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Harmonikus előkert
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A Virágos Magyarország idei versenyén több mint 500 hobbikertész vett részt, a legvirágosabb előkertek kategóriában soproni siker született: Mogyorósi Rita érdemelte ki az
egyik fődíjat. – Szeretem, ha rendezett, sokszínű és illatos a kert, ha sok-sok virágzó növény gazdagítja tavasztól késő őszig – nyilatkozta lapunknak a nyertes. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Ismét sportolt Sopron

Modern
autóbuszok

Demjén Sopronban
Az Őszi Hacacáré című programsorozat keretén belül
adott koncertet Demjén Ferenc Sopronban, az Anger réti
focipálya mellett. A Bergendy és a V’Moto-Rock zenekar
egykori frontembere előtt Török Ádám és a Mini lépett fel
nagy sikerrel. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Összesen 32 sportág képviselői várták a fiatalokat. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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Tovább fiatalodik térségünk járműállománya,
tizenöt vadonatúj buszt
állít ugyanis üzembe a
Volánbusz Győr–Moson–
Sopron megyei telephelyein – jelentették be
Sopronban. Az új járművek városunk környékén
is szállítják az utasokat a
Sopron–Fertőd, Sopron–
Nagylózs, Sopron–Répcelak, Sopron–Ágfalva,
Sopron–Újkér, Egyházasfalu vonalon.
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Hagyományőrző szüret

Tájékozódási bringaverseny
Egy különleges sportág, a tájékozódási kerékpár legjobb hazai képviselői érkeztek
múlt hétvégén Sopronba, városunk adott ugyanis otthont a Magyar Kupa-sorozat egyik versenyének. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Látványos szüreti felvonulással kezdődött a balfi hagyományok napja
szombaton délután. A rendezvény előzménye a szüreti napok volt,
amelyet 23 éve folyamatosan megtartanak. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Panoráma

A családi nap v endége volt Koltai Róbert színművész is

Sikeres LőVÉRkeringés

2021. szeptember 8.

RENDŐRSÉGI sorozat

A bicajosok biztonságáért
CZETIN ZOLTÁN

Családi kerékpár-biztonsági napot szerveznek a Soproni Rendőrkapitányság bűn- és
balesetmegelőzési szakemberei. A programot szeptember 18-án, szombaton 10–14
óra között tartják a BM klubban (Kossuth Lajos utca 1.).
Az eseményen a kerékpározással kapcsolatos előadásokat hallgathatnak meg
az oda látogatók, valamint
ingyenesen regisztrálhatnak a Bike Safe rendszerbe,
és különböző kerékpár-biztonsági felszereléseket vásárolhatnak. A gyermekek
egy KRESZ-pályán tesztelhetik tudásuk, és kipróbálhatják a „részeg” szemüveget
is. A KRESZ-vetélkedőn legjobb eredményt elérők ajándékot kapnak!

Előadások:
– 10.30: Biciklizz biztonságosan! – Kovács Miklós
rendőr alezredes, a Soproni Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának
vezetője
– 11.30: Mit tehetünk
a kerékpártolvajok ellen? – Babelláné Lukács Katalin címzetes rendőr őrnagy,
a Soproni Rendőrkapitányság kiemelt bűnmegelőzési
főelőadója
– 12.30: A kerékpárok védelme a szakember
szemével – Németh Lóránt,
a MangoBike Sopron ügyvezető igazgatója
A rendezvény a járványügyi szabályok betartása mellett látogatható, a részvétel
ingyenes. További információ kérhető: babellanelk@
gyor.police.hu

A családi napon a biztonságos közlekedésre is felhívták a gyerekek figyelmét. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
MUNKATÁRSUNKTÓL

Kicsik és nagyok vidáman zakatoltak – a vasút
volt a központi témája az idei LőVÉRkeringés című családi napnak.
Az elmúlt szombaton harmadszor rendezték meg a családi
napot a Lövérek városrészben.
Ezúttal közlekedésbiztonsági
játékokkal, ingyenes kisvasutazással, kézműves játszóházzal, bábszínházzal és mozdonyfüstös arckormozással is

készültek a szervezők. A Lövérek családi napjának vendége
volt Koltai Róbert, aki Utazós
történetek címmel adott műsort párjával, Gaál Ildikóval.
– A Lövérek városrész családi napja először 2019 szeptemberében várta a soproniakat

a KRESZ-parkban – közölte
Szekeres Kriszta, a Lövérek
közösségi mentora. – A mostani rendezvényt a GYSEV
Zrt.-vel közösen szerveztük.
Olyan programokkal és játékokkal készültünk, amelyek
szorosan kapcsolódnak a vasúthoz. A közlekedésbiztonság
fontosságára is felhívtuk a figyelmet. A nap zárásaként az
Indul a bakterház című filmet
tekintették meg az érdeklődők. A filmnek soproni kötődése is van, hiszen a banyát

alakító Horváth Teri évekig
Balfon élt, és halála után a településrész köztemetőjében
helyezték örök nyugalomra.
A restiben szilvásgombóccal
is készültünk a látogatóknak.
A filmvetítés előtt Bolodár
Zoltán, a Soproni Múzeum fotóadattárosa tartott retró képmutogatást, a vasúti lámpagyújtás történetét mutatta be
a résztvevőknek. A közösségi
felelősségvállalás jegyében pedig önkéntes véradásra várták
a város polgárait.

RÖVIDEN
GYSEV: Új vonatjárat és új mozdony

Szeptember 5-től új expresszvonat közlekedik vasárnap esténként Sopronból Budapestre. A járat 20.21-kor indul városunkból, csak Fertőszentmiklós, Kapuvár, Csorna, Győr, Komárom,
Tata, Tatabánya és Budapest–Kelenföld állomásokon áll meg,
és helybiztosítás nélküli pótjeggyel vehető igénybe – olvasható
a GYSEV tájékoztatójában. A vasúttársasággal kapcsolatos hír,
hogy forgalomba állt a GYSEV legújabb Siemens Vectron mozdonya. A villamos vontatójármű többáramnemű, így akár valamennyi európai országban közlekedhet. Az arculati kézikönyvnek megfelelően fóliázták is az új mozdonyt.

Különleges bejegyzés M
 achatsek Gyula leckekönyvében

Emléke örökre a miénk
PLUZSIK TAMÁS

A centenáriumi évhez kapcsolódóan ritka kinc�csel gyarapodott a Soproni Egyetem Központi
Levéltára. Az ágfalvi ütközetben hősi halált halt
Machatsek Gyula egykori másodéves erdőmérnök-hallgató elveszettnek hitt leckekönyve került a gyűjteménybe.
Szemerey Tamás okleveles
faipari mérnök, az egyetem
nyugalmazott mestertanára
egy rendkívüli kordokumentumot ajándékozott egykori
alma materének.
– Valójában ez nem az én,
hanem a Széchenyi-gimnázium egykori magyar–
latin szakos tanárnőjének, majd könyvtárosának,
dr. Machatsek Lúciának az
ajándéka, aki annak idején
rám bízta szeretett bátyja indexét, hogy majd egy általam
alkalmasnak ítélt időpontban
azt adjam át az egyetemnek
– mesélte lapunknak Szemerey Tamás. – A századik évforduló kapcsán most éreztem
elérkezettnek az időt.
Az index révén a 22. életévében járó fiatalember tanulmányi eredményeibe is
bepillantást nyerhetünk: az
1921-es nyári félévet öt jeles és
egy jó vizsgaeredménnyel abszolválta a szombathelyi születésű, majd a soproni líceumban érettségiző Machatsek
Gyula. Ő és Szechányi Elemér
száz évvel ezelőtt, 1921. szeptember 8-án hajnalban halt

hősi halált az ágfalvi vasúti
sínek mentén.
A leckekönyvben egy különleges bejegyzés is található: „Machatsek Gyula a haza
védelmében 1921. szept. 8-án
az ágfalvi ütközetben hősi halált halt. Emléke örök időkre a
mienk!”.
– Ezt az egyetemi okmányokban szokatlan záradékot
Ostenburg-Moravek Gyula,
az 1921-es nyugat-magyarországi felkelés idején a soproni főiskolás felkelőket tiszti
századként magában foglaló
2. csendőr tartalékzászlóalj
őrnagy–parancsnoka jegyezte be. 1929. március 23-án a
felkelőharcok emlékünnepét
rendezték Sopronban – tudtuk meg Nagy Roland történésztől, a Soproni Egyetem

Machatsek Gyula fényképe az
egykori indexéből.
Központi Könyvtár és Levéltár munkatársától. – Ostenburg-Moravek ekkor kereste
fel Csengery utcai lakásában
a családot, és jegyezte be egykori harcostársa, a tartalékos
hadapródőrmester egyetemi
okmányába a fenti, megható
sorokat.

CENTENÁRIUMI PROGRAMOK: „ Évszázados hűség – Soproni főiskolások Ágfalvától a népszavazásig” címmel időszaki szabadtéri kiállítást rendez a Soproni Egyetem Központi Könyvtár
és Levéltára. A megnyitó szeptember 9-én 15 órakor az Őrtüzekemlékműnél lesz. Az egyetem Sopronból Ágfalvára emléktúrát is
szervez, melyen az érdeklődők a téma szakértőinek vezetésével
kereshetik fel a felkelésben szerepet játszó fontosabb helyszíneket. Indulás szeptember 11-én 9 órakor az egyetem főbejáratától.

2021. szeptember 8.
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A barlangszínházban f ogadták az egyetemistákat

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos
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Néptánctalálkozó és nyárbúcsúztató gyermeknap

Poncichter piknik Együtt a Jereván
HORVÁTH FERENC

Új utakat keres a Soproni borvidék népszerűsítésére a hegyközség tanácsa. Ennek része egy
hagyományteremtő kezdeményezés, a balekok
megismertetése a borvidékkel, a borászokkal és
természetesen a kitűnő nedűkkel.
Poncichter pikniket szervezett a Soproni Borvidék Hegyközségi Tanácsa, összefogva a
várossal, az egyetemmel és a
Fertő-táj Világörökség Egyesülettel a Fertőrákosi Kőfejtő
és Barlangszínházban. A hagyományteremtő rendezvény
célja, hogy a városunkba érkező elsőéves egyetemisták,

a balekok, megismerkedjenek a Soproni borvidék múltjával, a Fertő-tájjal, Sopronnal és a borászokkal. Az első
piknikre a múlt héten kedden
került sor. A balekok tiszteletére több gazda is bemutatta borait. Az egyetemistákat
köszöntötte dr. Farkas Ciprián polgármester, bemutatva

Sopront, emlékeztetve a népszavazás 100 éves évfordulójára is. Dr. Fábián Attila,
a Soproni Egyetem rektora
többek között szólt a selmeci örökségről és az intézmény
tervezett fejlesztéseiről is.
A helyszínt és a város kulturális intézményhálóját Pataki
András, a Pro Kultúra igazgatója mutatta be. Molnár Ákos,
a hegyközség elnöke arról is
szólt, hogy az elmúlt években
a borvidék mély álomba merült, de néhány fiatal borász
kezdeményezésére kidolgoztak egy új stratégiát, remélve,
hogy a soproni borok visszanyerik korábbi rangjukat.

A népzene és a néptánc legkiválóbbjai léptek fel az Együtt a Jereván! programon. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
MUNKATÁRSUNKTÓL

Gyermekzsivajtól, népzenétől volt hangos vasárnap délután a Kodály tér, este pedig Csepregi Éva
hangja visszahangzott a lakótelepen – sikeres
volt az Együtt a Jereván! című program.

