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Egy nap autó nélkül

Új klubházat – benne öltözőkkel, szertárral, orvosi szobával, közösségi térrel – adtak át  
az SC Sopron Ágfalvi úti sporttelepén. Ennek a fiatal focisták örülnek, a szülők pedig annak,  
hogy egy ugyancsak új lelátón szurkolhatnak a csemetéiknek. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

A labdarúgók új otthona

Elbűvölő 
Camila

Új játszótér

Már alapoznak

A város fejlődéséről, a 
Winkler Oszkár-díjról, 
a Soproni Szemle fo-
lyóiratról és a Soproni 
Parkerdőről is szó esett 
az idén fennállásának 
150. jubileumát ünnep-
lő Soproni Városszépí-
tő Egyesület konferen-
ciáján. Felmerült, hogy 
a sportegyesületekhez 
hasonló módon ifjúsági 
tagozatot hoznak létre, 
így a diákság közelebből 
is megismerheti az 
egyesület életét.
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A leendő fedett uszoda 25 méteres medencé-
jének kialakítása jó ütemben halad, a nagy, öt-
venméteres alatt nem megfelelő teherbírású a 
talaj, így azt cölöpözéssel kell megerősíteni.

A város 
szépítői

2

Egyszerre két új dallal is rob-
bantott Camila Cabello. A Liar 
és a Shameless is a rajongók 
kedvence lett, mindegyik 
több tízmilliós nézettségnél 
jár. Közben a Señorita című 
felvételhez egy túlfűtött 
hangulatú klipet készített 
az énekesnő, ebben Shaw 
Mendes-zel szerepel. 

Az önkormányzat 
és a Soproni Egye-
tem együttműkö-
désének köszönhe-
tően épült játszótér 
Brennbergbányán, 
amelyet múlt héten 
adtak át. A fajáté-
kok az egykori bá-
nyászmúltat idézik. 12
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P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A város fejlődéséről, a Winkler Oszkár-díjról, a Soproni Szemle folyóirat-
ról és a parkerdőről is szó esett az idén fennállásának 150 éves jubileu-
mát ünneplő Soproni Városszépítő Egyesület konferenciáján.

A vármegyeháza dísztermében 
tartottak városszépítő konferen-
ciát az elmúlt héten. Dr. Józan 
Tibor, a városszépítő egyesület 
elnöke a megnyitón felidézte, 
hogy mi minden történt eddig a 
jubileumi évben. Majd dr. Fodor 
Tamás polgármester ismertet-
te a hallgatósággal az elmúlt 

időszakban történt fontosabb 
városfejlesztési elemeket. Meg-
említette a Modern Városok 
Programot és az építés alatt ál-
ló M85-ös gyorsforgalmi utat.

A konferencián olyan témák 
is napirendre kerültek, mint 
például a város építészeti ér-
tékei, a Várkerület megújítása, 

a Lenck-villa, illetve az is, hogy 
milyen szépségek találhatóak a 
vakolat alatt. Kitértek a Winkler 
Oszkár-díj fontosságára, illetve 
arra, milyen szolgálatot tett a vá-
rosszépítésért a Soproni Szemle.

– Csakúgy, mint az elmúlt 
másfél száz évben, napjaink-
ban is Sopron szeretete, a város 

védelme köti össze a tagsá-
got, ennek a szellemiségében 
dolgozik az elnökség – mond-
ta lapunknak a konferencián 
dr. Józan Tibor. – A jubileumi 
rendezvényeink idén nem érnek 
véget. A TIT-tel közösen egy új, 
ismeretterjesztő sorozatot in-
dítottunk. Ennek első állomá-
saként a százötven év elnökeit 
mutattuk be, de a terveink kö-
zött szerepel egy előadás meg-
tartása az aranyvonatról is. Az 
bizonyos, hogy az egyes előadá-
sok témái valamilyen módon a 

városszépítő egyesülettel lesz-
nek kapcsolatosak.

Megtudtuk, a városszépítők 
nyitnának a fiatalság felé. Felme-
rült, hogy a sportegyesületekhez 
hasonló módon ifjúsági tagoza-
tot hoznak létre, így a diákság 
közelebből is megismerheti az 
egyesület életét, bekapcsolódhat 
a munkába. S nem utolsó sor-
ban, így érhető el, hogy minél 
fiatalabb korban tudatosodjon 
bennük: a város gazdag történel-
mi múltját ápolni, az értékeket 
megóvni, fejleszteni kell.

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Az önkormányzat és a Soproni Egyetem 
együttműködésének köszönhetően épült ját-
szótér Brennbergbányán, amelyet múlt héten 
adtak át. A fajátékok az egykori bányászmúl-
tat idézik.

A Soproni Egyetem egyik cél-
ja, hogy a hallgatói részt vegye-
nek Sopron fejlesztésében. Még 
2017-ben született az a megálla-
podás, amely szerint az egyetem 
vállalja a játszótéri eszközök ter-
vezését, gyártását. Az önkor-
mányzat erre a célra 30 millió 
forint támogatást biztosít, illet-
ve egy helyszínt is, ahol kiala-
kíthatják az egyetemisták a ját-
szóteret. Ezen együttműködés 

keretében épült meg a brenn-
bergbányai játszótér. A fajáté-
kok az egykori bányászmúltat 
idézik: van csille, alagút feletti 
mászófal, faház, kötélcsúszda, s 
természetesen a hinták sem hi-
ányozhatnak. Az átadáson részt 
vett dr. Farkas Ciprián önkor-
mányzati képviselő, városfej-
lesztési tanácsnok, Barcza Attila, 
Sopron és térsége országgyűlé-
si képviselője és a munkában  

részt vevő 
egyetemi hallgatók is.

Dr. Andor Krisztián, az egye-
tem intézetigazgatója arról 
szólt, hogy az együttműködés 
jó példája a Brennbergbányán 
elkészült tér.

– Játszóteret átadni a leghálá-
sabb dolog – mondta dr. Fodor 
Tamás polgármester. – Jó látni a 
gyerekek örömét. A szülőkét is, 
hiszen ők is nagyon hiányolták 
már ezt a parkot.

Dr. Magoss Endre, a faipari kar 
dékánja kiemelte, főként krea-
tív faipari hallgatók és az irá-
nyító szaktanárok pályamun-
kái közül választották ki azokat 
az elemeket, amelyeket később 
ugyancsak a hallgatók építettek 
meg. Az már most látszik, hogy 

remek alkotások születtek, hi-
szen a gyerekeknek tetszik a 
játszótér.

Az átadáson jelen voltak a 
brennbergi óvodások és az 
óvónők. Táp Lászlóné, a rész-
önkormányzat vezetője száz-
ezer forintos támogatást adott 
át a tagóvoda vezetőjének, Laka-
tosné Tóth Szilviának. A pénz-
ből eszközöket, fejlesztőjátéko-
kat vásárolhatnak.

– Jól látni, hogy napjainkban 
mind több fiatal marad itt a te-
lepülésrészen, illetve sok csalá-
dos költözik ide – fogalmazott 
Stöckert Tamás főtanácsnok. 
– Ennek köszönhetően ismét 
gyerekektől hangos a tér Brenn-
bergbányán. Igazán megérde-
melték ezt a játszóteret.

Panoráma

A tavalyihoz hasonlóan 
idén is kiemelkedő ered-
ményeket értek el a Sop-
roni Óvatos Duhajok a vi-
lág egyik legismertebb 
sörversenyén, az Interna-
tional Beer Challange-en. 
A 2017-ben bronzérmes 
IPA után a Soproni Óvatos 
Duhaj APA aranyminősítést 
szerzett Ale kategóriában, 
míg a Meggy Ale bronzmi-
nősítést nyert az ízesített 
sörök között. A különle-
gességek sikere töretlen 
a Soproninál, a Meggy Ale 
bevezetése óta például az 
eredetileg tervezett meny-
nyiség háromszorosát ér-
tékesítették eddig.
A 23. alkalommal megren-
dezett versenyre ebben az 
évben 38 országból ösz-
szesen 900 minta érke-
zett. A 60 zsűritag Lon-
donban gyűlt össze, hogy 
végigkóstolja a jelöletlen 
sörmintákat. Összesen 64 
arany-, 196 ezüst- és 282 
bronzminősítést osztottak 
ki a sörkülönlegességek 
gyártóinak, akik Brazíliától 
Mianmarig gyakorlatilag az 
egész világot képviselték.

Sörös 
sikerek

Egész napos konferenciát tartott a tagságnak a városszépítő egyesület FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

A gyerekek örömmel vették birtokba a brenn-
bergbányai játszóteret  FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Sopron történelmi múltját ápolni, az értékeket megóvni, fejleszteni kell

Városszépészeti konferencia

Új brennbergi játszótér

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Ne dőljünk be a manipulatív 
hirdetéseknek, a szép fotóval el-
adott termék gyakran csak ócs-
ka kacat. Sok esetben – ha fo-
gyasztóvédelmi problémával 
szembesülünk – a pénzünket 
sem kapjuk vissza.

A márkásra megtévesztésig 
hasonlító hajvasaló, Kínából pos-
tázott menyasszonyi ruha – elég 
csak 10 percet tölteni a legnép-
szerűbb közösségi oldal böngé-
szésével, hogy közel 50 külön-
böző hirdetést találjunk. – Ezek 
java része ártalmatlan haszonta-
lanság, ezért jó ha tudjuk, nem 
mind arany, ami a fotón fénylik 
– mondta a Soproni Témának Ba-
belláné Lukács Katalin, a Soproni 
Rendőrkapitányság őrnagya, ki-
emelt bűnmegelőzési főelőadó. 
– Fontos tudni, hogy fogyasztó-

védelmi problémák esetén elég 
nehéz intézkedni, főként ha más 
kontinensről rendeltük. Nagyon 
gyakori probléma, hogy a ké-
pen tetszetős termék a valóság-
ban teljesen használhatatlan. Ne 
dőljünk be, vagy legalábbis gya-
nakodjunk, ha nagyon rövid idő-
korláthoz kötnek egy „akciót”, a 
„csak itt és csak most” általában 
átverés. A kampányok gyakran 
nagyon meggyőzőek, de ha előre 
fizetünk, nagy kockázatot válla-
lunk. Csak megbízható webáru-
házból rendeljünk!

Babelláné Lukács Katalin 
hozzátette, érdemes rászánni 
az időt, hogy döntés előtt el-
olvassuk a vásárlói kommen-
teket, véleményeket. Ezekből 
sok minden kiderül a boltról és 
a termékről is. Saját személyes 
adatainkat pedig lehetőleg se-
hol ne adjuk meg!

Neten támadnak  
a kamu hirdetések

RENDŐRSÉGI SOROZAT

Várjuk
leveleiket!

szerkesztoseg@
sopronitema.hu

FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ
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CZIRÁKI VIKTÓRIA  

Ősszel, a fűtési szezon kezdetekor megnő a 
levegőben az égésből származó káros anya-
gok koncentrációja. A tüdőbetegekre ez fo-
kozott terhet ró, de az egészséges szerveze-
tet is károsítja a szennyezett levegő.

Az emberi szervezetre az 
égésből származó, szénala-
pú részecskéknek gyulladást 
előidéző hatásuk van. Ilyen ré-
szecskék főként a robbanómo-
toros járművek használatával, 
illetve a ragasztó- és műanyag 
tartalmú anyagok tüzelésével 
kerülnek a levegőbe. A kismére-
tű részecske koncentrációemel-
kedése izgatja a nyálkahártyá-
kat, köhögést és nehézlégzést 
válthat ki. – A tüdőben felszí-
vódva gyulladásos folyamatok 
indulhatnak el, aminek követ-
keztében nő a vér alvadékony-
sága, és vérrögösödés léphet 
fel – mondta a Soproni Témá-
nak Czupponné Jákli Ibolya, a 
Soproni Gyógyözpont kardio-
lógia–belgyógyászat összevont 
osztály főnővére.

A káros hatások a szív- és 
érrendszeri betegek, pangá-
sos- és koszorúérbetegek, il-
letve idült légúti betegséggel 
élők esetében fokozódnak. 
A levegőben szálló, például 
a járművek által kibocsátott 
gázok belélegezve a tüdőbe, 
majd onnan a vérkeringésbe 
és a szívbe jutnak, ahol növelik 

a szívroham és a szélütés kiala-
kulásának a kockázatát. Csök-
ken a tüdőkapacitás, hörgőtá-
gulat alakulhat ki, és hosszú 
távon ezek az anyagok a rák 
kialakulásáért is felelhetnek.

– Megnövekedett káros-
anyag-koncentráció esetén 
a gyermekek, idősek, bete-
gek – ameddig a határértéket 
meghaladó mértékű légszeny-
nyezés fennáll – kerüljék a sza-
badban való tartózkodást, illet-
ve a szellőztetést! – javasolta 
Czupponné Jákli Ibolya. – Érde-
mes lenne a tömegközlekedést 

előnyben részesíteni, még a 
kényelmi szempontok feladá-
sának árán is, nem csak magas 
légszennyezettség mellett.

Az avar és kerti hulladékok 
égetése tilos. Aki otthon ve-
gyes tüzelésű kazánnal fűt, 
lehetőleg csak fával vagy 
szénnel tegye, a ragasztott 
vagy műanyagot tartalmazó 
anyagok növelik a légszeny-
nyezettséget. A dohányzás 
elhagyásával, a lakás tisztán 
tartásával, a vegyszerek (do-
hányfüst, gáztüzelésű be-
rendezések égéstermékei, a 
szigetelőanyagokból, ragasz-
tókból kipárolgó formalde-
hid, a légfrissítő aeroszolok-
ból, dezodorokból esetlegesen 
felszabaduló kén-dioxid, kü-
lönféle rovarirtó szerek) ész-
szerű használatával a beltéri 
szennyező anyagok szintje ha-
tékonyan csökkenthető.

