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Az 5781. zsidó új évet köszöntötték vasárnap délután a  papréti 
ortodox zsinagógában a Sopronért Zsinagógáért Közalapítvány 
kuratóriumának szervezésében.

Összefogás a lakókkalÖsszefogás a lakókkal

Folytatódik a közlekedési infrastruktúra Folytatódik a közlekedési infrastruktúra 
felújítása és bővítése, új parkolók építésefelújítása és bővítése, új parkolók építése

Forgalomterelés várható októberben a Pihenőkeresztnél az M85 építési munkái miatt. Mint arról 
beszámoltunk, a 84-es főút forgalma szeptember eleje óta a Sopron-kelet csomóponton keresztül 
halad. Légifelvételünk Sopron irányából készült, a jobb oldali körforgalomból Harkára, a bal 
oldaliból Kópháza felé vezet az út, középen pedig az épülő M85-ös látható. FOTÓ: ROSTÁS JÁNOS

M85: ütemesen haladnak

A zsidó új év ünnepe

Népszerű cross futás

Jutalmazták Jutalmazták 
Sopron szépítőitSopron szépítőit

Hamarosan itt a „fő-
szezon” – egyre több a 
gomba a soproni erdő-
ben. A leggyakrabban 
most is az őzlábbal, a 
vargányával, a fenyő-
tinóruval, a pöfeteggel 
és a világító tölcsérgom-
bával találkozhatunk. 
A Sopron Holding Zrt.-
nek köszönhetően 
idén ősszel is ingyene-
sen kereshető fel a piac 
irodájában a gomba-
szakértő (csütörtök és 
vasárnap kivételével na-
ponta 7–11 óra kö-
zött tart nyitva). 
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Tizenegyedik alkalommal rendezték meg vasárnap a Soproni Cross 
Futást a Lövérekben, ezúttal új helyszínen, módosult útvonalon. 
A sporteseményre mintegy kétszázan neveztek. 

Átadták a Virágos Sopronért környezetszépítő ver-
seny díjait múlt héten a városházán. A megmérette-
tésre öt kategóriában összesen 43-an neveztek, fel-
vételünkön a Szent Margit-plébánia látható. 

Terítéken  
a gombák
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P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Várhatóan október közepétől a 
„Balf csomópontnál” (a Pihenőke-
resztnél) lámpás forgalomirányí-
tásra kell számítani. A munkálatok 

során befejeződik a Balfra vezető út az M85-
ös gyorsforgalmi felett átvezető szakaszának 
megépítése. 

A kivitelező az épülő gyorsfor-
galmi út határ felé tartó sza-
kaszain is jól halad. Várhatóan 
október közepétől korlátozásra 
kell majd számítani a „Balf cso-
mópontnál” (a Pihenőkereszt-
nél). A lámpás forgalomirányí-
tásra azért van szükség, hogy 
befejezhessék a Balfra vezető út 
az M85-ös gyorsforgalmi felett 

átvezető szakaszának megépí-
tését. A munka várhatóan egy 
hónapig tart. 

További hír, hogy átépítik a 
csomópont közelében találha-
tó Balfi út – Fehér út csatlako-
zását. A munkálatok ideje alatt 
a Fehér útra a már külön kialakí-
tott zúzottköves terelőúton le-
het behajtani. 

Mint arról lapunkban be-
számoltunk (Megszüntették 
a forgalomkorlátozást, Sopro-
ni Téma, 2020. szeptember 2.), 
szeptember elején indult el a 
gépjárműforgalom az M85-ös 
gyorsforgalmi út, illetve a 84-es 
főút, a szennyvíztisztító-telep 
térségében megépült Sopron-
kelet csomópontjában. Ezzel 
egy időben adták át a Harkára 
vezető új útszakaszt, amelynek 

egyik vége ugyanide csatlakozik. 
A település és Kópháza közötti 
régi 8645 számú utat a gyorsfor-
galmi keresztezi, így a két falu 
között új úton lehet közlekedni.

Végezetül még egy fontos hír: 
a munkálatok megfelelő ütem-
ben haladnak ahhoz, hogy az 
M85-ös gyorsforgalmi út Sop-
ronig tartó szakasza az év vé-
gén átadható legyen – tudta 
meg lapunk.

Panoráma

Forgalomterelés lesz októberben a Pihenőkeresztnél

M85: ütemesen haladnak

A Sopron-kelet csomóponton keresztül halad a 84-es főút forgalma, és egyúttal itt lehet majd fel- és le-
hajtani a gyorsforgalmi útról FOTÓ: ROSTÁS JÁNOS

Jubilál a Hotel Szieszta
KÖVES ANDREA

A legendás soproni szálloda, a Hotel Sziesz-
ta történetének fontos fordulópontjához ér-
kezett: most ünnepli alapkőletételének 50. 
jubileumát. 

– A hatvanas évek végén a SZOT, 
azaz a Szakszervezetek Orszá-
gos Tanácsa határozta el, hogy 
megépíttet egy nagy férőhely-
lyel rendelkező üdülőt Sop-
ronban, az erdők ölelésében 
a Kereskedelemi, Pénzügyi és 
Vendéglátóipari Dolgozók Szak-
szervezetével közösen – mesél-
te Tóth András üzemeltetési 
igazgató. – Az építkezés helyszí-
ne az egykori Szabadság, ma Lö-
vér körút volt, érdekesség, hogy 
a szálloda későbbi parkja 1969-
ig nemzetközi díjugrató verse-
nyeknek adott otthont. Kétéves 
tervezés után 50 évvel ezelőtt 
kezdődött a nagyszabású épít-
kezés a 36 ezer négyzetméte-
res területen. 1973-ban adták 
át az üdülőt, amelyben közel 
600 férőhely szolgálta a ven-
dégek kényelmét.

Annak idején kéthetes tur-
nusban érkeztek a beutaltak, 
akikre számos program várt az 
itt tartózkodásuk alatt. Város-
néző buszok lepték el az üdülő 
parkolóját, sok-sok szervezett ki-
ránduláson vehettek részt a ven-
dégek. Sokan gondolnak nosz-
talgiával mind a mai napig az 
olyan hagyományokra, mint 
az ismerkedési és búcsúestek, a 
táncos mulatságok.

– Egy bensőséges ünnep-
re, beszélgetésre hívtuk meg a 

jubileum alkalmából mindazo-
kat, akik kötődtek egykor a szál-
lodához – folytatta Tóth András. 
– Így kiderült, hogy a KPVDSZ 
nevet, amelyet akkoriban viselt 
az üdülő, sokan nem értették, 
akadt, aki azt hitte, hogy egy vi-
etnámi veteránról nevezték el a 
szállodát. 

1995-ben a Hunguest Hotels 
vette át a szállodát, ekkor kapta 

a Hotel Szieszta nevet. Azóta 
több szempontból is megújult, 
újabb részlegekkel bővült. A ho-
tel vezetőinek és munkatársai-
nak célja, hogy megőrizzék és 
erősítsék a nagy múltú háznak 
a jó hírét, amelyet a 2019-ben 
kezdődött nagyszabású energe-
tikai felújítással is támogatni kí-
vánnak. A tervek szerint az egész 
szállodában modernizálják a gé-
pészetet, felújítják és bővítik a 
szolgáltatásokat. A jeles évfor-
duló alkalmából összeállítottak 
egy az elmúlt 50 évet bemutató 
ünnepi kiadványt, amely elekt-
ronikus formában tölthető le az 
érdeklődők számára a szálloda 
oldaláról (hotelszieszta.hu).

A koronavírus-járvány felborította az egyházi 
szertartások szokásos rendjét is, így tavasz he-
lyett az elmúlt hétvégén több helyütt volt bér-
málás Sopronban. A bánfalvi volt pálos, majd 
karmelita, hivatalosan Mennyek Királynője tisz-
teletére szentelt templomban Veres András me-
gyéspüspök megbízásából és felkérésére Németh 
Attila plébános, székesegyházi kanonok szolgál-
tatta ki a bérmálás szentségét – felvételünkön 
Fodor Beátának. 
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Őszi bérmálás

SZÁMOKBAN AZ M85-RŐL: Az M85-ös gyorsforgalmi út 
Csorna és Sopron közötti hiányzó szakaszának megépítése 
2018 tavaszán kezdődött el. A mintegy 51 kilométeres út két-
szer kétsávos lesz, emellett megépül 6 külön szintű csomó-
pont, 56 hídműtárgy, két, az autóutat és a vasutat egyszerre 
keresztező vadátjáró is. A gépjárműveknek az úton a meg-
engedett legnagyobb sebesség 110 kilométer/ óra.

1969-ben még nemzetközi díjugrató versenyeket 
rendeztek a Lövér körúton, 1973-ban már átad-
ták az üdülőt

Idén is családi túranapot szervez a Shotokan Tigrisek SE. 
Vasárnap reggel 8-kor a Hotel Sziesztától indul a prog-
ram. Idén két táv (5 és 12 kilométer) közül választhatnak 
az indulók. A túra része az európai sporthét rendezvénye-
inek, a résztvevők között apró ajándékokat sorsolnak ki, 
a nevezés ingyenes. További információk: www.stse.hu 
Amennyiben a járványhelyzet engedi, a szervezők jövő ja-
nuárban ismét megrendezik az Extrem Burgenland Fertő 
tó kerülő túrát és futóversenyt. A Shotokan Tigrisek most 
is segítenek a felkészülésben három túrával. November, 
december és január első vasárnapján 20, 30, illetve 40 ki-
lométeres felkészítő teljesítménytúrát tartanak.

Családi túranap
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Öt kategóriában negyvenhárom pályázó: mindenki nyertes 

Jutalmazták Sopron szépítőit

HUSZÁR JUDIT

Átadták a Virágos Sopronért kör-
nyezetszépítő verseny díjait múlt 
héten a városházán. A megmé-
rettetésre idén 43-an neveztek. 

A szakmai zsűri külön értékelte a legszebb vál-
lalkozásokat, intézményeket, lakóközössége-
ket, balkonokat–erkélyeket és családi házakat.

Már évek óta hagyomány Sop-
ronban, hogy tavasszal az ön-
kormányzat meghirdeti a Virá-
gos Sopronért környezetszépítő 
versenyt. A megmérettetés idén 
is népszerű volt, a legtöbben a 

családi házak kategóriában 
neveztek. 

– Köszönjük a munkájukat, 
Önök azok, akik nemcsak ül-
nek a kanapén és beszélnek, 
hanem tesznek is azért, hogy 

szép, virágos legyen a város. En-
nek pedig minden soproni pol-
gár a haszonélvezője – mondta a 
díjátadó előtt dr. Farkas Ciprián 
polgármester, aki ismertette az 
aktuális városi fejlesztéseket is.

Dr. Simon István alpolgármes-
ter, a verseny ötletgazdája köszö-
netét fejezte ki a városnak és a 
szervezőknek a megmérettetés 
lebonyolításáért, a nevezőknek 
pedig az aktív részvételükért. Ki-
emelte: a friss levegőn végzett 
kerti munka nagyban hozzájá-
rul egészségünk megőrzéséhez.

– Ezen a megmérettetésen 
mindenki első – értékelt Mágel 

Ágost, a városfejlesztési bizott-
ság, valamint a zsűri elnöke. 
Mint elhangzott: a zsűrinek 
ezúttal is nehéz dolga volt, hi-
szen rengeteg szép helyen jár-
tak, valamennyi nevező komoly 
munkát végzett egész évben. 

A megmérettetésen minden 
kategória első, második, vala-
mint harmadik helyezettje és 
különdíjasa értékes vásárlá-
si utalványt kapott, de az ösz-
szes nevező ajándékcsomaggal 
és oklevéllel térhetett haza. Az 
elismeréseket dr. Farkas Cipri-
án, dr. Simon István és Mágel 
Ágost adta át. 

„Tómalmi” Tóni kincsei
KÖVES ANDREA

Késeket készít, pásztorbotokat farag, szobrot 
alkot az erdőben talált gyökerekből, fadara-
bokból, és szenvedélyesen gyűjti a múlt me-
sélő kincseit. Pfeiffer Antalt szeretett tómalmi 
házikójában kerestem fel.

Mintha egy mini elvarázsolt 
kastélyba cseppenne az ember, 
amikor belép az ajtón: az egy-
kori, ma már befedett veranda 
minden szeglete a ház urának 
más-más szenvedélyéről me-
sél. Az egyik sarok a pásztorok 
előtt tiszteleg, itt saját maga ál-
tal faragott botok sorakoznak a 
gyűjteménye részét képező bőr-
tarisznyák, kulacsok és furulyák 
mellett. Egy lépéssel odébb a va-
dászaté a főszerep. Van helye a 
saját készítésű házi oltárnak, 
amelynek az alapját az erdő-
ben talált taplógomba alkotja. 
Egy falat töltenek be az egyedi 
technikával és anyagokból ké-
szített kések, fejszék, fokosok, 

amelyek mellett a családi örök-
ségként kapott féltett darabok 
is megférnek. 

– Ez itt egy ünnepi pásztor-
bot, amit a Szent György-napi 
kihajtáskor és a Szent Mihály-
napi behajtáskor használtak a 
pásztorok – mutat rá egy míve-
sen megfaragott darabra Pfeif-
fer Antal. – Az erdőben talált 
vaddisznó lábszárának a csont-
jából készült a díszítés, amely-
be egy sárkányfejet faragtam, és 
egy tulokkal díszítettem. Azt a 
kis erdei sétabotot magamnak 
készítettem szarvasaganccsal 
kombinálva, ezzel az országban 
egyedüliként foglalkozom. Ám 
az én kedvenceim a késeim, ott, 

a szemben lévő falon. Ha az er-
dőben találok egy csontot, akkor 
abból faragom a nyelet, a pengé-
ket pedig általában rozsdás, ré-
gi darabokból varázsolom újjá. 
A kések mellett kaptak helyet a 
fokosaim és a baltáim, egy ré-
szüket én készítettem, de van 
közöttük igazi családi ereklye 
is, mint az a jól megtermett, 
vagy kétszáz éves bakonyi be-
tyárfejsze, amely a legendárium 
szerint még a híres Sobri Jóska 
betyárcsapatának a tagjáé volt. 

