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A soproni szív képei A soproni szív képei 

Grabner József 80. születésnapja alkalmá-Grabner József 80. születésnapja alkalmá-
ból nyílt kiállítás a Festőteremben ból nyílt kiállítás a Festőteremben 

Népszerű volt és az időjárás is kegyeibe fogadta a KultUdvarok, a belváros értékeit bemutató 
délutánját. Több mint harminc helyszínen kínáltak változatos programokat a szervezők. 
FOTÓ:GRIECHISCH TAMÁS

KultUdvarok a belvárosban

Krasznai kupa helyett 
emlékmeccsek 

Vizet szomjazó tóVizet szomjazó tó

– Teniszcentrumok fej-
lesztése és kialakítása a 
Magyar Tenisz Szövet-
ség célja – mondotta a 
Soproni Témának Lázár 
János. A szövetség kö-
zelmúltban megválasz-
tott elnöke dr. Farkas 
Ciprián polgármester-
rel tárgyalt a soproni 
teniszélet jövőbeni le-
hetőségeiről. Lázár Já-
nost az érdekelte, hogy 
a város partner lenne-e 
a már meglévő után-
pótlás-nevelő központ-
ra alapozni a fej-
lesztéseket.
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Városunkban tartotta a Krasznai emlékserleget a Sopron Basket 
női kosárlabdacsapata, miután magabiztosan legyőzte a Győr 
együttesét. Az SKC-nak nem sikerült a bravúr a Falco ellen.

Holdbéli táj, és jól látszanak a földben a re-
pedések – az elmúlt hetek aszályos időjárása 
miatt meglehetősen kevés a víz a Gida-pataki 
tározóban.

Új tenisz-
centrumok

9

Gépi szüret a borvidéken

A munka dandárjában tart a szüret a Soproni borvidéken. A meny-
nyiség idén kevesebb, de ezt ellensúlyozza, hogy a szőlő egészsé-
ges és jó minőségű. Így minden adott ahhoz, hogy kiváló legyen 
az idei bor. Felvételünkön a szüretelőgépet Schárfi László vezeti. 
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Dr. Tóth Imre hazai és külföldi forrásokkal is dolgozott

Átfogó történelmi kutatás
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

„Két Anschluss között 
– Nyugat-Magyaror-
szág és Burgenland 
Wilsontól Hitlerig” 
címmel jelent meg új 
könyve dr. Tóth Imré-
nek, a Soproni Múze-
um igazgatójának.

Dr. Tóth Imre, a Soproni Múze-
um igazgatója húsz éve foglal-
kozik az első és a második vi-
lágháború történetével, a két 
világégés közötti időszak ese-
ményeivel, valamint a trianoni 
diktátum hátterével. 

– Ezen időszakról már 2005-
ben doktori dolgozatot írtam, 
ami már elbírt egy kis „ráncfel-
varrást” – mondta lapunknak 
dr. Tóth Imre. – Másfelől ebbe 
sem fért bele minden, azóta 
pedig újabb, szélesebb meríté-
sű hazai és külföldi forrásokkal 
dolgoztam. Persze előttem és 
utánam is többeket foglalkoz-
tatott a nyugatmagyar kérdés, 
de az ügynek ilyen átfogó ösz-
szefoglalása hazai szerzőtől még 
nem született.

A kutatót munka közben az 
is izgatta, hogy a kacskaringós 
történetet hogyan tudná mi-
nél olvasmányosabbá formál-
ni. – Igyekeztem az akkori dön-
téshozók szivarfüstös szobáinak 
légköre mellett a helyi kocsmai 
csetepaték borgőzös hangula-
táig sok mindent megmutatni, 

ami jellemző a korszakra – foly-
tatta a szerző. – Így szó esik 
benne Ausztria születéséről, az 
osztrák és a magyar békék gene-
ziséről és a nemzetközi politika 
változó széljárásáról ugyanúgy, 
mint a „hétköznapi” emberek 
emócióiról. Ami nagyon külö-
nös, végtére is 1918 táján fene-
kestül fordult fel az addigi világ, 
1938 után pedig újabb sötétbe 
ugrás következett.

– Sok mindent kikutattak 
már az elődeink, és mi az ő vál-
lukon látunk messzebbre – tet-
te hozzá dr. Tóth Imre. – Még 
a járványhelyzet közepette is 
számos, sőt számtalan olyan 
konferenciára hívtak az el-
múlt egy évben, ahol Trianon 
okairól és következményeiről 
folyt a szó, és mondhatom, 
hogy bőven van még dolog, 
ami elgondolkodtat. 

A KÖNYV AJÁNLÓJA: A trianoni diktátum, amely a számos 
veszteség ellentételezéseként Ausztriának juttatta a semmiből 
megteremtett Burgenlandot. A háborúk végén osztozkod-
ni szokás. Vagyonon, területen. A győztesek kapnak, a vesz-
tesektől rendszerint elvesznek. De hogyan tesz szert egyik 
vesztes a másik birtokára? Milyen okok húzódtak meg a ma-
gyar részről csak „hullarablásként” emlegetett nyugatmagyar 
kérdés mögött, és milyen kihatással volt az eset a két ország 
és nép viszonyára? Ezekre a kérdésekre is válaszol a szerző.

Dr. Tóth Imre „Két Anschluss között – Nyugat-Ma-
gyarország és Burgenland Wilsontól Hitlerig” című 
új könyvével FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

RÖVIDEN

Adomány a temető felújítására
A 2015 és 2019 között működött településrészi önkor-
mányzat 305 ezer forintot gyűjtött össze a brennbergi 
bányásztemplom orgonájának javítására. Ez az összeg 
azonban nem elegendő a hangszer felújítására, ezért az 
adományt átutalják a Brennbergi Önsegélyező Egyesü-
let számlájára, azzal a feltétellel, hogy a pénz a temető 
felújítására használható fel.

›

Szanyi Hajnalkát meglepte a rangos elismerés 

A legszebb soproni kert
PLUZSIK TAMÁS

– A szép kerthez a 
sok munka mellett lé-
lek is kell – vallja Sza-
nyi Hajnalka. A sopro-
ni orvosírnok családi 
házának kertjét találta 
a legszebbnek a Virá-
gos Sopronért kör-
nyezetszépítő ver-
seny zsűrije. 

Mint arról előző lapszámunk-
ban már tudósítottunk (Jutal-
mazták Sopron szépítőit, Sop-
roni Téma, 2020. szeptember 
23.), idén is kiosztották a Virá-
gos Sopronért környezetszépítő 
verseny díjait. Ezúttal sem volt 
könnyű dolga a zsűrinek, külö-
nösen a családi házak szebbnél 
szebb kertjei állították nehéz 
feladat elé az ítészeket, hisz eb-
ben a kategóriában közel húsz 
nevezés érkezett. 

– Meglepődtem, egyúttal na-
gyon megörültem, amikor fel-
olvasták a városháza díszter-
mében a nevemet, miszerint a 
zsűri a Pulyai utcai családi há-
zunk kertjét találta a legszebb-
nek a városban – mondta Szanyi 
Hajnalka, aki a Soproni Gyógy-
központ Csecsemő és Gyermek-
gyógyászati Osztályán dolgozik 
orvosírnokként. 

Hajnalkáék hét évvel ez-
előtt vették meg a családi há-
zat, melynek a kertje akkoriban 

nagyon elhanyagolt állapotban 
volt, ugyanis az előző tulajdo-
nos, egy idős néni azt már nem 
tudta rendben tartani.

– Valamikor réges-régen ezen 
a területen marhavásártér volt, 
aminek a maradványaival még 
nekünk is szembesülnünk kel-
lett, úgyhogy első lépésként a 
kétszáz négyzetméter körüli 
kertből több tonnányi törme-
léket kellett elszállíttatnunk 
– folytatta Hajnalka. – Ezt köve-
tően kezdődhetett el a kert alakí-
tása, szépítése, amiben nagy se-
gítségemre volt az édesanyám, 
valamint a gyermekeim, Attila 

és Viktória, nem utolsó sorban 
pedig az ötéves unokám, Leven-
te, aki a születésnapjára nem 
mást kért, mint egy kis kapát.

A szebbnél szebb egynyári 
növények mellett a kert egyik 
sarkában érik a papkörte, annyi 
gyümölcs van rajta, hogy majd 
leszakadnak az ágai, a másik sa-
rokban egy fiatal fügefa kínálja 
mézédes gyümölcseit, de van a 
kertben télálló citromfa és egy 
mandarinfa is, amit télen mele-
gebb helyre visznek.

– Néhány évvel ezelőtt Káro-
lyi György főorvos úr hozott 
nekem Vietnámból néhány 

maracuját, más néven passió-
gyümölcsöt, melynek a magja-
it elültettem. Egy szép példány 
megnőtt, gyönyörűen ki is vi-
rágzott, ez az úgynevezett gol-
gotavirág, sőt gyümölcsöket is 
hozott, de sajnos az első telet 
nem élte túl. Idén ismét meg-
próbálkozom vele, most egy tél-
álló változatot kaptam. 

Hajnalka a növények szerete-
tét, a kertészkedés alapjait még 
diákkorában Horváth Sándortól, 
a GYSEV nyugalmazott főkerté-
szétől, a Virágos Sopronért Moz-
galom egyik kezdeményezőjétől 
sajátította el.

Szanyi Hajnalkának sokat segít ötéves unokája, Levente is a kertészkedésben. 
A kisfiú születésnapjára egy kis kapát kért.  FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Mit tesz a város 
szépítéséért?

GIMESI RÉKA: Lehetőségeimhez mérten igyekszem a város 
érdekeit szem előtt tartani. Ismerem és elfogadom a város 
karakterét, ezért támogatom a Soproni Városszépítő Egye-
sület célkitűzéseit, hiszen a lehetőségek és igények men-
tén igyekszik a városért, annak épített és kulturális öröksé-
géért tenni. Szűkebb környezetemben ápolom az épített 
örökségünket, de például a növényválasztásban is tudok 
kire (Kubinszky Mihály) támaszkodni, hogy ne olyan fát ül-
tessek, ami itt nem jellegzetes.

SEBESTYÉN ZOLTÁN: Házunk ablakaiba magam ültetek 
évelő virágokat. Igyekszem tisztán tartani a házunk előt-
ti járdaszakaszt. A lakásunk homlokzatfelújítását is mi ma-
gunk intézzük. Gyalog, kerékpárral és autóval is szelem a 
várost, azt tapasztalom, hogy folyamatosan szépül Sop-
ron, a munkálatok persze kellemetlenségeket is okoznak. 
Gyakran sétálunk a belvárosban, örömteli, hogy a régi fé-
nyét új színeiben is megmutatja a város. Ezt megőrizni pe-
dig közös felelősségünk. Úgy is, hogy kutyasétáltatás köz-
ben az állati ürüléket felszedjük és a szemetesbe tesszük.

KUZMICH TAMÁS: Igyekszem megóvni a város parkjait, 
zöldterületeit. Az, hogy tiszta legyen a város, mindenkinek 
az érdeke, olyan „apróságnak” tűnő dologra is odafigye-
lek, hogy az utcán nem szemetelek. Sokkal jobb érzés egy 
rendben, tisztán tartott Várkerületen végigsétálni. Azt pe-
dig nem tudom megérteni, hogy a hulladékot miért kell az 
árok partjára, az erdő szélére kidobni, miközben ezeket a 
hulladékudvarokban is el lehet helyezni.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›
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Az agglomerációhoz vezető utak is megújulnak

Biztonságosabb úton

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Mintegy hat kilométer hosszan 
újult meg a Fertő-parti út Sopron 
és Balf közötti szakasza. A beruhá-
zás hatszázmillió forintba került.

– A soproniak az utóbbi idő-
ben már megszokhatták, hogy 
gyakran mondunk jó híreket 
a közútfejlesztéssel kapcsolat-
ban – hangsúlyozta dr. Farkas 
Ciprián az elmúlt héten tartott 
helyszíni sajtótájékoztatón. 
– Most azt jelenthetjük be, és 
ezt már tapasztalják is az erre 
közlekedők, hogy befejeződött 

a Sopron és Balf közötti útsza-
kasz felújítása. Városunk az ere-
jéhez mérten jelentős összeget 
fordít az utak korszerűsítésére. 
Tesszük mindezt azért, mert a 
kampány során a legtöbb meg-
jegyzés, kérés a közutak felújí-
tásával, a parkolók bővítésével 
volt kapcsolatos. Ezen vállalá-
sunkat váltjuk valóra, és az öt 

évre elnyert bizalmat szeret-
nénk megszolgálni.

Péli Nikoletta, a településrész 
önkormányzatának elnöke kö-
szönetét fejezte ki azért, hogy 
megvalósulhatott az út felújítá-
sa. Ezáltal biztonságosabb lett a 
közlekedés.

– A magyar kormány azért 
tud ilyen jelentős forrásokat a 
közutak fejlesztésére fordítani, 
mert most érik be az elmúlt idő-
szak gazdaságpolitikája – emel-
te ki Barcza Attila, Sopron és tér-
sége országgyűlési képviselője. 
– Ennek köszönhetően a koráb-
ban betervezett források most 
magasabb összegben állnak 

rendelkezésre. Sopronban is 
az a cél, hogy a városon belü-
li utak mellett az agglomerá-
cióhoz vezető útszakaszok is 
folyamatosan újuljanak meg. 
Az elmúlt időszakban mint-
egy kétmilliárd forint jutott a 
Sopron–Harka, a Sopron–Ágfal-
va, valamint a most átadott út 
korszerűsítésére.

Megtudtuk, az úgynevezett 
Fertő-parti út Sopron és Balf 
között, hat kilométeren újult 
meg. Kicserélték az aszfaltot, 
valamint a vízelvezető-árko-
kat is kitisztították. A beruhá-
zás mintegy hatszázmillió fo-
rintba került.

