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Egy országosan is egyedülálló íjászpályát alakított ki az 
Alpokalja Íjász Sportegyesület Jánostelepen. Az ünnepélyes 
pályaavatót nyílt nappal egybekötve tartották.

Malmos családi nap Malmos családi nap 

Újraálmodott gótikus csoda

Új íjászpálya 
Jánostelepen

Győzelmi sorozat

Műszeres Műszeres 
élőfavizsgálat élőfavizsgálat 

Ha időben felismerik, 
akkor a daganatos be-
tegségek 80 százaléka 
gyógyítható, ezért na-
gyon fontos, hogy min-
denki részt vegyen a szű-
rővizsgálatokon – erre 
hívták fel a figyelmet a 
mellrák elleni küzde-
lem világnapján. Rózsa-
színbe öltözött október 
1-jén a Tűztorony, más-
nap pedig rózsaszín-
be öltözött hölgyek és 
urak sétáltak végig a 
belvároson. A mene-
tet dr. Pásztor Eni-
kő vezette.
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Hatból hat – folytatta győzelmi sorozatát vasárnap az SC Sop-
ron felnőtt férfi labdarúgócsapata. A fiúk ezúttal az Érd gárdája el-
len diadalmaskodtak, szombaton pedig a Komárom ellen lép-
nek pályára. 

Erdészek, faápolók, kertépítők, egyetemi hall-
gatók, valamint a térségi önkormányzatok kép-
viselői vettek részt a Soproni Egyetem szerve-
zésében megtartott élőfavizsgálaton.

Életmentő 
szűrés 

8

Dr. Veres András megyéspüspök újraszentelte a Szent Mihály-templomot, amely a Modern Városok 
Program részeként újult meg. A szentmisén jelen volt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is, 
aki felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök levelét. FOTÓ: SZITA MÁRTON
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A most megjelent kiadvány 20 életrajzot tartalmaz 

Életük volt a tanítás
KÖVES ANDREA

Több soproni és a környező te-
lepüléseken egykor tevékenyke-
dő jeles pedagógus életútját is be-
mutatja a most megjelent Emlékek 

tükrében című sorozat legújabb, 11. kötete.

Az „Emelj fel Emlék!” Alapítvány 
gondozásában megjelenő soro-
zat kötetei azoknak a Győr–Mo-
son–Sopron megyei kötődésű 
egykori tanítóknak, tanároknak, 
egyetemi oktatóknak állítanak 
emléket, akik kiemelkedően, 
szívvel-lélekkel végezték mun-
kájukat. A legújabb kiadvány 20 
életrajzot tartalmaz, köztük a 
soproni kötődésű egykori tu-
dós gyógyszerész és szakokta-
tó, dr. Nikolics Károly életútját, 
amelyet Jelinekné dr. Nikolics 
Mária állított össze. Helyet ka-
pott a kötetben Turbuly Éva 
gyűjtőmunkájának köszönhe-
tően a neves soproni tanár, köl-
tő és író, Sarkady Sándor élet-
útja, aki azt vallotta: „Minden 
élet szolgálat”. Nyomon követ-
hetjük Baráth Zoltán egykori 
tanár és iskolaigazgató életút-
ját is Miklós Horváth Istvánnak 
köszönhetően. 

Méltó módon emlékezett 
meg a kötetben Lampert Tünde 

Horváth István Rudolfról, a ze-
neiskola egykori igazgatójáról, 
oboatanárról, akiről mindenki 
azt tartotta: a „szívével” mu-
zsikált… Lampert Tünde, a ze-
neiskola mostani igazgatója 
nem tud meghatottság nélkül 
beszélni egykori mentoráról, 
példaképéről: – Tíz éve veszí-
tettük el a gyerekek imádott 
Rudi bácsiját, aki húsz eszten-
dőn keresztül vezette az iskolát. 
Ma is itt van közöttünk, nincs 
nap, hogy a kollégákkal, muzsi-
kus társakkal ne emlegetnénk. 
Örökségül ránk hagyta a feltétel 
nélküli szeretetet, az alázatot, 
az érzékenységet, a segítőkész-
séget. Óriási szíve volt, minden-
kinek jutott hely benne. Ilyen 
belső értékek birtokában tel-
jesen természetesnek hatott, 
hogy a hangszeréből is csodá-
latos, mély érzésű zenét tudott 
elővarázsolni. Jövőre szeret-
nénk megszervezni egy regio-
nális fafúvósfesztivált, amely 

aztán majd évről évre az ő em-
léke előtt tiszteleg.

Egy ma már kevésbé ismert, 
csodálatos kántortanító képe 
bontakozik ki az életrajzok kö-
zött Dorosmai Erzsébet tanár-
nak köszönhetőn. Kilencven 
éves édesanyjától hallott elő-
ször „a falu lelkének” nevezett 
Rozsenich Tamásról, aki közel 

két évtizedig élt Kópházán, és a 
falujáért, az iskoláért fáradha-
tatlanul tevékenykedett. Sok-sok 
beszélgetésnek, levéltári kuta-
tásnak köszönhetően sikerült 
méltó emléket állítania a szer-
zőnek: az életút felkutatásával 
és bemutatásával megőrizte az 
utókornak egy igazi pedagógus 
példakép különleges pályáját.

Panoráma

A licittárgyalások helye:
Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály, Sopron, Fő tér 1. II. em.

A részvétel feltételeiről és az ingatlanokról szóló tájékoztató, illetve
további információ: a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán

A részletes licitkiírások a www.sopron.hu/önkormányzat/pályázatok
menüpont alatt olvashatóak.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST
HIRDET a tulajdonában álló

Sopron, Lackner Kristóf utca 48.
I. em. 19. sz. alatti üzlethelyiség 
bérbeadás útján történő hasznosítására
A helyiség alapterülete: 14 m2 
Bérleti díj alsó határa: 18.426 Ft/ m2/ év + áfa
Licittárgyalás időpontja: 2020. október 28. 9.00 
Megtekintés időpontja: 2020. október 15. 10.00

Sopron, Lackner Kristóf utca 48.
I. em. 20. sz. alatti üzlethelyiség 
bérbeadás útján történő hasznosítására
A helyiség alapterülete: 14 m2 
Bérleti díj alsó határa: 18.426 Ft/ m2/ év + áfa
Licittárgyalás időpontja: 2020. október 28. 10.00
Megtekintés időpontja: 2020. október 15. 10.00

HUSZÁR JUDIT

Soha ne adjon át vagy utaljon pénzt ismeret-
lennek – még akkor sem, hogyha azt hiszi, 
egy bajba került rokona kéri! Az idősek világ-
napja apropóján a trükkös lopások megelőzé-
sére hívja fel a figyelmet a rendőrség. 

A trükkös tolvajok olyanok, mint 
az influenzavírus – minden év-
ben megjelennek, a módszerü-
ket viszont mindig „finomítják”. 
Éppen ezért fontos, hogy évről 
évre beoltassuk magunkat – el-
sősorban az idősek, mert ők van-
nak a legnagyobb veszélyben... 

– Az idősek világnapja kap-
csán fontos beszélnünk azok-
ról a bűncselekményekről, ame-
lyeknek leggyakrabban az idősek 
a sértettjei – kezd-
te Babelláné Lu-
kács Katalin, a 
Soproni Rendőr-
kapitányság őr-
nagya, kiemelt 
bűnmegelőzési 
főelőadó. – Az el-
követők kihasz-
nálják az idősek jóindulatát, 
hogy kevésbé gyanakvóak, már 
nem olyan gyorsak a reflexe-
ik, sokszor egyedül élnek. Min-
den évben felkapnak egy-egy 
módszert, aztán ha már ezzel 
nem tudják átverni az áldoza-
tokat, akkor finomítanak rajta. 
Fontos, hogy elmondjuk, ezek 
a bűnözők általában jó modo-
rúak, megnyerő külsejűek, jól 
öltözöttek, így kevésbé kelte-
nek gyanút. 

A közelmúltban több telefo-
nos trükkös lopási kísérlet is 
történt Sopronban – a módszer 
lényege, hogy a telefonáló azt 
mondja az idős embernek, hogy 
az unokája, aki balesetet szen-
vedett, de a helyszínen meg-
egyezett a másik autóssal, így 
azonnal pénzre van szüksége. 

A nagymamától, nagypapától 
pedig azt kéri, hogy utalja el a 
több százezer forintot egy bank-
számlára – sokszor külföldre. 
A beszélgetés közben nyomást 
gyakorolnak az idősekre, sür-
getik őket. 

– Volt olyan idős hölgy, akit 
sikerült így becsapni, és 400 
ezer forintot el is utalt egy 
angliai számlára – folytatta Ba-
belláné Lukács Katalin. – Vi-

szont örömte-
li, hogy volt két 
olyan esetünk is 
a közelmúltban, 
amikor gyanút 
fogott az idős 
ember, így nem 
sikerült becsap-
ni. Azt javasol-

juk, hogy először is a telefon-
ban mindig ellenőrizzék le, 
hogy tényleg azzal beszélnek-e, 
akinek a hívó kiadja magát! Te-
gyenek fel olyan kérdést, amely-
re csak az unoka tudja a választ! 
Ismeretlennek soha ne adjanak 
pénzt és ne is utaljanak! Kérjék, 
hogy maga a rokon jöjjön érte, 
vagy küldjön olyan közvetlen 
családtagot, akit jól ismernek! 

A szakember felhívta a figyel-
met arra is, hogy mindig gon-
doljuk át, hogy életszerű-e a 
szituáció. Egy súlyos közleke-
dési balesetnél például mindig 
rendőrt kell hívni, de egy kisebb 
koccanásnál sem „szokás” azon-
nal a helyszínen fizetni. Fontos, 
hogyha gyanakodnak, akkor kér-
jenek időt, illetve értesítsék a 
rendőrséget. 

Legyen mindig 
elővigyázatos!

RENDŐRSÉGI SOROZAT

A segítők köszöntése
Hála gálán köszöntötték azt a 
mintegy száz önkéntest, akik a 
tavaszi kijárási korlátozás idő-
szaka alatt segítették az idő-
seket, rászorulókat. Az elmúlt 
héten a GYIK Rendezvényház-
ban megtartott eseményen a 
díjazottakat egyesével szólí-
totta meg és hívta ki a jelképes 
– „Köszöntjük a segítő kezét” 
feliratú pohár – ajándék átvé-
telére Sütő Teréz, az Idősek Eu-
rópai Háza Alapítvány elnö-
ke, valamint Péli Nikoletta, a 
Soproni Szociális Intézmény 

igazgatója. A résztvevőket  Filep 
Márk önkormányzati képvise-
lő, a népjóléti bizottság elnöke 
köszöntötte.

– A hála gála című rendezvé-
nyünket a 28. soproni idősek vi-
lágnapja alkalmából tartottuk 
meg – mondta lapunknak Sü-
tő Teréz. – Úgy gondoltuk, sze-
retnénk visszaadni valamit 
azokból az önzetlen tettekből, 
amit az önkéntesektől kap-
tak a soproni idősek. Dr. Far-
kas Ciprián polgármester vá-
rosunkban a COVID-járvány 

miatt bevezetett tavaszi kor-
látozó intézkedések kihirde-
tésekor azonnal megszervezte 
az érintettek segítségét. A se-
gítők a tevékenységüket a na-
pi munkájuk mellett, fizetség 
nélkül végezték el. A tapaszta-
lat azt is megmutatta, hogy a 
bajban előjöttek a jó tulajdon-
ságok. Sokan vannak azok a 
névtelen segítők, akik átcsen-
getnek az idős szomszédjuk-
hoz, és megkérdezik, mire van 
szüksége. Az ő tetteik mutassa-
nak példát mindannyiunknak! 

RÖVIDEN

Ipartestületi 
tisztújítás

Megválasztotta tizen-
hat fős elnökségét és 
felügyelőbizottságának 
tagjait a Sopron és Vi-
déke Ipartestület. 
A tisztújító küldöttgyű-
lés úgy döntött, hogy 
az elnöki tisztet tovább-
ra is Károlyi Gyula kőfa-
ragó mester tölti be, a 
két alelnök Molnár Ala-
jos és Prépost Kálmán 
lesz. A megbízatás öt 
évre szól. 

›

Ahogy az elmúlt évtizedben minden ősszel, úgy idén is fel-
keresi egy maroknyi, de elszánt és lelkes csoport a sopro-
ni evangélikus és katolikus temetőket. A feladat minden év-
ben ugyanaz: rendbe teszik a régi, hozzátartozó hiányában 
gondozatlan sírokat.
– Mindkét temetőben azokat a helyeket keressük fel, ahol a 
közösségért munkálkodó emberek nyugszanak – mondta la-
punknak dr. Varga Mária, a kezdeményezés elindítója. – Ők 
egykoron sokat tettek a városért. A legtöbbjüknek Sopron-
ban már nem él leszármazottja. Nekünk, akik itt születtünk 
és élünk, kötelességünk, hogy rendben tartsuk a nyughe-
lyeiket. Volt olyan év, amikor Vörös Ákos akkori Lions elnök-
nek köszönhetően fiatalok is bekapcsolódtak a munkába. Jó 

lenne ezt a közös munkát folytatni, hiszen közös erővel ha-
tékonyabban dolgozhatunk. Az is fontos, hogy a diákok így 
még jobban megismerhetik azoknak a személyeknek az éle-
tét, akikre büszke a város.
Megtudtuk, egyszerre 8–12 sírt tudnak helyrehozni: levágják 
a benőtt bokrokat, vadrózsát, felkapálják a földet, megtisztít-
ják a sírkövet, a fejfát. Az országos adatbázisnak, az interne-
ten elérhető virtuális sírkertnek köszönhetően ma pontos lista 
alapján dolgoznak a résztvevők. Az önkénteseket az Egész-
séges, emberibb környezetért, a Virágos Sopronért csoport 
tagjai október 8-án, csütörtökön 15 órakor a balfi úti evan-
gélikus temetőbe, október 12–13-án 15 órától pedig a római 
katolikus temetőkbe várják.

