több mint 25 éve 
ugyanazon a helyen, Sopron tör-
ténelmi belvárosában van az üz-
lete és a műhelye. 

– A Szittner család gyökerei 
Tirolba nyúlnak vissza, ahol 
tradicionálisan üvegcsiszolás-
sal foglalkoztak – kezdte Szitt-
ner-Szomjas Violetta. – Szittner 
Gusztáv nagyapám 1899-ben 
született, és folytatva a csalá-
di hagyományt ő is kitanulta 
ezt az évszázadok tudását ma-
gában hordozó kézművesipart, 
az üvegcsiszolást. Budapesten, 
a Szentkirály utcában volt a 
műhelye és az üzlete, ahonnan 
nemcsak ólomkristály remekek 
kerültek ki, hanem sok-sok ta-
nítvány is. Nagyapa több kiál-
lításon is szerepelt munkáival, 
így például az 1937. évi országos 

kézművesipari kiállítás mester-
versenyén, melyet követően 
egy szaklapban a következő hír-
adás jelent meg: „Gyönyörköd-
tünk Szittner Gusztáv ezüst-
koszorús üvegcsiszoló mester 
Magyar Üvegfinomító Üzemé-
nek ízléses kristályain, művé-
szi elgondolásain és az üvegcsi-
szoló iparnak újabb technikai 
eljárásain”.

– A nagy névmagyarosítási 
hullámban nagyapám a Szom-
jas családnevet vette fel, de 
édesapám még Szittner Gusz-
távként született 1942-ben 
– folytatta Violetta. – A hábo-
rú után újra beindult az üveg-
csiszoló műhely, aminek az 
államosítás vetett véget. Min-
dent elvettek, az üzletet, a mű-
helyt, a lakást, de ez nem volt 
elég, nagyapát még börtönbe 
is zárták, a nagymamát pedig 
az akkor hétéves édesapámmal 
együtt kitelepítették. Talán ért-
hető, hogy nagyapám ezt a tra-
umát soha nem tudta földol-
gozni, élete teljében, 1956-ban 

halt meg. Édesapám a piaristák-
nál érettségizett, majd nevelő-
apjának, dr. Korondi Aladárnak 
a biztatására lett állatorvos. 
Nem sokkal az egyetem befeje-
zését követően dr. Hofmeister 
László hívására került Sopron-
ba, a vágóhídra, aminek később 
vezető állatorvosa lett. Édes-
apám imádta a természetet, a 
napfényt, nyugdíjasként még 

úszómesterként dolgozott, tra-
gikus halála is munka közben 
érte a Tómalmon. Édesanyám 
apai felmenő beledi származá-
súak, templomfestéssel foglal-
koztak, méghozzá magas szin-
ten, úgyhogy mind apai, mind 
anyai ágon volt kitől örökölnöm 
a művészi vénát, amit immá-
ron saját hivatásomban tudok 
kamatoztatni.

CSALÁDI HÁTTÉR: 1974-ben született Sopronban. Édesapja állatorvos volt, édes-
anyja évtizedekig gyógyszerész szakasszisztensként dolgozott a Than Károly 
patikában, majd a Várkerületen lévő óra- és ékszerbolt üzletvezetőjeként ment 
nyugdíjba. Kisfia, Tas Ádám jövőre lesz iskolás. 

SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK

Szittner-Szomjas Violetta 25 éve ötvös–aranyműves

Örökölte a művészi vénát

Szittner-Szomjas Violetta  FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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KÓCZÁN 

BÁLINT

Bár  Békefi 
Viki is el-
kapta a 

koronavírust szerel-
mével együtt, de kar-
rierje ettől független 
ível felfelé: a tehetség 
megnyerte az egyik 
televíziós show-mű-
sort, nemrég pedig új 
dallal jelentkezett. 

– Mennyiben változtatta meg 
az életedet a Sztárban sztár le-
szek győzelme?

– A műsor alatt megismertem 
életem szerelmét, Ya Out, és kö-
zös projektet indítottunk. Elin-
dultam emellett a könnyűzenei 
világban, és a színházakban is 
egyre több munkám van. Min-
denféle stílusban próbálgatom 
magam. Szakmailag és emberi-
leg is nagyon sokat fejlődtem a 
műsor alatt. Összességében egy 
életre szóló élmény volt, amit 
bármikor megismételnék.

– Miről szól legújabb dalod?
– Alapvetően vidám termé-

szetű lány vagyok, ezért egy 
ilyen hangulatú dallal szerettem 
volna elindulni a pop világában. 

Patocska Olivér és Barabás Dá-
vid írták a Cupidót, és már a leg-
első pillanattól kezdve nagyon 
tetszett a hangzás. Természete-
sen itt nem állok meg, már ké-
szül a következő projekt, sze-
retném minél több oldalamat 
megmutatni a közönségnek.

– Milyen projekt készül a pá-
roddal?

– Ez egy feldolgozás lesz, 
ami hamarosan látható, de egy 

vadonatúj dalt is készítünk. 
Bár most pihennünk kellett, 
mert sajnos minket is utolért 
a  COVID 19, de már alig várom, 
hogy megmutassuk az újdon-
ságot. A járvány kapcsán annyit 
szeretnék elmondani, hogy ve-
gye mindenki nagyon komo-
lyan a megelőzést és magát a 
betegséget is. 

– Mi a különbség a popélet 
és a színház között?