Tiszta levegőt az egészségért! 

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Férőhelybővítés: két új létesítmény is épül a közeljövőben

Megújult bölcsődék

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Három bölcsőde összesen mintegy 150 mil-
lió forintból újult meg a közelmúltban. A leen-
dő kisgyermekes családok számára jó hír, hogy  
hamarosan két helyszínen összesen száz férő-
helyes bölcsőde építése kezdődhet el.

– A fejlesztéseknek köszönhe-
tően már korszerűbb és haté-
konyabb energiafelhasználású 
intézmények segítik a nevelé-
si munkát – mondta dr. Fodor 
Tamás polgármester. – Kor-
mányzati támogatásból, vala-
mint az önkormányzat saját 
forrásából újult meg a Deák té-
ri Kuckó, a Zöld Ág, illetve ahol 

most is vagyunk, a Százszor-
szép Bölcsőde. A munkálatok 
során kicserélték a nyílászáró-
kat, szigetelték a homlokzatot, 
megerősítették a tetőszerke-
zetet, megtörtént az akadály-
mentesítés is. A célunk kettős 
volt: egyrészt így a jövőben je-
lentősen csökkennek a fenntar-
tási költségek, másrészt szebb 

és jobb körülmények várják a 
kisgyermekeket.

Mágel Ágost, a városfejleszté-
si bizottság elnöke hozzátette: 
ezek a beruházások a komfortfo-
kozatot emelték, emellett a kö-
zeljövőben új bölcsődék meg-
építése kezdődhet el. – Sopron 
is csatlakozott a kormányzat 
családtámogatási törekvései-
hez. Az önkormányzat megte-
remtette annak a lehetőségét, 
hogy a munkát vállaló szülők 
nyugodt szívvel helyezzék el a 
kisgyermekeiket – emelte ki az 
önkormányzati képviselő. 

– A Százszorszép Bölcsőde te-
rületén a tervek szerint már jö-
vőre elkezdhetik a huszonnyolc 

férőhelyes új létesítmény ki-
vitelezésének – tette hozzá 
dr. Fodor Tamás. – A beruhá-
zás összege, mintegy három-
száz millió forint már rendelke-
zésre áll, minként megvannak 
a szükséges engedélyek és kivi-
teli tervek is.

Megtudtuk, a városvezetés 
tervei között szerepel, hogy az 
Anger réten is létesít egy bölcső-
dét a közeljövőben. Az elképze-
lések szerint itt hatcsoportos, 84 
férőhelyes új létesítményt hoz-
nak létre. A fejlesztésekről tar-
tott sajtótájékoztatón részt vett 
Csiszár Szabolcs városi sportfel-
ügyelő, valamint az érintett in-
tézmények vezetői is. 

Korszakos 
ingakísérlet 
PLUZSIK TAMÁS

Ismét lengett a Foucault-inga 
a Vasvillában. A szerkezetet Lé-
on Foucault születésének 200. 
évfordulója apropóján indí-
tották el. 

Léon Foucault (1819–1868) 
francia fizikus nevét leginkább 
híres ingakísérlete, illetve a ró-
la elnevezett inga őrzi, mellyel 
1851-ben kísérleti bizonyítékot 
szolgáltatott a Föld tengely kö-
rüli forgására. Ehhez egy 67 mé-
ter hosszú dróton lengő, nehéz 
vasgömb mozgását elemezte a 
párizsi Pantheonban.

– Kétszáz éve született Lé-
on Foucault, ezért úgy gondol-
tuk, hogy az iskola tanulóinak 
a magunk sajátos körülményei 
között reprodukáljuk az ő kor-
szakos kísérletét – mondta Fe-
kete Attila Ignác tanár, aki fizi-
kára oktatja a Vasvilla diákjait.

Az iskola aulájában tizenkét 
méter magasságban felfüggesz-
tett inga csapágyrendszerét Mik-
lós Horváth István tervezte meg, 
az egész inga kivitelezője pedig 
Temesi Erik volt. Maga a szerke-
zet, melynek a súlya ugyanúgy 
28 kilogramm, mint volt annak 
idején Foucault kísérleténél a 
Pantheonban, már hat évvel ez-
előtt elkészült, de a diákgeneráci-
ók változása miatt nagyon sokan 
ezt a szerda délelőtti nagyszü-
netben láthatták először.

– Az inga lengésideje 12 má-
sodperc, és hogy ha egy napig 
szabadon lengne, amire a finom 
csapágyrendszer elvileg lehe-
tőséget is adna, akkor alatta a 
Föld mintegy 5 fokkal fordulna 
el – tudtuk meg Fekete Attila Ig-
nác előadásából, aki miközben 
az inga lengett, Foucault egyéb 
tudományos munkásságát is 
ismertette. 

Közös játék az udvaron – a Szarvkői úti bölcsőde épületét is modernizálták a közelmúltban  
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

RÖVIDEN

Vágányzár
Szeptember 28-tól szeptember 30-ig, valamint októ-
ber 1–2-án a Győr–Sopron vasútvonalon végzett pá-
lyakarbantartási munkálatok miatt Sopron–Csorna 
állomások között módosított menetrend szerint köz-
lekednek a vonatok, illetve Csorna–Győr állomások 
között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat.  
Részletek: www.gysev.hu

Zárva a múzeum 
A Központi Bányászati Múzeum október 1-től várhatóan 
ez év december elejéig az épületfelújítási munkák, illetve 
az épületben folyó fejlesztések miatt zárva lesz.

›

A tudomány ünnepe

PLUZSIK TAMÁS

A 194. hársfa elültetésével és koszorúzással 
emlékeztek gróf Széchenyi Istvánra, a Magyar 
Tudományos Akadémia alapítójára.

– A magyar tudomány ünnepe 
rendezvénysorozat előestéjén 
szoktunk összegyűlni itt, Nagy-
cenken, hogy felidézzük a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
alapítójának, gróf Széchenyi Ist-
vánnak történelmi tettét, és tisz-
telegjünk emléke előtt. Rendha-
gyó módon most a legnagyobb 
magyar születésnapján jöttünk 
el ide – fogalmazott a nagycen-
ki Széchenyi-mauzóleumban 

rendezett megemlékezésen 
Lovász László. A Magyar Tudo-
mányos Akadémia elnöke ezt 
követően a jelenlévőkkel, így a 
Soproni Egyetem, Sopron vá-
ros és Nagycenk önkormány-
zata, valamint intézmények és 
társadalmi szervezetek képvise-
lőivel koszorút helyezett el gróf 
Széchenyi István sírjánál.

A megemlékezés a sopron-
pusztai akadémiai emléker-

dőben folytatódott, ahol prof. 
dr. Náhlik Andrásnak, a Sopro-
ni Egyetem rektorának köszön-
tő szavait követően Török Ádám 
Széchenyit idézte: „Az emberi 
nemnek hivatása, hogy munkál-
jon, alkosson, teremtsen”. Ünne-
pi beszédében az MTA főtitkára 
kiemelte, hogy a tudomány ün-
nepén Széchenyi páratlan élet-
műve előtt tisztelgünk. 

A megemlékezés befejező 
aktusaként a tudomány kép-
viselői elültették az emléker-
dő 194. hársfáját, amely a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
alapítása óta eltelt évek számát 
jelképezi. 

Náhlik András rektor, Lovász László MTA elnök, Mátyás Csaba akadémikus és 
Török Ádám, az MTA főtitkára újabb fát ültetett el az akadémiai emlékerdőben 
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ
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Nándi bácsi könyvének már a 2. kiadása jelenik meg 

Sütik szívvel-lélekkel
KÖVES ANDREA

Volt egy-
szer egy 
legen-
dás cuk-

rászda Sopronban, 
a Faraktár utcában. 
Aki szeretné felidéz-
ni a felejthetetlen íze-
ket, azoknak nagy 
öröm, hogy megje-
lent Horváth Nán-
dor cukrászmester 
Süteményeskönyve.

Egy nagyon szép kivitelű könyv-
ben szedte csokorba fél évszá-
zados tapasztalatait, receptje-
it a 2017-ben nyugdíjba vonult 
cukrászmester. Tette mindezt 
családja, barátai és a számtalan 
egykori törzsvendég biztatásá-
ra. A kötet szemet gyönyörköd-
tető fotóit Nándi bácsi egyik lá-
nya készítette, a szövegezésben 
másik lánya segítette. Mint egy-
koron a cukrászda üzemelteté-
sében, ezen a téren is nagyon 
fontos volt a család számára az 
összefogás. Nem is vált volna e 
nélkül oly sikeressé az 1985-ben 
megalakított Horváth cukrász-
da. Na, de ne szaladjunk előre 
annyira az időben! 

– Szívügyem és szenvedélyem 
a cukrászat – mesélte Horváth 
Nándor. – 13 éves koromban 

csapott meg a szakma szele: a 
nyári szünidőkben mozgóárus-
ként triciklivel fagylaltot árul-
tam. Ötven esztendővel ezelőtt 
érettségiztem a Berzsenyi-gim-
náziumban, majd a legendás 
hírű Borostyán cukrászdába 

kerültem inasként. Egy nagysze-
rű mestertől, a legendás Danis 
Rezsőtől leshettem el a cukrá-
szat fortélyait. Innen a Lokomo-
tív szállodába vezetett az utam, 
ahol az éttermi cukrászatban 
is jártasságot szerezhettem. 

Büszke vagyok arra, hogy Sop-
ronban én készítettem először 
somlói galuskát, volt is nagy ke-
letje. Egy ideig az ország egyik 
leghíresebb cukrászdájában, a 
Vörösmartyban, a mai Gerbe-
aud-ban is dolgozhattam, ahol 
sok-sok új, izgalmas receptet 
tanultam. 

Erre a sokrétű tudásra, a 
szakma iránti elkötelezettség-
re épült a Horváth, vagy ahogy 
a köznyelv nevezte: a Faraktár 
cukrászda. Eleinte fagyizóként 
üzemelt, az évek során korsze-
rűsödött a műhely, és sütemé-
nyekkel bővült a kínálat. Va-
sárnaponként kígyózott a sor 
a cukrászda bejárata előtt. És 
hogy mi volt a titka a Nándi 
bácsi-féle édes finomságoknak?

– Feltétlen híve vagyok a ha-
gyományos, vagyis az adalék-
mentes termékeknek. Büszke 
vagyok arra, hogy 50 éves pá-
lyafutásom alatt én csak termé-
szetes anyagokkal dolgoztam. 
Hiszek abban, hogy az igazán 
jó szerkezetű, ízletes sütemé-
nyeket csak kiváló minőségű 
alapanyagok felhasználásával, 
hagyományos módon, no és 
szívvel-lélekkel kell előállítani.

A receptek mellett hasznos 
tanácsokat és praktikákat is 
tartalmazó kötet akkora sikert 
aratott, hogy már a nyomdába 
került a második kiadása is, így 
a Süteményeskönyv ismét fel-
kerülhet a Cédrus Könyvkeres-
kedés polcaira.

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni em-
berek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat a jövőben 
is tartjuk, sőt szélesíteni kívánjuk újabb és újabb olvasó-
ink megismertetésével. Ezért olyan embereket keresünk, 
akik szűkebb–tágabb környezetükben valamiért kiérde-
melték a körülöttük élő emberek szeretetét, tiszteletét. Le-
het ő egy nagymama, másokon segítő ezermester vagy se-

gítő tanácsadó, egy közösség szervezője vagy aktív tagja. 
Szóval 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 
a  Soproni Témában!
Leveleiket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail- 
címre várjuk!

Hétköznapi hősöket keresünk!

Horváth Nándor cukrászmester Süteményes-
könyvével  FOTÓ: SZABADVÁRI IMRE

EZ LESZ…
Felfedezések az orvoslásban

Szeptember 25., szerda 17 óra, Soproni Evangé-
likus Múzeum
A múzeumok őszi fesztiválja programja 

Rázó József festőművész 
kiállításának megnyitója 

Szeptember 26., csütörtök 18 óra, bánfalvi fi-
ókkönyvtár 
A tárlatot megnyitja: Kovács-Gombos Gábor festőmű-
vész. Megtekinthető október 19-ig a könyvtár nyitva-
tartási idejében.

Leonardo De Vinci és Ariadné fonala
Szeptember 27., péntek 18 óra, Macskakő 
Gyermekmúzeum
M. Horváth Adrienn néprajzkutató, Waldorf-tanár be-
vezető előadása felnőtteknek a fonás és a szövés tör-
ténetéről. Ezt követően kipróbálható lesz az orsóval 
való fonás.

Ross Károly szerzői estje
Szeptember 27. 18 óra, Várkerület Galéria
Az író beszélgetőtársa dr. Hegyi Ferenc, az Irodal-
mi Társaság elnöke. Közreműködik: Tóth András 
előadóművész.

A zene világnapja 
Szeptember 27. 19 óra, Liszt-központ
Zenél: Győri Filharmonikus Zenekar

A magyar űrrepülés története
Szeptember 27. 19 óra, Sopron TIT 
Schuminszky Nándor űrkutató előadása. A kutatók éj-
szakája rendezvénye. 

I. Soproni Gyermek Várjátékok
Szeptember 28., szombat 9–12 óra, Soproni TIT 
Bábelőadás, kézműves foglalkozások és további izgal-
mas játékok várnak kicsiket és nagyokat. Folyamatosan 
megtekinthető a szombathelyi Legio Apollinaris tábo-
riélet- és katonai bemutatója a Várfal sétány területén. 
A kutatók éjszakája rendezvénye. 

Ingyenes garantált séták 
Erdei kirándulás
Szeptember 28., szombat 10 óra, Hotel Lövér 
buszmegálló
Belvárosi séta
Szeptember 29., vasárnap 10.30, Tourinform iroda

KultUtcák
Szeptember 29., vasárnap 14–18 óra, Sopron 
belvárosa 
Folytatódik a 2017-ben indult Szent Mihály-napi kultu-
rális kavalkád a belvárosban: a KultKapuK, majd KultTe-
reK után most KultUtcák várják a soproniakat szeptem-
ber utolsó vasárnap délutánján!