Az elhagyatott soproni sírok gondozói

„Mindig ellenőriz-
zék le, hogy tény-
leg azzal beszél-
nek-e, akinek a 
hívó kiadja magát!”

Lampert Tünde Horváth Rudolfról, a zeneiskola 
egykori igazgatójáról, oboatanárról írt az Emlékek 
tükrében című sorozat legújabb kötetében  
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Speciális ultrahang-berendezést adományozott a Központi 
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztálynak a Soproni 
Erzsébet Kórházért Alapítvány, a műszert a GYSEV CARGO 
Zrt. 6,5 millió forintos felajánlásából vásárolt meg.
A közlekedési vállalat társadalmi felelősségvállalás címén se-
gítette az eszköz beszerzését. 
Az ultrahang az aneszteziológus és intenzív terápiás orvosok 
munkájában ma már nélkülözhetetlen műszer, segítségével 
a különböző kórképek gyorsan felismerhetőek. A készülék 
segíti a különféle erek kanülálását, a műtéti érzéstelenítést 
és a fájdalomterápiát. 

A műszerhez tartozó kiegészítő fejekkel több szerv is vizsgál-
ható. A szívultrahanggal például következtetni lehet a szívbil-
lentyű és a szívizom működési zavaraira. A gép képes feltérké-
pezni az agyi erek állapotát, kimutatja a különböző keringési 
zavarokat, de szükség esetén alkalmas a mellkasi, valamint a 
tüdőt érintő kórképek diagnosztizálására is. Könnyen mobi-
lizálható, így a betegágy mellett is használható.
Az ünnepélyes átadáson részt vett Boda János, a GYSEV CAR-
GO Zrt. vezérigazgatója, dr. Komornoki László, a Soproni Er-
zsébet Kórházért Alapítvány kuratóriumi elnöke, valamint 
dr. Kulcsár Dániel, a gyógyközpont megbízott főigazgatója.

Új ultrahang a Soproni Gyógyközpontnak
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Magyarország miniszterelnöke levélben köszöntötte a soproniakat

Újraálmodott gótikus csoda

HORVÁTH FERENC

Dr. Veres András megyéspüspök újraszentel-
te a Szent Mihály-templomot, amely a Mo-
dern Városok Program részeként újult meg. 
A szentmisén jelen volt Semjén Zsolt minisz-
terelnök-helyettes, aki felolvasta Orbán Viktor 
miniszterelnök levelét.

Szent Mihály Sopron védőszent-
je. A róla elnevezett templom 
évszázadok óta őrzi a várost és 
lakóit. A nyugati gótika egyik 
kiemelkedő alkotása. Teljes re-
konstrukciója 2 évvel ezelőtt 
kezdődött. Az újraszentelést 
dr. Veres András megyéspüs-
pök celebrálta. Koncelebrált 
Horváth Imre városplébános 
és a város papsága. A szertartás 
előtt dr. Farkas Ciprián polgár-
mester adta át áldásra a temp-
lom kulcsát dr. Veres Andrásnak, 
aki továbbadta Horváth Imré-
nek, hogy jelképesen nyissa ki 
a templom ajtaját.

Dr. Veres András szentbeszé-
dében emlékeztetett: sok nyelv-
ben a templomot és az egyhá-
zat ugyanaz a szó jelöli. Régen a 
magyar nyelvben is „egyházas-
nak” mondták a templommal 
rendelkező falut.

Az egész egyház ünnepe
– Miként a templom kicsiny má-
sa az egyháznak, úgy a temp-
lom felszentelése, újraszente-
lése nemcsak az adott közösség, 
hanem az egész egyház ünnepe 
– mondotta a megyéspüspök. 

A főpásztor kiemelte, a templo-
munkhoz való viszonyunkban 
megmutatkozik az egyház irán-
ti elkötelezettségünk, majd kife-
jezte örömét, hogy országszerte 
templomok épülnek és újulnak 
meg. A felszentelő imádságot 
követően a püspök megáldotta 
az oltárt és a „ház” falait, vala-
mint az új keresztelőmedencét.

Ezt követően Horváth Imre 
városplébános köszönetet mon-
dott a megyéspüspöknek, hogy 
a templomnak adományozta 
Boldog Apor Vilmos és Boldog 
Meszlényi Zoltán vértanú püs-
pökök egy-egy ereklyéjét.

Tíz év, 3000 templom
Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes arról is beszélt, hogy 
az elmúlt 10 évben a Kárpát-me-
dencében 3000 templom épült 
fel vagy újult meg. Ezután felol-
vasta Orbán Viktor levelét, mert 
a miniszterelnök az uniós csú-
cson vett részt Brüsszelben.

Megmaradásunk jelképe
Dr. Farkas Ciprián köszöntőjé-
ben kiemelte: – Annak a temp-
lomnak az újraszentelésén 

vagyunk ma itt, mely évszá-
zadok óta magasodik fölénk, 
őrizve a derék soproni polgá-
rok mindennapjait. Léte egybe-
forr Sopron 1277-es szabad ki-
rályi város rangra emelésével. 
Biztos pont tehát a mi életünk-
ben, büszke történelmünk és 
megmaradásunk jelképe.

– Sopronnak azonban nem-
csak múltja, hanem jövője is 
van – mondotta a polgármes-
ter. – Az a város és az az ország, 
amely templomokat újít fel, 
vagy újakat építtet, jelzi, hogy 
bízik a jövőjében... Gazdag múl-
tat hagytak ránk elődeink, mely-
nek megóvása ma lehetetlen fel-
adat lenne a magyar kormány 
támogatása nélkül. Hálával és 
köszönettel tartozunk azért, 
hogy Magyarország Kormánya 
is bízik Sopron jövőjében.

Dr. Farkas Ciprián ezután 
kitért azokra a fejlesztésekre, 
amelyek részben már befeje-
ződtek, illetve jelenleg is tar-
tanak. – Egy évvel vagyunk 
városunk legnagyobb ünne-
pe, az 1921-es népszavazás szá-
zadik évfordulója előtt – foly-
tatta a polgármester –, melyet 
a nemzet a Civitas Fidelissi-
ma, azaz a leghűségesebb vá-
ros címmel jutalmazott. – E 

közel 100 év távlatából bátran 
mondhatjuk, Sopron példátlan 
fejlődésen megy ma keresztül, 
mely 2010 előtt puszta illúzió-
nak tűnt volna még a legopti-
mistábbak számára is. A sop-
roni emberek szorgalmának, a 
nemzeti kormány hathatós tá-
mogatásának, valamint elődöm 
és az országgyűlési képviselő-
ink munkájának köszönhetően 
ma lépten-nyomon a megúju-
lás, a fejlődés jeleit tapasztal-
hatjuk. A városunk védőszent-
jének nevét viselő templom 
megújulása számunkra azt je-
lenti: bízhatunk a jövőbe ve-
zető útban. Köszönet minden-
kinek, aki ezen út kikövezésén 
munkálkodik. Magyarországgal 
együtt Sopron is a XXI. század 
győztese kíván lenni.

A templomot a város papságának közreműködésével dr. Veres András szentelte újra FOTÓK: FILEP ISTVÁN

– Bízhatunk a jövőbe vezető útban – hangsúlyozta 
dr. Farkas Ciprián polgármester

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes ünnepi gon-
dolatai után felolvasta a miniszterelnök levelét 

Excellenciás és Főtisztelendő Püspök Úr!
Főtisztelendő Úr!
Tisztelt Polgármester Úr!
Kedves soproni Polgárok! 

Egy templom újraszentelése mindig gyökereink meg-
erősítését jelenti, az előttünk járó nemzedékekkel való 
kézfogást, akik e csodálatos, gótikus épületben dicsér-
ték az Urat, vagy hívták segítségül a várost sújtó ve-
szedelmek idején. Szent Mihály alakja és ünnepe pedig 
ma is arra emlékeztet minket, hogy a keresztény em-
ber állandó harcban áll az őt támadó erőkkel szemben. 
Ugyanakkor meggyőződésem, hogy Isten legnagyobb 
harcosának alakjában mi, magyarok saját hőseink vo-
násaira is ráismerünk. Azokra, akik a hazájuk védel-
méért harcoltak, és azért küzdöttek, hogy megóvják 
otthonaikat, családjaikat és a mindezeket megterem-
tő és fenntartó kultúrát. Ezért sem tartható véletlen-
nek, hogy a leghűségesebb magyar városnak és nyolc 
évszázada épült templomának éppen Szent Mihály 
lett a védőszentje. Hálás vagyok, hogy az elmúlt év-
századokhoz hasonlóan Önök ma is élettel, énekkel 
és imádsággal töltik meg az őseik által emelt falakat. 
Kívánom, hogy még legalább nyolcszáz évig hirdet-
hessék e helyen az Igét! 
Sajnos a templom újraszentelésén csak lélekben lehe-
tek jelen, ezért engedjék meg, hogy ezúton kívánjak 
Önöknek a lelki ellenséggel vívott küzdelemben továb-
bi sok sikert, Istentől jövő támogatást és jó egészséget! 

Budapest, 2020. október 1. 

Tisztelettel: Orbán Viktor

Orbán Viktor levele

MEGTISZTELŐ JELENLÉT
A szentmisén részt dr. Simon 
István alpolgármester, 
dr. Molnár Ágnes ország-
gyűlési képviselő, Barcza 
Attila, Sopron országgyűlési 
képviselője és több önkor-
mányzati képviselő is, vala-
mint Sopron számos intéz-
ményének vezetője, közéleti 
személyiségek.

ELISMERÉSEK A SEGÍTŐKNEK
A Soproni Városplébánia a templom felújításában nyújtott se-
gítségért a Szent Mihály-emlékérem arany fokozatában ré-
szesítette dr. Veres Andrást, Magyarország Kormányát, Sopron 
önkormányzatát és Schmuck Antal belsőépítészt, a város-
plébánia tanácsadó testületének tagját.

A KORMÁNY 
TÁMOGATÁSÁVAL
A Szent Mihály-templom, 
a sekrestyésház (amely-
ben kiállítóteret alakítottak 
ki) és a kert (felvételünkön) 
két év alatt 3 milliárd forint-
ból újult meg. A munkála-
tokról „Szépül a gótika cso-
dája” címmel március 18-ai 
számunkban írtunk. A tel-
jes rekonstrukció része az 
orgona felújítása is, amely 
jelenleg még tart.

Tetszik önnek  
a felújított templom?

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›

BALOGH ESZTER:  Csodálatos lett a felújított Szent Mihály-
templom. Kicsit korábbra visszatekintve emlékszem, hogy 
milyen károsodások voltak a freskókban, a kőkeretekben, a 
gótikus faoltárban. A felújítás során olyan mértékű változás 
történt, ami nagyon impozáns, első látásra szinte felfoghatat-
lan. A helyet még be kell lakni, kell ehhez az ember és a lélek. 

PÁLL ADÉL: Szeretem a templomokat, a kis kápolnákat. Ben-
nük Istenhívő emberként felfrissül a lelkem. A Szent Mihály-
templom az egyik leggyönyörűbb templom, amit valaha 
láttam. A régi korokra emlékezteti az embert. Elődeink év-
századokkal ezelőtt a jövő emberének is építették, nekünk, 
utódoknak pedig meg kell őrizniük az értékeket.

HORVÁTH TAMÁS: Még csak kívülről láttam a felújított temp-
lomot, de az biztos, hogy igazán pompás lett. Főként sö-
tétedéskor, illetve éjszaka szép, amikor a díszkivilágításnak 
köszönhetően „új arcát” mutatja. Talán más városokból, te-
lepülésekről is érkeznek majd vendégek Sopronba, hogy ezt 
megnézhessék. A város turizmusának is jót tehet, hogy kon-
certeket is rendeznek majd itt.
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Helyismereti séta
Október 10., szombat 10 óra, bánfalvi fiókkönyvtár
Helyismereti, művészettörténeti séta Nemes András 
művészettörténész vezetésével, előadásával – az or-
szágos könyvtári napok program keretein belül 

XVII. Ágfalvi Gesztenye Fesztivál
Október 10. 10–18 óra, Ágfalva, Vadon Lovas Club 

XIV. Tökfesztivál Fertőszéplakon
Október 10. 10–15 óra, Fertőszéplaki Tájházak 

A fazekas mesterség kulisszatitkai
Október 10. 15 óra, Pékmúzeum 
A múzeumok őszi fesztiválja programja. Előzetes re-
gisztráció szükséges az egresits.anita@sopronimuze-
um.hu címen.

Író–olvasó találkozó Rakovszky 
Zsuzsával

Október 10. 18 óra, Soproni TIT
A Kossuth-díjas írónővel dr. Turbuly Éva kutató, a Győr–
Moson–Sopron Megyei Soproni Levéltára nyugalma-
zott igazgatója beszélget

Könyves vasárnap 
Október 11., vasárnap 10–13 óra, Széchenyi István 
Városi Könyvtár 
Ingyenesen iratkozhatnak be azok, akiknek már lejárt 
a könyvtári tagságuk. A lejárt kölcsönzési határidejű 
könyveket pedig késedelmi díj fizetése nélkül vissza le-
het vinni. 10.30-tól Kerekítő foglalkozás – a részvétel-
hez előzetes regisztráció szükséges az 511–250-es te-
lefonszámon.

Gyorstalpaló
Október 11. 15 óra, Liszt-központ 
A városjáró sorozat résztvevői ezúttal a Szent Mihály-
templomhoz sétálnak el, de útba ejtik a Grabner kiál-
lítást is. 

Milyen jövőt képzelünk el a soproni 
tájon?

