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Autó nélkül is van élet...
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Idén is népszerű volt a „Tekerj Sopron!” sportrendezvény. Mintegy 220-an ültek bringára, hogy kerékpározzanak közösen, és népszerűsítsék a biciklizést. Az időpontválasztás
sem volt véletlen: Sopron önkormányzata az európai mobilitási hétre időzítette a rendezvényt. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Kulturális örökség napok
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Szerelem második látásra
Még javában tart a Second Hand September elnevezésű
kampány. Célja, hogy legalább ebben a harminc napban
részesítsük előnyben a használt ruhák vásárlását.
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A Lenck-villában a Fertő-táj világörökség mutatkozott be.
FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Újabb
segítség
A kormány közelmúltban megjelent rendelete
újabb segítség a családi közösségi fogyasztóknak. A kedvezményt
azok is igénybe vehetik, akik olyan családi
házban vagy ikerházban
élnek, ahol legfeljebb
négy egymástól elkülönülő lakás van, de csak
egy közös gázórával rendelkeznek. A jegyző kérelemre 8 napon belül
állítja ki a hatósági
bizonyítványt.
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Népszerű a röplabda

A zsidó újévet köszöntötték
Vasárnap tartotta újévköszöntőjét a papréti ortodox zsinagógában a Soproni Zsidó
Hitközség. – Hatalmas öröm, hogy újra beköltözhettünk az egykori ispotály épületébe. Most a lelkeket kell megtalálnunk, a kapcsolatot egymáshoz – mondta
Büchler András, a hitközség elnöke. FOTÓ: ELEK SZILVESZTER
5

Tavasszal alakult, de már 3 csapattal működik a SMAFC röplabda szakosztálya. Elsősorban középiskolásokkal foglalkoznak, de az általános iskolákból is egyre komolyabb az érdeklődés. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Soproni évek:Dr. Kloss Andor önéletrajzi feljegyzései

Visszapillantás alkonyatkor
A faragott kövek, az utcák, meg a terek némán is üzennek, sugallanak, tanítanak. Megmutatják, merre kell menni. Nemcsak a fizikai valónkban kanyarítjuk rajtuk az életünket, de a szellemünkkel is olykor új irányokat veszünk. Tanítanak minket összetartozásra, szeretetre, szépségre. Az életre.
Sorozatunk szerzője is sokat tanult a soproni macskaköveket járva…
(4.) Kiváló magyar irodalom tanárom, Bauer Tiborné
Weisz Gabriella (1927–1980)
révén másodikos gimnazista koromban kapcsolatba kerültem Csatkai Endrével, a
Liszt Ferenc Múzeum legendás hírű igazgatójával, aki,
részben Bauerné javaslata
alapján, maga köré gyűjtötte
a városból a humán érdeklődésű fiatalokat. A múzeumban, a Soproni Szemle szerkesztői szobájában vagy az
Előkapu 11. alatti lakásában
tanítványainak a legkülönbözőbb témakörökről (irodalom, zene, történelem, régészet) rendszeresen tartott
előadásokat, magyarázatokkal, értelmezésekkel egybekötött zenehallgatásokat.

fel a figyelmemet például arra, hogy Ottlik Géza: Iskola a
határon és Jorge Semprun:
A nagy utazás című regényét
mindenképpen
el kell

Amikor megtudta, hogy meg a történelmet a görög
nem sikerült a felvételim a bu- és a római kortól a huszadik
dapesti Eötvös Loránd Tudo- századig. Mindig kaptam felmányegyetemen, azt mond- adatot, amiről a következő
ta: „Nem kell
találkozón írásban vagy szóelkeseredni, egy „Egy év alatt átvettük
ban számot kelév múlva ismét a magyar és világirolett adnom.
megpróbálod, de dalmat, meg a törtéA keddi taaddig is, hogy el nelmet a görög és a
lálkozókon dene felejtsd, amit
római kortól a huszar ült k i száeddig tanultál,
momra, hog y
hetente egy alka- dik századig.”
lommal eljössz
E nd r e bác s i
hozzám a múzeumba, és át- igazgatói, kutatói, főszervesszük a magyar és világiro- kesztői tevékenysége, a vádalmat, meg a történelmet.”. rosi tanácstagi tisztségéÍgy aztán keddenként (a fate- vel járó feladatai mellett
lepen végzett munka után) a milyen nyitottan és
délutáni órákban jelentkez- mennyire élénk figyetem Endre bácsinál. És va- lemmel kísérte a 20.
lóban! Egy év alatt átvettük századi magyar és via magyar és világirodalmat, lágirodalmat. Ő hívta

AKI MESÉL A MÚLTRÓL: Kloss Andor 1941-ben született
Sopronban. A Széchenyi István reálgimnáziumban érettségizett, majd a debreceni egyetemen magyar–történelem
szakon diplomázott. 1966 és 1974 között a soproni Roth
erdészeti technikumban volt kollégiumi nevelőtanár. 1974
és 1994 között a Kisalföld munkatársa, 1989 és 1994 között a lap főszerkesztője volt. 1985 és 1989 között az újságírói, szerkesztői munkája mellett a győri Műhely című

olvasnom, mert mindkettő kiemelkedő alkotás. Az előbbivel kapcsolatban utalt Robert
Musil Törless iskolaévei című
regényére, a tematikus párhuzamokra, a mindkettőre
érvényes esztétikai értékgazdagságra. (Folytatjuk)

Dr. Csatkai Endre
múzeumigazgató
FOTÓ: DIEBOLD KÁROLY,
1949. – SOPRONI
MÚZEUM

folyóirat főszerkesztőjeként, 1994 és 1998 között pedig egy
budapesti kiadó nyolc megyei napilapjának koordinátoraként dolgozott. 1998 és 2005 között a Tvrhét lapcsalád főszerkesztője, 2005 és 2012
között kiadója tanácsadója volt. Válogatott jegyzetei, interjúi, tanulmányai több kiadásban is
megjelentek.

2022. szeptember 21.

OLVASÓNKTÓL
Újabb jó pont
Sopronnak
„Sopron felé utaztunkban
néha zavaró folt látszik a
felvételeken, de azt a MÁV
ablakainak koszos volta
okozza. Az első fotó, átkelés a Dunán… A vonatunk
ugyanis a Keleti pályaudvarról indult, így én előbb Budáról átkelve a Duna folyón
Pestre utaztam, hogy aztán
ismét átkeljek a Dunán...
Irány Sopron – és olyan élményben volt részünk, amiben nekem vonaton történő
utazásaim során még nem.
A jegykezelő úr jött két idős
hölgy csomagját leemelni a
poggyásztartóból, megkérdezte: nekünk segíthet-e.
Köszönettel elfogadtuk.
Bár nekünk jelezte egy fiatal soproni hölgytársaság
egyik tagja, hogy szívesen
segít, amit a leszállás folyamán meg is tett. Újabb
jó pont Sopronnak! Ilyen
Emberek élnek itt. Köszönet Neked, ismeretlen fiatal hölgy, hogy ilyen kedves voltál!”
Kozma Erzsébet, szeptember 11.
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RENDŐRSÉGI sorozat

Sopron Megyei Jogú Város

Elf bar: az új, dizájnos méreg

PÁLYÁZAT
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

TITKÁRSÁGI ÜGYINTÉZŐ
határozatlan idejű munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
• gimnáziumi vagy szakközépiskolai érettségi,
• számítógépes felhasználói ismeretek
(Word-, Excel-, Internet-használat),
• büntetlen előélet,

• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv.
(Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség

Előnyt jelent:
• közigazgatásban, hasonló munkakörben
szerzett gyakorlat,

• gépírói ismeret és gyakorlat

Munkakör fő tartalma:
Jegyzői titkársági feladatok ellátása (ügyiratok érkeztetése, iktatása, kezelése; posta intézése; határidők figyelemmel kísérése;
gépelési feladatok ellátása stb.) A jegyző és az aljegyző munkavégzéséhez szükséges szervezési feladatok ellátása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• önéletrajzot a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
• az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
• előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat
benyújtásakor fennáll-e,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt vagy annak megkéréséről szóló igazolást,
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban közölt személyes adatokat a pályázati eljárásban részt vevők kezeljék

Illetmény és juttatások:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.
A próbaidő: 6 hónap.
További információ kérhető dr. Kovács Gábor aljegyzőtől a 99/515–113-as telefonszámon.

A jelentkezéseket 2022. október 5-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron, Fő tér 1.
A borítékra kérjük ráírni: „Titkársági ügyintéző”

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok 2022. október 14-ig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a pályázók meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak, a
sikertelen pályázatokat visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és a pályázó személyes adatait az Európai Unió
2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete, a GDPR előírásainak megfelelően kezeljük.
Az állás betölthető a pályázat elbírálása után azonnal.

CZETIN ZOLTÁN

Epres, vaníliás, kókuszos, szilvás – rózsaszín, arany, lila, kék. Ha ránézünk,
kifejezetten vonzó. Ugyanakkor fontos tudni: méreg és illegális. Egyre
több fiatal próbálja ki az elf bart…
A közelmúltban sokat lehetett hallani az elf barról. Ez az új típusú, eldobható, elektronikus, ízesített cigaretta. Magyarországon nem lehet forgalmazni, tiltott termék.
– A pontos összetevői ismeretlenek, ellenőrizetlenek, ezért az egészségügyi kockázatát is
nehéz megbecsülni – kezdte Babella-Lukács Katalin rendőr őrnagy, a Soproni Rendőrkapitányság kiemelt bűnmegelőzési főelőadója. – Az
eddigi vizsgálatok alapján a kisebbek nikotin-

tartalma 3–4 doboz, a nagyobbaké akár 16 doboz
hagyományos cigarettának felel meg.
A szakember szerint az elf bar azért népszerű,
mert nem tűnik veszélyesnek. Míg a hagyományos cigaretták dobozán elrettentő képek és feliratok vannak, nem színesek és nem is illatosak,
addig ezeknek vonzó a megjelenésük.
– A dizájn meghozza a kedvet a kipróbáláshoz – folytatta az őrnagy. – Fontos, hogy a szülők beszéljenek a veszélyekről a gyerekeknek,
győzzék meg őket, hogy nem éri meg kipróbálni.
Az elf bar forgalmazása Magyarországon tiltott, így ha például egy fiatal rendel több darabot az interneten, majd azt továbbadja, akkor
szabálysértést követ el. A hirdetőket, forgalmazókat komolyan büntetik. Ha valaki ilyesmivel
találkozik, akkor azt az ingyenesen hívható 1828as telefonszámon jelentheti.

AZ UTCÁN A SOPRONI TÉMA
A DIGITÁLIS VÁROSI HIRDETŐTÁBLÁKON is látható
már a Soproni Téma. Lagler
András, az egyik soproni reklám–marketing cég ügyvezetője a közelmúltban kereste
meg szerkesztőségünket azzal a felajánlással, hogy a cég
által működtetett digitális
Citylight reklámfelületeken
ingyenesen helyet biztosítanak a Soproni Témának. Így
már a GYIK Rendezvényháznál, a Batsányi utcai vasúti
átjáróban és a Lackner Kristóf utcai benzinkúton a Soproni Téma ajánlóját is láthatják. FOTÓ: F ILEP ISTVÁN

2022. szeptember 21.
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3

Dr. Baranyai Tibor:Gyors, pontos diagnózis nélkül nincs hatékony, eredményes gyógyítás

Életmentő képalkotó eljárások
HUSZÁR JUDIT

PROF. DR. BARANYAI TIBOR FŐORVOS, címzetes
egyetemi tanár, az orvostudományok kandidátusa:
1969-ben a Debreceni Orvostudományi Egyetemen diplomázott, majd 1980-ban radiológiából tett szakvizsgát,
később egészségügyi menedzsment szakértő képesítést is szerzett. A Magyar
Radiológusok Társaságának korábbi elnöke. A Soproni Gyógyközpont röntgen- és
izotópdiagnosztikai osztályának főorvosa, szakmai vezetője. 1990-től 1995-ig, valamint
2002-től 2012-ig volt a kórház
főigazgatója.