KultUdvarok a belvárosban

Winkler Oszkár-díj
Idén a Lenck-villa épületének 
ítélte a Winkler Oszkár-díjat a 
Soproni Városszépítő Egyesület 
– tájékoztatta lapunkat dr. Józan 
Tibor elnök. Az elismerés cél-
ja az építészeti szempontból 
kiemelkedő, a soproni hagyo-
mányokat és a kortárs építé-
szet vívmányait felmutató, a 
városképet gazdagító épületek 
jutalmazása.

A Deák téri villát 1890-ben 
építtette Lenck Emil, tervezője 
Otto Hofer volt. Az épület Wink-
ler Gábor megállapítása szerint 
a historizmus hazai villaépíté-
szetének legsikerültebb alkotá-
sai közé tartozik.

A mostani felújítás során meg-
újult a teljes épület, újjáépült az 
üvegház, restaurálták a belső ke-
rámiapadlókat és a táblás parket-
tákat, valamint az eredeti nyílás-
zárókat. Ugyancsak restaurátori 
közreműködés révén újult meg 
az ebédlő mennyezetének a dí-
szítőfestése. A teljes épület kor-
szerű, a mai múzeumi igényeket 

kielégíteni képes gépészeti be-
rendezéseket kapott.

A felújítás nem valósulhatott 
volna meg a közreműködő felek 
együttműködése nélkül. Az épí-
téstörténeti kutatást a 2015-ben 
elhunyt Winkler Gábor készítet-
te, a felújítás építész tervezője 
Fekete Szilárd volt. A Soproni 
Múzeum részéről tudományos 
munkatársként Nemes András 
vett részt a munkában. A felelős 
műszaki vezető feladatait Kőmí-
ves János, a műszaki ellenőrét 
Nyerges Tamás látta el. Sopron 
önkormányzata képviseletében 
Kelemen Imre részvételével a Vá-
rosfejlesztési Kft., illetve Németh 
Gergely és Mészáros Liliána ré-
vén a főépítészi iroda ellenőrizte 
a munkálatokat.

A kitüntetéssel járó emlék-
táblát minden évben Sopron 
védőszentjének, Szent Mihály-
nak a napján helyezik el. Idén 
szeptember 29-én a vírushely-
zet miatt nem tartottak ünne-
pélyes díjátadót. 

Nagy a forgalom Sopron és Balf között, ezért is fontos a mostani felújítás FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

A napi középhőmérséklet csökkenésére tekintettel a Sop-
ron Holding Zrt. távhő divíziója a hét elején elindította a 
távfűtést, azonban a következő időszakban az időjárástól 
függően szakaszos üzemeltetésre is sor kerülhet. A ren-
delkezésre állási időszak az év szeptember 15. napja és a 
következő év május 15. napja között tart. A Sopron Hol-
ding a városi szintű szolgáltatást akkor szünteti meg, ha 
a külső levegő napi átlaghőmérséklete három napon át 
12 Celsius-fok fölé emelkedik. A fűtés indítását és leállítá-
sát a közös képviselő a fentiektől eltérő esetekben is igé-
nyelheti írásban.

A Kulturális Egyesületek és Baráti Körök Szövetsége szep-
tember 24-én tartotta az ötévente esedékes tisztújító 
közgyűlését. A Corvinus Magyar–Osztrák Baráti Kör, a 
Soproni Magyar–Erdélyi Baráti Kör, a Soproni Képzőmű-
vészeti Társaság, a Magyar–Lengyel Baráti Kör, a Soproni 
Fotóművészeti Kör és a Soproni Irodalmi Társaság által 
alkotott szövetség régi-új elnöke dr. Hegyi Ferenc lett. 
A küldöttek újraválasztották alelnöknek dr. Úry Elődöt 
és titkárnak Keresztény Richárdot. A felügyelőbizottság 
elnöke ismét dr. Friedrich András lett, tagjai Újvári Gá-
bor és Füzi Edit.

Elindult a távfűtés Tisztújító közgyűlés

RÖVIDEN

Közgyűlés
Megtartotta szeptemberi közgyűlését a város képviselő-
testülete, összesen 12 témát tárgyaltak meg Sopron veze-
tői az elmúlt csütörtökön. Kocsis Zsuzsanna, az Egyesített 
Bölcsődék igazgatójának vezetői megbízatása december 
31-én lejár, ezért az állásra pályázatot írtak ki. 
A Soproni Zsinagógáért Közalapítvány felügyelőbizott-
sági tagjának Laincsák Istvánt választották meg. Felül-
vizsgálták az építményadóról szóló önkormányzati ren-
deletet, hatályon kívül helyezve a reklámhordozók ilyen 
jellegű adóját.
A Fehér út környékén található közterület új neve Hagy-
maburok utca lett. Eredetileg Szántó Róbert utcára ne-
vezték volna át, de a Városfejlesztési Bizottság ezt az el-
nevezést máshová, nagyobb közterületre szánja. Arról 
is döntöttek, hogy ismét pályázatot írnak ki a helyi, au-
tóbusszal végzett személyszállítási feladatok ellátására. 
A rendkívüli ülésen módosították a város költségvetését: 
újabb 30 millió forintot különítettek el a koronavírus el-
leni védekezéssel kapcsolatban felmerülő önkormány-
zati kiadásokra.

Régi sírokat tesznek rendbe
Ismét régi sírok rendbetételére hívják az önkénteseket az 
Egészséges, emberibb környezetért, a Virágos Sopronért 
csoport tagjai. Október 8-án, csütörtökön 15 órakor a bal-
fi úti evangélikus temetőben, október 12–13-án 15 órá-
tól pedig a római katolikus temetőkben dolgoznak. Olyan 
neves soproniak sírjait teszik rendbe, amelyek hozzátar-
tozók hiányában már nagyon gondozatlanok. A csoport 
tagjai azt kérik, hogy az önkéntesek kapát, metszőollót 
vigyenek magukkal. 

Vonatpótló buszok 
Pályakarbantartási munkálatok miatt szeptember 28-tól 
október 9-ig Sopron–Csorna állomás között vonatpótló 
autóbuszok szállítják az utasokat, illetve Csorna–Győr ál-
lomás között egyes vonatok módosított menetrend sze-
rint közlekednek – áll a GYSEV Zrt. közleményében.

›

A tervezettnél korábban, már hétfőtől lámpás irányí-
tás mellett halad a gépjárműforgalom az épülő M85-ös 
gyorsforgalmi út „Balf csomópontján” (a Pihenőkereszt-
nél). Mint arról lapunk előző számában beszámoltunk 
(M85: ütemesen haladnak, Soproni Téma, 2020. szep-
tember 23.), erre a korlátozásra azért van szükség, hogy 
befejezhessék a Balfra vezető út M85-öshöz való csatla-
kozásainak megépítését. A munka várhatóan egy hóna-
pig tart, amelynek keretében átépítik a Balfi út – Fehér út 
kereszteződését is. A munkálatok ideje alatt a Fehér útra 
a már külön kialakított zúzottköves terelőúton lehet be-
hajtani. Az érintett szakaszon közlekedők, a tervek sze-
rint, október végétől már az összekötő utat a végleges 
formájában használhatják. A balfi út ekkortól már átve-
zet az autóút felett és keresztülhalad az autóútra le- és 
felhajtási lehetőséget biztosító körforgalmon – egye-
lőre még az autóútra történő felhajtási lehetőség nél-
kül – közölte lapunkkal az építtető Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztő Zrt.

M85: lámpás 
forgalomirányítás

MUNKATÁRSUNKTÓL

Népszerű volt és az 
időjárás is kegyeibe 
fogadta a KultUdva-
rok, a belváros érté-
keit bemutató dél-
utánját. Több mint 
harminc helyszí-
nen kínáltak válto-
zatos programokat a 
szervezők.

– A város védőszentje, Szent Mi-
hály napja a számadás ideje, de 
a családok ilyenkor kicsit elcsen-
desedtek, megpihentek és érté-
kelték az egész éves tevékenysé-
güket – utalt Szekeres Kriszta 
főszervező szavaira köszöntőjé-
ben Barcza Attila, Sopron és tér-
sége országgyűlési képviselője. 
– Fontos, hogy ne csak végigsé-
táljunk a közeli utcákon, hanem 
meg is álljunk és megnézzük, 
megcsodáljuk az értékeinket, 
egy kaput vagy éppen egy épí-
tészeti megoldást. Erre kiválóan 
alkalmas Magyarország műem-
lékekben második leggazdagabb 
városa. Egyre szebb és rendezet-
tebb ez a városrész, az elmúlt tíz 
évben hatalmasat léptünk előre. 
Megújult a Fő tér, a Tűztorony 

és a Várfal sétány. De az elmúlt 
egy évben – a Modern Városok 
Programnak köszönhetően – so-
kat változott a belváros: huszon-
egy épület homlokzata mintegy 
harmincezer négyzetméteren 
szépült meg.

Az eseménysorozaton római 
katonának öltözve Filep Márk, 
a belváros önkormányzati kép-
viselője, valamint Abdai Zsolt 

önkormányzati képviselő is 
részt vett.

A Pro Kultúra a Szent Mihály 
napjához igazodva négy éve 
szervezte meg először a belvá-
ros értékeit bemutató délután-
ját. Idén közintézmények udva-
rai, társasházak belső terecskéi, 
függőkertek és sikátorok adtak 
helyet az egyes programele-
meknek. A gyerekes családok 

jól érezhették magukat többek 
között a Macskakő Gyermekmú-
zeum, illetve a bányászati mú-
zeum programjain. A Kolostor 
utcában, a Cédrus előtt pedig 
a Dekameron 2020 című kö-
tet szerzői és a Petőfi Színház 
művészei olvastak fel mai ka-
ranténtörténeteket. A délutánt 
Udvaros Dorottya telt házas 
koncertje zárta.

A Dia légtáncstúdió a Fő téren bemutatott új műsorára is sokan voltak 
 kíváncsiak FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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EZ LESZ…
Filmvetítés: Kárpátia – magyarnak 
születtem 

Október 1., csütörtök 18 óra, GYIK Rendezvényház 

A gyertyák csonkig égnek  
– színpadi játék 

Október 2., péntek 19 óra, Liszt-központ 
További időpontok: október 3. 15 és 19 óra

Malmozzunk!
Október 3., szombat 14–18 óra, Kuruc körút játszóter 
Családi nap a Kurucdombon gyerekfoglalkozásokkal, 
utazó malommúzeummal, Fekete László erőművész 
show-műsorával, vetítettképes előadással 

Hála Gála
Október 3. 16 óra, GYIK Rendezvényház
A 28. Soproni Idősek Világnapja alkalmából köszöntik 
mindazokat, akik a COVID-járvány okozta nehézségek 
elviselésében segítették a soproni időseket

A padlás – félig mese, félig musical 
Október 4., vasárnap 15 óra, Soproni Petőfi Színház
Az előadás 1986-ba viszi vissza a nézőket, amikor 
 Presserék megírták a művet. A darab egy soproni pad-
láson játszódik, ahol a Rádiós – egy nagy tudású, fiatal 
feltaláló, később Nobel-díjra esélyes tudós – dolgozik 
és találkozik a szellemvilág képviselőivel. Az előadás-
ban egymás mellett, egymást átszőve létezik a mese, a 
transzcendens világ és a valódi kordokumentum.

Jazz&Bor
Október 4. 19 óra, Liszt-központ
Koncert és borbemutató – a szeptember 20-ra meg-
hirdetett program pótlása. 
Fellép: az E.V.M Jazz, akik napjaink hazai és külföldi slá-
gereit dolgozzák fel dzsessz/ smooth dzsessz stílusban. 
Bort kínál: Lőrinczy Bálint. 

A külső világ megismerése  
– új utakon a fenntarthatóságért

Október 6., kedd 18 óra, Soproni TIT nagyterme
Mesterházy Helga doktorandusz tart előadást A kül-
ső világ megismerése –új utakon a fenntarthatóságért 
címmel. A program a Legyen a tudomány mindenkié! 
Szeress nevelj okosan! előadássorozat I. része. A Sop-
roni TIT, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógi-
ai Kar és a Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tu-
dományok Doktori Iskola szervezésében.

Kisterenye énekes népszokásai
Október 10., szombat 15 óra, Ligneum láto-
gatóközpont
A városunk fiataljainak zenei nevelésében kiemelkedő 
szerepet játszott pedagógus, Pécsváradi Ágnes mutat-
ja be saját népzenei gyűjtését 1967-ből a hozzá tartozó 
eredeti hangzó anyaggal.

A Dalos-hegyi sípálya felső végé-
nek közelében, 381 méter ten-
gerszint feletti magasságon lévő 
Daloskő a Soproni Dalfüzér 1863-
ban tartott dalosünnepének állít 
emléket, amikor is Király József 
Pál (1810–1887) tanár, az egy-
let alapítója indítványozta, hogy 
a hegy neve a továbbiakban le-
gyen Dalár-hegy. Az emlékkövet 
egy évvel később, 1864. július 17-
én avatták föl. A bécsi Frohsinn 
énekegylet által felajánlott kel-
heimi márványlapon a következő 
felirat olvasható: DALOSKŐ 1863 
SÄNGERBERG. A márványlapot 
egy kősziklán helyezte el az öt-
letgazda, a soproni férfi dalegy-
let, a Soproni Dalfüzér. „A nap de-
rült volt, és a meleg napsugarak 
tudtul adták, hogy a Mindenha-
tó kegyes a szegény dalosokhoz. 
Reggel félhétkor gyülekezett a 
Dalfüzér, számos vendéggel és a 
városból sokan másokkal a Szé-
chenyi téren, és zászlaival vonult 

a szép Szálas-erdő mellett és fel 
a várisi kőfejtőnél a Dalár-hegy-
hez, ahol már messziről díszlett 
magasztos méltósággal az egy-
szerű emlékkő, amelyet gyengéd 
női kezek virágokkal és tölgyfa-
lomb-koszorúkkal csinosítottak 
ki, hogy az érkezőkkel szembe 
mosolyogjon. Főhomlokzatá-
val komolyan néz a békeszerető 
városra és úgy tűnik, jelzi lakói-
nak: ne menjen feledésbe a test-
véri egyetértés, ami itt köttetett.” 
– olvasható Johann Karl Schus-
ter (1801–1868) üvegesmes-
ter korabeli feljegyzése az ese-
ményről. A Daloskövet utoljára 
1991-ben állította helyre a Sop-
roni Városszépítő Egyesület és a 
Tanulmányi Erdőgazdaság. Mivel 
manapság sokan GPS segítségé-
vel túráznak, megadjuk a Dalos-
kő pontos koordinátáit: széles-
ség (lat): N 47° 39,708’, hosszúság 
(lon): E 16° 34,255’.
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Bemutatkozik a Daloskő

SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

Grabner József kiállítása október 18-ig látható

A soproni szív képei
PLUZSIK TAMÁS

Nyolcvanadik szüle-
tésnapja alkalmából 
Látkép másképp cím-
mel a Civitas Fideliss-
ma-díjjal kitüntetett 
Grabner József festő-
művésznek nyílt kiállí-
tása a Festőteremben.