Október 13., kedd 18 óra, Soproni TIT 
Prof. Konkoly-Gyuró Éva, a Lechner Tudásközpont ku-
tatásvezetője tart előadást

Aranyosi Péter és Vida Péter: 
Miskolci Gyökerek

Október 14., szerda 18 óra, Búgócsiga 
Akusztik Garden
A két Karinthy-gyűrűs humorista estjén elhangzik sok 
közös kaland, élmény

Látkép másképp
Október 18-ig látható hétfő kivételével minden nap 
10 és 18 óra között a Festőteremben Grabner József 
kiállítása 

Wosinszki emlékkiállítás
Október 28-ig, hétfő, kedd, szerda: 9–13.30 és 14–
17 óráig, péntek: 9–12 óráig látható a bánfalvi fiók-
könyvtárban a 125 éve született Wosinski Kázmér fes-
tőművész emléke előtt tisztelgő tárlat

Zoób Kati: Repertoár 
November 19-ig, naponta 10 és 17 óra között láto-
gatható a fertődi Esterházy-kastély Narancsházá-
ban Zoób Kati „Repertoár – Az ellentétek harmóniá-
ja” című kiállítása 
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Magyarországon évente kétezer nő hal meg emlőrákban

Életmentő szűrés
HUSZÁR JUDIT 

Ha időben 
felisme-
rik, akkor 
a dagana-

tos betegségek kö-
zel 80 százaléka már 
gyógyítható, ezért 
nagyon fontos, hogy 
mindenki részt ve-
gyen a szűrővizsgá-
latokon – erre hívták 
fel a figyelmet a mell-
rák elleni küzdelem 
világnapján. 

Rózsaszínbe öltözött október 
elsején a Tűztorony, másnap 
pedig rózsaszínbe öltözött höl-
gyek és urak sétáltak végig a bel-
városon. A menetet dr. Pásztor 
Enikő vezette, csatlakozott hoz-
zá Barcza Attila országgyűlési 
képviselő, dr. Farkas Ciprián pol-
gármester, valamint dr. Hoffer 
Krisztina, a Soproni Gyógyköz-
pont röntgen- és izotópdiag-
nosztikai osztályának osztály-
vezető főorvosa. A céljuk az volt, 
hogy felhívják a figyelmet a nők 
leggyakoribb daganatos meg-
betegedésére: az emlőrákra, il-
letve hangsúlyozzák a szűrés 
jelentőségét. 

– 2019 januárjában lettem 
érintett a betegségben – kezd-
te dr. Pásztor Enikő, a Soproni 
Egyetem Benedek-karának ad-
junktusa a séta előtt a városhá-
zán tartott beszélgetésen. – Pont 

ugyanekkor derült ki egy általá-
nos iskolai osztálytársamról is, 
hogy rákos. A különbség az volt, 
hogy én rendszeresen eljártam 
a szűrővizsgálatokra, így időben 
diagnosztizálták nálam a beteg-
séget, és ma itt lehetek Önök kö-
zött. Ő viszont már áttétekkel 
került az orvosokhoz, sajnos el 
is veszítettük azóta.

Dr. Pásztor Enikő a betegsé-
ge kezdetétől fogva megosz-
totta élményeit, tapasztalatait 
a közösségi oldalán, illetve fo-
lyamatosan tart figyelemfelkel-
tő előadásokat. A célja az isme-
retátadás, a prevenció. 

– Bár közvetlenül megelőz-
ni az emlőrákot nem lehet, de 

a korai felismerés szó szerint 
életeket menthet – tette hozzá 
dr. Hoffer Krisztina. – Ha a be-
hívottak 70 százaléka elmen-
ne a szűrővizsgálatokra, akkor 
10 év alatt 30 százalékkal csök-
kenne a betegségben elhuny-
tak száma. 

És akkor térjünk is rá a konk-
rét számokra: 2019-ben Sopron-
ban 120 ezer meghívót küldtek 
ki 45 és 65 év közötti hölgyek-
nek emlőszűrésre, de mind-
össze 3570-en vettek részt az 
ingyenes vizsgálaton. Idén a 
szűrés részvételi aránya (való-
színűleg a koronavírus-járvány 
miatt) tovább csökkent, jelenleg 
19 százalék. 

– Hajlamosak vagyunk azt 
gondolni, hogy mi nem bete-
gedhetünk meg, pedig ez nem 
igaz – hangsúlyozta dr. Farkas 
Ciprián. – Ezért azt kérem a höl-
gyektől, hogy vegyenek részt a 
szűrővizsgálatokon. Előzzük 
meg azt, ami megelőzhető! 

– Évente 8000 új emlőrákos 
megbetegedést regisztrálnak 
hazánkban, ami nagyon magas 
szám – tette hozzá Barcza At-
tila. – Fontosnak tartom, hogy 
személyes történeteket is meg-
ismerjenek a fiatalok, így köny-
nyebb őket megszólítani. 

A városvezető és a képvise-
lő maga is rózsaszín pólót öl-
tött a sétára.

EZ LESZ…

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

HOL JÁRUNK?

Schármár emléktábla
A Soltra E. Tamás készítette emléktáblán az apa, Schármár Já-
nos (1840–1933) és a fiú, Schármár Károly (1877–1946) arcéle 
együttesen látható. A horvátországi Koskán született Schármár 
János elsősorban építési vállalkozókén tette le névjegyét Sop-
ronban, bár pályája elején néhány neoreneszánsz épületet is 
tervezett. Többek között ő tervezte a második világháború-
ban megsérült, majd később lebontott Templom utcai neo-
lóg zsinagógát. Az 1900-as évek elejétől egyre inkább Károly 
fiára bízta a tervezési munkákat, aki a XX. század első felében 
Sopron egyik meghatározó építésze volt. Egyik korai munkája 
a Szent Orsolya-rend tetőkertjében lévő csillagvizsgáló, mely 
ma is egyik meghatározó látványossága Sopron történelmi bel-
városának csakúgy, mint a szintén általa tervezett Széchenyi 
téri óra (mely hónapok óta nem a pontos időt mutatja… – a 
szerk.). Az ő tervei szerint épült föl az Újteleki utca torkolatában 
a késő szecessziós, úgynevezett Pum-ház. Minden bizonnyal 
legjelentősebb alkotása az 1930 és 1931 között elkészült egy-
kori evangélikus elemi iskola, a mai Eötvös József Evangéli-
kus Gimnázium, Egészségügyi és Művészeti Szakgimnázium. 

1990-ben utcát neveztek el Schármár Károlyról, a Soproni Vá-
rosszépítő Egyesület által 2000-ben elhelyezett bronz emlék-
tábla pedig azon az általa tervezett, Frankenburg út 8. számú 
épületen látható, melynek egyik lakásában élete végén lakott. 
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS 

Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról 
mutatunk be részletet, olvasóinknak pedig az a feladatuk, 
hogy a részletből felismerjék az egészet, és megírják ne-
künk, melyik alkotást rejtettük el. Azok között, akik helyes 
megfejtést október 14-ig beküldik a Soproni Téma, 9400 
Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema cím-
re, ajándékot sorsolunk ki.
SZEPTEMBER 23-I REJTVÉNYÜNK MEGFEJTÉSE: Schármár 
emléktábla, szerencsés megfejtőnk: Cséry Katalin, Sopron, 
Mátyás király utca.

Szombaton tartották októberi összejövetelüket a vakok és 
gyengén látók szövetsége soproni csoportjának tagjai a 
közgazdasági kar aulájában. A rendezvényen köszöntöt-
te a résztvevőket dr. Farkas Ciprián polgármester, valamint 
megjelentek a látássérülteket támogató Lions Club Sop-
ron aktív tagjai is.

– Összetartó közösségünknek 60 tagja van, minden hónap 
első szombatján találkozunk, a mostani azért is volt különle-
ges, mert október 15. a fehér bot világnapja – mondta Kol-
hauser Ildikó, a csoport vezetője. – Sokat kirándulunk, túrá-
zunk, hívunk szakértő előadókat, illetve a klubtársainktól is 
rendszeresen érkeznek vendégek. 

Október 15. a fehér bot világnapja

A mellrák elleni küzdelemre, a szűrések fontosságára hívták fel a figyelmet a 
belvárosi sétával – a menetet dr. Pásztor Enikő (b2) vezette, csatlakozott hoz-
zá dr. Farkas Ciprián (j2) és Barcza Attila (b1) is FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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Aki figyelemmel kíséri a magyar bel-
politikát (és egy kicsit a külhoni tör-
ténéseket is), az nem véletlenül döbbent meg ismét 
a Momentum nevezetű pártalakzat legújabb vide-
óján. A felvétel a szeptember 27-ei romániai hely-
hatósági választások előtt jelent meg. Ebben a párt 
elnöke arra biztatta az erdélyi magyar választókat, 
hogy egy román párt jelöltjeire szavazzanak, s ne a 
magyarokra. Sajnos ennél a pártnál ez már bevett 
gyakorlat, hiszen a múlt évi elnökválasztáson sem a 

magyar jelöltre kérték a 
voksokat, hanem a ro-
mániai testvérpártjuk 
által ajánlottra. 
A romániai magyar-
ság tragikus sorsa, az 
őshonos kisebbségek 
küzdelme – köztük az 

erdélyi magyaroké is – minden józanul gondolko-
dó, tisztességes embert arra ösztönöz, hogy segít-
se megtalálni helyüket szülőföldjükön, autonómiát 
élvezve legyenek egyenrangú állampolgárai orszá-
guknak. A mi esetünkben összmagyar érdek, hogy 
az erdélyi magyarságnak magyar vezetői, polgár-
mesterei, helyi képviselői legyenek. 
Amit a Momentum tudatosan művel, az nemcsak a 
határon túli magyarok érdekeit sérti, de nemzetelle-
nes is. Szerintem védhetetlen az álláspontjuk. Ez már 
nem pártpolitika, hanem olyan mérvű szellemi rom-
bolás, amely ellen mindenkinek fel kell(ene) emel-
nie a szavát, függetlenül attól, hogy milyen ideológi-
ákhoz vagy pártpolitikai érdekekhez kötődik. Persze 
egy olyan párttól, amelyik rombolásból emelkedett 
ki (lásd az olimpia elleni aláírásgyűjtés), nem várha-
tó, hogy felülemelkedjen önmagán. Nem feltétele-
zem, hogy a momentumosok nem ismerik a magyar 
történelmet, de talán hasznukra válna, ha alaposan 
megismernék az ott élők hazaszeretetét, életét és 
napi küzdelmeiket. Mert ha meglátnák az emberek 
szemében félelmeiket és vágyódásaikat, soha töb-
bé nem fordulnának ellenük. 
Ma már ismerjük a választások eredményeit. A ma-
gyar jelöltek kiválóan szerepeltek, gondolom, a Mo-
mentum nagy bánatára. Érdemben nem volt hatásuk 
a józanul gondolkodó, Erdélyben élő magyar embe-
rekre. Mint ahogy itthon sem lesz, lenne, ha vállal-
nák, hogy önállóan indulnak a választásokon, s nem 
bújnának más(ok) köntöse alá. Így még – egy-egy 
újabb romboló akciójukkal – egy ideig észrevehe-
tők lesznek a honi pártpolitikai térképen, de eljöhet 
majd az az idő, amikor csak egy jelentéktelen mo-
mentumként emlékezünk rájuk.

„A mi esetünkben össz-
magyar érdek, hogy az 
erdélyi magyarságnak 
magyar vezetői, pol-
gármesterei, helyi kép-
viselői legyenek.”

Horváth Ferenc jegyzete

Védhetetlen
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Útfelújítás:  
nincs megállás

HORVÁTH FERENC 

– Az Ágfalvi és a Bánfalvi úti csomóponttól a 
Kertvárosi útig újul meg az Ágfalvi út másfél ki-
lométeres szakasza – jelentette be a helyszí-
nen dr. Farkas Ciprián polgármester.

Nincs megállás, legalábbis a 
tények szerint, hiszen szinte 
minden hétre jut egy-egy út-
átadás, parkolóbővítés, -építés 
vagy egy új rekonstrukció be-
jelentése városunkban. Így tör-
tént ez a múlt héten is az Ág-
falvi úton. Itt jelentette be a 
polgármester annak a másfél 

kilométeres útszakasznak a 
felújítását, amely az Ágfalvi és 
a Bánfalvi úti csomóponttól a 
Kertvárosi útig tart. Zárt rend-
szerű csapadékvíz-elvezető 
rendszert és szegélyeket építe-
nek, és megújul az útfelület is 
mintegy 500 millió forintból. 
A munkálatok várhatóan a jövő 

év közepéig tartanak. A kivite-
lezők ígérete szerint az itt élők 
mindennapi életét csak mini-
málisan zavarják majd. 

Az eseményen dr. Farkas Cip-
rián polgármester mellett részt 
vett dr. Simon István alpolgár-
mester, Mágel Ágost, a város-
fejlesztési bizottság elnöke és 
Stöckert Tamás, a körzet ön-
kormányzati képviselője. Ter-
mészetesen ott voltak a kivite-
lezők képviselői is.

Dr. Farkas Ciprián emlékez-
tetett, egy kiérlelt koncepció 
mentén újulnak meg a vá-
rosi utak, de nagy hangsúlyt 

fektetnek az „agglomerációs 
körzet” elérhetőségére is. Im-
már elkészült az Ágfalvára, 
Harkára és a Balfra vezető út 
rekonstrukciója, és ide sorol-
ható a Szentmargitbányára (St. 
Margarethen) vezető út korsze-
rűsítése is. Közben a terveknek 
megfelelően halad az M85-ös 
építése, és mire eléri az ország-
határt, elkészül az északnyugati 
elkerülőút is. Így válik teljessé 
a soproni körgyűrű.

– Sopron fejlődik, és ez a ten-
dencia folytatódik a követke-
ző években is – jelentette ki a 
polgármester.

Zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető rendszert és szegélyeket is építenek, valamint az út teljes burkolata 
is megújul az Ágfalvi és a Bánfalvi úti csomóponttól a Kertvárosi útig FOTÓ: FODOR REGINA

Mérik a testhőmérsékletet
MUNKATÁRSUNKTÓL

A soproni oktatási intézmé-
nyekben, óvodákban október 
elseje óta folyamatosan mérik 
a tanulók, gyerekek, dolgozók 
testhőmérsékletét. Jellemzően 
minden intézményben 40–50 
gyermekre jut egy lázmérő, az 
elmúlt napokban még tartalék-
készletek is érkeztek. Akinek 37,8 
Celsius-fokon felül lesz a testhő-
mérséklete, nála megismétlik a 
mérést, majd elkülönítik a gyer-
meket, és értesítik a szülőket. Az 

elmúlt egy hónapban a Soproni 
Tankerületi Központnál úgy ta-
pasztalták, hogy a diákok, peda-
gógusok, szülők egyetértenek a 
szabályozások fontosságával, és 
rendkívül támogató, fegyelme-
zett magatartással segítik, hogy 
folyamatos legyen az oktatás.

– A Soproni Széchenyi István 
Gimnázium diákjai felismerték 
a rendelkezések jelentőségét, és 
megértették a kötelező előírá-
sok betartásának fontosságát. 
Pedagógus közösségünk pedig 
a példamutatás erejével tudja 

mindezeket megerősíteni a ta-
nulókban – mondta lapunknak 
Farkas Gábor igazgató.

Október 1-je után is fennma-
radtak a határainkon a belépé-
sekre vonatkozó, szeptember 
elsejétől bevezetett korlátozó 
intézkedések. A hosszabbítást 
Szijjártó Péter külügyi és kül-
gazdasági miniszter azzal in-
dokolta, hogy el akarják vágni 
a vírus utánpótlását, mert Eu-
rópa-szerte és a szomszédos or-
szágokban is emelkedik a fertő-
zöttek száma.

RÖVIDEN

Pénzügyi napok
Idén tizennegyedszer 
tartották meg a Sopro-
ni Egyetemen a pénz-
ügyi napokat. A kétna-
pos konferencián közel 
20 neves közgazdász 
és pénzügyi szakember 
tartott előadást.
A múlt csütörtöki meg-
nyitón dr. Farkas Ciprián 
polgármester hangsú-
lyozta: a rendezvényen 
az ország legelismer-
tebb pénzügyi és adó-
zási területein tevé-
kenykedő szakemberei 
gyűlnek össze. Örömte-
li, hogy a Soproni Egye-
tem fontosnak tartja, 
hogy a diplomaátvételt 
követően is szakmai se-
gítséget nyújtson a vég-
zős hallgatóknak.
– Az idei tanácsko-
zás témáinak egy ré-
sze a COVID-járvány 
következtében kiala-
kult gazdasági és szám-
viteli változásokhoz 
kapcsolódik. Legfőbb 
célunk, hogy az elmé-
leti tudást összekössük 
a gyakorlattal – emel-
te ki dr. Czeglédy Ta-
más, a Lámfalussy Sán-
dor Kar dékánja.
– Úgy gondolom, a Sop-
ronban megrendezett 
konferencia a közgaz-
dászok nagy seregszem-
léje – közölte Domokos 
László, az Állami Szám-
vevőszék elnöke.

›

Markus Landauer, az ausztriai Doborján (Raiding) polgármestere kereste 
fel az elmúlt pénteken dr. Farkas Cipriánt a soproni városházán. A két 
településvezető több témában is egyeztetett. – Fontos, hogy városunk a 
környékünkbeli ausztriai településekkel jó kapcsolatot ápoljon – jelentette 
ki a találkozó után Sopron első embere. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Polgármester Doborjánból
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A héjas gyümölcs nemcsak ízletes, vitaminokban, ásványi anyagokban gazdag

Kezdődik a gesztenyeszezon
KÖVES ANDREA 

Ezekben a napok-
ban kezdődik a sze-
lídgesztenye-szüret 
Sopronban és környé-
kén. Az őstermelők 
bíznak abban, hogy 
az idei termés a tava-
lyihoz hasonlóan bő-
séges lesz.

– A soproni és a környező er-
dőkben őshonos tiszta állomá-
nyú gesztenyések nem egészen 
százhektárnyi területet tesznek 
ki, ám ennél jóval nagyobb te-
rületen találkozhatunk szelíd-
gesztenyefákkal, hiszen reme-
kül megférnek a bükkösök és 
a tölgyesek mellett, illetve szá-
mos magánkert féltett növényei 
– tudtuk meg dr. Varga Mária nö-
vényvédelmi szaktanácsadótól. 
A gesztenyésekben a 90-es évek-
ben komoly károkat okozott a ké-
regrák elnevezésű betegség, ám 
egy hatékony biológiai védeke-
zésnek köszönhetően a soproni 
állományban sikerült a járványt 
megfékezni. A hazai gesztenyé-
sekben 5–6 évvel ezelőtt jelent 
meg a Kínából származó gubacs-
darázs, amely szintén megtá-
madta az állományt. Sopronban 
tavaly találtak néhány fertőzött 
példányt a szakemberek, a továb-
bi szaporodásuk megakadályo-
zására a természetes ellenségét, 
a fürkészdarazsat telepítették be.

A szelídgesztenye nem csu-
pán ízletes és számos módon 
elkészíthető termés, hanem 
igazi kincs a szervezet számá-
ra, hiszen különféle vitami-
nokat és ásványi anyagokat 
tartalmaz. Kiváló E-vitamin-
forrás, található benne B1-, 
B2- és B6-vitamin, amelyek az 
idegrendszer, az anyagcsere és 
a vérképzőfolyamatok meg-
felelő működéséért felelnek. 
Az immunrendszert erősíti a 
C-vitamin-tartalma. Ásványi 

anyagban is bővelkedik: kalci-
umot, káliumot, foszfort, vasat, 
nátriumot, magnéziumot és re-
zet is tartalmaz. Mivel a gesz-
tenye gluténmentes, így a be-
lőle készült lisztet, illetve más 

termékeket a gluténérzékenyek 
is bátran fogyaszthatják. 

Sokak kedvence az illatos sült 
gesztenye, ám különböző húsok 
ínyenc töltelékeként is megállja 
a helyét, mártásként vagy éppen 

köretként különleges ízvilágot 
kínál. Hozzáértők szerint igazi 
kulináris élményt nyújt a habos 
gesztenyesör, Sopron környé-
kén népszerű a számos jótékony 
hatással bíró gesztenyeméz. 

Zöld Sopron

ZÖLD HÍREK

E-kerékpárok a 
nemzeti parkban

Tizenöt elektromos ke-
rékpárt adtak át az el-
múlt pénteken a Fer-
tő–Hanság Nemzeti 
Parkban. Az eseményen 
részt vett Kulcsárné Roth 
Matthaea, a Fertő–Han-
ság Nemzeti Park Igaz-
gatója, valamint Petényi 
Mirkó, az Aktív és Ökotu-
risztikai Fejlesztési Köz-
pont kommunikációs 
igazgatója is.
Mint elhangzott, a cél az, 
hogy a jövőben tovább 
bővüljön a turisztikai kí-
nálat. Ennek keretében 
a látogatók természet-
barát módon ismerhe-
tik meg hazánk termé-
szeti értékeit. A nemzeti 
parkok olyan turisztikai 
programcsomagokat 
is összeállítottak, ame-
lyek egy- vagy többna-
pos e-kerékpáros túrák-
ra épülnek. A feladatra a 
kormányzat 150 millió 
forintot biztosított.

Időpontfoglalás 
a vízműnél

A Soproni Vízmű Zrt. 
ügyfélszolgálatai októ-
ber 5-től csak időpont-
foglalás után vehetők 
igénybe. Az ügyintézés 
során kötelező lesz a 
szájmaszk viselése. Idő-
pontot foglalni 99/519–
300-as telefonszámon 
vagy a www.soproni-
vizmu.hu honlapon el-
érhető e-ügyfélszolgála-
ton keresztül lehetséges.

›

Műszeres élőfavizsgálat

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Erdészek, faápolók, kertépítők, egyetemi hall-
gatók, valamint a térségi önkormányzatok 
képviselői vettek részt a Soproni Egyetem 
szervezésében megtartott élőfavizsgálaton. 
A résztvevők négy módszert ismerhettek meg.

A köztereken, utcákon, parkok-
ban lévő idős vagy éppen nagy-
ra nőtt fák esetében rendsze-
resen visszatérő kérdés, hogy 
mikor nyírják meg azokat, 
vagy esetleg vágják ki. A Sop-
roni Egyetemen az elmúlt hé-
ten megtartott bemutatón 
megjelent Sopron térségi te-
lepülésvezetők egyaránt arról 
számoltak be, hogy a kivágá-
sokat a lakosság általában el-
lenzi. Miközben az a cél, hogy 

még azelőtt megszüntessék a 
balesetveszélyes állapotot, mie-
lőtt például egy vihar kidönti a 
fát. Hasonlóképpen vélekedtek 
a megjelent erdészeti szakem-
berek, faápolók, illetve egyete-
mi hallgatók is.

– A fa vizsgálata elsődlege-
sen szemrevételezéssel kez-
dődik, a törzs, a lombkorona 
állapotáról a szakértők követ-
kezhetnek a növény állapotára 
– mondta lapunk érdeklődésére 

dr. Bejó László, a Soproni Egye-
tem tanára, a Bódig József Ron-
csolásmentes Faanyagvizsgá-
lati Laboratórium vezetője. 
– Amennyiben bármilyen két-
ség merül fel a szakemberekben, 
akkor következhet a műszeres 
eljárás. A mostani eseményen 
négyféle módszert mutattunk 
be az érdeklődőknek. A fő kérdés 
mindig az, hogy hogyan lehet 
megítélni, hogy egy fa egészsé-
ges, biztonságos-e, valamint az 
is, hogy hogyan láthatunk bele 
a fa törzsébe anélkül, hogy ki-
vágnánk azt.

A műszeres bemutató lebo-
nyolításában részt vett Divós Fe-
renc egyetemi tanár, a terület 
nemzetközileg is elismert szak-
embere, valamint Puskás Lajos 
faápoló is.

TÖKÖS GESZTENYE DÉLUTÁN
Tartalmas programot kínált a bánfalvi hagyományos tökös gesztenye délután. A szervező 
Bánfalvi Hagyományteremtők Köre sok-sok finomsággal készült: a sült gesztenyén és az il-
latos sütőtökön kívül házi süteményekkel várták az érdeklődőket a Lippai-iskola sportpályá-
ján. A gyerekek kézműves foglalkozáson is részt vehettek, ugrálhattak a légvárban, a szüleik, 
nagyszüleik pedig vidám muzsikával töltekezhettek. 

Népszerű volt a gesztenyesütés a bánfalvi hagyományos tökös gesztenye délutánon FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A pályázatot meghirdető 
szerv neve, címe:
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
9400 Sopron, Fő tér 1.

A meghirdetett munkahely
a)  neve: Sopron Megyei Jogú Város 

Egyesített Bölcsődék

b) címe: 9400 Sopron, Szarvkői u. 1.

c) beosztás: intézményvezető

A magasabb vezetői megbízás 
betöltésének feltétele:
Magasabb vezető csak felsőfokú iskolai végzett-
séggel rendelkező közalkalmazott lehet. A magasabb 
vezetői megbízások körét, továbbá a megbízás felté-
teleit a végrehajtási rendelet határozza meg, melynek 
3. § (3) bekezdése értelmében legalább öt év felső-
fokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesí-
tést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, 
az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén 
betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat 
és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének 
I. rész, I. Alapellátások, 2. pontjában szereplő képesí-
tési előírásoknak történő megfelelés. Magasabb ve-
zető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást 
az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jog-
viszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg köz-
alkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A magasabb vezetői megbízás 
kezdő időpontja és időtartama:
2021. január 1. – 2025. december 31.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:
a) a szervezet vezetése;

b)  a gondozótevékenység irányítása és ellenőrzése;

c)  a jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végre-
hajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése;

d)  a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intéz-
mény működéséhez szükséges személyi és tárgyi 
feltételek biztosítása;

e)  a munkáltatói érdekképviseleti szervekkel és más, 
a jogszabályok által meghatározott szervezetekkel 
és személyekkel (közösségekkel) való együttmű-
ködés;

Juttatások:
a)  illetmény, vezetői pótlék az érvényben lévő közal-

kalmazotti jogszabályok szerint,
b)  egyéb juttatások: jogszabály, illetve munkáltatói 

döntés alapján.

A pályázat tartalmazza:
• szakmai önéletrajzot,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
• iskolai végzettséget tanúsító oklevélmásolatot,
• vezetésre vonatkozó szakmai programot,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anya-

gában foglalt személyes adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A pályázat benyújtásával 
kapcsolatos adatok:
Benyújtás módja: kizárólag postai úton, egy pél-
dányban papíron, egy példányban CD/ DVD lemezen 
Word formátumban
Határideje: A www.kozigallas.gov.hu honlapon való 
megjelenéstől számított 30. nap éjfél
Címzett:  Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője,

9400 Sopron, Fő tér 1.
Postacíme: 9400 Sopron, Pf.: 127

A pályázat elbírálásának határideje:
Jogszabály szerint, legkésőbb 2020. november 30.