Fontos jubileumra: a 30. Soproni Ultrahang Napok megrendezésére készülnek a radiológusok. Városunk
1985 óta a helyszíne a rangos szakmai
eseménynek, amelynek főszervezője a kezdetek
óta prof. dr. Baranyai Tibor.
– Hogy emlékszik a kezdetekre, főorvos úr? Ön szervezte már az első ultrahangnapokat is…
– 1985 júliusában lettem
a soproni kórház radiológia
osztályának osztályvezető
főorvosa. Nem vártam sokáig, szeptemberben tartottuk
az első ultrahangnapokat.
A debreceni klinikáról érkeztem, ahol már nagy rutint szereztünk a tudományos konferenciák lebonyolításában. Azt
gondoltam, hogy ezt folytatni
kell Sopronban is.
– Miért olyan lényeges ez
a rendezvény?
– Azért, mert itt találkoznak egyrészt a szakma képviselői, másrészt bemutatjuk a legfontosabb technikai
újdonságokat. A radiológia
óriási fejlődésen ment keresztül az elmúlt évtizedekben, az új gépeket meg kell
ismerni, meg kell tanulni a
használatukat, fontos, hogy
az ismereteinket egymással

megosszuk. A rendezvényen
nemcsak az elismert szakemberek adnak elő, hanem a
fiatalok is bemutatják az érdekes eseteiket, de rendszeresen hívunk külföldi vendégeket is. Minden magyar
orvosi egyetemről érkeznek
előadók, valamint a radiológusok társasága is jelen van.
Évente átlagosan 4–600 embert fogadunk. Már összeállt
az idei program, szeptember
29-én kurzust tartunk a tüdő
megbetegedéseinek kimutatásáról, 30-án reggel köszöntjük a résztvevőket a Hotel Lövérben, majd áttekintjük az
utóbbi 30 évben tapasztalható fejlődést az ultrahang,
a CT, MR és PET-CT, PET-MR
vonatkozásában. Természetesen a rendezvényen rangos
kulturális programokkal is
készülünk, idén például fellép Palya Bea és a nyíregyházi Cantemus Énekkar a
gyöngyűen megújult Szent
Mihály-templomban.

AJÁNDÉK KÖNYVEK

TÖBB MINT 200 SZÓRAKOZTATÓ GYERMEKKÖNYVET
és ezekhez polcot ajánlott fel a Pagony Kiadó és a Soproni Pagony könyvesbolt a Soproni Gyógyközpont gyermekosztályának. A köteteket múlt szerdán adták át. Az ajándékért dr. Tóth
Gergely Péter PhD, a csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály osztályvezető főorvosa mondott köszönetet. Sárdi Dórától,
a kiadó egyik tulajdonosától megtudtuk: a soproni a hetedik
olyan kórház, amelynek ajándékoztak olvasnivalót. Hozzátette, a koronavírus-járvány miatt 2019 óta ez volt az első hasonló átadó, de remélik, fel tudják éleszteni a hagyományt.
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Gránitdiploma a tanítónak
75 éve szerezte meg tanítói képesítését Szalay Árpádné Baráth
Mária Terézia – ennek apropóján kapott gránitdiplomát. Az oklevelet Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője
nyújtotta át múlt héten. Mária néni Pápocon született 1926. november 10-én, és 75 éve, az 1946/47-es tanévben tett képesítővizsgát a soproni Szent Orsolya rendi római katolikus népiskolai
tanítóképzőben. Több évtizeden keresztül tanított például Jánosházán és Sopronban is.

www.sopronitema.hu

– A radiológia óriási fejlődésen ment keresztül az elmúlt évtizedekben, az új gépeket meg kell
ismerni, meg kell tanulni a használatukat, fontos, hogy az ismereteinket egymással megosszuk
– nyilatkozta lapunknak prof. dr. Baranyai Tibor főorvos. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
– Lehet, furcsán hangzik a kérdés, de Sopron profitál ebből a rendezvényből?
– Természetesen. Többször részt vettek a programon
a magyar ágazati minisztérium szakpolitikusai, de osztrák szakemberek is. Például a kórház főépületének az
építésére is itt bólintottak rá

még 1990-ben az akkori döntéshozók. Sopronban óriási
fejlődésen ment keresztül a
szakterületünk: ’86-ban szereztük be az első profi mammográfiás eszközt és ultrahang-berendezést, ’88-ban az
első CT-t, ’94-re pedig, amikor elkészült a főépület, megérkezett az MR-készülék is. Ez

volt a megyében az első ilyen
berendezés.
– Nagy a képalkotó eljárások jelentősége a mai gyógyításban?
– Óriási, hiszen gyors, pontos diagnózis nélkül nincs hatékony, eredményes gyógyítás.
A terápia során is fontos, hogy
kövessük a beteg állapotát,

hiszen így tudja a leghatékonyabb kezelést kapni. Ma már
a biológiai szintű elváltozásokat tudjuk kimutatni, és azok
jellege is pontosan megállapítható. Olyan hatalmas a tudásanyag, hogy már a szakmán
belül is specializációra van
szükség. Nagyon lényegesnek
tartom még a konzultációt az
orvos kollégákkal, a mienk egy
teammunka. És ami szintén
megkerülhetetlen: oda kell figyelnünk és hatékonyan kommunikálni a betegekkel. Hiszen az ő életükről van szó, ők
a leglényegesebbek.

A versenyen 133 csapat között diadalmaskodtak a berzsenyisek

Fiatalos megoldásokkal

Folczné Polgár Annamária, Ábrahám Gergő, dr. Koncz Zsófia, Barcza Attila, dr. Farkas Ciprián és Tölli Balázs az idei IdeaFest ötletverseny meghirdetésén a soproni városházán. FOTÓ: ELEK SZILVESZTER
ETZL EDGÁR

Idén is dolgozhatnak a jövő kihívásain a középiskolások az IdeaFest ötletversenyen – ezt Sopronban jelentették be a múlt héten.
A helyszínválasztás nem volt
véletlen, hiszen a Technológiai és Ipari Minisztérium
INPUT Programjában szervezett tavalyi, első ötletversenyt a 133 résztvevő csapat
közül soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium
nyerte. A diákok egy Raceentr.
io nevű felületet fejlesztettek, amelyen sportversenyek
szervezése és az azokra való
nevezés is megoldott. (Erről

lapunkban is beszámoltunk:
Soproni diákoké volt a legkreatívabb ötlet, Soproni Téma,
2022. május 4.)
A rendezvényen dr. Koncz
Zsófia, a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) parlamenti államtitkára, miniszterhelyettese köszöntötte a
győztes csapat tagjait, Ábrahám Gergőt, a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium tanulóját, Folczné

Polgár Annamária felkészítő
tanárt, valamint Dunaveczki
Attila mentort.
Dr. Farkas Ciprián polgármester elmondta: a tavalyi
verseny eredménye mutatja,
hogy Sopronban nemcsak sok
iskola van, de jó minőségű az
oktatás is.
Dr. Solymár Károly Balázs,
a TIM technológiáért felelős
helyettes államtitkára hozzátette: idén is a Budapesten és
Pest megyén kívül élő 14 és 18
év közötti, 3 fős csapatok jelentkezését várják, akik szívesen dolgoznának innovatív
ötleteken az energetika, a klímapolitika, az ipari digitalizáció vagy akár a foglalkoztatás

területén. A tét nem kicsi: az
első helyezett Észak-Amerikában, a második Finnországban, a harmadik Németországban vehet részt
tanulmányúton, a területi
döntőbe jutott csapatok is izgalmas nyereményekkel gazdagodnak. A diákok november 9-ig jelentkezhetnek az
ötletversenyre a www.ideafest.hu oldalon.
Barcza Attila, Sopron és
térsége országgyűlési képviselője köszöntőjében elmondta, rengeteg tehetséges fiatal van Magyarországon, és
bízik benne, hogy idén is jól
szerepelnek a soproniak a
megmérettetésen.
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Kulturális örökség napok: Színes programok városszerte

Sopron a kilátók városa
ELEK SZILVESZTER

Látlak téged

Szeptember 21., szerda egész nap, Pedagógusok
Soproni Művelődési Háza
Érzékenyítő célú mozimaraton és szakmai találkozó az
Autitok Egyesület szervezésében.

Soproni Borzsongás

Szeptember 23. 16 óra, Deák tér
Magyarország legősibb borvidékének borosgazdáival
invitálja az érdeklődőket a Soproni Borút Egyesület a
soproni bor útjának bejárására. A kínálatot színpadi és egyéb
programcsemegék színesítik.

Szarvasbőgéspiknik

Szeptember 23. és 24. 18 óra, Erdő Háza
Ökoturisztikai Látogatóközpont

Karinthy Ferenc – Gellérthegyi álmok
Szeptember 23. 19 óra, GYIK Rendezvényház

Monastery/ Wackor/ Morte Silmoris/
Spitfire/ KillerSick
Szeptember 23. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

GirlPower – Pixelplants

Szeptember 23. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Ágfalvi búcsú

Szeptember 24–25., faluközpont
Legényfaállítás, futballtalálkozó, bál, hagyományőrző
legénytánc.

Családi nap a 100 éves botanikus
kertben

Szeptember 24., szombat 10 óra, botanikus kert
Egész nap kézműves vásár helyi termelőkkel. Foglalkoztató
séta, élőzene, előadások, este fényjáték.

Széchényiek és Széchenyiek
nyomában Sopron utcáin

Szeptember 24. 15 óra, Tourinform iroda
A családhoz kapcsolódó épületek, terek nyomába erednek
Sopron belvárosában.

Fontos az épített örökségünk
ápolása – hangzott el
a kilátó napján.

NEONTECHNO-UNIFoRM party

Szeptember 24. 23 óra, Hangár Music Garden

FOTÓ: ELEKNÉ L ÉVAY VIVIEN

Nagy táncválasztó

Szeptember 25., vasárnap 10 óra, GYIK
Rendezvényház
Egész napos táncbemutató és oktatás

HOL JÁRUNK? – rejtvény

2000 év nyomában Sopron utcáin

Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról mutatunk be részletet, olvasóinknak pedig az a feladatuk, hogy a részletből felismerjék az egészet, és megírják nekünk, melyik alkotást rejtettük el. Azok között, akik a helyes megfejtést szeptember 28ig beküldik a Soproni Téma, 9400 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu
e-mail-címre, ajándékot sorsolunk ki.
Szeptember 7-i képrejtvényünk megfejtése: Bérci Jenő emléktáblája,
nyertesünk: Licskai György.

Szeptember 25. 10 óra, Tourinform iroda
Ingyenes belvárosi séta, regisztráció: www.visitsopron.com

KultPETŐFI

Bérci Jenő emléktáblája a Lőver strandon
kiváló eredményeket elérő Vécsei Vilmossal, valamint Hauer Antallal lényegében ők
honosították meg Sopronban a vízipólót.
Az 1930-as években a soproni vízilabdacsapat szép sikereket ért el (tagjai: Fekete Tibor, Bruckbauer Jenő, Friedrich Árpád, Mattesz Béla, Weiszbeck (Vécsei)
Vilmos és Hauer Antal), és telt házas mec�cseket játszottak a Nagyuszodában. Érettségi után bevonult katonának, majd leszerelését követően a vármegyei alispáni
hivatalnál helyezkedett el, ahol 1940-ben
díjnokká nevezték ki. 1943-tól a PUES (Pannonia Úszó Egyesület, Sopron) választmányi, 1947–48-ban pedig a SUE (Soproni

EZ LESZ… – programajánló

Szeptember 23., péntek 14–18 óra, Széchenyi István
Városi Könyvtár

– Sopronban az épített és
természeti kultúra gazdagsága és harmóniája olyan hangulatot teremt, amely egyedülálló az országban – emelte
ki beszédében dr. Farkas Ciprián, Sopron polgármestere.
– Most is történelmi időket
élünk, amelyek rendkívüli kihívásokat hoznak. Azonban
közösen, vállvetve túl tudunk
lendülni ezeken.
A kulturális örökség napjain megnyitotta kapuit a Kárpáti malom, látogatható volt a
vasúttörténeti és vasútmodell-kiállítás, bemutatták a
soproni városházát és a vármegyeházát, a Lenck-villában
pedig a Fertő-táj világörökség
települései adtak ízelítőt portékáikból. A vasárnapi rendezvényre tíz településről
érkeztek kiállítók. Az érdeklődők találkozhattak kézművesekkel, láthattak helyitermékbemutatót, megnézhették a
horvát népviseletet és a csipkekiállítást, illetve kóstolhattak borokat, bodzaszörpöt is.