Az év madara, a gólyatöcs
Október 1., kedd 18 óra, Soproni TIT nagyterme
Előadó: Pellinger Attila, a Fertő–Hanság Nemzeti Park 
természetmegőrzési osztályvezetője. A sekély, gyakran 
kiszáradó vizes élőhelyek egyik jellemző madárfaja a kü-
lönös nevű, idén az év madarává választott gólyatöcs. 

„Kettőskereszt, vagy amit akartok”
Október 1. 19 óra, GYIK Rendezvényház 
Dombovári István önálló estje, műsorvezető: 
Bellus István

Juhász Tibor és Fábián Attila 
kiállítása

Megtekinthető szeptember 26-ig a GYIK Rendezvény-
ház előterében. 

150 éves a Soproni Városszépítő 
Egyesület 

A kiállítás megtekinthető szeptember 29-ig a Fes-
tőteremben.

HOL JÁRUNK?

Várkerület 65. 

„Itt lakott Kerpely Jenő Claudius (Claude D’Acy) 1896–1977 
költő, drámaíró, műfordító, költészetünk európai szószó-
lója.” – olvasható a ház várkerületi bejárata melletti bronz 
emléktáblán. De ki is volt valójában ez a soproni születésű, 

és 42 évvel ezelőtt Bécsben elhunyt, Aba Ádám néven is 
publikáló művészember? Tanulmányait Budapesten, Bécs-
ben és a New York-i Columbia Egyetemen végezte, majd ezt 
követően ügyvédi és irodalmi jogképviseleti irodája volt Bu-
dapesten. 1933 áprilisában mutatták be a Platón genfi lako-
mája című egyfelvonásos színművét, melynek első, márciusi 
premierjét a rendőrség túlzottan pacifista hangvétele miatt 
betiltotta, így azt a Belvárosi Színház csak egy hónappal ké-
sőbb tudta műsorra tűzni. 1946-ban 11 verseskötete, egy-
felvonásosa és naplója jelent meg Budapesten. Szoros, ba-
ráti szálak fűzték Thomas Mannhoz, aki 1954-ben levelet írt 
Nagy Imre miniszterelnöknek, hogy járjon közbe az akkor 
éppen a budapesti osztrák követségen jogtanácsosként dol-
gozó Kerpely Jenő kivándorlásának engedélyezéséhez, így 
a kiváló műfordító végül nem disszidensként, hanem „csak” 
emigránsként hagyhatta el hazáját. Ezt követően műveinek 
jelentős részét Claude D’Acy írói néven németül írta. Bécs-
ben hat kötetben megjelent összegyűjtött munkái közt sze-
repel Strahl im Sturm (Fénysugár a viharban) címen magyar 
klasszikus költők, többek között Balassi, Zrínyi, Berzsenyi 
antológiája is. FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról mu-
tatunk be részletet, olvasóinknak pedig az a feladatuk, hogy 
a részletből felismerjék az egészet, és megírják nekünk, me-
lyik alkotást rejtettük el. Azok között, akik helyes megfejtést 
október 2-ig beküldik a Soproni Téma, 9400 Sopron, Pf. 241. 
vagy a szerkesztoseg@sopronitema címre, illetve személyesen 
leadják a Liszt-központ (Sopron, Liszt Ferenc utca 1.) portá-
ján ajándékot sorsolunk ki.

Szeptember 11-i rejtvényünk megfejtése: Várkerület 65., 
szerencsés megfejtőnk: Grund Lajosné (Mátyás király u.).
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Bevallom, nem hittem volna, hogy 
ugyanúgy tudjak lelkesedni és szur-
kolni egy megyei első osztályban szereplő csapat-
nak, mint annak idején a legmagasabb osztályban 
játszónak. Pedig a különbség óriási. Nem mindegy, 
hogy valóban a legjobbakat látjuk hétről hétre vagy 
egy amatőr csapatot a megye egyben. Nem mind-
egy, de mégis… A foci varázsa képes felülírni az elő-
ítéleteket. Egyrészt a játék maga, másrészt pedig az 
a lelkesedés, küzdeni tudás, amely jellemez egy-egy 

ilyen csapatot, különö-
sen akkor, ha eredmé-
nyesek is. Márpedig az 
SC Sopron eredmé-
nyes, és szívmelengető, 
hogy csupa saját neve-
lésű fiatal játékos alkot-
ja a csapat keretét, kö-
zöttük néhány valóban 
tehetséges és többre 
hivatott labdarúgó. Aki 
az elmúlt hetekben ki-
látogatott a mérkőzé-

sekre, az ügyes játékot és hajtós meccseket láthatott 
viszonylag nagy számú közönség előtt. A hangulat 
pedig a nagy meccseket idézte. A szurkolók több-
sége abban reménykedik, hogy a csapat megnyeri a 
bajnokságot, és a harmadosztályban szerepelhet. Ezt 
a célt látják egyelőre elérhetőnek, de persze a nagy 
álom is ott lebeg a szemük előtt… Valóban, reális le-
het a bajnokság megnyerése, de persze épphogy el-
kezdődött, s nagyon sok mérkőzés van még hátra. 
Csupán emlékeztetőül: a Csorna elleni hazai rang-
adó megmutatta a csapat gyengeségeit is. Feltűnő 
volt a fizikai különbség, amit sok mozgással, jó he-
lyezkedéssel egyenlítettünk ki. Talán ez a magyará-
zata, hogy aztán a mérkőzés vége felé nem sikerült 
mindent eldöntő rohamokat vezetnünk, annak elle-
nére, hogy mi birtokoltuk többet a labdát. Az is lát-
ható volt, hogy egy masszívan védekező csapat ellen 
sokszor tehetetlenek vagyunk, nincsenek támadá-
si variációink. Persze még így is győzhettünk volna, 
de kihagytuk a tizenegyest (ez világklasszisokkal is 
előfordul), és kihagytunk egy nagy helyzetet is. Tu-
dom, a „lelátóról” könnyű véleményt mondani, a pá-
lyán sokkal nehezebb. E sorokat csak azért írtam le, 
mert mindenki által szerethető csapatunk van, látni 
a játékosokon, hagy nagyon szeretnének sikeresek 
lenni. Ezt pedig értékeli a publikum is, abban a re-
ményben, hogy kedvenceik az őszi és a tavaszi sze-
zonban is kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtanak. 
Hogy aztán ez mire lesz majd elég, az kiderül a sze-
zon végén. A csapat látható és rejtett hiányossága-
it (amelyeket esetleg elfednek a győzelmek) nyilván 
mindenkinél jobban érzékeli a szakmai vezetés, és 
mindent megtesz annak érdekében, hogy a játéko-
sok mind egyénileg, mind pedig közösségként ma-
gasabb szinte lépjenek.

„A foci varázsa képes 
felülírni az előítélete-
ket. Egyrészt a játék 
maga, másrészt pedig 
az a lelkesedés, küz-
deni tudás, amely jel-
lemez egy-egy ilyen 
csapatot, különösen 
akkor, ha eredménye-
sek is.”

Horváth Ferenc jegyzete

A foci varázsa

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A huszonöt méteres medence alap-
jának kialakítása jó ütemben halad, 
de a nagy, ötvenméteres alatt nem 
megfelelő teherbírású a talaj, így azt 

utólag, cölöpözéssel meg kell erősíteni – derült 
ki az elmúlt héten tartott bejáráson.

Dr. Fodor Tamás polgármes-
ter személyesen tekintette 
meg, miként haladnak a Lö-
vér városrészben, a korábbi fe-
dett uszoda helyén épülő új 
vizes létesítmény építésével. 
A városvezetőt, illetve a sajtó 
képviselőit a kivitelező nevé-
ben Khaut András, a FÉSZ Zrt. 

igazgatótanácsának elnöke, va-
lamint Molnár Gábor építésve-
zető tájékoztatta. Elhangzott: 
a huszonöt méteres medence 
alapozási munkálatai jó ütem-
ben zajlanak. A mellette lévő, 
ötvenméteres úszótérnél azon-
ban nem várt probléma adó-
dott. A vizsgálatok után derült 

ki, hogy a talaj teherbírása nem 
megfelelő, így azt meg kell erő-
síteni. Ennek során az előzetes 
tervek szerint az elkövetkezen-
dő hetekben ezerötszáz darab 
úgynevezett kavicscölöpöt ver-
nek le. A munkálatok adott eset-
ben zajjal és vibrációval járhat-
nak, emiatt a közelben lakók 
megértését és türelmét kéri a 
kivitelező.

– Mivel az új uszoda nemzet-
közi versenyek megtartására is 
alkalmas lesz, így a legszigorúbb 
követelményeknek kell megfe-
lelni – mondta dr. Fodor Tamás 
polgármester. – A beruházás 
méretéhez képest összességé-
ben jó ütemben halad a munka. 

Az alapozás végeztével felgyor-
sul majd a kivitelezés, és még 
inkább láthatóak lesznek az új 
uszoda részei.

Dr. Farkas Ciprián, a Lövér 
városrész egyik önkormányza-
ti képviselője úgy látja, hogy 
az uszoda elkészülte nagy fej-
lődési lépés lesz a városrész 
életében. A létesítményben az 
úszók, vízilabdázók, az úszni vá-
gyó helyiek a legmodernebb, 
XXI. századi körülmények kö-
zött sportolhatnak. A város 
életében is fontos ez a fejlesz-
tés, hiszen tovább bővülhet az 
idegenforgalom, nagy lehetősé-
gek vannak például a nemzetkö-
zi edzőtáboroztatásban.
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Áram szolgáltató   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06-80/533-533
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KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK

A következő hetekben 1500 darab úgynevezett kavicscölöpöt vernek le a leendő úszómedence alá. 
A munka zajjal és vibrációval is járhat, ezért a lakók türelmét kérik. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Az uszoda nagy fejlődést hoz a Lövérek életébe

Már alapoznak

Heti hírösszefoglaló

Ünnepi szentmise 
Felszentelésének 120. évfordu-
lója alkalmából ünnepi szent-
misét tartottak a Nepomuki 
Szent János kápolnánál. Talán 
a legkalandosabb életű épüle-
tünk a Villa sori templom. Az 
eredeti kápolnát ugyanis 1764-
ben építették fel a Tűztorony 
mellett Közép-Európa egyik leg-
ismertebb szentjének – a hidak 
és a gyónási titok vértanújának 
– a tiszteletére. Az új városháza 
bontásakor, 1893-ban a kápolna 
„útban” volt, ezért Zalka János, 
akkori győri püspök engedélyez-
te annak áthelyezését. 

A bontás során a templom 
minden tégláját, faragványát 

megszámozták, így eredeti for-
májában épült fel Schármár Já-
nos műépítész irányításával a 
Villa sor és a Várisi út kereszte-
ződésében. 1899. szeptember 
17-én Póda Endre apátplébános 
szentelte fel új helyén. 

Dolgozó nyugdíjasok 
Miért éri meg? címmel szak-
mai fórumon mutatták be Sop-
ronban a nyugdíjas foglalkoz-
tatottság előnyeit. A találkozón 
kiderült: a munkaadókat és a 
nyugdíjas munkavállalókat a 
kormány döntése alapján ked-
vezőbb szabályozás várja. Eddig 
bruttó 100 ezer forintból 71 ez-
ret kapott meg egy nyugdíjas, 

idén viszont már 85 ezer forint-
hoz jutnak az érintettek. A fó-
rum vendégeit Horváth Vilmos, 
a Soproni Kereskedelmi és Ipar-
kamara elnöke köszöntötte, a 
találkozón részt vett Barcza At-
tila országgyűlési képviselő, 
dr. Farkas Ciprián tanácsnok és 
Tóth Éva, a gazdasági bizottság 
elnöke is. 

Az egészségért sétáltak
Sopron is csatlakozott a de-
menciával élők országos sétá-
jához. A szervezők célja az volt, 
hogy érezzék a betegek és az 
őket ápolók, hogy nincsenek 
egyedül. A séta utána megtar-
tották a Pannónia Hotelben a 

szív világnapja és az Alzheimer 
világnap közös rendezvényét, 
ahol ingyenes szűrővizsgálatok-
kal (vérnyomás-, haskörfogat-, 
testzsírmérés) és szaktanács-
adással is várták az érdeklődő-
ket. Az egészségmegőrzésről tar-
tott előadást több mint százan 
hallgatták meg. 

Dr. Metzl János emléke
Idén lenne százéves dr. Metzl Já-
nos. Az 1987-ben alapított Corvi-
nus Magyar–Osztrák Baráti Kör 
első elnökéről emlékeztek meg a 
baráti kör tagjai az elmúlt szom-
baton az evangélikus temetőben. 
Felidézték a soproni kórház elis-
mert sebészének életét, munkás-
ságát, külön kiemelve azt, hogy 
mennyi mindent megtett, hogy 
közelebb kerüljenek egymáshoz 
a magyar és az osztrák vállalko-
zások, jobban megismerjék egy-
mást a térségben élők. A 2003-
ban elhunyt dr. Metzl János 
mindvégig Sopronért dolgozott, 
hiszen a városszépítő egyesület-
nek alelnöke is volt.

Határőr nyugdíjasok 
összejövetele
A Határőr Nyugdíjasok Sopro-
ni Egyesülete megalakulásá-
nak huszonhetedik évforduló-
ját, egyben az idősek világnapját 
ünnepelte az elmúlt szomba-
ton. A cél a jövőben, csakúgy 
mint korábban is, az, hogy rend-
szeresen összejárjon, beszélges-
sen egymással a tagság. Idén 
is megemlékeztek az elhunyt 
társaikról.