Kiegészítő információ:
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Humánszol-
gáltatási Osztályától postai úton beszerezhető „Az 
intézményvezetői pályázat felépítése, tartalmi kö-
vetelményei” dokumentum alapján kell elkészíteni. 
További információ kérhető dr. Tengölics Tamás hu-
mánszolgáltatási osztályvezetőtől a 99/515–472 te-
lefonszámon.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Őry Botond Imre erdőmérnök mutatta be az érdeklődőknek az egyik műszeres 
vizsgálati módszert FOTÓ: FILEP ISTVÁN 
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2000
Soproni teniszsiker
Közel egy évtizede alakult meg 
Sopronban a Racket Hotel 
Sopron Tenisz Club. Az alapok 
lerakása után először egyéni 
versenyeken indultak a klub te-
niszezői. 1995-ben úgy határoz-
tak, hogy beneveznek a csapat-
bajnoki küzdelmekbe. Az ob III-
as és ob II-es bajnoki szereplés 
után az idei szezonban csillant 
fel a remény az élvonalba jutás-
ra. A bajnokság tavaszi fordulói 
után veretlenül várták a ráját-
szást. Első ellenfelük az a Match-
Point csapata volt, amelyben 
az egykori Davis-kupa-játékos, 
Lányi András is szerepelt. Ezt 
az összecsapást is sikerrel vet-
ték, mint ahogy a fővárosi klu-
bokból erősített Tordas SE elle-
nit is. A hatodik mérkőzésük a 
Soproni Ászok SE II ellen szin-
tén sikeres volt, így a ráját-
szást megnyerve elérték cél-
jukat, s feljutottak az ob I-be. 
A csapat tagjai, akik kivívták 
a sikert: Kovács Gábor, Varga 

Márk, Hámori Zoltán, Horváth 
András, Kitzinger Ferenc, Janics 
György, dr. Szováti Szabolcs, 
Palotai Péter, Horváth Ernő.  
(Kisalföld)

1960
Első helyen az SVSE! 
Soproni VSE – Nagykanizsai 
Bányász 1:0. Nagykanizsán 
3000 néző előtt a követke-
ző összeállításban vette fel a 
küzdelmet az SVSE: Kormos–
Rácz, Ferencz, Schift–Polgár, 
Horváth–Vámos, Király, Ferling, 
Kiss, Csete. Kanizsai támadások 
vezették be a találkozót, és 20 
percen át erős nyomás neheze-
dett a soproni kapura. A lila-fe-
hér védelem hatalmas munkát 
végzett, különösen Kormos és 
Ferencz tűntek ki a támadások 
elhárításában. Fokozatosan fel-
javultak a soproniak, több alka-
lommal veszélyeztettek. A 32. 
percben baloldalról indított tá-
madás befejezéseként szép össz-
játék után Király közelről meg-
szerezte a mérkőzés sorsát el-

döntő egyetlen gólt. A kitűnő 
erőnlét, a nagyszerű küzdőkész-
ség diadala az SVSE kanizsai 
győzelme. A soproni vasutasok 
erre a találkozóra megerősítet-
ték védelmüket és Kisst hátra-
vontan szerepeltették, a taktika 
kitűnően bevált! Ezzel a győzel-
mével a Soproni VSE első helyre 
került az NB III. északnyugati 
csoportjában. (Kisalföld)

1920
Tüntető dalos 
ünnep Sopronban
A Budai Dalárda és az Egyetemi 
Énekkarok együttesen mintegy 
150 dalossal Sopronba utaz-
tak, hogy Magyarország terüle-
ti egysége mellett tüntessenek. 
Délután négy órakor érkezett be 
az énekkarokkal a pályaudvar-
ra a vonat, majd a soproni höl-
gyek megkoszorúzták a vendég 
dalárdák zászlóit. A megjelentek 
elénekelték a Himnuszt, azután 
a tömeg a fellobogózott váro-
son át a Széchenyi térre vonult. 
Az egész úton minden ablak-

ban nemzetiszínű zászlók voltak 
láthatók e felírással: Magyarok 
maradunk! A Széchenyi téren 
Thurner Mihály polgármester 
mondott beszédet, melyben rá-
mutatott arra, hogy a sopro-
niak már a Bach-korszak alatt 
is, amikor az egész országban 
erőszak bénította meg a lelke-
ket, megnyilatkoztatták ma-
gyar lelküket a magyar daloskör 
megalapításával. Az ünnepsé-
gek második napjának regge-
lén a Szent Mihály-templomban 
tartott szentmise alatt a Budai 
Dalárda Volkmann C-dúr misé-
jét adta elő. Délelőtt tizenegy 
órakor a kaszinó dísztermében 
gyűlt össze a közönség. Az ün-
nepi beszédet Baránsky Gyula 
dr. mondta. A kaszinó nagyter-
méből díszebédre vonult a kö-
zönség, melyen egyik pohár-
köszöntő a másikat érte, vala-
mennyiben az az egy gondolat 
tükröződött vissza: Sopront nem 
adjuk Ausztriának! (Budapesti 
Hírlap)
Összeállította: Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

Napi 10–12 órát énekelt Erzsi néni Pécsváradi Ágnesnek

Éneklő nép, élő nép!
MADARÁSZ 

RÉKA

Ötven ka-
tedrán el-
töltött 

boldog év után kiadta 
saját népzenei gyűjté-
sét Pécsváradi Ágnes. 
A nyugdíjas pedagó-
gus egész életét az 
ének-zene tanításá-
nak szentelte.

„Kisterenye énekes népszoká-
sai” címmel adta ki a közelmúlt-
ban Pécsváradi Ágnes egykori 
szakdolgozatát. A 44 énekből és 
kottából álló könyvet a hozzá 
tartozó hangzó anyaggal szom-
baton 15 órakor mutatja be a 
Ligneumban.

– 1964-ben Mátramindszen-
ten kezdtem el tanítani. Megha-
tározó élmény volt számomra, 
amikor a háziasszonyom, Juli 
„nene” – gondoskodó szeretete 
jeleként – átvitt a szomszédba, 
egy igazi fonóházba – mesélte 
a szerző, akit a tanítványai csak 
Ági néniként emlegetnek. – A fo-
nó asszonyok közé ülhettem a 
guzsaly talpára, akik a beszélge-
tés során egyszer csak éneklésbe 
fogtak. Bár keveset értettem a 
palóc nyelvjárásból, valamilyen 
ismeretlen érzés kerített a hatal-
mába. Talán már akkor is a meg-
őrzésre gondoltam?

Mátramindszenten még tet-
ten érhető volt a népdal, és Ági 
néni – Kodály Zoltánnal együtt 
– vallja, hogy „Éneklő nép, élő 

nép!”, vagyis azt a népet, amely-
nél a szokások, népmesék, mon-
dák elhalnak, el is lehet tapos-
ni. Ezért is játszott az életében 
meghatározó sze-
repet a múlt és 
a jövő szellemi 
és tárgyi kincsei-
nek megőrzése 
és átadása.

– Egy évvel ké-
sőbb helyeztek Kis-
terenyére – foly-
tatta az ízig-vérig 
pedagógus. – Nem 
láttam játszó gye-
rekeket, nem éne-
keltek népdalt. A közelemben 
lakó Fekécs család gyakran át-
hívott magához tévét nézni, ami 

akkoriban még ritka élménynek 
számított. A nagymama, Erzsi 
néni, leánya, Annuska és az uno-
ka énekeltek. Hatalmas szeren-

cse volt, hogy 
egy család há-
rom generá-
ciója 1967-ben 
megengedte , 
hogy a nép-
dalkincsüket 
felgyűjtsem.

Gyorsan és 
gördülékenyen 
ment minden. 
Napi 10–12 órát 
énekelt Erzsi 

néni Ágnesnek. Tíz nap alatt 
összeállt a kiszámolókból, gyer-
mekjátékokból, szokásdalokból, 

alkalomhoz nem kötött énekek-
ből álló hangzó anyag, amely-
hez a fényképeket is a szerző 
készítette.

– A népdalgyűjtés egyszeri 
pillanat, azt rögzítjük, jegyez-
zük le, amit akkor és úgy éne-
kel az énekes – tette hozzá Ág-
nes. – Az átadandó kincset én 
felgyűjtöttem, ötven évig őriz-
tem, majd könyvvé alakítottam, 
hogy mindenki megismerhes-
se, a lelkét gazdagíthassa vele, és 
tovább tudja hagyományozni. 
Ezúton is szeretnék köszönetet 
mondani minden segítőmnek, 
különösen a testvéremnek, Pé-
ternek és két további adatköz-
lőmnek, Ágasvári Sándornénak 
és Németh Bélánénak.

Padlás – több 
mint mese

Nincs parancs!

PLUZSIK TAMÁS

Felállva ünnepelte a közönség 
a Padlás című félig mese, félig 
musical vasárnap esti soproni 
bemutatóján az alkotókat, akik 
bérletszünetben, a premiert 
megelőzően mutatták be ezt a 
generációkat összekötő törté-
netet. A darabbal elindították a 
Soproni Petőfi Színház 2020–
2021-es színházi évadát. 

– Úgy gondolom, a közönség is 
megérezte, hogy a most bemuta-
tott Padlás talán több, mint egy 
mese, mely két szerelmes fiatal 
és négy, a túlvilágot kereső szel-
lem történetét mondja el – hang-
súlyozta Pataki András, a darab 
rendezője. – Előadásunk különle-
gessége, hogy a Soproni Liszt Fe-
renc Szimfonikus Zenekar több 
tagjának részvételével zeneka-

ros kísérettel szólalnak meg az 
elmúlt évtizedek során slágerré 
vált dalok. A szimfonikus zene-
kari átiratot maga a zeneszerző, 
Presser Gábor és Holló Aurél, az 
Amadinda együttes tagja készí-
tette. Ebben a formában az 1988-
as vígszínházi ősbemutató óta 
még nem játszották a Padlást. 

A főbb szerepekben Papp At-
tilát (Rádiós), Molnár Anikót 
(Süni), Szőcs Erikát (Mamó-
ka), Marosszéki Tamást (Barra-
bás–Révész), Savanyu Gergelyt 
(Herceg), Orbók Áront (Lámpás), 
Kisfaludy Zsófiát (Kölyök), Kiss 
Norót (Melökő), Major Zsoltot 
(Témüller), Kovács Frigyest (De-
tektív) és Rovó Pétert (Üteg) lát-
hatja a közönség, valamint Ro-
binson szerepében felvételről 
Mikó István is megjelenik a 
Padlásban. 

PLUZSIK TAMÁS

Október 3-án az Elit Moziban 
tartották a soproni ősbemuta-
tóját Szalay Péter Nincs parancs! 
című dokumentumfilmjének, 
melynek középpontjában a sop-
ronpusztai, illetve kelet-berli-
ni határnyitás áll. A rendező 
mindezt Bella Árpád és Harald 
Jäger határőr alezredesek kísér-
tetiesen hasonló történetén ke-
resztül mutatja be, beleszőve a 
magyar határszakasz utolsó ha-
lálos áldozatának, Kurt-Werner 
Schulznak a tragédiáját, akinek 
történetét megrázó módon 
a felesége, Gundula Schafitel 
mondja el.

A film levetítését követő ke-
rekasztal-beszélgetésen szám-
talan háttér-információt meg-
tudhatott a közönség, valamint 
az alkotók (Szalay Péter rende-
ző, Bella Árpád és Nagy Lász-
ló, a Páneurópai Piknik ’89 Ala-
pítvány titkára) szóltak arról is, 
hogy a Nincs parancs! remé-
nyeik szerint még inkább fel-
hívja a figyelmet arra, hogy a 
kelet-közép-európai rendszer-
váltások beindításában hatal-
mas szerepünk volt nekünk, 
magyaroknak.

– Ez a film egy kordokumen-
tum, ami olyan történetet dol-
goz fel, ami egészen máig kihat 
– fogalmazott a Szalay Péter.

Kultúra, művészetek

395 évvel ezelőtt, 1625. október 13-án megnyitották a 
soproni országgyűlést, amelyen december 8-án magyar 
királlyá koronázták a ferences templomban III. Ferdinándot.

120 évvel ezelőtt, 1900. október 13-án Oroszvégen 
született Tárczy-Hornoch Antal geofizikus–geodéta, az 
MTA tagja. Sopronban hunyt el 1986. január 16-án.

105 évvel ezelőtt, 1915. október 3-án született Sopron-
ban Nagyzsadányi Endre okleveles kohómérnök, a Sop-
roni Vasöntöde igazgatója, a Városszépítő Egyesület tag-
ja. Győrben hunyt el 1987. április 25-én.

45 évvel ezelőtt, 1975. október 14-én Sopron megkapta 
a műemlékvédelmi Európa-díj aranyérmét.

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

Ez történt…

A Petőfi Színház hűség évadának második 
bemutatójaként látható október 8-án 19 órá-
tól a Liszt-központban Hubay Miklós Római 
karnevál című színpadi játéka. A főszereplő 
Farkas Ibolya, a rendező Pataki András. A pro-

dukció nyitotta meg az Esztergomi Várszín-
ház idei szezonját, és díszelőadásként ven-
dégeskedett a legutóbbi Magyar Színházak 
32. Kisvárdai Fesztiválján, ahol a színművész-
nő a zsűri nagydíját érdemelte ki.

Római karnevál a színházban

Pécsváradi Ágnes Kisterenye énekes népszokásai című könyvével – a kötetet 
szombaton 15 órakor mutatják be a Ligneumban FOTÓ: NÉMETH PÉTER

„Hatalmas sze-
rencse volt, hogy 
egy család három 
generációja 
1967-ben meg-
engedte, hogy a 
népdalkincsüket 
felgyűjtsem.”

PÉCSVÁRADI ÁGNES

Nagy siker volt a Padlás című előadás a Soproni Pe-
tőfi Színházban FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

A fertődi Esterházy-kastély 
keddtől vasárnapig 9–17 
óráig látogatható. A pénz-
tár 8.45-től 15.55-ig tart 
nyitva. Hétfőnként a kas-
tély zárva van. 
www.eszterhaza.hu

Nyitvatartás
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SC Sopron: Weitner Ádám fiai megállíthatatlanok

Győzelmi sorozat

TÖREKI AMAND

Hatból hat – folytatta győzelmi sorozatát va-
sárnap az SC Sopron felnőtt férfi labdarúgó-
csapata. A fiúk ezúttal az Érd gárdája ellen dia-
dalmaskodtak, szombaton pedig a Komárom 
ellen lépnek pályára. 

Az NB III. nyugati csoportjában 
szereplő SC Sopron zsinórban 
hatodik győzelmét aratta a hét-
végén. A piros-fehér fiatalok a 
vasárnapi játéknapon a bajnok-
ság egyik élcsapatát, a harmadik 
helyen álló Érdi VSE együttesét 
fogadták a városi stadionban. 
Weitner Ádám csapata végig 
magabiztosan játszva, az ellen-
felet a mérkőzés egészében nyo-
más alatt tartva 2–1-es győzel-
met aratott. Újabb diadalával 12 

mérkőzésen immár 20 pontot 
gyűjtve 3 pontra megközelítet-
te a dobogót.