Bérci Jenő, vagyis Zigi bá’, az örökké vidám sportember szülővárosában számtalan gyereket és fiatalt, generációk sorát tanította meg úszni.
1910-ben született Sopronban, abban
a Csengery utcai házban, melyben ezt követően élete végéig élt. A Széchenyi-gimnáziumban tanult, a Főreálban érettségizett
1931-ben, majd a ’30-as évek névmagyarosítási hullámában testvérével együtt
Bruckbauer családnevét magyarosította.
Kiváló sportember volt, atletizált, úszott,
és síugrásban is szép eredményeket ért el.
A nyarakat az egykori Nagyuszodában töltötte, a később mű- és toronyugrásban is

2022. szeptember 21.

Kerti cserebere

A Károly-magaslaton a kilátó napjával kezdődött a kulturális örökség
napjai idei soproni programsorozata. Látogatható volt például a Kárpáti malom, a vasúttörténeti kiállítás, Scarbantia
fóruma, a Lenck-villában pedig a Fertő-táj világörökség mutatkozott be.
Százötven éves a magyar műemlékvédelem – e köré fonódott idén a kulturális örökség
napjai rendezvénysorozat.
A kezdeményezés keretében
Sopronban is változatos programokat tartottak a hétvégén.
A szombat reggeli ünnepélyes
megnyitó – a hagyományoknak megfelelően – ezúttal is a
Károly-kilátónál volt.
– Fontos, hogy az épített
örökségünket ápoljuk, kezeljük és bemutassuk – emelte ki köszöntőjében dr. Józan
Tibor, a Soproni Városszépítő Egyesület elnöke. – Ezért
csatlakoztunk a Tanulmányi
Erdőgazdaság Zrt.-vel közösen a kulturális örökség napjaihoz. A megnyitóhoz a Károly-kilátónál méltóbb helyet
aligha találhattunk volna. Ez
az épület ugyanis 1936-os felavatása óta rengeteg élményt
adott a Sopronban élőknek és
az ide látogatóknak.
Dr. Sándor Gyula, a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatója beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy
Sopron a kilátók városa, valamennyi építményből egyedülálló látvány nyílik a városunkra és környezetére.

SOPRONITEMA
HIVATALOS

Úszó Egylet) tagja és szakosztályvezetője. Fiatalon, negyvenéves korában Sopron
vármegye megszűnésekor kényszernyugdíjazták, ezt követően a szőlőjében tevékenykedett, emellett a Soproni Testnevelési és
Sport Tanácsnál, a Mérnöki Hivatalnál, valamint a Soproni VSE-nél dolgozott mint alkalmi munkás.
1959-től a Kisuszoda, majd ennek megszűnését követően 1979. március 15-én bekövetkezett váratlan haláláig a Lövér strand
úszómestere volt. Az emléktáblát Zigi bá’
100. születésnapja alkalmából állították
hálás tanítványai 2010-ben.
Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

Szeptember 25. 14 óra, soproni városi kavalkád
A XIX. századi Sopron kultúrkincsei elevenednek meg: a
hideg évszakban itt élő Széchenyi család, az akkor már csak
néha hazalátogató Liszt Ferenc, a korabeli nyomdák, írók,
fogadók élednek újjá, régi receptek, táncok, ruhák és soproni
szokások válnak valósággá. No és persze Petőfi, akinek nevét
viseli a soproni teátrum.

Tapintható művészet mindenkinek

Szeptember 26., hétfő 14 óra, Soproni TIT
Látott már művészeti kiállítást bekötött szemmel?
Ugye, hogy nem! Semmi gond, hiszen a Kézzelfogható
Alapítvány tapintható tárlatán lehetősége lesz pótolni ezt
a hiányosságot! Az alapítvány egyik legfőbb célja, hogy
látássérült fiatalokat segítsen a társadalmi beilleszkedésben
azáltal, hogy értelmes, értékteremtő munkát biztosít
számukra. Többek közt ezt a célt szolgálja az a vándorkiállítás
is, amit idén először Sopronba is sikerül elhozni.
A tárlat szeptember 26–29-e között 9-től 16
óráig, 30-án pedig 9-től késő estig látogatható.
Előzetes bejelentkezés: t.v.chizy@gmail.com vagy
0620/620–2978.

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!
szerkesztoseg@sopronitema.hu
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Külön-külön is igénybe vehető a rezsicsökkentett gázár

Segítség a családoknak

A kedvezményt azok is kérhetik, akik olyan családi házban vagy ikerházban élnek, ahol legfeljebb négy egymástól elkülönülő
lakás van, de csak egy közös gázórával rendelkeznek. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ
MUNKATÁRSUNKTÓL

A kormány nemrég megjelent rendelete újabb segítség a családi közösségi fogyasztóknak, a többgenerációs házban élőknek. A jegyző kérelemre 8
napon belül állítja ki a hatósági bizonyítványt.
A kedvezményt azok is igénybe vehetik, akik olyan – társasháznak vagy lakásszövetkezetnek nem m inősü lő
– családi házban vagy ikerházban élnek, ahol legfeljebb
négy egymástól elkülönülő lakás van, de csak egy közös gázórával rendelkeznek.
Ahhoz, hogy az ilyen lakóegységek esetén külön-külön
is igénybe lehessen venni az

átlagfogyasztás mértékéig a
rezsicsökkentett gázárat, hatósági bizonyítványt kell kérni a település jegyzőjétől. Ő
a dokumentumban megállapítja az ingatlanon található lakások számát. Az eljárás
kérelemre indul, a jegyző a hatósági bizonyítványt 8 napon
belül állítja ki, amennyiben az
ingatlanon a lakások kialakítása a vonatkozó jogszabályi

előírásoknak megfelel. A hatósági bizonyítvány kiadásához
a kérelmezőnek igazolnia kell,
hogy az ingatlanon belül több,
de legfeljebb négy önálló, az
országos településrendezési
és építési követelményekről
szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet 105. §-a szerinti lakás
található.
Ha a többgenerációs családi ház tetőterét csok-felhasználással építik (vagy építették) be, akkor a kedvezmény
igényléséhez elég a támogatásról szóló okiratot benyújtani a gázszolgáltatónak.
A kormány döntésének köszönhetően így az egy mérőórát használó lakóközösségek

A KÉRELEM LETÖLTHETŐ a város holnapjáról (a www.sopron.hu – önkormányzat
menüpontjából). Személyesen ügyfélfogadási időben (hétfő: 13–17, szerda: 8–12 és
13–16, péntek: 8–12 óra) a városfejlesztési osztályon lehet leadni, illetve postai úton
vagy az ügyfélkapun keresztül is beadható.

lényegesen egyszerűbben vehetik igénybe a rezsicsökkentett földgázmennyiséget,
mintha társasházzá kellene
alakítaniuk az ingatlant.
Dr. Sárvári Szabolcs, Sopron jegyzője érdeklődésünkre elmondta, a kérelmező a
fentieket építési engedél�lyel, használatbavételi engedéllyel, rendeltetésváltozást
igazoló hatósági bizonyítvánnyal igazolhatja. Amen�nyiben ezek egyike sem áll
rendelkezésre, magánokiratban kell nyilatkoznia a lakások számáról, és arról, hogy
azok megfelelnek a törvényi előírásoknak. Az eljárás
illetékmentes.

KÉRDÉSEK ESETÉN a 99/515–430-as vagy
a 99/515–425-ös telefonszámon, illetve ügyfélfogadási időben személyesen lehet érdeklődni
a polgármesteri hivatal városfejlesztési osztályán.

Év végéig maradnak az árstopok
A benzin- és az élelmiszerárstop meghosszabbításáról döntött a kormány – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter a szombati
kormányinfón.
Az árstopokat december 31ig, az év végén lejáró kamatstopot pedig június 30-ig
hosszabbították meg. Gulyás
Gergely elmondta: mindent
megtesznek azért, hogy olyan
általános gazdasági helyzet legyen az országban, hogy ezeket az intézkedéseket – a rezsicsökkentéssel együtt – fent
lehessen tartani. A miniszter
szerint, ha az EU az energetikai szankciók kivezetéséről
döntene, már másnap felére
csökkenne a gáz és az olaj ára.
A kormány az energiaintenzív termelő kis- és közepes vállalkozásokat támogató programot fogadott el

– közölte Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter.
A program október 1-től
indul, 2023 végéig tart, és két
fontos eleme van: az egyik a
működési költségek, a másik
pedig a beruházások támogatása. A működési költségek
támogatása azt jelenti, hogy
három hónapra – októberre,
novemberre és decemberre
– az energiaintenzív feldolgozóipari kkv-k áram- és gázszámlája növekményének 50
százalékát kifizeti az állam.
Emellett a kormány elindít egy energiaátállási, energiahatékonysági beruházástámogatási programot,

itt maximum 15 százalékos
önerő-támogatást adnak a
kkv-knak annak érdekében,
hogy hosszú távon versenyképesek maradjanak.
A vállalkozásoktól azt kérik, hogy a munkahelyeket
őrizzék meg, az általuk foglalkoztatottak száma 2023 végével ne csökkenjen 90 százalék
alá a jelenlegi szinthez képest
– mondta a miniszter.
Elindul a hatósági áras tűzifaprogram, már lehet jelentkezni az erdőgazdaságoknál.
Az igényt személyesen, telefonon és e-mailben is lehet jelezni – közölte az Agrárminisztérium vasárnap az MTI-vel.
Az állami erdőgazdaságoknál
megtermelt tűzifa egységes
áron vásárolható meg, háztartásonként legfeljebb tíz erdei
köbméter, az ország 152 értékesítési pontján. Ezek listája

megtalálható a kormany.hu/
agrarminiszterium/tuzifaprogram2 oldalon.
A tűzifaprogramban keménylombos, lágylombos és
fenyő tűzifa-alapanyag vásárolható. A maximált, forgalmi adót is tartalmazó ár a keménylombosoknál 30 ezer,
a lánylombosoknál és a fenyőnél 19–19 ezer forint erdei
köbméterenként.
Az agrártárca közölte: a tíz
köbméteres mennyiségbe beleszámít az állami erdőgazdaságoknál 2022. május 1. után
vásárolt tűzifa mennyisége.
Az állami erdőgazdaságok elsősorban a saját működési területükön fekvő települések
lakosságát szolgálják ki. Ezenfelül továbbra is biztosítják a
rőzsegyűjtés lehetőségét, ami
a rászoruló családoknak jelenthet segítséget.

Városi hírek
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Homokvár

Bevallom, tetszik nekem, hogy a kiszivárgott
információk szerint árnyékkormányt alakít
Gyurcsány Ferenc, amelynek vezetője felesége,
Dobrev Klára lesz. Tetszik, mert egy újabb, jó
kis családi buli elé nézünk, lesz min szórakoznunk a következő időszakban.
De komolyra fordítva: azt eddig is tudtuk,
hogy az egykor volt szocialista politikus hatalommániás. Erről megbuktatott elődje, Medgyessy Péter is tudna mesélni vagy azok a tüntetők, akik a 2006-os
tavaszi őszödi beszé„2010 óta sorra kapja a
det követően vonulpofonokat a választóktól,
tak az utcára. Azok,
de úgy tesz, mint a kutya, a kik sér ülé seket
amikor lerázza magáról a
szenvedve követelték
vizet, és újra kezdi. Most
távozását. Azok, akiéppen árnyékkormányosket megalázott Gyurcsány rendszere.
dit szeretne játszani.”
Ezen az sem változtat, hogy voltak köztük olyanok is, akik csak a
balhé kedvéért mentek az utcára. Azonban látszólag hiába volt a tüntetéssorozat, mert Gyurcsánynak és kormányának eszébe sem jutott lemondani és új választásokat kiírni. (A tüntetők
aztán – jelképesen – 4 év múlva a parlamenti
választásokon értek célba, de győzelmük már
érlelődött a két évvel korábbi önkormányzati voksoláson is.) Maradtak tehát a hatalomban, kiélvezve annak minden örömét. Maradtak, mert sem képviselőik, sem pedig a kormány
tagjai nem akarták idő előtt önként eldobni maguktól a pozícióikkal járó fizetéseket, kiváltságokat. Erről nekem egy akkori országgyűlési
képviselő ismerősöm is beszélt, nem tagadva,
hogy édes számukra a hatalom.
Gyurcsány bukása azonban törvényszerű
volt. A kudarcot viszont azóta sem tudta feldolgozni. Otthagyta az MSZP-t, hogy egy új
formációt építgessen, amit a baloldali pártokhoz képest sikeressé tett, de közel sem olyanná, hogy valamikor is reális esélye legyen a demokratikus kormányváltásra. 2010 óta sorra
kapja a pofonokat a választóktól, de úgy tesz,
mint a kutya, amikor lerázza magáról a vizet,
és újra kezdi. Most éppen árnyékkormányosdit szeretne játszani. Hogy kinek a felhatalmazásából? Nem tudjuk, mert a választók néhány
hónappal ezelőtt ismét partvonalon túlra küldték. Igaz, lehet ott egy homokozó, amelyben lehet játszadozni….
Aztán – gondolom – egy unalmas estén, érzékelvén, hogy számukra nem halad előrébb a
világ, így szólt feleségéhez: alakítsunk árnyékkormányt! Te leszel papíron a főnök, én meg
megmondom, hogy mit kell tenned. Az árnyékkormány tagjainak meg csak találunk néhány
balekot. Így volt-e? Nem tudom, de talán egyszer kiderül.
Mindenesetre ez egy újabb bizonyíték, hogy
nem mond le a hatalom megszerzéséről, s mindent elkövet, hogy a figyelmet magára vonja.
(Egyelőre ez lehet a reális célja, s nem más.)
Mert ez a kormányosdi csak egy játék, amit
senki sem vesz komolyan. Legfeljebb azok, aki
a már említett partvonalon túli játszótéren építgetik a homokvárakat, s kevergetik a kását…