Pfeiffer Antal bár mesterek-
től nem tanulta a tudományát, 
ám, mint meséli: a családja vé-
rében van a faragás és a szúró-
vágó eszközök iránti vonzódása. 
Az egyik ükapja hercegi fegyver-
mester volt, a másik ágon pe-
dig drótos famíliából szárma-
zik. Szintén a családjától kapta 
a természet végtelen szeretetét. 
A sok-sok erdőjárás során látja 
meg az elhullott fadarabokban 
vagy gyökerekben az alkotás 
lehetőségét.

A zsidó új év 
ünnepe

A kiállítást szeptember 25-ig lehet megnézni

Történelmi tárlat

PLUZSIK TAMÁS

Akik bátrak és hősök voltak címmel közté-
ri kiállítás nyílt a Várkerületen, a Mária-szobor 
közelében.

A pénteken megnyílt kiállítás 
témája a honvédelem és a nem-
zeti ellenállás az első világégés 
utáni Magyarországon. A köz-
téri installáció a modern tech-
nikát használva igyekszik kö-
zelebb hozni a történelmet a 
fiatalokhoz.

– Az elfeledett történelem fel-
tárását tűzte ki céljául ez a ki-
állítás, melynek középpontjába 
a Rongyos Gárdát és az 1921-es 
nyugat-magyarországi felkelést 

helyezték a rendezők – mondta 
a kiállítást megnyitó beszédé-
ben Barcza Attila, Sopron és tér-
sége országgyűlési képviselője. 
– Mi, soproniak különösen büsz-
kék vagyunk arra, hogy a triano-
ni békediktátumnak az egyetlen 
komolyabb területi revíziója az 
1921-es népszavazást követően 
itt valósult meg.

Hetzmann Róbert, a kiállítást 
rendező Magyar Patrióták Kö-
zösségének elnöke beszédében 

kiemelte: fontos feladatuknak 
tartják, hogy ilyen és ehhez ha-
sonló kiállításokkal, valamint 
figyelemfelkeltő akciókkal be-
emeljék a köztudatba a törté-
nelem méltatlanul elfeledett, 
mellőzött hőseit. Dr. Brummer 
Krisztián a polgármesteri iroda 
vezetője arról szólt, hogy a cen-
tenáriumi emlékévnek ez a ki-
állítás az első eseménye.

A kiállítás szeptember 25-ig 
megtekinthető a Mária-szobor-
nál. Az idelátogatók a filmek és 
molinók mellett egy különleges 
greenbox technológia segítsé-
gével korabeli fényképekre he-
lyezhetik magukat, ezzel még 
közelebb hozva a történelmet.

Új konferenciatermet alakítottak ki, megújí-
tották a kültéri medencét, létrehoztak egy új 
lakosztályt, gyerek játszószoba és kültéri ját-
szótér várja a vendégeket – jelentős fejlesz-
tés zárult le a közelmúltban a Hotel Sopron-
ban. A 416 millió forintos beruházást több 
mint 108 millió forinttal segítette a Kisfalu-
dy Turisztikai Fejlesztési Program keretében 
a Magyar Turisztikai Ügynökség.
– A szálláshely-fejlesztési programnak kö-
szönhetően Sopronban több szállodafelújí-

tás is elindult, illetve el fog indulni: támoga-
tást kaptak a kereskedelmi, valamint az egyéb 
és magán szálláshelyek – mondta az ün-
nepélyes átadáson Barcza Attila, Sopron és 
térsége országgyűlési képviselője. – Most a 
koronavírus-járvány alatt ez egy lehetőség, 
mivel a minőségi megújulással magasabb 
színvonalon tudjuk majd várni a vendégeket.
A négycsillagos szálloda közvetlen környe-
zete is megszépült: fákat, színes virágo-
kat ültettek.

Fejlesztések a Hotel Sopronban

VÁLLALKOZÁSOK 
KATEGÓRIA:
1. Görbehalmi 

bányászati múzeum
2. András Pince, Borozó
3. Smau Garden&Pub

INTÉZMÉNYEK:
1. Bánfalvi Óvoda
1. Ikva Idősek Otthona
2. Bánfalvi Óvoda 

Kőszegi úti Tagóvoda
2. Soproni Árpádházi 

Szent Margit Plébánia
3. Bánfalvi Óvoda 

Hársfa Sori Tagóvoda 
Különdíjas: 
Brennbergbányai Óvoda

LAKÓKÖZÖSSÉG: 
1. Városház utca 2.
2. Ógabona tér 44–46.
3. Határőr utca 9.
Különdíjas:  
Vasvári Pál utca 19.

BALKON–ERKÉLY:
1. Karakai Győző
2. Allaga Krisztina
3. Bikali Tamás

CSALÁDI HÁZAK:
1. Szanyi Hajnalka
2. Lukács Zoltán
3. Bebesi József
Különdíjas: 
Mogyorósi Rita és 
Koppány Tamásné 

A Virágos Sopronért verseny valamennyi résztvevője ajándékcsomagot és oklevelet kapott – a győztesek 
pedig értékes vásárlási utalványt is FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Az 5781. zsidó új évet kö-
szöntötték vasárnap dél-
után a papréti ortodox zsi-
nagógában a Sopronért 
Zsinagógáért Közalapít-
vány kuratóriumának szer-
vezésében. A zsidó újév-
kor arra emlékeznek, hogy 
az Örökkévaló a teremtés 
ötödik napján megalkotta 
az embert.
Dr. Farkas Ciprián polgár-
mester arról beszélt, hogy 
a zsidó új év héber neve, a 
rosh hashana szó szerinti 
fordításban nem az év kez-
detét jelenti, hanem az év 
fejét. Vagyis az újév napja 
úgy viszonyul az év többi 
napjához, mint a fej a test-
részekhez. A polgármester 
kiemelte: Sopron gazdag 
zsidó hagyományokban 
és kulturális emlékekben. 
Ezeket meg kell őrizni, be 
kell mutatni. 
Barcza Attila, Sopron és tér-
sége országgyűlési képvi-
selője azt emelte ki, hogy a 
papréti zsinagóga a hitköz-
ségnek köszönhetően egy-
re aktívabban kapcsolódik 
be a helyi kulturális életbe, 
hiszen koncerteket és meg-
emlékezéseket tartanak az 
épületben. 
Bühler András, a hitköz-
ség elnöke hangsúlyozta: a 
rosh hashana ünnepe adja 
az élet körforgását. Ez nem 
a mulatságok ideje, hanem 
a számvetésé.
Az ünnepségen a résztve-
vőket Rádonyi László, az 
alapítvány kuratóriumi tag-
ja köszöntötte.

A tárlaton filmek és molinók mutatják be a történelmi eseményeket, de kipró-
bálhatják a különleges greenbox technikát is az érdeklődők FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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EZ LESZ…
Űrsztárok és űrsztorik

Szeptember 23., szerda 18 óra, Soproni TIT 
nagyterme 
Schuminszky Nándor űrkutató tart előadást

Filmvetítés: Gyöngyvirágtól 
lombhullásig

Szeptember 24., csütörtök 19 óra, Pedagógusok Sopro-
ni Művelődési Háza
Ajánló: Rajnai Károly nyugalmazott igazgató

Könyvcserebere 
Szeptember 25., péntek 10–18 óra, Széchenyi István 
Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára
Várják a megunt, elolvasott, polcon porosodó 
könyveket 

Ingyenes garantált séták  
– erdei kirándulás

Szeptember 26., szombat 10 óra, Hotel Lövér 
buszmegálló
Előzetes bejelentkezés szükséges a séta előtti napon a 
Tourinform iroda elérhetőségein (99/951–975,  
sopron@tourinform.hu)

Látkép másképp
Szeptember 26. 17 óra, Festőterem 
Grabner József kiállítása – megtekinthető október 18-
ig, hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között

Hulló falevelek – őszi zenei sorozat
Szeptember 26. 18 óra Pedagógusok Soproni Műve-
lődési Háza 

VUK, a kisróka
Szeptember 27., vasárnap 10 óra, GYIK 
Rendezvényház
Zenés mesejáték Fekete István regénye nyomán

Ingyenes garantált idegenvezetések 
– belvárosi séta

Szeptember 27. 10.30, Tourinform iroda
Az idegenvezetés során megismerhetik Sopron belvá-
rosának ikonikus látnivalóit, és eközben feltárul a város 
gazdag történelmi múltja is

KultUdvaroK
Szeptember 27. 14–18 óra, soproni belváros 
Folytatódik a 2017-ben indult Szent Mihály-napi kultu-
rális kavalkád a belvárosban: a KultKapuK, KultTereK és 
KultUtcáK után most KultUdvaroK várják a soproniakat 
szeptember utolsó vasárnap délutánján

Felméri Péter és a Szomszédnéni 
közös estje

Szeptember 28., hétfő 19 óra, GYIK Rendezvényház

Retro-Sopron: Elmúlt idők...  
a Városszépítők 150 éve

Szeptember 29., kedd 18 óra, Soproni TIT nagyterme
Bolodár Zoltán fotó-adattáros, a Soproni Múzeum 
munkatársa tart előadást

Kiss Mariannt testvére is követte az egészségügyi pályán 

Hivatása a betegápolás
MADARÁSZ RÉKA

Bár egy időre más irányba terel-
te az élet, Kiss Mariann végül is az 
egészségügyben talált önmagá-
ra. Azáltal, hogy másokon segít, ő 

maga is gyógyul. Húga hamarosan követte a 
példáját, így most már együtt teszik szebbé az 
idősek hétköznapjait.

Nem elég, hogy 12 órázik az 
Aranyhegyen lévő idősek há-
zában, szakápolói gyakorlatot 
teljesít kórházi osztályokon, Kiss 
Mariann még egy 91 éves bácsi 
gondozását is magára vállalta. 

– Annak ellenére, hogy már 
gyermekkoromban tartottam 
a nagypapám infúzióját, és tíz-
évesen segédkeztem a nagy-
mamám ápolásában, nem gon-
doltam volna, hogy valaha is az 
egészségügyben fogok dolgozni 
– mesélte a pozitív kisugárzá-
sú ifjú hölgy. – Egy évig ugyan 
egészségügyi szakközépiskolába 
jártam, de akkor még úgy érez-
tem, annyi elég is volt belőle.

A pörgős lány hét éve költö-
zött Abádszalókról városunk-
ba új életet kezdeni. Két évig 
földmunkát végzett Ausztriá-
ban, majd az Aranyhegyen lé-
vő idősek házában helyezkedett 
el mosogatóként. Már akkor any-
nyira megszerették az idősek, 
hogy bement a főnökéhez az-
zal a szándékkal, hogy mélyebb 
bepillantást nyerjen az ápolói 
szakma rejtelmeibe. Az ötlet re-
mekül sült el.

– Nem én találtam meg a hi-
vatásomat, hanem az talált meg 
engem – folytatta Mariann. – Eb-
ben a tevékenységben végre ki 
tudok teljesedni. Minden egyes 

alkalommal feltölt, ha megkö-
szönik, hogy vagyok, hogy itt va-
gyok, és elmondják, ezt most jól 
csináltam. Ha a magánéletem 
darabokra hullik, akkor is van 
mibe kapaszkodnom. Egy idős 
néni például minden egyes al-
kalommal, amikor hazautazom, 
imádkozik értem. És ez hihetet-
lenül felemelő érzés.

Mariann mostohatestvére, 
György Cintia egy évvel ezelőtt 
jött nővére után. Mivel Mariann 
anyukája és a 20 éves lány apu-
kája jóval a születésük után há-
zasodtak csak össze, ők ketten 
Sopronban ismerték meg egy-
mást igazán.

– Sokáig úgy gondoltam, 
nem vagyok elég erős ahhoz, 
hogy betegekkel foglalkoz-
zam, mégis belevágtam – egé-
szíti ki nővére szavait Cin-
ti. – Nem bántam meg, mert 
mindig is szívesen segítettem 

másoknak. Itt jöttünk rá Ma-
riannal, hogy milyen sok ha-
sonlóság van bennünk, példá-
ul az őszinteség mindkettőnk 

számára kiemelkedően fontos 
érték. Egymás személyiségét 
fejlesztjük, de ez nem teher, 
hanem természetesen jön.

HOL JÁRUNK?

EGY ELSŐ PILLANTÁSRA TALÁN MEGHÖKKENTŐ, „rejté-
lyes”, négyméteres, sárga cédrusfából kifaragott indián to-
temoszlop áll a Soproni Egyetem főépülete előtt, a botanikus 
kertben. Hogy került ez ide, miért vannak rajta halak, egészen 

pontosan lazacok? Íme, a magyarázat: a 
lazacok életciklusa erősen emlékeztet 
a kivándorlók életére. Két évig élnek az 
édesvizű patakban, ahol születtek, és ott ké-
szülnek fel a tenger sós vizére, életük további szakaszára. 
Szülőhelyüket elhagyva „kivándorolnak” a tengerre, ahogyan 
1956-ban a soproni egyetemisták is elhagyták édes hazáju-
kat és a tengerentúlra emigráltak. Ötéves tengeri életük után 
a lazacok végül mindig visszatérnek a patakba, ahol szület-
tek. Ezek a lazacok jelképezik a kivándorló soproni egyete-
misták életét, akik rendre visszatérnek a világ sós tengeréből 
szülőföldjükre, a soproni alma materbe, hogy ott az egyetem 
tanévnyitóján átvegyék emlékdiplomájukat. A totemoszlop a 
tanulmányait 1961-ben Vancouverben befejező Józsa Lász-
ló (1938–2016) okleveles erdőmérnök alkotása, aki kutató-
munkáját befejezve, nyugdíjas éveiben vált „igazi indiánná”, 
miután mesterfokon elsajátított a Vancouver környéki haida 
indiánok ősi művészetét, a fafaragást. Józsa László arany-
diplomáját 2011-ben vette át Sopronban, az általa készített 
különleges totemoszlopot is ezen az őszön állították fel.  
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

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 meg-
fejtést szeptember 30-ig beküldik a Soproni Téma, 9400 Sopron, Pf. 241. vagy a 
szerkesztoseg@sopronitema címre, ajándékot sorsolunk ki.
SZEPTEMBER 9-I REJTVÉNYÜNK MEGFEJTÉSE: totemoszlop a botanikus kert-
ben, szerencsés megfejtőnk: Fonth Zoltán, Sopron, Bánfalvi utca.