– Grabner József soproni, itt szü-
letett, itt nevelkedett, álmodo-
zott, alkotott, itt tett hozzá a 
közösséghez, itt adott valamit 
a városnak, a hazának, az em-
bereknek, nekünk, a jövőnek 
– mondta köszöntőjének be-
vezetőjében dr. Simon István 
alpolgármester, majd Sopron 
szépségeit méltatta.

– Ebből a csodából ad vissza 
nekünk Grabner József művészi 
látása, tehetsége, képzettsége, 
mesterségbeli tudása és sopro-
ni szíve sok különlegeset, amire 
a nyolcvan év alatt ott és akkor 
ráébredt, ami megragadta. 

Némiképp rendhagyó mó-
don a tárlatot maga a kiállító 
művész nyitotta meg, aki azt 
hangsúlyozta, hogy a képeken 
jól végigkövethető az a folya-
mat, ahogy fiatalkori látásmód-
ja változott az idők folyamán.

– Annak idején természe-
tes lelkesedéssel készültem rá-
hangolódni azokra a témák-
ra, melyek fiatal koromban 
megragadtak és elbűvöltek 
– fogalmazott Grabner József. 

– Kíváncsi voltam, hogy mind-
ezek most, ennyi év után mit 
hoznak ki belőlem. A téma lát-
ványa, a színek, a fény–árnyék 
teremtette átmenetek és elkü-
lönülések, az idő és maga az 
alkotó munka mind-mind ma 
már egészen más, mint ame-
lyet korábban átéltem. Vallom, 
hogy az alkotófolyamatban a 
tisztelet és az öröm kettős ér-
zésének benne kell lennie. Any-
nyi érték található műveink-
ben, mint amennyi található 

bennünk, érzéseinkben, meg-
élt életünkben.

A szombati tárlatmegnyi-
tón a Soproni Képzőművésze-
ti Társaság örökös tisztelet-
beli tagságot adományozott 
a művésznek. Az ezzel járó 

emlékplakettet Jakabné Tóth 
Márta, a társaság elnöke adta 
át Grabner Józsefnek.

A kiállítás október 18-ig ingye-
nesen látogatható a Festőterem-
ben, hétfő kivételével minden 
nap 10 és 18 óra között. 

A soproni Széchenyi István Városi Könyvtár is csatlakozott az 
országos könyvtári napok programjához. Az idei év témája: 
„A könyvtárak az emberekért – Ünnepeljünk együtt!”. Októ-
ber 5–11. között kínálnak online és helyszíni rendezvénye-
ket. Egész héten online kvízre várják a résztvevőket a könyv-
tár facebook-oldalán és honlapján, de a megbocsátás hete 
keretében bárki késedelmi díj fizetése nélkül visszaviheti a 
nála maradt köteteket. Október 6-án 16.30-tól filmvetítéssel 
egybekötött emlékestet tartanak a 25 évvel ezelőtt elhunyt 

dr. Friedrich Károly fotóművész és operatőr, idegenvezető, 
mozivezető tiszteletére dr. Friedrich András közreműködésé-
vel a könyvtár olvasótermében. Október 10-én 10-től bánfal-
vi helyismereti, művészettörténeti sétát vezet Nemes András, 
október 11-én ingyenes beiratkozási lehetőséget biztosíta-
nak azoknak, akiknek lejárt az olvasójegyük, valamint kere-
kítő foglalkozásra is várják a kisgyerekes családokat. 
További részletek a könyvtár honlapján –  www.szivk.hu 
– olvashatók.

Országos könyvtári napok Sopronban

Múzeumok  
őszi fesztiválja
MUNKATÁRSUNKTÓL

Idén is csatlakozott a múzeu-
mok őszi fesztiválja rendezvény-
sorozathoz a Soproni Múzeum. 
A Távol is közel jelmondat azt 
tükrözi, hogy a múzeumi szak-
emberek a látogatók közelében 
szeretnének maradni, megoldá-
sokat, rugalmas válaszokat keres-
nek a bizonytalan helyzetekben. 

A fesztivál visszatérő, ha-
gyományos programja a Csa-
ládi legendárium című irodal-
mi pályázat. Az általános és 
középiskolás diákok alkotásait 
egészen október 18-ig várják a 
martos.virag@sopronimuze-
um.hu e-mail-címre. Igaz csalá-
di történetekkel lehet pályázni 
a szülők, nagyszülők, dédszülők 
idejéből, formai és terjedelmi 
megkötés nélkül. A legjobbakat 
két kategóriában (7–12 évesek és 
13–18 évesek) díjazzák. 

A mesterségek utcája prog-
ramsorozat részeként a Bécsi 
utcai Pékmúzeumba invitálják 
a látogatókat, ahol régi recep-
tek alapján poncichter, illetve 

soproni ételeket készítenek el 
közösen október 3-án 15 órától. 
Október 10-én délután ugyan-
itt a fazekasmesterség kulisz-
szatitkaiba avatják be a láto-
gatókat. Mind a két program 
regisztrációhoz kötött, a je-
lentkezéseket az egresits.anita 
@sopronimuzeum.hu  cí-
men várják. 

A Storno helyszínek – ka-
landra fel! című kerékpártúrán 
végigjárják a Storno Ferenc váz-
latkönyveinek lapjain megele-
venedő útvonalat, és közben a 
rajzokon, alkotásokon keresz-
tül megismerhetik a korszak 
legsokoldalúbb alkotóját a 
résztvevők. A kerékpártúra ter-
vezett időpontja október 16-a 
14 óra, útvonala soproni indu-
lással Fertőrákos, Balf, Fertőboz, 
majd Sopron. A túra online vál-
tozatával is készülnek a szerve-
zők, melyet a múzeum honlap-
ján és közösségi oldalán tesznek 
közzé október második hetében.

További információk
sopronimuzeum.hu

– Az alkotófolyamatban a tisztelet és az öröm kettős érzésének benne kell 
lennie – vallja Grabner József FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

ÉLETÚT: Grabner József festőművész, a város egyik leg-
népszerűbb akvarellistája 1940-ben született Sopronban. A 
közgazdasági technikumban érettségizett 1958-ban. Rajzte-
hetségét korán felismerték, 1957-től Mende Gusztáv rajzis-
kolájában tanult. 2019-ben vette át a Civitas Fidelissima-díjat. 
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A jelek szerint sok embert nem ér-
dekel, hogy megfertőződhet, vagy 
– tudtán kívül – másokat betegít meg. Hiába hall-
juk naponta, hogy miért és hogyan kell maszkot vi-
selni, miért kell távolságot tartani és a kezünket fer-
tőtleníteni, ők nem törődnek a figyelmeztetésekkel. 
Nem érdekli őket, hogy mások halálát is okozhat-
ják. Naponta járok boltba, és újra és újra megdöb-
bent, hogy még mindig sokan csak látszólag hor-
danak maszkot. Vagy csak a szájukat takarják el, 

vagy azt sem. 
A napokban tanú-
ja voltam egy szóvál-
tásnak, amikor is egy 
hölgyet figyelmezte-
tett férfi vásárlótársa. 
A válasz meglehető-
sen arrogáns volt, a nő 
kikérte magának, hogy 
figyelmeztetik, mond-
ván, akkor teszi fel a 
maszkot, amikor akar-
ja… Megtehette, hiszen 
a bolti dolgozók közül 

senki sem szólt neki, már csak azért sem, mert több-
ségük – a pénztárosok éppúgy, mint az árufeltöltők 
– úgy hordták maszkjukat, hogy az orrukat nem ta-
karta. Azt értem én, hogy nehéz nekik órákig orrot 
és szájat eltakarva dolgozni, de akkor az a megoldás, 
hogy gyakrabban kell váltani őket, s nem az, hogy 
vállalják a fertőzésveszélyt. Azt viszont nem értem, 
hogy miért nincs az üzletekben – tisztelet a kivétel-
nek – egy ember, aki figyelné a vásárlókat, s ha szük-
séges, figyelmeztetné őket. Sajnos a jelenség nem 
egyedi, ezen nem kellene spórolni. A hangsúly a fi-
gyelmeztetésen van, mert úgy gondolom, büntetést 
csak a legvégső esetben lehet kiróni. Persze akad-
nak olyanok, akik csak azért is dacolnak…
Pedig nem kellene játszadozni, jobb lenne betar-
tani ezeket a minimális szabályokat, hiszen napon-
ta emelkedik a fertőzöttek száma, egyre többen ke-
rülnek kórházba és lélegeztetőgépre. Onnan pedig 
nehéz a visszaút. A statisztikák szerint 80 százalé-
kuk meghal. Igazából azt sem értem, hogy miért 
kell az embereket különböző, zárt térben és sza-
badban megtartott tömeges, akár több százfős ren-
dezvényekre csábítani. Ezeken az eseményeken hiá-
ba tartják be a szabályokat, ha egyáltalán betarthatók, 
nagy a fertőzés veszélye. Nem véletlen, hogy sok 
országban már ismét limitálták a rendezvényeken  
résztvevők számát. 
A szakemberek rendre figyelmeztetnek, félő, hogy 
összeér az influenzaszezon a koronavírus-fertőzés-
sel, és akkor még súlyosabb lehet a helyzet. Jó lenne 
ezt megelőzni a szabályok betartásával és az influ-
enza elleni védőoltással. Tudom, sokan pont az inf-
luenzára hivatkozva mondják, hogy ebben évente 
sokkal többen betegednek meg, mint koronavírus-
sal. Igen, ebben igazuk van, de ha megnézik az ará-
nyokat, akkor láthatják, hogy az esetszámokhoz vi-
szonyítva sokkal többen halnak meg a koronavírus 
okozta szövődményekben, mint influenzában. Ezért 
veszélyes játék figyelmen kívül hagyni a lehetséges 
óvintézkedéseket, mások rovására. A megoldást je-
lentő vakcinára a tudósok szerint már csak néhány 
hónapot kell várni. Ha ez igaz, akkor még inkább ér-
demes összefogni, s óvni önmagunk és mások egész-
ségét, ha kell, meggyőzve másokat is. 

„A szakemberek rendre 
figyelmeztetnek, félő, 
hogy összeér az influ-
enzaszezon a korona-
vírus-fertőzéssel, és 
akkor még súlyosabb 
lehet a helyzet. Jó 
lenne ezt megelőzni a 
szabályok betartásával 
és az influenza elleni 
védőoltással.”

Horváth Ferenc jegyzete

Veszélyes  
játék

Lázár János: Sopronban is szövetségeseket keresek

Új teniszcentrumok

Gépi szüret a borvidéken

HORVÁTH FERENC

– Teniszcentrumok fejlesztése és kialakítása 
a Magyar Tenisz Szövetség célja – mondotta 
a Soproni Témának Lázár János. A szövetség 
közelmúltban megválasztott elnöke dr. Farkas 
Ciprián polgármesterrel tárgyalt a soproni te-
niszélet jövőbeni lehetőségeiről.

– Sopronba valóban a tenisz 
miatt érkeztem, de szerettem 
volna megismerni dr. Farkas 
Cipriánt – kezdte Lázár János. 
– Fontosnak tartom ugyanis, 
hogy a vidéki politikusok is 
megismerjék egymást, kicse-
réljék tapasztalataikat. Beszél-
getésünk során meggyőződ-
hettem róla, hogy jó kezekbe 
került a város, és jól halad a 

Modern Városok Program ele-
meinek megvalósítása. Ez ne-
kem szívügyem. A múltban is 
mindent elkövettem, hogy a 
város megvalósíthassa fejlesz-
tési elképzeléseit. Ugyanakkor 
szövetségeseket is keresek, mert 
szeretném, ha több vidéki te-
niszcentrum működne, hogy 
megszűnjön a budapesti víz-
fej. A magyar tenisz elképzel-
hetetlen a soproniak nélkül, és 
itt nemcsak Babos Tímeára és 
édesapjára gondolok, hanem a 
többi kiváló teniszezőre is, akik 
Sopronban nevelkedtek.

Megtudtuk, a szövetség elnö-
két az érdekelte, hogy a város 
partner lenne-e – akár saját be-
ruházásban, akár önkormányza-
ti támogatással – a már meglé-
vő utánpótlás-nevelő központra 
alapozni a fejlesztéseket, ame-
lyek fedett pályákat és klub-
házat is jelentenek. Egyelőre 
csupán elvi beleegyezést várt 
az elnök, amit meg is kapott 
a városvezetőtől. A részletek 

kidolgozása várhatóan a közel-
jövőben elkezdődik.

Lázár János lapunk érdeklődé-
sére szólt a közelmúltban ma-
gyarul is megjelent Nincs több 
pezsgő – Churchill és a pénz cí-
mű könyvről, amelynek társki-
adója volt.