SOPRONITEMAHIVATALOS

Az összetartozás és tisztelet jegyében – az 5783. zsidó újévet köszöntötték
ELEK SZILVESZTER

A Soproni Zsidó Hitközség vasárnap
tartotta újévköszöntőjét a papréti ortodox zsinagógában.
– A zsidó kultúrának 800 éves hagyományai vannak Sopronban – hívta fel a figyelmet dr. Farkas
Ciprián polgármester. – Ez a közösség olyan értékeket hagyott ránk, amelyeket meg kell becsülni

és be kell mutatni. Ezért fontos, hogy Sopron önkormányzata 30 millió forintból elkészíti a papréti
ortodox zsinagóga felújítási tervét. Ez az első, de
nagyon fontos lépés az irányba, hogy ez az épület
ismét ékköve lehessen a városunknak.
– A Soproni Zsidó Hitközség kulturális élete
az elmúlt években megújult, ennek köszönhetően a közösség egyre erősebben élheti meg a hagyományait – emelte ki Barcza Attila, Sopron és
térsége országgyűlési képviselője. – Kívánom,

hogy a tenni akarás az új esztendőben is megmaradjon, az összetartozás és a kölcsönös tisztelet jegyében.
– A múlt esztendőből csupa jó dologra tekinthetünk vissza – mondta Büchler András, a Soproni Zsidó Hitközség elnöke. – Hatalmas öröm,
hogy újra beköltözhettünk az egykori ispotály épületébe. Most a lelkeket kell megtalálnunk, a kapcsolatot egymáshoz. Fontos felhívni
a figyelmet a család erejére. Szerető és egységes

családok nélkül ugyanis nem életképes semmilyen közösség sem.
A rendezvényen köszöntötte az ünneplőket
dr. Benny Gamlieli is, aki Sopron testvérvárosából, az izraeli Eliatból érkezett – ő azt fejtette ki,
hogy Sopron zsidó közössége bizonyosan nagy
és erős lehetett, ha ilyen grandiózus zsinagógát
tudtak felépíteni. Egyben méltatta az épület felújításáért hozott intézkedéseket, és bízik azok
eredményességében.
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Idén is népszerű volt a helyi környezetszépítő verseny

Virágba öltöztették Sopront
HUSZÁR JUDIT

Összesen 44-en: családi házak, balkonok–erkélyek tulajdonosai,
vállalkozások, intézmények, lakóközösségek neveztek az idei
Virágos Sopronért környezetszépítő versenyre. A résztvevőket múlt
csütörtökön díjazták.
Izgalmas zsongás és virágillat lengte be egy hete a városháza dísztermét – itt gyűltek
össze a Virágos Sopronért verseny idei résztvevői. A megjelenteket dr. Simon István alpolgármester, a rendezvény
ötletgazdája köszöntötte, aki
kiemelte, hogy Sopron szempontjából kulcsfontosságú a
környezetszépítők önkéntes
munkája.
– Önök azok, akik tesznek
is a városért, nemcsak beszélnek róla – folytatta dr. Farkas
Ciprián polgármester, aki
szintén megköszönte a résztvevők fáradozásait.
A zsűrinek nem volt kön�nyű dolga, tagjai valamennyi
helyszínt végigjárták, fotókat
készítettek a nevezőkről, majd
értékelték a látottakat.
– Nagyon köszönjük az
óvónők, kisgyermeknevelők
munkáját, idén 9 óvoda és 5

A Virágos Sopronért környezetszépítő verseny valamennyi résztvevője ajándékutalványt kapott – ezeket dr. Farkas Ciprián,
dr. Simon István és Mágel Ágost adta át a városháza dísztermében. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
bölcsőde nevezett – mondta Mágel Ágost, a zsűri elnöke. – Ez azért is fontos, mert
így egyrészt szebb lesz a gyerekek környezete, másrészt
maguk is részt vehetnek a
virágosításban.
A versenyen nemcsak a kategóriák helyezettjei, hanem
valamennyi résztvevő ajándékutalványt kapott – ezeket
dr. Farkas Ciprián, dr. Simon
István és Mágel Ágost adta át.

AZ IDEI VIRÁGOS SOPRONÉRT KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENY DÍJAZOTTJAI:
Intézmények:
Lakóközösségek:
1. Soproni Egyetem – Lewinszky Anna
1. Tóth Gáborné, Úttörő utca 18–24.
Gyakorló Óvoda
2. Decsi Gábor, Szent György utca 1.
1. Ikva Idősek Otthona
– Városház utca 2.
2. Hermann Alice Óvoda – Kurucdombi Tagóvoda
3. Szalay György, Határőr utca 16.
2. Soproni Szent Margit Római Katolikus Plébánia Különdíj: Horváth Sándor, Vasvári Pál utca 19.
3. Bánfalvi Óvoda – Hársfa Sori Tagóvoda
Balkon–erkély:
3. Bánfalvi Óvoda – Kindergarten Wandorf
1. Karakai Győző 2. Agócs Gáborné 3. Bikali Tamás
Családi házak:
Vállalkozások:
1. Kovács Péter 2. Oltárczi Ferenc
1. Szigethi Sándor 2. Szalai András
3. Sebők Miklósné 3. Lukács Zoltán

Soproni Borzsongás
MUNKATÁRSUNKTÓL

Újabb rendezvénnyel népszerűsítik a soproni borokat – péntektől vasárnapig a Deák téren mutatkozik be 19 gazda, akiknek nedűit meg is lehet
kóstolni. Az első Soproni Borzsongást koncertek,
valamint gasztrocsemegék is színesítik.
ismerjék meg a hagyományok
ápolásának, valamint a modern borkészítés tudományának egyesüléseként megalkotott szép borokat, amelyeket
már vagy szeretnek vagy szeretni fognak.
A Deák téren bemutatkozik
a Bacskay Pince, a Bónis- Reitter Borászat, a Fényes Pince,
a Gangl Borászat, a Hanyvári Borászat, a Hermann Pince,
a Horváth Borászat, a Kocsis

Borászat, a Lővér Pince, a Stubenvoll Pince, az Ottó Pince, a
Puklusvin, a Steigler Pince, a
Szalay Borászat, a Taschner
Bor és Pezsgőház, a Zachár
Pince, a Vincellér Borbirtok, a
Winelife Borászat, valamint a
Szicsek Pálinka.
A Soproni Borzsongás
programjában számtalan
színpadi produkció is szerepel. Fellép a HELIT és TIMELESS, Kollár-Klemencz László triója, Ripoff Raskolnikov,
Teddy Harpo, Hangácsi Márton, az Ötödik évszak és a
Swing à la Django, de az érdeklődők részt vehetnek egy
különleges borbemutatón is.
Természetesen a helyszínen
gasztrocsemegéket is lehet
kóstolni.

A bort szeretőket várják péntektől vasárnapig a Deák térre, az első Soproni Borzsongásra.

ZÖLD HÍREK
Faültetés
a jubileumon
Faültetéssel is ünnepli alapítása 150. évfordulóját a
GYSEV Zrt. A vasúttársaság munkatársai 10 különböző helyszínen összesen
150 fát helyeznek a földbe,
majd gondozzák is azokat.
Az első fát az idén szintén
jubiláló, alapítása 50. évfordulóját ünneplő Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút területén ültették el
a közelmúltban. – Különböző aktivitásokkal, programokkal egész évben arra irányítjuk a figyelmet,
hogy az 1872-ben alapított
GYSEV kerek születésnapot
ünnepel – mondta Kövesdi
Szilárd elnök-vezérigazgató. – Vasúttársaságunk túlélte a történelem viharait,
ma pedig egy igazán modern, dinamikusan fejlődő, kiváló szolgáltatásokat
nyújtó cég vagyunk. A 150
fa elültetésével arra is felhívjuk a figyelmet, hogy a
vasút valóban zöld közlekedési forma: mindenki,
aki az autó helyett a vonatot választja, jelentősen kíméli környezetét.

Virágos Sopronért

Szeptember 28-án 17 órától a Pedagógusok Soproni Művelődési Házában
előadást tart: Mágel Ágost,
dr. Zeleni Ferenc, dr. Varga
Mária, Horváth Sándor.
Közreműködik Orbán Júlia
és Fodor Gábor.

Lang Szonja Bécsben is sikert aratott a kollekciójával

FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: FILEP ISTVÁN

Nagyszabású rendezvényre készül a Soproni Borút
Egyesület – szeptember 23án délután 4-kor a HofferSuli zenekarainak koncertjével
kezdődik a program, amely
egészen vasárnap estig tart.
– Magyarország legősibb borvidékének 19 boros gazdájával invitáljuk önöket a soproni bor útjának bejárására
– írták a szervezők. – Várjuk
a bort szerető látogatókat,

2022. szeptember 21.

Újjáéledt ruhadarabok
KÖVES ANDREA

Nagy elismerés érte a soproni Lang Szonja divattervezőt: a rangos bécsi divathéten felvonultathatta legújabb, az újrahasznosítás jegyében született kollekcióját.
A filigrán divattervező egy saját maga által tervezett izgalmas, piros overallban érkezett találkozónk helyszínére,
meglepődve hallgattam, hogy
a ruhadarab is az újrahasznosítás jegyében született.
Mutatós táskája egy autógyár
„hulladékaiból” készült: belseje légzsákdarabból, külseje
az autóülés maradék bőrdarabkájából, a pánt biztonsági
övből. A SLANGSLANG elnevezésű márka története több
mint egy évtizede kezdődött.
– Ugyanezen a bécsi nemzetközi rendezvényen debütált az általam megálmodott
márka 10 évvel ezelőtt, ám
pont ebben az időszakban derült ki, hogy édesanya leszek
– kezdte Lang Szonja. – Gyermekvárás közben kaptam egy
visszautasíthatatlan ajánlatot
egy magyar ruhaipari cégtől:
felkértek tervezőnek. Amikor
elfogadtam a felkérést, azt is
mérlegeltem, hogy egy saját
márka menedzselése szinte napi 24 órás munkát jelent, ezt a babázással lehetetlen összeegyeztetni. Második
gyermekem születése után
Távol-Keleten tervezhettem
kiegészítőket és ruhaipari

kellékeket, így ingáztam Magyarország és Kína között. Ezt
újabb és újabb felkérések követték, köztük a hazai Amnesia ruhamárka amerikai kijuttatásában segítettem.
Szonja rengeteg tapasztalatot szerzett, ezek közül az
egyik legfontosabb volt, hogy
miként találhatja meg egy-egy
márka a felvevőpiacát. A pandémia időszakában ennek
szellemében fogott bele saját márkája új kollekciójának
a megtervezésébe, amelyet
a fenntarthatóság mellett
az izgalmas megoldások, a
letisztult stílus és sok-sok
merész ötlet jellemez.
– Egy olyan céggel kezdtem eg y üttműködést,
amelyik az autóipari cégek
hulladékait semmisíti meg:
ezekből tervezek kiegészítőket, ruhákat, cipőket, amelyek közül válogattam a
bécsi divathét bemutatóján is – folytatta. – 3D-s

Lang Szonja új kollekcióját
a fenntarthatóság mellett
az izgalmas megoldások, a
letisztult stílus és sok-sok
merész ötlet jellemzi.
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

formátumban is készítek szabásmintákat, ami nemcsak
látványos, de nagyon hasznos
is. A megrendelők sokszor
nem tudják elképzelni a végeredményt rajz alapján, ebben segít ez a fajta innovatív
tervezés.