Az elsőéves egyetemisták megismerkedtek a soproni borászokkal és boraikkal. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Hagyományőrző szüret
Látványos szüreti felvonulással kezdődött a balfi hagyományok
napja szombaton délután.
Némethné Czuppon Enikő, a balfi József Attila Művelődési
Ház vezetője a Sopronmédiának elmondta: a rendezvény előzménye a szüreti napok volt, amit 23 éve folyamatosan megtartanak.
A programkezdő felvonulás a balfi ásványvízüzemtől indult: a helyiek beöltöztek különféle jelmezekbe, és műsorral is készültek.
A sportpályán rendezvénysátor várta az érdeklődőket, gyermekprogramok a kicsiket. A fellépők között szerepelt a Legyen a víziló
zenekar, a Kiscsillag, Bódi Guszti és Margó, továbbá a Flört Band.
A balfi hagyományok napját a Pro Kultúra, a településrészi önkormányzat és a város önkormányzata rendezte. A rendezvény védnöke Barcza Attila országgyűlési képviselő volt.

A népzene és a néptánc legkiválóbbjai léptek fel az Együtt
a Jereván! elnevezésű népzene- és néptánctalálkozón
vasárnap. A járványhelyzet
miatt elmaradt nyárbúcsúztató gyermeknapra több százan jöttek össze, kisebb és
nagyobb gyermekes családok vettek részt a szabadtéri programon. A kulturális műsorok sorát a Brass

Brothers nyitotta, majd színpadra lépett többek között
T. Horváth József, az Ataru
Taiko Ütőegyüttes és a Kutyomfitty Társulat is. Délután
a népzenészek és -táncosok
léptek színpadra, Greznár
Zoltán szanyi cigányprímás
és híres zenekara hatalmas
sikert aratott.
Este Tóth Éva önkormányzati képviselő, a Jereván

Településrészi Önkormányzat elnöke, illetve Barcza
Attila, Sopron és térsége
országgyűlési képviselője
köszöntötte az egybegyűlteket. – Ez a nap az együttlétről
szólt, arról, hogy csak együtt
sikerülhet eredményt elérni,
hogy mindaz, ami az itt élőket szolgálja, az összefogás
eredménye, az együttgondolkodás közös sikere – mondta
Tóth Éva. Barcza Attila megköszönte a részönkormányzat elkötelezett munkáját,
hogy egy dinamikusan fejlődő, összetartó településrés�szé tették a Jerevánt.
A programot Csepregi Éva
nagy sikerű koncertje zárta.

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

Sopronért rendületlenül

KORONAVÍRUS aktuális
Sopronban is oltják a fiatalokat

Városunkban közel négyszáz 12–18 év közötti diák vette fel
szeptember elején a koronavírus-elleni Pfizer védőoltást. Őket
szervezetten szállították az iskoláktól a Várisi úti oltóponthoz.
Farkas Andrea, a Soproni Gyógyközpont ápolási igazgatója elmondta: Sopronban a nyáron folyamatosan oltották a fiatalokat. Ennek a korosztálynak is megvan a lehetősége, hogy az
eeszt.gov.hu oldalon a soproni oltópontot kiválasztva időpontot foglaljon. Az oltopont@sopronigyogykozpont.hu email-címen is lehet már tájékoztatást kérni az oltás menetéről.
Az új, agresszív vírusmutánsok megjelenése indokolttá tette, hogy megerősítsék azok immunvédelmét is, akik korán, az
elsők között kapták meg az oltást. Ennek érdekében Európában
elsőként Magyarország tette lehetővé a harmadik oltásra történő regisztrációt.
A harmadik oltást azoknak az egészségügyi dolgozóknak,
az idős, krónikus betegeknek adják be, akik már nagyon korán
– januárban, februárban – megkapták az első vakcinát. Fontos,
előtte konzultáljanak a háziorvosukkal!

Kadnár Béla (b) számtalan soproni épület gépészeti tervezésében vett részt. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Zentai László (j) évtizedek óta a soproni irodalmi élet megkerülhetetlen szereplője. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Újságunkban hétről hétre bemutatjuk a városi kitüntetetteket, ezúttal a Wälder József- és a Sopron kultúrájáért díjast.

SOPRON KULTÚRÁJÁÉRT
DÍJAS: ZENTAI LÁSZLÓ

WÄLDER JÓZSEF-DÍJAS:
KADNÁR BÉLA

Kadnár Béla éveken át a GYSEV
vasúttársaságnál gépészeti
tervezéssel és műszaki ellenőrzéssel foglalkozott. Építész-,
statikustervezőkkel közösen
megalapította a Lőver-Plan
tervezővállalkozást. Az utóbbi években – a nyugdíjazást követően egyéni vállalkozóként
– is részt vesz különböző épületek gépészeti tervezésében.

Megvalósult jelentősebb munkái közé tartozik: a Geodéziai
és Geofizikai Intézet megújítása, a soproni kórház új épületei, több szálloda, köztük a Solar Club Hotel, a Lövér Szálló,
a Sopron Szálló, valamint több
lakóépület.
Gépésztervezőként aktív
részese annak, hogy a Sopron
városképét formáló épületek
hosszú távon fenntartható létesítmények legyenek.

Zentai László 1950-ben született Sopronban. 1973-tól a
Központi Statisztikai Hivatal
munkatársa, 1977-től a Soproni Járási Felügyelőséget vezette, 1987-től a központi hivatal
tájékoztatási főosztályának
főtanácsosa lett. 1993 és 2006
között a Népjóléti Minisztériumban dolgozott. 2004-től
a parlamenti szociális bizottság elnökének főtanácsadója, 2009 óta egyetemi oktató.
A közigazgatási pályája mellett az irodalom a szenvedélye.
Sok évtizedes szakirodalmi

és szépirodalmi publikációs munkásság van mögötte.
Két szakkönyvet és hét szépirodalmi kötetet jelentetett
meg. Bár több évtizede nem
él a szülővárosában, azonban
a soproni irodalmi élettől soha nem szakadt el. Mindig segítette és támogatta a városhoz kötődő írókat és költőket.
2014 óta a város egyik legfontosabb kulturális kiadványának, a Soproni Füzetek a felelős szerkesztője. Munkásságát
2018-ban a Magyar Köztársaság elnöke a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetéssel ismerte el.
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Remek hangulatú bányásznapot tartottak Görbehalmon

Összetartó közösség
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Szép számmal gyűltek össze szombaton
a soproniak, illetve az
Oroszlányból, Tatabányáról érkezett vendégek Szigethi Sándor
kertjében. Ott, ahol
2009 óta minden szeptember elején megtartják a bányásznapot.
Fúvószene, jó idő, remek hangulat – ilyen volt a hagyományos bányásznap Görbehalmon, amelyet idén is Szigethi
Sándor bányászmúzeumában
tartottak.
A megjelenteket dr. Erdélyi
Lajos, a Görbehalmi Bányászati Hagyományőrző Egyesület elnöke köszöntötte. Ezt
követően Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője beszédében kiemelte, az oltási programnak
köszönhetően ma már korlátozás nélkül lehet megtartani
a bányásznapot.
– Görbehalom és Brennbergbánya komoly bányászmúlttal rendelkezik, ezért
fontos feladatunk, hogy ezeket az értékeket ápoljuk és
megismertessük a fiatalokkal
– fogalmazott dr. Farkas Ciprián polgármester. – A brennbergi bányász- és a német kultúrhagyományok mindig is

2021. szeptember 8.

EZ LESZ… – programajánló
Megemlékezés az ágfalvi ütközet
100. évfordulójáról

Szeptember 8., szerda 15.30, Ágfalva
15 órától találkozó az Egyesületek Házában, 15.30-tól tematikus séta az ágfalvi csaták helyszínein, 16.30-kor emlékszikla
avatása a Ház-hegyi kilátónál

Könyvbemutató

Szeptember 8. 18 óra, Cédrus KÖNYVrakTÉR
Ferber Katalin Életálom című könyvének bemutatója

Muzsikáló Múzeum

Szeptember 8. 19 óra, Lenck-villa kertje
Folytatódik a Lenck-villa Muzsikáló Múzeum elnevezésű
programsorozata, melyen Dárdai Árpád karnagy zongorajátékát élvezheti a közönség. A múzeum kertje és kiállítása ezen
a napon 21 óráig tekinthető meg.

Stabat Mater

Szeptember 9., csütörtök 19 óra, Petőfi Színház
Táncjáték több nemzet fiatal táncművészeivel, zenekarral,
énekesekkel, különleges látványvilággal.
További időpontok: szeptember 10., péntek 19 óra és
szeptember 11., szombat 19 óra.

Kedvenceim Drum and Bass Dose

Szeptember 10., péntek 21 óra, Hangár Music Garden

Mystery Gang koncert

Szeptember 10. 22 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Rózsaszín Pittbull koncert
Az idei rendezvényen is méltó módon tisztelegtek a bányászat, a bányászok előtt. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
hozzátartoztak Sopron életéhez, a város kötőszövetét adták. Idén van az 1921-es népszavazás centenáriumi éve,
amikor a soproniak hitet, reményt és önbecsülést adtak
a hazának, azzal, hogy a város és nyolc település magyar maradt.
– Fontos, hogy méltó módon tisztelegjünk a bányászok
előtt – hangsúlyozta Szigethi

Sándor, aki 2009-ben a saját
kertjében alakította ki múzeumát. Az elmúlt években számos a bányászathoz kapcsolódó tárgyat gyűjtött össze.
A csillék mellett korabeli iratok, fényképek, rajzok, ruhák,
lámpák, illetve szerszámok
idézik fel, hogy milyen munka folyt a föld alatt.
A köszöntők, illetve Szemán Attila muzeológus rövid

SZÜ ETI
SOPRONI

2021. SZEPTEMBER 10–12.

NAPOK
AZ ERZSÉBET-KERTBEN
2021. szeptember 11.,
szombat

2021. szeptember 12.,
vasárnap

17:30 Napsugár
Táncegyüttes
18:00 Megnyitó,
látványpréselés
a Napsugár
Táncegyüttes
közreműködésével
19:00 Szarka Gyula:
Ének a konyhából
21:00 Blue Cafe Band

10:30 Juventus Koncert
Fúvószenekar
15:00 Pendelyes Táncegyüttes, Sopron
Táncegyüttes
16:30 Varga Gábor
Jazz Trió
18:00 Palya Bea Trió
19:45 Dirty LED Light
Crew
21:00 Cotton Club
Singers

10:30 Sopron Város
Fúvószenekara
13:00 Bor és innováció
- Startup
beszélgetés
15:00 Testvériség
Néptáncegyüttes
16:00 Chain Bridge Pop
18:00 4 for Dance
19:00 Helga Jazz Trio
20:00 Marót Viki és
a Nova Kultúr
Zenekar

BOR- ÉS GASZTRONÓMIAI RENDEZVÉNY
HANGULATOS HÁTTÉRZENÉVEL, KÍSÉRŐPROGRAMOKKAL

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
SOPRONI
SZÜRETI
NAPOK

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS PROGRAMJA.

SZERVEZŐ: PRO KULTÚRA SOPRON. A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

facebook.com/

sopronitema

hivatalos
Nem kapta meg
az újságot?

Terjesztési reklamáció:

+3620/368-2027

Belvárosi séták

Szeptember 12., vasárnap 10 óra, Tourinform iroda
Az ingyenes séta alkalmával az érdeklődők megismerik a város nevezetes épületeit, történelmi eseményeit, sorsfordulóit. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, regisztrálni a
www.visitsopron.com oldalon lehet.

Kiss Ádám önálló estje

Szeptember 14., kedd 18 óra, Liszt-központ
Műsorvezető: Elek Péter

Burleszk bemutató

Szeptember 16., csütörtök 17 óra, Várkerület Galéria
A Soproni Irodalmi Társaság bemutatja Hegyi Ferenc Burleszk
című új könyvét. A szerzővel Füzi Edit, a képzőművészeti társaság titkára beszélget, közreműködik T. Horváth József.