– A szerző ebben a kötetben 
részletesen elemzi Churchill 
viszonyát a pénzhez, és végig-
követi pénzügyi tevékenységé-
nek hatását a politikára – fejtet-
te ki a Lázár János.  – A pályám 
során magam is felismertem, a 
közügyek intézőinek cselekvési 
szabadságát alapvetően hatá-
rozza meg anyagi függőségük 
vagy függetlenségük. Ez a könyv 
Churchill függetlenségi háború-
járól szól, érdekesen, izgalmasan, 
nemcsak a pénzügyi területen 
dolgozóknak. Hogy sikerült-e 
neki, az kiderül a kötetből. Azért 
vállalkoztunk a kiadására, mert 
minden politikusnak, de az ér-
deklődőknek is számos tanulság-
gal szolgálhat küzdelme.

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A munka dandárjában 
tart a szüret a Soproni 
borvidéken. A meny-
nyiség kevesebb, 
mint amennyi az el-
múlt években termett, 
de ezt ellensúlyozza, 
hogy a szőlő egész-
séges és jó minősé-
gű. Így minden adott 
ahhoz, hogy kiváló le-
gyen az idei bor.

– A zweigelt szőlő jelentős ré-
szét már leszedték, a borvidék 
zászlóshajója, a kékfrankos szü-
rete pedig a napokban kezdő-
dik – mondta lapunknak Molnár 
Ákos, a Soproni Borvidék Hegy-
községi Tanács elnöke. – Az eddi-
gi tapasztalatok alapján megál-
lapítható, a termés mennyisége 
némileg elmarad a korábbi évek 
átlagától. Ennek fő oka, hogy 
nagymértékű aszály sújtotta a 
borvidéket. Ám a kiesett meny-
nyiséget kárpótolja, hogy min-
denütt egészségesek és szépek a 
fürtök. Ez alapján minden adott 

ahhoz, hogy kiváló évjárat le-
gyen az idei. 

Molnár Ákos kifejtette: a Sop-
roni borvidéken is megfigyelhe-
tő az a folyamat, amely szerint 
a kézi szüretet felváltja a gépi 
betakarítás.

– A borvidékünkön évek óta 
döntő többségében már géppel 
szüreteltetnek a gazdák – tette 
hozzá a szakember. – Jól meg-
figyelhető, hogy inkább a pré-
miumszegmensben dolgozó, a 
kézműves filozófiát valló gaz-
dák engedhetik meg maguknak, 

hogy a fürtöket a modern gé-
peknél is kíméletesebb módon, 
kézzel szüreteljék le. A tévhittel 
ellentétben a korszerű masinák 
gyakorlatilag szinte veszteség, 
illetve az alapanyag károsodása 
nélkül, a minőséget megőrizve 
tudják betakarítani a termést.

Az előjelek szerint tehát idén 
is jó borokat palackozhatnak 
majd a gazdák, de gyakorlati-
lag minden szüret idején felme-
rül a kérdés, hogy lesz-e piaca a 
bornak. Molnár Ákos ezzel kap-
csolatban kifejtette: elkészült a 

Soproni borvidék marketing-
stratégiája. Ennek egyik alap-
vetése, hogy törekedni kell arra, 
hogy a helyi gasztronómiában, 
a kiskereskedelmi egységek-
ben egyre nagyobb arányban 
kínálják a helyi borokat. – Bát-
ran ajánlom, hogy keressék fel a 
város több pontján megtalálha-
tó termelői kiméréseket. Itt au-
tentikus, jó minőségű palackos 
vagy folyóbort lehet vásárolni. 
S végső soron ezzel is támogat-
juk a város gazdaságát – zárta 
Molnár Ákos. 

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a sop-
roni emberek bemutatása mellett. Ezt a vállalásun-
kat szélesíteni kívánjuk újabb és újabb olvasóink 
megismertetésével. Ezért olyan embereket kere-
sünk, akik valamiért kiérdemelték a körülöttük élők 
szeretetét, tiszteletét. Lehet ő egy nagymama, má-
sokon segítő ezermester vagy segítő tanácsadó, egy 
közösség szervezője vagy aktív tagja. Szóval bárki, 
akire felnéznek olvasóink! Ha ismernek ilyen em-
bert a környezetükben, írják meg nekünk, hogy ki 
ő, hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának róla 
örömmel a  Soproni Témában!

Hősöket keresünk!

szerkesztoseg@sopronitema.hu

– A magyar tenisz elképzelhetetlen a soproniak nélkül, és itt nemcsak Babos Tímeára és édesapjára gon-
dolok, hanem a többi kiváló teniszezőre is, akik Sopronban nevelkedtek – mondta városházi látogatásán 
Lázár János FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Schárfi László és kombájnja munkában. A borvidékünkön évek óta döntő 
többségben géppel szüreteltetnek a gazdák. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

NINCS TÖBB PEZSGŐ
Lehet-e szabad a cselek-
vés anyagi függőségben? 
A könyv erre a kérdésre kere-
si a választ... 
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MUNKATÁRSUNKTÓL

A Szárhalmi-er-
dő különlegessé-
ge, hogy élővilága a 
Keleti-Mészkő-Al-
pok és a Kis-Kárpátok 
mészhegyei között 
tölt be „hídszere-
pet”. A dombsor leg-
magasabb pontja a 
Pinty-tető.

A Szárhalmi-erdő a Lajta-hegy-
ség nyúlványa, a Fertő-menti-
dombsor tagja. A Pannon-bel-
tenger üledékeként lerakódott 
lajtamészkőből képződött 
dombsor legmagasabb pontja 
a Pinty-tető (261 méter), a Kecs-
ke-hegyi kilátó pedig 208 mé-
teren épült. Míg a hegyvidéken 
negyvennél több forrás van, ad-
dig itt egyetlen sincs. A csapa-
dék évi átlaga 660 milliméter. 
A dombsor geológiai és éghajla-
ti adottságai hazánk kontinen-
tális, részben szubmediterrán 
tájaival rokon vonású.

A védett terület különleges-
sége, hogy élővilága a Keleti-
Mészkő-Alpok és a Kis-Kárpá-
tok mészhegyei között tölt be 
„hídszerepet”. Társulás- és faj-
gazdagsága kiemelkedő értéket 
képvisel. A virágos növényfajok 

száma e kis területen 1300 kö-
zelében van, ezzel a második 
leggazdagabb terület hazánk-
ban. A hazai cserjefajok csak-
nem mind megtalálhatók itt. 
A Kárpát-medence közel ötven 
orchidea- (kosbor-) faja közül 
a Szárhalmi-erdőben 23 fordul 
elő, sajnos már csak rendkívül 
kis egyedszámban, a fokozottan 
védett boldogasszony papucsa 

és a légybangó mindössze egy-
két példányban. A meleg, szá-
raz vidék számos gerinctelen 
fajnak, egyebek közt lepkéknek 
is otthont ad, gyakori itt példá-
ul a sakktáblalepke és az éjjeli 
nagy pávaszem. Az erdő fon-
tos telelőhelye a Fertő kétél-
tű és hüllőfajainak is, amelyek 
(varangyok, vízisiklók) tavasz-
szal a dombot lezáró vizekhez 

vonulnak a gépkocsiutakat is át-
szelve. A madárvilágból két fész-
kelőt – a kakukkot és a fülemü-
lét – lehet említeni.

A dombsor Fertő felőli részén 
gondozott szőlők, a magasabb 
részeken pedig a kőfejtő bar-
langrendszere szemlélteti az itt 
élő ember évszázados munkáját. 
A Szárhalmi-erdőben az aláb-
bi természetközeli társulások 

találhatók meg: cseres – ko-
csánytalan tölgyes, molyhos–
tölgyes karszterdő, gyertyános 
– kocsánytalan tölgyes (kevés 
cserjével), sziklafüves sztyepp, 
lejtőfüves sztyepp, száraz kaszá-
lórét, ültetett bükkös.

Forrás: a Tanulmányi Erdő-
gazdaság Zrt. gondozásában 
megjelent a Szárhalmi-erdő cí-
mű kiadvány.

Zöld Sopron

A Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. és a Soproni Városszépítő Egyesület 2008 óta minden év májusában 
szakvezetéssel hirdeti meg a Szárhalmi-erdőbe az orchideatúrát. Az esemény idén a koronavírus-járvány 
miatt elmaradt. FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

Őszi árokpartokon is látni még a csodálatos virágú mezei zsályát és a terjőke kígyó-
sziszt. Mindkettőt gyógynövényként is használják. A zsálya fűszerként, illetve étvágy-
gerjesztő, gyulladáscsökkentő, összehúzó és fertőtlenítő hatásáról ismert. A kígyó-
szisz elsősorban az emésztő- és légzőszervekre hat, összehúzó, köhögéscsillapító, 
köptető. Mielőtt gyűjtenénk vagy felhasználnánk a mezei gyógyfüveket, fontos, hogy 
egyeztessünk szakemberrel. Jóllehet a belőlük készült kivonatok többnyire gyengé-
den hatnak, az adagolás és az elkészítés módja nagyon fontos, hisz szervezetünkre 
erős hatással lehetnek. FOTÓ ÉS SZÖVEG: BENKE ÉVA

Csodálatos gyógynövények

Mezei zsályaMezei zsálya Terjőke kígyósziszTerjőke kígyószisz

ZÖLD HÍREK

Pályázat 
elektromos 
biciklikre

Egymilliárd forintos ke-
retösszeggel október-
ben pályázatot írnak ki 
elektromos rásegíté-
sű kerékpárok megvá-
sárlására – jelentette be 
Kaderják Péter, az In-
novációs és Technoló-
giai Minisztérium (ITM) 
energia- és klímapoliti-
káért felelős államtitká-
ra. A korábbiaktól elté-
rően ezúttal nem cégek 
és egyéb társaságok, ha-
nem magánszemélyek 
juthatnak minisztériumi 
támogatáshoz.
A különböző típusú és 
virágkorukat élő, úgy-
nevezett e-bike-ok na-
gyon népszerűek nap-
jainkban. A pályázatban 
a támogatás mértéke 
az elektromos kerék-
pár típusától függ, en-
nek megfelelően pedál-
szenzoros kerékpárok 
vásárlásához maximum 
90 ezer, nyomatékszen-
zoros kerékpárok ese-
tében 150 ezer forintot, 
legfeljebb a jármű árá-
nak felét lehet igényel-
ni. A kormány célja a tá-
mogatással elsősorban 
a kerékpáros munkába 
járás segítése, ezért a 
pályázat benyújtáshoz 
munkaviszonyt igazoló 
dokumentum csatolá-
sa is szükséges.

›

Napjainkban a legsúlyosabb károkat a nyugati dióburok-fúrólégy okozza 

Tehetünk a dió feketedése ellen? 
MADARÁSZ RÉKA

Az idei évben sokan 
panaszkodnak arra, 
hogy feketedik a dió. 
A problémáért több-
nyire a dióburok-fú-
rólégy a felelős.

Sokan tapasztalták nyár végén, 
hogy ígéretesnek tűnő dióter-
méseik elkezdtek feketedni, 
majd idő előtt lehullottak. Míg 
nagyszüleink idejében a diófa 
betegségei szinte ismeretlenek 
voltak, ma az állomány egész-
sége érdekében széles körű te-
vékenységet kell folytatnunk. 
A termés elhalásáért több kór-
okozó is felelős lehet, főként 
gombák és baktériumok, de 
akár rovarok is kiválthatják a 
folyamatot. 

– A dió feketedését sokszor 
xantomonászos vagy gnomóni-
ás betegség okozza, de azt gon-
dolom, a legsúlyosabb károkat a 
nyugati dióburok-fúrólégynek 
„köszönhetjük” – tudtuk meg 
Horváth Gábortól, a Kisalföl-
di ASzC Roth-szakképző isko-
la kertészeti tangazdaságának 

vezetőjétől. – Ez a rovar hazánk-
ban körülbelül hét–nyolc évvel 
ezelőtt jelent meg. Azóta roha-
mosan elterjedt, főleg a nyugati 
megyékben. 

A légy úgy fejti ki kártékony 
hatását, hogy a nyár folyamán 
tojásait a dió zöld burkában 
helyezi el, majd amikor a lár-
vák kikelnek, kirágják magukat 
a bélből. Korai kártétel esetén 

sajnos maga a dióbél is károsod-
hat. Megfelelő időzítéssel rovar-
ölő szerekkel lehet védekezni a 
kártevő ellen, ám kiskertekben 
gyakran a fák méretéből adódó-
an ez meglehetősen nehézkes.

– Házi kertekben talán a leg-
hatékonyabb módszer az úgyne-
vezett agrotechnikai és mecha-
nikai védekezés, amikor fizikai 
úton gátoljuk a kártevők további 

fertőzését – tette hozzá Horváth 
Gábor. – Ha a fák alá nyáron nej-
lont terítünk, megakadályozhat-
juk, hogy a lárvák eljussanak a 
talajig. Ősszel feltétlenül gyűjt-
sük össze a lehullott leveleket 
és az értéktelen terméseket, és 
– megfelelő víz- és tápanyag-el-
látással – igyekezzünk a lehető 
legkedvezőbb feltételeket bizto-
sítani a gyümölcsfáink számára!

Vizet szomjazó tó
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az elmúlt hetek aszályos időjá-
rása miatt meglehetősen kevés 
a víz a Gida-pataki tározóban. 
Holdbéli táj, és jól látszanak a 
földben a repedések – írta ol-
vasónk a szerkesztőségünknek 
küldött levelében.

Az ügyben megkerestük a tó 
fenntartóját, a Sopron és Vidé-
ke Horgászegyesületet. Megtud-
tuk, 2007 nyarán építették ki a 
tavat, a kissé szélsőségesen visel-
kedő Gida-patak völgyének zsi-
lippel ellátott kereszttöltésével. 

Funkciója záportározó, Harka 
árvízvédelmét szolgálja. Északi 
irányból, a Lövér kemping fe-
lől érkező Gida-patakon kívül 
egyéb tápláló vízfolyása nincs, 
lefolyása csak a zsilip túlfolyó-
ján keresztül van.