Totemoszlop az egyetem botanikus kertjében

AJÁNLÓ: Kiss Mariannt egyetlen magánbetege ajánlotta „Hétköznapi hős” című rovatunkba. 
A 91 éves Varga Gyula bácsihoz a lány naponta kétszer jár, amikor pedig ő dolgozik, a húga 
helyettesíti. Mariannak rengeteget könyörgött az egyik felettese, hogy vállaljon házi beteg-
ápolást, de korábban nem lehetett rábeszélni. Amikor viszont Gyula bácsi feleségét, Klári né-
nit meglátta, tudta, hogy nincs más választása.
A Gold Apartmanház ápolási igazgatója, Horváth Ferenc csak megerősítette Gyula bácsi mél-
tató szavait: – Kiss Mariannt úgy tudnám jellemezni, mint energikus, dinamikus személyisé-
get, aki magával ragadja lakóink figyelmét, s ezáltal visszaad valamit a fiatalkorukból. Szá-
momra mindig csodálatos, ha egy fiatal eme nehéz, de szép hivatást választja életcéljának.

Kiss Mariann úgy érzi, szakmájában ki tud teljesedni 
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

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

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

Hétköznapi hősöket keresünk!

Egy kulturált vasárnap délutánt tölthetnek el az ér-
deklődők a soproni belvárosban szeptember 27-én, 
vasárnap 14–18 óra között. A KultUdvaroK című 
rendezvényen 35 „udvarban” 85 ingyenes kultu-
rális élmény várja a kilátogatókat.

– Szent Mihálykor, a város 
védőszentjének napján a 
gazdák számvetést készí-
tettek az évi eredményekről 
– mondta Szekeres Krisz-
ta főszervező. – Ehhez iga-
zodva mi is számba vesszük 
a kulturális értékeinket, sop-
roni javainkat. Mindeközben 
feltárulnak a belváros ritkán 
látott belső udvarai. A hely-
színi programok mellett lesz 
térzene a Fő téren, illetve az 
evangélikus templom előtt. 
Ezen a délutánon ingyene-
sen fel lehet szállni a belvá-
rosban közlekedő KultVo-
natra, a szerelvény nyolc 
helyen áll meg. Érdekes-
nek ígérkezik az „Eldob-
ható történelem” címmel 
vezetett séta: Éder Andrea 
útmutatásával megtudhat-
juk, mi cél szolgált a füg-
gőkert, a sikátor, és hogy az 
egyes korokban milyen volt 
Sopron köztisztasága.

Szekeres Kriszta két játékra 
is felhívta a figyelmet: bár-
ki beküldhet szelfit egy-egy 
kulturált soproni helyszín-
ről, és házi készítésű száj-
maszkokat is várnak a szer-
vezők. Aki benevez erre az 
utcai kiállításra, a bemuta-
tandó maszkot tegye egy 
borítékba és adja le péntek 
estig a Liszt-központ por-
táján. A KultUdvarok dél-
utánján a Kolostor utcában 
lesznek kiállítva – a legszeb-
bekre a közönség a helyszí-
nen szavazhat. A maszkokat 
a kiállítás után a szervezők 
visszajuttatják a készítő-
ikhez. A részletes felhívás 
a Pro Kultúra facebook- 
oldalán érhető el.
A közönségszavaztok érté-
kelése és az ajándékok át-
adása 18 órakor lesz a Bá-
nyászati Múzeum udvarán 
Udvaros Dorottya kon-
certje előtt.

Kulturális számvetés
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Újra és újra ugyanabba a csapdába 
esünk. Elhitetik velünk, hogy milyen 
fantasztikus teljesítmény legyőzni X vagy Y csapatot, 
aztán amikor szembejön csak egy kicsivel is erősebb 
gárda, máris kezdődik a magyarázkodás. Majdnem ez 
történt a Ferencvárossal is. A BL-selejtezőben túlju-
tott két egészen kisszerű csapaton (mert sem a svéd, 
sem pedig a patinás skót bajnok nem sorolható Eu-
rópa élcsapatai közé, sőt talán még a középmezőny-
be sem férnek be), és végül az első komolyabb aka-

dályt is sikerrel vette. 
A Zágrábnak nem sike-
rült véget vetnie a Fradi, 
s egyben a magyar  BL-
álmoknak, mint tavaly. 
A horvát bajnok elle-
ni siker lendülete a BL 
csoportkörébe juttat-
hatja a magyar bajno-
kot, „csupán” a norvé-
gok legjobbját kell két 

mérkőzés alapján kiejtenie a küzdelmekből. Ez talán 
már reális alternatíva. Bevallom, a meccs előtt fél-
tettem a Fradit. No, nem a Zágrábtól, hanem önma-
gától, mert már-már nagycsapatkánt beszéltek róla, 
s félő volt, hogy a játékosok el is hiszik, hogy Euró-
pa élvonalába tartoznak. Holott csak annyi történt, 
hogy legyőztek náluk gyengébb csapatokat. Szeren-
csére a Zágráb ellen is jó teljesítményt nyújtottak, de 
azért egyelőre még szó sincs történelmi sikerről, de 
a lehetőség adott…
S ha már foci. Sokan kész tényként könyvelik el, hogy 
ott leszünk az Európa-bajnokságon. Hogy mire ala-
pozzák? Nos, azokra a nyilatkozatokra, szakértői ál-
lásfoglalásokra, amelyek egy önmaga árnyékát pályá-
ra küldő török válogatott legyőzése után (ami persze 
így is szép eredmény tőlünk) és az oroszok elleni itt-
honi vereségünket követően születtek. Pedig az oro-
szok gyorsan padlóra küldtek bennünket. Igaz, nem 
zuhantunk össze, végül „megtaláltuk a labdát”, és 
feljöttünk 3–2-re. Ennek a mérkőzésnek ez volt az 
egyetlen pozitívuma. A meglehetősen vegyes kép 
ellenére még a szövetségi kapitány is pozitívan nyi-
latkozott a két mérkőzésről. Vagy nem látta, vagy 
nem akarta látni a súlyos hiányosságokat. Ettől per-
sze még simán kijuthatunk a következő évre halasz-
tott Eb-re, hiszen Bulgária válogatottja sem tartozik 
az erős csapatok közé, de odahaza okozhatnak meg-
lepetést. Az esetleges ottani siker után következhet 
az Izland–Románia összecsapás győztese, immár 
itthon. Egyik sem könnyű ellenfél. Éppen ezért talán 
jobb lenne óvatosan nyilatkozgatni válogatottunk ké-
pességéről, eddigi teljesítményéről, s nem felajzani a 
szurkolókat, mert könnyen jöhet egy újabb csalódás. 
Remélem, sejtéseim nem válnak valóra, s a szakem-
berek valami olyasmit is látnak, amit én mint szurko-
ló nem veszek észre.
Talán túl borús képet festettem a honi fociról? Dönt-
sék el önök! Viszont örömteli, hogy városunk első-
számú csapata, az SC Sopron az őszi idény felénél 
járva a 10. helyet foglalja el a tabellán újonc lété-
re. Az edzőváltás után jöttek a győzelmek, bizonyít-
va, hogy nem érdemtelenül lettek tagjai a harma-
dik osztálynak. Tudom, még sok minden történhet 
a bajnokság végéig, de ha ugyanilyen alázattal fut-
nak ki minden mérkőzésre, mint azt az elmúlt for-
dulókban tették, akkor nem kell aggódnunk, hogy 
visszaesnek a megyei első osztályba. Ez a szezon 
– és talán még a következő is – az építkezést szol-
gálja. Aztán majd kiderül, hogy képesek leszünk-e, 
akarunk-e szintet lépni…

„...talán jobb lenne óva-
tosan nyilatkozgatni 
válogatottunk képes-
ségéről, eddigi telje-
sítményéről, s nem 
felajzani a szurkolókat, 
mert könnyen jöhet 
egy újabb csalódás.”

Horváth Ferenc jegyzete

Hol a labda? 
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MÉDIAPARTNEREINK:

Folytatódik a közlekedési infrastruktúra fejlesztése

Összefogás a lakókkal

HORVÁTH FERENC

Sopronban folytatódik a közlekedési infra-
struktúra felújítása és bővítése, új parko-
lók építése. A folyamatban lévő munkálatokat 
– az érintett képviselők jelenlétében – meg-
tekintette dr. Farkas Ciprián polgármester és 
dr. Simon István alpolgármester. 

Az elmúlt években megszokhat-
tuk, hogy sorra újulnak meg a 
város útjai és járdái, közterü-
letei. A program ebben az év-
ben is folytatódik, másfél mil-
liárd forint értékben. Ezt már 
dr. Simon István alpolgármester 
mondotta a helyszíni szemle el-
ső állomásán, a Jereván-lakóte-
lepi Határőr utcában. Dr. Farkas 
Ciprián polgármester kiemel-
te: az összes fórumon, illetve 
képviselői találkozón, beszél-
getésen, ahol a városfejlesztés 
került szóba, első helyen a köz-
lekedési infrastruktúra fejlesz-
tése állt. A képviselők össze-
gyűjtötték a konkrét igényeket. 
A közös gondolkodás eredmé-
nyeit illesztették egy koncepci-
óba, amelynek már voltak előz-
ményei. A Határőr utca teljes 

hosszában megújul, nemcsak az 
úttest, hanem a járda és a meg-
lévő parkolók is, mintegy 100 
millió forintból. A polgármes-
ter kitért arra is, hogy az átfogó 
közlekedési fejlesztés része az 
M85-ös, valamint a városból ki-
vezető utak korszerűsítése (Ág-
falva, Harka, Balf) és a parkoló-
ház építése is. Tóth Éva, a körzet 
önkormányzati képviselője, a te-
rület részönkormányzatának el-
nöke arról is szólt, hogy soha-
sem volt még olyan rendezett 
és szép a Jereván, mint napja-
inkban. Minden fejlesztést a la-
kókkal közösen terveznek, mert 
a cél az élhető Jereván-városrész 
megteremtése. Végezetül kö-
szönetet mondott az itt élőknek, 
hogy türelmesen viselik a zaj-
jal és porral járó munkálatokat. 

Dr. Simon István hozzátette, 
hogy az elmúlt években már 
számos utca megújult a Tele-
kitől a Juharfáig. Most érkezett 
el az ideje a Határőr utca teljes 
rekonstrukciójának.

A bejárás az Ibolya-lakóte-
lepen folytatódott. Itt Mágel 
Ágost képvelő, a városfejlesz-
tési bizottság elnöke ismertet-
te a munkálatokat. Utalt arra, 
hogy korábban felújították és 
biztonságosabbá tették az it-
teni játszótereket. Megújult, új 
aszfaltot kapott a bevezető út, s 
lakó- és pihenőövezetté nyilvá-
nították ezt a városrészt is. Ko-
rábban már elkészült a Cseresz-
nye sor és a Hársfa sor közötti 
út járdája és hamarosan aszfalt-
burkolatos lesz, éppúgy, mint az 
Erdész utca, amelyet faltól fa-
lig újítanak fel. Az itt élőknek is 
gondot jelent a parkolók hiánya, 

ezért az alsó parkolót most fel-
újítják és kibővítik 100 férőhely-
lyel. Az itteni munkálatok érté-
ke is 100 milliós nagyságrendű.

A szemle a Király Jenő utcá-
ban zárult. A polgármestert és 
az alpolgármestert, valamint a 
sajtó képviselőit Juhász Adri-
enn önkormányzati képviselő 
fogadta. Elmondta, az itteni fej-
lesztések is a lakókkal való kon-
zultációk eredményei. Folyama-
tosan újul meg ez a lakókörzet 
is, a játszóterektől a különböző 
utcákig. Jelenleg is tart a Király 
Jenő utca teljes felújítása a jár-
dákkal együtt a Csengery utcá-
tól a Gyóni Géza utcáig. A fel-
újítás összege itt is eléri a 100 
millió forintot.

Mint megtudtuk, mind-
három helyszínen várható-
an október végéig befejezik a 
munkálatokat.

Fontos, hogy betartsuk a maszkviselés szabályait?
FARKAS EGON:
Legyen szó nagy bevásár-
lóközpontról vagy egy kis-
boltról, az üzletekben min-
dig felteszem maszkot. 
Szabadtéren pedig akkor, ha 
nagyobb rendezvényről van 
szó, és ott nem lehet tar-
tani a biztonságos távol-
ságot. Fontos számomra, 
hogy csak FFP2 vagy an-
nál nagyobb védelmet adó 
maszkot viselek, az otthon 
készült termékek szóba sem 
jöhetnek. Eddig szerencsére 
nem kaptam el a vírust, de 
mindig óvatosnak kell len-
ni, mert az ismerősi körben 
már volt megbetegedés.

HORVÁTH GÁBOR: 
Most, szeptemberben lett 
óvodás a nagyobbik gyer-
mekem, így amikor őt visz-
szük vagy elhozzuk az 
óvodából, akkor az intéz-
ményen belül mindig felve-
szem a maszkot. Így meg-
előzhető, hogy bevigyük a 
vírust az óvodába. Azt ta-
pasztalom, hogy a többi 
szülő is hasonlóan felelő-
sen gondolkodik, mint mi. 
Ez pedig örömteli. Akkor 
is hordom, amikor boltba 
vagy olyan helyre megyek, 
ahol sok ember gyűlik ösz-
sze, legyen szó zárt helyről 
vagy szabad térről.