Szakmai fórum a nyugdíjasok foglalkoztatásáról
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Vásároljunk mi is 
hulladékmentesen!

MADARÁSZ RÉKA

A hulladékmentes életmód lényege, hogy az 
észszerűsítés és egyszerűsítés elvei mentén, a 
saját komfortzónánk keretein belül haladva te-
gyünk a környezetünkért. Kezdhetjük akár az-
zal is, hogy megpróbálunk kevesebb szemetet 
termelni a vásárlásainkkal.

A környezettudatos vásárlás cél-
ja, hogy minél kevesebb szemét 
kerüljön a kommunális hulla-
dékgyűjtőbe. A leglátványosabb 
eredményt az hozhatja, ha nem 
veszünk annyi csomagolt élel-
miszert, mivel a legtöbb háztar-
tási hulladék a csomagolóanya-
gokból származik.

– A hulladékmentes vásárlást 
érdemes menütervezéssel kez-
denünk – tudtuk meg Gyuris 

Anett zöldmarketing-szakér-
tőtől. – Mérjük fel, hogy mi 
az, amire valóban szükségünk 
van – ez nem mindig egyezik 
meg az igényeinkkel, de itt le-
het kompromisszumot kötni. 
Nézzünk körül otthon: a rom-
landó, illetve közeli lejáratú ter-
mékeket tanácsos felhasználni, 
lefagyasztani vagy komposztál-
ni – ezzel is csökkentve a kelet-
kező élelmiszerhulladékot, és ez 

alapján összeállítani a menün-
ket és a bevásárlólistánkat.

Ha már tudjuk, mit akarunk 
beszerezni, nézzünk körül a kör-
nyékünkön, hol lehet a saját edé-
nyeinkbe és szatyrainkba vásá-
rolni. Anett már legalább egy éve 
vásárol csomagolásmentesen 
Sopronban, és még sehol nem 
kifogásolták eme szándékát. 

– Mivel manapság rendkívül 
felkapott a zero waste (hulla-
dékmentes) életforma, inter-
netes áruházak tömkelege áll a 
rendelkezésünkre, ahol jó pén-
zért ehhez szükséges kellékeket 
árusítanak – folytatta az elkö-
telezett szakember. – Ha való-
ban a környezettudatosság je-
gyében akarunk eljárni, akkor 
a már meglévő nejlonzacskó-
inkat, műanyag dobozainkat 

használjuk fel először! Amikor 
ezek elhasználódtak, igyekezzük 
szelektív hulladékgyűjtőben el-
helyezni őket, majd helyettük 
valamilyen környezetbarátabb 
alternatívát keresni.

Ha feltétlenül olyan élelmi-
szerre van szükségünk, amit 
nem lehet csomagolásmente-
sen megvenni, akkor a követ-
kező sorrendet érdemes szem 
előtt tartanunk: először üveg-, 
majd fém- és papír-, legvégső 
esetben pedig műanyag cso-
magolású termékeket válasz-
szunk! Amit lehet, használjunk 
fel újra – például tárolásra, be-
főzésre. Ha nem tudjuk haszno-
sítani, adjuk tovább valakinek, 
ha ez sem sikerül, akkor pedig 
szelektív hulladékgyűjtő szige-
teken helyezzük el azokat!

Zöld Sopron

Szemle és vásár
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Szeptember elejétől egészen 
novemberig az északi sark-
kör környékéről folyamato-
san érkeznek a madarak a Fer-
tő tó partjára egy kis pihenőre. 
A szárnyasok részben nálunk te-
lelnek, vagy a telelőhely előtti 
utolsó pihenőként választják a 
Fertő tavat. Jellemzően tízezres 
nagyságrendben jelennek meg 
a madarak, többségében a nagy 
lilikek, illetve a nyári lúd, veté-
si lúd és más, ritka vendégek is 
megfordulnak itt.

A Fertő–Hanság Nemzeti Park 
a közeljövőben több, az ide ér-
kező madarakkal kapcsolatos 
programot is szervez. Október 
5-én, szombaton reggel nyolc 
órától az európai madármeg-
figyelő naphoz kapcsolódóan 
a Fertő szikes tavainál tartanak 
bemutatót a szakemberek.

– Az 
„Észa-
ki ma-
d á r -
v e n -
dégek a 
Fertőnél” 
című rendez-
v é n y s o r o z a -
tunk november-
ben kezdődik. 
Ennek keretében 
három hétvégén 
át lesz lehetőség 
megfigyelni a mada-
rakat – mondta lapunknak 
Kiss Miklós, a nemzeti park 
megbízott osztályvezetője.

A szarvasbőgéstúra keretében 
szeptember 28-án, szombaton 
reggel öt órától a gímbikák után 
erednek. Mivel az állatok folya-
matosan mozgásban vannak, 
így a túra indulási helyéről az 
érdeklődők a www.ferto-han-
sag.hu oldalon kaphatnak nap-
rakész tájékoztatást.

– Október 12-én, szomba-
ton tartjuk meg a már hagyo-
mányosnak számító dunántú-
li magyar szürke szarvasmarha 
tenyészbikaszemlét és kézmű-
vesvásárt – tette hozzá Kiss Mik-
lós. – A szakmai programokat, 
így a bikaszemlét is a hídi ma-
jorban rendezzük. Lászlóma-
jorban lesz a kirakodóvásár, a 
gyerekeket pedig játszóház, ál-
latsimogató is várja. Ez a nap 
– tele színes programokkal – az 
egész családnak tartalmas 
időtöltés kínál. 

FOTÓ: HORVÁTH NORBERT

FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

Egészségőrző gyógyteák
KÖVES ANDREA

Az őszi időjárás beköszöntével elérkezett a te-
ázás szezonja. Ősszel és télen különösen nép-
szerűek a gyógyteák, ám nem mindegy, hogy 
hol és hogyan gyűjtjük a gyógynövényeket, il-
letve miként készítjük el az illatos nedűt.

Biczó Barbara soproni termé-
szetgyógyász–tanár közel 3 évti-
zede fedezte fel a gyógynövény 
teák varázslatos világát. Ma már 
saját biokertjében termeszti a 
gyógynövényeket, és saját maga 
készíti el belőlük a teákat.

– Magyarországon nagyon sok 
gyógynövény található, ám vi-
gyázni kell, hogy az útszélekről, 
ahol nagy a szennyeződés lehe-
tősége, ne gyűjtsünk növénye-
ket! – avat be a részletekbe Bar-
bara. – Aki saját maga szeretne 
gyűjteni, annak fontos, hogy 
alapos ismeretei legyenek a nö-
vényekről, hiszen némelyik ká-
ros mellékhatással is bírhat.

A gyógynövényeket ősidők 
óta használjuk különböző prob-
lémák orvoslására. Hazánkban 
a legnépszerűbb a kamillatea, 
amely antibakteriális hatású, 

gyulladáscsökkentő, emellett 
fájdalomcsillapításra és emész-
tési problémákra is kiváló. Nép-
szerű a magas C-vitamin-tartal-
mú csipkebogyó tea. Ősszel és 
télen gyakorta kerül a bögrék-
be az erős aromájú kakukkfű 
tea, ami segít a torokfájás és a 
köhögés megszüntetésében, 
emellett emésztési panaszok 
esetén is jó szolgálatot tesz. 
Közkedvelt a levendulatea is, 
amely görcsoldó, emésztést ja-
vító hatásáról ismert, virágá-
nak forrázatából nyugtató teát 
készíthetünk ideges, feszült ál-
lapot, túlterheltség, álmatlan-
ság esetén. Napközben és este 
is érdemes kortyolni az illatos 
citromfű leveléből készült teát, 
amely nyugtató, görcsoldó hatá-
sú, gyakran alkalmazzák fejfájás 
és alvászavarok esetén. 

– A gyógynövényteák leveleit 
forrázás után 5–10 percig hagy-
juk állni, a gyökerekből készített 
teánál ez az idő 15–20 perc is le-
het – mesélte Barbara. – A csipke-
bogyó teát nem szabad forrázni, 

mert elveszik a C-vitamin tar-
talma, ehelyett minimum 10–
15 percig ajánlott szobahőmér-
sékletű vízben áztatni! A legtöbb 
gyógynövény teát érdemes íze-
sítés nélkül fogyasztani.

Biczó Barbara három évtizede készít gyógyteákat

Nagy siker volt a hétvégén a Pro Kultúra ál-
tal meghirdetett Cédrustól cédrusig elneve-
zésű séta: közel 150-en járták végig a 3 ki-
lométeres túrát a belvárostól a Lövérekig. 
A séta apropóját az adta, hogy idén Csont-
váry emlékév van, 100 évvel ezelőtt halt meg 
ugyanis a híres festő. Az emlékév indítása-
kor nagy figyelmet kapott a libanoni cédrus 
is, amely a mester művészetének szimbo-
likus motívuma lett. Ez egy különleges, vi-

lágszerte védett fafaj, nálunk alig 6 egyedről 
tud a dendrológiai szakirodalom – köztük az 
egyik legkorosabb a Lövérekben magasodik. 
Ide indultak vasárnap a sétálók egy kultúr-
történeti zarándoklatra.
A kiinduló állomás a belvárosi Cédrus Köny-
vesbolt volt, amely annak idején a művészet 
iránti elköteleződésből választotta neveként 
ezt a fafajt. Dr. Veress Ferenc művészettörté-
nész Csontváry önéletrajzából idézett a sétát 

indító gondolataival: „Akinek megadatott a 
képesség az alkotásra, annak megadatott a 
képesség a halhatatlanságra.”. 
A séta közben több alkalommal megálltak a 
résztvevők, az egyes állomásokon – mint egy 
zarándoklat stációinál – egy 2017-ben meg-
szervezett soproni festőtáborban készült ké-
pekkel és azok alkotóival találkozhattak a 
résztvevők. Keresztes Anna, Hartner Vilma, 
Anna-Marie Göttsch, Szabó Katalin és a Ger-

hard Cervenka vásznain a Csontváry ihlette 
cédrusábrázolások születtek újjá. Az alkotók 
a saját képeik mellett állva arról beszéltek az 
érdeklődőknek, kit milyen gondolatiság ve-
zérelt, amikor megfestette a maga cédrusát. 
A séta zárópontja a Zettl-villa kertjében volt, 
ahol dr. Bartha Dénes professzor beszélt a 
libanoni cédrus kultúrtörténeti és dendro-
lógiai értékeiről. A résztvevők itt egy közös 
csoportképre is összeálltak.

Cédrustól cédrusig – séta a Csontváry emlékévben
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1994
Csernai Pál 
bemutatkozott 
Sopronban
EMDSZ – Soproni LC – Vasas 
3:0. Sopron, 7800 néző. EMDSZ–
SLC: Babos–Dragoner–Nagy J., 
Katona–Borsos, Ignácz, Cseh, 
Szántó,  Majoros–Fischer, 
Chiratcu. Edző Csernai Pál. 
Csernai Pál bemutatkozására, 
no és persze a Vasas vendég-
szereplésére majd nyolcezer 
néző volt kíváncsi Sopronban. A 
házigazdák újdonsült mestere 
azt az utasítást adta játékosai-
nak, hogy tartsák szoros őrizet-
ben a vendégek gyors közép-
pályásait és ékeit, ne engedjék 
lélegzethez, de főleg labdához 
jutni őket. Unalmas, megle-
hetősen sok hibával tarkított 
játszadozással telt a játékrész 
első fele, amely leginkább csak 
arra adott okot, hogy Csernai 
Pál meghallgathassa, hogy 
tud fütyülni a helyi közönség. 
A második félidőben a haza-
iak többet támadtak, Szántó 
remek beadása után Fischer 
talált a kapuba, majd a csere-
ként beállt Cservenkai révén 
növelték előnyüket. A 74. perc-
ben Fischer állította be a vég-
eredményt. Az első gólt köve-
tően a vezetés birtokában már 
csaknem maradéktalanul 
meg tudtuk valósítani eredeti 

elképzeléseinket – nyilatkozta 
a héten Németországból haza-
tért Csernai Pál, aki nemcsak 
a Vasas elleni meccset nyerte 
meg, hanem a soproni közön-
séget is. (Nemzeti Sport)

1969
Gyarapodó Sopron
A Lenin körúton, a bástyafal 
melletti épületnek máris nevet 
adtak a soproniak, OTP-háznak 
emlegetik. Hamarosan ugyanis 
a földszintre költözik a szom-
széd épületből az OTP. Nyolc 
brigád munkálkodik a Lenkei 
út és a Május 1. téri építkezése-
ken. Az SZTK bővítése hamaro-
san befejeződik, csakúgy, mint 
a gyógyszertáré, illetve a fölötte 
lévő 15 lakásé, melyekbe néhány 
hét múlva már költözhetnek az 
új tulajdonosok. (Kisalföld) 

1919
Kezdődnek a 
tánctanfolyamok
Käsz Mihály táncintézeté-
ben október hó 6-án kezdőd-
nek diákok, kereskedők, tiszt-
viselők és iparosok részére a 
tánctanfolyamok. Beíratások 
szeptember hó 22-től kezdve 
naponta délután 4 és 6 óra 
között a Katholikus Kör dísz-
termében, az Új utca 28. szám 
alatt – feljárat az udvarban. 
(Sopronvármegye) 

Sertéshús csak 
lisztkönyvvel
A városi hússzékben (a Városház 
épületében) a jövő hét csütörtö-
kén sertéshúst kaphatnak azok, 
akiknek a lisztkönyvük K kezdő-
betűs és 1-től 500-ig számozott. 
(Sopronvármegye)
Imaszékek bérlése
A soproni izraelita hitközség 
elöljárósága tudatja, hogy 
imaszékeket folyó hó 25-étől, 
naponta délután 3 és 5 óra 
között lehet bérelni. Eddigelé 
bérelt imaszékek csak folyó 
hó 30-ig lesznek fenntartva. 
(Sopronvármegye)
Egy menekült állami 
alkalmazott keresi a 
pénztárcáját
Elveszett az Elektro Bioszkópban 
20-án a fél 7 órai előadás alkal-
mával egy új bőrpénztárca, 
2100 korona készpénzzel és egy 
óra javítási szelvényével. Úgy 
az ezen előadás, mint az utána 
következő fél 9 órai előadáskor 
a 43-as számú zártszék körül 
ülők felkéretnek, hogy nem tud-
nak-e róla. Tulajdonosa mene-
kült állami alkalmazott, kéri a 
becsületes megtalálót, hogy szí-
veskedjék illő jutalom ellenében 
e lap kiadóhivatalában átadni. 
(Sopronvármegye)

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

Divatos könyvek

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A városi könyvtárban ismét elkészítették a leg-
többet kikölcsönzött könyvek listáját. Egyre 
többen érdeklődnek a kézműves, illetve re-
ceptkiadványok iránt.