A tó vízszintje kiszámítható-
an ingadozó, a zsilip csak a csa-
padékos időszakokban folyik 
túl, viszont a nagyon meleg és 
száraz nyári időszakban akár 
hatvan–nyolcvan centiméte-
res apadás is előfordulhat, ilyen-
kor a patak akár hónapokra ki is 
száradhat.

Horváth Gábor kertészeti tangazdaságvezető mutatja a feketedő diókat

A száraz idő miatt kevés a víz a Gida-pataki tóban

A Kárpát-medence 23 orchideafaja megtalálható a Szárhalmi-erdőben

Gazdag élővilágú erdő
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1980
Megnyílt az Ikva 
ikeráruház
A megye második legnagyobb 
áruháza várja ma reggeltől 
Sopronban, az Árpád úton a 
vásárlókat. A Győr–Sopron me-
gyei Iparcikk Kiskereskedelmi 
Vál la lat  és  a  Ruházati 
Kiskereskedelmi Vállalat közös 
áruháza, az Ikva 3600 négy-
zetméter alapterületű, „nyitó” 
készlete összesen 32 millió fo-
rint értékű. A tegnap délután 
felavatott létesítmény, amelyre 
ugyancsak nagy szükség volt, 
rendkívül sokat javít a város és 
környékének ellátásán. Itt kell 
elmondani az épület elhelye-
zéséről: csak most néz ki úgy, 
mintha hátat fordítana a vá-
rosnak. Tervezésekor ugyanis 
figyelembe vették a városren-
dezési elképzeléseket, a főbejá-
rat irányában a leendő sétáló-
utcát. (Kisalföld)

Szüret Sopronban
Megkezdődtek Sopronban a ha-
gyományos szüreti mulatsá-
gok. A Liszt Ferenc Művelődési 

Központ gazdag program-
mal várja a vidám hangula-
tok, a dalok, s a borok kedve-
lőit. Szerdától szerepel a műve-
lődési központ Fintor Színpada 
Ergo Bibamus című összeállítá-
sával a Cézár pincében, vala-
mint a Bécsikapu borozóban. 
Szombaton a művelődési köz-
pont előtti téren népművészeti 
vásár lesz, amely délután ket-
tőkor kezdődik, s az esti szüre-
ti bálba torkollik. Hét órakor 
fogadják a bálozókat a műve-
lődési központ termeiben. A 
hagyományos szépségkirály-
nő-választás eredményét éj-
félkor hirdetik ki. A legszebb 
hölgy viselheti a „Szőlőskertek 
királynője” megtisztelő címet. 
(Kisalföld)

1960
Vadászlakoma 
és babsterc
Az ország minden tájáról szí-
vesen keresik fel a kirándulók 
Sopront. Az év minden szaká-
ban idegenek rójják az ódon fa-
lak között húzódó utcákat, s cso-
dálják a város szépségét. Ősszel 

azonban szinte ellepik a várost 
a turisták. A soproni idegenfor-
galmi hivatal és a vendéglátó-
ipar gondoskodott arról, hogy 
kényelem, szórakozás, emléke-
zetes események várják az idei 
ősz kirándulóit. Az idegenfor-
galmi hivatal kezdeményezé-
sére az országos hírű soproni 
Haladás Termelőszövetkezet 
szüreti mulatságot tervez, 
amelyre Győrből és Budapestről 
8–10 külön buszokon érkeznek 
majd a vendégek. A Lövérekben 
vadászlakomákat rendeznek az 
ínyenc falatok kedvelőinek. A 
közkedvelt Alpesi vendéglőben 
idén ősszel is megrendezik a 
szokásos sramli esteket, ahol jel-
legzetes soproni ételeket: babré-
test, babstercet fogyaszthatnak 
a vendégek. (Kisalföld)

Olimpiai 
bajnok Sopronban
Szombathelyi Dózsa – SVSE: 12–
10. A Sopronban megrendezett 
területi ifjúsági csapatbajnoki 
mérkőzésen fej-fej melletti harc 
után győztek a szombathelyiek. 
A soproniak győzelmeit Szarka, 

Groszman, Egresics és Mascher 
érték el. Ilia és Bedekovits pedig 
döntetlenre mérkőztek. Az SVSE 
ökölvívói október 9-én az MTK 
vegyes csapatát látják vendé-
gül, amelynek tagjaként Török 
Gyula olimpiai bajnok is a szo-
rítóba lép. (Kisalföld)

1940
„Kincses koldust” 
fogtak a vonaton
A Sopronba érkező celldömölki 
vonaton egy gyanús egyént iga-
zoltattak a csendőrök. Kiderült, 
hogy Berger Jenő debreceni ille-
tőségű csavargó már az egész 
országot bejárta, faluról falu-
ra mindenütt koldult, és any-
nyi pénzt összegyűjtött, hogy 
azt közben takarékba rak-
ta. Találtak nála egy 193 pen-
gőről szóló takarékkönyvet. 
Kihallgatásakor azzal védeke-
zett, hogy így kényelmesebb 
volt a megélhetés, nem kel-
lett dolgoznia. Letartóztatták. 
(Felsőmagyarországi Reggeli 
Hírlap)

Összeállította: Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

Wosinski Kázmér képeit október 28-ig láthatjuk Bánfalván

Jubileumi kiállítás

BENKE ÉVA

A Széchenyi István Városi Könyvtár szervezé-
sében Wosinski Kázmér festményeiből nyílt 
kiállítás a bánfalvi fiókkönyvtárban a művész 
születésének 125. évfordulója alkalmából.

„Egy nagy himnusz az egész Fer-
tő tája” – írta Harsányi Lajos, 
akit a Fertő költőjének tartunk. 
Wosinski Kázmér balfi–soproni 
festőművész számára a tó ha-
sonló jelentéssel bírt, őt méltán 
nevezhetjük a Fertő festőjének.

– A művész születésének 125. 
évfordulója alkalmából rendez-
tük meg a kiállítást – mesélte 
Szabó Attila, a tárlat szerve-
zője. – Minden darab magán-
személyek tulajdonában van, 
a képeket művészetkedvelők 
ajánlották fel a kiállítás idejé-
re. Amikor úgy öt évvel ezelőtt 
a bánfalvi fiókkönyvtár mun-
katársa lettem, a régi soproni 

művészet bűvkörébe kerültem. 
Elképesztően gazdag anyag, Rá-
zó József, Mühl Aladár, Mende 
Gusztáv, Giczy János, csak pár 
név a sok közül. Az évek során 
több kiállításnak is helyet ad-
tunk. Valahol olvastam, hogy 
Sopronban nyári estéken sé-
tálva, ha benézünk a nyitott 

ablakokon, mindenütt képe-
ket látunk a falakon. Itt még 
sokan a művészetekkel együtt 
élnek, azaz élik a kultúrát: pél-
dául játszanak hangszereken, 
őrzik a régi polgári hagyomá-
nyokat. Ha valami, ez megne-
mesíti az ember életét, lelkét. 
Sok meghívást kapok ma is idős 
soproniaktól, akik egy-egy fest-
ményt őriznek otthonaikban. 
A régi soproni vagy Sopron kör-
nyéki művészek életműve ma 
magánszemélyek tulajdoná-
ban vagy múzeumi raktárak-
ban van. Méltó lenne számuk-
ra egy állandó tárlat.

A bánfalvi kiállítás könyvtári 
program, ahogy a szervező fo-
galmaz, összetett kulturális él-
mény, a festmények mellett a 
művész életrajzával, Becht Re-
zső és Winkler Barnabás vele 
foglalkozó tanulmányaival és 
katalógusokkal is megismer-
kedhetnek a látogatók. A tárlat 
szeptember 28-tól október 28-
ig látogatható a bánfalvi könyv-
tár nyitvatartási idejében. A jár-
ványhelyzet miatt megnyitót 
nem tartanak, de Fejér Zoltán 
festőművész megnyitóra írt 
sorait a helyszínen elolvashat-
ják az érdeklődők.

Újabb ritkaságok  
a könyvaukción
KÖVES ANDREA

Sopronnal és környékével kap-
csolatos könyvritkaságok, kéz-
iratok, metszetek és képeslapok 
is szerepelnek abban a kataló-
gusban, amelyet Elek Szilvesz-
ter a Cédrus Könyvkereskedés 
és Antikváriummal karöltve ál-
lított össze az 1. Soproni Helytör-
téneti és Jótékonysági Aukcióra.

Elek Szilveszterről sokan tud-
ják, hogy szenvedélyesen gyűj-
ti az akár több százéves könyv-
ritkaságokat. A gyűjtés közben 
fogalmazódott meg benne az 
ötlet, hogy a Cédrus Könyvke-
reskedéssel együttműködve 
megszervezze a hiánypótló ese-
ményt. Az izgalmas programot 
október 17-én 17 órától tartják a 
Cédrus KönyvrakTérben, a Bün-
ker köz 2. alatt.

– A soproniak szívesen és kí-
váncsian áldoznak időt a vá-
ros múltjának megismerésére. 
Egyre több a segítő kezdemé-
nyezés is azok felé, akiknek ez 
a szép időtöltés nem könnyen 
jut osztályrészül – mesélte a fi-
atal könyvgyűjtő. – Ezért hatá-
roztuk el, hogy szervezünk egy 

aukciót, amelynek küldetése, 
hogy egy kiváló program erejé-
ig összehozzuk a lokálpatriótá-
kat, ráadásul az általuk elköltött 
összeg bizonyos része jótékony 
célokat szolgál, a Tómalom ut-
cai gyermekotthon kis lakóinak 
nyújt segítséget.

Az aukción olyan könyvritka-
ságra is lehet majd licitálni, mint 
egy 1871-ben, az egykori neves 
pedagógus, Király József Pál ál-
tal Sopronban, magyar nyelven 
dedikált kötet vagy egy Fekete 
István által megírt, Sopronban 
címzett képeslap. Szerepel a té-
telek között az a kötet is, ame-
lyet Sopronyi-Thurner Mihály, 
a város egyik legjelentősebb vá-
rosvezetője egy miniszteri biz-
tosnak dedikált, illetve igazi cse-
mege a könyvbarátok számára 
a neves soproni kötődésű köl-
tő, Gyóni Géza: Szomorú szem-
mel című verseskönyve, amely-
nek belső címlapját ifj. Storno 
Ferenc 1917-ben készült eredeti 
rajza ékesíti.

A szervezők nem csupán haza-
hozták Sopronba az aukció érté-
kes darabjait, hanem többet meg 
is javítottak saját költségükön.

Kultúra, művészetek

430 évvel ezelőtt, 1590. szeptember 18-án Bruckner 
Gottlieb krónikájában soproni földrengésről írt. Bécsben 
szeptember 15-én okozott komoly károkat egy földmoz-
gás, a soproni esemény is ezzel hozható összefüggésbe.

155 évvel ezelőtt, 1865. szeptember 21-én nyílt meg a 
Sopron–Kanizsa vasútvonal.

100 évvel ezelőtt, 1920. szeptember 20-án Sopronban 
megalakították a Horvát Kulturális Egyesületet (Hrvatske 
kulturne udruge. Hrvatsko kulturno drustvo). Az egyesü-
let elődje a Horvát Nemzeti Tanács volt. Az 1921. április 
28-án Sopronban tartott tisztújításon Pinezich Istvánt vá-
lasztották elnökké.

20 évvel ezelőtt, 2000. szeptember 21-én hunyt el Sop-
ronban Rasztovics Ferenc Pro Urbe Sopron 2000-dí-
jas karnagy. Mosonszentmiklóson született 1920. au-
gusztus 24-én.

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

Ez történt…

WOSINSKI KÁZMÉR: Kismartonban született 1895. október 15-én, ősi lengyel nemesi család 
sarjaként. A Bécsi Képzőművészeti Akadémián tanult, majd hazatért Balfra (a balfi gyógyfür-
dő édesapjához kötődik, ő vette meg és létesített ott gyógyközpontot). Kiállított a budapes-
ti Műcsarnokban, a Nemzeti Szalonban és a Soproni Művészeti Kör tárlatain is. Impresszio-
nista festő volt, a legtöbb munkája akvarell. Műveit a Fertő tó világa, valamint Balf ihlette, de 
portrékat és bibliai témákat is festett. Több oltárképet is készített. 1967. október 24-én hunyt 
el Sopronban.

Wosinski Kázmér önarcképeWosinski Kázmér Nádaratás a Fertőn című képe FOTÓ: NÉMETH PÉTER

RÖVIDEN

Látható a díjnyertes fotó
Megnyílt a World Press Photo kiállítás az elmúlt szerdán a 
Magyar Nemzeti Múzeumban. Az idei tárlaton 151 sajtó-
fotót láthat a közönség, köztük a soproni Esther Horvath 
jegesmedvékről készült díjnyertes felvételét.
Lapunkban korábban már beszámoltunk arról (A sarkvi-
dék szerelmese, Soproni Téma, 2020. február 26.), hogy 
a soproni fotós a világszervezet által minden évben meg-
hirdetett verseny környezet kategóriájának díját nyerte el.

›

Elek Szilveszter gyűjtő és Molnár Tímea, a Céd-
rus Könyvkereskedés és Antikvárium boltvezetője 
éppen az egyik Sopronba visszahozott ritkaságot 
szemléli, amely szintén szerepel az aukción. Az al-
bumban 110 darab Sopront és környékét ábrázoló 
régi képeslap található.  
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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LELÁTÓ

Kispályás 
labdarúgás
Szeptember 30., október 
3., 5., szerda, péntek, 
hétfő 18 óra, Halász 
Miklós Sporttelep, 
tóparti sporttelep
Városi kispályás 
labdarúgó-bajnokság

Labdarúgás
Október 4., vasárnap 
15.30, városi stadion
SC Sopron – Érdi VSE

Kosárlabda
Október 7., szerda 17.30, 
Novomatic-aréna
Sopron Basket – Uni 
Győr Mély-Út

Október 7., szerda 20 
óra, Novomatic-aréna
Sopron KC 
– Jászberényi KSE

Túra
Október 10., szombat 
9 óra, Deák tér, 
meteorológiai állomás
Világ gyaloglónap

Futás
Október 11., vasárnap  
9 óra, városi stadion
Pannon-Work Sopron 
Félmaraton

›

Három a Károly

MUNKATÁRSUNKTÓL

Idén 7. alkalommal rendezték meg a Három a 
Károly terepfutóversenyt. Az idő nem fogad-
ta kegyeibe a sportrendezvényt, de így is so-
kan tették meg a különböző távokat egyéni-
ben vagy váltóban.