2022. szeptember 21.

Soproni Téma

CIVITAS FIDELISSIMA

Gála: tízéves
a Sopron Balett
Nagyszabású táncgálával ünnepelte alapításának 10. évfordulóját a Sopron Balett.
A szombati eseményen a soproniak mellett fellépett az Europaballett St. Pölten, a Miskolci Balett, a GG Tánc Eger, a
Magyar Nemzeti Balett, a Győri Balett, a Szegedi Kortárs Balett és a Kecskemét City Balett
is. A két felvonásból álló gálán
összesen 18 műsorszámot adtak elő a művészek.

Kultúra, művészetek
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A láthatóval a láthatatlant tenné megtapasztalhatóvá

A belső csend képei

A táncbemutatók mellett
három soproni fotográfus:
Hainer István, Hipságh Gyöngyi és Szita Márton táncos
képeiből láthatott válogatást
a közönség.
Az esten köszönőt mondott
Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője, dr. Ragány Misa, a Pro Kultúra ügyvezetője és Demcsák
Ottó, a Sopron Balett alapítója,
művészeti vezetője is.

FOTÓ: FILEP ISTVÁN

– A legnagyobb dicséret az volt számomra, amikor több gyerek is egymástól függetlenül azt mondta, hogy a képeimen a mennyország látható – mesélte lapunknak Kovács-Gombos Gábor. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

PETŐFI200
Családi nap Petőfivel
A soproni belváros 48 pontján várja programokkal az érdeklődőket a Petőfi200 emlékév kapcsán szervezett KultPETŐFI
családi délután szeptember 25-én 14 és 18 óra között. A rendezvénnyel kapcsolatos sajtótájékoztatón a szervezők emlékeztettek: Petőfi Sándor 1839-ben és 1840-ben katonaéveit
töltötte a városban. – A fiatal Petrovics itt tapasztalta meg a
bajtársiasságot, itt vált kötelességtudó magyar férfivé – fogalmazott dr. Farkas Ciprián polgármester.
A családi napon főszerepet kap a Petőfi tér, az ott található Petőfi Színház és a Széchenyi tér. A Festőteremben egyetlen
napig „Ágyban, párnák közt” címmel alvástörténeti bemutató
lesz. Az Országos Tűzoltómúzeum elhozza Sopronba a Cézárházban született Kőszeghi Mártony Károly által feltalált légzőkészüléket, a Dömötöri cukrászda a Pilvax kávéház korabeli
étlapjáról kínál finomságokat, az idén 50 éves Schneider órásüzletben pedig 19. századi óracsodákat láthatunk.
A Magyar Bajusz Társaság bajuszbajnokságot hirdet: minden férfinak, akinek bárminemű bajusz díszíti arcát, ajándékkal kedveskednek. További részletek: www.prokultura.hu

Útlezárás, korlátozás
Szeptember 25-én, vasárnap 13 és 19 óra között forgalomkorlátozás, útlezárás várható Sopron belvárosában. A korlátozásokra a KultPETŐFI című rendezvény miatt van szükség. A szervező
Pro Kultúra tájékoztatása szerint ebben az időszakban a Széchenyi tér mindkét oldalán lezárják az útpályát, továbbá a belvárosi
utcákban sem lehet gépjárművel közlekedni a rendezők, résztvevők, érdeklődők védelme érdekében.
Kérik, hogy senki ne parkoljon, közlekedjen autóval a Széchenyi téren, a Petőfi téren, a Liszt Ferenc utcában, a Templom utcában, a Bünker közben, az Orsolya téren és a Fegyvertár utcában.

Petőfi-polc a Liszt-központban
A Petőfi200 emlékév alkalmából Zelei József kerékpáros békenagykövet és Csiszár Szabolcs alpolgármester avatta fel a Petőfi-polcot a Liszt-központban. A Nemzeti Művelődési Intézet
támogatásából, a Petőfi Klub keretében készült polcról klas�szikus és kortárs magyar művekből válogathatnak az olvasók,
a kiszemelt könyveket nemcsak helyben olvashatják, de ki is
kölcsönözhetik. A polcavatás előtt Zelei József és Csiszár Szabolcs koszorút helyezett el a Petőfi téri Petőfi-szobor lábánál.

EZ TÖRTÉNT – múltidéző
145 ÉVVEL EZELŐTT,1877. szeptember 25-én született Kispécen Németh Sámuel, az evangélikus líceum egyik legkiválóbb igazgatója, jeles helytörténész. Sopronban hunyt el 1975.
október 16-án.
A SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR INTERNETES
OLDALÁN (WWW.SZIVK.HU) MEGTALÁLHATÓ ADATBÁZISBÓL KÖZLÜNK RÉSZLETEKET.

MADARÁSZ RÉKA

A közelmúltban vehette át több évtizedes, magas színvonalú pedagógiai
tevékenysége, kiemelkedő művészi
alkotásai és jelentős művészetelméleti munkássága jutalmaként a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést Kovács-Gombos
Gábor festőművész.
Október 17-én, a magyar festészet napjána k előestéjén nyílik meg Kovács-Gombos Gábor önálló tárlata a
Festőteremben.
– Negyven éve ismerem a
Festőtermet, nemcsak kiállító művészként, hanem a hajdani soproni rajziskola vezetőjeként is, ugyanis éveken át
zárás után a kiállított műtárgyak között rajzolhattak növendékeim – mesélte a Soproni Egyetem Benedek Elek
Pedagógiai Karának docense.

– Mivel a helyszín nagy, az elképzelésem az volt, hogy ez
egyben egy visszatekintő tárlat is legyen, ahol a nézők nyomon követhetik a régi és a jelenlegi gondolkodásmódom
közötti különbségeket egészen a korábbi, figurális képeimtől a mostani alkotásaimig.
Ám az a valószínűbb, hogy egy
teljesen egységes képet tárok
az érdeklődők elé a jelenlegi
munkásságomról. Aki nyomon követi a festészetemet,
tudja, hogy a mostani képeim

nem igazán nonfiguratívak,
nem igazán absztrakciók, hanem valahol az ábrázolás és
a nem ábrázolás határán billegnek. Szándékosan teremtek meg olyan tereket a képeimen, amelyek sokféleképpen
értelmezhetőek. Azt szeretném elérni ugyanis, hogy a
láthatóval a láthatatlant tegyem megtapasztalhatóvá.
A művész a képeit eredetileg magánáhítat céljára szolgáló felszenteletlen, kvázi oltárképeknek szánta, melyek
elé az ember leülhet imádkozni, és az alkotásokat nézve
megtalálhatja az önnön belső
csendjét.
– Mindig gyógyítani akartam a képeimmel. Nem tudok
nemesebb feladatot elképzelni, mint az embereket a saját
megtisztulásukhoz elvezetni
– folytatta. – Alkotásaim Sopronban már elérték a missziós
céljukat, ugyanis megtudtam,

hogy Csizovszki Sándor addiktológiai konzultáns a fiam, Kovács-Gombos Dávid
és az én festményeimmel végeztet képmeditációs gyakorlatokat a Soproni Gyógyközpont Pszichiátriai Osztályán.
A legnagyobb dicséret pedig az volt számomra, amikor több kisgyerek is egymástól függetlenül azt mondta,
hogy a képeimen a mennyország látható. Tudom, nem lehet elképzelni, mi vár ránk
odaát, innen csak átleselkedhetünk a minden képzeletet
meghaladó szépségbe, ragyogásba és fénybe. Csak a széppel és a jóval szeretnék Isten
felé fordulni. Mindig ugyanezt festem, sok-sok változatban, ugyanezt próbálom tanítani immár negyven éve, és
ugyanezt hirdetem az elméleti munkáimban is. Életemben
így kapcsolódik össze a tanítás, a gyógyítás és a művészet.

TALLÓZÓ – válogatás a korabeli sajtóból

1872

1897

E napokban készült el az az óriási hordó, melyet Latzkó borkereskedő rendelt meg Faber
Henrik kádárnál. A hordó űrmérete 1500 akó. Összeállításán
20 legény dolgozott, s különös
állványokra volt szükség, hogy
e nehéz munkát elvégezhessék. A hordó 64 dongából áll,
hosszúságuk 17’/2, szélességük
16 láb. A hordót 18 vasabroncs
tartja össze, s ez abroncsok
összesen 36 mázsát nyomnak.
Készítési ára az anyagon kívül
1050 forint. Az előállítási ára
4700 forintra rúg.
A Sopronban lakozó özvegy
Poch Lipótné, kinek férje a csatamezőn czélszerűen használható szállító ágyat és egyéb
hozzátartozó eszközöket talált
föl, az egész készletet az itt állomásozó honvéd dandárparancsnokságnak ajándékozta.
A földhitelintézetek és takarékpénztárakról szól egy kis
népszerű új füzet, a melyet Balázsfalvy Orosz Antal adott ki
Sopronban. E művecske leginkább polémia az üzérkedők ellen. (Nefelejts)

A Vas megyei Elektromos Művek Rt. (Szombathely) megvette a Soproni Gázműveket, és
Sopronban villamos világítást
és villamos vasutat szándékozik létesíteni, az ikervári Rába-erőnek Sopronba való vezetése által. A társaság e czélból
alaptőkéjét félmillió forinttal felemeli. (Magyar Kereskedők Lapja)

Soproni hírek

Villamos Sopronban?

Képzőművészeti kör
Sopron város érdekes műemlékei a lakosság műérzékét is jobban fejlesztik, s ennek köszönhető, hogy ott Képzőművészeti
Kör alakult, mellyel tudtunkkal
eddig egyetlen vidéki város se
dicsekedhetik. A kör alapszabályait a miniszter már jóváhagyta, és tisztikara is megalakult.
Elnök Zettl Gusztáv szeszgyáros
és jeles műpártoló. Alelnökei:
ifj. Storno Ferencz és Steiner
Rezső akadémiai festők. Titkár: Markóczy Imre hírlapíró.
A kör az idén már karácsonyi
kiállítást is rendez, melyben
csakis Sopron vidéki művészek és műkedvelők állíthat-

nak ki képző- és iparművészeti
alkotásokat. A kör külön palotát fog építeni, melynek pompás tervrajzát Storno készítette, akinek öröklött műízlését
a Storno-család pazar műkincsei és szebbnél-szebb dekoratív alkotásai is eléggé dicsérik.
(Magyar Géniusz)

1922
Hirdetés
Jöjjön hozzám, ha aranyért,
ezüst, brilliáns és platináért a
legmagasabb árat akarja elérni.
Legolcsóbb bevásárlási forrás
mindennemű ékszerekben. E
szakmába vágó javítások jól és
olcsón eszközöltetnek. Koth Izidor órás és ékszerész, Sopron,
Várkerület 44. Az Idegenforgalmi Iroda mellett. (hirdetés a
Sopronvármegye c. lapban)

Sopron anyakönyvéből
Születések: Bruckner Nándor
gazdapolgárnak és Pfandler Paulának fia, Pfeiffer Károly asztalosnak és Zax Erzsébetnek leánya, Karlovits József péknek
és Czigány Annának fia, Sonnleiter Antal kőmívesmesternek