– Gyerekkorom óta színház-
ban játszom, énekelek. A köny-
nyűzene világával a műsornak 
köszönhetően kerültem kö-
zelebbi kapcsolatba, és azóta 
bontogatom a szárnyaimat. Az 
előadásmód nagyjából egyezik 
mindkét területen, inkább ének-
technikai különbségeket vettem 
észre. Még tanulom a pop ének-
lési stílusának sajátos vonásait, 
és próbálom összekombinálni 
saját magammal.

– Sopronban is láthatott 
több alkalommal a közönség. 
Hogy emlékszel vissza erre az 
időszakra?

– Az Ármány & szerelem volt 
az első darab, amiben játszot-
tam. Szép emlékek fűznek hoz-
zá. A soproni közönség rengeteg 
szeretetet küld nekünk az elő-
adások alatt, amitől teljesen fel 
tudok töltődni. Jelenleg a Zen-
ta 1697 című rockoperában ját-
szom, ami a tervek szerint no-
vember végén lesz újra látható 
a Petőfi Színházban.

– Mit jelent számodra  
Sopron?

– Mindig jó kedvvel gondo-
lok a városra, szeretek néhány 
napot itt tölteni. Gyönyörű az 
egész környezet. Ha tehetem, 
gyakran sétálok, és mindig fel-
fedezek számomra új, szebbnél 
szebb helyeket Sopronban.

aaaaaa

Szénási Ferenc (Széna) soproni karikaturista al-
kotásai hétről hétre.

Soproni humorsarok 

ByeAlex és a Slepp
Október 22., csütörtök 19 óra, Hangár Music Garden

Nagy János Trió
Október 22., csütörtök 20 óra, Búgócsiga Akustik Garden
Nagy János ragyogó zongorista kvalitásai mellett a zene 
iránti mély elkötelezettsége is garancia egy emlékeze-
tes koncertre

Alvin és a Mókusok 
Október 23., péntek 19 óra, Hangár Music Garden 

The Bits koncert
Október 24., szombat 20.30, Búgócsiga Akustik Garden
Best of The Beatles a The Bits-szel, vagyis a legjobb 
 Beatles-slágerek csendülnek fel az este folyamán

Buli van! – zenei ajánló

BECSÜLETES TOLVAJ
Akció, dráma, krimi (16)

Rendező: Mark Williams

Főszereplők: 
Liam Neeson, Kate Walsh, 
Jeffrey Donovan, Jai Courtney, 
Anthony Ramos Martinez

Egy bankrabló rátalál élete sze-
relmére, ezért úgy dönt, hogy 
jó útra tér és becsületes éle-
tet él. A helyzet azonban bo-
nyolódik, amikor egy korrupt 
FBI ügynöknek akarja feladni 

magát. Hamarosan már nem-
csak a nevét kell tisztáznia, de 
a saját és szerelme élete is ve-
szélybe kerül.
A film rendezője, Mark Williams 
producerként vált ismertté, ne-
véhez fűződik a Netflixen futó 
Ozark-sorozat, A könyvelő és a 
Java Heat – Tüzes pokol. 

MADARÁSZ RÉKA

Változatos programok és lelkes szolgáltatók 
várják idén is az esküvő előtt állókat a Liszt-
központban vasárnap. 

Nyolcadik alkalommal kap-
nak lehetőséget a jegyespá-
rok arra, hogy egy helyszí-
nen tekintsék meg az esküvői 
szolgáltatók szinte teljes kí-
nálatát. A VIII. Soproni Eskü-
vőkiállításon akár már most 
lefoglalhatják a nagy napra a 
fotóst, a videóst, a zenekart, a 
zongoristát, a DJ-t, a szertar-
tásvezetőt, a ceremóniames-
tert, a helyszíneket, válogat-
hatnak menyasszonyi ruhák, 
ékszer- és virágboltosok kö-
zött, de az épület előtt meg-
szemlélhetnek egy esküvői 
oldtimert is. A 10-től 18 órá-
ig tartó rendezvényen azok-
nak is érdemes körülnézni-
ük, akik csak 2022-re tervezik 
az eseményt.

– Sokat gondolkodtunk azon, 
hogy megtartsuk-e a kiállítást 
– tudtuk meg Dávid Viktória 
főszervezőtől. – Pozitívan 
állunk a következő évhez, és 
mindent megteszünk azért, 
hogy a rendezvény – az elő-
írások betartásával – a lehető 
legszínvonalasabb legyen. Az 
idei év újdonságaként csoki-
szökőkúttal és esküvői tánc-
bemutatóval várjuk az ér-
deklődőket, a bejáratnál 
regisztrálókat pedig egy-egy 
koktéllal lepjük meg.
Az esküvő sikere nagy mér-
tékben múlik a megfelelő 
szolgáltatókon. Ha megbíz-
ható szervezők állnak a há-
tunk mögött, akik leveszik a 
vállunkról a terheket, életünk 

legszebb napján nyugodtan 
koncentrálhatunk önma-
gunkra és a násznépre. 
– A jelenlegi helyzet óriási 
rugalmasságot és empátiát 

igényel mindenkitől – tette 
hozzá Viktória. – A 2021-es 
foglalások felét teszik ki azok 
az esküvők, amelyeket idén 
nem lehetett megtartani. 

Esküvőkiállítás a nagy nap sikeréért

sarok

Tavaly is népszerű volt a soproni esküvőkiállítás 
a Liszt-központban – most is színvonalas ren-
dezvénnyel készülnek a szervezők

Békefi Viki ragyog – megtalálta élete szerelmét

Megváltozott az élete

Békefi Viki a Zenta 1697 című rockoperában játszik, 
ami a tervek szerint november végén lesz újra lát-
ható Sopronban 