– Egyéniben 10 és 21 kilomé-
teres távokat lehetett meg-
tenni, ez utóbbi esetében 
majdnem Harkán volt a ver-
senypálya vége – mondta Le-
derer György, a megmérette-
tés főszervezője. – A verseny 

során hagyományosan három-
szor kell elérni a Károly-kilátót, 
ami komoly erőfeszítést kíván 
a futóktól. Természetesen azok-
ra is gondoltunk, akik csak ki-
sebb távokra vállalkoznak, ezért 
10 kilométeren indítottunk 

váltófutást, a csapatokban akár 
vegyesen is szerepelhettek fel-
nőttek és gyermekek. Kimon-
dottan a fiatal korosztály részé-
re szólt az idei év újdonsága, a 
2,7 kilométeres táv.

Idén már hetedik alkalom-
mal rendezték meg a viadalt, a 
tapasztalat azt mutatta, hogy 
évről évre többen indultak el. 
Ugyanakkor idén a koronavírus-
járványhelyzet és a kedvezőtlen 
időjárás miatt kicsit visszaesett 
a résztvevők létszáma.

– Az ÁNTSZ-szel egyeztet-
ve a szükséges biztonsági 

intézkedések mellett rendez-
tük meg ezúttal a futóversenyt 
– tette hozzá Lederer György. 
– Minden résztvevőnek meg-
mértük a testhőmérsékletét, 
ügyeltünk a távolságtartásra, 
a frissítőpontokon maszkban 
várták a futókat a segítők. Any-
nyit változtattunk, hogy a Lö-
vér Kalandparknál volt a rajt és 
a cél is, így egyszerűbb volt a 
verseny lebonyolítása. Összes-
ségében elmondhatom, hogy a 
nehézségek ellenére kiváló han-
gulatú terepfutó-megmérette-
tést zártunk idén.

Sport

Program
14.00 Gyerekfoglalkozások –

malomjátékok, molnár mesék (16.00-ig)

14.00 Utazó malommúzeum –
makett kiállítás (Ökocsiga Játszóház)

15.00 Fekete László erőművész
show műsora

16.00 Bándy György ötszörös Európa-bajnok
malomjátékos és világranglista vezető
előadása és szimultán versenyek

17.00 A soproni szélmalmok története –
Taschner Tamás vetítettképes előadása

Molnárpogácsa kóstoló

Malom kvíz -
nyereményjáték

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

Szervező:

A rendezvényen való
részvétel díjmentes.

PRO KULTÚRA
SOPRON

NONPROFIT KFT.

Malmozzunk!
Pongráczné Várnai Mária önkormányzati képviselő,
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Pro Kultúra Sopron szeretettel várja Önöket a

Családi napra a Kurucdombon

Helyszín: Kuruc krt. játszótér
Időpont: 2020. október 3.
 14.00 - 18.00 óra

Sopron Megyei Jogú Város pályázatot hirdet az alábbi

SOPRONI ÖNKORMÁNYZATI 
LAKÁSOK KÖLTSÉGELVEN, 

FELÚJÍTÁSSAL TÖRTÉNŐ 
BÉRBEVÉTELÉRE

Sopron, Rodostói u. 2. fszt. 4.
szám alatti lakás (1 szoba, összkomfortos, 37 m²)

A lakás lakbérének összege 42.128 Ft/ hó. Az óvadék összege: 126.384 Ft.
Felújítási költsége: 698.500 Ft

A lakás megtekinthető: 2020. október 1. (csütörtök) 9.00–9.30 

Sopron, II. Rákóczi F. u. 29. fszt. 4.
szám alatti lakás (1 szoba, összkomfortos, 33 m²)

A lakás lakbérének összege 34.359 Ft/ hó. Az óvadék összege: 103.077 Ft.
Felújítási költsége: 2.164.080 Ft

A lakás megtekinthető: 2020. október 1. (csütörtök) 10.00–10.30
• • • • •

A pályázatok benyújtásának határideje:
2020. október 14. (szerda) 16.00

A pályázat elbírálása 2020 októberében várható.
A pályázatok részleteiről 

– különösen az esetleges lelakhatási feltételekről –
a www.sopron.hu honlapon vagy a

Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán tájékozódhat.
Sopron, Fő tér 1. II. em. 32. ajtó., tel.: 99/515–136

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A zord idő ellenére sokan teljesítet-
ték a Három a Károly terepfutóver-
seny különböző távjait (félmaraton, 
10 és 2,7 kilométer) FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Sikeresen szerepelt a magyar válogatott az elmúlt hétvégén 
Szegeden megtartott kajak-kenu világkupán. A hazai csa-
pat 15 éremmel, 6 arannyal, 6 ezüsttel és 3 bronzzal zár-
ta a viadalt. A nemzetközi versenyen 33 ország több mint 
400 sportolója vett részt.  A rutinos kajakosok és kenusok 
mellett sok fiatal is képviselte Magyarországot a regattán, 
számukra ez egy remek bemutatkozási lehetőség volt. (mti)

Kajak-kenu világkupa

Rádió 1 Sopron
Sopron TV

sopronmedia.hu

MÉDIAPARTNEREINK:

Nyerő széria
TÖREKI AMAND

Az edzőváltás után zsinórban ötödik bajnoki 
győzelmét szerezte meg az SC Sopron felnőtt 
férfi labdarúgócsapata. A fiataloknak nincs ide-
jük pihenni, hétvégén komoly feladat vár rájuk. 

A hétvégén egy hét kupaszü-
net után a 10. fordulóval foly-
tatódtak az NB III. nyugati cso-
portjának küzdelmei, amelynek 
keretein belül az SC Sopron a 
BKV-Előre csapatához látoga-
tott. Az ellenfél a találkozót 
megelőzően 6 szerzett ponttal 
a 18. helyen állt. Az első félidő 
a mezőnyjátékról szólt, nem 
forogtak veszélyben a kapuk. 
A második játékrészben aztán 
nagyobb fordulatszámra kap-
csoltak a csapatok, így mindkét 
együttesnek komoly lehetősé-
gei adódtak a gólszerzésre. A ti-
pikus egygólos meccsen végül 
a soproni csapatnak jött ki job-
ban a lépés, a 84. percben egy 
kontratámadás után Krizsonits 
Mátyás lépett ki ziccerben, és 
a kapust is kicselezve a hálóba 
lőtt. A hátralévő időben több gól 
nem született, így a soproniak 
zsinórban ötödik győzelmükkel 
felléptek a tabella 10. helyére. 
Az eddig százszázalékos veze-
tőedző, Weitner Ádám a mér-
kőzés után a következőképpen 

értékelt: – Okosan, taktikusan 
játszva megérdemelt győzel-
met arattunk.

A piros-fehér fiatalokra a hét-
végén komoly erőfelmérő vár, 
hiszen a tabella 3. helyén álló 
Érd érkezik Sopronba. Az ellen-
fél 10 mérkőzéséből 7 győzel-
met, 2 döntetlent és 1 veresé-
get ért el. 

A nyáron érkező belső védő, 
Keresztes Krisztián optimistán 
tekint a következő időszakra: 
– Nehezen indult a rajt, de ke-
mény munkával sikerült kilá-
balni belőle, ennek is köszönhe-
tő, hogy remek szériába került 
a csapat. A jó eredményeknek 
hála magabiztosabbnak érzem 
magam én is a pályán. Hétvégén 
az Érd csapatát fogadjuk, tisz-
tában vagyunk vele, hogy egy 
nagyon jó együttes látogat hoz-
zánk, de ellenük is a győzelem-
re játszunk.

Az SC Sopron – Érdi VSE ta-
lálkozó október 4-én (vasár-
nap) 15.30-kor kezdődik a váro-
si stadionban.

TOVÁBBI SOPRONI EREDMÉNYEK: 
Női csapat NB II. nyugati csoport 5. forduló: FC Ajka – SC 
Sopron: 2–3
Duna Takarék megyei I. osztály 7. forduló: Pannonhalma-
Horn – SFAC 1900: 0–1
Megyei II. osztály soproni csoport 7. forduló: SVSE-GYSEV 
– Rábaszentandrás: 1–1
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RÁZÓ LÁSZLÓ

Városunkban tartotta a Krasznai 
emlékserleget a Sopron Basket női 
kosárlabdacsapata, miután maga-
biztosan legyőzte a Győrt. Az SKC-

nak nem sikerült a bravúr a Falco ellen. 

Már megszokhattuk, hogy a ko-
ronavírus jelentősen átformálja 
a sporteseményeket. 2020 tava-
szán szinte az egész sportélet 
leállt, ősszel, a második hullám 
idején pedig el-elmaradnak 
egyes mérkőzések. Így volt ez a 
városunk által rendezett Krasz-
nai Kupa esetében is: a férfiak-
nál tornának indult, de emlék-
mérkőzés lett belőle. Ahogy a 
hölgyek is egy meccset játszot-
tak a Győr ellen. 

A női rangadónak külön pi-
kantériát adott, hogy idén már 
a Rába-partiaknál szerepel két 
ex soproni játékos, Weninger Vi-
rág és Dubei Debóra. A sopro-
niaknál pedig ezen a találkozón 
debütált az egyik új szerzemény, 
Megan Walker. Az amerikai já-
tékosnak nem okozott gondot, 
hogy hosszú utazás után másfél 
napja volt az átállásra, hiszen 13 
pontot és 2 hármast szerzett el-
ső soproni fellépésén.

A nagy tempóban játszó ha-
zaiak hamar előnybe kerültek, 
a győriek nem jeleskedtek a 
pontszerzésben, végül összesen 

mindössze 46 egységig jutottak. 
„Jeca” Brooks viszont nagyon el-
kapta a fonalat az emlékmecs-
csen, 26 ponttal, közte három 
hármassal volt a mezőny leg-
eredményesebb játékosa. A vég-
eredmény: Sopron Basket – UNI 
Győr Mély-Út: 66–46.

Gáspár Dávid vezetőedző el-
mondta: a koronavírus nem 
könnyíti meg egyik csapat fel-
készülését sem, viszonylag ke-
vés edzőmeccset is játszhattak, 
de úgy érzi, kihozták a maximu-
mot a jelenlegi helyzetből. 

– Sokat dolgoztunk a lányok-
kal, tudtunk három a három, il-
letve négy a négy ellen is gyako-
rolni, ugyanakkor továbbra sem 
teljes a keretünk – hangsúlyozta 
Gáspár Dávid. – Walker már be-
mutatkozott, Williams is meg-
érkezett, Briann January viszont 
még a WNBA elődöntőjében ér-
dekelt. A következő időszak ar-
ról fog szólni, hogy a három já-
tékost beillesszük a csapatba, 
ráadásul olyan kosarasokról 
van szó, akiknek meghatározó 
szerepet szánunk a szezonban. 

Néhány hetet biztos igénybe 
vesz majd, amíg a védekezés-
ben és támadásban is meglesz 
a kellő összeszokottság a régi és 
új csapattársak között, ez most a 
legfontosabb feladatunk.

Komoly szabályok a férfi 
mérkőzésen
A Sopron KC múlt hét pénte-
ken és szombaton lépett volna 
pályára, azonban a hét elején 
kiderült, hogy az egyik játékos 

koronavírusos lehet. A csapa-
tot tesztelték, a fiatal kosarasról 
beigazolódott a gyanú, a többiek 
tesztje negatív lett. Ezek után a 
klub lemondta a pénteki talál-
kozót, és az a döntés született, 

hogy a hagyományos torna he-
lyett – a hölgyekhez hasonlóan 
– emlékmérkőzést rendeznek 
Krasznai Ferenc tiszteletére.

Múlt szombaton így SKC – Fal-
co KC Szombathely mérkőzést 
láthattak a szurkolók – mintegy 
négyszáz ember látogatott ki a 
találkozóra, amelyet komoly hi-
giéniás–biztonsági intézkedések 
mellett rendeztek meg.

Az SKC tartalékosan lépett pá-
lyára, de a közönség láthatta a 
visszatérő Milos Boriszovot és 
az új centert, Tyler Widemant 
is. A meccset jól kezdte az SKC, 
a második negyedben már 13 
ponttal is vezettek a hazaiak. 
Azonban a tartalékos, mindösz-
sze három cserével játszó sop-
roni csapat a végére elfáradt a 
kiváló erőkből álló szombathe-
lyiek ellen, az utolsó játékrész-
ben fordított és nyert a Falco. 
A mérkőzés legjobbja címet a 
18 ponttal és 16 (!) lepattanó-
val záró soproni középjátékos, 
Tyler Wideman érdemelte ki. 
SKC – Falco-Vulcano Energia KC 
Szombathely: 74–77 

A Sopron Basket magabiztosan győzött, az SKC 3 ponttal kikapott a találkozón 

Krasznai kupa helyett emlékmeccsek

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

Gyógyközpont  központ 514-200

Gyógyközpont  előjegyzés  514-205, 514-206

Polgármesteri hivatal   0680/204-322, 515-100

Soproni Polgárőr Egyesület  0630/385-5732

Sopron Holding  központ 514-500 

Ingyenes zöldszám (üzenetrögzítő) 0680/514-600

Közútkezelés  515-123

Soproni Szociális Intézmény   506-400

Gyermekjóléti szolgálat   524-361

Támogató szolgálat  0620/395-9040

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   0680/505-678

Magyar Autóklub   188

SZOLGÁLTATÓK

Áram szolgáltató   0680/533-533

Víz szolgáltató    519-100

Gáz szolgáltató   0680/440-141

UTAZÁS

MÁV   061/3-49-49-49

GYSEV   577-212

Kisalföld Volán   313-130

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Bajnok soproni atléták

MUNKATÁRSUNKTÓL

Bajnoki címeket és további dobogós eredmé-
nyeket értek el a Soproni Atlétikai Club ver-
senyzői a Tatabányán rendezett újonc és ser-
dülő országos bajnokságon. 