A Széchenyi István Városi 
Könyvtár a közelmúltban ismét 
elkészítette a legtöbbet kiköl-
csönzött könyvek listáját. Ebből 
kiderült, hogy a legkeresetteb-
bek továbbra is a bestsellerek, 
a szépirodalmi művek, szakiro-
dalmi könyvek, ezeken belül a 
szakácskönyvek, útikönyvek, 
tankönyvek.

– A szépirodalmi művek nép-
szerűségi listáját Náray Tamás 
két könyve, a Zarah és folytatása, 
a Zarah öröksége vezeti – mond-
ta lapunknak Kőműves Renáta 
könyvtáros. – A Zarah örökségére 

egyébként már előjegyzés van. 
A szintén magyar író, Grecsó 
Krisztián Vera című könyve a 
harmadik a sorban, annak elle-
nére, hogy csak idén márciusban 
jelent meg, már 13-an várnak rá.

A külföldi szerzők közül 
 Raphaelle Giordano neve is be-
robbant a köztudatba: „A má-
sodik életed akkor kezdődik, 
amikor megérted, hogy csak 
egy van” című könyve hamar 
közkedvelt lett. Megfigyelhető, 
hogy szívesen olvassák az em-
berek a történelmi korokat meg-
elevenítő családregényeket is. 

A szakkönyvek között Orvos-
Tóth Noémi tavaly megjelent 
„Örökölt sors” című művére a 
legnagyobb a kereslet, tizen-
négyen jegyezték elő. Michel-
le Obama önéletrajzi könyve, az 
„Így lettem” is megjelenése óta 
nagyon keresett. Borbás Mar-
csi legújabb szakácskönyve, a 
„Magyarország finom” is törek-
szik felfelé, tavalyi megjelenése 
óta sokan kíváncsiak rá. Meg-
tudtuk, egyre többen követnek 
valamilyen speciális – glutén-
mentes, szénhidrátcsökken-
tett, laktózmentes, cukormen-
tes, vegetáriánus – étrendet, így 

népszerűek az ilyen témájú sza-
kácskönyvek is. 

A legnépszerűbb úti célok 
az év első felében Olaszország, 
Portugália és Franciaország vol-
tak. A nyár eleji roham után az 
ősz kezdetével visszakerültek a 
polcra az útikönyvek. 

– Érezhető az egyre nagyobb 
érdeklődés a kézműves köte-
tek iránt, mondhatjuk, hogy ez 
az új trend. Kedvelt a Horgolt 
szundipajtik, de keresnek még 
kötéssel, varrással, hímzéssel, 
valamint festéssel, rajzolással 
kapcsolatos könyveket is – zár-
ta  Kőműves Renáta. 

XI. Múzeumok 
Őszi Fesztiválja
HUSZÁR JUDIT

Családi foglalkozá-
sokkal, múzeum-
pedagógiai órákkal, 
kiállításokkal, tárlat-
vezetésekkel, szí-
nes programokkal is 
készülnek a szerve-
zők a múzeumok őszi 
fesztiváljára. Az or-
szágos programsoro-
zathoz idén is csatla-
kozott Sopron.

A világ csodái – felfedezések ko-
ra – ez a mottója az idei múzeu-
mok őszi fesztiváljának. A prog-
ramsorozatot 11. alkalommal 
szervezi meg a Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeum – Múzeumi Ok-
tatási és Módszertani Központ 
szeptember 23. és november 
10. között.

A Soproni Múzeum számos 
programot kínál a fesztiválhoz 
kapcsolódva.  „Legyél Te is vá-
rosszépítő!”– a múzeum és a 
Soproni Városszépítő Egyesü-
let közös projektjének kereté-
ben hívják sétálni az általános 
és középiskolásokat iskolájuk 
körül, hogy felfedezhessék  a 
naponta látott utcák, házak és 
lakóik történetét.

Szeptember 27-én 
18 órától a Fabricius-
házban Leonardo 
Da Vinci és Aridané 
fonala címmel M. 
Horváth Adrienn 
néprajzkutató, Wal-
dorf-tanár előadását 
hallhatják a fonás és a 

szövés történetéről. A gyakor-
latban is ki lehet majd próbálni 
az orsóval való fonást. Október 
3-án Felfedezők és utazók elbe-
szélései Magyarországról cím-
mel Osváth Ádám történész 
beszél a Macskakő előadóter-
mében arról is, hogyan látták 
őseinket a honfoglalás korában. 
Az Ó-zsinagógában október 12-
én őszbúcsúztató programsoro-
zat által ismerhetik meg a zsidó 
ünnepek világát, megkóstolhat-
ják ételeiket, hallhatják zenéiket. 
A zsidó temetőbe kalauzolja az 
érdeklődőket másnap, október 
13-án 10 órától Büchler András, 
a Soproni Zsidó Hitközség elnö-
ke. Családi legendárium címmel 
irodalmi pályázatukra is várják 
még az alkotásokat. Ennek rész-
leteiről múlt heti újságunkban 
olvashattak.

A fesztiválhoz a Soproni Evan-
gélikus Múzeum is csatlakozott. 
Szeptember 25-én 17 órakor az 
evangélikus gyülekezeti ház-
ban Felfedezések az orvoslás-
ban címmel kezdődik program. 
A múzeum őrzi Frankovith Ger-
gely 16. században született, első 
magyar nyelvű orvosi könyvét, 
ennek apropójaként egy sopro-
ni orvos, dr. Simkó Emil tart elő-
adást. A nagy felfedezések és a 
reformáció címmel október 15-

én 10 órától rendhagyó 
történelem és 

múzeumpeda-
gógiai órát ren-

deznek, október 
28-án 10-től pe-
dig közös bar-
kácsolásra hív-

ják a gyerekeket 
a nagy felfede-

zők nyomában.

Kultúra, művészetek

60 EZER KÖLCSÖNZÉS
Az év első felében a beiratkozott 3721 olvasó közel 60 ezer 
dokumentumot kölcsönzött ki a soproni könyvtárból. Ebbe 
a könyvek mellett beletartoznak a folyóiratok, zenei albu-
mok, hangoskönyvek is.

Kőműves Renáta könyvtáros a legnépszerűbb kötetekkel  FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Sikeres Progress Sopron
Megtartották a Progress Sopron 
2019. Nemzeti és Nemzetközi 
Amatőrszínházi Fesztivált vá-
rosunkban. A második alkalom-
mal életre hívott találkozó ver-
senyprogramjában négy ország 
(Csehország, Szlovákia, Oroszor-
szág és Magyarország) hét cso-
portja vett részt. 

Pataki András, a házigaz-
da Pro Kultúra ügyvezetője, a 
fesztivál igazgatója megnyi-
tójában arról beszélt, hogy a 
nem hivatásos és amatőr szín-
játszás nemzetközi kitekintés-
sel bíró rangos seregszemléjét 

idén a páneurópai piknik és a 
vasfüggöny lebontásának 30. 
évfordulója alkalmából a ma-
gyar demokrácia ünnepének je-
gyében rendezték meg. Olyan 
országokat és produkciókat 
hívtak meg, amelyek ehhez a 
szellemiséghez, történelmi idő-
szakhoz kapcsolódtak. Az igaz-
gató örömét fejezte ki, hogy 
immár második alkalommal 
adhatott otthont a találkozó-
nak Sopron.

A fesztivál társrendezője a 
Magyar Szín-Játékos Szövetség. 
A szervezet elnöke, Regős János 

rövid köszöntőjében reményét 
fejezte ki, hogy az elkövetkezen-
dő pár napban sikerül felkelteni 
a közönség érdeklődését a ren-
dezvény iránt. Mintegy harminc 
produkciót néztek meg előze-
tesen, míg végül a soproni me-
zőny kialakult.

A fesztivál produkcióit szak-
mai zsűri értékelte. Az elnök 
Gennagyij Bogdanov, aki mű-
helymunkát tartott a részt-
vevőknek és a soproni színé-
szeknek. Mellette Regős János 
rendező és Lőkös Ildikó drama-
turg bírálta el az előadásokat.

RÖVIDEN

Ünnepeltek a zenészek
Az alapítás 190. évfordulóján közös koncert-
tel ünnepelt a Soproni Liszt Ferenc Szimfo-
nikus Zenekar és a Horváth József Alapfokú 
Művészeti Iskola. A két intézmény az 1829-
ben alapított Soproni Zeneegyesület utód-
jaként működik. – Alapításától szimfonikus 
zenekari és oratorikus koncerteket szerve-
zett az egykori zeneegyesület – emlékezett 
vissza a hangverseny kezdetén Kóczán Pé-
ter, a Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar mű-
vészeti vezetője. – 190 éve indult el a pol-
gári zeneoktatás is Sopronban. 
Az ünnepségen több tagot is köszöntöt-
tek, dr. Fodor Tamás pedig jubileumi elis-
merő oklevelet adott át Lampert Tündének, 
a zeneiskola vezetőjének. – Az ifjúság ne-
velésében a zeneoktatás kiemelkedő érté-
ket jelent és nagyon eredményes Sopron-
ban – mondta a polgármester.

Kulturális örökségek
A kulturális örökség napjai alkalmából Sop-
ronban is tartottak rendezvényt az elmúlt 
hétvégén. A Soproni Múzeum munkatársai 
ingyenes tárlatvezetéssel készültek a Stor-
no-gyűjteményben. A kiállítás a kémény-
seprőből restaurátorrá vált Storno Ferenc 
és családja gyűjteményét mutatta be azok-
ban a szobákban, amelyeket a család 1875 
és 1984 között lakásként használt. A régisé-
gekkel és a családtagok alkotásaival beren-
dezett enteriőrök képet adtak a 19. század 
végének divatos lakáskultúrájáról.
Sopron mellett Sopronkövesden több tu-
cat program várta az érdeklődőket. Volt 
egyebek mellett oldtimer járművek talál-
kozója, állatsimogató, legóból fel lehetett 
építeni a település jellegzetes épületeit. 
A felvonulás után apa-lánya táncbemu-
tatót is tartottak.

›
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Tekerj Sopron!: a kerékpárosok a Jerevánt is felfedezték

Egy nap autó nélkül

RÁZÓ LÁSZLÓ

Két héttel a nagysikerű Sportolj 
Sopron! után a kerekesek is meg-
mutathatták, milyen népszerű a 
kerékpársport városunkban. A bi-

ciklis felvonuláson több százan vettek részt. 

Szeptember 22-én, az európai 
autómentes napon rendezték 
meg a Tekerj Sopron!-t, amely-
nek keretében idén már ötödik 
alkalommal szerveztek nagysza-
bású biciklis felvonulást. A kö-
zös tekerés vasárnap délután 

kettőkor kezdődött, a fiatal kor-
osztály azonban már reggel nye-
regbe pattant: tehetségkutató 
biciklis versennyel indult a nap 
a Kodály téren. Az eredményhir-
detésen az oklevelet, érmeket 
és ajándékokat közösen adta át 

dr. Farkas Ciprián városi tanács-
nok, Tóth Éva, a Jereván-lakóte-
lep Településrészi Önkormány-
zat elnöke és Csiszár Szabolcs 
városi sportfelügyelő.

Csiszár Szabolcs hangsúlyoz-
ta: a kerékpározás, gyaloglás 
nemcsak egészséges, hanem 
azért is fontos, mert a városok 
számára egyre lényegesebb, 
hogy a lakosság minél nagyobb 
számban használjon alternatív 
közlekedési módokat.

– Örömmel látom, hogy mi-
lyen komoly tömeg gyűlt össze, 
hogy részt vegyen a kerékpáros 

felvonuláson, jó látni, hogy sok 
gyermek a szülőkkel együtt bi-
ciklizik – mondta dr. Farkas Cip-
rián városi tanácsnok. – Ma bi-
zonyíthatjuk, hogy autó nélkül 
is meg tudunk lenni, a sportren-
dezvény pedig arra is kiváló le-
hetőség, hogy megmutassuk a 
Jereván-lakótelepet, amely Sop-
ron sok városrészéhez hason-
lóan rengeteget fejlődött az el-
múlt években. 

A kerékpáros felvonulás a 
város számos pontjára, így a 
Várkerületre is elkalauzolta a 
résztvevőket. 

Krasznai-kupa
MUNKATÁRSUNKTÓL

Idén is megemlékeztek az egy-
kori kiváló sportember és fan-
tasztikus testnevelő, edző, 
Krasznai Ferenc munkásságá-
ról. A női kosarasok emlékmecs-
cset, a férfiak tornát játszottak. 