Boldogító ragyogás
– Nagy Valér Wawa kiállítása

Megtekinthető szeptember 10., péntekig a GYIK Rendezvényházban

XXIII. Országos Érembiennále

Látogatható: szeptember 15-ig, keddtől péntekig 12től 16 óráig, szombaton és vasárnap 10–18 óráig, Festőterem

A HÓNAP FOTÓJA – pályázat

2021. szeptember 10.,
péntek

PARTNEREINK:

előadása után megkoszorúzták a Szent Borbála-szobrot.
A szép számmal megjelent soproniakat, illetve az
Oroszlányból, Tatabányáról érkezett vendégeket a
dr. Friedrich András vezette
Juventus Koncert Fúvószenekar, a brennbergbányai Borbála kórus, és Kostevc Ernő
tangóharmonika-muzsikája
is szórakoztatta.

Szeptember 11., szombat 20 óra, Hangár Music Garden

Sopron, te csodás!

Szeptemberben is keressük a hónap fotóját!
Aktuális felhívásunk témája: Sopron, te csodás! Egy jelentkező maximum kettő színes, legalább 3000 pixel szélességű képpel nevezhet,
a fotókat jpg formátumban várjuk. A beküldött
képek közül kiválasztjuk az általunk legjobbnak
ítélt fényképet, amelyet újságunk szeptember
22-i számában közlünk. Valamennyi nevező képét megtekinthetik a későbbiekben honlapun-

kon, a www.sopronitema.hu-n. A fényképeket szeptember 15-ig várjuk a szerkesztoseg@
sopronitema.hu e-mail-címre.

A nyeremény

Pályázatunk valamennyi nyertese Horváth
Ferenc Különc borvidék című könyvét, illetve
Iváncsics Zoltán soproni borász egy üveg borát átveheti szerkesztőségünkben.
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM – FILEP ISTVÁN

2021. szeptember 8.

CIVITAS FIDELISSIMA

2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA

Soproni Téma

Kényelmesebbé válik a z utasok közlekedése

Modern autóbuszok

Az európai színvonalú, környezet- és utasbarát járművekkel a helyiek még komfortosabb körülmények között utazhatnak –
hangsúlyozta az új buszok átadóján Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője.
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Tovább fiatalodik térségünk járműállománya, tizenöt vadonatúj buszt állít ugyanis üzembe a Volánbusz Győr–Moson–Sopron megyei telephelyein – jelentették be Sopronban. Az új járművek
városunk környékén is szállítják az utasokat.
Sopronban, illetve a város térségében is üzembe álltak azok
az új autóbuszok, amelyeket a
közelmúltban vásárolt a Volánbusz. A modern járművek
a Sopron–Fertőd, Sopron–
Nagylózs, Sopron–Répcelak,
Sopron–Ágfalva, Sopron–Újkér, Egyházasfalu vonalon
közlekednek. Győr–Moson–
Sopron megyébe összesen 15,

ebből Sopronba 6 új, korszerű
autóbusz érkezett – jelentették
be múlt héten városunkban.
Az eseményen részt vett
Barcza Attila országgyűlési képviselő is, aki kiemelte: az új buszokkal tovább javul az itt élők életminősége.
A korszerű, utasbarát, európai színvonalú és környezetbarát járművekkel a helyiek

még komfortosabb körülmények között utazhatnak.
– A kormányzat támogatásának köszönhetően térségünkben is folyamatosan
fejlődik a közúthálózat, valamint a tömegközlekedés
– hangsúlyozta Barcza Attila.
Németh Zoltán, a megyei
közgyűlés elnöke elmondta,
a tömegközlekedés akkor lehet versenyképes az egyéni
közlekedéssel szemben, ha
kiszámítható, korszerű és jó
minőségű szolgáltatást tud
nyújtani.
– A Mosonmagyaróváron és Győrben gyártott autóbuszok előállításában beszállítóként több soproni

vállalkozás is részt vett – erről
dr. Krankovics István, a Kravtex Kft. ügyvezető igazgatója
beszélt.
Dr. Pafféri Zoltán, a Volánbusz elnök–vezérigazgatója
ismertette: az elmúlt évek legnagyobb volumenű autóbuszbeszerzése zajlik idén. – Társaságunk Sopronban, a helyi
közösségi közlekedésben is
arra törekszik, hogy folyamatosan emelje a szolgáltatás színvonalát – tette hozzá.
– Az önkormányzat döntése
értelmében 2030. december
31-ig a Volánbusz szállítja az
utasokat a városban. Csakúgy,
mint az elmúlt hetven évben
tette ezt.

Idén is három csoportbanindultak a kirándulók Sopronból

Történelmi túra Fraknóra
MUNKATÁRSUNKTÓL

Közel százan vettek
részt az elmúlt szombaton tizennyolcadszor megtartott fraknói
gyalogtúrán.
A kirándulók ezúttal is három
csoportban indultak. Az első
csoport vonattal Savanyúkút
(Bad Sauerbrunn) vasútállomására érkezett, és onnan
sétált fel a Rozália-kápolnához. A második turnus autóbusszal Fraknóig (Forchten
stein) ment, a harmadik pedig
a Rozália-kápolnáig.
– A Perkovátz-Ház Baráti Köre 2004 óta minden
évben az egykor volt Sopron vármegyei hagyomány
szellemében rendezi meg a

A gyalogtúra mind a három távja Brennbergbányán ért véget. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
fraknói gyalogtúrát – közölte
Perkovátz Tamás, a kör elnöke.
– Őseink évente a fraknói vár
fölött magasodó Szent Rozáliának szentelt kápolnához zarándokoltak imádkozni, kérve

a szentet, óvja meg őket – és főként a megélhetésüket biztosító szőlőskertjeiket – a ragályos
betegségektől. A 34 kilométeres túra a két világháború közötti hagyományokat eleveníti

fel. A koronavírus-járvány miatt a madarak és fák napja helyett idén Szent Rozália napján
rendeztük meg az eseményt.
A túra Brennbergbányán
ért véget.

11. családi nap a Balfi úti Idősek Otthonában
11. alkalommal tartottak családi napot a
Balfi úti Idősek Otthonában. Ezúttal a népművészet jegyében állították össze a programot, amelyen a lakók családtagjaikkal
tölthették az idejüket.
– Az elmúlt másfél esztendőben a szociális szférában dolgozók emberfeletti teljesítményt nyújtottak, hiszen az egészségügyi

dolgozókkal együtt olyan kihívásokkal kellett
szembenézniük, amilyenekkel korábban még
nem – mondta a rendezvényen dr. Farkas Ciprián, Sopron polgármestere. – Sopron, amikor a járvány elkezdődött, rögtön forráskiegészítést rendelt el a Soproni Szociális
Intézmény működtetésére, hogy az emberi
és az eszközellátottság is megfelelő legyen.

Bodáné Gyürü Vanda intézetvezető
a Sopronmédia kérdésére hozzátette: hos�szas előkészület előzte meg a programot,
amely a családoknak és a lakóknak is fontos volt, ugyanis az összetartozás érzését
erősítette.
Az eseményen részt vett Sass László és
Filep Márk önkormányzati képviselő is.

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos

Városi hírek
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JEGYZET
HORVÁTH FERENC
főszerkesztő

Civil kurázsi

Így nyár végén, ősz elején ismét megélénkült
az élet a városban. A nagy nyitányt a tömegeket vonzó Sopron 100 elnevezésű programsorozat és az államalapításra emlékező rendezvények jelentették. Ezek „központi” események
voltak. A támogatók (élen az önkormányzattal) és a szervezők jól
érezték, hogy az em„Az emberek újra és újra
szeretnék átélni az együvé bereknek szükségük
van arra, hogy „kitartozás élményét, érezni
tombolják” magukat
a helyi közösség összetara harmadik hullám
tó erejét.”
után, s talán a negyedik előtt.
Sokáig azonban nem pihenhettünk, mert ebben a hónapban már ismét nagyüzem van, középpontban a hétvégén az Erzsébet-kertben
megrendezésre kerülő szüreti napokkal. Az
majd csak utóbb derül ki, hogy az új helyszín
mennyire váltja be a hozzá fűzött reményeket,
távol a gazdanegyedtől és a szüreti napoknak
egyedülálló hangulatot biztosító belvárostól.
A nagyobb rendezvények sorát több kisebb
közösség által szervezett program színesítette
és színesíti városszerte, a Kurucdombtól a Jerevánig. Folytatva, felelevenítve a több évszázados hagyományokat, hiszen Sopront – leszámítva az 1948-tól 1989-ig tartó időszakot – a
civilek városaként is emlegették, mert számtalan közösségi szerveződés, egyesület működött a városban, sokszor a tehetős polgárok
támogatásával. Ezek a civil szervezetek behálózták a város életét, a kultúrától a szakmai
szervezeteken át a sportig. A rendszerváltást
követően aztán részben ismét aktívakká váltak,
illetve újak is alakultak. Az utóbbi években egyre-másra hallatják hangjukat, s egy új tendencia is megfigyelhető. Kisebb-nagyobb lakóközösségek is szerveznek elsősorban maguknak
programokat. Ebben a hónapban például voltak és lesznek nyárbúcsúztató családi programok, poncichter piknik, filmvetítések, gyalogtúra, bányásznap, jereváni néptánctalálkozó,
és a sort még folytathatnám. Az emberek újra
és újra szeretnék átélni az együvé tartozás élményét, érezni a helyi közösség összetartó erejét. S erre ezek a kis események kiválóan megfelelnek. Kialakult tehát a rendezvényszervezés
hármas tagozódása: az önkormányzat és az állam által támogatott nagy események (ide értve a kulturális intézmények kínálatát is), a civil
szervezetek által szervezett programok és a kisebb lakóközösségek megmozdulásai. Mindez
azt eredményezi, hogy aktív és pezsgő Sopron
társadalmi élete, hogy az emberek megtalálják
helyüket a közösségi hálóban. És akkor még
nem beszéltünk a kocsmákról mint közösségteremtő helyszínekről. Azokról, ahol egy-egy sör
vagy fröccs mellett összejönnek az emberek
megvitatva a napi történéseket, ahol lehet segítséget kérni a kisebb, ház körüli munkákhoz,
vagy együtt szurkolni a magyar sportolóknak.
A civil kurázsi tehát újra a legszebb napjait éli. S a népszavazás centenáriumán arról
sem feledkezhetünk meg, hogy 1921-ben ugyancsak civil kezdeményezés alakította a történelmet, amely végül olasz támogatással vezetett el
a népszavazás kiírásához. Az eredmény pedig
ismert. A magyar szempontból sikeres népszavazás az elmúlt száz évben beépült a soproni
emberek azonosságtudatába, identitásunk része lett.