A megmérettetésen az újon-
cok között Rónai András tá-
volugrásban és ötösugrásban 
bajnoki címet szerzett, 80 mé-
teres gátfutásban pedig máso-
dik lett. Dolmány Emma 2000 
méteres síkfutásban ezüst-, míg 
1000 méteres akadályfutásban 
bronzérmes lett. A serdülőknél 
Moser Boglárka 3000 méteres 
síkfutásban szerzett aranyat, 
míg 1500 méteres akadályfu-
tásban harmadikként ért célba. 

Marton Tamás elnök el-
mondta: a jó helyezések pozitív 

megerősítést jelentenek a spor-
tolóknak és az edzőknek is. Hoz-
zátette, hogy ősszel ismét várják 
a fiatalok jelentkezését.

– Az atlétika szinte az összes 
sport alapja: a futás, ugrás, do-
bás technikájának helyes elsa-
játítása rendkívül fontos egé-
szen fiatal korban – mondta 
a SAC elnöke. – Nem véletlen, 
hogy az északi országokban már 
hosszú évek óta az a gyakorlat, 
hogy a gyerekek atlétikával kez-
denek, fejlesztik a gyorsaságu-
kat, állóképességüket, és később 

választanak maguknak csapat-
sportot. Nem egy felnőtt ko-
sarast vagy labdarúgót láttam, 
akinél feltűnt, hogy rossz tech-
nikával fut vagy ugrik, ez pedig 
meghatározza a teljesítményt. 
Ezért fontos, hogy már kisgyer-
mek korban elsajátítsák a fiata-
lok az atlétikai alapokat.

Marton Tamás hozzátette: ta-
pasztalt, szakképzett edzőkkel, 
változatos tréningekkel várja a 
jelentkezőket a Soproni Atléti-
kai Club. Az alsó tagozatosokat 
két előkészítő csoportban, játé-
kos formában ismertetik meg 
az atlétika alapjaival. A nagyobb 
gyermekek az előkészítő elvég-
zése után specializálódhatnak: 
rövidtávfutás, gátfutás, közép- 
vagy hosszútávfutás, ügyessé-
gi és összetett számok közül 
választhatnak.

A Krasznai emlékmérkőzésen 66–46-ra győzött a Sopron Basket FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Sikeres családi túrát tartott vasárnap a Shotokan Tigrisek SE, a programon 
több mint százan vettek részt. Az európai sporthét keretein belül rendezett 
eseményen két táv: 5 és 12 kilométer között választhattak a résztvevők (a 
többség a hosszabbik túrán indult). A teljesítők a célban apró ajándékokat, 
pólókat kaptak. FOTÓ: SHOTOKAN TIGRISEK SE

Családi túra

Moser Boglárka 3000 méteres síkfutásban szerzett bajnoki aranyat, míg 1500 
méteres akadályfutásban (felvételünkön ő lép át az akadályon) harmadik-
ként ért célba

MEGNYITÓ: 
A női emlékmérkőzés előtt 
tartották az idei Krasznai 
Kupa hivatalos megnyitó-
ját, amelyen részt vett Csi-
szár Szabolcs, Sopron al-
polgármestere is.
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!›

A HÉT MOTTÓJA:

„Az emlékek 
őrzésében nem 

a fájdalom a 
legrosszabb 

(...), hanem az 
egyedüllét. Az 

emlékek arra valók, 
hogy az emberek 

osztozzanak rajtuk.”

Lois Lowry (amerikai írónő)

KÖNYVAJÁNLÓ

Lois Lowry:  
Az  emlékek őre
A 12 éves Jonas olyan vi-
lágban él, melyben nincs 
igazságtalanság, éhezés, 
erőszak, nincsenek kábító-
szerek, a családok életében 
is teljes a harmónia. Ezt a 
tökéletesnek tűnő világot a 
bölcsek tanácsa vezeti. Ők 
azok is, akik a 12. évüket be-
töltött fiúk és lányok egész 
életre szóló pályáját kijelö-
lik egy évente megrende-
zett ceremónián. Történe-
tünk hősét valami egészen 
egyedi feladatra tartják al-
kalmasnak. Miközben egy 
különös öregember felké-
szíti őt hivatása betöltésére, 
Jonas előtt feltárul, milyen 
titkok lapulnak az őt körül-
vevő világ békéje mögött. 

›

„A győzelem óriási meglepetés volt mindannyiunknak”

Ígéretes csillagászjelöltek
MADARÁSZ RÉKA

A Berzsenyi Líceum Sideral elneve-
zésű csapata megnyert egy orszá-
gos csillagászati versenyt. Az akkor 
hetedikes diákok rengeteget ké-

szültek a megmérettetésre, de megérte, jutal-
muk ugyanis egy-egy profi távcső lett.

Lang Ágota tanárnő fizika szak-
körös tanulóiból toborozta azt 
a háromfős csapatot, amelyik 
első helyezést ért el a IX. Kulin 
György Országos Csillagászati 
Diákvetélkedőn. A versenyt két-
évente rendezik meg az általá-
nos iskolák felső tagozatosainak. 
A Berzsenyi Dániel Evangélikus 
(Líceum) Gimnázium és Kollégi-
um Sideral nevű csapatának (Si-
deral franciául csillagot jelent) 
tagjai – Demeter Emma, Szabó 
Máté és Szegedi Dóra – az első 
három forduló feladatait inter-
neten küldték be. A kérdések kö-
zött voltak tesztfeladatok, posz-
ter készítése a Foucault-ingáról 
és kreativitást igénylő gyakorlati 
feladványok is. Konkrét csillagá-
szati megfigyeléseket végeztek 
a fiatalok terepen a Holddal, a 
Nappal és a Vénusz bolygóval 
kapcsolatosan, melyhez az esz-
közöket ők maguk tervezték. 
A Napot például robottal figyel-
ték meg, amiben nagy hasznát 
vették Dóra és Máté robotika 
szakkörös tapasztalatainak.

– A döntő már élőben zajlott 
június 20-án a TIT Komárom–
Esztergom Megyei Egyesüle-
tének tatabányai székházában. 
– mesélte Máté. – Mivel szin-
te a nulláról indultunk, sokat 
készültünk a végső forduló-
ra. Szétdobtuk, ki melyik rész 
anyagában mélyed el. A legna-
gyobb nehézséget a döntőn az 
a feladat jelentette, ahol a vil-
lámgyorsan érkező kérdésekre 
tíz másodperc alatt kellett vá-
laszolnunk, így még arra sem 
volt időnk, hogy a megoldást 
egymással megbeszéljük.

Emma hozzátette: előre kel-
lett készülni egy prezentációval 
az űrbányászatról. Azt találták 
ki, hogy ha a Földön elfogy az 
ivóvízkészlet, a Szaturnusz gyű-
rűjét fogják kibányászni, és még 
egy animációt is terveztek a rák-
ra emlékeztető eszközről, ami-
vel a jégdarabokat összegyűjtik.

– Végig abban reményked-
tünk, hogy nem leszünk utolsók 
– tette hozzá Dóra. – A tanárnő bí-
zott egy harmadik helyezésben, 

ugyanis eddigi csapatai több-
ször is negyedik helyen végeztek. 
A győzelem óriási meglepetés 
volt mindannyiunknak. Az első 

helyezés mellé egy táborozási 
lehetőség járt volna, de mivel 
ezen nem tudtunk részt venni, 
mindegyikünk kapott egy-egy 

távcsövet. Én már a Jupiter négy 
holdját is láttam az eszköz segít-
ségével, múlt héten pedig a Hol-
dat vizsgálgattam.

Soproni fiatalok

Idén ősztől a 7. osztályos 
fiúk, illetve szüleik is igé-
nyelhetik a humán papil-
lomavírus (HPV) elleni vé-
dőoltást. Kásler Miklós, az 
emberi erőforrások minisz-
tere azt közölte: az oltás 
– mint a lányok esetében 
is – önkéntes és ingyenes, 
a védőoltást a szülői bele-
egyező nyilatkozat után az 
iskolákban kapják majd meg 
a tanulók. A HPV kétszáz al-
típusa közül tizenkettő a rá-
kos elváltozást is okozó altí-
pusba tartozik, az alacsony 
rizikójúak a nemi szervek 
bőrfelületén kialakuló sze-
mölcsök kialakulását idéz-
hetik elő. A fertőzések leg-
nagyobb része egy-két év 
alatt spontán megszűnik, 
de vannak olyan betegek, 
akiknek szervezetében év-
tizedekig megmarad a vírus.
A férfiaknál is jelentős rák-
keltő a HPV, elsősorban 
a garat- és gégerákok ki-
alakulásában van szerepe. 
A hetedikes lányok oltását 
2014-ben vezették be. (mti)

HPV-
elleni oltás 
fiúknak

A győztes csillagász csapat – Szegedi Dóra, Szabó Máté, Demeter Emma és 
felkészítőtanáruk, Lang Ágota

Kenéz Kolos rangos elismerése a 27. sajtófesztiválról

Az év diákrádiósa
BERTHA ÁGNES

Az év diákrádiósa lett 
a harkai Kenéz Kolos. 
Múlt héten rendez-
ték meg Budapesten 
a 27. Országos Ifjúsá-
gi Sajtófesztivált, ahol 
kiosztották a Diák- és 
Ifjúsági Újságírók Or-
szágos Egyesülete te-
hetségkutató pályáza-
tának díjait. 

Kenéz Kolos három évvel ez-
előtt, alig 12 évesen csatlakozott 
egy online rádióhoz hírszerkesz-
tőként, majd egy évvel később 
már saját magazinműsort veze-
tett – a fiatal rádióst már koráb-
ban bemutattuk olvasóinknak 
(Most is szól a rádió, Soproni Té-
ma, 2020. május 6.). Kolos idén 
elindult a Diák- és Ifjúsági Újság-
írók Országos Egyesülete (DUE) 
tehetségkutató pályázatán ze-
nés rádióműsor kategóriában. 
A vírushelyzet miatt a májusi 
eredményhirdetést szeptem-
berre halasztották: múlt héten 
Budapesten, az Akvárium Klub-
ban tartották az ünnepélyes díj-
átadót. Kolos az általános isko-
lás kategóriában elnyerte Az év 
diákrádiósa elismerést.

– A pályázatot idén is több 
kategóriában hirdették meg 
diákújságíróknak, -lapoknak, 
tematikus és zenei diákrádió-
soknak/ -rádióknak, -fotósok-
nak, -videósoknak és online 

diákmédiumoknak – tudtuk 
meg Kenéz Kolostól. – Az egyes 
kategóriákon belül általános, kö-
zépiskolai és felsőoktatási szin-
ten hirdettek 1–3. helyezettet. 
Általános iskolás kategóriában 
nyertem el Az év diákrádiósa 
(zenei műsorok) megtisztelő cí-
met. A médiaszakemberekből ál-
ló zsűri a rádiósoktól maximum 
15 perces műsort várt, amelyben 
értékelték a felépítést, a szigná-
lok elhelyezését, a megszólalást. 
Egy tízperces adással pályáztam. 

Kenéz Kolos Az év diákrádiósa 
címmel az oklevél és az ajándék-
csomagok mellett lehetőséget 
kapott a DUE médiatáborában 
való részvételre is. A fiatal rádi-
ós idén kezdte a középiskolát a 
Szent Orsolya Gimnáziumban, 
tanulmányai mellett a hétvé-
géit természetesen a rádiózás-
nak szenteli: hallhatjuk hangját 
a kiskunfélegyházi, a gyöngyö-
si és a felsőpulyai (Oberpul-
lendorf) magyar rádió zenei 
műsoraiban. 

BENKE ÉVA

Jagadics Róbert olyan zenész, aki a dalok mel-
lett meséket is ír, olyan tanító, aki nem melles-
leg könyvillusztrációkat is készít. Hamarosan 
megjelenik második mesekönyve.

Azt gondolom, „kultúrpolihisz-
tor”, mert olyan sokoldalú. Sza-
badelvű, mint azok a zenészek, 
akiknek az életrajza gyerekként 
megragadta, és akik hatására el-
döntötte, zenész lesz.

– Tanító véletlenül lettem, de 
szerencsére – kezdte Jagadics 
Róbert, a Titkos mesék című me-
sekönyv szerzője. – Annyi min-
den érdekelt, a tanító pálya a 
sokféleségre adott lehetőséget. 
Már a főiskolán gitároztam, zon-
gorázni tanultam, dalokat és no-
vellákat írtam. Később jöttek a 
mesék, most készül a második 
mesekönyvem.

Egyszemélyes zenekara, az In-
verz Paranoid Projekt neve sokat 
elárul a jelenleg a soproni Wal-
dorf-iskolában tanító Róbertról.

– A név a világtól való téves 
félelem ellentéte, azaz valami 
olyasmire utal, hogy a világ mel-
lettünk, értünk van, nincs mi-
ért félni. Az idén alakult meg a 
Magocska Együttes, melyet az 
óvodapedagógus, színész Mol-
nár Cintiával hoztunk létre az-
zal a céllal, hogy óvodákban, 
rendezvényeken gyerekeknek 
énekeljünk.

Róbert meséinek világát át-
szövi egy varázslatos szál, tün-
dérek, angyalok, erdők és szel-
lemi lények jelennek meg 
bennük. – A mesékben úgy lehet 
mély dolgokról beszélni, hogy 

mindenki megértse – mond-
ta. – Úgy hiszem, egy felnőtt-
nek is tud adni a Titkos mesék 
című kötetem, de kell egyfajta 
szellemi nyitottság, elfogulat-
lanság, hogy be tudja fogadni. 
Hiszem, hogy van a látható mö-
gött egy érzelmi, szellemi világ, 
amely hatással van a láthatóra. 
A problémákat elsősorban a lát-
hatatlanban kell megoldanunk. 