NAGY ESZTER: 
Az érdekünket szolgálja a 
maszk viselése. Igazából 
addig jó, ameddig szinte 
csak erre korlátozódnak a 
megszorítások, és nem ve-
zetik be például a kijárási 
korlátozást, vagy nagyobb 
volumenű intézkedést. Ab-
ban segíthet a maszk, hogy 
esetleges hordozóként 
megóvjunk másokat, azaz 
ne adjuk tovább a vírust. 
Úgy vettem észre, hogy 
most, amikor itt a második 
hullám, elvétve látok olyan 
embert, aki nem hordja a 
boltokban, tömegközleke-
dési eszközökön.

NAGY ROLAND:
A maszk viselésére vonat-
kozó ajánlásokat igyekszem 
betartani, így volt ez akkor 
is, amikor nyáron Horvátor-
szágban jártam. Ugyancsak 
így járok el, amikor betérek 
egy boltba, vagy a kisgyer-
mekes barátomat keresem 
fel az otthonában. Maszk 
ügyében senkivel sem vi-
tatkozom, én használom, és 
úgy viselem, hogy az orro-
mat és a számat is eltakar-
ja. Úgy vélem, mindenkinek 
érdeke kellene, hogy legyen 
ez a felelős viselkedés, hi-
szen a cél az, hogy mielőbb 
legyőzzük a vírust.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›

– Mivel a vírust külföldről hurcolták be, a kormány fenntart-
ja a beutazási korlátozásokat.

– Tizennégy helyett tíz nap lett hétfőtől a kötelező karan-
tén időtartama.

– Kötelező lesz a maszkviselés a tömegközlekedés és a boltok 
mellett a mozikban, színházakban, egészségügyi és szoci-
ális intézményekben, ügyfélfogadási irodákban.

– A tesztek hatósági árasak lesznek, maximum 19.500 forint.

– Teljes körű látogatási tilalom marad a kórházakban és a 
szociális intézményekben.

– Október 1-től testhőmérséklet-mérés után léphetnek be a 
tanárok és diákok az iskolákba (a szülők nem mehetnek be). 

– A szórakozóhelyeknek éjjel 11-kor be kell zárniuk. 
– Meghosszabbítják a hitelmoratóriumot a gyermeket neve-

lő családoknál, a nyugdíjasoknál, a munkanélkülieknél és 
a közfoglalkoztatottaknál.

Koronavírussal kapcsolatos intézkedések:

RÖVIDEN

Szüreti mulatság
Batyus zenés–táncos mulatságot tartott a szüret jegyé-
ben a Wandorfer Hagyományőrző Egyesület a GYIK Ren-
dezvényházban szombaton este. A mulatságon fúvósze-
ne és nyitótánc fogadta a vendégeket. Baranyai Konrád 
szervező, az egyesület elnöke elmondta: a szervezet két 
éve alakult és céljaik között a bánfalvi hagyományok ápo-
lása jelenik meg a legerősebben. Az immár hagyomá-
nyos esttel a bánfalvi szüreti tradíciókat elevenítették fel. 

›

AZ ALPOLGÁRMESTER KÉRÉSE
Dr. Simon István még az első helyszínen elmondta, hogy az 
útfelújítási program pályázatának győztese a Strabag lett. Kér-
te a cég jelenlévő munkatársát, hogy a munkálatokat mind-
egyik helyszínen a lehető legrövidebb idő alatt fejezzék be, 
a legkevesebb bosszúságot okozva a környéken élőknek.

A Király Jenő utcában Juhász Adrienn önkormányzati képviselő adott tájékoztatást a munkálatokról, amelye-
ket megtekintett dr. Farkas Ciprián polgármester és dr. Simon István alpolgármester is FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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Folyamatosan korszerűsítik az eszközöket, a játszóteret

A piknikezőhely

MUNKATÁRSUNKTÓL

Öt – padokkal, asztalokkal, szemetesedények-
kel ellátott – tűzrakó hely, focipályája, játszó-
tér várja a Brennberg-völgyi autóspihenőnél a 
természetben kikapcsolódni vágyókat.

A Sopron és Görbehalom között, 
közvetlenül az út mellett fekvő, 
Brennberg-völgyi autóspihenő 
a parkerdő legismertebb pikni-
kezőhelye. Hétvégeken, jó idő 
esetén zsong itt az élet.

Igaz, hogy a mellette futó 
Rák-patak gazdag növény- és 
állatvilága önmagában is cso-
dálatos élményt nyújt a termé-
szet szerelmeseinek, de őszin-
tén meg kell vallani, hogy ide 

elsősorban nem ezért látogat-
nak ki a soproniak. 

Öt – padokkal, asztalokkal, 
szemetesedényekkel ellátott 
– tűzrakó helye, focipályája, ját-
szótere inkább vonzza a termé-
szetben kikapcsolódni vágyókat. 
A hirtelen jött nyári záporok el-
len az esőbeálló nyújt menedé-
ket. Az ételek elkészítését a Ta-
nulmányi Erdőgazdaság Zrt. 
(TAEG Zrt.) az esőbeálló mellet-
ti tárolóhelyre készletezett dara-
bolt tűzifa biztosításával segíti.

Az autóspihenőt legutóbb 
2016-ban korszerűsítette a 
 TAEG Zrt. Megújultak az aszta-
lok, padok, tűzrakó helyek és a 
sportpálya is, ám a legnagyobb 
fejlesztést a játszótér kibővíté-
se és korszerűsítése jelentette. 
Mindemellett a parkolók és 
az esőbeálló is jelentős javítá-
son esett át.

Forrás: A Tanulmányi Erdő-
gazdaság gondozásában meg-
jelent Brennberg-völgyi autós-
pihenő című kiadvány.

Divat: féktelen 
túlfogyasztás

Zöld Sopron

Terítéken a gombák
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Hamarosan itt a „fő-
szezon” – egyre több 
a gomba a soproni 
erdőben. A leggyak-
rabban most is az őz-
lábbal, a vargányá-
val, a fenyőtinóruval, 
a pöfeteggel, valamint 
a világító tölcsérgom-
bával találkozhatunk. 

Vörösné Szukits Mária rendsze-
resen vásárol gombát a soproni 
piacon. Mindig azt, aminek ép-
pen a szezonja van. Legutóbb 
az elmúlt héten őzlábgombát 
és vargányát vett visszajáró 
„vendégként” az egyik árustól. 
– A gombát szeretjük többfé-
leképpen elkészíteni: levesnek, 
rántva vagy tojással – tette hoz-
zá, majd megjegyezte: a vevők 
biztosak lehetnek abban, hogy 
előzetesen bevizsgált gomba ke-
rül a kőpultra.

A Sopron Holding Zrt.-nek 
köszönhetően idén ősszel is in-
gyenesen kereshető fel a piac 
irodájában a gombaszakértő. 
(Csütörtök és vasárnap kivéte-
lével naponta 7–11 óra között 
tart nyitva, további információ a 
www.sopronholding.hu/cikk/
gombavizsgalat oldalon érhe-
tő el). Naponta húszan kérnek 
tanácsot Varga Boglárka termé-
szetvédelmi mérnöktől, okleve-
les gombavizsgálótól.

– Az őszi szezon most van 
felfutóban, a soproni erdőben 
továbbra is főként őzlábgom-
bával, vargányával, fenyőtinó-
ruval,  pöfeteggel lehet találkoz-
ni – mondta lapunknak Varga 
Boglárka. – A Soproni Parkerdő-
ben járók mellett rendszeresen 
keresnek meg olyanok, akik pél-
dául a Mátrában, az Őrségben 
kirándultak, és az ott begyűjtött 
gombákat szeretnék megvizs-
gáltatni. Szerencsére gyilkos ga-
lócát ritkán hoznak be hozzám 
az emberek, de bizony előfordul, 
hogy más mérgező vagy nem 

ehető gombát találok. Ezért 
is ajánlatos, hogy a leszedett 
gombákat a bevizsgálásig egy-
egy papírzacskóban fajonként 
elkülönítve tároljuk, így csak a 
nem ehetőket kell kidobni.

A szakember felhívta a fi-
gyelmet: térségünkben is meg-
jelent az emberi fogyasztásra 
nem ajánlott karbolszagú csi-
perkegomba, ez könnyen ösz-
szetéveszthető az ehető csiper-
kegombával. Fontos, hogy senki 
nem szedje le!

Varga Boglárka rutinos és ta-
pasztalt szakember, több mint 
háromszáz fajta gombát ismer. 
A soproni egyetemen végzett 
természetvédelmi mérnökként. 
A gombaszakértői vizsgát 2008-
ben tette le, és 2013 óta dolgozik 
a soproni piacon.

VISELJÜNK MASZKOT! 
A koronavírus-járvány elleni küzdelem jegyében, illetve az 
egészségünk megőrzése érdekében a soproni vásárcsarnok 
teljes területén köztelező a szájmaszk viselése. 

Fakultációs csoportommal – melynek tagjai 12–14 évesek voltak – egyetemünk botani-
kus kertjében jártunk. A tanulók tudták, hogy a páfrányfenyő kétlaki, vagyis egyik egyede 
hoz csak magvakat, a másik porzós. A botanikus kerttel szemben, az egykori középisko-
la udvarán egy termős található, amely évenként hoz jól csírázó magvakat. Arra a kérdé-
semre, hogy ez mikét lehetséges, egyikük a következőt mondta: „Ez nagyon egyszerű, ta-
nár úr: esténként sem ennek, sem a botanikus kertnek – hol sok fiúegyede él – nem zárják 
be kapuit!”. (Andrássy Péter) 

A páfrányfenyő titka

Az autóspihenőben a tűzrakóhelyeken darabolt tűzifát is biztosít a TAEG Zrt. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Varga Boglárka gombaszakértőt sokan felkeresik a 
soproni piacon, naponta több kiló gombát néz át, 
rendszeresen talál nem ehető darabokat is  
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A munkálatok ideje alatt tilos a horgászás

Kotorják a Fehér úti tavat
A tervek szerint mintegy 3300 köbméternyi 
iszapot kotornak ki a Fehér úti tóból. A mun-
kálatok várhatóan október elejéig tartanak.

– A tó mederrendezésébe há-
roméves előkészület után kezd-
tünk bele – mondta lapunk-
nak Honyák Gábor, a Pisztráng 
Horgászegyesület elnöke. – Az 
engedélyeztetési eljárás során 
szakmai segítséget kaptunk a 
Fertő–Hanság Nemzeti Parktól, 
illetve a Tanulmányi Erdőgaz-
daságtól. A tóban felgyülemlett 
anyagot előzetesen bevizsgáltat-
tuk. Így kiderült, hogy az iszap 
húsz–harminc százaléka szerves-
anyag, a többi pedig szervetlen. 

A kitermelt iszapot a tó mögötti 
területen, mintegy egyméteres 
magasságban terítjük el. 

Megtudtuk, a tavat táplá-
ló Rák-patak által bemosódott 
föld feltöltötte a tó medrét, 
csökkent a vízmennyiség és 
a benne élő állatok élettere is. 
A folyamatot a talajerózió fel-
gyorsította. A tóból mintegy 
nyolcan centiméternyi vizet 
engedtek le, körülbelül ötezer 
négyzetméternyi vízfelület ke-
rült szárazra. A munkagépek így 

biztonságosan dolgozhatnak. 
A fejlesztés mintegy húszmillió 
forintos költségét az egyesület 
a saját költségvetéséből fedezi.

– A kotrás végeztével kezdjük 
el a tó vízfeltöltését, ez a folya-
mat nagyban függ az időjárás-
tól – tette hozzá Honyák Gábor. 
– Úgy számolunk, az év végére 
biztosan elérjük az üzemi víz-
szintet. A horgászatot határo-
zatlan ideig felfüggesztettük. 
A tagjainkat a közösségi olda-
lon keresztül tájékoztatjuk majd 
a tilalom feloldásáról. A tóban 
lévő halállományt és a terüle-
tet éjjel-nappal biztonsági őr 
vigyázza. 

Mintegy 3300 köbméter földet–iszapot termelnek ki a következő időszakban

MADARÁSZ RÉKA

Egyre inkább áthatja az öltözködési szokásokat 
is a környezettudatos szemlélet. Sorra jelen-
nek meg azok a mozgalmak, amelyek arra biz-
tatnak, hogy ne vásároljunk feleslegesen. 

A szeptember a divatipar janu-
árja, az új szezon és az új tren-
dek megjelenésének időszaka. A 
#használtruhaszeptember (vagy 
angolul #SecondHandSeptem-
ber) mozgalom célja, hogy fel-
hívja a figyelmet a divatiparra 
jellemző túltermelésre és túl-
fogyasztásra. Lényege, hogy 
amennyiben új ruhadarabra van 
szükségünk, azt igyekezzünk má-
sodkézből beszerezni, csökkent-
ve ezzel a környezet terhelését. 

– A szeretettel viselt, mi-
nőségi, megfelelően ápolt, de 
továbbadott ruhákat, kiegé-
szítőket nevezik preloved da-
raboknak. Ezekre kisebb, füg-
getlen butikokban, bizományi 
ruhaboltokban bukkanhatunk 
rá – tudtuk meg Gyuris Anett 
zöldmarketing-szakértőtől. 
– A közösségi oldalakat sokan ar-
ra használják, hogy ruhát adja-
nak el vagy ruhát vásároljanak. 
Vannak tematikus csoportok is, 
például magyar tervezők ruhái, 
plus size csoportok, rockos–gla-
mouros vonal, vintage. 

Érdemes figyelni a lakóhe-
lyünkön is, hátha hirdet valaki 
garázsvásárt, gardróbcserét, de 

akár az ismerősökkel, családta-
gokkal mi magunk is szervezhe-
tünk ilyet. Akiknek nincs idejük 
klasszikus turkálókba járni, az 
online használtruha webshopok 
jelenthetik a megoldást.

– A divatiparra jellemző a 
féktelen túlfogyasztás, a mér-
téktelen túltermelés, a rend-
kívüli vízfogyasztás (állítólag 
egyetlen pamut póló és farmer 
előállításához annyi ivóvíz kell, 
amennyi egy átlagos felnőttnek 
tizenhárom évre elegendő len-
ne), valamint a kizsákmányolás 
(gyerekmunka, alulfizetettség, 
méltánytalan munkakörülmé-
nyek) – tette hozzá Anett. – Amit 
mi a fast fashion, a legújabb di-
vatú ruhákat árusító boltokban 
megveszünk, azt a világ másik 
felén szó szerint vérrel–verej-
tékkel készítik el. Ezután beke-
rül az üzletekbe, hazavisszük, 
majd körülbelül három hónap 
múlva kidobjuk őket. 