A Novomatic-arénában a 
Győr–Moson–Sopron Megyei 
Kosárlabda Szövetség szervezé-
sében múlt szerdán Krasznai-
emlékmeccset játszottak a höl-
gyek. A Sopron Basket még nem 
teljes kerettel vette fel a harcot 
a cseh USK Prága ellen, ez pedig 
érződött is a meccs elején: az el-
ső negyedben mindössze 7 pon-
tot szereztek Fegyvernekyék, és 
bár később sikerült egyenlíteni, 
az emlékmeccset végül a Nalakia 
Hejkova vezette prágaiak nyer-
ték. A végeredmény: Sopron 
Basket – ZVVZ USK Prága: 60–
63. A felek két nappal később is-
mét megmérkőztek Sopronban, 
ezen a meccsen sikerült vissza-
vágni a cseh együttesnek.

A férfiak idén is emlék-
tornával tisztelegtek a je-
les soproni sportember előtt. 

A négycsapatos torna első nap-
ján a Sopron KC csupán három 
idegenlégióssal, ezzel együtt 
biztató játékkal legyőzte az Al-
ba Fehérvár csapatát. A mérkő-
zésen kiemelkedően dobott az 
egyik új ember, Rivers, aki 26 
pontot és három triplát szerzett 
a találkozón. A végeredmény: 
SKC – Alba Fehérvár: 86–77.

A Krasznai-kupa döntőjében a 
révkomáromi együttest legyőző 
Zalaegerszeg volt az SKC ellen-
fele. A ZTE kész csapattal, öt lé-
gióssal játszott a fináléban, ez 
pedig komoly előnyt jelentett 
a zalaiaknak. Rivers ismét 20 
pont fölé jutott, a center Car-
ter is szorgalmasan gyűjtötte a 
pontokat, Takács Norbert pedig 
csapatkapitányhoz méltóan vet-
te ki a részét a mérkőzésből, ez-
zel együtt a ZTE biztosan nyerte 
a finálét. A végeredmény: SKC 
– ZTE: 76–85.

Az SKC így ezüstérmet szer-
zett az idei Krasznai-kupán, a 
torna legjobb játékosa Demetre 
Rivers (SKC) lett, a legjobb sop-
roni kosaras címet pedig Takács 
Norbert kapta.

Sport

Széchenyi István 
atlétika emlékverseny

MUNKATÁRSUNKTÓL

Középiskolások részvételé-
vel tartották meg múlt héten 
a  Széchenyi István Atlétikai 
Emlékversenyt. 

Nyikos Tivadar, a sportese-
mény szervezője elmondta: a 
legnagyobb magyarról keveseb-
ben tudják, hogy az atlétikát, az 
evezést és az ökölvívást is meg-
honosította Magyarországon. 
Széchenyi István egyetértett 
az angol elvekkel, amelyek sze-
rint a nevelés négy fő színtere az 

iskola, a templom, a kollégium 
és a sportpálya.

– Széchenyi Istvánra emlé-
keztünk, a fiatalok nagy lelke-
sedéssel vettek részt a különbö-
ző atlétikai versenyszámokban 
– tudatta Nyikos Tivadar. – A ma-
gasugrást a Széchenyi-gimnázi-
umban tartottuk meg, a többi 
megmérettetést pedig az An-
ger pályán. Távolugrás, súly-
lökés, diszkoszvetés, kislabda-
hajítás volt egyebek mellett a 
programban, de nem marad-
tak el a futószámok sem: 100, 

400, 1500 méteres futásban, 
valamint 4×100-as és 4×400-
as váltóban is bizonyíthattak 
a fiatalok.

A szervező hozzátette, a rend-
szerváltás előtt már szerveztek 
hasonló emlékversenyeket, 
ezt elevenítették most fel ha-
gyományteremtő szándékkal. 
A tervek között szerepel, hogy 
evezéssel is bővítik a sportágak 
számát, valamint az is, hogy a 
térség összes, Széchenyi István 
nevét viselő iskoláját meghívják 
majd az emlékversenyre.

Magabiztos győzelem

PÁDER VILMOS 

Sikeres hetet zártak az SC Sop-
ron csapatai. A felnőtt együt-
tes már korábban, Magyar Kupa 
kötelezettsége miatt lejátszot-
ta a Pannonhalma elleni mér-
kőzését, 3–0 arányban győzött. 
A hétvégén kupamérkőzésen a 
legjobb 32 közé jutásért a Komá-
rom megyei Kecskéd együtte-
sét fogadták Honyákék, és 3–1-es 
győzelmükkel továbbjutottak a 
főtáblára. A hazai gólokat Kocsis 
Ármin, Purt Patrik és Baranyai 
Norbert szerezték. A mérkőzés 
igazi kupahangulatban zajlott, 
a szurkolók biztatták kedven-
ceiket. A közel kétszáz vendég 
drukker dobbal, kereplővel tet-
te színesebbé a találkozót. Ve-
reségük ellenére is éltették csa-
patukat. A találkozón a Sopron 
meggyőző játékot mutatott 

ötszáz fős szurkolótáborának. 
A jó formára a hétvégén is szük-
sége lesz, mivel a 4. Jánossomor-
ja otthonában kell bizonyítania. 

Az utánpótlás-bajnokságban 
mind a hat korcsoport a Hévíz 
együtteseivel mérkőzött. Az U12 
8–0-ra győzött, az U13 5–0-ra, az 
U14 3–1-re, az U15 5–0-ra, az U17 
1–0-ra és az U19 6–0-ra. Az SC 
Sopron fiataljai hétről hétre bi-
zonyítják jó formájukat. A hat 
korosztály hat győzelmet aratott, 
28–1-es gólkülönbségük, a maxi-
málisan megszerezhető 18 pont-
juk mindennél többet mond. 

Abdán vendégeskedett a SFAC 
legénysége, és 5–0-s vereséget 
szenvedett. A soproni csatárok 
még mindig adósak a gólok-
kal, a védelem pedig gólképes. 
Hétvégén lesz javítási lehető-
ség, a Beled érkezik az Anger 
réti sporttelepre. 

Az öregfiúk-bajnokságban az 
SC Sopron a tavalyi bajnok Kóny 
együttesét fogadta és 2–2-es 
döntetlent ért el. A hazaiak nem 
bírtak ellenfelükkel, játékuk csa-
lódást okozott. A két kiváló csa-
tár, Czipper és Tikosi góljai sem 
hoztak hazai győzelmet. 

Az NB II-es női bajnokságban 
Zalaegerszegre látogatott az SC 
Sopron csapata, és 7–1 arányú 
vereséget szenvedett. Nagy fa-
lat volt a megfiatalított sopro-
niaknak a rutinos zalai csapat. 

A megyei II. osztályban Vesz-
kényben vendégeskedett az 
SVSE, és 2–2-es döntetlent ért 
el. Mozsolits Jenő együttese 
nagyot küzdött, de játékuk csak 
egy pontra volt elég.

A megyei III. osztályban Rép-
cevisen 7–0-s vereséget szenve-
dett a Balf együttese. Elfogyott 
az újonc balfi gárda lendülete.

Több futószámban is versenyeztek a diákok FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A hétvégi 3–1-es győzelmével az SC Sopron továbbjutott a Magyar Kupa 
főtáblájára FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A Tekerj Sopron! keretében rendezett biciklis felvonuláson több százan vettek részt FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

A hölgyek emlékmeccsel, a férfiak emléktornával 
tisztelegtek Krasznai Ferenc előtt  
FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Új klubházat – benne öltözőkkel, szertárral, or-
vosi szobával, közösségi térrel – adtak át az SC 
Sopron Ágfalvi úti sporttelepén. Ennek a fia-
tal focisták örülnek, a szülők pedig annak, hogy 
egy új lelátón szurkolhatnak a csemetéiknek.

A soproni önkormányzat, a kor-
mány, valamint a helyi vállal-
kozók támogatásának köszön-
hetően épült meg a hatszáz 
négyzetméteres klubház az Ág-
falvi úton. Az elmúlt heti átadá-
son részt vett dr. Simon István 
alpolgármester, Barcza Attila, 
Sopron és térsége országgyűlési 

képviselője, Csiszár Szabolcs vá-
rosi sportfelügyelő, Széles Sán-
dor megyei kormánymegbízott, 
több önkormányzati képviselő, 
de megjelentek a labdarúgó szö-
vetség képviselői is.

Ünnepi beszédében Csiszár 
Ákos, az SC Sopron elnöke ki-
emelte: az elődök 1959-ben 

kitartóak voltak, és ennek kö-
szönhetően épülhetett meg az 
akkori Vasas új pályája. – A fo-
lyamatos fejlődés eredménye-
képpen nyerhetett Magyar Ku-
pát 2005-ben a Matáv FC. Egy 
sportklub múltja tehát nemcsak 
hagyomány, amelyet ápolni kell, 
hanem egyben kötelezettség is, 
hogy folyamatosan fejlődjünk! 
Ennek a szellemében készülhe-
tett el az új épület, ahol már kor-
szerű körülmények fogadják a 
hatszáz fiatal labdarúgót.

Sipos Jenő, az MLSZ sajtószó-
vivője a szövetség nevében gra-
tulált a sikeres beruházáshoz, és 
kiemelte, hogy a létesítmények 

modernizálása a labdarúgó szö-
vetség fejlesztési tervének egyik 
központi része.

– Sopronban számos olyan 
fejlesztés és beruházás történt, 
amely a helyi lakosság egész-
ségének megőrzését szolgálja 
– fogalmazott dr. Farkas Cip-
rián önkormányzati képviselő, 
tanácsnok. – A fő cél az egész-
séges életmódra nevelés, ennek 
érdekében az önkormányzat és a 
kormány is sokat tesz. Nagysze-
rű látni, hogy milyen sok gyer-
mek focizik itt, az Ágfalvi úton. 
Sok sikert, Sopron!

A beszédek végén az új lé-
tesítményt Horváth Imre 

városplébános áldotta meg. 
A klubházban hat csapatöltö-
ző, edzői és játékvezetői öltö-
ző, gondnoki iroda és szertár, 
konditerem és rehabilitációs 
helyiségek segítik a megfelelő 
szakmai munkát. A vizesblok-
kok a mérkőzések és az edzé-
sek ideje alatt a szabadtérről is 
megközelíthetők, továbbá az SC 
Sopron klubirodáját is a házban 
rendezték be. Kulturált kikap-
csolódási és szurkolási lehetősé-
get biztosít a hamarosan nyíló 
sportbüfé, valamint a füves pá-
lya mellett található, felújított 
és székekkel ellátott, 350 férő-
helyes lelátó.

LELÁTÓ

Labdarúgás
Szeptember 25., 27., 
30., szerda, péntek, 
hétfő 18 óra, Halász 
Miklós Sporttelep, 
tóparti sporttelep
Városi kispályás 
labdarúgó-bajnokság

Diáksport
Szeptember 27., 
péntek 10 óra, 
Lackner Kristóf 
Általános Iskola
Európai diáksportnap

Terepfutás, 
túrázás

Szeptember 28., 
szombat 9 óra, 
Károly-kilátó
Három a Károly 
terepfutóverseny és túra

Túrázás
Szeptember 29., 
vasárnap 9.15, 
Kánya-szurdok
Harka Vándora

› SC Sopron: modern klubházat és lelátót építettek az Ágfalvi úton

A labdarúgók új otthona

Sport

Fejlődés az SC Sopronnál: az elmúlt héten adták át az új, hatszáz 
négyzetméteres klubházat FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS

Dr. Farkas Ciprián városfejlesztési tanácsnok és Sipos Jenő,  
az MLSZ szóvivője áttekintette a soproni foci helyzetét

Ismételne az SKC
MUNKATÁRSUNKTÓL

Idén is a tavalyi sze-
zonhoz hasonló ered-
ményt érne el Sopron 
KC a férfi kosárlab-
da-bajnokságban. Az 
együttes idén először 
szeptember 28-án 
Jászberényben ját-
szik hivatalos, bajnoki 
mérkőzést. 

A szezont felvezető sajtótájé-
koztatón Pojbics Szabolcs ügy-
vezető hangsúlyozta: rendkí-
vül kiegyensúlyozott a hazai 
bajnokság, ezért nehéz konkrét 
elvárást megfogalmazni a csa-
pattal szemben. A cél egy olyan 
együttes kialakítása, amely sze-
rethető, megalkuvás nélkül ját-
szik, így sok nézőt vonz a lelá-
tókra. Az ügyvezető köszönetet 
mondott a város és a szponzo-
rok támogatásáért – az össze-
hangolt munka eredményeként 
idén kicsit emelkedett a csapat 
költségvetése. 

Az önkormányzat nevében 
Csiszár Szabolcs városi sportfel-
ügyelő kiemelte: nemcsak a já-
tékosok, a klubvezetők és a szak-
mai stáb is erőn felül dolgoznak 
azért, hogy a kosárlabda-szerető 

soproni közönséget minél ma-
gasabb színvonalon kiszolgálják. 

Sabáli Balázs vezetőedző 
türelmet kért a közönségtől, 
mivel különböző okokból ké-
sőn állt össze a végleges ke-
ret, az új játékosokat pedig be 
kell építeni a csapatba. A szak-
vezető szerint a céljuk, hogy 
meg tudják ismételni a tavalyi 
eredményeket. 

A sajtótájékoztatón a szakmai 
stáb új tagja is bemutatkozott: a 
soproni közönség korábbi ked-
vence, Dénes Gábor idén már 
nem a pályán, hanem a klubve-
zetés tagjaként segíti a csapa-
tot. Elmondása szerint céljuk az, 
hogy a mérkőzések végeredmé-
nyétől függetlenül az emberek 
érezzék: az SKC nagycsaládjához 
tartoznak.

ÚJ JÁTÉKOSOK: Múlt héten két új játékos is aláírt a Sopron KC együtteséhez: a hátvéd posz-
ton kényszerű csere történt, miután Melvin Johnson magánéleti okokból kérte szerződé-
se felbontását. Posztjára az a Bernard Thompson érkezett, aki már két szezont játszott Ma-
gyarországon. A keret egy center érkezésével vált teljessé: Christian Jones tavaly Ukrajnában 
szerepelt, ahol nemcsak bajnoki címet szerzett, hanem a pontvadászat legjobb centerének 
is megválasztották.