Érdekesség, hogy a könyv il-
lusztrációit is maga a szerző 
készítette.  Varázslatos világát 
tovább szövi, hamarosan meg-
jelenik a második mesekönyv is, 
melyben szintén minden törté-
net rejt egy láthatatlan szálat.

Titkos mesék

Kenéz Kolos az év diákrádiósa elismeréssel

Jagadics Róbert
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MÉG MINDIG...  
COVID

Itt él tagadhatatlanul. Mi pe-
dig élünk veszélye árnyéká-
ban. A közvetlen közelünk-
ben van, sőt lehet, hogy akár 
panaszmentesen bennünk. 
Egyre többet tudunk róla, és 
egyelőre valahogy egyre fé-
lelmetesebbnek látszik. 
Ugyanakkor már most – vé-
dőoltás nélkül – is sokat te-
hetünk (tehetnénk) ellene. 
Ugyanis, ha nem jut el egy 
panaszos vagy panaszmen-
tes (!) fertőzött embertár-
sunkról hozzánk, akkor nem 
tud megfertőzni. Ez biztos. 
Emiatt kell (kellene) kerülni 
az elkerülhető társaságokat. 

Emiatt kell (kellene) távolsá-
got tartanunk mindenkitől, 
akitől és amennyire ez le-
hetséges. Emiatt kell (kelle-
ne) maszkot hordanunk ott, 
ahol megfelelő (2 méter!) tá-
volságot tartani nem lehet-
séges. Emiatt kell (kellene) 
kezet mosnunk, kezet fer-
tőtlenítenünk mindig, ami-
kor csak lehetséges. 
Ezek szerintem nem le-
hetetlen kérések. Vigyáz-
zunk… egymásra, hiszen ez-
zel vigyázhatunk legjobban 
magunkra! 

Dr. Tschürtz Nándor

Tallózó

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket október 7-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 16-i rejtvényünk megfejtése: „A mosoly olcsóbb, mint az áram, de ugyanannyi fényt ad.”. Szerencsés meg-
fejtőnk: Glász Mihály, Sopron, Kis János utca.

KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

SZEPTEMBER 30. – OKTÓBER 6.

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

›

Szeptember 30.,  
szerda 

SEPIA gyógyszertár  
Ipar krt. 30., Tesco 

99/702–012

Október 1.,  
csütörtök 

Szebellédy gyógyszertár  
Deák tér 35. 

99/505–469

Október 2.,  
péntek 

Than Károly gyógyszertár  
Újteleki u. 54. 

99/510–787

Október 3.,  
szombat 

PatikaPlus gyógyszertár  
Határdomb u. 2., 
Alphapark 

99/505–22

Október 4.,  
vasárnap 

PatikaPlus gyógyszertár  
Selmeci u. 15–17., 
Interspar 

99/505–472

Október 5.,  
hétfő 

Arany Kígyó gyógyszertár  
Magyar u. 6 

99/311–732

Október 6.,  
kedd BENU 

Állomás gyógyszertár  
Mátyás király u. 23. 

99/312–437

PLUZSIK TAMÁS

„Sopron, te lelkünk éltető láng! Hű 
őr az ősi végeken” – hangzanak 
Sarkady Sándor sorai a város him-
nuszában. Vallják ezt azok, akik 

már nemzedékek óta itt élnek, és azok is, akik 
elszakadtak Soprontól.

Huber Károly aranydiplomás 
erdőmérnök a diploma meg-
szerzésétől nyugdíjba vonulá-
sáig a Tanulmányi Erdőgazda-
ságnál dolgozott. Volt magas- és 
mélyépítési, valamint iparjog-
védelmi előadó, kereskedelmi 
igazgató, évekig irányította a 
faházgyártást és a fafeldolgozó 
üzemet. Nemzetközi szállítmá-
nyozási képesítést is szerzett, 
így aktív szerepe volt az erdő-
gazdaság külkereskedelmének 
alakításában.  

– Apai nagyszüleim és vélhe-
tőleg az ő felmenőik is az egy-
kori Sopron vármegyében, a 
mai Burgenland területén éltek 
– mesélte Huber Károly. – Huber 
Károly nagyapám Zemenyén 
(Zemendorf) született, majd 
az Osztrák–Magyar Monarchia 
hadseregének katonatisztjeként 
Hajmáskérre került, ott szolgált 
számvevő alhadnagyként. Nagy-
mamával együtt lényegében itt 
élték le az életüket, tudvalevőleg 
Hajmáskér komoly katonai bá-
zis volt, léghajógarázzsal, lovar-
dával, külön vágóhíddal, de még 
saját papírpénzt is nyomtattak. 
Édesapám a veszprémi piaris-
táknál érettségizett, majd autó-
szerelőnek tanult. Sopronba vo-
nult be katonának, az 1942-ben 
felállított 2. magyar hadsereg 

gépkocsizó nehéztüzér alaku-
latának alhadnagyaként került 
ki a Don-kanyarba. Egy Wan-
derer gépkocsival végigjárta és 
végig is fotózta a frontot, majd 
még az áttörés előtt szerencsé-
sen hazatért.

– Anyai nagyapám, Mayer 
Jenő régi soproni család sarja, 
végigharcolta az első világhábo-
rú olasz frontját, bizonyára ko-
rai halála is ennek tudható be 
– folytatta Huber Károly. – József 
nagybátyám az egyik jó nevű fo-
gásza volt Sopronnak. Mielőtt 
az édesapám kiment a frontra, 
ő tette rendbe a fogait. Fontos 
momentum ez, ugyanis apám 
a harctérről több levelet is írt 
a nagybátyámnak, dicsérve őt, 
hogy milyen „jól szolgál” a fog-
sora, a levelekre viszont egyre 
többször a húga (az édesanyám) 
válaszolt. Így ismerkedtek meg.

– Szüleimnek 1944. decem-
ber 3-án volt az esküvőjük a 

Szent György-templomban, 
három nappal később, a várost 
ért szörnyű bombázást köve-
tően romokban hevert Sopron 
belvárosa, az esküvőnek he-
lyet adó templommal együtt. 
Ők voltak az utolsók, akik még 
kimondhatták ott a boldogí-
tó igent. Édesapám később a 

gázgyárban dolgozott, többek 
között ő vezényelte le Sopron-
ban a városi gázról a földgázra 
való átállást. Most így végig-
futva családom történetén lá-
tom csak azt, hogy az élet mily 
sok apró véletlenjének köszön-
hetem, hogy ma soproninak 
mondhatom magam.

CSALÁDI HÁTTÉR: 1947-ben született Sopronban, a Rákóczi Ferenc utca 1. 
szám alatti ház első emeletének egyik sarokszobájában. Édesapja a Soproni 
Gázmű szerelési osztályvezetőjeként ment nyugdíjba, édesanyja pedig mint 
gyors- és gépírónő az Erdészeti és Faipari Egyetem rektori hivatalában dolgo-
zott. Felesége tanítónő, az Orsolya téri iskolából ment nyugdíjba. András fiuk 
villamosmérnök-közgazdász, a Boden-tó partján fekvő Friedrichshafenben él, 
informatikával foglalkozik. 

SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK

Huber Károly felmenői sok történelmi eseményt átéltek

Sorsszerű véletlenek

Huber Károly FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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MADARÁSZ RÉKA

Főleg alkalmi eseményeken, de 
akár az utcán is tapasztalhat-
juk, hogy ismét óriási népszerű-
ségnek örvend a fonás. Legyen 
szó kislányról, tiniről, asszony-
ról vagy hölgyről, hosszú vagy 
rövid hajúról, szinte mindegyik-
nek a frizuráját legalább egy fo-
nott tincs díszíti.

Eredetileg cukrásznak tanult Rázó-Kapo-
si Andrea, de mindig az volt az álma, hogy 
fodrász lesz. A vágyott szakmát végül is az 
első várandóssága időszakában tanulta ki.
– Mindig azt kértem a Jóistentől, hogy ha 
kislányom születik, legyen nagy haja – me-
sélte Andi. – Mégis meglepődtem, sőt még a 
szülész orvos is, amikor Katika óriási hajko-
ronával jött a világra. Most már öt és fél éves, 
és szinte mindenki a csodájára jár egyenes, 
vastag szálú, dús hajának.
Katika volt anyukája első modellje. A kis-
lány kétéves korától az ő haján gyakorolja 
a fonást Andi. Már az iskolapadban megta-
nulta az alapokat, aztán autodidakta mó-
don képezte tovább magát YouTube-videók 
segítségével, míg végre eljutott egy hajfo-
nó tanfolyamra, ahol az oktatója felfigyelt 
a tehetségére.
– A fonáshoz óriás türelemre van szükség. 
A hétköznapi életben nem vagyok türel-
mes, de a fonás kikapcsol, és nagy hasz-
nát veszem a cukrász szakmához is szük-
séges kézügyességemnek – folytatta Andi. 
– Nem egy videót órákig néztem, míg rá-
jöttem az adott technikára. Volt, hogy 10–
12-szer bontottam vissza egy fonást, mire 

sikerült elkészítenem. Hatalmas szenzáció 
volt például, amikor a „fordított parkettát” 
először meg tudtam csinálni. Ez a fajta fonás 
most nagy divat, számtalan variációban kép-
zelhető el, és rengeteg frizura alapja. Emel-
lett már begyakoroltam a halszálka, a fordí-
tott és 3D-s halszálka, a sárkány, a vízesés 
és a négyes fonást is, most épp az ötös fo-
nással ismerkedem.
A fonás jól mutat kibontott, hullámosított, 
félig feltűzött hajban és kontyban egyaránt. 
A póthajak és a hajékszerek még tovább bő-
vítik a lehetőségek tárházát. Bármilyen el-
képzelhetetlen, egészen rövid hajból is lehet 
fonni, hiszen a fejtető is remek fonófelület. 

sarok

Újra divatban a fonás

„Kicsit izgulok is, amikor apukámat látom a színpadon” 

Horányi Juli és Sopron
KÓCZÁN 

BÁLINT

Horányi 
Juli több 
szállal kö-

tődik Sopronhoz. Az 
énekesnőt a leghűsé-
gesebb városhoz való 
élményeiről, legújabb 
dalairól és a pandé-
miás időszakról is 
faggattuk. 

– Sopron különleges helyet 
foglal el a szívedben… 

– Valóban néhányszor már 
jártam Sopronban, például ami-
kor a My Fair Lady vagy a Hip-
polyt a lakáj előadásokat néz-
tem meg. Apukám, Horányi 
László mindkettőben játszott. 
Egy másik szál is köt a város-
hoz, korábban az unokatestvé-
rem lakott itt, és akkor többször 
meglátogattam őt. Nagyon sze-
retem Sopront, szép kis város.

– Van kedvenc helyed is?
– A színház környékén jár-

tam a leggyakrabban, ez nagyon 
hangulatos. 

– Milyen érzésekkel figyel-
ted apukádat a színházban?

– Mindig szívesen nézem az ő 
művészetét. Ilyenkor kicsit izgu-
lok is. Ez érdekes pszichológia, 

hiszen a férjem is színész, és ál-
talában jobban izgulok, mint ő 
egy-egy darab alatt. 

– Édesapádtól jön a művé-
szet iránti szenvedélyed? 

– Ez tagadhatatlan, de úgy 
érzem, hogy apukám édesany-
jától, a nagymamámtól is „jó 
adag” zenei véna érkezett. Gye-
rekkoromban mindig énekelt, 
én pedig imádtam  hallgatni. 

– A pandémia mennyiben 
befolyásolja a munkádat?

– Nem szeretek panaszkod-
ni. Lekopogom, több pályázat is 
volt, amin nyertem a produkció-
immal. Ezek lehetőséget biztosí-
tottak arra, hogy koncertezzünk, 
klipeket forgassunk. 

– Például nemrég jött ki 
a Szeretni kell című dal a 
Youlitól...

– Ami nagyon közel áll a szí-
vemhez. Még év elején szüle-
tett, amikor Franciaországban 
turnéztam a Recirquel cirku-
szi társulattal, és az egyik ma-
gányos délutánon valahogy 
megfogalmazódott bennem 
ez a dal. A személyes tapaszta-
lataim írtam meg az előítéle-
tekkel kapcsolatban. Továbbá 
fontos üzenet még a szeretet, 
ami valahol ott kezdődik, ha 
először magunkat szeretjük, 
mert csak utána tudjuk sze-
retni a világot is…

– Egészen friss megjelenés 
a Holnap.

– Ez így igaz. Egy homokbá-
nyában forgattunk klipet a fel-
vételhez, szerintem nagyon 
szép kisfilm készült belőle. Vár-
ható még megjelenés, amit két 
szuper zeneszerzővel írtunk.

– Végezetül beszéljünk a 
Recirquel társulatról! Milyen 
volt kipróbálni magadat egy 
új szerepben? 

– Budapesten találkoztam 
velük, hiszen ott van a székhe-
lyük. Normál esetben nagyon 
sokat utaznak szerte a világ-
ban, és egy castingon sikerült 
bekerülni hozzájuk. Ez egy má-
sik világ, sok-sok artistával, iz-
galmas előadásokkal. Élveztem 
azt az időszakot is, de most in-
kább a szólóprodukciómra 
koncentrálok.

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

Soproni humorsarok 

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.

Kapitány Máté & Lil Frakk, vendég Ress
Október 9., péntek 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
A koncerten régi és új dalok egyaránt felcsendülnek

Buli van! – zenei ajánló
Horányi Juli több pályázaton is nyert a produkciói-
val, így tud klipeket forgatni FOTÓ: LÁNCZKY VIVIEN

Rázó-Kaposi Andrea évek óta kislá-
nya haján gyakorolja a fonást  