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK
Szerkesztőségünk elkötelezett a soproni emberek bemutatása
mellett. Olyan embereket keresünk, akik szűkebb–tágabb környezetükben valamiért kiérdemelték a körülöttük élők szeretetét, tiszteletét. Bárki, akire felnéznek olvasóink!
Ha ismernek ilyen embert a környezetükben, írják meg
nekünk, hogy ki ő, hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának róla örömmel! E-mail-címünk: szerkesztoseg@sopronitema.hu
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Mogyorósi Rita: Szeretem, ha rendezett, sokszínű és illatos a kert

Harmonikus, virágos előkert
KÖVES
ANDREA

A Virágos
Magyarország
idei versenyén több
mint 500 hobbikertész
vett részt, a legvirágosabb előkertek kategóriában soproni siker
született: Mogyorósi Rita érdemelte ki az
egyik fődíjat.
Kora ősszel is színpompás virágkavalkád fogadja a látogatókat a már eddig is számos
díjat elnyert 1500 négyzetméteres növénybirodalomban: a
narancsos inkaliliom közelében lilás árnyalatú verbéna,
sárgás kúpvirág és kasvirág
pompázik, másodvirágzását
éli a mutatós szarkaláb, rózsaszínes árnyalattal gazdagítja a
képet a bugás lángvirág és az
őszi szellőrózsa. A virágok között árvalányhaj, díszhagyma
és örökzöldek pompáznak.
A kert harmóniája, a növények
hozzáértő gondozása a zsűrit
olyannyira lenyűgözte, hogy
Ritát fődíjban részesítette az
előkert kategóriában.
– Az előkert kialakítása szerintem nagyon fontos,
hiszen nem mindegy, hogy

– Az előkert kialakítása szerintem nagyon fontos, hiszen nem mindegy, hogy valakit milyen benyomás ér, amikor megérkezik
hozzánk, vagy ha elsétál a ház előtt – mondta lapunknak Mogyorósi Rita. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
valakit milyen benyomás ér,
amikor megérkezik hozzánk,
vagy ha elsétál a ház előtt
– mesélte a díjazott. – Szeretem, ha rendezett, sokszínű
és illatos a kert, ha sok-sok
virágzó növény gazdagítja tavasztól késő őszig. Számomra a kertművelés igazi szenvedély. Tíz évvel ezelőtt nem
szakemberként kezdtem el a
terület kialakítását, viszont

azóta folyamatosan képzem
magam. Büszke vagyok arra,
hogy az ország minden részéről érkeznek hozzám kertbarátok, hogy inspirációt nyerjenek a nálam látottakból.
Néhány fontos szabályra érdemes figyelni, ha valaki olyan rendezett, sokszínű,
fantáziadús kertet szeretne,
mint amilyen Ritáé. Fontos a
talaj minőségével tisztában

Erkélyünk őszi díszei
MADARÁSZ RÉKA

Az őszre a virágboltok is készülnek: a színes, virágzó növényeket szépen lassan felváltják a tökös, bogyós, leveles dekorációk. A tönkrement
egynyári növényeinket érdemes a fagyokig virágzóakkal pótolni.
Az egynyári növények – a
muskátli, a petúniák, a begóniák, a lobéliák – még szépen
díszítik balkonunkat, azonban az időjárás gyors változása hamar tönkreteheti azokat.
– Egynyári növényeket
ilyenkor már szinte képtelenség beszerezni, ezért ajánlott
ezek helyett már most a fagyokig aktívan virágzó növényeket ültetni. Ilyen az árvácska, a csarabfajták (calluna) és
a krizantémok – tudtuk meg
Zügn Judit virágüzlet-tulajdonostól. – Ide tartoznak azok
a növények is, amelyek nem a
virágaikkal, hanem a bogyóikkal és a leveleikkel díszítenek.
Ilyen a calocephalus, a fajdbogyó és a hebefajták. Ezek
a szép formájú, dekoratív kis
cserjék változatos levélfajtákban kaphatóak, remekül mutatnak a balkonládákban ős�szel, majd télen.
A hebék és a csarabok a
tőzeges, sovány, mészmentes földet kedvelik. A legjobb
számukra az esővíz vagy a
lágy vizes locsolás, ha viszont nincs módunk csapadékot gyűjteni, akkor az öntözővizet literenként egy
kávéskanál ecettel lágyíthatjuk. Ezek a növények már

nem annyira vízigényesek,
mint az egynyáriak: nagy melegben természetesen naponta kell locsolni őket, egyébként azonban kibírják 1–2
napig víz nélkül. Mivel ős�szel a kártevők egyedszáma
is csökken, nem szükséges
őket permetezni.
– Az évelő növényeket (csarabok, hebék) egészen jövő év

májusáig a balkonládáinkban
hagyhatjuk, majd a kertünkben aktív évelő növényekké
válhatnak, amennyiben sikerül félárnyékos helyre kiültetnünk őket – folytatta a virágkötő. – Az árvácska viszont
kétéves növény, tehát ha most
elültetjük, akkor a következő
év májusáig csodaszép lesz,
utána viszont nem érdemes
kísérleteznünk vele, mert
elpusztul.
A balkonládáinkat dísztökökkel is színesíthetjük, ezek
ugyanis sokáig elállnak. Nem
kell mást tennünk, mint a növények közé berejtenünk azokat, és máris kész a nem mindennapi kompozíció.

A színes levelű vagy bogyós növények ősszel is díszei lehetnek az
erkélyünknek. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

lenni, más-más növény érzi jól
magát egy meszes vagy egy savanyúbb földben. A fényviszonyok is meghatározóak: nem
mindegy, hogy északi vagy
éppen déli fekvésű az ágyás,
hiszen a növények egy része
kifejezetten a napot kedveli,
más részük viszont az árnyékosabb helyen fejlődik szépen. Figyelni kell a virágok
lépcsőzetes elhelyezésére:

a magasabb növények hátul
kapjanak helyet, a legkisebbek pedig elöl! Érdemes úgy
kialakítani az ágyást, hogy
tavasztól őszig mindig legyen
virágzó, színes növényünk.
A legfontosabb pedig, hogy az
öntözés soha se maradjon el.
Aki további praktikákra kíváncsi, annak érdemes felkeresnie Rita kertjét a közösségi oldalon.

ZÖLD HÍREK
Megújult
a botanikus kert

Egy szlovák–magyar
együttműködésnek köszönhetően megújult a Soproni
Egyetem Botanikus Kertje.
A „Közös örökség, közös
jövő – fák, határok nélkül”
program keretében építették ki a tizenhat állomásos tanösvényt. A látogatók így már összesen 3,5
kilométer hosszan fedezhetik fel a kert értékeit. Jelentősen bővült a növényállomány: az amerikai, az
ázsai, az üvegházi és a mediterrán gyűjtemény is számos új egyeddel gazdagodott. Mindezek mellett
részlegesen felújították az
üvegházat is. Ugyancsak
a pályázat keretében vásároltak eszközöket, munkagépeket. A technikusok légifotókat készítettek
a kertről, elvégezték a leltározást és új adatbázisokat is létrehoztak. A kertben dolgozó munkatársak
és az egyetem hallgatói tanulmányút keretében látogatást tehettek a szlovákiai Kisiblye arborétumban.
A Soproni Egyetem a
„Természetesen Veled”
jelmondatának megfelelően azt tartotta szem előtt
a növénygyűjtemény megújításakor, hogy a hallgatók és a látogatók a természeti értékek élményszerű
megismerésével töltsenek
el minél több időt a botanikus kertben.

Nagy a választék S opronban is a kutyás sportokból

Négylábú sportörömök
KÖVES ANDREA

A felelősségteljes kutyatartáshoz hozzátartozik a fizikai és mentális fárasztás éppen
úgy, mint a megfelelő
táplálás. Előbbiekhez
nyújthatnak segítséget a különböző kutyás sportok.
– Gyakorlatilag bármilyen kutyával kipróbálhatunk bármilyen kutyás sportot, természetesen vannak fajták,
amelyek alkatukból, temperamentumukból, ösztönkészletükből kifolyólag bizonyos
sportokban eredményesebbek lehetnek – mutatott rá
Hanzséros Mária habilitációs
kutyakiképző. – A választék
a kutyás sportokból hazánkban is nagy, és a környéken is
számos sportolási lehetőség
várja a kutya–gazda párosokat. Amennyiben a célunk elsősorban a hétköznapokban a
gyors lemozgatás, olyan sportot keressünk, amelyet kön�nyen, pár alkalom alatt el tudunk sajátítani, ráadásul kicsi
az eszközigénye.
A szakember szerint ilyen
sportolási lehetőség a gyors és
intenzív lemozgatást biztosító
puller (ügyességfejlesztő karika), amely minden méretű
kutya számára jó választás lehet. Ugyanez igaz a hoopersre

Népszerű játék a puller (felvételünkön), amely gyorsan és intenzíven megmozgatja a kutyákat.
(karikás agitálás) is, amelynél
csak a természetes mozgások
jelennek meg, azaz nincs ugrás vagy szűk forduló, akár fiatal vagy idősebb kutyával is
bátran kipróbálható. Ha egy
gazda szeretne másokkal egy
csapatban játszani, és el sem
tudja képzelni a hétvégéjét
közös edzés nélkül, akkor a
flyball (labdás akadálypálya)
remek választás. Egy kőkemény, adrenalinfröccsös csapatsportról van szó, ahol minden századmásodperc számít,
ahol a kutyák és a gazdák egy
célért küzdenek.
– Mindemellett vannak
kicsit fajtaspecif ikusabb

sportágak is – tette hozzá
Hanzséros Mária. – Véleményem szerint minden terelőkutyás gazdinak kell az az élmény, amikor a kutyája a nyáj
mellett egyszer csak elkezd
ösztönből terelni, vagy az agarasnak, amikor a kutyája „bekapcsol” és megindul a műnyúl után.
A szakember kiemelte: fontos a biztonság és a sérülések
megelőzése, ezért ha szeretnénk kipróbálni egy kutyás
sportot, keressünk oktatót
vagy kutyaiskolát, ahol van
lehetőség szakszerű felügyelet mellett megtanulni az
alapokat!

2021. szeptember 8.
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Ross Károly már most újabb novelláin dolgozik

Velem vagy, ugye?
KÖVES ANDREA

Ross Károly a Cédrus Könyvkereskedésben dedikálta legújabb, Velem vagy, ugye? című novelláskötetét. A péntek délutáni eseményre számos
tisztelője érkezett.
Ross Károly Egyeden született, novelláinak meghatározó témái azok az élmények,
amelyek gyerekkorában érték a kis rábaközi faluban. Azután megérintette a nagyvárosi lét is, hiszen budapesti és
pécsi tanulmányait követően
angol–magyar szakos tanári
diplomát szerzett. Nyugdíjazásáig Sopronban dolgozott
tanárként és nyelvkönyvkiadóként. A nyolcvanas évek
óta rendszeresen publikál országos folyóiratokban.
Eredeti neve Horváth Károly, ám Ross Károly néven
ír. Azt gondolná az ember,
hogy mindez azért van, hogy
elkülönüljön egymástól a civil és az írói énje, ám ez nem

fedi a valóságot, árulta el a
dedikáláson.
– A nyolcvanas évek elején kezdtem publikálni, bevittem egy novellát az Új Írás
szerkesztőségébe, ahol a főszerkesztő azt mondta, hogy
egy olyan névvel, mint Horváth Károly, nehéz lenne sikeres íróvá válnom – mesélte lapunknak a szerző. – Egy
pillanat alatt kellett eldöntenem, milyen nevet választok.
Éppen akkor fordítottam Ross
Macdonald amerikai krimiszerző egyik művét, gondoltam, ez a név nekem is jó lesz,
így lett az írói nevem Horváth
Károlyból Ross Károly.
A mostani novelláskötetbe
az elmúlt 4–5 év terméséből

válogatott, egy részük már
megjelent rangos irodalmi
folyóiratokban, de olyanok is
akadnak, amelyeket először
olvashat a közönség, mint
ahogy a kötetet záró Velem
vagy, ugye? című kisregényt.
A novellákban felbukkannak
a tanári pályán szerzett benyomásai, megjelennek a faluval és kisvárossal kapcsolatos témák, a gyerek–szülő
viszonyrendszer is felfedezhető az egyik írásban.
Előfordul, hogy az írót egy
hétköznapi, egyszerű helyzet,
egy-egy röptében meghallott
mondat készteti a szituáció
továbbgondolására, kibontakoztatására, más esetben először megszületik a komplett
történet a fejében, és ez után
veti papírra. Ross Károly azokat a novellákat szereti, amelyeknek a végén van csattanó,
katarzis. Bár az új kötet még
nyomdaillatú, de a szerző máris újabb novellán és regényen
dolgozik párhuzamosan.