Az SKC szeretné megismételni a tavalyi szezonban 
elért eredményét FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

„ Tegnap hősök kellettek, ma mártírok… 
Így parancsolja ezt hazám szolgálata.”

Dessewffy Arisztid 

MEGHÍVÓ
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt és családját

AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKÉRE
rendezett 

MEGEMLÉKEZŐ ÜNNEPSÉGRE
2019. október 4-én, péntek 17.00 órára

az evangélikus temető előtti emlékparkba 
A rendezvényen közreműködnek a Szent Orsolya Római Katolikus 

Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium diákjai

Emlékezzünk együtt a szabadságharc mártírjaira!

Rekord számú induló vett 
részt a X. Soproni Cross Fu-
táson vasárnap. A szerve-
zők beszámolója szerint 
külön öröm, hogy idén 117 
gyermek is rajthoz állt, az 
életkoruknak megfelelő tá-
vokon. A rendezvényen a 
400 métertől egészen a 10 
kilométeres versenyig in-
dulhattak a futók. 

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

A HÉT MOTTÓJA:

„Nem mi döntjük el, 
hogy mikor éljünk. 

Mi csak abban 
dönthetünk, hogy 

mi a teendő, ha már 
itt vagyunk.”

John Ronald Reuel 
Tolkien 

 (angol nyelvész, író és költő)

KÖNYVAJÁNLÓ

J. R. R. Tolkien: 
A hobbit

Amikor Gandalf, a mágus 
és egy csapat törp elra-
gadja, Bilbó, a hobbit iga-
zi kaland kellős közepébe 
csöppen: „betörési szak-
értőként” kell segédkez-
nie a kincs visszaszerzé-
sében, amitől Smaug, a 
nagy és veszedelmes sár-
kány fosztotta meg egy-
kor a Hegymély Királyát. 
A kalandok során már itt 
felbukkan a titokzatos va-
rázserővel rendelkező 
gyűrű… J. R. R. Tolkien sa-
ját gyermekeinek írta ezt a 
meseregényt, de 1937-es 
megjelenésekor azonnal 
óriási sikert aratott. 

›

110 évvel ezelőtt, 1909. 
szeptember 13-án született 
Sopronban Takács Kálmán 
vasesztergályos, az 1956-os 
forradalom és szabadság-
harc mártírja. Halálra ítélték 
és Budapesten kivégezték 
1958. november 6-án.

65 évvel ezelőtt, 1954. 
szeptember 15-én hunyt 
el Debrecenben Mannin-
ger Gusztáv Adolf mező-
gazdász, egyetemi tanár. 
Talajművelési és növény-
termesztési elveinek és 
módszereinek széles körben 
való terjesztésével hazánk-
ban és külföldön elismert-
té vált. Sopronban született 
1880. január 11-én.

20 évvel ezelőtt, 1999. 
szeptember 16-án hunyt el 
Sopronban Hófalvi Erzsé-
bet textiltervező iparmű-
vész. Sopronban született 
1941. szeptember 9-én.

A Széchenyi István Városi 
Könyvtár internetes oldalán 
(www.szivk.hu) megtalálha-
tó adatbázisból közöl rész-
leteket lapunk.

Ez történt 
Sopronban

Szeptember 27–28-án bepillanthatunk a tudomány titkaiba

Ismét kutatók éjszakája
MADARÁSZ 

RÉKA

Harma-
dik alka-
lommal 

várja Sopron és kör-
nyéke közönségét a 
Széchenyi-gimnázi-
um a kutatók éjszaká-
ja című rendezvényre. 
A változatos progra-
mok között minden-
ki találhat kedvére 
valót – a kisgyerme-
kes családoktól a 
nyugdíjasokig.

Több mint húszféle változa-
tos programból válogathatnak 
az érdeklődők a Soproni Szé-
chenyi István Gimnáziumban 
pénteken 17 és 22 óra között. Az 
est folyamán bevetik a Sopro-
ni Tankerületi Központ, a Sop-
roni Egyetem és a házigazda 
közös pályázatainak eredmé-
nyeként nyert legmodernebb 
eszközöket is.

– Számos programot tehet-
séges diákjaink találtak ki és 
bonyolítanak le – tudtuk meg 
Simon György ötletgazda szer-
vezőtől. – Fontosnak tartjuk, 
hogy szinte minden helyszín 
akadálymentesített legyen. Ér-
zékenyíteni szeretnénk nem-
csak a saját diákjainkat, akik 
egyébként is nyitottak arra, 
hogy segítsenek fogyatékkal 

élő embertársainknak, hanem 
a látogatóinkat is.

A másság elfogadását szolgál-
ja többek között az Élő könyvtár 
című program. Az olvasók ezen 
az éjszakán „eleven” könyveket 
kölcsönözhetnek, olyan társa-
dalmi csoportok tagjait, akik-
hez a többség előítélettel vi-
szonyul, akiket diszkrimináció 
érhet a mindennapokban. 

– Sok egyéb izgalmas cseme-
gével készülünk még: szaba-
dulószobákat rendeztünk be a 
pincétől a padlásig, lesz elsőse-
gély-bemutató, GPS-es kincs-
kereső játék, Slime laboratóri-
um szuperhősökkel, „Vízvarázs” 
címmel kémiai kísérletek, idő-
utazás az iskola történetében 
– hogy csak néhányat említsek 
– fejezte be Simon György.

Soproni fiatalok

ORSZÁGOS RENDEZVÉNY
A kutatók éjszakája egy Európa-szerte megrendezett ingye-
nes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya nép-
szerűsítésére. A tavalyihoz hasonlóan idén is kétnapos lesz 
a rendezvény, szeptember 27-án és 28-én lehet bepillan-
tani a különböző tudományterületek titkaiba. Országszerte 
260 helyszínen több mint 2600 programot rendeznek. Vá-
rosunkban a Soproni Egyetem és a TIT is bekapcsolódott a 
programsorozatba. A részleteket a www.kutatokejszakaja.
hu oldalon találja. 

MADARÁSZ RÉKA

Talhammer Gellértet iskolájában elsősor-
ban mint kiváló fotóst ismerik, szülőfalujában, 
Peresztegen viszont valóságos fogalomnak 
számít. Ha kell, biciklit, ha kell, traktort sze-
rel, képességeit pedig önkéntes tűzoltóként is 
kamatoztatja.

Öt éve kezdett el Gellért fo-
tózni, eleinte csak a szűkebb 
környezetében: a kertjükben 
lévő virágokat, bogarakat örö-
kítette meg. Már a legelső ter-
mészetfotójával harmadik 
helyezést ért el a Soproni Gár-
donyi Géza Általános Iskola 

fotópályázatán. Nagy hatással 
volt rá városunk egyik kiváló 
fotósa, Lángh Gábor. 

– A Gáborral való találkozás 
nagy lendületet adott: vadfotó-
zásba kezdtem – mesélte az Eöt-
vös József Evangélikus Gimnázi-
um, Egészségügyi és Művészeti 

Szakgimnázium 11.a osztályos 
tanulója. – A portréfotózás úgy 
került a képbe, hogy először az 
egyik osztálytársamtól, majd az 
iskola egyre több diákjától kap-
tam felkérést. Rengeteg port-
rét készítek, de a természetfo-
tózásról sem mondok le, mert 
elképesztő élményekben van 
részem általa. Egy alkalommal 
például a megszokott helye-
men, Pereszteg határában egy 
repceföldön másfél méterre 
sikerült egy őzet megközelíte-
nem. Az egész napomat beara-
nyozta a pillanat.

Gellért először a Varázssza-
vak premierjén fényképezett 
a dESZKa Társulatnak, majd a 
csapat tagjaként háttérmunká-
kat végzett. Tavaly ősszel az is-
kola igazgatójának felkérésére a 
SMAFC néhány meccsén mint 
hivatalos fotós teljesítette a 
közösségi szolgálatát. A kiváló 
kommunikációs képességekkel 
megáldott fiatalember azonban 
nemcsak a fénytechnikához ért: 
már a felvételin is a segédmo-
tor-jogosítványát mutatta fel a 
személyi igazolványa helyett. El-
ső biciklijét 6.-as korában épí-
tette, azóta szerelt már traktort, 
autókat, motorokat; maradék 
szabadidejében pedig – a csalá-
di hagyományoknak megfelelő-
en – önkéntes tűzoltó. A Keszt-
helyi Egyetem Georgikon Karán 
szeretne továbbtanulni, hogy is-
mereteit a családi gazdaságban 
hasznosíthassa. 

Emlékezetes pillanatokat, különleges helye-
ket örökítettek meg azok az egyetemisták, akik 
külföldön tanulhattak a Campus Mundi prog-
ram támogatásával. Az ő fotóikból nyílt kiállítás 
múlt héten a Ligneum látogatóközpontban. A 
tárlat egyetemről egyetemre vándorol, az őszi 
szemeszter első vidéki állomása Sopron. Az élet 
Campus mundisként felhívásra érkezett ké-
pek Csehországtól az USA-ig és Lengyelország-
tól Új-Zélandig számos országban készültek. A 
tárlat október 18-ig megtekinthető a Soproni 
Egyetem Ligneum látogatóközpontjában. 

Képek a nagyvilágból 

Dr. Kövesi Antalra, a Sop-
roni Egyetem egykori rek-
torára emlékező táblát 
avattak a Soproni Egyete-
men. Dr. Alpár Tibor rek-
torhelyettes az intézmény 
nevében emlékezett meg 
dr. Kövesi Antal egykori 
rektor tudományos mun-
kásságáról és szerepé-
ről a száz évvel ezelőtti 

Selmecbányáról történő 
költözésben. 
A család nevében Komlósi 
Judit, dr. Kövesi Antal leg-
idősebb unokája mondott 
beszédet. Az emléktáblát 
dr. Alpár Tibor és dr. Andor 
Krisztián egyetemi docens 
leplezte le. 
A tábla Juha Richárd mű-
vész munkája. 

Kövesi Antal emléktábla

A kutatók éjszakáján a családok minden tagjának igyekeznek izgalmas programokat kínálni  
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

Sokoldalú középiskolás

Talhammer Gellért FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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AZ INZULIN  
MINT MÉREG

Erről a kérdésről mindig 
eszembe jut, amikor vala-
ki – akinek egyértelműen 
csak inzulinalkalmazás je-
lenthette a helyzete meg-
oldását – azért nem vállalta 
ezt a lépést, mert „a nagy-
anyám is, mikor inzulint ka-
pott, le kellett vágni miatta a 
lábát, és meghalt”. A láblevá-
gásnak nem volt valós kap-
csolata az inzulinnal, az a  
sok évig rendezetlen cukor-
betegség pusztító szövőd-
ményeként elhalásnak indult 
végtag kényszerű, életmen-
tő amputációja volt. Akkor 
már olyan magas volt a vér-

cukorszintje, hogy az inzu-
linon  kívül semmivel nem 
tudták uralni. Sajnos az idős 
hölgy három hónap múlva 
tüdőgyulladás miatt elhunyt. 
Az inzulin korántsem mé-
reg, de… Rá is (mint min-
den gyógyszerre) igaz, hogy 
annál, annyit és olyan mó-
don kell alkalmazni, akinél, 
amennyit és ahogyan kell.
A használatára meg kell ta-
nítani a használót. A haszná-
lónak pedig meg kell tanul-
nia a használatát. Senki sem 
úgy születik, hogy ezt tudja.

Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

SZEPTEMBER 25. – OKTÓBER 1.

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

›

Tallózó

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL!  
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket október 2-ig várjuk a Soproni Téma, 
9401 Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre, illetve személyesen is leadhatják azokat a 
Liszt-központ (Sopron, Liszt Ferenc utca 1.) portáján. A helyes megfejtők között a Rubikon páneurópai piknikkel fog-
lalkozó különszámát sorsoljuk ki, melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Szeptember 11-i rejtvényünk megfejtése: Díszmadárkiállítás. Szerencsés megfejtőnk: Balogh Ferenc (Sopron, Deák tér).

KERESZT-
REJTVÉNY

Szeptember 25.,  
szerda 

Patikaplus gyógyszertár  
Határdomb u. 2., Alphapark 

99/505–220

Szeptember 26.,  
csütörtök 

Patikaplus gyógyszertár  
Selmeci u. 15–17., Interspar 

99/505–472

Szeptember 27.,  
péntek 

Arany Kígyó gyógyszertár  
Magyar u. 6 

99/311–732

Szeptember 28.,  
szombat 

BENU Állomás gyógyszertár  
Mátyás király u. 23. 

99/312–437

Szeptember 29.,  
vasárnap 

Erzsébet gyógyszertár  
Győri u. 15. 

99/311–254

Szeptember 30.,  
hétfő 

Ezüst Kehely gyógyszertár  
Kodály tér 12. 

99/505-078

Október 1.,  
kedd 

Hajnal gyógyszertár  
Malompatak u. 10. 

99/506–544

PLUZSIK TAMÁS

„Sopron, te 
lelkünk él-
tető láng! 
Hű őr az 

ősi végeken” – hang-
zanak Sarkady Sán-
dor sorai a város him-
nuszában. Vallják ezt 
azok, akik már nemze-
dékek óta itt élnek, és 
azok is, akik elszakad-
tak Soprontól.

Hagyomány, hogy a Soproni 
Egyetem Erdőmérnöki Kará-
nak évnyitóján adják át az öt-
ven, hatvan, hatvanöt és hetven 
éve végzetteknek az emlékdip-
lomákat. Idén 66 ötven évvel ez-
előtt végzett okleveles erdőmér-
nök vehetett át aranydiplomát 
a kar dékánjától, prof. dr. Bidló 
Andrástól. Az aranydiplomások 
közt volt dr. Tóth József, aki mér-
nöki pályáját 1969. augusztus 
első napján mint csemeteter-
melési előadó kezdte a soproni 
Tanulmányi Állami Erdőgazda-
ságnál. Később az erdőgazdálko-
dás szinte valamennyi területén 
dolgozott, volt jelentős beruhá-
zások főépítésvezetője, jelenleg 
pedig a Gyöngyvirág Erdőbirto-
kosság szakmai irányítója.