és Spahn Máriának leánya, Reffensperger József kertésznek és
Wilfing Máriának fia, Ringhofer
Mihálynak, az ingyenes városi
munkaközvetítő vezetőjének és
Sziezs Krisztinának fia, Zwaller
Mihály gyümölcskereskedőnek
és Hammerl Karolinának leánya,
Németh István államrendőrnek
és Balogh Rozáliának fia, Szóka István tb. főszolgabírónak
és Simption Irénének leánya,
Lichtl Gottlieb szőlősgazdának
és Hohlweg Annának fia, Grafl
Gyula gazdapolgárnak és Fiedler Zsófiának leánya, Filippovics János kovácsnak és Knabl
Teréziának leánya, Gruber János asztalosmesternek és Kern
Máriának leánya született. Halálozások: Fehér Sándor cipész
25 éves, Krausz Károly városi
könyvelő 75 éves, Bencze Valéria háztartásbeli alkalmazott
18 éves, Östör Antal egyetemi
hallgató 20 éves, Grasl Krisztián
ács 60 éves, Takáts Ignác nyugalmazott 75 éves, Bogár Bálint muzsikus 69 éves, Rezneki
Mária (Reoneria nővér) 25 éves
és Becskeházi József 23 éves.
(Sopronvármegye)
Összeállította:
Pluzsik Tamás
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„Hosszabb távon f elépíthetünk egy NB II-es felnőtt csapatot”

Népszerű a röplabda
MUNKATÁRSUNKTÓL

Idén tavasszal alakult,
de már három csapattal működik a SMAFC
röplabda szakosztálya.
Elsősorban középiskolásokkal foglalkoznak,
de az általános iskolás
korosztályban is egyre
komolyabb az érdeklődés, így már U13-as csapatuk is van.
Kövesdi Tímea edző elmondta: tréner kollégája, Nagy
László kezdte el a szervező
munkát, a csapatokhoz pedig
sokan csatlakoztak.
– Magunk is meglepődtünk
azon, hogy mekkora igény mutatkozik a röplabdára Sopronban – kezdte Kövesdi Tímea.
– U15-ös és U17-es lánycsapatokkal kezdtünk, ők indulnak
a Magyar Röplabda Szövetség
által kiírt, országos harmadvagy negyedosztályú bajnokságokban. Lényeg, hogy már
versenyeznek is, nem csupán edzéseket tartunk nekik.
Az tisztán látszik, hogy a fiúk
részéről is van igény, további
csapatok megalapításán gondolkozunk. Az általános iskolai korosztályból is jönnének,
napi szinten állítanak meg a
Hunyadi folyosóján az érdeklődő szülők, ezért is tartunk

SOPRONITEMA
HIVATALOS

2022. szeptember 21.

Czifrik Hajnalka senior
úszó Európa-bajnok
Három érmet nyert Czifrik Hajnalka, a soproni Széchy Tamás Sportiskola úszója a római Európa-bajnokságon az 55–59 évesek kategóriájában. A senior sportoló 38.61-es idővel megszerezte az első helyet 50 méteres mellúszásban, 1.24.99-cel második helyen
végzett 100 méter mellúszásban és 29.91-gyel harmadik lett az 50
méteres gyorsúszásban. Mindhárom időeredmény korosztályos
országos csúcs. Czifrik Hajnalkát Kovács Dénes és Szegedi Róbert
készítette fel a versenyre.
A sportiskola két másik tagja is medencébe ugrott, Márkus István a 45–49 évesek kategóriájában 11. helyet szerzett 400 méter
gyorson, 13. lett 400 méter gyorson, valamint a 9. 200 méteres
hátúszásban. Czeglédi László a 45–49 évesek kategóriájában 22.
lett 50 méteres gyorsúszásban.

KOSÁRLABDA

SKC – Budapest Honvéd:
Krasznai emlékmérkőzés
Sopron, 2022. szeptember 16.

86–65

Jelenleg 60–70 fiatal jár Sopronban röplabdaedzésekre. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
edzéseket most már az U13asoknak is.
A tréner hozzátette: komoly játékos pályafutás áll
mögötte, 18 évig röplabdázott
versenyszerűen. 15 éves korától az Eger együttesében játszott a másodosztálynak számító NB I-ben, majd egy évig
az Extraligában is szerepelt
az Óbuda színeiben. Utána 5
évig Norvégiában légióskodott, sőt, a skandináv országban minden korosztálynak
tartott edzéseket, tréneri képesítéssel is rendelkezik.
– Egyelőre Nagy Lászlóval
ketten visszük az edzéseket,

de úgy gondolom, hogy mindenképp jelentősen bővíteni
kell a szakosztályt – folytatta Kövesdi Tímea. – Fontos,
hogy minél több fiatal járjon
rendszeresen edzésekre, így
hosszabb távon felépíthetünk
egy NB II-es szintű felnőtt
csapatot. Ez azért lényeges,
hogy perspektívát nyújtsunk, ne kelljen befejezni a
röplabdát az utánpótlás korosztályok után, hanem élethosszig tartó sportolási lehetőséget biztosítsunk. Most
is van kapcsolatunk a balatonfüredi akadémiával, így a
legjobb soproni játékosok ott

építhetnek akár profi röplabdás karriert.
Kövesdi Tímea hozzátette:
van még egy fontos céljuk, ez
pedig a rekreációs sporttevékenység. Olyan fiatalok számára kívánnak mozgási lehetőséget biztosítani, akik nem
versenyszerűen szeretnének
röplabdázni, viszont a heti
rendszeres mozgásra szükségük van. Jelenleg 60–70 fiatal látogatja a SMAFC röplabdások edzéseit, a tréningek
többsége a Berzsenyi-gimnáziumban van, de emellett az
Orsolya és a Hunyadi is teret
ad a sportágnak.

LABDARÚGÁS

SFAC 1900 – Abda-VVFK Bau
Duna Takarék megyei I. osztály
Sopron, 2022. szeptember 17.

0–6

Gönyű – Caola SC Sopron
Duna Takarék megyei I. osztály
Gönyű, 2022. szeptember 18.

1–3
Terjesztési reklamáció:
+3620/368-2027

Első helyen az ökölvívás
MUNKATÁRSUNKTÓL

FUTÓNAP
2022. október 1. (szombat)

VERSENYKÖZPONT:
Sopron, GYSEV Palota

RAJT: 10.00
A VERSENY TÁVJA: 22,2 km

(Deák tér, a VOLT CAFÉ mögötti versenysátor)

ÚTVONAL: Wulkaprodersdorf (Vulkapordány) – Zagersdorf (Zárány) –

Schattendorf (Somfalva) – Ágfalva (Agendorf) – Sopron (Ödenburg)

A táv teljesíthető egyénileg,
vagy 2, 3, 4 fős csapatban.

A nevezés
díjmentes!

A versenyzők ki- és visszaszállításáról igény esetén gondoskodunk, amelyet a nevezési felületen kérünk jelezni!

Részletek a Sopron Városi
Szabadidősport Szövetség honlapján
(www.svszsz.hu/gysev150futonap)
és Facebook oldalán.

Kiváló technikáját
emelte ki a nemzetközi szövetség honlapja
Kiss Milán Rokkónak,
aki a közelmúltban
megnyerte a Moldavian Belt nemzetközi
ökölvívótornát.
Edzője szerint óriási eredmény, hogy noha Kiss Milán
még csak két éve kezdett el
bokszolni, de már ilyen rangos, nemzetközi tornán tudott
diadalmaskodni.
– Tavaly a junior magyar
bajnokság után hívták meg
először a válogatottba, idén
pedig már sorra éri el a komoly eredményeket: a februári Énekes emlékversenyen második lett, vezetett
a döntőben, de sérülés miatt
fel kellett adnia a küzdelmet
– mondta Egresits Tamás, a
Gyevát SE vezetőedzője. – Az
első nemzetközi versenyén,
az egri Bornemissza emlékversenyen – amelyet mini Ebnek is hívnak – harmadik helyezést szerzett. Egerben 26
ország fiatal bokszolói képviseltették magukat, Milán az
elődöntőben a végső győztes
ukrán versenyzőtől kapott ki,
de letette névjegyét a nemzetközi mezőnyben.
Az igazi áttörést a Moldavian Belt verseny jelentette,
amelyet az orosz–ukrán háború miatt ez alkalommal

A Gyevát SE öklözője, Kiss Milán Rokko (j) még csak 17 éves,
de már komoly nemzetközi sikereket ért el. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
Moldávia helyett Romániában rendeztek meg. Kiss Milán Rokko ezen a megmérettetésen is a 86 kilogrammosok
között szállt ringbe, előbb egy
román, majd egy ukrán versenyzőt győzött le. A döntőben
az első számú utánpótlás-válogatott román bokszoló várt
a soproni öklözőre, aki nem
ijedt meg jó nevű ellenfelétől.
Ezzel a győzelemmel megszerezte az első helyezést a Moldavian Belt versenyen.
– Milán fantasztikusan
teljesített Romániában, de
összességében is kiemelkedő, amit tapasztalunk tőle – folyatta Egresits Tamás.
– Nem hónapról hónapra, hanem szinte edzésről edzésre
látom rajta a fejlődést. Sokáig karatézott, utána kezdett el
bokszolni, elképesztő, hogy 2

év után már nemzetközi győzelme van. Mindent alárendel a sportnak, emellett a
Berzsenyiben kitűnő tanuló… Rengeteg támogatást kapunk a szülőktől és az iskolától is, azt gondolom, hogy
ha ilyen ütemben fejlődik, a
2028-as olimpián is szerepelhet, de egy profi karrier lehetősége is benne van.
Egresits Tamás szerint a
fiatalembernek mentálisan
kell még fejlődnie: gyorsabban kell észrevennie a helyzeteket a mérkőzéseken, meg
kell tanulnia, hogy sem a fájdalom, sem a fáradtság nem
látszódhat rajta. Ezt a fajta rutint csak összecsapásokon lehet megszerezni, sok meccsre van szüksége, hiszen eddigi
pályafutása során még csak 11
alkalommal lépett szorítóba.

2022. szeptember 21.

LELÁTÓ
Kispályás
labdarúgás

Szeptember 21–23.
és szeptember 26.,
Halász Miklós
sporttelep, tóparti
sporttelep
Szeptember 21., szerda
11 óra, Halász Miklós
sporttelep
Városi alapfokú általános
iskolai kispályás
labdarúgótorna

Labdarúgás

Szeptember 24.,
szombat 16 óra,
városi stadion
Caola SC Sopron
– DAC Nádorváros 1912

Túra

Szeptember 24.,
szombat 9.15,
harkai buszforduló
Harka vándora túra
Szeptember 25.,
vasárnap 8 óra,
Hotel Szieszta
Családi túra

Futás

Szeptember 24.,
szombat 10 óra,
Lövér kalandpark
9. Három a Károly
Szeptember 26., hétfő
12 óra, Anger réti
sporttelep
Mezei futóbajnokság
diákolimpia
– körzeti döntő

CIVITAS FIDELISSIMA
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Tekerj Sopron!: Fiatalok és kisgyermekes családok is biciklire pattantak

Autó nélkül is van élet...
RÁZÓ LÁSZLÓ

Idén is
nagy népszerűségnek örvendett a „Tekerj Sopron!”
sportrendezvény. Mintegy 220-an ültek bringára, hogy kerékpározzanak egy jót közösen,
és népszerűsítsék a
biciklizést.
Szabó Bálint városi sportfelügyelő elmondta: sikeres
volt a kerékpáros felvonulás,
amelyet megelőzött egy délutáni program: a jereváni Kodály téren a Delta MTB Sopron szervezésében ügyességi
feladatok és versenyek várták elsősorban a fiatalabb
korosztályt.
A kimondottan könnyen
teljesíthető belvárosi kerékpártúra célja az volt, hogy felhívja a figyelmet: autó nélkül
is lehet közlekedni a városban. Az időpontválasztás sem
volt véletlen: Sopron önkormányzata az európai mobilitási hétre időzítette a biciklis
demonstrációt.
A közös tekerés végén sokan értékes ajándékokat is
kaptak, hiszen a helyszínen
kerékpárokat és a biciklizés

RÖVIDEN
Dupla kerékpáros siker
Az U10-es fiúk között Kis Balázs a második, az U14-esek megmérettetésén Bencsik Bálint első lett a hétvégi kőszegi MiniCity Cross junior kerékpáros versenyen. A SMAFC Kerékpár Club
versenyzőit Horváthné Varga Kitti és Rosenmayer András készítette fel a megmérettetésre.