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos

Kultúra, művészetek
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A csodazongora hangja

Bogányi Gergely és csodazongorája új dimenzióba repítette a hallgatóságot. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
MUNKATÁRSUNKTÓL

A barlangszínházi szezon
utolsó hétvégéjén, szombaton este Berkes Kálmán érdemes művész vezényletével
a Győri Filharmonikus Zenekar, valamint Bogányi Gergely Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas zongoraművész
koncertezett a fertőrákosi
barlangszínházban.

A hangverseny Wagner:
A bolygó hollandi című operájának nyitányával kezdődött.
Ezután következett Liszt Ferenc Esz-dúr zongoraversenye,
melyet Bogányi Gergely a nevével fémjelzett, általa fejlesztett,
futurisztikus külsővel rendelkező és külön erre az alkalomra Fertőrákosra szállított zongorán adott elő. Várták a nézők
a művészt, és azt, miként szól

ez a hangszer, mennyivel másabb, mint az eddig ismert
zongorák hangjai. Természetesen vastapsot kapott, a magyar csodazongora új dimenzióba repítette a hallgatóságot.
A befejező részben D
 vořak
IX. (e-moll) „Az új világból”
szimfóniája csendült fel.
A koncert méltó zárása volt a
fertőrákosi barlangszínház
idei komolyzenei szezonjának.

Rúzsa Magdi, a dinamit a barlangban

Ross Károly a nyolcvanas évek elején kezdett publikálni, pénteken legújabb novelláskötetét
dedikálta Sopronban. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

RÖVIDEN
Őrtüzek a Pannoniában

A Pannonia Hotelben tartották Harcsa Béla Őrtüzek nyugaton
című dokumentumfilmjének díszbemutatóját. A filmben szakértők megszólalása mellett fikciós jelenetekkel elevenítették
fel a soproni népszavazáshoz vezető eseményeket.

Kurucdombi filmvetítés

A Bohém rapszódia című filmet nézhették meg mindazok, akik
kilátogattak szombaton este a kurucdombi filmvetítésre. Az
eseményen részt vett Pongráczné Várnai Mária, a körzet önkormányzati képviselője is.

EZ TÖRTÉNT – múltidéző
80 ÉVVEL EZELŐTT,1941. szeptember 9-én született Sopronban Hófalvi Erzsébet textiltervező iparművész. Szülővárosában
hunyt el 1999. szeptember 16-án.

2001

Magabiztos soproni
győzelem
SVSE–GYSEV – Herend 3–0. NB
III., Bakony-csoport. A soproni
vasutasok így álltak fel: Gosztom (Benke), Reineck, Varga,
Benczik, Fehér, Molnár (Boros),
Hauzer, Horváth, Szabó, Baranyai (Kiss), Mozsolits. Gólszerzők: Szabó, Fehér, Mozsolits.
Varga Alfréd (SVSE – edző): Játékosaim mézédes tartalommal tálalták a herendi készletet, az én dolgom csak az volt,
hogy élvezzem minden cseppjét. (Kisalföld)

30 ÉVVEL EZELŐTT, 1991. szeptember 3-án hunyt el Süle József, a soproni kosárlabda-szövetség egykori elnöke, a Soproni
Postás kosárlabda szakosztályának volt vezetője, a város sakkéletének egyik jeles szakembere. 81 éves volt.
A SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR INTERNETES
OLDALÁN (WWW.SZIVK.HU) MEGTALÁLHATÓ ADATBÁZISBÓL KÖZLÜNK RÉSZLETEKET.

Soproni borászok panaszai
A soproni az ország 22 borvidéke közül a negyedik legismer-

55 ÉVVEL EZELŐTT,1966. december 23-án hunyt el Sopronban Faller Jenő bányamérnök, a Központi Bányászati Múzeum
első igazgatója. Selmecbánya–Szélaknán született 1894. szeptember 25-én.

volt az is, hogy a világjárvány közben pozitív üzeneteket adjon át.
Rúzsa Magdi Máté Péter-díjas magyar énekesnő, dalszövegíró, dalszerző. Az egyik kereskedelmi csatorna Megasztár című tehetségkutató
műsorának harmadik győzteseként vált ismertté. Friss hír az énekesnővel kapcsolatban, hogy
gyermekeket vár – méghozzá hármasikreket.

TALLÓZÓ – válogatás a korabeli sajtóból

Emelkedik a benzin ára
Három forinttal emeli a motorbenzinek árát szerdán a Mol.
Az ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin új ára 242 Ft/liter lesz,
az ESZ-98 ólmozatlan motorbenzin 252 forintba fog kerülni literenként, míg a gázolaj ára
változatlanul 217 forint lesz literenként. Az emelkedést a
nemzetközi piacokon bekövetkezett árnövekedéssel magyarázza a Mol. (MTI)

55 ÉVVEL EZELŐTT, 1966. április 16-án hunyt el Sopronban Steiner Antal festő. Sopronban született 1898. szeptember 15-én.

Emlékezetes koncertet adott pénteken a fertőrákosi barlangszínházban Rúzsa Magdi. Az énekesnő Karma című új lemezét mutatta be a fertőrákosi különleges helyszínen. Ámulatba ejtő
látvány- és hangzásvilággal, valamint karizmatikus lényével varázsolt el mindenkit, így állva ünnepelte a közönség. A barlangszínház zsúfolásig
megtelt a koncertre, amelynek nem titkolt célja

tebb, hiszen alig akad olyan
ember, aki ne hallott volna az
ottani kékfrankosról. Ugyanakkor az értékesítési mutatók
ennél jóval szerényebb helyet
biztosítanak számukra. Az önköltség kitermelése is nehézséget okoz, ma egyhektárnyi
szőlőültetvény minőségi megmunkálásához 450–500 ezer forintra van szükség, ha a bevételek tartósan ez alatt maradnak,
akkor annak súlyos következményei lehetnek, mondta Molnár Tibor, a hegyközségi tanács
elnöke. A Soproni borvidéken
az átlagos birtoknagyság 0,56
hektár, de a fő gondot nem az
elaprózottság jelenti. A családi művelésű birtokokat meg is
kell őrizni, hiszen éppen azok
által válik a termelés hitelessé.
(Magyar Nemzet)

1921

Sopronból jelentik
Annak ellenére, hogy az osztrák misszió tagjai Sopronban
háboríthatatlanul járhatnak és
kelhetnek, szeptember 6-án,
amikor egy angol ezredes megkeresésére két magyar nemzeti hadseregbeli összekötőtiszt
Fürstenfeld osztrák községbe
ment át, mintegy 2–300 főnyi

tömeg körülfogta őket és három óráig fogva tartotta. Csak
az angol őrnagy azon erélyes
közbelépésére engedték a magyar tiszteket újra szabadon,
hogy az összekötő tisztek nemzetközi védelem alatt állanak.
(Pesti Hírlap)
Az ágfalvi áldozatok
temetése
Ma délelőtt volt Sopronban
az ágfalvi harcokban elesett
M achatsek Gyula tartalékos
egyéves önkéntes őrmester,
Szechányi Elemér tartalékos
alhadnagy, erdészeti főiskolai hallgatók, valamint Pehm
Ferenc pénzügyi tisztviselő és
Mosch Arnold osztrák csendőr
járőrvezető temetése. Már kora reggel hatalmas néptömeg
özönlött a 48-as laktanyába,
melynek udvarán a résztvevő
közönség óriási négyszögben
állott fel. A koporsókat befogadó lombsátor elé Ostenburg
csendőrzászlóalja díszőrséget
állított, ezzel szemben pedig a
díszszázad állt fel a zenekarral.
Megjelentek a szomorú eseményre a város előkelőségei, a
testületek és egyesületek küldöttségei, a Bányászati és Erdészeti Főiskola ifjúsága, valamint Sopron és környékének

népe oly hatalmas tömegben,
hogy nemcsak a kaszárnya udvara, hanem az előtte lévő utca is teljesen megtelt. Végig a
Szent Mihály-temetőbe vezető
útvonalon végeláthatatlan sorban álltak az emberek, a férfiak levett kalappal, a nők magyaros viseletben, keblükön
gyászfátyolos csokorral. Az útvonalon a Pehm Ferenc koporsóját vivő kocsi elvált a menettől és a Déli vasúti pályaudvarra
ment, ahonnan a holttestet az
elesett szülei Szombathelyre
szállítják. A Szent Mihály-temetőben a város által felajánlott díszsírhelyek előtt a város
polgárságának nevében Thurner Mihály polgármester, majd
a Bányászati és Erdészeti Főiskola ifjúságának szónokai
mondtak búcsúztatókat. A szónokok az elesett osztrák csendőrt is elbúcsúztatták mint a kötelességteljesítés halottját, és
a város neki is díszsírhelyet juttatott. A temetésen Jäger osztrák ezredes, az elesett csendőr parancsnoka, egy osztrák
csendőr alezredes, továbbá a
Sopronban időző osztrák mis�szió tagjai is részt vettek. (8
Órai Újság)
Összeállította:
Pluzsik Tamás
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Sport

A soproni Sterbenz Tamása Testnevelési Egyetem rektora

Nemzetközi színvonalon
RÁZÓ LÁSZLÓ

Sopron is profitálhat abból, hogy városunk szülöttjét, Sterbenz Tamást választották a Testnevelési Egyetem rektorává. A felsőoktatási intézmény kuratóriuma augusztus végén döntött az új
vezető kinevezéséről.
Sterbenz Tamás Sopronban
született, az SKC-ban és a magyar válogatottban is kosárlabdázott, edzőként szövetségi kapitánya is volt a magyar
női válogatottnak, később a
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének főtitkáraként is tevékenykedett.
Kinevezése előtt általános
rektorhelyettesként és a Gazdasági és Társadalomtudományi Intézet igazgatójaként is
dolgozott a Testnevelési Egyetemen. Megválasztásáról lapunkban is beszámoltunk:
Soproni rektor a TE-n, Soproni
Téma, 2021. szeptember 1.
– Örömmel vettem, hogy
nagyon sokan gratuláltak a
kinevezésemhez Sopronból,
barátoktól, ismerősöktől, a
sportszakma képviselőitől és
a városvezetéstől is jöttek a
telefonok, üzenetek – mondta dr. habil. Sterbenz Tamás,
a TE új rektora. – Most is ezer
szállal kötődöm a szülővárosomhoz, szüleim és bátyám
ott élnek, havonta egy-két alkalommal hazautazom. Legközelebb az idei első rektori
konferenciára megyek majd

a Soproni Egyetemre, de osztálytalálkozónk is lesz ebben
a hónapban. Sportszakmai
kapcsolataim is egyre erősebbek: a Soproni Sportiskolával mindig is szoros volt
az együttműködésem, a Darazsak akadémiával pedig a
Testnevelési Egyetemnek van
megállapodása.
Az egyetemi vezető szerint
örömteli, hogy számos soproni hallgató jár a budapesti intézménybe, emellett sok
esetben a soproni edzők továbbképzése szintén a Testnevelési Egyetem keretein belül történik. Sterbenz Tamás
azt mondta: kiemelten fontos,
hogy az intézmény nemzetközi rangját emeljék.
– Rektorként az a stratégiai
célkitűzésem, hogy a Testnevelési Egyetem olyan, a nemzetközi sportszakma által elismert oktatási intézmény
legyen, amely a világ legjobb
100 sporttudományi egyeteme közé tartozik – folytatta Sterbenz Tamás. – Szeretnénk itthon a magyar sport
és az olimpiai mozgalom
olyan háttérintézményeként

2021. szeptember 8.