A soproni csapatnak ezúttal 
egy nappal kevesebb ideje lesz a 
felkészülésre, hiszen a szombati 

játéknapon 15 órakor a Bozsik 
Péter irányította Komárom 
VSE-hez látogat. Aktuális ellen-
felének eddigi bajnoki mérlege 
teljes egészében megegyezik az 
SC Sopronéval, hiszen 12 mérkő-
zésén 6 győzelmet, 2 döntetlent 
és 6 vereséget ért el. Az edzővál-
tással alapemberré váló belső vé-
dő Jakab Gábor nagy önbizalom-
mal várja a mérkőzést: – Weitner 
Ádámmal korábban már dolgoz-
tam együtt a Ménfőcsanak csa-
patánál, így tudtam, mire szá-
mítsak. Nagyon örülök neki, 

hogy az utóbbi mérkőzéseken 
kezdőként számolt velem, amit 
a játékommal igyekszem meg-
hálálni. A csapatnak és személy 
szerint az én önbizalmamnak is 
jót tesz, hogy egymás után hat 
mérkőzést sikerült nyerni. Külön 
öröm, hogy a hétvégén az Érd el-
len már a játékunk is jól nézett ki, 
úgy gondolom, ha így focizunk, 
akkor a Komáromot is le tudjuk 
győzni. Minden mérkőzést egy 
döntőnek fogunk fel, és nagyon 
remélem, minél később fog meg-
szakadni ez a győzelmi sorozat.

Árpi bácsi 89

Európa-futás

MUNKATÁRSUNKTÓL

Egykori tanítványai köszön-
tötték 89. születésnapján Pus-
kás Árpádot. A Sopronért Em-
lékéremmel kitüntetett edző, 
sportvezető megkerülhetetlen 
személyisége a soproni asztali-
tenisz-életnek. Neki köszönhe-
tő, hogy a Soproni Sportisko-
la keretein belül városunkban 
is elindult (1964-ben) a sportág 
utánpótlásképzése. Munkáját 
mindvégig támogatta Horváth 
Vince, a legendás testnevelő ta-
nár, a sportiskola igazgatója. Ár-
pi bácsi generációk sorával is-
mertette és szerettette meg az 

asztaliteniszt. Aztán évtizedek-
kel később, már nyugdíjasként 
ismét szerepet vállat az asztali-
tenisz-életben, mert a sportág 
már-már eltűnőben volt. Fárad-
hatatlanul szervezett, vezetőket, 
leendő szponzorokat győzött 
meg, hogy érdemes segíteni 
ezt a szép sportágat. Az ő mun-
kásságának is köszönhető, hogy 
napjainkban is erős az utánpót-
lás nevelése a Kőszegi úti csar-
nokban. Ma már visszavonul-
tan, derűsen él, és naprakész a 
sportág ügyeiben, minden fon-
tos mozzanatot, és szinte min-
den tanítványát emlékezeté-
ben tartja.

Október 11-én rendezik meg a 
Pannon Work-Sopron Félmara-
ton – Európa Futás elnevezésű 
futóversenyt. A szervező Sopron 
Városi Szabadidősport Szövetség 
elnöke, Kósa István elmondta: a 
rajt és a cél a városi stadionban 
lesz, a futók pedig a Bécsi-domb, 
a történelmi belváros, majd a Je-
reván-lakótelep érintésével ér-
nek vissza a sportlétesítménybe, 
ahol egy kört még tenniük kell. 
Egyéniben, vagy csapatban 5, 14 
és 21 kilométeres távokra lehet 
nevezni. A 14 kilométeres távnál 
ketten, a 21 kilométeres félmara-
ton esetében pedig hárman sze-
repelhetnek a csapatokban.

– Hagyományosan május el-
sején szoktuk rendezni az Euró-
pa-futást, idén tavasszal azon-
ban a pandémiás korlátozások 

miatt ez a versenyünk is el-
maradt – mondta Kósa István. 
– Most viszont pótoljuk, hiszen 
továbbra is elsődleges célunk a 
mozgás, a sport népszerűsítése. 
Szeretnénk, ha a futás örömét 
minél többen át tudnák élni vá-
rosunkban, erre pedig kiváló al-
kalom az Európa-futás, amely-
lyel hazánk uniós csatlakozására 
emlékezünk.

A sportvezető hozzátette: ne-
vezni előzetesen és a helyszínen 
is lehet: október 11-én, vasárnap 
7 és 8.30 között várják az érdek-
lődőket. A versenyben érintett 
utcákon lezárások várhatók, 
amelyért az ott élők megérté-
sét kérik a szervezők. Az idei Eu-
rópa-futásról további informá-
ciókat a www.svvsz.hu oldalon 
találhatnak az érdeklődők. 

Sport

Sopron Megyei Jogú Város pályázatot hirdet az alábbi

SOPRONI ÖNKORMÁNYZATI 
LAKÁSOK KÖLTSÉGELVEN, 

FELÚJÍTÁSSAL TÖRTÉNŐ 
BÉRBEVÉTELÉRE

Sopron, Bal�  u. 7. I. em. 2. sz. alatti lakás
(1 szoba, félkomfortos, 33 m²)

A lakás lakbérének összege
felújítás előtt 32.903 Ft/ hó, felújítás után 35.016 Ft/ hó. 

 Az óvadék összege: 105.048 Ft. Felújítási költsége: 4.808.220 Ft.
A lakás megtekinthető:

2020. október 8. (csütörtök) 9.30–10.00 óráig.

Sopron, Pető�  tér 5. I. em. 5. sz. alatti lakás
(1 szoba, komfort nélküli, 30 m²)

A lakás lakbérének összege
felújítás előtt 21.132 Ft/ hó, felújítás után 30.183 Ft/ hó.

Az óvadék összege: 90.549 Ft. Felújítási költsége: 5.715.000 Ft.
A lakás megtekinthető:

2020. október 8. (csütörtök)10.30–11.00 óráig.
A pályázatok benyújtásának határideje:

2020. október 21. (szerda) 16.00.
A pályázat elbírálása 2020 novemberében 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 licittárgyalás helye:
Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály, Sopron, Fő tér 1. II. em.

A részvétel feltételeiről és az ingatlanról szóló tájékoztató, ill.
további információ: a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán

A részletes licitkiírások a www.sopron.hu/önkormányzat/pályázatok
menüpont alatt olvashatóak.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST HIRDET
a tulajdonában álló 

Sopron, Várkerület 96/A. sz. alatti 
társasházzal szemben található szolgáltató 
épület III. sz. üzlethelyiségének bérbeadás 
útján történő hasznosítására

A helyiség alapterülete: 6 m2 
Bérleti díj alsó határa: 21.242 Ft/ m2/ év + áfa
A licitösszegek 500 Ft/ m2/ év + áfa összeggel emelkednek.
Licittárgyalás időpontja: 2020. október 21. 10:00 
Megtekintés időpontja: 2020. október 12. 14:00 

RÖVIDEN

Világ gyalogló nap
Október 10-én, szombaton két helyszínről indulnak tú-
rák városunkban a világ gyalogló nap alkalmából: a Lö-
vér szálló buszmegállóhoz 9.45-től várják a kisgyere-
kes családokat, akik 5 kilométeres távot tehetnek meg. 
A hosszabb túrák (10, 27, 38 kilométer) a Deák téri me-
teorológiai állomástól indulnak, ide 7.30-ra várják az ér-
deklődőket.

›

Emlékkőavatással egybekötött megemlékezést tartottak a 
soproni erdőben hétvégén az idén tavasszal elhunyt Bar-
tokos Alfréd tiszteletére. A Sopron Városi Szabadidősport 
Szövetség Természetjáró Szakbizottsága néhai elnökének 
egyik kedvenc kirándulóhelye volt a Tolvaj-árok, ezért vá-
lasztotta a kő felállítására ezt a helyet a család. A megem-
lékezés egy meghitt hangulatú erdei misével kezdődött, 
majd Csiszár Szabolcs alpolgármester és Szeverényi Béla, 
a természetjáró szakbizottság jelenlegi elnöke méltatta az 
egykori természetjáró munkásságát. Az avatáson részt vett 
Abdai Zsolt önkormányzati képviselő is. Az ünnepség az 
emlékhely megkoszorúzásával végződött.

Bartokos emlékkő

Végig magabiztosan játszva, az ellenfelet a mérkőzés egészében nyomás alatt tartva 2–1-es győzelmet 
aratott az SC Sopron az érdiek ellen FOTÓ: NÉMETH PÉTER

TOVÁBBI SOPRONI EREDMÉNYEK:

Duna Takarék megyei I. osztály 8. forduló: SFAC 1900 – Loland-Nyúl: 3–4

Megyei II. osztály soproni csoport 8. forduló: Fertőszentmiklós – SVSE-GYSEV: 4–2

Női NB II. nyugati csoport 6. forduló: Fehérvár FC – SC Sopron: 14–0

Puskás Árpád munkájának is köszönhető, hogy nap-
jainkban is erős az asztalitenisz utánpótlás-nevelés 
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MUNKATÁRSUNKTÓL

Egy országosan is 
egyedülállóan magas 
színvonalú íjászpályát 
alakított ki az Alpokal-
ja Íjász Sportegyesü-
let Jánostelepen. Az 
ünnepélyes pályaava-
tót nyílt nappal egy-
bekötve a hétvégén 
tartották.

Az Alpokalja Íjász Sportegyesü-
let 2019-ben alakult azzal a cél-
lal, hogy a soproni és a környé-
ken lakó, az íjászathoz vonzódó 
fiataloknak, felnőtteknek nyújt-
son lehetőséget arra, hogy ideá-
lis terepen, szakmai segítséggel 
űzhessék a sportágat. 

– Gratulálunk Sopron új 
sportegyesületének, hogy ilyen 
szép íjászpályát sikerült kiala-
kítaniuk ezen a csodálatos he-
lyen – emelte ki az ünnepélyes 
átadón dr. Simon István alpol-
gármester, a Sopronkőhida–Tó-
malom–Jánostelep Település-
részi Önkormányzata elnöke. 
– Az íjászat a nemzeti kulturális 
örökségünk része. Emellett azt is 
tudjuk, hogy Sopron igazi pol-
gárváros, nemzeti sportváros, és 
arról híres, hogy nagyon erős a 
civil háló, amelyben rengeteg al-
kotó energia rejlik – tette hozzá 

az alpolgármester, aki szerint az 
egyesület egy igazi, példamuta-
tó soproni tettet hajtott végre 
azzal, hogy az összefogásnak kö-
szönhetően létrehozta a korsze-
rű pályát. 

A megnyitón Balogh Csa-
ba, az egyesület elnöke is kö-
szöntötte a nagyszámú érdek-
lődőt: – A sportágban elismert 
szakági edzők biztosítják a tö-
retlen fejlődést az egyesület 
minden tagjának, legyen az 

akár hobbi szinten vagy ép-
pen versenyző. Aktívan sze-
retnénk részt venni a Magyar 
Íjász Szövetség által életre hí-
vott iskolaprogramban, ahol a 
közreműködő iskolákkal közö-
sen ismertetjük meg a tanuló-
kat a sportággal. Sikerült az idei 
évben közös erővel létrehozni 
egy az országban is egyedülál-
lóan magas színvonalú íjászpá-
lyát, mely rendkívül nagy se-
gítséget nyújt a versenyzőink 

felkészülésében, illetve nagy le-
hetőséget biztosít a nyugat-du-
nántúli régió utánpótlásának 
felkészítésében is. 

Mint a köszöntőből kide-
rült: a fiatal egyesület tagjai 
között több nemzetközi és or-
szágos sikerekkel büszkélkedő 
íjászversenyző is megtalálha-
tó, de számos tag egyszerűen 
csak azért jár el a tágas szabad-
téri íjászpályára, mert élvezi a 
természet csendjét, az íjászat 

megnyugtató, kikapcsoló hatá-
sát és a remek közösséget.

Az első lövést az új pályán 
dr. Simon István alpolgármes-
ter végezte el, ezzel hivatalosan 
is megnyitva a létesítményt. Az 
avatón részt vett Csiszár Sza-
bolcs alpolgármester és Abdai 
Zsolt önkormányzati képviselő 
is. A megnyitó után igazi öröm-
lövészet kezdődött a pályán: sok 
gyermek és felnőtt kóstolhatott 
bele az íjászat szépségébe.

LELÁTÓ

Kispályás 
labdarúgás

Október 7., 9., 12., 
szerda, péntek, hétfő 
18 óra, Halász Miklós 
Sporttelep, tóparti 
sporttelep
Városi kispályás 
labdarúgó-bajnokság

Kosárlabda
Október 7., 
szerda 17.30 óra, 
Novomatic-aréna
Sopron Basket – Uni 
Győr MÉLY-ÚT

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

Október 14., szerda 18 
óra, Novomatic-aréna
Sopron Basket 
– PINKK Pécsi 424

Túra
Október 10., szombat 
7.30, Deák tér, 
meteorológiai állomás
Világ gyalogló nap

Rögbi 
Október 10., 
szombat 14 óra, 
Ágfalva, focipálya
Szfinx–Fehérvár

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

› A megnyitó után igazi örömlövészet kezdődött a színvonalas pályán 

Új íjászpálya Jánostelepen

Sport

Zsófi és Jeca továbbra 
is Sopronban játszik

Győzelem a nyitányon

Sopron KC: túlórás vereség

RÁZÓ LÁSZLÓ 

Már ősszel a követ-
kező szezonokat ké-
szítik elő a Sopron 
Basketnál: a klub be-
jelentette, hogy Fegy-
verneky Zsófia továb-
bi egy évig, Jelena 
„Jeca” Brooks pedig 
2023-ig városunkban 
kosárlabdázik. 