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK
• Általános segélyhívó ������������������������������������������������������������������ 112
• Mentők �������������������������������������������������������������������������������������������� 104
• Orvosi ügyelet ����������������������������������������������������������������������� 312-010
• Soproni Gyógyközpontközponti szám ���������������������������� 514-200
előjegyzés �����������������������������������������������������������������514-205, 514-206
• Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség
(Tűzoltóság, Polgári Védelem) ����������������������� 105, 510-672, 510-617
• Rendőrség ����������������������������������������������������������������������107, 311-234
• Előfizetői tudakozó �����������������������������������������������������������������11818
• Belföldi tudakozó ��������������������������������������������������������������������11800
• Polgármesteri hivatal ����������������������������06-80/204-322, 515-100
• Soproni Polgárőr Egyesület �������������������������������� 06-30/385-5732
• Sopron Holding központi szám������������������������������������������� 514-600
• Közútkezelés ������������������������������������������������������������������������� 515-123
• Soproni Szociális Intézmény ������������������������������������������ 506-400

biztonságát elősegítő kellékeket is kisorsoltak a résztevők között.
Az eseményen részt vett
Csiszár Szabolcs alpolgármester is, aki hangsúlyozta:
nagy öröm, hogy mindig ilyen
sokan vannak a Tekerj Sopron! rendezvényen, és kerekeznek a hangulatos soproni
belvárosban. Tóth Éva, a Jereván-lakótelep Településrészi Önkormányzatának elnöke elmondta: azon dolgoznak,
hogy a kerékpározás és több
más sportág fontos rendezvényeit is a Jerevánon rendezzék meg.
FOTÓK: NÉMETH PÉTER

Ferencz Gyula az SVSE után az NB I-es Salgótarjáni BTC-hez igazolt

Az NB III-ból a B válogatottba
PAPP GYŐZŐ

Már kevesen emlékezhetnek a soproni születésű Ferencz Gyula játékára, aki 1961-ben a harmadosztályú SVSE futballistájaként kapott
meghívást a magyar B válogatottba. Ez a talán
példa nélküli eset méltán szerepelhet a város
sportkrónikájában.
A B válogatott edzője, Volentik
Béla a korszak egyik ismert
szakembere volt, ő figyelt fel
a 23 éves, nyurga védőre. Először tagja lett annak a kitűnő
nevekből álló szakszervezeti
válogatottnak – az összeállítása megegyezett a B válogatottéval –, amely Szabad Algéria
legjobbjaival mérkőzött meg a
Fáy utcában: 4000 néző előtt a
végeredmény 2–2 lett.

Néhány nap múlva következett a jó erőkből álló jugoszlávok elleni összecsapás.
1961. május 6.: Magyarország B – Jugoszlávia B: 5–1 (1–0)
Budapest, Sport utca,
12.000 néző. Vezette: Lukjanov (szovjet).
Magyarország B: Török–
Novák, Ferencz, Sóvári–Szini,
Berendy – Pál II, Rákosi, Monostori, Farkas, Taliga.

A magyar csapat méltán érdemelte ki a vastapsot,
mert kitűnő játékkal ilyen
arányban is megérdemelten
győzött.
A Népsport értékelése szerint „az újoncok közül sem
Taliga, sem Ferencz nem keltett csalódást, mégis a középhátvédünk és balszélsőnk teljesítménye valamivel alatta
maradt a többiekének. A fiatal soproni középhátvéd tehetséges, de első szereplésére
bizony nagy fokban rányomta
bélyegét a lámpaláz.”.
A Kisalföld viszont ezt írta: „Jól érvényesült a soproni fiú testi ereje, keménysége,
bizonyos, hogy teljesítményével azokat igazolta, akik belehelyezték bizalmukat.”.
A világszínvonalú magyar
labdarúgás képviseletében

ezen a meccsen szereplők közül később nagy karriert futott be Novák Dezső, Rákosi
Gyula és Farkas János. Rajtuk
kívül később többen is szerepet kaptak az úgynevezett
A válogatottban.
A fennállásának negyvenedik évfordulóját ünneplő
SVSE 1961-ben megnyerte az
NB III. északnyugati csoportját, és egy osztállyal feljebb
léphetett. Ide azonban már
nem tartott a csapattal a futballista körökben Bubu becenévre hallgató Ferencz Gyula. Az akkoriban stabil NB I-es
Salgótarjáni BTC-hez távozott, ahol 1970-ig futballozott.
A labdarúgó pályafutása után
a munkája mellett elismert
sportvezetővé vált. Lassan
egy éve, 2021 decemberében
hunyt el.

• 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
• Áramszolgáltató��������������������������������������������������������06-80/533-533
• Vízszolgáltató ����������������������������������������������������������������������� 519-100
• Gázszolgáltató ������������������������������������������������������������06-80/440-141
• MÁV ������������������������������������������������������������������������������06-1/3 49 49 49
• GYSEV ��������������������������������������������������������������������������������������� 577-212
• Kisalföld Volán ��������������������������������������������������������������������� 313-130

A B válogatott, balról Berendy, Monostori, Farkas, Ferencz, Taliga, Szini, Sóvári, Rákosi, Pál II, Novák, Török.
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Rohonyi Gábor: A mentorunk dr. Kárpáti György volt

Új sikerfilm: Szia, Életem!
KÖVES ANDREA

Nagy közönségsikert aratott az
elmúlt hetekben bemutatott
Szia, Életem! című új magyar film,
amelynek rendezője a soproni
kötődésű művész, R
 ohonyi Gábor.
A vígjáték története dióhéjban: a főszereplő ötvenes,
kiégett sztáríró életében
feltűnik soha nem látott, óvodáskorú gyereke. A főhős és
kisfia hirtelen jött, kényszerű együttléte számos vidám,
ugyanakkor szívszorító fordulatot tartogat. Rohonyi Gáborral a soproni közönségtalálkozó után beszélgettünk.
– A soproni bemutatóra számos egykori barát,
berzsenyis osztálytárs érkezett. A gimnazista évek
után elkerült a városból:
mennyire lepte meg a nagy
érdeklődés?
– Nagyon jó érzés volt,
nem számítottam rá, hiszen
hosszú ideje már nem ebben
a városban élek, csak a szüleimet jövök időnként meglátogatni. Jólesett a régen látott
ismerősökkel beszélgetni,
megtapasztalni, hogy kíváncsiak rám, és a visszajelzéseik alapján: szeretik a filmet.
– A soproni találkozón
az is kiderült, hogy a filmkészítés nagyon korán „megfertőzte”.

– Már nyolcadikos koromban belekóstoltunk a filmezésbe Szatmári Péter barátommal, aki azóta elismert
operatőrré vált, egyébként a
Szia, Életem!-et is együtt csináltuk. Amatőr filmekkel kísérleteztünk, és bár akkor
még hazánkban nem létezett
a videoklip műfaja, mi mégis egész estés koncertfilmet
készítettünk a soproni Radír
zenekarnak. A mentorunk
dr. Kárpáti György volt, aki a
város híres amatőr filmese,
tőle tanultuk meg az alapokat.
Kísérletezéseink közben alakult úgy, hogy egyre inkább
Péter kezelte a kamerát, én
pedig a többi dologgal foglalkoztam. Valahogy innen vezetett az út a rendezőségig.
– Ezek szerint a szülei
szabadon hagyták a szárnypróbálgatásait. Fiából, Barnabásból színész lett.
– Igen, így volt, és számomra is fontos, hogy a fiam szabadon élhesse meg a benne rejlő
ambíciókat, álmokat. Egy rokonszakmát választott, amiben úgy látom, kiteljesedhet.

2022. szeptember 21.

MOTTÓ
„A dolgok egymásból következnek, mintha
dominók dőlnének el hosszú,
egyenes sorban,
minden lépés
magában ártatlan és kikerülhetetlen.”
Grecsó Krisztián
(1976–) magyar író
és költő

KÖNYVAJÁNLÓ
Vera

Rohonyi Gábor és Pásztor-Várady Mór a forgatáson – hosszú és alapos felkészülés előzte meg
a munkát. FOTÓ: GORDON ESZTER
Ugyanakkor semmilyen formában nem segítettem ezen
a pályán, amit elért, azt a saját erejéből érte el.
– Egy apa–fia kapcsolat
alakulását mutatja be az új
film, számtalan nézőpontból megközelítve. Ebben
a történetben mi inspirálta leginkább?
– A legnagyobb kihívás az
volt számomra a film készítése során, hogy mind filmben,

mind a forgatáson létrejöjjön
egy kötődő, egymásra hangolt
kapcsolat a főszereplő apa,
akit Thuróczy Szabolcs játszik
és a fiát alakító Pásztor-Várady Mór között. E nélkül a film
nem működött volna. Szerencsére sikerült olyan körülményeket teremtenünk, hogy ők
ketten tökéletesen tudtak egymásra figyelni. A másik nagy
kihívás, hogy egy hétéves gyermekszereplővel dolgoztunk

akár napi 8–10 órán keresztül,
ami érzelmileg és fizikailag is
nagyon megterhelő. Hosszú és
alapos felkészülés előzte meg
a forgatást, és ennek köszönhetően Mór szinte játéknak,
izgalmas kalandnak fogta fel
ezt a kemény munkát. Várakozáson felül alakítja Samu
szerepét, nem véletlen, hogy
a bemutatókon teljesen odavolt érte minden helyszínen a
közönség.

Szeged, 1980. Vera az általános iskola 4. osztályába
jár, jó tanuló, jó sportoló.
A papa a honvédségen dolgozik, a mama meg minden
nap várja őt tanítás után.
De Vera biztonságosnak
hitt élete pár hét leforgása
alatt megváltozik. G
 recsó
Krisztián regénye arról szól,
hogy a családi titkokat felfedni nemcsak tudás, de
bátorság kérdése is.

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

Alíz szeret és tud tanulni
MADARÁSZ RÉKA

A közelmúltban utazott
az AFS Magyarország
Nemzetközi Csereprogram Alapítvány szervezésében tíz hónapra Olaszországba Boros
Alíz. A 18 éves lány
négy nyelven beszél, az
olasszal is ismerkedik
már egy ideje.
Boros Alíz júniusban érettségizett a Szent Orsolya Gimnáziumban, majd felvették
a Károli Gáspár Református
Egyetem jogi karára.
– Két éve két olasz cserediák volt Sopronban, én kísérgettem őket mindenhova, és
annyira megtetszett, ahogy
egymással beszéltek, hogy úgy
döntöttem, megtanulok olaszul – mesélte a lány, akinek
az édesanyja, Borosné Gréczy
Zsanett az AFS Magyarország
soproni körzetelnöke.
Alíz Kópházán él a családjával. Mivel az apai nagymamája horvát, a kópházi általános iskolában pedig
ugyancsak tanulta a nyelvet,
8. osztályban már letette a középfokú nyelvvizsgát, 11.-ben
pedig a felsőfokút. 10.-ben németből is középfokú nyelvvizsgát szerzett, 12.-ben pedig angolból felsőfokút.
– A gimnáziumban a kedvenc tantárgyaim a nyelvek
és a történelem volt – folytatta. – Sokáig nem tudtam

Boros Alíz szabadidejében rengeteget olvas, főként fantasy és
romantikus regényeket. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
eldönteni, hova jelentkezzek,
de mivel szeretek tanulni, és
jó a memóriám is, úgy gondoltam, a jogi egyetem testhezálló lesz. Most halasztok egy
évet, hogy tökéletesítsem az
olasz nyelvtudásomat.
Alíznak már július óta
megvan a fogadócsaládja, eddig interneten tartották a
kapcsolatot.

– Egy velem egyidős lány,
Desirée lesz a testvérem, aki
egy évet Argentínában töltött,
és annyira megtetszett neki a
csereprogram, hogy ő választott ki engem – tette hozzá
mosolyogva. – Közben az itthoni családomhoz a 11. cserediák érkezik, akivel épphogy
alkalmunk volt megismerni
egymást.

AZ AFS MAGYARORSZÁG még mindig keres olyan családokat,
amelynek tagjai be fogadnak maguk közé néhány hónapra thai
és török cserediákokat, hogy a mindennapi életük részesei lehessenek.