SCS: pont nélkül
MOLNÁR ZOLTÁN

Eseménydús héten van
túl az SC Sopron NB IIIas csapata. A soproni
futballisták kétszer is
kikaptak, illetve távozott a vezetőedző is.
A múlt hét közepén a Kaposvári Rákóczi FC ellen lépett pályára az SC Sopron, a hétvégén
pedig a BVSC–Zugló együttese látogatott városunkba.
Küzdelmes mérkőzések után
ezúttal végül bajnoki pontok
nélkül maradtak a soproniak.
A hétközi Kaposvár elleni
vendégszereplés során már a
2. percben előnyhöz jutottak
a hazaiak. Ezt követően lényegesebb helyzeteket nem
tudott kialakítani egyik csapat sem. A mérkőzés hajrájában egy szabadrúgás után sikerült az ellenfélnek a kapuba
juttatnia a labdát, így a találkozó 2–0-s soproni vereséggel
zárult.
A mérkőzés után aztán a
csapat vezetőedzője, Németh

Sterbenz Tamás célja, hogy a Testnevelési Egyetem a világ legjobb száz sporttudományi egyeteme közé tartozzon.
tevékenykedni, amely lehetőségeit a hallgatók, hazai klubok, szövetségek megfelelően
ki tudják használni. A sportlétesítményeink egyre jelentősebbek, de szeretnénk
előrelépni az egészségfejlesztésben, a szakok sokszínűségében vagy éppen a közösségi események szervezésében

is. Jelenleg 2200 hallgatónk
van, egy óriási infrastrukturális fejlesztés közepén vagyunk. Célom, hogy öt éven
belül 4000 hallgató látogassa
intézményünket, és jelentősen növelnénk a külföldi diákok számát is. Ezért hasonlóan fontos a TE nemzetközi
elismertségének emelése.

Norbert távozott a soproniak kispadjáról. Az egyesület
a tréner kérésére közös megegyezéssel szerződést bontott. A klubvezetés már keresi az új szakvezetőt.
A BVSC–Zugló ellen ideiglenesen Körmendi Tamás
edző irányította az együttest. A játék képe teljesen kiegyenlített volt, és már-már
a pontosztozkodás tűnt a legesélyesebb végkimenetelnek.
A végjáték azonban a vendégeknek sikerült jobban, akik
egy fejesgóllal 1–0 arányban
nyerték meg az összecsapást.
– Gratulálok, és köszönöm a fiúknak a hozzáállásukat, mindent megtettek a győzelemért.
Közel voltunk a pontszerzéshez a listavezető ellen – nyilatkozott Körmendi Tamás
megbízott edző.
A következő bajnoki mérkőzés szeptember 12-én, vasárnap 16 órakor kezdődik
idegenben a 13. helyezett FC
Nagykanizsa ellen.
Az SC Sopron 6 fordulót követően 4 megszerzett ponttal
a 18. helyen áll a tabellán.

SORSOLTAK A MOL MAGYAR KUPÁBAN: Megtartották a Mol
Magyar Kupa 3. fordulójának sorsolását. A legjobb 64 csapat között az SC Sopron ellenfele az NB I-es élcsapat, a Mol Fehérvár FC
lesz majd a soproni városi stadionban. A 3. forduló hivatalos játéknapjai: szeptember 18–19. A mérkőzés pontos időpontját később jelölik ki.
TOVÁBBI SOPRONI EREDMÉNYEK – 4. FORDULÓ
Megyei I. osztály: Lipót Pékség – SFAC 1900: 6–1
Megyei II. osztály: SVSE-GYSEV – Nagycenk: 3–2
Megyei III. osztály: SFAC II – Balf: 0–3

Tájékozódási bringaverseny

- SOPRON

FÉLMARATON
EURÓPA FUTÁS

SOK SZERETETTEL VÁRUNK A LEGHŰSÉGESEBB VÁROS
FÉLMARATONJÁRA

2021. október 17. 9:00
Távok: 21, 14, 7 km egyénileg
21 km 3 fős váltóban
14 km 2 fős váltóban

Nézd meg a tavalyi
futásról készült videónkat.

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

A Dudlesz-erdő kétnapos a tájékozódási kerékpárversenynek adott otthont, Magyarországról és
Ausztriából összesen százhúsz versenyző érkezett. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
MUNKATÁRSUNKTÓL

A tájékozódási kerékpár legjobb hazai képviselői érkeztek múlt hétvégén Sopronba, városunk
adott ugyanis otthont a Magyar Kupa-sorozat
egyik versenyének.
Molnár Tibor főszervező, a
SMAFC Tájfutó Szakosztályának vezetője elmondta: Magyarországról és Ausztriából
120-an vettek részt a kétnapos
megmérettetésen.
– A legfiatalabb, önállóan
induló kerékpáros 13, a legidősebb 75 éves volt – kezdte
Molnár Tibor. – Sopronban
először 2010-ben rendeztünk tájékozódási kerékpárversenyt, 2018-tól pedig

folyamatosan otthont adunk
országos bajnoki vagy kupafutamoknak. A Dudlesz-erdő
tökéletes helyszín.
A tájékozódási kerékpársport lényege, hogy a versenyzők egy térképet kapnak, ez alapján kell teljesíteni
az adott pályát. A kerékpározókat egyesével indítják, az
győz, aki a legrövidebb idő
alatt ér a célba úgy, hogy az
ellenőrző pontokat is érinti.

A soproni versenyen a legrövidebb táv 6, a leghosszabb 30
kilométer volt, a résztvevők 21
kategóriában indultak.
A verseny eredményhirdetésén részt vett dr. Simon István alpolgármester és Barcza
Attila országgyűlési képviselő is. Dr. Simon István hangsúlyozta: a szabadidő kulturált eltöltésének egyik legjobb
módja, ha a fizikai aktivitást,
a sportot választjuk, amely jó
hatással van az emberek testi-lelki egészségének megőrzésére. Az alpolgármester
köszönetet mondott a szervezőknek és a támogatóknak, hiszen munkájuknak hála ismét
egy rangos sporteseménynek
adhatott otthont Sopron.

2021. szeptember 8.

CIVITAS FIDELISSIMA

2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA

MEGKÉRDEZTÜK olvasóinkat

Sportoljanak a fiatalok?

KOVÁCSNÉ ERDŐS KLÁRA:

Jó dolognak tartom a sportágválasztót, hiszen itt a gyakorlatban is kipróbálhatják az
egyes sportfajtákat. Aztán azt
választják, amelyikben a legjobbak, és tetszik is nekik. Az
egyik rokonunk egy ilyen eseményen döntötte el, hogy kézilabdázni megy, egészen a
korosztályos válogatottságig jutott.

Soproni Téma

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos

Sport
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Színvonalas sportlétesítmények állnak rendelkezésre

Ismét sportolt Sopron

KELEMEN KATICA:

Sosem lehet elég korán elkezdeni a sportolást. Az én
négyéves gyermekem is sokat mozog, bicajozik. A felesleges energiáját így vezeti le. Az óvodájában is sokat
vannak kint az udvaron, ahol
szabadon lehet szaladgálni.
Amikor már nagyobb lesz, akkor szeretném, ha rendszeresen eljárna majd edzeni.

A Sportolj Sopron 2021-es rendezvényén összesen 32 sportág képviselői várták a fiatalokat. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
RÁZÓ LÁSZLÓ

KOVÁCS BÉLA:

A rendszeres edzéssel a diákok egy közösségbe is bekerülnek, legyen szó egyéni
vagy csapatsportról. Barátságok is kialakulnak. A sport fegyelemre is tanít, sokat segít
a testi és a szellemi fejlődésben. Az is fontos szempont,
hogy a fiatalok nem a számítógépet, a telefonjukat nézik
egész nap.

NAGY DEZSŐNÉ:

Hogy a csudába ne lenne fontos a sportolás! A hét dédunokám közül az egyik például
rendszeresen úszik. Itt, Sopronban többféle sportolási lehetőség közül lehet választani,
falun ez már kicsit bajosabb,
ugyanis többet kell utazni. Aki
fiatal korában sokat mozog,
felnőttként is ezt teszi. Jómagam is sokat sétálok.

465 perc ima és kosár

Imádkozni zenével és sporttal is lehet, a lényeg a kapcsolat, a lelki
pusztaság felszámolása, a közvetlen vonal Istennel. Erről is szólt
a „465 perc ima és kosár” című rendezvény a Líceumban – közölte Babics Csaba szervező. – Az üzenet egyértelmű volt, hiszen a
Berzsenyi Dániel Gimnázium (Líceum) és Kollégium idén kezdte
meg 465. tanévét.

Nagy sikere volt a „Sportolj Sopron”
sportágválasztó rendezvénynek, amelyet a hagyományokhoz híven a Novomatic-arénában és a városi stadion
edzőpályáján rendeztek meg. A fiatalok kipróbálhatták, megnézhették a különböző sportágakat.
Az IV. Sportolj Sopron – Országjáró Családi Mozgásfesztivált szombaton délelőttől
egészen kora délutánig tartották. A megnyitó ünnepségen dr. Farkas Ciprián
polgármester hangsúlyozta: meggyőződése, hogy a

le kellett adni, majd sorolást
tartottak. A nyereményeket
Csiszár Szabolcs alpolgármester és Abdai Zsolt önkormányzati képviselő adta át.
Az idei Sportolj Sopron Országos Családi Mozgásfesztiválon rendkívül változatos
program várta a résztvevőket
– az arénában 17, míg a stadion edzőpályáján 15 egyesület mutatkozott be. A foci,
kosárlabda, vízilabda, atlétika, tollaslabda mellett olyan
különlegességeket is kipróbálhattak a fiatalok, mint a
gokart, a paintball, az íjászat
vagy a modellrepülőzés.

A magyar parasport aranycsapata volt az idei
Vasárnap este kialudt a láng Tokióban, ezzel
véget ért a XVI. paralimpia, a mozgássérült,
látássérült és enyhe értelmi sérült sportolók
legnagyobb sporteseménye, amelyet Magyarország 7 arany-, 5 ezüst-, 4 bronzéremmel zárt. Az aranyérmes sportolók: Veres

Krasznai emlékmeccsek
Hétvégén megrendezték a
Krasznai emlékmérkőzéseket a férfiaknál. A Sopron KC
az Oberwart Gunners és a Zalaegerszeg együttesétől is vereséget szenvedett, így mindkét napon a vendégcsapatok
kapták meg a Krasznai Kupát.
– Az eredeti terv az volt,
hogy háromcsapatos tornát rendezünk, azonban az
osztrák vendégcsapat és a
zalaegerszegiek sem vállalták az egymás elleni mérkőzést – mondta Wischy Péter, a
szervező Győr–Moson–Sopron
Megyei Kosárlabda Szövetség
ügyvezetője. – Emiatt döntöttünk úgy, hogy mindkét napon, mindkét mérkőzés után
átadjuk a Krasznai Kupákat.
Az Oberwart Gunners ellen nagy csatát láthatott a
soproni közönség, a hosszabbításban azonban a vendég
osztrákoknak ment jobban
a játék. A végeredmény: SKC
– Oberwart: 95–97.
A szombati Zalaegerszeg
elleni mérkőzésen folyamatosan növelte előnyét a vendég csapat, a végeredmény így
SKC – ZTE: 66–97 lett.

sportágválasztó napon a jövő nagy bajnokai vettek részt.
Fontos, hogy minden fiatal
megtalálja azt a mozgásformát, ami számára a legjobb.
A sport megtanít a tisztességes versenyre, a küzdeni tudásra és arra is, hogy egy-egy

kudarc után fontos az újrakezdés. Az önkormányzat
feladata a létesítmények biztosítása, Sopronban pedig
rengeteg színvonalas sportlétesítmény áll a fiatalok, felnőttek rendelkezésére, elég,
ha csak a nemrég átadott,
m i nden igény t k ielég ítő
sportuszodára gondolunk.
A Sportolj Sopron 2021-es
rendezvényén pecsétgyűjtő
lapokkal várták a gyerekeket.
A feladat egyszerű volt: hét
különböző sportágat kellett
kipróbálni, illetve pecsétet
kérni. A megfelelő számú bélyegzővel rendelkező lapokat

Amarilla (egyéni kerekesszékes párbajtőr),
Pálos Péter (egyéni asztalitenisz), Illés Fanni (100 méteres mellúszás), Ekler Luca (távolugrás), Konkoly Zsófia (100 méteres pillangóúszás), Pap Bianka (100 méteres hátúszás),
Kiss Péter Pál (férfi 200 méteres kajak-kenu).