Mindkét meghatározó játékos 
aláírta új kontraktusát, ame-
lyet követően a Soproni Téma 
Fegyverneky Zsófiát kereste 
meg. A csapatkapitány lapunk 
kérdésére elmondta: nagyon 
örül annak, hogy már ilyen ko-
rán szerződési ajánlatot kapott 
a klubtól, amelyet örömmel fo-
gadott el és írt alá.

– Nem sok profi kosaras 
mondhatja el magáról, hogy 
már az ősz elején tudja, hol 
fogja folytatni a következő 
szezonban – mondta Fegyver-
neky Zsófia. – Örülök, hogy ez 
megadatott nekem, ennél to-
vább egyelőre nem akarok gon-
dolkodni. Harminchat éves 
vagyok, de őszintén elmondha-
tom, hogy most is nagyon él-
vezem a napi munkát, az edzé-
seket, úgy érzem, jó formában 
vagyok, hozzá tudok tenni a 
Sopron Basket játékához. Amit 
szintén ki kell emelnem: Gás-
pár Dávid vezetőedzővel na-
gyon szeretek együtt dolgozni, 
így nem sokat gondolkodtam 

azon, folytassam-e további egy 
évre a profi játékot.

A kiváló játékos hozzátet-
te: az új szerződés aláírásától 
függetlenül most arra kon-
centrál, hogy az október elején 

indult szezonból minél töb-
bet kihozzanak. Zsófi úgy érzi, 
van potenciál a csapatban, re-
méli, hogy idén is sok örömet 
okoznak majd a Sopron Basket 
szurkolóinak.

MUNKATÁRSUNKTÓL

A Sopron Basket esélyeshez méltóan, győze-
lemmel kezdte bajnoki szereplését a 2020–
2021-es bajnokságban. Gáspár Dávid együt-
tese a fővárosban, a Ludovika FCSM Csata 
otthonában lépett pályára. 

A találkozón meglepetésre a bu-
dapesti együttes kezdett jobban, 
egy negyed után 9 egységgel ve-
zettek a hazaiak. Gabby Willi-
ams hasznosan kosarazott első, 
soproni mezben játszott mér-
kőzésén. Fegyverneky Zsófi és 
Megan Walker pedig tett arról, 
hogy csökkenjen a Csata előnye, 
nagyszünetben azonban így is 
három pont volt oda (41–38).

Fegyverneky Zsófi öt pontjá-
val a fordulás után a vezetést is 
átvette a Sopron Basket, azon-
ban még a harmadik negyed is 
izgalmasan alakult. Hogy az-
tán az utolsó etapban teljesen 
felőrölje ellenfelét a vendég-
együttes: mindössze 6 pontot 
szerzett az utolsó tíz percben 
a Csata, miközben a soproniak 
26-ot dobtak, így magabiztos 

sikerrel vette az idei első aka-
dályt Gáspár Dávid alakulata. 
A mérkőzés végeredménye: 
Ludovika-FCSM Csata – Sopron 
Basket: 62–82 

– Sok problémánk volt az első 
félidőben, nem úgy ütköztünk, 
védekeztünk, és nem úgy szed-
tük a lepattanókat, ahogy azt 
elvárom a csapatomtól – ösz-
szegzett Gáspár Dávid vezető-
edző. – Csak fejben tudtuk, mit 
kellene tenni, a kivitelezésbe 
rendre hiba csúszott. A máso-
dik félidőre feljavultunk, korri-
gáltuk a hibákat, ennek köszön-
hető a győzelmünk.

A Sopron Basket szerdán 
17.30-kor a Győr ellen kezdi ha-
zai szereplését. 

MUNKATÁRSUNKTÓL

Mintegy féléves kihagyás után múlt hétvégén 
ismét bajnoki mérkőzést játszott az SKC férfi 
kosárlabdacsapata. A kiélezett mérkőzésen vé-
gül a hosszabbításban kikaptak a soproniak. 

Kostas Flevarakis együttese az 
Oroszlány otthonában lépett 
pályára, méghozzá erősen tar-
talékosan: a görög vezetőedző 
nem számíthatott Supola Zol-
tán, Werner Viktor, Popadic Mil-
jan, Bagó Martin és Fazekas Csa-
ba játékára sem. 

A meccsen az OSE kapta el 
jobban a fonalat, azonban a 
második negyedtől átvette az 
irányítást az SKC: Thompson 
a pontokat, Wideman pedig a 
lepattanókat szállította, nagy-
szünetre a vendégeknél volt 
az előny (27–29). Az első félidő 

krónikájához tartozik, hogy Sit-
ku Márton megszerezte első él-
vonalbeli pontjait.

A második félidő elején do-
minált az SKC, Takács Norbert, 
Dillard és Thompson is szer-
zett hármast, miközben az 
Oroszlány adós maradt a pon-
tokkal. A hajrára azonban elol-
vadt a vendégelőny, nagy izgal-
mak közepette egálra végeztek 
a csapatok (64–64), jöhetett a 
hosszabbítás. 

Az extra idő azonban nem 
sok jót tartogatott az SKC-nak: 5 
perc alatt 14 egységet szereztek 

a hazaiak, így végül az OSE örül-
hetett. A végeredmény: OSE Li-
ons – SKC: 78–70.

– Elég bizonytalan volt a hely-
zetünk, a mérkőzés előtt azt sem 
tudtuk biztosan, hogy játszha-
tunk-e Oroszlányban, ráadásul 
erősen tartalékos csapattal áll-
tunk ki a meccsre – összegzett 
Kostas Flevarakis vezetőedző. 
– Az eddigiekhez képest változ-
tatni kellett, szinte új csapatot 
raktunk össze a mérkőzésre, ez 
olyan, mintha kevés benzinnel 
indulnánk el egy autós útra. 35 
percig így is kontrollálni tud-
tuk a mérkőzést, a vége azon-
ban nem sikerült. Gratulálok az 
OSE csapatának, most is kiváló 
volt a hangulat a meccsen, szí-
vesen jövünk ide játszani.

A Sopron KC idei első hazai 
mérkőzését a Jászberény ellen 
játssza szerdán 20 órától.

Fegyverneky Zsófia 2022-ig biztosan a Sopron Bas-
ketben játszik FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

Az ünnepélyes megnyitó után azonnal birtokba vették az íjászok az új pályát FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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KÖNYVAJÁNLÓ

Wass Albert: 
A funtineli 
boszorkány

Wass Albert 1959-ben, 
amerikai emigrációja alatt 
írt regénytrilógiájának fő-
szereplője Nuca, egy bo-
szorkányosan szép havasi 
leány, aki fokozatosan éb-
redt rá az erejére. Arra, hogy 
egyszerre látta a múltat és a 
jövőt, ha az emberek szeme 
közé nézett. Ösztönlényből 
„nagy akaratú” asszonnyá 
vált, akire a jók szentként, 
látóasszonyként, a rosszak 
boszorkányként tekintettek. 
A regény 2005-ben 25. he-
lyen került be a Magyaror-
szág 100 legnépszerűbb 
könyvét felvonultató Nagy 
Könyvbe. A magyar alkotá-
sok között a 11. legnépsze-
rűbb könyvnek bizonyult.

›

Sokan voltak kíváncsiak Fekete László bemutatójára

Malmos családi nap

MUNKATÁRSUNKTÓL

Gyerekek forgatták a famalom kerekét, maket-
tekkel mutatták be a hagyományos malmokat 
szombaton a Kurucdombon. A családi napot 
a körzet képviselője kezdeményezésére szer-
vezte az önkormányzat és a Pro Kultúra.

Malomjáték, malomkvíz, ma-
lommakett-kiállítás és erőshow 
is várta a családokat a Kuruc-
dombon szombaton a Malmoz-
zunk! című családi napon. 

– A városrészi rendezvény-
sorozatok célja, hogy közössé-
get teremtsünk, a közeli utcák 
lakóit összehozzuk – mondta 

a program megnyitóján Pong-
ráczné Várnai Mária, a kör-
zet önkormányzati képviselő-
je. – Fontos, hogy az emberek 
beszélgessenek egymással, a 
gyerekeknek legyen alkalmuk 
játszani és barátságokat köt-
ni. A malom kedves játékunk 
volt gyermekként, innen jött 

az ötlet, hogy ezt a tematikát 
válasszuk a programnak itt, a 
kurucdombi malom közelében. 

A malmos játékok mellett a 
gyerekek hallgathattak mesét, 
kipróbálhatták a körhintát, va-
lamint sokan birtokba vették 
a szomszédos játszóteret is. T. 
Horváth József színvonalas ze-
nei előadást tartott. 

– A gyerekeknek és a csalá-
doknak számos lehetőséget kí-
nált ez a színvonalas családi nap 
– hangsúlyozta Barcza Attila or-
szággyűlési képviselő. – Sopron-
ban nagyon sok civil szervezet 
tudja bővíteni programkínála-
tát ebben az időszakban, hiszen 

a magyar kormány támogatja 
ezeket az egyesületeket.

Fellépett Fekete László erő-
sportoló, aki fiával, valamint a 
soproni fiúkat, férfiakat bevon-
va tartott egy interaktív erő-
show-t. A legerősebbek egy 140 
kilós kőgolyót, egy 100 kilós ma-
lomkövet és súlyos petrenceru-
dat is megpróbáltak megemelni 
több-kevesebb sikerrel…

A fizikai erőpróba után elő-
adást tartott Bándy György, a 
malomjáték ötszörös Európa- 
bajnoka, világranglista-vezető, 
a soproni szélmalmok történe-
tét pedig Taschner Tamás ide-
genvezető ismertette.

Soproni fiatalok

A Soproni Egyetem Erdő-
mérnöki Karának közre-
működésével megjelent az 
úgynevezett fabook okos-
telefonos applikáció frissí-
tett verziója. Az alkalmazás 
111 hazai fa- és cserjefaj, va-
lamint 33 erdőtársulás azo-
nosításában nyújt segítsé-
get. A frissítéskor 350 képpel 
és 20 erdőtársulás leírásával 
bővítették az ismerettárat.
Az Országos Erdésze-
ti Egyesület kezdeménye-
zésére létrehozott appli-
káció elsődleges funkciója 
továbbra is a képi megha-
tározás. A növények ismér-
vei alapján lehet szűkíteni 
a potenciális fajok listá-
ját, minden lépéssel köze-
lebb kerülünk a meghatá-
rozandó fajhoz.

Fák, cserjék  
a mobilon

A HÉT MOTTÓJA:

„Az ember azt hiszi, 
hogy nagyon oko-
san elrendezte a 

sorsot. De a sorsot 
nem lehet elren-
dezni. Egyszerre 
csak jön valami, 

hirtelen, egy nap, 
amikor nem is 

várod, és fölbo-
rul minden. Vége. 

Vége. A sorsot nem 
lehet elrendezni. A 
sors rendezi el az 

embert.”

Wass Albert 
(erdélyi magyar író és költő)

Szenvedélye a főzés

MADARÁSZ RÉKA

Hatalmas erőbedobással készül 
leendő hivatására Boros Ákos. 
A Budapesti Gazdasági Egyetem 
elsőéves hallgatója a hét első fe-
lében tanul, a másodikban pe-
dig egy kávézó beindításában 
segédkezik.

Boros Ákosról már írtunk la-
punkban (A közösség szolgálatá-
ban, Soproni Téma, 2020. júni-
us 3.) annak kapcsán, hogy Folyi 
Bencével közösen előadást tar-
tottak a Tudományos Diákkörök 
XX. Kárpát-medencei Konferen-
ciáján (TUDOK) a szabadkőmű-
vesek pedagógiai programjáról. 
Ákost azóta felvették turizmus–
vendéglátás szakra, amelyet an-
gol nyelven tanul. 

– 13 évig tanultam németet, ez-
után az angol egyszerűnek tűnt 
– mesélte a fiú. – Négyosztályos 
gimnáziumba jártam, 10.-ben 
váltottam haladó angolra, és 12.-
ben sikerült megszereznem a „C” 
típusú felsőfokú nyelvvizsgát. 

Ákos kezdetben vegyészmér-
nöknek készült, de rájött, hogy 
kreatív énje nem tudna megfe-
lelően kiteljesedni ezen a terü-
leten. A főzés az, ami közel áll a 
kémiához és a fiatalember mű-
vészi oldalához is. Ákos édesap-
ja vendéglátós, édesanyja pedig 
szállodaigazgató volt, még-
is anyai nagymamája volt rá a 
legnagyobb hatással, aki min-
dennap főz.

– Mindig csodáltam a nagy-
mamámban, hogy mennyire jó-
ízűen és szívesen készíti az éte-
leket – folytatta az eltökélt fiú. 

Mióta a fővárosba került, Ákos 
számára még jobban kinyílt a 
világ. Három kedvenc itala van: 
a bor, a gin és a kávé. Alapfokú 
borszakértői képesítéssel már 
rendelkezik, és tervbe vett egy 
bártender és egy barista tan-
folyamot is. – Ételekkel és ita-
lokkal szeretnék foglalkozni, és 
a csúcs az lenne, ha át tudnám 
adni másoknak is ezek szerete-
tét – zárta Ákos. 

Halálának 90. évforduló-
ján Rátz Lászlóra emlékez-
tek tisztelői, a lícista diá-
kok és tanárok. Rátz László 
Sopronban született 1863-
ban. A soproni evangélikus 
gimnáziumban érettségi-
zett 1882-ben. Matemati-
ka–fizika szakos egyetemi 
oklevelet szerzett Budapes-
ten, majd Berlinben filozó-
fiát, Strasbourgban termé-
szettudományt hallgatott. 
A Budapesti Evangélikus 
Főgimnáziumban tanított, 
világhírű diákja volt Neu-
mann János, Wigner Jenő 
és Harsányi János. A Bolyai-
társulat a középiskolai ma-
tematikatanároknak évente 
Rátz László-vándorgyű-
lést szervez, 2000-től Rátz 
László-érmet ad ki. A kivá-
ló matematika-, fizika-, bi-
ológia- és kémiatanárok ré-
szére adományozzák a Rátz 
Tanár Úr Életműdíjat, ame-
lyet négy, a Berzsenyiben 
tanító pedagógus is átvehe-
tett. A Soproni Városszépítő 
Egyesülettel a Líceum egy 
emléktábla elhelyezését 
kezdeményezte Rátz Lász-
ló szülőházán, a Várkerület 
110. számú épületen. Rátz 
László Budapesten hunyt 
el 1930. szeptember 30-
án. A soproni temetőben 
helyezték örök nyugalomra.