CIVITAS FIDELISSIMA

EGÉSZSÉGSAROK

Nehéz jól tenni
Logikus gondolat ugyan, hogy aki orvoshoz fordul, az segítséget vár egy problémája, baja megoldásához vagy egy benne felvetődő kérdés megválaszolásához.
Ez (sajnos) egyáltalán nem mindig van így. Most nem is csak
arra gondolok, akinek esze ágában sincs jönni, de a családja hozza, mert már látják, hogy nagy a baj.
Vannak (egyre többen), akik nem igazán szeretnék tudni
a tényleges bajukat, mert akkor kétségtelen, hogy annak megoldásához változtatniuk kell a megszokott életvitelükön, szokásaikon. Ez pedig „macerás”. Persze rossz szembesülni azzal,
hogy amit addig gondolt és tett, csupán látszatmegoldás. Ezt
megértem.
Próbálom megérteni a környezetemet is, de amikor egy orvosi tevékenység pusztán szolgáltatássá válik (mert erre van
igény!), elvész belőle a szakmai tisztaság, korrektség, gerincét veszti az etikai tartás. Ott a páciens önmaga rendel és…
Azt kapja, amit akar, de e tévutakkal nemcsak időt, hanem
idővel akár az életét is veszti.
Fáj ezt látnom és megélnem.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szeptember 21-től 27-ig. Az ügyeleti idő este 8 órától másnap reggel 8 óráig tart.
Szeptember 21., Erzsébet gyógyszertár
szerda
Győri u. 15.

99/311–254

Szeptember 22., Ezüst Kehely gyógyszertár
csütörtök
Kodály tér 12.

99/505–249

Szeptember 23., Hajnal gyógyszertár
péntek
Malompatak u. 10.

99/506–544

Szeptember 24., Ikvahíd gyógyszertár
szombat
Híd u. 21.

99/314–084

Szeptember 25., Király gyógyszertár
vasárnap
Várkerület 114.

99/508–242

Szeptember 26., Korona gyógyszertár
hétfő
Várkerület 73.

99/505–865

Szeptember 27., Oroszlán gyógyszertár
kedd
Várkerület 29.

99/524–005

KERESZTREJTVÉNY

Soproni Téma

Tallózó 11

ALMA ÉS FÁJA– Dr. Szabó Imre és dr. Szabó Péter

Pedagógus hagyományok
PLUZSIK
TAMÁS

Az alma
nem esik
messze a
fájától,
tartja a mondás, melynek igazságáért nem kell
messzire menni Sopronban sem. Nemcsak a mérnöki, hanem a pedagógus
tradíció is folytatódott
a Szabó családban, sőt
egyetemi oktatóként is
édesapja nyomdokába lépett dr. Szabó Péter.
– A második világháború előtt
Berettyóújfalu közelében egy
kis faluban, Hencidán éltünk,
ott voltak a szüleim pedagógusok – kezdte prof. dr. Szabó
Imre, a Soproni Egyetem professor emeritusa, okleveles
faipari mérnök, aki néhány
nappal ezelőtt egykori alma
materének tanévnyitóján vette át gyémántdiplomáját. – Soha még csak nem is említették, hogy kövessem őket ezen
az életpályán, ellenben a Hajdúhadházán körállatorvosként
tevékenykedő apai nagyapám
nagyon szerette volna, ha az
ő nyomdokába lépek, az ő hivatását választom. Talán mondanom sem kell, hogy egy falusi állatorvos nem kiscicák és
papagájok gyógyításával foglalkozott, hanem elsősorban
disznókkal és marhákkal, ami
viszont nekem nagyon nem
tetszett. A véletlen azonban

FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

2022. szeptember 21.

Dr. Szabó Imre és dr. Szabó Péter – mindketten tanítottak a Soproni Egyetemen.
úgy hozta, hogy a szomszédunk
csinos lányának egy erdőmérnök udvarolt, aki gyakran átjárt
hozzánk is, és ő „megfertőzött”
engem azzal, hogy legyek erdőmérnök, mert ez egy csodálatos hivatás. Ebben ma is vallom, hogy sok igazság van, bár
végül is csak „majdnem erdőmérnök” lettem.
– A Debreceni Református
Kollégiumban érettségiztem
1955-ben, majd jelentkeztem
a soproni Erdőmérnöki Főiskolára, ahol a felvételi vizsgám
sikeres volt, azonban helyhiány miatt nem vettek föl. Tanulmányaimat Gödöllőn, az
ottani egyetem növénytermesztési karán kezdtem – foly-

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel!

tatta prof. dr. Szabó Imre. – Mivel az erdőmérnök-hallgatók
jelentős része 1956-ban Kanadába emigrált, kérvényeztem,
hogy Sopronban folytathassam egyetemi pályafutásomat,
amire Magyar János profes�szortól, a főiskola akkori igazgatójától engedélyt is kaptam. Erdőmérnök-hallgatóként
kezdtem, majd „átigazoltam”
az akkor induló faipari karra,
melynek a diploma átvételét
követően negyven évig az oktatója, két évtizeden keresztül
pedig az egykori bútor- és épületasztalosipari tanszék vezetője voltam.
– Mint ahogy édesapámat
sem kapacitálták a szülei ar-

ra, hogy pedagógus legyen, az
én esetemben sem tettek még
csak gyenge kísérletet sem arra, hogy az érettségit követően
a Soproni Egyetemen folytassam a tanulmányaimat – vette
át a szót dr. Szabó Péter okleveles építészmérnök, a Soproni
Egyetem Faépítészeti Intézetének egyetemi docense. – Végül az édesapámhoz hasonlóan magam is mérnök lettem,
és mint egyetemi oktató is folytatom a családi tradíciót. Hogy
ezt ráadásul még ugyanazon az
egyetemen is tehetem, melynek édesapám a hallgatója,
majd évtizedeken át a profes�szora volt, az különleges ajándék számomra az élettől.

A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket szeptember 28-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a népszavazással foglalkozó kiadványt
sorsolunk ki, melyet a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
Szeptember 7-i rejtvényünk megfejtése: „A valóság súlyosabb és igazabb, mint az elképzelés vagy a tudat.”.
Szerencsés megfejtőnk: Csiszár Péter.
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Showtime Bulizenekar: N
 agyrészt magyar dalokat játszanak

A retró házibulik világa

SOPRONITEMA
HIVATALOS

2022. szeptember 21.

HUMORSAROK
Szénási Ferenc (Széna) soproni karikaturista
alkotásai hétről hétre.

KÓCZÁN
BÁLINT

A nyár
egyik legnagyobb
partiját adta az Erzsébet-kertben a Showtime Bulizenekar,
amely hamarosan 10
éves fennállását ünnepli. A helyi formáció életében változás
várható, hiszen új énekesnője lesz a csapatnak. Betuker Botonddal
beszélgettünk.
– Sok soproni számára emlékezetes marad a nyári koncertetek. Ti hogy emlékeztek rá vissza?
– Hamarosan 10 évesek leszünk, ezért arra gondoltunk,
hogy jó lenne ezt nagy körben
megünnepelni. Célunk egy
volt: mindenki érezze jól magát, és feledje el a hétköznapok
gondjait. Igazán pörgős bulival készültünk, ahol egy percig sem volt megállás. Megtisztelő volt látni a színpadról
az elképesztő embertengert.
– M i nek kö s z ön he tő, hogy ennyire jól sikerült a buli?
– Úgy érzem, az emberek ki vannak éhezve a valódi
szórakozásra. Ezalatt azt értem, hogy önfeledten, felszabadultan merjünk énekelni,

AZORKA: VÍZÖZÖN
Az Erzsébet-kertben adott fergeteges koncertet a Showtime Bulizenekar. FOTÓ: ROMBAI PÉTER
táncolni, és kiereszteni a gőzt.
Igazi rock and roll életérzés
volt, amely olvasatomban an�nyit takar, hogy merj nagyot
álmodni, és tegyél meg érte mindent padlógázzal, szabadon, alázattal, szívvel és a
tőled telhető legnagyobb tudással. A hangulatot tovább
emelte a kiváló idő és az Erzsébet-kert adta környezet.
Mintha két órára más világban lettünk volna. Ott és akkor nem számított más, csak
a közösségi élmény. A színpadon ilyenkor megáll az idő,
csak te vagy és a közönség.
Csak akkor lesz valami sikeres, ha az ember szívvel-lélekkel és odaadással dolgozik.
Hálásan köszönjük a kitörő

SOPRONITEMA
HIVATALOS

ovációt és a kétszeres visszatapsolást. Köszönjük barátainknak (Szenior Örömtánc,
Szupper Fanni, Walter Attila), akik a koncert elején megalapozták a mulatságot.
– Mit szeretnétek a zenétekkel képviselni?
– Zenei anyagunkat tudatosan úgy állítjuk össze, hogy
nagy részben magyar dalok
csendüljenek fel. A zeneiség
mellett szükség van rá, hogy
az emberek magukénak érezhessék a mondanivalót. Az
együtt éneklés élménye mindenkit összehoz. Kimondottan azért vagyunk, hogy a
hallgatóságot elrepítsük a
retró házibulik és utcabálok
hangulatába.

– Igaz, hogy változás lesz
a zenekar felállásában?
– Valóban. Énekesnőnk,
Cser Ágnes gyermekével a
szíve alatt énekelte végig a
koncertet. Mivel hamarosan
anyai örömök elé néz, helyét
a soproni zenei élet kiválósága, Horváth Gabriella veszi át,
akivel már rengeteg fellépésünk volt.
– Hogy készültök a tizedik jubileumra, lesznek
koncertek?
– Természetesen már
megvannak a tervek, de egyelőre még maradjon titok! A továbbiakban szeretnénk minden lehetőséget megragadni,
hogy minél többször találkozzunk a közönséggel.

„KÖSZÖNÖM”, „SZÍVESEN”, „SZERETLEK” – szavak,
amiket nem túl gyakran mondunk saját magunknak, és amik
az elbűvölő énekesnő–dalszerző, aZorka legújabb felvételében hangsúlyt kaptak. A „Vízözön” külön versként is megállná a helyét, miközben önelfogadásra tanít.
A katartikus újdonságban megtisztulhatunk, akárcsak egy képzeletbeli „vízözön” után. Lackfi Dorottya
2020-ban indította útjára szólóprojektjét aZorka néven: lírikus
szövegek, melankolikus és fülbemászó dallamok jellemzik
szerzeményeit, melyek az alter-pop műfajába repítik
a hallgatókat egyre nagyobb sikerrel.

NŐI SAROK – stílus, divat, praktikák

Szerelem második látásra
MADARÁSZ RÉKA

Még javában tart a Second Hand September elnevezésű kampány. Célja, hogy legalább ebben a harminc
napban részesítsük előnyben a használt ruhákat a
fast fashion üzletekben való vásárlás helyett.
Az akcióval szeretnék felhívni a figyelmünket arra, hogy az
olaj- után a divatipar a második legkörnyezetszennyezőbb
iparág. Egyetlen farmernadrág gyártása több mint 8000
liter vizet igényel, ami nagyjából megegyezik egy felnőtt
7,5 éves folyadékszükségletével. A tömeggyártásban készült ruhákat – amellett, hogy
a gyártásuk rendkívül környezetszennyező, és rengeteg toxikus anyagot is használnak fel
hozzájuk – főként a Távol-Keleten és Indiában nem megfelelő
körülmények között dolgoztatott emberek készítik. Mindez arra ösztönzött sok céget,
hogy csatlakozzon az akcióhoz,
melynek lényege a fast fashion
termékek visszaszorítása és az
újrahasznosítás.
– „Minden megérdemel egy
második esélyt!” mottóval nyi-

tottam meg februárban a használtruha-üzletemet, amelyet
a környezettudatosságra és
az átláthatóságra való törekvés, a körforgásos divatszemlélet, a dizájn és a művészetek
szeretete, valamint a közösségépítés igénye hívott életre – tudtuk meg Sütő Krisztina üzletvezetőtől. – Úgy vélem,
hogy az újrahasznosítás a fenntarthatóbb jövő kulcsa. Egyedülálló üzleti modellünknek
köszönhetően azoknak is lehetőségük van magyar tervezői
darabokat vásárolniuk, akik
azt egyébként nem engedhetnék meg maguknak.
Míg néhány évtizeddel ezelőtt „ciki” volt turkálóba járni, és a valódi kincsvadászokon
kívül a legtöbben úgy gondolták, hogy oda csak azok járnak,
akiknek nincs pénzük új ruhára,
addig ma már kifejezetten tren-

Ma már kifejezetten trendi a turizás. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
di, és egyre többen éreznek rá
a turizás ízére. Köszönhető ez
többek között a „használt ruha szeptemberhez” hasonló
internetes kampányoknak és
annak is, hogy szép lassan rájönnek az emberek: miért is vá-

sárolnának fast fassion üzletekben drága holmikat, amikor
szerelem kialakulhat második
látásra is. Ráadásul mennyivel
jobb úgy szerelmesnek lenni,
hogy az embernek még bűntudata sincs utána!
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