A ruhadaraboknak és kiegé-
szítőknek második–harmadik 
életet adva ebből a folyamat-
ból kivonhatjuk magunkat, rá-
adásul a környezetszennyezést 
is csökkenthetjük. 
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1976
Megkezdődött  
Sopronban  
a színházi évad
Sarkadi Imre: Elveszett para-
dicsom című drámáját mu-
tatta be szombaton a Madách 
Színház a soproni Petőfi 
Színházban. Ezzel az előadás-
sal megkezdődött az új szín-
házi évad Sopronban. A társu-
lat nélküli színház a Dunántúl 
és a főváros tíz színházával kö-
tött szerződést az 1976–1977-
es évadra. A veszprémi Petőfi 
Színház Csehov: Ványa bá-
csi című drámáját, a kapos-
vári Csiky Gergely Színház 
Sütő András: Csillag a mág-
lyán című művét, a Radnóti 
Színpad Kocsis István: Négy 
monológ című darabját adja 
elő Sopronban. Sopron sza-
bad királyi várossá nyilvání-
tásának 700. évfordulójára 
Németh László: Széchenyi című 

történelmi drámáját mutatja 
be jövőre a Madách Színház.  
(Magyar Nemzet)

1946
Dorosy Dezső  
a Népbíróság előtt
A népbíróság csütörtökre 
tűzte ki Dorosy Dezső volt kú-
riai bíró háborús és népelle-
nes bűnügyét. Dorosyt, a „bu-
dapesti törvényszék vérebét”, 
aki hosszú ideig Sopronban 
is dolgozott bíróként, Szálasi 
Ferenc nevezte ki kúriai bíróvá. 
A baloldali érzelműeket min-
dig súlyosabban ítélte el, mint 
a jobboldaliakat, erre több 
példa is volt. 1939-től kezdve 
az uzsorabíróság egyik taná-
csának elnöke volt, de ő szer-
kesztette a Rákosi Mátyás ellen 
1935-ben hozott ítéletet, ami-
kor is Rákosit életfogytig tartó 
fegyházbüntetéssel sújtották.  
(Szabadság)

1906
Soproni Photo-Club
Több amatőr fényképező kez-
deményezésére megalakult 
a Sopron megyei műked-
velő fényképezők egyesülete 
Sopronban. Az alakuló köz-
gyűlésen szép számmal jelentek 
meg a város és megye amatőr 
fényképezői. A közgyűlés elnök-
nek Faragó Gézát, alelnöknek 
Röttig Ottót, első titkárnak 
Hoffmann Frigyest, második 
titkárnak Hahn Bélát, pénztár-
noknak Károlyi Lajost, szertá-
rosnak Heinrich Románt, gaz-
dának pedig Szigethy Bélát 
választotta meg egyhangú-
lag. Az alakuló közgyűlést ve-
títő-estély előzte meg, melyen 
Magyarország legelső amatőr-
jeinek sikerült felvételei kerültek 
bemutatás alá. Az új klub első 
nagyobb akcziója lesz, hogy e 
hó vége felé Sopronban fény-
kép-kiállítást rendez, melyen 

nemcsak a helybeli, de az ország 
ismert legjelesebb műkedvelői 
is részt fognak venni. (Az Újság)

Havazás szeptemberben
Az idén szokatlanul korán kö-
szöntött be a tél. Az elmúlt na-
pokban az idő hirtelen téliessé 
változott, s több helyről már 
havazás híre érkezett, így az or-
szágnak számos helyén hó fedi 
már a földeket. Magyarkanizsán 
tegnap este 8 órától 9 óráig jég 
és havas eső esett, és az idő na-
gyon hideg volt. Jászberényben 
tegnap estétől ma reggelig foly-
ton havazott. Rózsahegyen teg-
nap egész nap erős hóvihar volt. 
A vidéket lábnyi magasságú 
hó fedi. Pápán is arasznyi ma-
gas hó esett, Sopronban az éj-
jel hosszabb időn át esett a hó, 
és reggelre mindent több cen-
timéternyi fehér hó borított.  
(Pesti Napló)
Összeállította: Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

Ambrits Tamás fotós kedveli a szimbólumokat, munkáin új tartalmakat teremt

Szürreális világ a fényképeken
KÖVES ANDREA

Ambrits Tamás soproni fotómű-
vész első helyezést ért el Eső című 
képével a szabadon választott té-
mák kategóriájában a rangos XX. 

Nemzetközi–Magyar Fotószalon versenyén, 
amelyet a Magyar Fotóművészek Világszövet-
sége hirdetett meg.

A díjnyertes fotó talányos: egy 
férfikéz esernyőt tart egy szin-
tén esernyőt tartó női kéz fe-
lé, ám érdekes módon az eső 
pont a védett burkon belül éri 
mindkettőjüket. A fotó pont at-
tól olyan izgalmas, mert ahány 
néző, annyi magyarázat.

– Általában úgy készülnek a 
fotóim, hogy támad egy ötle-
tem: azt leskiccelem papírra, 
vagy a fejemben elképzelem, 
és azt próbálom megvalósíta-
ni a fotóimon – mesélte a ha-
zai és nemzetközi pályázato-
kon számos díjjal kitüntetett 
alkotó. – Nem szeretem a sűrű 
kompozíciókat, mindig arra tö-
rekedtem, hogy egy-egy elemet 

ragadjak ki, kedvelem a szim-
bólumokat és a látszólag ösz-
sze nem illő részeket társítani, 
ezzel új tartalmakat teremteni. 
Nálam a fényképezés folyama-
ta csupán egy állomása az al-
kotásnak: a digitális munka is 
főszerepet játszik abban, hogy 
megvalósulhasson az általam 
elképzelt végleges kép.

Ambrits Tamás fotós dinasz-
tiába született, édesapja a Sop-
roni Fotóklub tagja volt, így 
már gyermekkorában lelke-
sen segédkezett a „sötét szobá-
ban” a fényképek előhívásában. 
Édesapjától kapta az első fény-
képezőgépét, ám a kezdeti lel-
kesedés után a fotózás a családi 

fényképtár bővítésére szorítko-
zott. Amikor a 2000-es évek ele-
jén azt látta, hogy a karácsonyi, 
a húsvéti és a nyári nyaralás ké-
pei ugyanazon a tekercsen sze-
repelnek, úgy érezte: itt az ideje 
beszerezni egy digitális gépet. 

Azóta nem csupán visszatért a 
fotózáshoz, hanem rátalált egy 
őt mindenben feltöltő szenve-
délyre. A digitális képfeldolgo-
zás adta lehetőségekkel sikerült 
kibontakoztatnia azt a szürreá-
lis világot, amelyben kiteljesed-
het, amit a leginkább sajátjának 
érez. 2005-ben hívta meg a Sop-
roni Fotóművészeti Kör a mun-
kái alapján a tagjai közé, azóta 
számos önálló és közös kiállítá-
son mutathatta meg alkotásait 
a közönségnek. 2012-ben nyert 
felvételt a Magyar Fotóművé-
szek Szövetségébe, ami szintén 
jelezte: egyedi fotózási techni-
kájával és stílusával jó úton ha-
lad. Az egyik legnagyobb elis-
merés az volt számára, amikor 
bekerült egy exkluzív válogatás-
ba. Szarka Klára kurátor kapta 
azt a feladatot néhány évvel ez-
előtt, hogy az elmúlt tíz év ma-
gyar fotóművészetéről egy an-
tológiás áttekintést készítsen. 
Több tízezer kép közül Ambrits 
Tamás négy fotóját is kiválasz-
totta a Műcsarnokban megren-
dezett kiállításra. 

Kultúra, művészetek

130 évvel ezelőtt, 1890. szeptember 14-én született Sop-
ronban Aggteleky Béla altábornagy, hadtörténész. Genf-
ben hunyt el 1977. augusztus 4-én.

110 évvel ezelőtt, 1910. szeptember 14-én született 
Sopronban Ákos (Jaeger) Ernő festőművész. Weidling-
ben (Ausztria) hunyt el 2005 szeptemberében.

20 évvel ezelőtt, 2000. szeptember 16-án hunyt el Sop-
ronban Nikolics Károly gyógyszerész, egyetemi tanár, 
Sopron város díszpolgára. Sopronban született 1918. au-
gusztus 10-én.

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

Ez történt…

Megnyílt Szabó Katalin kiállítása a Várkerület Ga-
lériában. A 20 év – 20 kép című tárlatot (amely a 
festőművész elmúlt húsz évének munkáiba en-
ged betekintést) október 1-ig lehet megtekinte-
ni. Sass László önkormányzati képviselő, a város 
kulturális bizottságának elnöke megnyitó beszé-
dében azt emelte ki, hogy ez a tárlat gondos vá-
logatás eredményeként jött létre. 
Szabó Katalin elmondta: 20 évvel ezelőtt, miután 
felfedezte magában a festőt, nagy intenzitással 
vetette bele magát a munkába, az önképzésbe. 
Rengeteget alkotott azóta, önállóan és csopor-
tokban is. A Várkerület Galériában többféle tech-
nikával készült képeket lehet megtekinteni, így 
akvarell- és akrilképeket vagy grafikákat, ame-
lyek között tájképek, csendéletek és nőalakok is 
szerepelnek. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

20 év – 20 kép

Sikeres barlangszínházi évad
MUNKATÁRSUNKTÓL

A barlangszínházon nem fogott a járvány. Az 
idei csonka évadban több mint 13 ezren néz-
ték meg az előadásokat. 

Minden idők legmagasabb havi 
látogatottságát érték el a fertő-
rákosi barlangszínházban azzal, 
hogy több mint 7000 fő járta be 
egy hónap alatt ezt a különleges 
helyszínt. Duplájára nőtt a csa-
ládok jelenléte a játszóhelyen, 
és mintegy ötven százalékkal 
emelkedett az egyéni belépő-
jeggyel érkezők száma. 

– A járványügyi feloldások 
után kilencvennyolc százalék 

feletti volt az előadások látoga-
tottsága – tudtuk meg Horváth 
Viktortól, az üzemeltető Pro 
Kultúra értékesítési vezetőjétől.

A barlangszínház június vé-
gén nyitotta meg kapuit és 
most hétvégén a Tesla musi-
callel zárt. Az idei szezonból 
több produkciót halasztottak 
vagy toltak el egy évvel, viszont 
a megtartott előadások szinte 
mindig telt házzal zajlottak. 

Idén óriási sikert ért el a Mesés 
musicalek, a soproni teátrum 
saját produkciója és a Valahol 
Európában musical stábja a bar-
langszínházban, csakúgy, mint 
az István, a király koncert sztár-
jai. A rocklegendák, Balázs Fecó 
és Demjén Ferenc is vastapsot 
kaptak, akárcsak a Budapest Bár 
és a Frank Sinatra szellemiségét 
megidéző Vastag Tamás. A Doh-
nányi Restart komolyzenei bér-
let is beváltotta a hozzá fűzött 
reményeket. 

Összességében a nem tel-
jes évadban a fertőrákosi bar-
langszínházat 13.708-an, a té-
maparkot, amely szeptember 

21-én zárt, 22.057-en látogat-
ták. A következő szezon műso-
rára november 2-től lehet majd 
jegyet váltani, a programot a 
tervek szerint rövid időn belül 
meghirdetik. 

A Fertőrákosi Kőfejtő és Bar-
langszínház ugyan egyelőre be-
zárja kapuit a látogatók előtt, de 
a munka nem áll meg. Egy uni-
ós pályázatból a Sopron–Fer-
tő Turisztikai Fejlesztő Zrt.-vel 
együttműködve olyan fejlesztés 
indulhat meg, amely innovatív 
megoldásokkal mutatja be a tu-
risztikai látnivalókat, valamint 
egy új koncertterem – Dohnányi 
nevével fémjelezve – jöhet létre.

A díjnyertes Eső című kép

Ambrits Tamás 
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SC Sopron: vasárnap folytatódik a bajnoki pontvadászat

Búcsú a Magyar Kupától
TÖREKI AMAND

11-es rúgásokkal kie-
sett a Magyar Kupából 
az SC Sopron csapata. 
A felnőtt férfiegyüttes 
vasárnap folytatja baj-
noki szereplését. 

Egy hét szünet után folytatód-
nak a 2020/21-es idény NB III. 
nyugati csoportjának küzdel-
mei. Az előző héten nem ren-
deztek bajnoki fordulót, hiszen 
a MOL Magyar Kupa verseny-
sorozatában léptek pályára az 
egyesületek. A soproni piros-
fehérek a pénteki játéknapon 
az ugyancsak NB III-as BVSC-
Zuglóval csaptak össze. A hosz-
szabbításba torkolló, kemény 
párharcokkal tarkított mérkő-
zésen (amelyet az M4 Sport élő-
ben közvetített) 120 perc lefor-
gása alatt sem született gól, így 
következhettek a büntetőrúgá-
sok. Az idegek harcát a vendégek 
bírták jobban, így ők jutottak a 
MOL Magyar Kupa legjobb 64 
csapata közé.

A kupabúcsú után ezúttal 8 
napja van felkészülni a követke-
ző ellenfélből Weitner Ádámnak 
és a stábjának, hiszen vasárnap 
a BKV Előre csapatával mérkőz-
nek. Aktuális ellenfelük a tabella 
18. helyén tartózkodik, az eddig 

lejátszott 9 mérkőzésükből 1 
győzelmet, 3 döntetlent és 5 ve-
reséget értek el. Az SC Sopron 
tehetséges, több poszton bevet-
hető játékosa, Tóth Adrián a kö-
vetkezőképpen nyilatkozott az 
előttük álló feladatokról: – Nyil-
ván nem jó érzés, hogy búcsúz-
tunk a kupától, mert nagyon 
közel álltunk a továbbjutás meg-
szerzéséhez, hiszen ha az ötödik 

körben értékesítjük a tizenegye-
sünket, akkor mi győztünk vol-
na. Nem szabad azonban, hogy 
ez megfogja a csapatot, hiszen a 

bajnokságban jelenleg egy négy-
mérkőzéses győzelmi szériában 
vagyunk, amit vasárnap remé-
nyeim szerint folytatni fogunk.