LELÁTÓ
Kispályás foci

Szeptember 8.,10., 13.,
hétfő, szerda, péntek
18 óra, Halász Miklós
Sporttelep, tóparti
sporttelep
városi bajnokság

Futás

Szeptember 11.,
szombat 11 óra,
botanikus kert
Hűség 100 – emlékfutás

Ökölvívás

Szeptember 11., szombat 16 óra, Krasznai Ferenc Sportcsarnok
Gyevát Gyula ökölvívó
emlékgála

Labdarúgás

NEHEZEN, DE ÖSSZEÁLLT A JÁTÉKOSKERET
A Krasznai emlékmérkőzések hétvégéjén vált teljessé a Sopron KC
kerete. Idén sérülések, adminisztrációs problémák hátráltatták a
klubot, több esetben is szerződést kellett bontani a friss igazolásokkal. Borisov, Collins és Myers mellett vasárnap Sopronba érkezett a center E. C. Montgomery, valamint a négyes poszton szereplő Quincy Ford is, így ezen a héten már teljes kerettel készülhet
a szakmai stáb a bajnokság nyitányára.

Szeptember 11.,
szombat 17 óra,
Anger réti sporttelep
Soproni FAC 1900
– Gönyű SE

Túra

Szeptember 12., vasárnap 7.30 óra, indulás:
Erzsébet-kert
XX. Lővér túra

– A magyar parasport ilyen magasan nem
volt, mint 2021 szeptemberében – közölte
Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) elnöke. – Ez a magyar parasport
aranycsapata. Egy olyan, amilyen soha nem
volt még. Forrás: mti

Sopron Megyei Jogú Város

TÁJÉKOZTATÓ
Sopron Megyei Jogú Város
Önkormányzata
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
a pénzbeli és természetbeni ellátások
helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.27.)
rendelete értelmében lehetőséget biztosít

SZOCIÁLIS TŰZIFA
IGÉNYLÉSÉRE
2021.09.13-tól 2021.10.04-ig.

A támogatáshoz szükséges nyomtatvány és
a csatolandó dokumentumok letölthetők a
www.sopron.hu weboldalról, telefonos jelzésre
postai úton, valamint személyesen átvehetők a
Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport
ügyfélszolgálatán: 9400 Sopron, Új u. 3.
kizárólag előre egyeztetett időpontban,
hétfőnként: 13:00 órától 17:00 óráig.
A kitöltött nyomtatványok beküldhetők személyesen,
postai úton a Sopron Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Szociális csoport,
9400 Sopron, Fő tér 1. szám alatti címre, vagy a
balazs.andrea@sopron-ph.hu vagy a
seiffert.zsuzsanna@sopron-ph.hu e-mail-címekre.
Bővebb tájékoztatás kérhető telefonon a
99/515–192 vagy az 99/515–232-es telefonszámokon.
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A 2021–2022-es tanév a tervek szerint június 15-ig tart

Gyerekzsivaj az iskolákban
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Véget ért a nyári szünet, szeptember elsején ismét becsengettek
városunk iskoláiban is.
Dr. Farkas Ciprián polgármester a Petőfi-iskolában tartott szerdai tanévnyitón adta át
jelképesen az első és
második osztályos tanulóknak az ingyenes
tanszercsomagot.
Városunk iskoláiban mindenhol rendben kezdődött
szeptember elsején a 2021–
2022-es tanév. A diákok és tanárok számára nem kötelező a maszk viselése, de akik
szeretnék, hordhatják azt.
Belépéskor (egyelőre) testhőmérséklet-mérés sem lesz,
ugyanakkor mindenhol biztosították a rendszeres kézfertőtlenítés lehetőségét.
Dr. Farkas Ciprián polgármester a Petőfi Sándor Általános Iskolában tartott elmúlt szerdai tanévnyitón adta
át jelképesen az első és második osztályos tanulóknak az
ingyenes tanszercsomagot.
A kormány támogatásának
köszönhetően pedig a diákok ingyenesen kapják meg a
tankönyveket.

MOTTÓ
„A természet
még számtalan
meglepetést, sőt
kelepcét rejt, de
legfőképpen az
ismeretlen dolgok, jelenségek,
hatások és képességek kozmikus méretű raktára, amelynek a
jelek szerint még
az ajtaját sem
nyitottuk ki.”
Nemere István (1944–)
eszperantista, író,
műfordító

KÖNYVAJÁNLÓ
Titkok könyve
A Petőfi-iskolában 23 osztályban 605 diák kezdte az idei tanévet – nyáron több tanterem is megújult itt. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
– A jó iskola ismérve, ha jó
kedvvel mennek oda a gyerekek, a pedagógusok szívesen tanítanak, illetve megfelelnek a szülői elvárásoknak
is – fogalmazott beszédében
dr. Farkas Ciprián. – A Petőfiiskolára mindhárom megállapítás igaz. Idén van az 1921es népszavazás centenáriumi
emlékéve, amikor a soproniak úgy döntöttek, hogy magyarok maradtak. Éppen
ezért is legyetek büszkék

arra, hogy soproni diákok
lehettek!
A városvezető felhívta a
tizenkettő évesnél idősebb
gyermekek szüleinek a figyelmét, akik még nem tették
meg, gondolják át az oltás felvételét. Mindenkinek az lenne

a legjobb, ha az egész tanévet
jelenléti rendszerben lehetne
végigvinni.
Sipos Ferenc, az iskola igazgatója egy mesét ismertetve nyitotta meg a tanévet, így biztatta a diákokat a
tanulásra.

A Petőfi-iskolában 23 osztályban 605 diák tanul. A nyáron több tantermet is felújították, illetve folyamatban
van a második táncterem átalakítása. A tanévnyitó végén
dr. Farkas Ciprián négy tanárnak oklevelet adott át.

TANÉVNYITÓK: A polgármester az elmúlt héten kedden részt vett a Német Nemzetiségi Általános
Iskola, valamint másnap a Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium évnyitóján is. Mindkét intézményben átadta a gyermekeknek az önkormányzat által ingyenesen biztosított tanévkezdő tanszercsomagot.

Nemere István több – bővített, kiegészített – kiadást
megért könyvében érdekes
rejtélyeket vet fel, rendszeresen szembemegy egynéhány „tudományos tabuval”. Olvashatunk az
ufókról, paranormális jelenségekről, az első
Holdra szállás élményeiről, dinókról, piramisokról,
Csernobilról, a bulvársajtóról, sőt, a Bibliáról is…

facebook.com/

sopronitemahivatalos

A
jövő
csillagásza
e
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e
g
Húség
MADARÁSZ RÉKA

A heti öt kosárlabdaedzés mellett Németh-Hajnal Csongor
zeneiskolába jár, a Juventus Fúvószenekar
tagja, és még jó tanuló is. A 12 éves széchenyis fiú csillagász szeretne lenni.

2021. OKTÓBER
ÓBER 18-3
18-31.
FESTŐ
T TEREM
TŐ
Felhívás!
Részvételi szándékát kérjük, szeptember 16-ig jelezze!
Bővebb információ: Bodnár Erika, be@prokultura.hu

Csongor életében meghatározó volt az, hogy a Hunyadi János Evangélikus
Iskola és Óvodában 3–4. osztályban Halvax Julianna volt
az osztályfőnöke.
– Juli néni tehetséggondozó foglalkozásain is részt vettem, amit mi csak „játékóráknak” hívtunk. Akkor nyertem
el a Matehetsz ösztöndíját is,
az összegből pedig programozást tanultam – mesélte. – Juli
nénihez jártam furulyakaratéra is, ahol különböző színű
szalagokat kaptunk a furulyánkra annak függvényében,
hogy melyik fokozatot értük
el. Én eljutottam egészen a
feketéig.
Ezután beiratkozott a zeneiskolába, ahol mi mást is
választhatott volna, mint azt a
hangszert, amin kedvelt osztályfőnöke is játszik: a klarinétot. A múlt évben már versenyen is indult, és igazgatói
dicséretet kapott. Tavaly év

Németh-Hajnal Csongor tavaly bekerült a Juventus Fúvószenekarba, emellett ovis kora óta kosárlabdázik. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
végén bekerült a Juventus Fúvószenekarba, így most már a
felnőttek között játszik, és alig
várja a próbákat.
Másik kedvenc elfoglaltsága a kosárlabda. – Ovis korom óta kosarazom a Soproni Sportiskolában – folytatta
Csongor. – Nagyon büszke vagyok arra, hogy a múlt szezonban én lettem a legjobb játékos az U12-es korosztályban.
Már második éve csapatkapitány vagyok, most léptem át
az U13-ba.

Nem ez az egyetlen váltás
Csongor életében: múlt héten kezdte meg tanulmányait
a Széchenyi-gimnáziumban.
Mivel a Hunyadiban is angolul tanult, az emelt szintű
angolos osztályt választotta.
Szabadidejében három testvérével, Gellérttel, Emíliával
és a Violával játszik, valamint
apukájának segít mindenben,
amiben csak tud: kertészkedik, barkácsol – valóságos kis
ezermester. Egyelőre úgy gondolja, ha felnő, csillagász lesz.

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

2021. szeptember 8.
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EGÉSZSÉGSAROK

Haszon–kockázat
Minden orvosi lépést – legyen az akár vizsgálat, akár terápia
– a várható haszon és lehetséges kockázat mérlegelése alapján
kell megtervezni. Ez azt jelenti, hogy fel kell mérnünk, hogy az
adott, konkrét páciens esetén, mondjuk, egy gyógyszer szedésétől mekkora előny várható (rövid, közép és hosszú távon), és a
gyógyszer szedésének milyen és mekkora a lehetséges mellékhatás-rizikója (rövid, közép és hosszú távon). Ezt sokan át sem
gondolják, és egy-egy patikai szert vagy még inkább gyógyhatású vagy csak annak gondolt készítményt, ha kell, ha nem, bekapkodnak. Pedig ha egy gyógyszertől nem várható előny, akkor
legyen bár akár kicsi a mellékhatások rizikója, a haszon–kockázat arány eleve rossz. Ugyanakkor, ha a terápia alkalmazása
nélkül szinte biztosan meghalnánk, akkor nyilván a terápia akár
jelentős kockázatait is érdemes vállalnunk.
Nos, a Covid-betegségről még egyáltalán nem tudunk mindent (de azért már elég sokat tudunk), az ellene alkalmazható védőoltásokról sem tudunk még mindent (de azért már elég sokat
tudunk). A Covid elleni védőoltás alkalmazásának haszon–kockázat aránya átlagosan egyértelműen roppant jó. Ez az arány azonban mindig egyénileg és szakmai alapon mérlegelendő. Kérje ki
orvosa tanácsát, és ne kósza hírekre hagyatkozzon!
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szeptember 8–14. Az ügyleti idő hétfőtől vasárnapig este
8 órától reggel 8 óráig tart.
Szeptember 8.,
szerda

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

Szeptember 9.,
csütörtök

PatikaPlus gyógyszertár
Selmeci u.15–17., Interspar

Szeptember 10., Arany Kígyó gyógyszertár
péntek
Magyar u. 6.