Rátz 
Lászlóra 
emlékeztek

Boros Ákos otthonosan mozog a konyhában

A kurucdombi családi napon fellépett Fekete László, aki fiával, valamint a soproni fiúkat, férfiakat bevon-
va tartott egy interaktív erőshow-t FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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Az alma nem esik messze a fájá-
tól, tartja a mondás, melynek igaz-
ságáért nem kell messzire men-
ni Sopronban sem. Míg dr. Nyeső 

Lászlónak édesanyja barátnője, Elli néni volt a 
fogorvos mintakép, addig lányának, dr. Nyeső 
Alicének már nem kellett példáért a „szom-
szédba mennie”...

– A gyerekkorom olyannyira 
Kapuvárhoz köt, hogy némi 
túlzással az érettségiig én úgy 
gondoltam, hogy a világ csak 
a mi kis városunkból, meg leg-
feljebb a Hanságból áll – kezdte 
dr. Nyeső László. – Sopronban 
is talán háromszor voltam, egy-
szer osztálykiránduláson, egy 
tanulmányi versenyen, majd 
a sorozáson. Szüleim hivatal-
nokok voltak, édesanyám a 
tűzoltóságnál dolgozott, édes-
apám pedig pénzügyi revi-
zor volt. Édesanyám barátnő-
je, Horváth Elli néni fogorvos 
volt, mondhatom, hogy ő lett 
a példakép, a nyugodt, precíz 
doktornő, aki velem is min-
dig türelmes és kedves volt, 
úgyhogy már általános isko-
lás koromban elhatároztam, 
hogy én is fogorvos leszek. Az 
érettségit követően mindösz-
sze egy helyre jelentkeztem, 
a Budapesti Orvostudományi 
Egyetem Fogorvostudományi 

Karára. Először Szombathe-
lyen vállaltam munkát, majd 
rövid idő után „hazajöttem” a 
soproni rendelőintézetbe, ahol 
olyan legendákkal dolgoztam 
együtt, mint dr. Bodnár Lász-
ló és dr. Léva Csaba főorvos, 
akiktől nemcsak szakmai tu-
dást lehetett elsajátítani, ha-
nem minden egyebet, ami a mi 
hivatásunkhoz nélkülözhetet-
len. Tisztelettel és szeretettel 
emlékszem rájuk, sokat köszön-
hetek nekik. 1986 óta van ma-
gánpraxisom, harminc évvel 
ezelőtt pedig orvos feleségem-
mel együtt az országban az el-
sők között voltunk, akik magán-
orvosi tevékenység folytatására 
vállalkozást alapítottunk.

– A környezet természete-
sen rendkívül meghatározó 
volt számomra, az óvodából 
rendszerint nem haza men-
tünk, hanem édesapám ren-
delőjébe, ahol mindig ott volt 
édesanyám is – vette át a szót 

édesapjától dr. Nyeső Alice. – Az 
irodában írtam meg a leckét, te-
hát nekem a rendelő volt a világ. 
Gimnazista koromban már el-
kísértem édesapámat fogásza-
ti kiállításokra. Miután kézhez 
kaptam fogorvosi diplomámat, 
még egy nagy vágyam is telje-
sült: szüleim támogatásával el-
végezhettem a Gyógyszerész-
tudományi Kart is, majd ezt 

követően gyermekfogászatból 
tettem szakvizsgát, mégpedig 
nagyon tudatosan azért, hogy 
ezzel kiegészítsem édesapámat, 
az ő betegkörét, melybe a gye-
rekek nem tartoznak bele. Az el-
következő heteket persze felül-
írja egy mindnyájunk számára 
meghatározó esemény, ugyanis 
férjemmel, aki szintén fogorvos, 
kisbabát várunk…  

TÖBB  
LEHETŐSÉG… 

… elszalasztva? Azok a terá-
piás lehetőségek, amik ma 
egy-egy tartós egészségügyi 
probléma, betegség kezelé-
sére rendelkezésre állnak, 25 
éve még zömmel az álmok 
világában sem körvonala-
zódtak. Egészen hihetetlen 
és roppant gyors a fejlődés. 
Ez egyben a kezelések va-
lóban személyre szabott ki-
alakítását teszi, pontosabban 
tenné lehetővé, de…
Megint az a fránya de. Az 
igazság az, hogy a legtöbb 

esetben az alapszabályok 
– amikhez nagyon gyakran 
hozzátartozik/ hozzátartoz-
na az életmód szakszerű ki-, 
illetve átalakítása–betartá-
sa, a legmodernebb eszkö-
zök mellett sem nélkülözhe-
tők. Ahogy a házépítésnél is 
a jó tervezés és a biztos alap 
megépítése ez első lépés, a 
helyzet betegségeink zö-
mének kezelése esetén is 
ez (lenne). Nos… Terveztes-
sen és alapozzon (akár újra)! 
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

OKTÓBER 7–13.

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

›

VÁRJUK OLVASÓINK LEVELEIT!
Segítsen nekünk! Ossza meg véleményét szerkesztőségünkkel! 
Van egy jó története? Ismer érdekes embereket? 

Szerkesszük közösen a Soproni Témát!  
szerkesztoseg@sopronitema.hu

Tallózó

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket október 14-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 23-i rejtvényünk megfejtése: „A valódi szerelem nem követel áldozatokat, hanem hozza azokat.”. Szeren-
csés megfejtőnk: Takács Mariann, Sopron, Malomházi utca.

KERESZT-
REJTVÉNY

Október 7.,  
szerda 

Erzsébet gyógyszertár  
Győri u. 15. 

99/311–254

Október 8.,  
csütörtök 

Ezüst Kehely gyógyszertár  
Kodály tér 12. 

99/505–078

Október 9.,  
péntek 

Hajnal gyógyszertár  
Malompatak u. 10. 

99/506–544

Október 10.,  
szombat 

Ikvahíd gyógyszertár  
Híd u. 21. 

99/314–084

Október 11.,  
vasárnap 

Király gyógyszertár  
Várkerület 114. 

99/508–242

Október 12.,  
hétfő 

Korona gyógyszertár  
Várkerület 73. 

99/505–865

Október 13.,  
kedd 

Lövér gyógyszertár  
Béke u. 4. 

99/329–921

Alma és fája

Példakép fogorvos édesapa

Dr. Nyeső László és dr. Nyeső Alice FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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MADARÁSZ RÉKA

Lassan előkerülnek a kesztyűk, így hajlamo-
sak lehetünk kevesebb figyelmet fordítani a 
kezeink ápolására. Egy gondosan elkészített 
manikűr azonban az igényes megjelenés fel-
tétele, hiszen az ördög a részletekben rejlik. 

A műkörömnek vannak elő-
nyei és hátrányai. Utóbbiak 
közé tartozik, hogy legalább 
havonta egyszer meg kell lá-
togatnunk a körömépítőt, ám 
mellette szól, hogy egy jól 
megkreált köröm 3–4 hétig is 
dísze lehet a szép női kéznek. 
– Olyan körömformát aján-
lott választani, ami a vendég 
számára praktikus, kényel-
mes – tudtuk meg Toma 
Tünde kéz- és lábápolótól, 
műkörömépítőtől. – Ez le-
het kerek, ovális, hosszú ko-
porsó formájú vagy nagyon 
rövid, természetes ívű kö-
röm. Fontos, hogy a kéz és 
az ujjak formáját szem előtt 
tartva alakítsuk ki az optikai-
lag legmegfelelőbb, esztéti-
kus körmöket.
Idén ősszel is folytatódik a ta-
valyi évben megszokott kö-
römdivat, továbbra is a mini-
mál stílus hódít. A semleges, 
nyugodt pasztellszínek, mint 
a bézs, a krém, a nude vagy 
a homok remekül párosít-
hatóak fekete kiegészítés-
sel. Közkedveltek az ombre 
technikával készült halvány 

színárnyalatok, ahogy a baby 
boomer is. Minden alkalomra 
elegáns egy fehér francia ma-
nikűr, de a bátrabbak szíve-
sebben hordják az ősz színe-
it: a narancsot, a csokoládét, 
az aranyat, a bordót. A sze-
zon slágerszínei közé tartozik 
a lila és a kék smaragdzöld. 
Visszafogottság és letisztult-
ság jellemző a díszítésre is, a 
többnyire egyszínű körmö-
ket kis rajzok, csíkok, pöty-
työk, holdívek teszik külön-
legessé. A megfelelő hatást 

finomszemcsés, fémes, tük-
rös csillogással, fóliával, por-
ral érik el a szakemberek. 
A macskaszemtechnika al-
kalmazásával extrém látványt 
produkálhatunk. Akár extra-
fényes vagy matt hatású kör-
möt is kérhetünk, mindkettő 
megállja a helyét.
– A hűvösebb napok közeled-
tével ideje használatba ven-
nünk a hidratáló krémeinket 
– folytatta Tündi. – Ebben az 
időszakban érdemes zsíro-
sabb, vitamindús balzsamo-
kat használni. A legjobb meg-
oldás, ha este a kezünket és a 
lábunkat a megfelelő hidratá-
ló krémmel vastagon bekent-
jük, ráhúzzuk az erre a célra 
kifejlesztett cérnazoknit és 
-kesztyűt, és éjszakára rajta 
hagyjuk. A siker nem marad el: 
bőrünk meghálálja a törődést.

sarok

Az ápolt kéz titkai

Országos tehetségkutató döntőjében a Simple Mindset

Gőzerővel dolgoznak

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

Soproni humorsarok 

Absztrakt Szerda
Október 7., szerda 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
Kéthetente jelentkező elektronikus zenei rendezvény

Yes Mom koncert
Október 10., szombat 20.30, Búgócsiga Akusztik Garden
A helyi illetőségű Yes Mom ad koncertet, amely U2 és 
Guns’n Roses műsorral készül erre az estére

ByeAlex és a Slepp
Október 22., csütörtök 19 óra, Hangár Music Garden 

Alvin és a Mókusok 
Október 23., péntek 19 óra, Hangár Music Garden

Buli van! – zenei ajánló

A Simple Mindset legtöbb dala angol nyelvű – a banda tagjai külföldön is sze-
retnének bizonyítani FOTÓ: PETER KOGOJ

KÓCZÁN 

BÁLINT

Nem vett 
vissza a 
járvány a 

Simple Mindset len-
dületéből. A sopro-
ni formáció új dalo-
kat gyárt, bejutott egy 
országos tehetség-
kutató döntőjébe, és 
külföldről is egyre ko-
molyabb az érdeklő-
dés irántuk. Budai Ta-
mással beszélgettünk.

– Milyen hatással van a jár-
vány a zenekar életére?

– Először mi is meghökken-
tünk, nem tudtuk hova tenni a 
helyzetet. Le kellett mondani a 
koncerteket, később a karantén 
alatt rájöttünk, hogy ennek a 
krízisnek is lehet pozitív olda-
la. Lényegesen több idő jutott 
a kreatív munkafolyamatokra: 
elkezdtünk dalokat írni, ötlete-
ket gyártani, amelyek az idő fo-
lyamán egy teljesen új koncep-
ciót rajzoltak ki a szemünk előtt.

– Ez mit jelent a gyakor-
latban?

– Jelenleg nagy elánnal demó-
kat készítünk azokról a dalokról, 

amelyek ebbe a friss elgondo-
lásba, stílusba beleillenek. A cél, 
hogy később a stúdióba már úgy 
érkezzünk, hogy ezek a szerze-
mények zeneileg teljesen le 
vannak fektetve, biztos alapo-
kon nyugszanak, és esetleg csak 
pár produceri simítás kelljen a 
megfelelő végeredményhez. 
A legjobban sikerült felvételek-
hez szeretnénk természetesen 
videoklipet is készíteni.

– Jelenleg milyen dalokat 
játszotok?

– Mi is kedvenc hard rock/ 
metal zenekarainkból kiindul-
va próbáltunk saját elgondolá-
sokat, motívumokat létrehozni. 
Az alap most is maradt ugyanaz. 

Azonban a jelenlegi felvétele-
inkben egyre több elektroni-
ka, egyre több kiegészítő motí-
vum, akár hangszer jelenik meg, 
amelyek jobban érzékeltetik, ki-
emelik, „kiszínezik” a dalok ka-
rakterét. Ez sokszor atmoszféri-
kusabb, elvontabb hangulatot 
eredményez.

– Milyen céllal jött létre a 
Simple Mindset?

– A célunk eleinte nagyon ba-
nális volt, egyszerűen a kreati-
vitásunk megélését jelentette. 
Mindannyian egy jó ideje ze-
néltünk bizonyos formációk-
ban, amelyeknek kreatív folya-
mata elsősorban feldolgozások 
készítésén alapult.

– Azóta a célok komolyabb-
ra fordultak…

– Sosem volt titok, hogy 
szárnyainkat külföldön is sze-
retnénk bontogatni. A legtöbb 
dalunk szövege angol nyelven 
íródik, ezért is nehéz lenne kizá-
rólag hazai piacon érvényesülni. 
Emellett két tagunk is elkezdett 
Bécsben a Vienna Music Insti-
tute (VMI) konzervatóriumban 
tanulni, amely elsősorban bécsi 
zenei kapcsolatokat eredménye-
zett. Elindultunk egy országos 
tehetségkutatón, ahol beju-
tottunk a döntőbe, amelyet a 
tervek szerint 2021. január 16-
án rendeznek meg Bécsben, a 
Gasometerben.

Minden alkalomra elegáns egy fehér francia 
 manikűr  FOTÓILLUSZTRÁCIÓ