Sport

Mentők   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  104
Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség    
(Tűzoltóság, Polgári Védelem)  .   105 • 510-672 • 510-617
Rendőrség   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107 • 311-234

Általános segélyhívó  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   112
Előfizetői tudakozó  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11818
Belföldi tudakozó  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11800

Orvosi ügyelet.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  312-010 
Soproni Gyógyközpont  központi szám .  .  .  .  .  .  .  514-200
Soproni Gyógyközpont  előjegyzési telefonszámok  514-205/514-206

Polgármesteri hivatal    .  .  .  . 06-80/204-322, 515-100

Soproni Polgárőr Egyesület  .  .  .  .  .  06-30/385-5732

Sopron Holding központi szám   .  .  .  .  .  .  . 514-500 
Ingyenes zöldszám  (üzenetrögzítő) .   .   . 06-80/514-600

Közútkezelés  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  515-123

Soproni Szociális Intézmény    .  .  .  .  .  .  .  . 506-400
Gyermekjóléti szolgálat    .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 524-361
Támogató szolgálat   .  .  .  .  .  .  .  .  06-20/395-9040
Családsegítő szolgálat   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  524-361
Családok Átmeneti Otthona    .  .  .  .  .  .  .  . 524-362
Pártfogó felügyelet   .  .  .  .508-126, 508-395, 508-392
Telefonos lelki elsősegély-szolgálat    .  .  .  .  .  116-123
Drog stop   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06-80/505-678

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

SZOLGÁLTATÓK

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

UTAZÁS
MÁV  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 06-1/3 49 49 49
GYSEV  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   577-212
Kisalföld Volán   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  313-130

KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK Úszó versenybírói tanfolyam indul

MUNKATÁRSUNKTÓL

Rövidesen az úszó-
sportban tevékeny-
kedő versenybírók 
dolgozhatnak Sop-
ronban. A Magyar 
Úszó Szövetség és a 
Széchy Tamás Sport-
iskola úszószakosztá-
lya a sportfelügyeleti 
csoport támogatásá-
val úszó versenybírói 
tanfolyamot hirdet.

– Az új lövéreki uszoda elké-
szülte után 50 és 25 méteres 
úszóversenyek megrendezésé-
re is alkalmas lesz. Sőt, nem-
zetközi „A” kategóriás viadalo-
kat is tarthatnak városunkban 
– mondta Hauer Péter, a Szé-
chy Tamás Sportiskola szakmai 
igazgatója. – Ezekhez a verse-
nyekhez azonban megfelelő 
képzettségű versenybírók is 
szükségesek. Úgy számolunk, 
hogy huszonöt ilyen szakem-
berre lesz szükségünk a követ-
kező években.

Hauer Péter hozzátette: a 
járványhelyzet miatt a tanfo-
lyam előadásait online formá-
ban tartják meg. Az elméle-
ti vizsga november 6-án lesz, 
egy nappal később pedig már 
a gyakorlati vizsga keretében 
bizonyíthatnak a versenybí-
rójelöltek – egy Szombathe-
lyen rendezett úszóversenyen. 

A tanfolyam díja 10 ezer forint, 
amelyet a Magyar Úszó Szövet-
ségnek kell megfizetni. Jelent-
kezni a sztsisopron@gmail.
com e-mail-címen lehet, a ha-
táridő szeptember 30-a.

– A jelentkezőknek meg kell 
adniuk a nevüket, a születé-
si évüket és az e-mail-címü-
ket – tette hozzá Hauer Péter. 

– Mi vállaltuk, hogy a képzés-
ben résztvevő legeredménye-
sebb hallgatóknak a Széchy 
Tamás Sportiskola Sopron úszó-
szakosztálya megtéríti a tanfo-
lyam díját. 

Várhatóan két tanfolyamot 
fognak indítani, hogy biztosan 
meglegyen a huszonöt fős ver-
senybírói létszám.

Tizenegyedik alkalommal rendezték meg vasár-
nap a Soproni Cross Futást a Lövérekben, ezúttal 
új helyszínen, módosult útvonalon. A sportese-
ményre mintegy kétszázan neveztek. A verseny 
megnyitóján Csiszár Szabolcs alpolgármester el-
mondta: a járványügyi szabályok betartása mel-
lett bonyolították le az idei rendezvényt. Ezúttal 
is több távon (400, 800 méter, 1,1, 1,6, 5,3 és 10,2 
kilométer) indultak a kisebb és nagyobb sporto-
lók. A befutókat éremmel és ajándékcsomaggal 
jutalmazták. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Népszerű volt  
a cross futás

RÖVIDEN

Nemzetközi kupamérkőzések  
– hazai csapatok

Felemásra sikeredett a magyar csapatok nemzetközi kupa-
szereplése. A Ferencváros menetelése tovább tart. A Zág-
ráb kiejtése után már csak egy párharc vár a magyar baj-
nokra, s aztán jöhet a csoportkör, megismételve a 25 évvel 
ezelőtti történelmi sikert. Az Európa-ligában a MOL Fehér-
vár a selejtezőkör harmadik fordulójába jutott. A Honvéd 
viszont elvérzett a második számú kupasorozat második 
fordulójában, így a kispestieknek befejeződött nemzet-
közi szereplés. AZ FTC lapunk megjelenésének napján 
a norvég MOLDE csapatával idegenben játssza az első 
mérkőzést. A visszavágóra szeptember 29-én kerül sor.

›

Együttműködési megállapodást kötött a Soproni Darazsak 
Sportakadémia és a Testnevelési Egyetem. Az erről szóló 
szerződés aláírásakor elhangzott: a megállapodással hosz-
szú távon fenntartható a Soproni Darazsak Sportakadémia 
elitképző jellege, a Testnevelési Egyetem pedig a sporttudo-
mányi képzéseinek és kutatásainak a gyakorlati helyszíneként 
használhatja ki a sportakadémia által nyújtott lehetőségeket. 
A szerződés ünnepélyes aláírásán részt vett dr. Farkas Cip-
rián, Sopron polgármestere, valamint Csiszár Szabolcs al-
polgármester is. 
Molnár Balázs, a sportakadémia ügyvezetője, valamint 
dr. habil. Sterbenz Tamás, az egyetem általános rektorhe-

lyettese elmondta: a célok között közös sportszakmai kép-
zések, konzultációk, fórumok szervezése, szakmai anyagok 
magyar nyelvű kiadása szerepel, emellett megosztják egy-
mással a képzési anyagaikat is. Az egyetem több területen 
tudományos méréseket, elemzéseket és tanácsadást végez 
a sportakadémiának, támogatja az akadémia sportolóinak a 
részvételét az Élsport-Mentor Programjában, és rugalmas ok-
tatási feltételeket biztosít a számukra. Munkacsoportot alakí-
tottak ki a mindkét fél partnerének számító Soproni Egyetem 
bevonásával, hogy helyben olyan sport irányú közgazdasá-
gi képzések elindítására legyen lehetőség, amely vonzó az 
akadémia sportolói számára.

Sportszakmai együttműködés 

Az épülő soproni Csik Ferenc-uszodában nagy, nemzetközi versenyeket is ren-
dezhetnek, ezekre már most versenybírókat képeznek LÁTVÁNYTERV

A BVSC-Zuglót nem sikerült legyőzni hazai pályán, így búcsúzott a kupasze-
repléstől az SC Sopron FOTÓ: NÉMETH PÉTER

TOVÁBBI SOPRONI EREDMÉNYEK
Duna Takarék megyei I. osztály 6. forduló: SFAC 1900 
– Hegykő: 1–2

Megyei II. osztály soproni csoport 6. forduló: Répcemen-
ti – SVSE-GYSEV: 4–1
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RÁZÓ LÁSZLÓ

Idén jelen-
tősen vál-
tozik a női 
kosárlabda 

Euroliga lebonyolítá-
si rendszere, a mecs-
cseket kisebb cso-
portokban, egy adott 
helyszínen rendezik, 
úgynevezett buboré-
kos formában. 

Az elmúlt hetekben többször is 
szó esett a női kosárlabda Euro-
liga lebonyolítási rendszeréről. 
A Sopron Basket javaslatát, mi-
szerint jövő év elején, egy in-
tenzív időszakban játsszák le a 
mérkőzéseket, nem fogadta el 
az európai szövetség. 

Előzetesen két változatról 
szavazhatott a 18 érintett csa-
pat, valamint az együttesek 10 
nemzeti szövetsége. A voksolás 
döntetlennel zárult, így végül a 
FIBA hozta meg a végső döntést. 
Eszerint október végén rende-
zik a selejtezőket, majd 16 csapat 

részvételével november 29-e és 
december 5-e között lesz az el-
ső kör. A találkozókat egy adott 
helyszínen rendezik, úgyne-
vezett „buborékos” formában, 
négycsapatos csoportokkal, 

minden együttes 3 mérkőzést 
játszik. Ezt januárban követi egy 
újabb kör 17-e és 23-a között, ez-
zel le is zárul az alapszakasz. 

A Sopron Basket a „D” jelű cso-
portba kapott besorolást a török 

Galatasaray, a francia  Bourges és 
a szintén francia Basket Landes 
társaságában. A csoportokból az 
első kettő jut tovább a rájátszás-
ba, a 3. és 4. helyezett befejezi 
a nemzetközi küzdelmeket. Az 
Euroliga rájátszását szintén egy 
helyszínen, március 14–20. kö-
zött rendezik meg. 

– Azt gondolom, felelősség-
teljes döntés született, örü-
lök annak, hogy a FIBA elmoz-
dult az eredeti elképzelésétől, 

és figyelembe vette a csapatok 
kéréseit – mondta a döntés kap-
csán Török Zoltán, a Sopron Bas-
ket ügyvezetője. – Ugyan végül 
nem azt a változatot támogat-
ták, amit klubunk, a DVTK és az 
MKOSZ, de ez a lebonyolítás is 
elfogadható számunkra. Ebben 
a rendszerben nagyon alacsony 
a mérkőzések száma, de ugyan-
olyan mértékben előtérbe he-
lyezte az egészség megóvását 
és a biztonságos lebonyolítást.

LELÁTÓ

Kispályás  
labdarúgás

Szeptember  
23., 25., 28., 30.,  
szerda, péntek, hétfő, 
szerda 18 óra, Halász 
Miklós Sporttelep, 
tóparti sporttelep
Városi kispályás 
labdarúgó-bajnokság

Tenisz
Szeptember 25–27., 
péntek–vasárnap 
15 óra, Lövér 
Teniszcentrum
Molnár–Danó 
emlékverseny

Kosárlabda
Szeptember 25–26., 
péntek–szombat, 
Novomatic-aréna
Krasznai-kupa 

Szeptember 27., 
vasárnap 8 óra, 
Novomatic-aréna
IX. Molnár Csaba 
Emléktorna

Terepfutás
Szeptember 26., 
szombat 9 óra, 
Károly-kilátó
7. Három a Károly 
terepfutóverseny

Túrázás
Szeptember 26.,  
szombat  
9.15 óra, Harka
IV. Harka Vándora, 
kettő válaszható 
útvonallal

› Török Zoltán: „Azt gondolom, felelősségteljes döntés született”

„Buborékban” az Euroliga

Sport

Németh Nóra az Extrem Burgenland versenyre készül  

A futás kalandos világa
Krasznai Kupa nézőkkel

BENKE ÉVA

Németh Nóra testne-
velő édesapja mel-
lett ismerkedett meg 
a sporttal, kislányként 
kezdett atletizálni, ma 
sikeres ultrafutó. Az 
erdő, a hegyek a te-
repe, számos hazai 
és nemzetközi ver-
senyen volt dobo-
gós. Számára a futás 
áramlás és kaland.

– Az erdőben futni számomra 
a folyamatosan változó környe-
zethez való alkalmazkodást je-
lenti, kihívást, hisz a hosszabb 
távok során vagy hegyi terepen 
olyan kicsinek és sokszor tehe-
tetlennek érzi magát az ember 
– kezdte Németh Nóra soproni 
ultrafutó, aki a közelmúltban a 
párjával, Láng Dániellel Izlandot 
fedezte fel. – Fontos számunk-
ra, hogy a futás az életünk része 
legyen, de nem folyamatosan a 
teljesítményre törekszünk. Ke-
rékpározunk, túrázunk is, első-
sorban a táj felfedezése miatt 
választottuk az idei nyaralás 
színhelyéül Izlandot. Ez hoz-
zánk illő úti célnak bizonyult, 
ugyanis a párom is szenvedé-
lyes futó. Izland mesebeli vilá-
ga fantasztikus volt az első perc-
től kezdve. A nyugalom, a tágas 
tér, a fekete lávakő és a zöld mo-
hás táj találkozása egyből elva-
rázsolt minket. 

Nóra vékony, apró termetű, 
de erős lány. Édesapja, Németh 

Lehel testnevelő tanár és ko-
sáredző már gyerekként vitte 
magával a tréningekre. – Apa 
NB I-es kosaras volt, ma a Sop-
roni Tigriseknél kosárlabdaedző 
– folytatta Nóra. – Kiskoromban 
a testvéreimmel nagyon sokat 
kirándultunk, futottunk vele. 
Hamar nyilvánvalóvá vált, hogy 
számomra nem a kosár, hanem 
sokkal inkább a futás a megfele-
lő sportág. Gimnáziumban már 
versenyszerűen sportoltam, jöt-
tek is az eredmények. Mindig 
jobb szerettem volna lenni, ez 
motivált. A szombathelyi főis-
kolán (ma ELTE Savaria Egye-
temi Központ) végeztem el a 
testnevelő–edző alapszakot és 
testnevelő–egészségfejlesztő 

tanár mesterszakot. – A futás 
terén a maraton után jöttek a 
terepfutó versenyek, először 
a soproniak, majd a Börzsöny,  
Mecsek, Vértes, Pilis, UltraBala-
ton Trail, ahol többször sikerült 
dobogóra állnom. Több külföl-
di versenyen is részt vettünk, a 
legemlékezetesebb a salzburgi 
Mozart 100, amelyen párommal 
bevállaltuk a 109 kilométeres tá-
vot, 5000 méter szintemelke-
déssel. Közelebbi terveink kö-
zött szerepel többek között az 
osztrák rendezésű Extrem Bur-
genland Fertő tó kerülő túra, 
amelyet párom már ötször, én 
pedig háromszor teljesítettem. 
Jó lenne 2021. január végén új-
ra a startra állni. 