99/505–472
99/311–732

Szeptember 11., BENU Állomás gyógyszertár
99/312–437
szombat
Mátyás király u. 23.
Szeptember 12., Erzsébet gyógyszertár
vasárnap
Győri u. 15.

99/311–254

Szeptember 13., Ezüst Kehely gyógyszertár
hétfő
Kodály tér 12.

99/505–078

Szeptember 14., Hajnal gyógyszertár
kedd
Malompatak u. 10.

99/506–544

KERESZTREJTVÉNY

Soproni Téma

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos
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EGYÜTT ÉVTIZEDEKEN ÁT – soproni házaspárok mesélnek

„Nekem rendelte az élet”
PLUZSIK
TAMÁS

Bizonyára sokan
álmodoznak az egész életen át
tartó szerelemről, és
vannak olyan szerencsések, akiknek ez meg
is adatott. Sorozatunkban olyan soproni házaspárokkal beszélgetünk,
akik talán tudják a hos�szú és boldog házasság
titkát. Legalábbis az életük példa lehet erre.
– Amikor mi fiatalok voltunk,
az ismerkedések általában az
iskolabálokon történtek. Nem
volt ez másképp a mi esetünkben sem – kezdte Sift Tivadar,
a soproni sportbarátok népszerű Tutuja, az SVSE 1961-es
labdarúgó bajnokcsapatának
kőkemény, de mindig sportszerű balhátvédje. – Közel hetven évvel ezelőtt, 1954. február 10-én, bár én berzsenyista
voltam, de természetesen elmentem a Széchenyi-gimnázium báljára, ami az iskola
tornatermében volt. Jól emlékszem még az apró részletekre
is, az ABC együttes a Nem adlak másnak, nekem rendelt az
élet… című akkor nagy sikerű
slágert játszotta, amikor fölkértem a csinos, vékony, mosolygós kislányt, Esztit. Igen,
akkor talán még nem tudtam,
de őt valóban nekem rendelte
az élet.

Az 1958-as esküvői fotón és napjainkban Siftné Fodor Eszter, valamint Sift Tivadar. A házaspár
szerint a hosszú, boldog együttélés alapja a türelem, szeretet, tisztelet. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
– Látásból ismertük egymást, én tanítóképzős voltam,
és tánciskolába együtt jártunk,
de ez volt az első alkalom, amikor vele táncoltam. Másnap istentiszteleten voltam az evangélikus templomban, és amikor
jöttem ki, ott várt rám Tutu, ez
volt az első „nem megbeszélt”
randevúnk, amit egy nagy séta követett a Lövérekben – idézte fel a 67 évvel ezelőtti vasárnapot Eszter, aki maga is
élvonalbeli sportoló, kiváló kosárlabda-játékos volt.
A fiataloknak 1956 őszén
volt az eljegyzése, az aranygyűrűkért zsírszalonnával fizetett a vőlegény, mindkettő nagy
kincs volt abban az időben.
A forradalmi események miatt
még kijárási tilalom volt, ezért
reggelig maradtak a Sift szülők
és a barátok a Rozália úti Fodorházban, ahol azóta is lakik a há-

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel!

zaspár. Eszter és Tivadar két évvel később, 1958. július 19-én az
evangélikus templomban esküdött egymásnak örök hűséget.
– A csodaszép menyas�szonyi ruhámat a nagynéném
küldte Chicagóból, ez akkor egy
igazi csoda volt. Sokan nem is
miattunk jöttek el az esküvőnkre, hanem hogy megnézhessék
az „amerikai tüllcsodát”, ami
később aztán kézről kézre járt,
talán tízen is esküdtek benne.
Tutu pedig Budapesten szmokingot és varrott bőrcipőt készíttetett, úgyhogy nagyon

elegánsak voltunk – folytatta Eszter, aki idén veszi át pedagógus rubindiplomáját.
– Sajnos gyerekünk nem
született, de Eszternek ott voltak a tanítványai, akik imádták, és úgy gondolom, engem
is szerettek azok a fiúk, akiknek az edzője voltam. Hogy mit
tanácsolok a mai fiataloknak?
Csak közhelyeket tudok mondani, de ezeket komolyan kell
venni: türelem, szeretet, tisztelet, és még valami, a kis veszekedésektől nem kell megijedni
– zárta Sift Tivadar.

SIFTNÉ FODOR ESZTER 1936-ban született abban a Rozália úti házban, ahol férjével ma is él. Két évet leszámítva 1991es nyugdíjazásáig Fertőrákoson tanított.
SIFT TIVADAR 1936-ban született Sopron testvérvárosában,
az erdélyi Meggyesen. A GYSEV-nél dolgozott, onnan ment
nyugdíjba 1995-ben. Az aktív labdarúgást az SVSE-ben 1967ben fejezte be.

A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket szeptember 15-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a Rubikon páneurópai piknikkel foglalkozó különszámát sorsoljuk ki, melyet a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
Augusztus 25-i rejtvényünk megfejtése: „Akit aludni láttunk, nem gyűlölhetjük többé”. Szerencsés megfejtőnk: Aradi László.
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„Szeretünk zenélni,és megtanultunk örülni a dolgoknak”

40 éve a Lord énekese
KÓCZÁN
BÁLINT

– Hogy kerültél 40 éve
a Lordhoz?
– A mai napig emlékszem
a pillanatra. Ősszel volt pont,
amikor megkeresett Vida Ferenc alapítótag és Berger István, aki sok mindenben segédkezett a zenekarnak. Már
akkor tudták, hogy vidékről nehéz feljutni Budapestre, ezért önálló technikára
volt szükség. Aztán bekerültem a csapatba, és ezzel a
technikai háttérrel jártuk az
országot. Még az Omega is
kölcsönkérte.
– Negyven esztendő nem
kis idő…
– Rengeteg idő telt el azóta, de túléltük. Voltak változások, nehézségek, de ilyen
mindenhol előfordul. Szerintem jó génekkel vagyunk megáldva Erős Attilával.

FOTÓ: NÉMETH DOMINIK

Jövőre lesz
50 éves
a Lord,
amelynek frontembere,
Pohl Mihály negyven
éve tagja a bandának.
A soproni énekes szerint a munka gyümölcse, hogy ma is évente
65–70 koncertet adnak,
amiért nagyon hálásak.

Pohl Mihály (b) és Erős Attila már 40 éve zenél együtt a Lordban.
– A zenekaron belül milyen korszakokra emlékszel
vissza?
– Az eleje óriási volt!
A nyolcvanas–kilencvenes
években hatalmas őrület volt
a Lordért. Sportcsarnokokat
töltöttünk meg országszerte, mindenhol telt házas bulit csináltunk. Aztán a rockot
valahogy el akarták temetni,
vagy már túl sok volt belőle.
A diszkósokat könnyebb volt
meghívni. Páran kiszálltak a
bandából, de aztán 2000-ben
újra összeálltunk.
– Te kitartottál?

– Igen. Sok-sok levelet
kaptam, nehogy abbahagyjam. Csináltam tovább. Sokat
köszönhetünk a kluboknak,
amelyek akkoriban bizalmat
szavaztak az élőzenét játszó
csapatoknak.
– Most ismét aranykorát
éli a Lord?
– Ha negyven évvel ezelőtt
azt mondja bárki, hogy 2021ben még erről beszélünk, nem

gondoltam volna. Nemrég
Szilban, egy kis faluban léptünk fel, ahol kétszer annyian voltak, mint a falu lakossága. Elképesztő boldogság. És
mindenhol ez van az országban. Nem is tudom megmagyarázni, miért…
– Talán azért, mert emberek maradtatok. Nem
szálltatok el…
– Valamit elérni sokkal
könnyebb, mint megtartani. Ha jobban belegondolok,
szinte egy ötvenéves zenekar
sincs ma a világon, amelyik
ilyen aktív. Ha nincs pandémia, évente 65–70 koncertünk
van. Ez nem a véletlen műve.
A munka gyümölcse… Nagyon
szeretünk zenélni, és megtanultunk örülni a dolgoknak.
– Nem megerőltető?
– Valójában de. Minden
hétvégén 2–3 buli fárasztó.
Valaki ezt nem bírja. Iszik,
drogozik. Nálunk ilyen nincs.
Nem úgy megyünk ki a színpadra, hogy legyünk végre
túl rajta.
– Sopron milyen helyen
szerepel az életedben?
– Nekem Sopron az első.
Hívtak régebben több helyre,
például Szombathelyre is, de
eszembe se jutott, hogy máshová menjek.

50 ÉVES LESZ A LORD: Jövőre lesz 50 éve, hogy megalakult
a Lord zenekar. A banda ebből az alkalomból 2022 nyarán nagyszabású jubileumi koncertre készül.
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HUMORSAROK
Szénási Ferenc (Széna) soproni karikaturista
alkotásai hétről hétre.

BULI VAN! – zenei ajánló
Mystery Gang koncert

Szeptember 10., péntek 22 óra, Búgócsiga
„Az örök értéket őrzi az idő...” – Így van ezzel a rockabilly nevű zenei műfaj, ami az 1950-es években alakult ki, s mai napig világszerte zenekarok játsszák és népszerűsítik. Egri Péter gyerekkori álmot valósítva meg hozta létre a Mystery
Gang együttesét, hogy ezt a világot játssza, megidézze, először a nagy elődök, majd pedig a saját dalain keresztül. Zenekarával nemzetközi népszerűségre tett szert, itthon és
külföldön egyaránt sok követője és utánzója
akadt.Érdekesség,
hogy a csapatot
egy soproni
tag, Árva Balázs (dob) is
erősíti.

NŐI SAROK – stílus, divat, praktikák

Pufi kabátok, bőr és csillogás
MADARÁSZ RÉKA

Az idei őszi–téli szezonban merész színekkel,
lezser fazonokkal és az
évszakhoz illő anyagokkal találkozhatnak a divat szerelmesei.
– A téli, kuckózós hangulatnak gyökeresen ellentmond
az idei színpaletta, amelyen
az önmegvalósítás, a boldogság, az optimizmus és a vidámság színei kapnak helyet:
a napsárga, a narancssárga
és az erőteljes, drámai chilipiros – kezdte Szilágyi Katalin divat- és stílustervező.
– A színkombinációk is sokkal
bátrabbak a megszokottnál: a
vállalkozó szelleműek például párosíthatják a pirosat lilával vagy lime-zölddel. Ugyanakkor továbbra is népszerű a
lágy púderrózsaszín, a barack
és a gyümölcsös pink.
Az ilyenkor megszokott
színek – a szürke, a fekete és
a barna – természetesen továbbra is hódítanak, a kávészínek pedig újra reneszánszukat
élik. Még egy újdonság: télen

Idén ősszel hódítanak a vidám színek. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
általában el szoktak tűnni a virágmotívumok, idén azonban
maradnak.
A fazonok egyre bővebbek,
lezserebbek, kényelmesebbek.
A felsőket gyakran izgalmas
kivágások díszítik: menő lesz
szolidan kivillantani a vállunkat vagy a hasunk egy részét.
– A kötött anyagok már tavaly visszatértek a divatba,
az idei év nagy befutója pedig a mellény. Általában pasztell árnyalatokban, szűk fazon-

nal, kör- vagy V nyakkal készül
– folytatta Kata. – Továbbra is
minden mennyiségben jöhet
a bőr és főként a műbőr. Bármi készülhet belőle: szoknya, nadrág, sőt még ing is.
A másik, amiből semennyi sem
elég: a pufikabát. Lehet rövid
vagy egészen bokáig leérő.
A csillogás már nemcsak az
alkalmi ruhák privilégiuma, hanem megjelenik a hétköznapi
darabokon is: a kiegészítőkön,
a cipőkön, a táskákon.
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