– A természet, az erdő szerete-
tét anyai nagyapámnak köszön-
hetem, akinek komoly szerepe 
volt az úgynevezett útfásításban 
– kezdte dr. Tóth József. – Abban 
az időben a közutak mellé gyü-
mölcsfákat ültettek, például 

sok esetben cseresznyét. Elvét-
ve egy-egy alsóbbrendű út mel-
lett még ma is találkozhatunk 
az ő idejéből megmaradt példá-
nyokkal. Tóth nagyapa – nem-
csak apai, hanem anyai felme-
nőimnek is ez a családneve – sok 
esetben vitt magával, megmu-
tatta az új telepítéseit. 

Dr. Tóth József a Széchenyi-
gimnáziumban érettségizett, 
ahol Krasznai Ferenc tanítvá-
nyaként kiváló atlétává vált. 
Abban az időben három széche-
nyista diák is bekerült az ifjúsá-
gi atlétaválogatottba: Bíró Atti-
la távolugróként, Tihanyi József 
– aki később a Testnevelési Egye-
tem rektora lett – magasugró-
ként, Tóth József pedig 100, 200 
és 400 méteres síkfutóként.

– Még érettségi előtt száz mé-
teren a legjobb időm 10,9 volt, 
ifjúsági országos bajnokok let-
tünk a 4x400 méteres váltóban, 
és a 4x100-as váltót is csak egy 
szerencsétlen bukás miatt nem 
nyertük meg – folytatta dr. Tóth 
József. – A Mester rendkívül cél-
tudatos és következetes ember 
és pedagógus volt, sokat köszön-
hetünk neki, nem csak a sport-
ban elért eredményeinket. Nyil-
ván neki is szerepe volt abban, 
hogy „leszálltam a földre”, és 
feladtam nagy ívű, kicsit talán 

fantazmagórikus diákkori ter-
vemet, hogy űrkutató legyek. 
Szerettem a biológiát, szeret-
tem a műszaki tárgyakat, diák-
koromban vadászatokon már 
többször voltam hajtó is, arról 
nem is beszélve, hogy az egye-
tem itt volt Sopronban. Végül 
ide adtam be felvételi kérelme-
met, fél évszáddal ezelőtt pedig 

Pankotai Gábor rektortól itt ve-
hettem át erdőmérnöki okleve-
lemet is. Immáron aranydiplo-
más vagyok, ami nem érdem 
vagy erény, hisz ezt „csak” meg 
kell élni, de talán egyúttal azt is 
jelenti, hogy egykori évfolyam-
társaimmal együtt jól sáfár-
kodtunk azzal, amit a Teremtő-
től kaptunk.

CSALÁDI HÁTTÉR: 1944-ben született Röjtökmuzsajon. Édesapja a második 
világháború áldozata lett, nevelőapja, édesapja öccse sokoldalú mesterember-
ként a sopronhorpácsi kutatóintézet műhelyfőnöke volt. Édesanyja a háztartást 
vezette és nevelte a három gyermeket. Felesége a postán dolgozott munkaügyi 
előadóként. Orsolya lányuk tanári és közgazdasági diplomával is rendelkezik, 
egy szombathelyi cég vezető beosztású dolgozója, Ákos fiuk pedig logisztikus-
ként dolgozik Sopronban. 

SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK

„Aranydiplomás vagyok, ami nem érdem vagy erény”

Örökölte a természet szeretetét

Dr. Tóth József FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS 
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sarok

Éljünk boldog kapcsolatban!
MADARÁSZ RÉKA

Napjainkban teljes paradigmaváltást figyelhe-
tünk meg a párkapcsolatok területén. Az előző 
generációk házassági mintái alapvető átalakulá-
son mennek át. Nyilvánvalóan alkalmazkodnunk 
kell a változáshoz, amit mi magunk hoztunk létre.

Ahogy a korábbi hozzáál-
lás, a „mindent tűrni kell” elv 
sem volt megfelelő, ma már 
sajnos egy apró összeférhe-
tetlenség is válással végző-
dik. A fogyasztói társada-
lomban nem megjavítjuk, 
hanem kidobjuk a dolgo-
kat. Holott a lényeg éppen 
az lenne, hogy felismerjük, 
mikor érdemes egy pár-
kapcsolatért még mindent 
megtenni, és mikor van az 
a pillanat, amikor el kell en-
gednünk egymást.
– A házasság leginkább egy 
virágra hasonlít, amely el-
hervad, ha nem gondoz-

zuk – osztotta meg velünk 
tapasztalatait Radics Ber-
nadett párkapcsolati ta-
nácsadó. – A működőké-
pes párkapcsolat alapjai: a 
társunk tisztelete, tartal-
mas, őszinte kommuniká-
ció, közös célok, jól műkö-
dő szexualitás és egymásra 
szánt idő.
A párkapcsolat óriási lehető-
ség az önismeretre. Fontos 
tudnunk, hogy miben külön-
bözünk, hisz máshogy mű-
ködik egy férfi, és máshogy 
működik egy nő, eltérő le-
het a személyiségtípusunk, 
a származásunk, meg kell 

ismernünk egymás szere-
tetnyelvét. Emberi kapcso-
lataink során tudunk a leg-
inkább fejlődni, alakulni, 
a valóban értékesek azok, 
amelyekben igazán önma-
gunk lehetünk.
– Lényeges a „JÓ” kommu-
nikáció, az esetleges konf-
liktusok felvállalása, egy 
párkapcsolat ugyanis nem 
attól szép, hogy nincse-
nek véleménykülönbsé-
gek, hanem attól, hogy a 
legkritikusabb konfliktus-
helyzetekben is képesek 
vagyunk pozitív jelzéseket 
adni a párunknak – fejezte 
be a párkapcsolati tanács-
adó. – A viták feloldása, kö-
zös megoldása erősíti az 
érzelmi összetartozást. Ha-
talmas ajándék, ha rátalá-
lunk az igazi társunkra, és 
vele együtt járva az utunkat 
boldogan éljük a minden-
napjainkat.

Az MTV díjátadón Shaw Mendes-zel lépett fel 

Elbűvölő Camila

Szárnyal a The Sign

Állati újdonság

KÓCZÁN 

BÁLINT

Egyszer-
re két 
új dal-

lal is robbantott 
az elbűvölő Ca-
mila Cabello. A Se-
ñorita nyár óta tarol, 
ráadásul lerántot-
ta a leplet az énekes-
nő és Shaw Mendes 
kapcsolatáról.

Camila Cabello tagadhatatlanul 
napjaink egyik legfelkapottabb 
énekesnője: tehetséges, vonzó, 
és mindig történik vele olyan, 
amire a rajongók felkaphatják 
a fejüket.

Ki ne ismerné az amerikai 
énekesnő Havana című sláge-
rét, amely az utóbbi két évben 
több mint 1 milliárdos nézett-
séget generált a YouTube-on? 
A csinos előadó az utóbbi he-
tekben újabb dalokkal rukkolt 
elő. A Señorita című felvétel-
hez készült túlfűtött hangu-
latú klipben Shaw Mendes-zel 
énekel, és szikrázik körülöt-
tük a levegő. Olyannyira, hogy 
egyes hírek szerint új sztárpár 
született, ráadásul Camila kis-
asszony a kanadai énekes srác 
miatt dobta táncos pasiját.

Az MTV Music Awards-on 
együtt léptek színpadra a fia-
talok, és bár a rajongók sikítoz-
va vártak egy elcsattanó forró 

csókot, de mindössze az orruk 
hegyét érintették össze… Hiába, 
profik. Ettől függetlenül, állító-
lag hivatalos a szerelmük.

Visszatérve a zenei vizekre: a 
2012-ben a Fifth Harmony lány-
csapatával berobbanó Camila 
nemrég egyszerre két dallal és 

kisfilmmel is megörvendeztet-
te rajongóit. A fogadtatás pedig 
óriási, hiszen a Liar és a Shame-
less is több tízmilliós nézett-
ségnél jár!

Camila Cabello nagyon tud 
valamit, ő a 21. század egyik leg-
menőbb előadója!

Belevaló rockos ütemek, fülbemászó dallam és 
zseniális gitárjáték – ezek jellemzik a The Sign 
legújabb felvételét: megérkezett a Rabmadár.

A pimaszul fiatal zenészekből 
álló miskolci zenekar áprilisban 
jelentette meg „Többet mond itt 
minden rólad” című bemutat-
kozó albumát, amelyről most 

belevaló oldalát mutatja meg 
a közönségnek. Az új felvétel 
mind zenei, mind képi világát 
tekintve kicsit eltér a banda elő-
ző megjelenéseitől. 

– Különösen boldog vagyok, 
mert Green Day és AC/DC da-
lokon nőttem fel és tanultam 
meg gitározni. Ezzel a dallal és 
klippel azt a világot akartuk fel-
eleveníteni. A „Rabmadár” egy 
ízig-vérig autentikus rockdal, 
ami a szabadságról szól – me-
sélte Czinke Máté, a zenekar 
frontembere. 

A számhoz egy zúzós klip is 
készült, amit a zenekar dobosa, 
Kollár Ábel rendezett. – Renge-
teg ötletünk volt, elsősorban a 
dal hangulatát és energiáját sze-
rettük volna átadni. 

A srácok hobbi garázsbandá-
ból rövid idő alatt díjnyertes és 
folyamatosan koncertező for-
mációvá nőttek, hamar a kö-
zönség szívébe lopták magukat. 

Ez nekem fáj címmel új dallal 
jelentkezett az Animal Canni-
bals Siska Finuccsival kooperál-
va. A dal apropóját egy külön-
leges téma adja: angol tudósok 
szerint a popdalok 67 százaléka 
a szerelemről szól. Ezzel nincs 
is gond. Ez az arányszám a rap-
zenére a kezdetekben nem volt 
igaz. Manapság azonban szin-
te csak romantikus témájú 

rapmuzsikák kapnak helyet a 
hazai médiában, a közönség pe-
dig imádja őket. A hazai rapélet 
oldschool arcai, Qka MC és Ricsi-
pí és az underground hip hop 
kultikus figurája a fenti témát 
közösen boncolgatja legújabb 
alkotásában. A kritikai hangvé-
telű rap nem konkrét előadókat 
helyez fókuszba, hanem magát 
a jelenséget szedi ízekre.

Minden eddiginél tartalmasabb nyári szezonon 
van túl a Csendtörők. A soproni zenekarnak nin-
csenek világot meghódító tervei, csak azt kíván-
ják a tagok, hogy a jövőben is minél több öröm-
teli pillanatot tudjanak szerezni a közönségnek. 
Hasprai Erzsébettel beszélgettünk. 

– Milyennek értékelitek az elmúlt hónapokat?
– Rendkívül jó érzéssel tölt el bennünket, hogy már nem-
csak a magunk örömére, hanem mások szórakoztatására 
is van lehetőségünk zenélni. A fellépések során végtelen 
szeretetet látunk azoknak az embereknek az arcán, akik 
eljönnek, és velünk együtt énekelnek, mozognak, táncol-
nak a zene ritmusára.
– Melyik volt a legemlékezetesebb pillanat?
– Minden fellépés emlékezetes, hol ezért, hol azért. A leg-
nagyobb öröm talán az, amikor a „stabil rajongótábor” már 
eljön utánunk vidékre is.
– Mitől ennyire népszerű a Csendtörők?
– A népszerűség oka egyrészt az lehet, hogy olyan zenét 
játszunk, ami a „Csendtörőket” szerető közönség igényeit 
kielégíti. Másrészt a csoport minden tagja, külön-külön is, 
végtelenül empatikus, segítőkész, csupa szív ember. Olyan 
személyiségek, akik vonzzák maguk köré a hasonló kvalitá-
sú embereket. A bulikon megjelenő tömeg pozitív energi-
ája többszörösére hatványozódik, és egy olyan légkör ala-

kul ki, amire mindannyian vágyunk. Jó együtt lenni, a zene 
feltölt bennünket. A tánc és az éneklés közben felszabadul 
egy csomó boldogsághormon. Ez idő alatt elfelejtjük min-
den gondunkat, bánatunkat, fájdalmunkat. Magával ragad 
a pillanat, és kölcsönösen örülünk egymásnak.
– Mik a további tervek?
– Ez a csodálatos érzés sose múljon el! Amíg szeretnek ben-
nünket és azt a zenei teljesítményt, amit mi tudunk nyújta-
ni, boldogan megyünk bárhová fellépni! 

Soproni zene, ami örömet okoz

Saját tehetségkutatót indít a Stereo Net-
work Kft. a Nemzeti Kulturális Alap támo-
gatásával. Ezúttal olyan csiszolatlan gyé-
mántok felfedezése a cél, akik eddig még 
nem kaptak lehetőséget. A rap az utóbbi 
években Magyarországon is az egyik meg-
határozó zenei műfajjá vált. A 90-es évek-
ben még az Animal Cannibals, a Subb Bass 

Monster és a Rapülők törték az utat, ma pe-
dig már szinte minden popslágerben van 
rapbetét.  A pályázati határidő október 15., 
jelentkezni pedig olyan rapszerzemények-
kel lehet, amelyek eddig még nem jelentek 
meg. A verseny során 5 kategóriában kere-
sik a legjobbakat, a nyertesek pedig lefor-
gathatják első profi videoklipjüket.

Tehetségkutató rapverseny 

Camila Cabello

– Jó együtt lenni, a zene feltölt bennünket 
– vallják a soproni Csendtörők együttes tagjai