MUNKATÁRSUNKTÓL

A Győr–Moson–Sop-
ron Megyei Kosárlab-
da Szövetség 26. al-
kalommal tartja meg 
idén a Krasznai Kupát, 
illetve emlékmérkő-
zést. A sporteseményt 
nézők előtt rendezik.

– Örülök annak, hogy idén is 
megemlékezhetünk Sopron 
város legendás testnevelőjéről, 
ugyanakkor a járványügyi hely-
zet miatt hosszas egyeztetések 
után alakult ki a torna program-
ja, amelyen külföldi csapatokkal 
nem számolhattunk – mond-
ta Wischy Péter, a megyei szö-
vetség ügyvezetője, a torna 
főszervezője.

Az ügyvezető hozzátette: a 
városvezetés és a Novomatic-
aréna üzemeltetőjének pozitív 
hozzáállása eredményeként az 
a döntés született, hogy korlá-
tozott számban bemehetnek a 
nézők a mérkőzésekre. Ugyan-
akkor elsődleges szempont 
volt a csapatok és a közönség 
egészségének védelme. Ezért 
mérkőzésenként 500 szurko-
lót engednek be, a nézők csak 
maszkban léphetnek a csarnok-
ba, amelyet a meccsek alatt is 
viselni kell. Belépéskor ellen-
őrzik a testhőmérsékletet, lesz 
lehetőség kézfertőtlenítő hasz-
nálatára. Belépni csak az aréna 

benzinkút felőli oldalán lehet, 
a nézőtéren lezárnak soro-
kat és székeket, egymás mellé 
csak az egy háztartásban élők 
ülhetnek. 

– A korlátozott létszám miatt 
csak egységes belépőt fogunk 
árusítani, a bérletek és egyéb 
igazolványok nem lesznek érvé-
nyesek, és ez alkalommal nem 
tudjuk biztosítani a nyugdíja-
sok és a gyerekek ingyenes be-
lépését sem – tette hozzá Wis-
chy Péter. – Csütörtökön 17 
órától fogjuk árusítani az azna-
pi, női meccsre szóló belépőket, 
és ekkortól lesz lehetőség elő-
vételben megvenni a pénteki és 
szombati férfimeccsekre szóló 
jegyeket is. Amennyiben a pén-
teki és szombati 500–500 be-
lépő elfogy, a többi napon már 
nem lesz lehetőség jegyet vásá-
rolni. A Novomatic-aréna büféje 

üzemelni fog, de ott fokozottan 
be kell tartani a 1,5 méteres vé-
dőtávolságot, és maszkot kell 
viselni. Mindenkitől fokozot-
tan kérjük a higiéniás szabályok 
betartását, hiszen a Krasznai Ku-
pa egyfajta főpróbája lesz a baj-
noki meccseknek.

A Sopron Basket a Galatasaray, a Bourges (felvételünkön) és a Basket Landes csapataival játszik majd egy 
csoportban az idei Euroligán FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

Németh Nóra soproni ultrafutó Izlandra is eljutott
NŐI KRASZNAI EMLÉK-
MÉRKŐZÉS
Szeptember 24., 
csütörtök, 18.30, Sopron
Sopron Basket – UNI Győr

FÉRFI KRASZNAI KUPA:
Szeptember 23., szerda, 
19.00, Zalaegerszeg:
Zalakerámia ZTE  
– Falco KC Szombathely

Szeptember 25., péntek 
18.00, Sopron:
Sopron KC  
– Zalakerámia ZTE

Szeptember 26., szombat, 
18.00, Sopron:
Falco KC Szombathely 
– Sopron KC

MOLNÁR CSABA EMLÉKTORNA:
Vasárnap 9 órától a Novomatic-aréna ad otthont a Molnár 
Csaba Emléktornának. A szervezők amatőr csapatok je-
lentkezését várják a wpeter66@gmail.com e-mail-címen, 
illetve a 06–30/937–34–74-es telefonszámon.

PÁLYÁZNA SOPRON: A Sopron Basket pályázhat a női kosárlabda Euroliga átszervezett idé-
nyében az egyik csoport küzdelmeinek a megrendezésére. – Megkezdjük a puhatolózást a 
FIBA-nál, remélem, az elmúlt négy–öt év referenciái megfelelőek lesznek – nyilatkozta Tö-
rök Zoltán. Az ügyvezető hozzátette: így csak egy külföldi helyszínre kellene elutazniuk, amit 
meg tudnának oldani chartergéppel.

Edzésen az SKC csapata – már a Krasznai Kupára 
készülnek a soproni kosarasok FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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KÖNYVAJÁNLÓ

Bródy Sándor:  
A  nap lovagja

A nap lovagja hőse, Asztalos 
Aurél újságíró, botcsinálta 
„balek” karrierista, ahogy 
az író jellemzi: egy jelen-
téktelen fiatalember, aki úr 
akar lenni. Bad Gasteinben 
megismerkedik egy oszt-
rák főherceggel és Julival, a 
szeretőjével. Már majdnem 
karriert csinál: lapvezér és 
képviselőjelölt, amikor egy 
ostoba véletlenen elbukik…

›A táncosok szeretnének újabb edzőtáborban részt venni

Az összetartás jegyében
MADARÁSZ RÉKA

Az Eötvös- és Roth-
középiskolában mű-
ködő dalárda és 
tánckör a csoport-
szellemet hétvé-
gi edzőtáborok szer-
vezésével szeretné 
élénkíteni. Mindkét is-
kolában szívesen lát-
ják a táncra és a fel-
hőtlen hangulatra 
nyitott tanulókat.

Margittai Endréné – ahogy ar-
ról már korábban beszámol-
tunk újságunkban (Diákdalár-
da és tánckör, Soproni Téma, 
2018. április 11.) – hosszú évek 
óta töretlen lelkesedéssel ve-
zeti az Eötvös-iskolában és a 
Rothban működő dalárdát és 
tánckört. Tavaly – egy pályázat 
jóvoltából – háromnapos edző-
tábort szervezhetett a néptánc-
kör tagjainak.

– Akkor még nem sejtettük, 
hogy ez a tábor lesz az év egyik 
legnagyobb ajándéka – mesél-
te Rozika. – Egészen márciusig 
a csoportjaink szakkörszerűen 
működtek, a vírushelyzet miatt 
azonban kezdetben még tart-
hattunk próbákat úgy, hogy a 
diákok nem fogták meg egymás 
kezét, aztán teljesen fel kellett 

függesztenünk a működésün-
ket. Nem tudtunk részt venni 
olyan fesztiválokon – például 
a keszthelyi Helikonon –, ame-
lyekre már felkészültünk.

A tábor felejthetetlen élmé-
nyekkel gazdagította a résztve-
vőket: külsős oktatóktól kap-
hattak mintát a diákok. Élő 
táncházban ropták a csoport 
öregjei és fiataljai a Fajkusz Ban-
da muzsikája kíséretében. 

– Ha a vírushelyzet engedi, a 
pozitív tapasztalatokból merít-
ve október végére újabb edzőtá-
bort szervezünk – tette hozzá az 
eltökélt vezető. – Novemberre 
szeretnénk feleleveníteni az elő-
ző évek tananyagát, hogy ugrás-
ra készek legyünk, ha hirtelen 
alkalmunk adódik valamilyen 
szereplésre, esetleg benevez-
ni valamilyen megmérettetés-
re. Hatalmas öröm számomra, 

hogy a közösség tagjai együtt 
maradtak. A végzősökön kívül 
csak egy-két diák morzsolódott 
le, így a nyitó- és néptánckör kö-
zel harminc taggal kezdte meg 
az új tanévet.

A közösségi tevékenységet az-
zal is támogatják az említett kö-
zépiskolában, hogy a minden-
napos testnevelésórákból heti 
kettőt kivált a szakkörben vég-
zett munka.

Soproni fiatalok

Petra imád versenyezni
MADARÁSZ RÉKA

A Kosáry Domokos 
országos történelem-
versenyen negyedik 
helyezést ért el Varga 
Petra annak ellenére, 
hogy reál beállítottsá-
gú. A berzsenyis diák 
építészmérnöknek 
készül, ugyanis fontos 
számára, hogy hasz-
nosat és maradan-
dót alkosson.

Petrát három évvel ezelőtt már 
bemutattuk újságunkban, ami-
kor – még hunyadis tanulóként 
– kategóriájában első helyezett 
lett a Soroptimist Club Sopron 
novellapályázatán (Hunyadis if-
jú történészek sikere, Soproni 
Téma, 2017. március 29.). A szor-
gos lány azóta már a Berzsenyi 
Líceum 11. D osztályába jár, és 
változatos területeken méri ösz-
sze a tudását kortársaival. 

– A történelemtanárom, Barlai 
Zsófia tudta, hogy engem szinte 
bárhova be lehet nevezni, ezért 
is ajánlotta a Kosáry Domokos 
történelemversenyt – mesélte a 
kedves és mosolygós lány. – Az is-
kolai fordulón a középkort érintő 
kérdéseket kaptunk két osztály-
társammal, akik a győri megyei 
fordulóra sajnos már nem jutot-
tak be. Itt már a kora újkor is sze-
repelt a témák között, a budapes-
ti döntőn pedig a teljes újkor.

Petra rengeteget készült a 
végső fordulóra. Nagyon izgult, 

de megnyugodott, amikor látta, 
hogy a többiek is hasonló lelki-
állapotban vannak. A Magyar 
Nemzeti Múzeumban megren-
dezett döntőnek volt írásbeli és 
szóbeli része is.

– Előre kellett készülnünk 
egy prezentációval – folytatta 
az agilis diáklány. – Három té-
ma közül a tanárnővel Napóle-
ont választottuk. Az volt a fel-
adat, hogy soroljunk fel érveket, 
illetve ellenérveket amellett, il-
letve az ellen, hogy a császár 
megtámadja-e Oroszországot 
vagy sem. Mi – a többi kilenc 
versenyzővel ellentétben – a tá-
madás mellett érveltünk, ahogy 

az a valóságban is történt. Én 
Napóleon haditanácsadójának 
a szemszögéből elemeztem az 
eseményeket.

A berzsenyis lánynak az tet-
szett a leginkább a megméret-
tetésen, hogy – hozzá hasonlóan 
– nemcsak történészjelöltek vet-
tek részt, hanem teljesen más 
érdeklődésűek is. Petra szívesen 
rajzol, közel áll hozzá a matek és 
a fizika is, úgyhogy egyelőre az 
építész pálya vonzza. Nagy sze-
rencséje, hogy a tanulás nem 
köti le minden energiáját. Ha 
figyel, megjegyzi az órán hal-
lottakat, így marad ideje az ol-
vasásra és a fotózásra is.

A HÉT MOTTÓJA:

„Az ember igazi jö-
vője, amiért élni ér-
demes, a voltakép-
peni cél – a múlt; 
az elmúlt fiatalság. 
Iskolákban kellene 

ezt tanítani, aminek 
tisztára az ellenke-
zőjét tanítják (…). 
Azért, hogy más-

képp rendezkedjék 
be a világ, és az if-

júság magáért éljen, 
és ne az ostoba, az 
ismeretlen öreg-

ségért, amit hang-
zatos hazugsággal 
úgy hívnak: jövő.”

Bródy Sándor (magyar író, 
drámaíró és publicista)

Festetics Kulturális Örök-
ség Díjat vett át a vadászati 
kultúra ünnepén dr. Faragó 
Sándor, a Soproni Egyetem 
emeritus rektora. Az elis-
merést a IX. Festetics Tró-
feaszemlén az alapító La-
katos Ferenc és Pálinkás 
Róbert, a Helikon Kastély-
múzeum igazgatója adta át. 
A díjat minden évben egy 
olyan tekintélyes személy-
nek ítélik oda, aki sokat tett 
a vadászati kultúráért.

Vadászati díj

Varga Petra rengeteget készült az országos törté-
nelemversenyre – meg is lett az eredménye  
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Továbbra is népszerű az Eötvös- és Roth-iskolában működő dalárda és tánc-
kör – a diákok rendszeresen fellépnek az iskolabálokon is RÖVIDEN›

Még igényelhető  
a diákhitel

A nagy érdeklődésre 
és a beiratkozási idő-
szak elhúzódására való 
tekintettel a Diákhitel 
Központ szeptember 
24-ig meghosszabbí-
totta a szabad felhasz-
nálású diákhitel igény-
lési határidejét.
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PLUZSIK TAMÁS

Az alma 
nem esik 
messze 
a fájától, 

tartja a mondás, mely-
nek igazságáért nem 
kell messzire menni 
Sopronban sem. Gyu-
rátz László megvaló-
sította álmát: gyerme-
kei folytatják hivatását, 
sőt, ahogy ő fogalmaz, 
reményei szerint le is 
körözik őt. 

– Édesapám a Soproni Textiles 
kiváló labdarúgója volt, majd ak-
tív pályafutását befejezve edző-
ként tevékenykedett. Abban az 
időben még az volt a szokás, 
hogy úgynevezett sportállások-
kal „honorálták” a kiemelkedő 
sportteljesítményt, így volt ez 
apunál is, így választott szak-
májában mint géplakatos soha 
nem tudott kiteljesedni – kezd-
te Gyurátz László. – Az hamar 
eldőlt, hogy a focipályán nem 
lépek a nyomdokaiba, egyrészt 
nem voltam különösebben te-
hetséges, másrészt pedig nyo-
masztott, hogy edzőnek, szur-
kolónak én voltam a „Gyurátz 
fia”. Mindig is szerettem javíta-
ni, szerelni, a villanytól féltem, 
a gáztól pedig nem, úgy gondo-
lom, ezért lettem gázkészülék-
szerelő. Kiváló mestereim vol-
tak, Bazsó József és Eberhardt 
István a szakma alapjait tanítot-
ta meg, emellett nagyon sokat 
köszönhetek Szalay Istvánnak és 

Horváth-Dori Sándornak, hogy 
magasabb szintre jutottam. Ké-
sőbb épületgépész-techniku-
si oklevelet is szereztem, ami 
nagyban hozzásegített a teljes 
körű szakmai tudáshoz. A Gáz-
műben töltött időszak is fontos 
volt számomra, műszaki átve-
vőként felelősségteljes munkát 
végeztem, de időközben már 
elkezdtem gázterveket készíte-
ni, ami összeférhetetlen volt a 
munkakörömmel, így „kényszer-
maszek” lettem negyedszázad-
dal ezelőtt. Ma pedig? Dusántól 
idézek egy dalszöveget: „Tanítsd 
járni, s tarts ki, míg látod, lekö-
röz sok újabb boldog örökös!”. 
Azt hiszem, ennél szebb feladat 

nincs az életben, mint látni azt, 
hogy gyermekeim is folytatják 
és reményem szerint jobbá is te-
szik azt a vállalkozást, amit anno 
létrehoztam.

– Humán beállítottságom ré-
vén kacsintgattam a bölcsész 
pálya felé is – vette át a szót 
édesapjától Bence. – De mivel 
oda nem vettek föl, apa szelíd 
erőszakkal elkezdett az épület-
gépészet felé terelgetni. Egy 
nem túl gyakorlatias szakirányú 
középiskolát el is végeztem Bu-
dapesten, de a szakmai tudást, a 
szemléletet egyértelműen apu-
tól tanultam meg, amiért gye-
rekként, szakemberként egy-
aránt hálás vagyok neki. 

– Csak folytatni tudom bá-
tyám szavait – mondta Gyu-
rátz Soma. – Azzal az eltéréssel, 
hogy én már gyerekkorom-
ban apa nyomdokaiba szeret-
tem volna lépni: állandóan 
ott sertepertéltem körülötte, 
kisebb-nagyobb munkákban 
rendszeresen segítettem neki. 
Tizennégy éves koromban az-
tán egy hirtelen elhatározás-
sal mégis mezőgazdasági gé-
pésznek jelentkeztem, amit el 
is végeztem, de aztán rájöttem, 
hogy miért másnak a malmá-
ra hajtsam a vizet, amikor ezt 
tehetem a sajátunkéra is. Így 
jó, ma már hárman képezünk 
egy egészet… 

HINNI, TENNI… ÉLNI

Amikor az ember olyan szak-
mát (úgy érzem, hivatást) vá-
laszt, ami ma egyértelműen 
a tudományos bizonyítékok 
alapjára épül, idő kell annak 
felismeréséhez, hogy éle-
tünkben korántsem min-
den bizonyítható tudomá-
nyos módszerekkel. 
Hitünk valamiben (akár a 
tudományban) vagy van, 
vagy nincs. Hitünk önma-
gunk erejében, cselekvé-
sünk, cselekedeteink hatásá-
ban (is) egyfajta adomány és 
nem tudományosan felépít-
hető „valami”. Csak így lehet 

élni akkor is, ha úgy tűnik, 
egy velünk született bajjal 
– tudományos alapon – akár 
a húsz évet sem éljük meg. 
Így lehet tanulni, nősülni, 
gyermeket nevelni, ellenőr-
zésre járni, gyógyszereket 
szedni, műtétre vállalkozni, 
aztán megint orvoshoz jár-
ni, további gyógyszereket 
szedni, és még több vizs-
gálatra menni…
Közben pedig egyre hinni 
és tenni, hinni és tenni és… 
nem, nemcsak túlélni akár 74 
évet, de… ÉLNI. 
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

SZEPTEMBER 23–29.

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

›

Tallózó

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket szeptember 30-ig várjuk a Soproni Téma, 
9401 Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a Rubikon páne-
urópai piknikkel foglalkozó különszámát sorsoljuk ki, melyet a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet 
át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Szeptember 9-i rejtvényünk megfejtése: „A jövő azoké, akik felkészülnek rá a jelenben”. Szerencsés megfejtőnk:  Bakonyi 
Károlyné, Sopron, Jegenye sor.

KERESZT-
REJTVÉNY

Szeptember 23.,  
szerda 

Ikvahíd gyógyszertár  
Híd u. 21. 

99/314–084

Szeptember 24.,  
csütörtök 

Király gyógyszertár  
Várkerület 114. 

99/508–242

Szeptember 25.,  
péntek 

Korona gyógyszertár  
Várkerület 73. 

99/505–865

Szeptember 26.,  
szombat 

Lövér gyógyszertár 
Béke u. 4. 

99/329–921

Szeptember 27.,  
vasárnap 

BENU Medicina gyógyszertár  
Erzsébet u. 6. 

99/505–500

Szeptember 28.,  
hétfő 

Oroszlán gyógyszertár  
Várkerület 29. 

99/524–005

Szeptember 29.,  
kedd 

Segítő Mária gyógyszertár  
Béke u. 13. 

99/523–232

Alma és fája – Gyurátz László és fiai

Hárman egy egész

Gyurátz Bence, Gyurátz László és Gyurátz Soma FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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KÓCZÁN 

BÁLINT

Az elmúlt 
öt évben 
több száz-

ezer emberhez ju-
tott el a Varga Gá-
bor dzsesszformációk 
valamelyik kiadvá-
nya szerte a világban. 
A kvartett nemrég új 
anyagot készített.

– Különleges formátumban 
rögzítette legújabb lemezét a 
kvartett. Miről van szó? 

Varga Gábor: – Ez a kvartett 
It’s getting cooler címmel meg-
jelent 2. albuma, amely a zene-
kar alapvető hangázására jellem-
ző, neo cool stílust képviseli. Az 
igazi különlegessége a felvétel 
körülményeiben rejlik. DSD 256 
formátumú, extra nagy felbon-
tású, analóg rögzítéstechnikával 
készült, stúdiókörülmények kö-
zött, mégis koncertszerűen, kis-
számú közönség előtt. Ötvöztük 
a koncert impulzív, inspiráló 
hangulatát és a stúdiótechnika 
minden áldásos előnyét. 

– Az új lemez sikere a koráb-
biakat is felülmúlja. Milyen or-
szágokból érdeklődtek utána?

– Szerencsére az új lemez 
tényleg nagy sikernek örvend 
világszerte, és a korábbi kiad-
ványokat is húzza magával. Or-
szágokról felesleges beszélni, 
mivel hála a kiadómnak, illetve 
az online térnek, a világon min-
denhol elérhetővé vált. Bár tény, 
hogy az elsődleges felvevőpia-
cunk Japán, illetve az északnyu-
gati térség. A korábbi albuma-
immal együtt az elmúlt 5 évben 
bőven 300 ezer emberhez jutott 
el fizikai értelemben is a Varga 
Gábor dzsesszformációk vala-
melyik kiadványa. 

– Ekkora sikerek után mi a 
további cél? 

– Az elmúlt 10 évben na-
gyon sokféle zenekari felállást 
próbáltam ki. A kvartetthang-
zásban több lehetőséget érzek, 
mint a trióban. A következő ál-
lomás egy vendégénekesekkel 
kibővített formáció lehet leg-
korábban tavasszal. Ezen felül 
a szólókarrieremet szeretném 
tovább építeni, és felvenni a má-
sodik szólólemezemet. 

– Időközben a Rotary soros 
elnöke is lettél. Ez miként kap-
csolódik a zenéhez? 

– Megfordítanám a kérdést: 
inkább a zene kapcsolódik az 
elnöki tevékenységem idősza-
kához. Terveim szerint a sopro-
ni zenei képzéshez szeretnék a 
Rotaryn keresztül hozzájárulni. 
Egy többállomásos koncertso-
rozat, ha úgy tetszik, stúdium 
megszervezése a terv az ország 
legkiválóbb zeneművészeivel,  
természetesen szorosan együtt-
működve a soproni zenei kép-
zés szereplőivel. Jelenleg még 
sok a bizonytalanság a pandé-
mia miatt a koncertek és az ok-
tatási forma tekintetében is. 

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

Soproni humorsarok 

Konyha koncert
Szeptember 25., péntek 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
A Konyha egy háromtagú zenekar, amely retrósan lerob-
bant hangzással és fordulatos magyar szövegekkel játszik 
eklektikus popzenét

Junkies
Szeptember 25. 20 óra, Hangár Music Garden
Junkies és Waiting for Violet koncerteket is láthat a kö-
zönség az este folyamán

Tankcsapda
Szeptember 26., szombat 20 óra, Búgócsiga 
Akusz tik Garden
A Nem hagylak el! turné keretében érkezik Sopronba ha-
zánk egyik legnépszerűbb bandája

Absztrakt Szerda
Szeptember 30., szerda 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
Kéthetente jelentkező elektronikus zenei rendezvény

Nyughatatlan 
Október 3., szombat 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
A Nyughatatlan zenekar 10 éves születésnapi koncertjét 
tartja Sopronban. A zenekar nevét a Johnny Cash életéről 
készült játékfilm ihlette. A formáció tíz év alatt több száz 
koncertet adott hazánkban és külföldön egyaránt, öt le-
mezt adott ki, a 2016-os aranylemez lett.

Buli van! – zenei ajánló

Rendező: Tim Hill, főszerep-
lők: Rob Riggle, Robert De 
Niro, Christopher Walken, 
Uma Thurman, Jane Seymour
Ed, családja unszolásá-
ra beköltözik a lányáékhoz, 

ezzel akaratlanul is kitúrva 
középső unokáját, Petert a 
szobájából. 
A padlásra száműzött fiút 
persze nem kell félteni, úgy 
dönt, felveszi a kesztyűt 
nagyapjával, és visszaszerzi 

azt, ami az övé. Amire Peter 
nem számít, hogy egy meg-
lehetősen harcedzett öreg-
úrral sodorta össze a sors. 
Robert Kimmel Smith nagy 
sikerű, azonos címet viselő 
regényének adaptációja egy 
nagyapa és unokája közti pár-
harcra koncentrál.

MADARÁSZ RÉKA

A vírusok terjedése arra késztet mindenkit, 
hogy megtalálja a saját maga számára leg-
megfelelőbb védekezési módot. Ha az im-
munrendszerünket megerősítjük, nagyobb 
esélyünk van arra, hogy megelőzzük a kelle-
metlen tünetek kialakulását.

A gyógyszertárakban kapha-
tó készítményeket két nagy 
csoportba sorolhatjuk: a 
gyógyszerekre és az étrend-
kiegészítőkre. Mi is a különb-
ség a két kategória között?
– A gyógyszereknek ma-
gasabb minőségi követel-
ményeknek kell megfelelni, 
melyeket a gyógyszertör-
vény szabályoz. Ezek meg-
nyilvánulnak a gyártás és a 
forgalmazás, sőt még a selej-
tezés során is – tudtuk meg 
Lengyelné dr. Horváth Gyön-
gyitől, a Than Károly Patika 
ügyvezetőjétől. – Az étrend-
kiegészítők – ahogy a ne-
vükben is benne van – a táp-

lálékainkat egészítik ki, így 
az élelmiszertörvény hatálya 
alá tartoznak. És mint tudjuk, 
egyik élelmiszerről sem állít-
juk, hogy gyógyhatása lenne. 
A forgalmazásukat elég be-
jelenteni, és esetükben nincs 
szigorú hatósági ellenőrzés.
A patikákban dolgozó szak-
emberek a gyógyszerekkel 
kapcsolatos szakmai infor-
mációkhoz hozzájuthatnak, 
viszont az étrend-kiegészí-
tőkről csak a dobozukon 
szereplő leírás ad felvilá-
gosítást számukra is. A Biz-
tonságos Étrend-kiegészítő 
Program segítségével tud-
ják ellenőrizni azokat a ké-

szítményeket, amelyek olyan 
minőségi követelményeknek 
felelnek meg, hogy gyógy-
szertárban is forgalmazható-
ak. A legjobb kontroll pedig 
az, hogy a gyártók maguk 
is bevizsgálják egymás ter-
mékeit. Mivel hatalmas a kí-
nálat, érdemes szakember 
segítségét kérnünk a vá-
lasztásnál.

– Az immunrendszert el-
sősorban vitaminkészítmé-
nyekkel vértezhetjük fel. 
A C-vitamin nagy adagban 
fokozza a fehérvérsejtek tel-
jesítőképességét, melyek „a 
szervezet katonáiként” meg-
akadályozzák a baktériu-
mok, vírusok betolakodását 
– folytatta a szakgyógysze-
rész. – A D-vitamint soká-
ig csontritkulásban szenve-
dőknek ajánlották csak, az 
utóbbi évek kutatásai azon-
ban azt mutatják, hogy a fel-
ső légúti betegségek meg-
előzésében, leküzdésében 
is fontos szerepet játszhat. 
Ugyancsak oda kell figyelni 
a B-vitaminok (B6, B12) je-
lenlétének biztosítására. Le-
hetőleg minél többet tartóz-
kodjunk a szabad levegőn, és 
rendszeresen mozogjunk! 
Az izmok megfelelő műkö-
déséhez elengedhetetle-
nek az ásványi anyagok, kü-
lönösen a magnézium és 
a kalcium. 

sarok

Vértezzük fel az immunrendszerünket!

NAGYPAPA HADMŰVELET
dráma, családi vígjáték (12)

Határon túl is népszerű a Varga Gábor kvartett új anyaga

Minőségi dzsesszzene

A Varga Gábor (j) vezette dzsesszkvartett nemrég új anyagot készített


